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 بغداد/ املدى

اأعل���ن وزير النفط اإح�س���ان عب���د اجلبار، اأم����س الأربعاء، ال�س���عي لتوفري 
فر�س عمل لأبناء عائالت ال�سهداء، موؤكدًا اأن ذلك �سيكون وفق الإجراءات 
والتعليم���ات. وق���ال عبد اجلب���ار، يف بيان تلق���ت )املدى( ن�س���خة منه، اإن 
"توجيهات رئي�س جمل�س الوزراء م�س���طفى الكاظمي بتقدمي الدعم اإىل 
عائالت ال�س���هداء".وتابع، "ال���وزارة تعمل على توفري فر����س عمل لأبناء 

هذه العائالت، وفق الإجراءات والتعليمات واملوافقات الأ�سولية".
واأ�س���ار عبد اجلبار، اإىل اأن "الفر�س �س���وف تعلن عنه���ا الوزارة، وتتوىل 
تبليغ اأ�سحاب ال�س���اأن عند اجناز تلك الإجراءات"، م�سّددًا على "ا�ستمرار 

الدعم ل�سرائح املجتمع العراقي".

 بغداد/ ح�صني حامت

يرى نواب وخمت�س���ون اأن ازدياد ن�س���بة ال�س���كان 
جاء نتيج���ة الفق���ر والبطالة وانخفا����س م�ستوى 
التعلي���م، فيم���ا بين���وا اأن احلكوم���ة ل ت�ستطي���ع 
ال�سيطرة على حتديد الن�سل ال بن�سبة ب�سيطة من 

خالل برامج التخطيط.
وكان وزير التخطيط خالد بتال النجم، قد قال يف 
مقابل���ة متلفزة تابعتها )امل���دى(، اإن "10 باملئة من 
�س���كان الع���راق موظفون، وو�سع البل���د ل يتحمل 
املزي���د م���ن التوظيف، كما ل ميك���ن توفري وظائف 
حكومي���ة ت�ستوع���ب الزي���ادات ال�سكاني���ة"، مبينًا 
اأن "�س���كان العراق يزدادون مبع���دل مليون ن�سمة 

�سنويا". 
ولفت اإىل اأن "العراق قدم التزامًا للمجتمع الدويل 
بتقلي���ل ال���ولدات". واأردف وزي���ر التخطيط، اأن 
والدولة  تتح���رر،  اأن  يجب  العراقي���ة  "ال�سناع���ة 
ل متتل���ك ق���درات النهو����س بال�سناع���ة". وتقول 

ع�سوة جلنة القت�س���اد وال�ستثمار النيابية ندى 
�ساك���ر ج���ودت يف حدي���ث ل�)امل���دى( اإن "م�سكل���ة 
البطال���ة وازدياد عدد ال�س���كان دون حلول، نتيجة 
املتعاقب���ة وادارته���ا  �س���وء تخطي���ط احلكوم���ات 

للبلد". 
امل�سان���ع  اىل  "الفتق���ار  اأن  ج���ودت  وت�سي���ف 
واملنتج���ات الزراعي���ة املحلي���ة حج���م م���ن طبيعة 
العمل ب�س���ورة كبرية"، مبين���ة اأن "الإدارة ت�سري 
ب�س���ورة غ���ري �سحيح���ة واملواط���ن �سحي���ة تل���ك 

الإدارة". 
ان���ه  اىل  الن�س���ر  ائت���الف  ع���ن  النائب���ة  وتلف���ت 
القدمي���ة وتاأ�سي�س  ال�سناعات  احي���اء  "يفرت����س 
�سناع���ات جديدة، ويكون ا�ستثم���ار النفط والغاز 
باأي���دي عراقية ح�سرا". وترى ع�س���وة القت�ساد 
النيابية انه "ب���دل الذهاب لتحديد الن�سل يفرت�س 
و�سع خطط لإدارة البلد ب�سورة �سحيحة، باإقامة 
امل�سانع والطاقة الكهربائية بعيدا عن امل�ستورد".
 التفا�صيل �س2 
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مع الجريدة ملحق اليوم

 بغداد/ حممد �صباح

اأكرث م���ن 10 مواد يف قان���ون املوازنة الحتادية 
لع���ام 2021، �ستطعن به���ا احلكومة اأمام املحكمة 

الحتادية.
ياأت���ي ه���ذا بعد اإرج���اع املوازنة من قب���ل ال�سلطة 
لت���دارك  اجلمهوري���ة  رئا�س���ة  اإىل  التنفيذي���ة 
وت�سحي���ح اأخط���اء جمل����س الن���واب ال���ذي اأقحم 

اأرقاما غري �سحيحة )اأخطاء مطبعية( فيها.
ويق���ول مظه���ر حمم���د �سال���ح، امل�ست�س���ار املايل 
لرئي�س جمل�س ال���وزراء يف ت�سريح ل�)املدى( اإن 
املوازنة الحتادية  بقان���ون  "احلكوم���ة �ستطعن 
لع���ام 2021 اأم���ام املحكمة الحتادي���ة"، مبينا اأن 

املوازنة  على  تعدي���الت  و�سع  الن���واب  "جمل�س 
الت���ي ت�سع قي���دا وعبئا عل���ى ال�سلط���ة التنفيذية 

منها زيادة النفقات وزيادة العجز".
ويف جل�س���ة جمل����س ال���وزراء الت���ي عق���دت اأول 
اأم�س الثالثاء �سه���دت مناق�سات م�ستفي�سة ب�ساأن 
الطع���ون باملوازن���ة العام���ة، حي���ث خ���ول رئي�س 
جمل�س ال���وزراء �سالحي���ة الطعن اأم���ام املحكمة 
الحتادي���ة العليا يف عدد من مواد قانون املوازنة 

العامة الحتادية لل�سنة املالية 2021.
الت���ي و�سعه���ا  "الإ�ساف���ات  اأن  ويعت���ر �سال���ح 
جمل�س الن���واب على قان���ون املوازن���ة الحتادية 
تعد تداخ���ال بني عمل ال�سلط���ات"، مبينا اأنه "من 
حق احلكومة الطعن بهذه التعديالت والإ�سافات 

التي ا�ستحدثها املجل�س اأمام املحكمة الحتادية".
ويقي���د الد�ست���ور جمل�س الن���واب يف املادة )62( 
عندم���ا ح���دد �سالحيت���ه ومل يجعله���ا مطلق���ة، اإذ 
منح���ه اإجراء املناقلة بني اأب���واب ف�سول املوازنة 
وتخفي����س جمم���ل مبالغه���ا، وله عن���د ال�سرورة 
اأن يق���رتح عل���ى جمل�س ال���وزراء زي���ادة اإجمايل 

النفقات. 
وكذلك يعطي الد�ستور ال�سند القانوين للحكومة 
الطع���ن اأم���ام املحكم���ة الحتادية للغ���اء واإبطال 
الأحكام التي اأ�سافها الرملان على قانون املوازنة 
طبق���ا لح���كام امل���ادة )13( م���ن الد�ست���ور كونها 

اأحكام غري د�ستورية.
 التفا�صيل �س2 
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 بغداد/ خ�صر اليا�س ناه�س

بقيت اجلزرات املحاذية لطريق قناة اجلي�س 
�سحراء قاحلة بعد اأكرث من 10 �سنوات على 
اىل  يحوله����ا  ا�ستثم����اري  م�س����روع  اإط����الق 
منتجع����ات! وميثل هذا امل�س����روع واحدًا من 
امل�ساري����ع ال�ستثمارية الت����ي اأوقف عجلتها 
الف�س����اد و�س����وء الإدارة. وعل����ى مقرب����ة م����ن 
طري����ق القن����اة، �سلم م�ستثمر ع����ددا قليال من 
ال�سق����ق ال�سكني����ة م����ن �سم����ن مئ����ات ال�سقق 
الت����ي كان مق����ررا له����ا ان تنجز قب����ل �سنوات 
�سم����ن ما يعرف مب�س����روع "جممع الزهور" 
املجم����ع  يف  �س����كان  وق����ال  ال�ستثم����اري. 
ل�)امل����دى( ان "خطوط الطاق����ة الكهربائية مل 
ت�سل اىل املجمع حتى الآن، وانهم يعتمدون 

على مولدات �سغرية وفرها امل�ستثمر".
وعل����ى من�س����ة يوتي����وب اأظه����رت العديد من 
الت�سجيالت جتمعات ملوظفني حمتجني على 
تاأخر ت�سليم �سققه����م ال�سكنية رغم انتظامهم 

يف الت�سديد ال�سهري.
ا�ستغل����ت  العا�سم����ة  �سرق����ي  مناط����ق  ويف 
جهات م�سلحة تابعة لأحزاب �سعف ال�سلطة 

وباع����ت اأرا�س����ي تابع����ة للدول����ة اىل مدنيني 
وحتولت لحقا اىل احياء �سكنية مكتملة.

كان مقررًا لهذه الأرا�سي ان ت�سم واحدة من 

اأك����ر حمطات ال�سرف ال�سح����ي، وبالو�سع 
احل����ايل حرم����ت منطق����ة �س����رق القن����اة م����ن 

م�ساريع التطوير.
وق����ال م�س����در يف جمل�����س حمافظ����ة بغ����داد 
ل�)امل����دى( اأم�����س، ان اأكرث م����ن 800 م�سروع 
متلك����ئ يف العا�سم����ة فق����ط، مبين����ا ان �سبب 
غي����اب  ه����و  امل�ساري����ع  ه����ذه  اأغل����ب  توق����ف 

التمويل.
وا�ستغنت هيئ����ة ال�ستثمار ع����ن خطة كانت 
تع����د لها من����ذ م����دة لإع����ادة اإحي����اء امل�ساريع 
ال����وزراء  جمل�����س  رئي�����س  وج����ه  املتلكئ����ة. 
م�سطف����ى الكاظم����ي، اأم�س الأربع����اء، باإلغاء 
اأك����رث م����ن األ����ف اإج����ازة ا�ستثم����ار مل�ساري����ع 
لرئي�����س  املكت����ب العالم����ي  متلكئ����ة. وق����ال 
ال����وزراء، يف بي����ان تلقته )امل����دى(، ان "ذلك 
جاء خ����الل زيارته لهيئة ال�ستثمار واطالعه 
عل����ى �س����ري العم����ل والعقب����ات الت����ي تواجه 

ال�ستثمار يف البالد".
 التفا�صيل �س3 

 ترجمة/ حامد احمد

جول���ة اأوىل م���ن املباحث���ات املبا�سرة ب���ني اخل�سم���ني الإقليمي���ني ال�سعودية 
واي���ران عق���دت يف العراق، اأ�سرت امكانية تخفيف توت���رات عقب �سنوات من 

�سغائن دائما ما كانت تلقي بظاللها على بلدان جماورة.
املباحث���ات التي ا�ست�سافها العراق يف وقت �سابق م���ن هذا ال�سهر مت تاأكيدها 
الثالثاء لوكالة ا�سو�سييتدبر�س من قبل م�سوؤول عراقي واآخر غربي يف بغداد 
. وتاأت���ي ه���ذه املباحث���ات يف وقت متهد في���ه ادارة الرئي����س المريكي بايدن 
الطريق لعادة فتح القنوات الدبلوما�سية يف املنطقة. ال�سعودية تقوم باعادة 
تقييم موقفها الإقليمي بعد خ�سارتها ل�سندها الرا�سخ دونالد ترامب، وت�سليم 
الرئا�س���ة جل���و بايدن. اأم���ا ايران م���ن ناحية اخ���رى فقد وج���دت ان النفراج 
التدريجي مع ال�سعودية، احللي���ف الزيل للوليات املتحدة، قد تكون نتائجه 
يف �ساحله���ا اثناء جتدد مباحثات امللف النووي مع وا�سنطن والدول الكرى 
الخ���رى . ال�سعودي���ة �سعت لج���راء مباحثات مع اإي���ران يف وقت حتاول فيه 
انهاء حربها يف اليمن امل�ستمرة منذ �سنوات �سد ف�سائل احلوثي املدعومة من 
ايران. انهاء تلك احلرب قد يكون مبثابة ورقة �سفقة بالن�سبة لاليرانيني وهم 
ي�سعون لتخفيف العقوبات عليهم عر املباحثات النووية يف فيينا . ا�ست�سافة 
املباحث���ات ال�سعودية – الإيراني���ة ت�سكل خطوة مهمة ج���دا بالن�سبة للعراق، 
ال���ذي تربطه عالقات مع كل من الولي���ات املتحدة وايران والذي دائما ما كان 
يتحم���ل وط���اأة النزاع م���ع اليرانيني . م�س���وؤول عراقي رفيع ق���ال ان زيارات 
رئي����س الوزراء م�سطفى الكاظم���ي الخرية لكل من الريا�س والإمارات كانت 

عامال رئي�سا يف جلب حماورين ايرانيني و�سعوديني اىل طاولة الت�ساور .
 التفا�صيل �س3 

 بغداد/ متيم احل�صن

كاد تنظيم داع�س يف ليلة الأول من اأم�س، 
اأن ي�سيط���ر عل���ى قري���ة وينف���ذ اعدام���ات 
ميداني���ة بح���ق مدني���ني يف �سم���ال �سرقي 
دي���اىل، ياأتي ذلك بعد ايام فقط من اختتام 
بقاي���ا  ملالحق���ة  ع�سكري���ة  عملي���ات  ع���دة 
التنظيم هن���اك، احداها ا�ستمرت اكرث من 

�سهر.
وبح�س���ب البيان���ات الع�سكرية قت���ل اأكرث 
م���ن 60 داع�سي���ا يف تل���ك احلم���الت، فيما 
ت�سري روايات اخرى اىل وجود "موجات 
ه���روب" �سبق���ت تل���ك العملي���ات، وانتهت 

باعالن هجوم التنظيم م�ساء الثالثاء.
وقت���ل وج���رح اكرث م���ن 10 ع�سكريني يف 
هجم���ات للتنظيم يف دياىل خالل اليومني 

املا�سي���ني. ويق���ول م�س���وؤول حمل���ي يف 
دياىل ل�)امل���دى( ان "ع���دة خروقات امنية 
نفذها تنظيم داع�س ليل���ة الثالثاء"، بينها 
هجوم على قرية وح���رق منازل ومهاجمة 
قوات امنية، بعد اقل من ا�سبوع من اعالن 
انتهاء اآخر حملة من ا�سل 3 حمالت جرت 
خالل ال�سهري���ن املا�سيني. واأعلنت وزارة 
تطه���ري  املا�س���ي،  ال�سب���وع  يف  الدف���اع، 

�سل�سلة جبال حمرين، والتي تعد من ابرز 
املناط���ق التي ينطل���ق منه���ا "داع�س" يف 
�سن هجماته �س���د قرى ونقاط تفتي�س يف 

دياىل.
وي�سي���ف امل�سدر املحلي ال���ذي طلب عدم 
ن�س���ر ا�سم���ه ان "داع����س �س���رب قذائ���ف 
ه���اون عل���ى قرى ب���ني جل���ولء وخانقني، 
�سمال �سرقي دي���اىل، قبل ان تقوم مفارزه 

ال�سغرية مبهاجمة القرية".
وا�سرم "داع�س" النار يف "نحو 5 منازل 
يف الق���رى الواقع���ة بع���د �سيط���رة حلون 
الفا�سلة ب���ني جلولء وخانق���ني"، بعد ان 
ف�س���ل يف حماولته لل�سيط���رة على املنطقة 
هناك واع���دام ال�سكان، بح�س���ب ما يقوله 

امل�سوؤول.
 التفا�صيل �س3

عنا�صر التنظيم تواروا عن 3 حمالت ع�صكرية قريبة

د�ع���ش ين�ش��حب تكتيكي��ًا قب��ل مهاجم��ة ق��رى وح��رق من��ازل �ش��رقي دي��اىل

�لحكومة تطعن ب�10 مو�د في قانون �لمو�زنة 
وتنتظر "ت�شحيحات" رئا�شة �لجمهورية 

 بغداد/ حممد اآل عمر

ت�سكل عملية ح����رق مواقع الطمر ال�سحي 
يف حمافظ����ة ذي ق����ار، خط����را كب����ريا على 
اله����ايل واملناطق القريب����ة منها، و�سلوكا 
غ����ري �سح����ي ي�سر ببيئ����ة املحافظ����ة التي 

تعاين من تلوث ا�سا�سًا. 

ويوؤك����د املواط����ن حمم����د عل����ي يف حديث 
ل�)امل����دى(، "تعت����ر مناطقن����ا والت����ي تقع 
جنوب مدين����ة النا�سرية مرك����ز املحافظة 
م����ن املناط����ق الت����ي تت�س����رر م����ن الطم����ر 
ال�سح����ي وال����ذي ه����و )ل �سح����ي(، وق����د 
�سب����ب امرا�س����ا كث����رية لاله����ايل اأبرزه����ا 
الرب����و، حيث ل يعر ي����وم ال ويدخل اأحد 

"نعم����ل  امل�سف����ى". وا�س����اف،  املواطن����ني 
با�ستمرار على اغالق ال�سبابيك والبواب 
ونح����اول جاهدين ان مننع دخول الدخان 
اىل املنازل، لكن ل فائ����دة من ذلك، وهناك 
ا�سخا�س ا�سيب����وا بالمرا�س ال�سرطانية 
نتيج����ة قربهم من مناط����ق الطمر ال�سحي 
"تن����اوب  يف املحافظ����ة".  وتاب����ع عل����ي، 

عل����ى حكم ذي ق����ار خالل الف����رتة الخرية 
جميع����ا  زرناه����م  وق����د  حمافظ����ني  ع����دة 
للمنا�س����دة بخال�سن����ا من الطم����ر ال�سحي 
)الال�سح����ي(، لكن دون فائدة ومل ي�سعوا 
ح����ال له����ذا املو�سوع ال����ذي مي�����س حياتنا 
"اآخ����ر ه����وؤلء  و�سحتن����ا"، لفت����ا اىل ان 
املحافظني، املحافظ ناظ����م الوائلي، الذي 

خ����رج بنف�س����ه اىل موق����ع الطم����ر ال�سحي 
واعل����ن من هناك البدء بنق����ل موقع الطمر 
ال�سح����ي اىل موقع اآخر وبع����د مرور عدة 
ا�سهر عل����ى كالمه، مل يح����رك موقع الطمر 
ال�سح����ي مرتا واحدا، وكانت يف احلقيقة 

ق�سية اعالمية ل اكرث". 
 التفا�صيل �س2 

جولة جديدة من �ملباحثات 
بني �ل�شعوديني و�لإير�نيني 

�شتعقد يف بغد�د قريبًا

وزير �لنفط يتحدث عن فر�ش 
عمل لذوي �ل�شهد�ء

منقبة نبوية يف �ل�سيخ عبد �لقادر �لكيالين �أم�س يف رم�سان  ... عد�سة : حممود روؤوف

هيئة �ل�شتثمار ت�شتغني عن "خطة �لإحياء" وت�شحب 1128 م�شروعًا متلكئًا
نو�ب وخمت�شون: �لتخبط �لقت�شادي 

�أخرج مليونا عامل من �شوق �لعمل
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 بغد�د / محمد �آل عمر

ت�شكل عملية حرق مو�قع 
�لطمر �ل�شحي في محافظة ذي 
قار، خطر� كبير� على �الهالي 

و�لمناطق �لقريبة منها، و�شلوكا 
غير �شحي ي�شر ببيئة �لمحافظة 

�لتي تعاني من تلوث ��شا�شًا.  ويوؤكد 
�لمو�طن محمد علي في حديث 

لـ)�لمدى(، "تعتبر مناطقنا و�لتي 
تقع جنوب مدينة �لنا�شرية 

مركز �لمحافظة من �لمناطق �لتي 
تت�شرر من �لطمر �ل�شحي و�لذي 
هو )ال �شحي(، وقد �شبب �مر��شا 

كثيرة لالهالي �أبرزها �لربو، 
حيث ال يعبر يوم �ال ويدخل �أحد 

�لمو�طنين �لم�شفى".

وا�س����اف، "نعم����ل با�س����تمرار عل����ى اغ����اق 
ال�س����بابيك واالب����واب ونح����اول جاهدين ان 
نمن����ع دخ����ول الدخان ال����ى المن����ازل، لكن ال 
فائ����دة م����ن ذلك، وهن����اك ا�سخا�����ص ا�سيبوا 
باالمرا�����ص ال�سرطاني����ة نتيج����ة قربه����م من 

مناطق الطمر ال�سحي في المحافظة". 
وتاب����ع عل����ي، "تن����اوب عل����ى حك����م ذي ق����ار 
خ����ال الفترة االخي����رة ع����دة محافظين وقد 
زرناه����م جميع����ا للمنا�س����دة بخا�سن����ا م����ن 
دون  لك����ن  )الا�سح����ي(،  ال�سح����ي  الطم����ر 
فائ����دة ولم ي�سعوا حا لهذا المو�سوع الذي 
يم�ص حياتن����ا و�سحتنا"، الفتا الى ان "اآخر 
هوؤالء المحافظين، المحافظ ناظم الوائلي، 
الذي خرج بنف�سه الى موقع الطمر ال�سحي 
واعل����ن من هن����اك الب����دء بنقل موق����ع الطمر 
ال�سح����ي ال����ى موقع اآخ����ر وبعد م����رور عدة 
ا�سه����ر على كام����ه، لم يح����رك موق����ع الطمر 

ال�سح����ي مت����را واحدا، وكانت ف����ي الحقيقة 
ق�سية اعامية ال اكثر". 

مدين����ة  ف����ي  ال�سح����ي  "الطم����ر  ان  واك����د، 
النا�سري����ة ا�سبح حل����ه ا�سب����ه بالمعجزة"، 
مطالب����ًا الجهات ذات الق����رار بان "يكون لهم 
دور ف����ي خا�����ص االهال����ي من ه����ذه الطامة 

الكبرى التي وقعت فوق روؤو�سهم".
ويق����ول مدير بيئ����ة محافظة ذي ق����ار، قا�سم 
�سهي����ل ل�)الم����دى(، ان "ع����دد مواق����ع الطمر 
ال�سح����ي ف����ي محافظ����ة ذي ق����ار 16 موقعًا، 
للنفاي����ات  تحويلي����ة  محط����ات  منه����ا   )2(
وه����ذه مواقعها في ناحية �سي����د دخيل وفي 
ق�ساء اال�س����اح واالثنت����ان حا�سلتين على 
الموافق����ات البيئية ولكنهم����ا غير مطابقتين 
للمتطلب����ات البيئي����ة وتم اتخ����اذ االجراءات 
ال����� 14  المواق����ع  ام����ا  القانوني����ة بحقهم����ا، 
المتبقي����ة، فاثنتي����ن منه����ا حا�سلتي����ن عل����ى 
الموافق����ات البيئي����ة وه����ي موقع����ي الطم����ر 

ال�سحي في ق�ساءي الفجر، وقلعة �سكر".
واأ�ساف، "ام����ا المواقع ال����� 12 االأخرى في 

المحافظ����ة فه����ي غي����ر مطابق����ة للمتطلب����ات 
البيئي����ة والمحددات البيئي����ة وغير حا�سلة 
اتخ����اذ  وت����م  البيئي����ة  الموافق����ات  عل����ى 
االج����راءات القانونية بحقه����ا، ما عدا موقع 
الطم����ر في ق�س����اء الغراف تم الغ����اء الموقع 
القديم الذي ت����م اتخاذ االجراءات القانونية 
بحقه بعد ان تم نقله الى موقع طمراآاخر". 

االإج����راءات  اأوقف����ت  دائرت����ه  اأن"  وتاب����ع، 
القانونية بحق الموقع القديم و�سيتم اتخاذ 
اج����راء قانوني بحق موق����ع الطمر الجديد، 
كون����ه غير حا�س����ل على الموافق����ات البيئية 

وكذلك غير مطابق للمتطلبات البيئية".
ب����دوره، ي�سيف م�سوؤول �سعب����ة بيئة ق�ساء 
ال�سط����رة �سمال����ي محافظ����ة ذي ق����ار، منخي 
غثي����ث ل�)الم����دى(، اأن" هن����اك ا�ستمرارا في 
المخالف����ات م����ن قبل بلدي����ة ق�س����اء الدواية 
بعدم غل����ق الطمر ال�سحي رغ����م �سدور اأمر 
من وزارة ال�سحة والبيئة االتحادية بغلقه، 
كونه موقع غير نظامي ومخالف للمحددات 

والمتطلبات البيئية".

ولف����ت اإل����ى اأن "موق����ع الطم����ر ف����ي الدواية 
ي�سب����ب التل����وث البيئي ف����ي الق�س����اء ب�سكل 
كبير، نتيجة ا�ستم����رار الحرق الع�سوائي"، 
مبينا اأن دائرته "تتابع االجراءات القانونية 

بحق هذا الن�ساط المخالف".
م����ن جان����ب، ق����ال مدي����ر �سعب����ة بيئ����ة �سوق 
اإن  ل�)الم����دى(،  ال�سي����وخ، ح�س����ام من�س����ور 
"مواقع الطمر ال�سحي في جنوب النا�سرية 
والمح����ددة ه����ي في منطق����ة ت����ل اللحم وفي 
والجباي�����ص  الفه����ود  وف����ي  المن����ار  ناحي����ة 
ورغ����م انه����ا مواق����ع معتم����دة ر�سمي����ا، لكنها 
غي����ر نظامي����ة وعليها اج����راءات م����ن البيئة 
واه����م االجراءات المقام����ة �سدها هي الغلق 
والغرام����ات والدع����اوى الق�سائي����ة، اال انها 

م�ستمرة في العمل رغم اجراءاتنا".
وي�سي����ر الى ان "البيئ����ة بحاجة الى قرارات 
اكثر �سرامة مع المخالفين في االماكن التي 
ل����م تحقق االبع����اد في جمي����ع مناطق جنوب 

النا�سرية". 
واأ�س����اف من�س����ور، اأن "هن����اك �سرطي����ن في 
قب����ول موقع الطمر االول بع����ده عن المنازل 
ال�سكني����ة وال�س����ارع والبلدي����ة، ام����ا الثان����ي 
فه����و ا�ستراط طمرها ب�سكل نظامي وتبطين 
بطبق����ات  وفر�سه����ا  عازل����ة  بم����ادة  االر�����ص 
وت�سييجه����ا وتوفي����ر نقط����ة حرا�س����ة وعدم 

وجود حرق ع�سوائي فيها".
وتاب����ع من�س����ور، "ف����ي الوقت الحال����ي يتم 
التخل�����ص م����ن النفاي����ات ع����ن طري����ق رميها 
وحرقها ب�سمل ع�سوائي وهذه مخالفة بيئية 
ج�سيمة، فهذه المواقع لي�ست مكبات نفايات 
فقط، انما مكبات وحرق اي�سا، فمثا ق�ساء 
�س����وق ال�سي����وخ يح����رق يومي����ا 110 اأطنان 
من النفايات"، مبين����ا اأن "هناك مواقع طمر 
�سحي جن����وب النا�سرية غي����ر معتمدة لكن 
ت�ستخدمه����ا البلدية والمواطنين مثل مواقع 
ق�ساء كرمة بني �سعيد، وخلف �سكة القطار، 
وطري����ق النوا�س����ي الترابي، وق����رب معامل 
ق����رب  والف�سلي����ة  ناحي����ة  وف����ي  الطاب����وق، 

الم�سب العام".
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  بغد�د/محمد �شباح

اأكث����ر من 10 مواد ف����ي قانون الموازنة 
االتحادي����ة لع����ام 2021، �ستطع����ن به����ا 

الحكومة اأمام المحكمة االتحادية.
ياأت����ي ه����ذا بع����د اإرج����اع الموازن����ة من 
قب����ل ال�سلط����ة التنفيذي����ة اإل����ى رئا�س����ة 
الجمهوري����ة لت����دارك وت�سحيح اأخطاء 
مجل�ص النواب ال����ذي اأقحم اأرقاما غير 

�سحيحة )اأخطاء مطبعية( فيها.
ويق����ول مظهر محمد �سالح، الم�ست�سار 
المال����ي لرئي�����ص مجل�����ص ال����وزراء في 
"الحكوم����ة  اإن  ل�)الم����دى(  ت�سري����ح 
�ستطع����ن بقان����ون الموازن����ة االتحادية 
لع����ام 2021 اأمام المحكمة االتحادية"، 
و�س����ع  الن����واب  "مجل�����ص  اأن  مبين����ا 
تعدي����ات عل����ى الموازن����ة الت����ي ت�س����ع 
قيدا وعبئا على ال�سلطة التنفيذية منها 

زيادة النفقات وزيادة العجز".
الت����ي  ال����وزراء  وف����ي جل�س����ة مجل�����ص 
�سه����دت  الثاث����اء  اأم�����ص  اأول  عق����دت 
مناق�س����ات م�ستفي�س����ة ب�س����اأن الطعون 
بالموازن����ة العامة، حيث خ����ول رئي�ص 
مجل�����ص الوزراء �ساحي����ة الطعن اأمام 
المحكم����ة االتحادية العلي����ا في عدد من 
مواد قانون الموازنة العامة االتحادية 

لل�سنة المالية 2021.
ويعتب����ر �سال����ح اأن "االإ�ساف����ات الت����ي 
و�سعه����ا مجل�����ص الن����واب عل����ى قانون 
الموازن����ة االتحادي����ة تع����د تداخا بين 
عم����ل ال�سلط����ات"، مبينا اأن����ه "من حق 
التعدي����ات  به����ذه  الطع����ن  الحكوم����ة 
واالإ�ساف����ات الت����ي ا�ستحدثها المجل�ص 

اأمام المحكمة االتحادية".
ويقي����د الد�ست����ور مجل�����ص الن����واب في 
الم����ادة )62( عندما حدد �ساحيته ولم 
يجعلها مطلقة، اإذ منحه اإجراء المناقلة 
بين اأبواب ف�سول الموازنة وتخفي�ص 
مجم����ل مبالغه����ا، ول����ه عن����د ال�س����رورة 
اأن يقت����رح على مجل�ص ال����وزراء زيادة 

اإجمالي النفقات. 
وكذلك يعطي الد�ستور ال�سند القانوني 
المحكم����ة  اأم����ام  الطع����ن  للحكوم����ة 

االتحادي����ة اللغاء واإبطال االأحكام التي 
اأ�سافها البرلم����ان على قانون الموازنة 
طبقا الح����كام المادة )13( من الد�ستور 

كونها اأحكاما غير د�ستورية.
اأن  الحكوم����ي  الم�ست�س����ار  ويتاب����ع 
"الد�ست����ور ح����دد �ساحي����ات مجل�����ص 
الن����واب با�ساف����ة الفقرات عل����ى قانون 
ح����ال  ف����ي  لك����ن  يع����دل  وال  الموازن����ة 

وج����ود تعدي����ات �ستك����ون بالت�س����اور 
ه����ذا  م����ن  وبالعك�����ص  الحكوم����ة  م����ع 
يح����ق لل�سلط����ة التنفيذي����ة تقدي����م طعن 
اأم����ام المحكم����ة االتحادي����ة عل����ى ه����ذه 

التغييرات والتعديات".
مجل�����ص  با�س����م  المتح����دث  وذك����ر 
موؤتم����ر  ف����ي  ناظ����م،  ح�س����ن  ال����وزراء 
�سحف����ي م�ست����رك م����ع وزي����ري المالية 

عل����ي ع����اوي والتخطي����ط خال����د نجم، 
الثاث����اء، اإن "بع�����ص م����واد الموازن����ة 
غي����رت بنحو لي�����ص ب�سال����ح اإجراءات 
الحكوم����ة"، مبين����ا اأن����ه "�سنطل����ب من 
رئا�سة الجمهورية اإعادة النظر ببع�ص 

الت�سحيحات في الموازنة".
م����ن جانبه ق����ال وزير التخطي����ط، خالد 
نج����م، اإن "الحكوم����ة �ستطع����ن بم����ادة 

اإلزام الوزارات بنقل بع�ص الت�سكيات 
و�سمه����ا لمجل�����ص الخدم����ة االتحادي، 
الم����ادة  اأي�س����ًا  الطع����ن  �سيط����ال  فيم����ا 

المتعلقة بم�ساريع تنمية االأقاليم".
ويتوق����ع �سالح ان يكون "ع����دد المواد 
المحكم����ة  ام����ام  به����ا  �سيطع����ن  الت����ي 
االتحادي����ة قد تتج����اوز الع�س����ر مواد"، 
موؤك����دا على ان "الب����ت بد�ستورية هذه 

التعدي����ات امر مت����روك للمحكمة للبت 
بها".

اآخ����ر  مو�سوع����ا  "هن����اك  اأن  ويتاب����ع 
يواج����ه عم����ل الموازن����ة ه����و االأخط����اء 
التي ح�سلت ف����ي قانون الموازنة التي 
اأرجعت اإلى رئا�سة الجمهورية من اجل 
تداركه����ا بعد مجيئها م����ن قبل البرلمان 
فيه����ا اختاف بالتقدي����رات واالموال"، 

ف����ي  الت�سحيح����ات  "ه����ذه  ان  معتب����را 
قانون الموازنة روتينية". 

وقالت وزارة المالية اإن "االأخطاء" بين 
الن�سختي����ن �سمل����ت مبلغ االإي����راد العام 
في الج����دول "اأ" م����ن الموازن����ة، بفرق 
ي�س����ل اإلى اأكث����ر من �سبع����ة تريليونات 
دين����ار )نحو 4.5 ملي����ار دوالر(، واأكثر 
م����ن ثاث����ة تريليون����ات دينار ف����ي مبلغ 
النفق����ات الع����ام وف����روق ف����ي الموازنة 
الت�سغيلي����ة وفروق ف����ي التخ�سي�سات 
المالي����ة لع����دد من الموؤ�س�س����ات وجهات 

االإنفاق.
وقالت الوزارة في بيان اإنها �ستخاطب 
رئا�سة الجمهوري����ة العراقية لت�سحيح 
الخط����اأ الواقع في الن�س����ر بح�سب مادة 
في قانون الن�سر العراقي تعطي الجهة 
التي ارتكبت "اأخطاء طباعية" م�ساحة 
لت�سحيحه����ا م����ن خ����ال اإ�س����دار بي����ان 
ت�سحيح����ي ين�س����ر اأي�سا ف����ي الجريدة 
الر�سمية.  ويبين الم�ست�سار الحكومي 
اأن "ه����ذه الطعون واالأخط����اء لم توؤخر 

تنفيذ قانون الموازنة".
م����ن جهت����ه، ي����رى الخبي����ر واالأكاديمي 
االقت�س����ادي ج����واد كاظ����م البك����ري في 
ت�سريح ل�)الم����دى( اأن "الحكومة كانت 
محقة ف����ي تقديم طعنها ام����ام المحكمة 
التعدي����ات  بع�����ص  عل����ى  االتحادي����ة 
مجل�����ص  و�سعه����ا  الت����ي  واالإ�ساف����ات 

النواب على قانون الموازنة".
"رف����ع �سع����ر بي����ع  اأن  وي����رى البك����ري 
عل����ى  كبي����رة  تداعي����ات  ل����ه  ال����دوالر 
معدالت الت�سخم ب�سكل ملمو�ص والتي 
تق����در بي����ن 20 اإل����ى 25%"، معتق����دا ان 
الت����ي  بالم����واد  �ستطع����ن  "الحكوم����ة 
فيه����ا ا�ستقطاع و�سريبي����ة على رواتب 

الموظفين والمتقاعدين".
ل����م  الموازن����ة  "قان����ون  اأن  ويوؤك����د 
يتوق����ف ب�سب����ب وجود طع����ن مقدم من 
قب����ل الحكوم����ة وحت����ى االأخط����اء التي 
رئا�س����ة  قب����ل  م����ن  ت�سححيه����ا  �سيت����م 
"الم����واد  ان  موؤك����دا  الجمهوري����ة"، 
المطع����ون فيها هي م����ن �ستعطل لحين 

بت المحكمة".

احلكومة تطعن بـ10 مواد يف قانون املوازنة وتنتظر "ت�سحيحات" رئا�سة اجلمهورية

 ذي قاريون ي�سكون الطمر ال�سحي.. و�سوق ال�سيوخ 
حترق 110 اأطنان من النفايات يوميًا

 بغد�د/ ح�شين حاتم

يرى نو�ب ومخت�شون �أن �زدياد ن�شبة 
�ل�شكان جاء نتيجة �لفقر و�لبطالة 

و�نخفا�س م�شتوى �لتعليم، فيما بينو� 
�أن �لحكومة ال ت�شتطيع �ل�شيطرة على 

تحديد �لن�شل �ال بن�شبة ب�شيطة من 
خالل بر�مج �لتخطيط.

وكان وزير �لتخطيط خالد بتال �لنجم، 
قد قال في مقابلة متلفزة تابعتها 

)�لمدى(، �إن "10 بالمئة من �شكان �لعر�ق 
موظفون، وو�شع �لبلد ال يتحمل �لمزيد 

من �لتوظيف، كما ال يمكن توفير وظائف 
حكومية ت�شتوعب �لزياد�ت �ل�شكانية"، 
مبينًا �أن "�شكان �لعر�ق يزد�دون بمعدل 

مليون ن�شمة �شنويا".

ولف���ت اإلى اأن "العراق ق���دم التزامًا للمجتمع الدولي 
اأن  التخطي���ط،  واأردف وزي���ر  ال���والدات".  بتقلي���ل 
تتح���رر، والدولة ال  اأن  العراقي���ة يجب  "ال�سناع���ة 

تمتلك قدرات النهو�ص بال�سناعة".
وتقول ع�سوة لجنة االقت�س���اد واال�ستثمار النيابية 
ن���دى �ساكر جودت في حديث ل�)الم���دى( اإن "م�سكلة 
البطال���ة وازدي���اد عدد ال�س���كان دون حل���ول، نتيجة 
�سوء تخطيط الحكومات المتعاقبة وادارتها للبلد".

الم�سان���ع  ال���ى  "االفتق���ار  اأن  ج���ودت  وت�سي���ف 
والمنتجات الزراعية المحلية حجم من طبيعة العمل 
ب�سورة كبي���رة"، مبين���ة اأن "االإدارة ت�سير ب�سورة 

غير �سحيحة والمواطن �سحية تلك االإدارة".
وتلف���ت النائبة عن ائت���اف الن�سر الى انه "يفتر�ص 
�سناع���ات  وتاأ�سي����ص  القديم���ة  ال�سناع���ات  احي���اء 
جدي���دة، ويك���ون ا�ستثم���ار النف���ط والغ���از باأي���دي 

عراقية ح�سرا".

وت���رى ع�سوة االقت�س���اد النيابية ان���ه "بدل الذهاب 
لتحدي���د الن�س���ل يفتر�ص و�س���ع خط���ط الإدارة البلد 
والطاق���ة  الم�سان���ع  باإقام���ة  �سحيح���ة،  ب�س���ورة 

الكهربائية بعيدا عن الم�ستورد".
وت�سير جودت الى اأن "�سوء التخطيط جعل العراق 
يعتمد على الم�ستورد بن�سب���ة 96%"، مت�سائلة "اين 
ذهبت موازن���ات البلد طيلة االأع���وام الما�سية واأين 

ذهبت موازنات القطاع ال�سناعي".
وتوؤك���د ع�سوة االقت�ساد النيابي���ة اأن "العراق ي�سم 
اإمكان���ات اقت�سادية هائلة، ول���و ا�ستثمرت الحكومة 
الجان���ب االقت�سادي ب�سكل ج���دي ال�ستوردنا ايادي 

عاملة من خارج البلد".
ب���دوره، يق���ول المخت�ص بال�س���اأن االقت�س���ادي عبد 
الرحم���ن الم�سهداني ف���ي حديث ل�)الم���دى( انه "من 
المفتر�ص ان تتجه الدولة الى تفعيل القطاع الخا�ص 
كونه���ا ال ت�ستطي���ع ا�ستيعاب جمي���ع الخريجين في 

الوظائف والدوائر الحكومية".
وي�سي���ف الم�سهدان���ي اأن "جمي���ع دول العالم تعاني 
من م�سكلة ازدياد ال�سكان وفر�ص التعيين المحدودة 
لكنه���ا ت�سي���ر وف���ق برام���ج و�ستراتيج���ات تفتقر لها 
الحكوم���ة العراقي���ة". وي�سي���ر المخت����ص بال�س���اأن 
االقت�س���ادي ال���ى اأن "العائ���ق الرئي����ص ام���ام خل���ق 
فر����ص العمل ه���و الف�ساد الم�ست�س���ري وعدم متابعة 

اال�ستثمار ب�سكل دقيق وتلكوؤ الم�ساريع".
وم�سى الم�سهداني بالقول: "لو كان العمل في مجال 
اال�ستثم���ار وخلق البيئ���ة اال�ستثمارية ودعم القطاع 
الخا����ص ب�سكل �سحيح ل�سغلت عل���ى االأقل مليونين 
عامل"، الفتا ال���ى اأن "برامج الحكومة غير وا�سحة 

وتوجهها غير معروف".
وي���رى المخت����ص بال�س���اأن االقت�س���ادي ان���ه "يجب 
عل���ى الحكومة ان تحتف���ظ بالحد االأدن���ى على االأقل 
10-15% م���ن المال العام تذهب الى القطاع الخا�ص 
ال�سناع���ي". وف���ي م���ا يخ�ص تحدي���د الن�س���ل يبين 
الم�سهدان���ي ان "الحكومة ال ت�ستطيع ال�سيطرة على 
تحديد الن�س���ل كونها ال تلتزم بقان���ون خا�ص، لكنها 
م���ن الممكن ان تقلل معدل النم���و ال�سكاني من خال 
برام���ج التثقي���ف"، م�سيرا ال���ى اأن "البطال���ة والفقر 
وانخفا����ص م�ستوى التعلي���م ال�سب���ب االأ�سا�سي في 

زيادة اعداد المواليد وال�سكان".

نواب وخمت�سون: التخبط االقت�سادي 
اأخرج مليونا عامل من �سوق العمل

جل�سة �سابقة ملجل�س النواب



 بغداد/ خ�ضر اليا�ض ناه�ض

بقي���ت الج���زرات المحاذي���ة لطري���ق قن���اة 
الجي����ش �صحراء قاحل���ة بعد اأكث���ر من 10 
�ص���نوات عل���ى اإطالق م�ص���روع ا�ص���تثماري 

يحولها الى منتجعات!
ويمثل هذا الم�ص���روع واحدًا من الم�صاريع 
اال�ص���تثمارية الت���ي اأوقف عجلتها الف�ص���اد 

و�صوء االإدارة.
�ص���لم  القن���اة،  طري���ق  م���ن  مقرب���ة  وعل���ى 
م�ص���تثمر عددا قليال من ال�صقق ال�صكنية من 
�صم���ن مئات ال�صقق الت���ي كان مقررا لها ان 
تنجز قبل �صنوات �صمن ما يعرف بم�صروع 

الزهور" اال�صتثماري. "مجمع 
وق���ال �ص���كان ف���ي المجم���ع ل�)الم���دى( ان 
"خط���وط الطاقة الكهربائي���ة لم ت�صل الى 
المجم���ع حت���ى االآن، وانه���م يعتمدون على 

مولدات �صغيرة وفرها الم�صتثمر".
وعل���ى من�ص���ة يوتيوب اأظه���رت العديد من 
الت�صجي���الت تجمع���ات لموظفين محتجين 
عل���ى تاأخ���ر ت�صلي���م �صققه���م ال�صكني���ة رغم 

انتظامهم في الت�صديد ال�صهري.
وف���ي مناط���ق �صرق���ي العا�صم���ة ا�صتغل���ت 
�صع���ف  الأح���زاب  تابع���ة  م�صلح���ة  جه���ات 
ال�صلط���ة وباع���ت اأرا�ش تابع���ة للدولة الى 
مدنيي���ن وتحولت الحقا ال���ى احياء �صكنية 

مكتملة.
كان مق���ررًا لهذه االأرا�ص���ي ان ت�صم واحدة 
ال�صح���ي،  ال�ص���رف  محط���ات  اأكب���ر  م���ن 
وبالو�ص���ع الحال���ي حرم���ت منطق���ة �ص���رق 

القناة من م�صاريع التطوير.
وق���ال م�صدر ف���ي مجل����ش محافظ���ة بغداد 
ل�)المدى( اأم����ش، ان اأكثر من 800 م�صروع 
متلك���ئ ف���ي العا�صمة فقط، مبين���ا ان �صبب 
توق���ف اأغل���ب ه���ذه الم�صاري���ع ه���و غي���اب 

التمويل.
وا�صتغنت هيئ���ة اال�صتثمار عن خطة كانت 
تعد له���ا منذ مدة الإع���ادة اإحي���اء الم�صاريع 

المتلكئة.
وج���ه رئي����ش مجل����ش ال���وزراء م�صطف���ى 
الكاظم���ي، اأم�ش االأربعاء، باإلغ���اء اأكثر من 

األف اإجازة ا�صتثمار لم�صاريع متلكئة.
وق���ال المكت���ب االعالمي لرئي����ش الوزراء، 
في بيان تلقته )المدى(، ان "ذلك جاء خالل 
زيارته لهيئة اال�صتثمار واطالعه على �صير 
العمل والعقبات التي تواجه اال�صتثمار في 

البالد".
وا�ص���اف البيان ان "الكاظم���ي وجه بالغاء 
جمي���ع االج���ازات للم�صاري���ع اال�صتثمارية 
التي ن�صبة انجازها بين )0- 35%( وانتهت 
الم���دة الزمني���ة المتاحة لتنفي���ذ الم�صروع، 
ويبلغ ع���دد الم�صاري���ع التي ينطب���ق عليها 

ذلك 1128 م�صروعا".
كم���ا وجه رئي�ش ال���وزراء، بااللت���زام التام 
قان���ون  م���ن   28 الم���ادة  اح���كام  بتطبي���ق 
اال�صتثم���ار م���ن خ���الل توجي���ه االن���ذارات 
للم�صاري���ع غي���ر المكتمل���ة وتتول���ى الهيئة 
الوطني���ة لال�صتثم���ار اال�ص���راف ومتابع���ة 

تطبيق االإجراءات.
ووفقا للبيان، وجه الكاظمي اأي�صا ب�صحب 
االج���ازات في ح���ال عدم الت���زام الم�صتثمر 

بمدة االنجاز.
وقبل نحو 3 اأ�صهر، ك�صفت هيئة اال�صتثمار 
اإحي���اء  الإع���ادة  روؤيته���ا  ع���ن  الوطنّي���ة، 

الم�صاريع اال�صتثمارية المتلكئة.
وقال���ت رئي�صة هيئ���ة اال�صتثم���ار الوطنّية، 
لديه���ا  "الهيئ���ة  اإن  النج���ار،  داود  �ُصه���ى 
الم�صاري���ع  اإحي���اء  الإع���ادة  وخط���ة  روؤي���ة 
اال�صتثماري���ة المتلكئ���ة والمتوقف���ة خ���الل 
الب���الد  عم���وم  ف���ي  الما�صي���ة  ال�صن���وات 
ولجمي���ع القطاعات والت���ي منحت كفر�ش 
ا�صتثماري���ة من اأج���ل اإع���ادة ترتيبها حيث 
يوجد نوع���ان من الم�صاري���ع، االأول و�صل 
اإل���ى ن�صب اإنجاز متفاوت���ة تتراوح بين 10 
الى 90 % والثاني ن�صب االإنجاز فيه 0 % ".

واأ�صافت اأن "من �صمن خطط الهيئة البدء 
بتنفي���ذ الم�صاري���ع ذات ن�ص���ب االإنجاز %0 
بعد تحديد اأ�صباب عدم اإنجازها، فاإذا كانت 

غي���ر مقنع���ة، �صنلجاأ اإل���ى �صح���ب االإجازة 
اال�صتثماري���ة، اأم���ا اإذا كان���ت االأ�صب���اب في 
اإطار الدول���ة فان الهيئة �صتعم���ل بالتعاون 
مع الم�صتثمر والهيئات الحكومية االأخرى 

لتذليل تلك المعوقات".
واأ�ص���ارت اإلى اأن "الم�صاري���ع التي و�صلت 
اإل���ى ن�صب اإنج���از متفاوتة نج���د في معظم 
النق����ش  اإل���ى  يع���ود  ال�صب���ب  االأحي���ان 
الت���ي  القاه���رة  والظ���روف  التموي���ل  ف���ي 
م���رت به���ا الب���الد، اإذ ي�ص���ار اإل���ى اإعط���اء 
الم�صتثم���ر م�صادر تمويل اأخ���رى اأو اإعادة 
ا�صتثماري���ة  كفر�ص���ة  الم�ص���روع  عر����ش 
بوج���ود الم�صتثم���ر لت�صجي���ع ال�صراكة مع 

الم�صتثمرين".
وا�ص���ارت النجار حينها اإل���ى اأن "القوانين 
الم�ص���كالت  بع����ش  فيه���ا  والت�صريع���ات 
والمعوق���ات، اإال اأنها لي�ص���ت �صيئة ويمكن 
العمل بها"، مو�صحة اأن "الم�صكلة الرئي�صة 
تكمن في ت�ص���ارب بع�ش تل���ك الت�صريعات 

التي تواجهها الهيئة عند التنفيذ".

 بغداد/ تميم الح�ضن

وقت����ل وج����رح اكث����ر م����ن 10 ع�صكريين 
ف����ي هجم����ات للتنظي����م في ديال����ى خالل 

اليومين الما�صيين.
ديال����ى  ف����ي  محل����ي  م�ص����وؤول  ويق����ول 
امني����ة  خروق����ات  "ع����دة  ان  ل�)الم����دى( 
نفذه����ا تنظي����م داع�����ش ليل����ة الثالث����اء"، 
بينه����ا هجوم عل����ى قرية وح����رق منازل 
ومهاجم����ة ق����وات امني����ة، بع����د اق����ل من 
ا�صبوع من اعالن انته����اء اآخر حملة من 
ا�ص����ل 3 حم����الت جرت خ����الل ال�صهرين 

الما�صيين.

هاونات ونيران
واأعلن����ت وزارة الدف����اع، ف����ي اال�صب����وع 
الما�ص����ي، تطهير �صل�صلة جبال حمرين، 
والت����ي تع����د م����ن اب����رز المناط����ق الت����ي 
ينطل����ق منها "داع�ش" ف����ي �صن هجماته 

�صد قرى ونقاط تفتي�ش في ديالى.
وي�صي����ف الم�ص����در المحل����ي الذي طلب 
عدم ن�صر ا�صمه ان "داع�ش �صرب قذائف 
هاون على ق����رى بين جلوالء وخانقين، 
تق����وم  ان  قب����ل  ديال����ى،  �صرق����ي  �صم����ال 

مفارزه ال�صغيرة بمهاجمة القرية".
وا�ص����رم "داع�����ش" الن����ار ف����ي "نح����و 5 
منازل ف����ي القرى الواقعة بع����د �صيطرة 
حلون الفا�صلة بين جلوالء وخانقين"، 
بعد ان ف�صل في محاولته لل�صيطرة على 
المنطقة هن����اك واعدام ال�صكان، بح�صب 

ما يقوله الم�صوؤول.
وا�صتطاع����ت ق����وات الجي�����ش م����ن دف����ع 
المهاجمين، الذين قدرت اعدادهم "بين 
7 و10 افراد" الى خارج القرى وهربوا 
ال����ى جهة مجهولة، فيما قتل في الهجوم 
جندي وا�صيب خم�صة اآخرون بجروح.
وقبل ان ين�صحبوا من تلك القرى، هاجم 
عنا�ص����ر التنظيم مزرع����ة ت�صم عددا من 
االبقار، ما ت�صبب بنفوق نحو 50 بقرة، 
فيما ا�صيب����ت 10 اأخريات بجروح على 

اثر اطالق نار.

ويع����د هجوم داع�ش االخي����ر هو الرابع 
من����ذ �صب����اط الما�ص����ي، حي����ث يعتقد ان 
التنظي����م يكرر هجماته في تلك المناطق 
التي تعتبر متنازع عليها، "انتقاما" من 
القوات  مع  "يتعاونون  الذين  "ال�صكان 
منخرطي����ن  ابنائه����م  واغل����ب  االمني����ة 
ف����ي االجه����زة االمني����ة"، وفق م����ا يقوله 

الم�صوؤول المحلي.
بالمقاب����ل تتعقد عالقة ابن����اء تلك القرى 

م����ع بع�����ش الف�صائ����ل الم�صلح����ة هن����اك 
والت����ي ت�صاع����ف اعداده����ا بع����د تنفي����ذ 
حكوم����ة حيدر العب����ادي ال�صابقة "خطة 
االنت�ص����ار" قب����ل اكث����ر م����ن 3 �صن����وات، 
وط����رد ق����وات البي�صمركة م����ن المناطق 

المتنازع عليها.  
وي�صي����ر بع�ش ال�ص����كان الذين توا�صلت 
الف�صائ����ل  بع�����ش  ان  )الم����دى(  معه����م 
متهم����ة  وانه����ا  االهال����ي"  "ت�صاي����ق 

ب�"تهريب النفط".
ويرب����ط ال�ص����كان ات�ص����اع الهجمات رغم 
الوج����ود الكثي����ف للق����وات االمني����ة في 
�صم����ال �صرق����ي ديال����ى، ب����ان "ا�صتتباب 
االم����ن يعن����ي ع����دم الحاج����ة ال����ى تل����ك 
الف�صائ����ل" وهو م����ا يعني خ�ص����ارة تلك 
الجماع����ات ن�صاطه����ا االقت�ص����ادي الذي 

تديره منذ 2017.

هروب م�ؤقت
وبح�ص����ب الم�ص����ادر، ان اكثر من ن�صف 
عل����ى  هرب����وا  ق����د  كان����وا  الم�صلحي����ن 
"موج����ات متع����ددة" ب�صب����ب العملي����ات 
الع�صكري����ة، لكنهم عادوا مرة اخرى كما 

يحدث في كل مرة.
وف����ي اال�صبوع الما�ص����ي اعلنت قيادات 
االنته����اء  ال�صعب����ي  ع�صكري����ة والح�ص����د 
م����ن تطهير احدى اب����رز المناط����ق التي 

كان����ت م�صوؤول����ة عن 30% م����ن الهجمات 
ف����ي ديال����ى. وا�صتهدف����ت العملي����ة التي 
ا�صتم����رت لنح����و 40 يوم����ا زور "�صي����خ 
وفيه����ا  زراعي����ة  منطق����ة  وه����ي  باب����ا" 
م�صتنقع����ات وا�صع����ة ف����ي �صم����ال �صرقي 
ديال����ى. وف����ي 10 ني�ص����ان الحالي، قالت 
العمليات الم�صترك����ة انها "اطلقت حملة 
ع�صكري����ة لتاأمي����ن ع����ودة النازحين" في 

�صمال �صرقي ديالى.

وكان قب����ل ذلك ق����د اعلن جه����از مكافحة 
االإرهاب في اال�صب����وع االول من ني�صان 
الحالي، مقتل 60 عن�صرًا من داع�ش في 
عملية "االأ�صد المتاأهب" التي نفذت على 
ع����دة مناطق جبلي����ة منه����ا �صل�صلة جبال 
حمري����ن الت����ي ينطلق منه����ا الم�صلحون 

تجاه �صرقي ديالى.
وف����ي ي����وم الثالث����اء، كان التنظي����م ق����د 
هاجم احد الت�صكيالت االمنية في �صمال 
�صرقي ديال����ى، وت�صبب با�صابة عدد من 

المنت�صبين.
وبح�ص����ب الم�صادر ف����ان "6 عنا�صر من 
الفوج التكتيت����ي ا�صيبوا بجروح اثناء 
انفج����ار عب����وة نا�صف����ة عل����ى دوريته����م 
ف����ي ناحية اب����ي �صي����دا التابع����ة لق�صاء 

المقدادية".
وتوؤك����د القي����ادة الع�صكري����ة ان ما تبقى 
م����ن تنظي����م "داع�ش" لم يعد ق����ادرا على 
تنفيذ "عملي����ات نوعية"، على الرغم من 
وج����ود تقارير ف����ي البرلمان تتحدث عن 
ات�صاالت م�صتمرة بين التنظيم وخالياه 
النائمة للتح�صير لهجمات داخل المدن. 
ويق����ول علي جب����ار، ع�صو لجن����ة االمن 
ف����ي البرلم����ان ل�)الم����دى( ان "الهجمات 
االخيرة في بغ����داد تدل على ان التنظيم 
ف����ي  هجم����ات  لتنفي����ذ  امكاني����ات  لدي����ه 
مناط����ق اخرى غير النائي����ة والبعيدة". 
واعل����ن "داع�ش" ف����ي اال�صبوع الما�صي 
ف����ي  �صي����ارة  انفج����ار  ع����ن  م�صوؤوليت����ه 
الحبيبي����ة �صرق����ي بغ����داد، رغ����م وج����ود 
�صكوك بانتم����اء �صائق ال�صيارة الى احد 
الف�صائ����ل، كم����ا كان "داع�����ش" ق����د تبنى 
هجوم �صاحة الطيران في كانون الثاني 

الما�صي.
وي�صي����ف ع�ص����و اللجن����ة ان "داع�����ش ال 
يمكن����ه ال�صيط����رة عل����ى منطق����ة او قرية 
لكنه ينف����ذ عمليات )ا�ص����رب واهرب("، 
م�صيرا ال����ى ان "تقارير امني����ة توؤكد ان 
التنظي����م لدي����ه ات�ص����االت م����ع خاليا في 
داخل الم����دن يمكن ان ت�صاع����ده في تلك 

الهجمات".
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عنا�ضر التنظيم 
ت�اروا عن 3 حمالت 
ع�ضكرية قريبة

كاد تنظي��م داع�ض في ليلة الأول من اأم�ض، اأن ي�ض��يطر على قرية وينفذ اعدام��ات ميدانية بحق مدنيين في 
�ضمال �ضرقي ديالى، ياأتي ذلك بعد ايام فقط من اختتام عدة عمليات ع�ضكرية لمالحقة بقايا التنظيم هناك، 
احداها ا�ض��تمرت اكثر من �ض��هر. وبح�ضب البيانات الع�ض��كرية قتل اأكثر من 60 داع�ضيا في تلك الحمالت، فيما 
ت�ض��ير روايات اخ��رى الى وج�د "م�جات هروب" �ض��بقت تلك العمليات، وانتهت باعالن هج�م التنظيم م�ض��اء 

الثالثاء.

 هيئة ال�ستثمار ت�ستغني عن "خطة الإحياء" 
وت�سحب 1128 م�سروعًا متلكئًا

قوة ع�شكرية غرب دياىل .. ار�شيف

 داعـ�ش ين�سحـب تكتيكيـًا قبـل مهاجمــة قرى 
وحرق منازل �سرقي دياىل

 ترجمة/ حامد احمد

جولة اأولى من المباحثات المبا�صرة بين الخ�صمين االإقليميين 
ال�صعودي���ة واي���ران عقدت في العراق، اأ�ص���رت امكانية تخفيف 
توترات عقب �صنوات م���ن �صغائن دائما ما كانت تلقي بظاللها 
عل���ى بل���دان مج���اورة. المباحث���ات الت���ي ا�صت�صافه���ا الع���راق 
ف���ي وقت �صاب���ق من ه���ذا ال�صهر ت���م تاأكيده���ا الثالث���اء لوكالة 
ا�صو�صييتدبر����ش م���ن قب���ل م�ص���وؤول عراق���ي واآخ���ر غربي في 
بغداد .وتاأتي هذه المباحثات في وقت تمهد فيه ادارة الرئي�ش 
االميرك���ي بايدن الطريق العادة فتح القنوات الدبلوما�صية في 
المنطق���ة. ال�صعودية تقوم باعادة تقيي���م موقفها االإقليمي بعد 
خ�صارته���ا ل�صنده���ا الرا�صخ دونال���د ترامب، وت�صلي���م الرئا�صة 

لجو بايدن. 
اأم���ا ايران من ناحية اخرى فق���د وجدت ان االنفراج التدريجي 
م���ع ال�صعودي���ة، الحليف االزل���ي للواليات المتح���دة، قد تكون 
نتائج���ه في �صالحه���ا اثناء تجدد مباحث���ات الملف النووي مع 
وا�صنط���ن وال���دول الكبرى االخ���رى . ال�صعودية �صعت الجراء 
مباحث���ات م���ع اإي���ران ف���ي وقت تح���اول في���ه انه���اء حربها في 
اليم���ن الم�صتمرة منذ �صنوات �صد ف�صائ���ل الحوثي المدعومة 
م���ن اي���ران. انهاء تل���ك الحرب ق���د يك���ون بمثابة ورق���ة �صفقة 
بالن�صب���ة لاليرانيي���ن وهم ي�صع���ون لتخفي���ف العقوبات عليهم 

عبر المباحثات النووية في فيينا .
ا�صت�صاف���ة المباحث���ات ال�صعودي���ة – االإيراني���ة ت�صكل خطوة 
مهم���ة ج���دا بالن�صب���ة للعراق، ال���ذي تربطه عالق���ات مع كل من 
الوالي���ات المتحدة واي���ران والذي دائما م���ا كان يتحمل وطاأة 
الن���زاع مع االيرانيي���ن . م�صوؤول عراقي رفيع ق���ال ان زيارات 
رئي����ش الوزراء م�صطف���ى الكاظمي االخيرة ل���كل من الريا�ش 
واالإم���ارات كان���ت عامال رئي�صا ف���ي جلب محاوري���ن ايرانيين 
و�صعوديي���ن الى طاولة الت�ص���اور . تفا�صيل اللق���اء التمهيدي، 
ال���ذي اول م���ن ك�صف���ت عنه �صحيف���ة فاينن�ص���ال تايم���ز، كانت 
متناث���رة ومحدودة. الم�صوؤول العراق���ي ك�صف بان المو�صوع 

ال�صائك لحرب اليمن هو الذي كان بارزا في المباحثات .
تبع���ات النزاع ال�صعودي – االيران���ي طالت عدة بلدان اقليمية 
خ�صو�ص���ا ف���ي اليمن وكذل���ك العراق ولبن���ان اللذي���ن ي�صمان 
ف�صائ���ل م�صلح���ة مدعوم���ة م���ن اي���ران. ح���دوث انف���راج ف���ي 
مباحث���ات ال�صعودية وايران قد تكون ل���ه ا�صداء بعيدة المدى 

في تلك البلدان والمنطقة باأجمعها .
لم يت�صح اإن كان هناك تقدم قد تم احرازه في هذه المباحثات، 
وما حجم ذلك التقدم، ولكن دبلوما�صيا غربيا توقع انه �صتكون 
هناك لقاءات اأخرى. وذكرت �صحيفة االخبار اللبنانية المقربة 

م���ن ايران ان جول���ة جديدة م���ن المباحثات �صُتعق���د في بغداد 
االأ�صبوع القادم وذلك عقب لقاء "ايجابي جدا"، ح�صب و�صفها 
. وق���ال الدبلوما�صي الغربي الذي طلب عدم ذكر ا�صمه: "فهمي 
للمو�صوع ب���ان هذه المباحث���ات �صتكون م�صتم���رة وبو�صاطة 
م���ن بغداد". لم تقدم اأي من ال�صعودي���ة اأو ايران تاأكيدا ر�صميا 
لوق���وع المباحث���ات، رغ���م ان م�صوؤولين ايرانيي���ن المحوا لها 
ورحب���وا به���ا . ال�صفير االيران���ي لدى العراق اأي���رج م�صجدي، 
اثن���ى ف���ي ت�صريح له الثالثاء عل���ى جهود بغ���داد الدبلوما�صية 
دون  – االإيراني���ة  ال�صعودي���ة  للمباحث���ات  ملمح���ا  االخي���رة، 
اال�ص���ارة الى ا�صم المملكة . وقال م�صجدي في مقابلة مع وكالة 
ايرن���ا ني���وز االإيرانية م���ن بغداد "يب���دو ان الو�ص���ع االقليمي 
والدول���ي قد خلق جوا اكثر ايجابي���ة لحل بع�ش الم�صاكل بين 
ايران وبلدان اخرى. �صنكون �صعداء اذا تمكن العراق من لعب 
اأي دور ف���ي اتجاه تقارب اإيران مع بلدان لدينا بع�ش تحديات 
معه���م". وعندما �ُصئ���ل فيما اذا نجم تو�صط الع���راق عن بع�ش 
الثمار، ق���ال ان المباحثات "لم تتو�صل الى اي نتيجة وا�صحة 

ولم تحقق اأي تقدم ملحوظ".
وكان الع���راق ق���د عر����ش نف�ص���ه �صابق���ا كو�صي���ط بي���ن اي���ران 
وال�صعودي���ة منذ ان تده���ورت العالقات بي���ن البلدين اكثر في 
الع���ام 2016 بع���د اع���دام ال�صعودية لرجل الدي���ن ال�صيعي نمر 
النمر وقط���ع ال�صعودية على اثرها العالق���ات الدبلوما�صية مع 
طهران عقب اعتداء محتجين ايرانيين على ال�صفارة ال�صعودية 

في طهران وقن�صليتها في م�صهد .
م���ن جان���ب اآخر هناك تغي���رات تح�صل في اي���ران اإزاء تناولها 
ال���ذراع  اي�ص���ا.  دورا  كذل���ك  لعب���ت  والت���ي  الع���راق،  لمل���ف 
اال�صتخباري للحر�ش الثوري كان قد هيمن نفوذه على العراق 
في حقبة الجنرال قا�صم �صليماني. ولكن م�صوؤوال عراقيا يقول 
انه بع���د مقتل �صليماني، ب���رزت وزارة المخاب���رات هناك على 

انها اكبر قوة من مخابرات الحر�ش .
وزارة المخابرات تمثل الجانب المعتدل الذي يرتبط بالرئي�ش 
ح�ص���ن روحان���ي عل���ى خ���الف مخاب���رات الحر����ش المت�صددة. 
وبينم���ا يتعاون���ان، ف���ان الجه���ازان يعتب���ران خ�صم���ان �صمن 
حكوم���ة دينية . م�صوؤول���ون عراقيون ذكروا بان ه���ذا التغيير 
الحا�ص���ل في الحر����ش كان عام���ال رئي�صا في جل���ب االيرانيين 

لطاولة الحوار في بغداد .
اح���د الم�صوؤولي���ن العراقيين قال متحدثا ع���ن م�صوؤولي وزارة 
المخاب���رات االإيرانية "لديهم نظ���رة جديدة تجاه العراق، كالم 
جديد، انهم يريدون عراقا اأقوى. اأما جهاز الحر�ش فح�صاباتهم 
تختلف، فقد اأرادوا العك�ش، عراق �صعيف هو اأكثر منفعة لهم".
 عن اأ�ض��ضييتدبر�ض

جولة جديدة من املباحثات بني ال�سعوديني 
والإيرانيني �ستعقد يف بغداد قريبًا

م�شروع قناة اجلي�ش

غياب الدعم المالي و�ضلطة الجماعات الم�ضلحة عرقلت العمل



http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net

العدد )4928( ال�سنة الثامنة ع�سرة - اخلمي�س )22( ني�سان 2021  اعالنات

1- يس��ر ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن مشروع )انشاء وتبليط شوارع وبناء سواقي 
كونكريتية لقرية قطاع 6 جهة الغدير/ املعامل/قضاء الزوراء(

باجلدول أدناه ضمن املوازنة االس��تثمارية لس��نة 2019 فعلى كافة مقدمي العطاءات 
املؤهلني وذوي اخلبرة تقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املش��روع أدناه وحسب الوثائق القياسية 

)وثيقة إشغال صغيرة(
2- على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على الوثائق اخلاصة باملشروع 
وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قس��م العقود خالل أوقات 

الدوام الرسمي من الساعة8  صباحاً ولغاية الساعة 2 ظهراً.
3- تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري

ظرف العرض الفني
ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة  )ش��هادة تأس��يس، عقد تأس��يس، محضر 
اجتماع ، إجازة ممارس��ة مهنة، هوية تصنيف بدرجة )سابعة( إنشائية نافذة صادرة من 
وزارة التخطيط، تقدمي أعمال مماثلة مصدقة من اجلهة املستفيدة، تقدمي مستمسكات 
املدي��ر املفوض، تقدمي م��ا يؤيد حجب البطاقة التموينية ، كت��اب عدم ممانعة صادر من 
الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنون إلى محافظة بغداد نسخة اصلية، وصل الشراء 
النس��خة األصلية ، يتم التوقيع واخلتم عل��ى كافة صفحات جداول الكميات من قبل 
الش��ركة املتقدمة، تقدمي جدول تقدم عمل ، تكون مدة نفاذية العطاء 90 يوما ، تقوم 
الش��ركة بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها مع أرقام الهواتف واملوقع االلكتروني  اخلاص 
به��ا  ، يج��ب إن تكون األرق��ام مدونة رقما وكتاب��ة وان تكون الكتاب��ة واضحة وخالية 
من احلك والش��طب ومقترنة بتوقيع مقدم العطاء ، على الش��ركات األجنبية الراغبة 
باالشتراك باملناقصة تقدمي ش��هادة تأسيس وكافة مستمسكاتها مترجمة مصدقة 
من الس��فارة العراقية في بلد التأسيس ، تلتزم الشركة بتقدمي األسعار النهائية  غير 

القابلة للتفاوض، تقدمي جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد (.
4- بإمكان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري إلى 
العنوان التالي (محافظة بغداد/ قسم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ 

قدره )250،000()مائتان وخمسون إلف دينار عراقي (  غير قابلة للرد.

5- يتم تسليم العطاءات / إلى العنوان التالي محافظة بغداد / االستعالمات االلكترونية 
/الطابق األول   وأخر موعد لتس��ليم العطاءات الس��اعة 12 ظه��راً من التوقيت احمللي 
ملدين��ة بغداد يوم االربعاء  5 /2021/5 س��وف ترفض العط��اءات املتأخرة عن هذا املوعد 
وس��يتم فتح العط��اءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليه��م الراغبني باحلضور في 
محافظة بغداد / قس��م العقود الساعة 12 ظهرا من يوم االربعاء 5 / 5 /2021 او اليوم 

الذي يليه.
   6- يج��ب إن تتضم��ن العطاءات ضمان للعطاء على ش��كل )خط��اب ضمان او صك 
مصدق او س��فتجة( من احد مصارف بغداد املعتمدة لدى البنك املركزي وباسم أي من 

الشركاء.
7- يس��تقطع من مستحقات الشركة املتعاقدة كافة الرسوم والضرائب املشار إليها 

في القوانني واألنظمة والتعليمات العراقية
 8- اذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي

 9- ف��ي ح��ال تقدمي احد الش��ركاء ألي من املعايي��ر املطلوبة ومت اس��تيفاءها من قبله 
فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر إلى الشريك األخر إال إذا نص في الوثيقة نسب 
وشروط معينة ينبغي توفرها في الشريك عند ذلك يعتمد ما مت تثبيته في الوثيقة       

  10-  جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغير مستجيبة.
 11-  يس��تبعد أي عطاء لم ينظم حس��ب الوثيقة القياس��ية وبضمنها )الس��يولة 

النقدية، اإلعمال املماثلة(. 
12- يتعه��د من ترس��و عليه املناقصة بعدم املطالبة ب��أي تعويضات عن إضرار االندثار 
أو احلراس��ات التي قد حتصل في املشروع وبعدم التوقف نتيجة عدم صرف املستحقات 
واالستمرار بالعمل واجنازه ضمن املدة املتعاقد بغض النظر عن املستحقات املالية التي 

تطلبها الشركة.
)admin@bagdad.gov.iq( 13- للمعلومات تتم املراسلة عبر البريد االلكتروني

14- كل ما يخالف ما ورد أعاله ال يعتد به.
15- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن.

حمافظة بغداد/ق�سم العقود

اإعـــــالن
م/ مناق�سة رقم )9( ل�سنة 2021  

)ان�ساء وتبليط ال�سوارع وبناء �سواقي كونكريتية لقرية قطاع 6 جهة الغدير/ املعامل /ق�ساء الزوراء(

املدة/          الكلفةا�سم املناق�سةرقم املناق�سة
مبلغ التاأمينات الأوليةالتبويباليوم

مناقصة رقم 9 
لسنة 2021

انشاء وتبليط شوارع وبناء سواقي كونكريتية 
لقرية قطاع 6 جهة الغدير/ املعامل/قضاء الزوراء

1.975.000،000مليار وتسعمائة 
وخمسة وسبعون مليون دينار عراقي 

4920،000،000-1-3-9-1-270411يوم   
عشرون مليون دينار 

عراقي

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

لتجهيز ال�سلع
املناق�سة ال�ستريادية املرقمة 11/م/اأ/2021 معلنة )للمرة الأوىل(

جتهيز 250 طن اأ�سالك �سلب مغلون مكرز قيا�س 7.5 ملم على �سكل دفعة واحدة
تاريخ الغلق : ال�ساعة الواحدة بعد الظهر ح�سب التوقيت املحلي ملدينة النا�سرية 2021/6/1 

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

To supply the Commodities
Tender No.: 11/ T / U /2021 Advertised for First time

Supply: 250 ton Galvanized steel cores 7.5 mm for ACSR conductors in the form of )one batch( 
Closing Date on: 1 / 6 / 2021 

وثائق العطاء القيا�سية / جتهيز ال�سلع 
املقدمة 

لقد مت اعداد )وثائق العطاء القياس��ية لتجهيز السلع 
بأس��لوب تنافسي عام( للمش��اريع املمولة من املوازنة 

االحتادية جلمهورية العراق 
تفت��رض ه��ذه الوثائق عدم ح��دوث أي تأهيل مس��بق 

ملقدمي العطاءات قبل طرح العطاء.
وثائق العطاء القياسية 

صادرة في: وزارة الصناعة واملعادن / شركة أور العامة 
جتهيز السلع 

العطاءات التنافسية العامة: 
املناقصة العامة رقم )11/م/أ/2021( 

)إعالن للمرة األولى( 
جتهي��ز: 250 طن اس��الك صل��ب قي��اس 7.5 ملم على 
شكل دفعة واحدة حسب املواصفات الفنية املطلوبة 

املوضحة في جدول املواصفات الفنية. 
فترة التجهيز: 45 يوم من تاريخ توقيع العقد 

املش��روع: مناقصة عام��ة رق��م )11/ م/ أ/ 2020( على 
املوازنة التشغيلية 2021 

جه��ة التعاق��د: )وزارة الصناع��ة واملعادن/ ش��ركة أور 
العامة( 

املشتري: )شركة أور العامة(

Standard Bid Documents 
Supplying of Commodities 

Preface 
)Standard bid documents to supply commodities in a 
general competitive manner )was prepared for projects 
financed by the federal budget of the Republic of Iraq.
These documents assume no occurrence of pre-
qualification to the bidders before the invitation to bid.
Standard Bid Documents
Issued on Ministry of Industrial & Minerals I UR
STATE COMPANY
To supply the Commodities
General Competitive Bids:
[Tender No. 11/ T / U / 2021 
Advertised for )First time(
Supply: 250 ton Galvanized steel cores 75/ mm for ACSR 
conductors in the form of )one batch( according to our 
technical specifications. 
Period of Supply: 45 days from the date of signing the 
contract. 
The Project : )Public tender No. 11/ T / U / 2021 On the 
operational budget for 2021
Contracting party: )UR STATE COMPANY( 
Buyer: )UR STATE COMPANY(.

Tender advertisement Form (For first time(
No.: 
Date:    / 4 / 2021 
To /Mrs.

Sub./ [Tender No. 11/ T / U / 2021 Advertised for) first time(
)UR State Company  / One of the companies of the Ministry of Industry and Minerals 
(is pleased to invite the qualified and experienced bidders to submit their bids to 
supply (250 ton Galvanized steel cores 7.5 mm for ACSR conductors in the form of 
(one batch) according to our technical specifications.
Delivery Period: 45 days from the date of signing the contract.
Payment method:
Payment of financial dues shall be in ID by approval check in equivalent dollar in the 
date of  signing of the contract. 
and note the following:
1. The qualified bidders who want to obtain additional information shall contact 
with) UR State Company (by email:
urscoe@ur.industry.gov.ig
urcoe@gmail.com
(During the official working days from Sunday to Thursday from 8:00 to 2:00 pm) as 
shown in the instructions to bidders.
2. Total estimated cost:
(362500 $)  DAP reached to the company's  stores.
3. The amount of bid bond for the tender to be submitted with the bid is (1%) of the 
total estimated cost with the amount 3625 $ in equivalent (5292500) ID. 
4. The price of selling the tender documents is (500.000 ID) (only five hundred 
thousand Iraqi dinars and no other) cannot be refunded only in case of cancellation 
of the tender by our company without compensation to the bidders.
5. Interested bidders can purchase tender documents after submitting a written 
request to UR State company at its headquarters in Nasiriyah or the Baghdad office 
which returns to our company in AI Karrada area - AI Bujamaa – ID No.139 -  Abu 
Nawas Street - adjacent to Diana Hotel Tourism ) Mobile No. (07711223235)  To 
obtain the tender papers after payment of the sale value of the documents described 
in paragraph (4) above.
6. The bidder should use the form of tender form In Section four ) Tender Forms) and 
the form should be filled in with the required information without changing its form 
and no alternatives will be accepted.
7. Required qualification requirements: (as Indicated In the tender documents). Our 
company Is not obliged to accept lower prices.
8. Bids shall be delivered to the following address: (UR State Company / Commercial 
Section, Address: Dhl - Qar Governorate - Nasiriyah - Souq AI Shuyukh Junction) 
on time) until 1 pm according to local time in Nassriyah town from closing date on 
(1 / 6 / 2021). 
The late bidders will be rejected and tenders will be opened in the presence of 
the bidders or their representatives who wish to attend the following address) 
The headquarters of the general Ur state company in Nasiriyah / room opening 
committee) in the time and date following the closing day
(9:00 am according local time for Nasiriyah city on (2/ 6 / 2021). 
9. A special conference will be held to answer inquiries at 9 am local time in 
Nasiriyah, the day (25 / 5 / 2021) at the conference room. All inquiries regarding 
tender documents must be submitted no later than seven days prior to the date of 
the conference. lf the date of the conference or the closing date of the tender is an 
official holiday, the date of the conference or the closing date of the tender, as the 
case may be, shall be on the day after the holiday and at the time specified on the 
base date of the conference and the closing hour.

With respect
Director General 

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

التاريخ: /2021/4 
إلى : السادة 

م/ املناق�سة املرقمة: 11/م/اأ/2021 )للمرة الأوىل(  
يسر )شركة اور العامة احدى شركات وزارة الصناعة واملعادن( بدعوة مقدمي العطاءات 
املؤهل��ني وذوي اخلب��رة لتقدمي عطاءاتهم )لتجهيز 250 طن اس��الك صلب مغلون مكرز 
قياس 7.5 ملم على ش��كل دفعة واحدة حس��ب املواصفات الفنية املطلوبة املوضحة 

في جدول املواصفات الفنية. 
فترة التجهيز: 45 يوم من تاريخ توقيع العقد.  

طريقة الدفع:
يك��ون دفع املس��تحقات املالية نق��داً بالدينار العراق��ي مبوجب صك مبا يع��ادل الدوالر 

باعتماد نشرة البنك املركزي العراقي في يوم توقيع العقد.  
مع مالحظة ما يأتي: 

1- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال 
ب� )شركة أور العامة( عبر البريد االلكتروني:

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

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

2- مبلغ الكلفة التخمينية الكلية: )362500 دوالر( DAP واصل مخازن.
3- مقدار مبلغ التأمينات األولية للمناقصة املطلوب تقدميها مع العطاء )1%( من مبلغ 
الكلف��ة التخمينية الكلي��ة البالغة )3625( دوالر أو مبا يعادل��ه بالدينار العراقي ومببلغ 

)5292500( دينار. 
4- س��عر بيع مس��تندات املناقص��ة هو 500000 دين��ار )فقط خمس��مائة ألف دينار ال 
غيره��ا( غير قابلة للرد إال في حالة الغاء املناقصة من قبل ش��ركتنا فقط دون تعويض 

ملقدمي العطاء. ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن األخير. 
5- بإم��كان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائق العطاء بعد تق��دمي طلب حتريري إلى 
ش��ركة أور العامة في مقرها الرئيس��ي الكائ��ن في مدينة الناصري��ة او مكتب بغداد 
العائد إلى شركتنا في منطقة الكرادة – البو جمعة – رقم الدار 139 – شارع ابو نؤاس – 
مجاور فندق ديانا السياحي )رقم املوبايل 07711223235( للحصول على اوراق املناقصة 

بعد دفع قيمة البيع للوثائق املوضح في الفقرة )4( اعاله.
6- عل��ى مقدم العطاء ان يس��تخدم من��وذج صيغة العطاء املوجود في القس��م الرابع 
)من��اذج العطاء( ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكام��ل باملعلومات املطلوبة دون تغيير 

في شكله ولن تقبل أي بدائل. 
7- متطلب��ات التأهي��ل املطلوبة: )كما مبينة في وثائق العطاء(. وش��ركتنا غير ملزمة 

بقبول أوطئ األسعار.
8- يت��م تس��ليم العطاءات إل��ى العنوان اآلتي )ش��ركة أور العامة / القس��م التجاري، 
العنوان: محافظة ذي قار – الناصرية – تقاطع س��وق الش��يوخ( في املوعد احملدد )لغاية 
الس��اعة الواحدة بعد الظهر حس��ب التوقي��ت احمللي ملدينة الناصري��ة من تاريخ غلق 

املناقصة في )2021/6/1(.  
وان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي )املقر الرئيس��ي لش��ركة أور العامة في 
الناصري��ة / غرفة جلنة فتح العروض( في الزمان والتاريخ الذي يلي يوم الغلق )الس��اعة 

التاسعة صباحاً حسب التوقيت احمللي ملدينة الناصرية ليوم 2021/6/2(.
9- س��يعقد مؤمتر خاص لإلجابة عن االستفس��ارات في متام الساعة التاسعة صباحاً 
بتوقيت احمللي ملدينة الناصرية ليوم )2021/5/25(  وذلك على قاعة االجتماعات، وان كل 
االستفس��ارات املتعلق��ة بوثائق املناقصة يجب أن تقدم في موعد اقصاه س��بعة أيام 

تسبق تاريخ انعقاد املؤمتر.  
واذا صادف موعد انعقاد املؤمتر او موعد غلق املناقصة عطلة رس��مية فأن موعد انعقاد 
املؤمتر أو موعد غلق املناقصة حس��ب احلال سيكون في اليوم الذي يلي العطلة وبتمام 

الساعة احملددة في التاريخ األساس لعقد املؤمتر وساعة الغلق. 
مع التقدير 

املدير العام 



 عمــار �ســاطع  
معالي الكلمة

ه���ا هو �حلزن يعود �إلينا مرة �أخرى.. ال ليخّيم على  �لوجوه بعد �أن خطف 
�ملوت ِمّنا و�حدً� من �أباطرة �لكلمة �ملهّذبة و�لنقية و�ملُلهمة، �أال وهو �ال�ستاذ 

�لر�حل �سعدون جو�د، و�لذي ذهب �سحية �لفايرو�س �للعني كورونا!  
�أج���ل �أنه �لف���ر�ق �الأبدي ِبَعيِن���ِه .. فهذ� هو قانون �حلياة �لذي ي�س���ري على 
�جلميع بال ��ستثناء! ولكن ما يفرت�س �أن نفعلُه �ليوم هو �أن ن�ستذكر �سفات 
�لر�حل �أبا نز�ر و�لدرو�س و�لتجارب �لتي ��س���تنبطها َمْن عرفُه عنه، خا�سة 
�أنه �أ�ّس�س طيلة �س���نو�ت عملِه �ل�سحفي �ملهني ف�ساًل عن �لرتبوي �لر�سني، 
برناجم���ًا �إ�س���الحيًا منوذجي���ًا �س���اماًل ورف���ع �س���عار�ت �ملطالبة ب�س���رورة 
�الرتكاز  على �أ�س����س ومناهج لتحفيز �سحفيي �الأجيال �لالحقة على �مل�سي 
يف �ل�س���ر عل���ى خطو�ت توؤك���د على هوية �ل�س���حفي و�لتنّوع يف �أ�س���اليب 
�الرتق���اء بعملِه و�لتعريف بال���دور �لذي يفرت�س �أن يلعبه �ل�س���حفي بقلمه 
وتناوالت���ه للمو��س���يع �ملختلفة و�لرتكي���ز على �بد�عاته يف بالط �س���احبة 
�جلاللة، حيث تكون تفاعالته، �ىل جانب ت�س���جيع �جليل �ل�س���حفي �حلايل 
على �لتدّرج بخطو�ت و�ثقة ور��س���خة يف كل ما من �س���اأنه ُي�سهم يف �لتاأثر 

على �سناعة �لقر�ر�ت �ل�سحيحة و�ل�سائبة!
���ّناعها، ب���ل و�أكرث  �لر�ح���ل �أب���ا  ن���ز�ر .. كان �أح���د �أبرز فر�س���ان �لكلمة و�سُ

�ل�سحفيني متابعة لتد�عيات �الأحد�ث يف طريقة عر�س �ملو��سيع!
لق���د كان �س���عدون جو�د، �أمين���ًا يف رحلته مع �ل�س���حافة �لريا�س���ية، و�أكرث 
�لزم���الء هدوءً� يف تناول �أ�س���عب �الأمور، بل وكان مرتّيث���ًا حتى يف كيفية 

�طالق �الأحكام!
لقد عرفُت �ال�س���تاذ �لر�حل، �سعدون جو�د، �أو��سط عام 1995، وكان ي�سغل 
موقع مدير مدر�س���ة �لنظامية يف منطقة �لعلوية بالعا�س���مة منتِقاًل �إليها من 
ثانوية عقبة بن نافع، يف �سارع فل�سطني، مثلما كان يف تلك �لفرتة يعمل يف 
جملة �لر�س���يد و��سعة �النت�سار، وما زلُت �أذكر ذلك �للقاء �ملثر �لذي �أجنزُه 
بفو�رقه م���ع �لنجمني �لكبرين �خللوقني �لر�حل ناطق ها�س���م كابنت فريق 
�لطر�ن )�لقوة �جلوية حاليًا( وكرمي �س���د�م ه���ّد�ف فريق �لزور�ء، و�أذكر 
�أي�س���ًا �أ�س���لوبه وحنكته ومر�دفاته �لتي �س���ّطرت و�حدة من �أجمل �للقاء�ت 
�ل�س���حفية، وح���و�ره م���ع �ملالكم �لتون�س���ي توفيق �لبلبويل على �س���فحات 

جملة �لر�سيد.
�لر�ح���ل �أب���ا نز�ر.. عرفتُه عن ق���رٍب، �أكرث فاأكرث يوم �أ�س���رف علينا يف �لعام 
2004 ب���دورة ع���ن �لنقد �لك���روي يف قاعة كلي���ة �الإعالم يف �لب���اب �ملعظم، 
و�أقرتب���ُت �أك���رث من���ُه منُذ ف���رتة ت�س���ّلمه مهّم���ة �لق�س���م �لريا�س���ي يف جملة 
2009 ولغاي���ة توقفها.. حيث باتت �الت�س���االت  “�ال�س���بوعية” م���ن �لع���ام 
بينن���ا �س���به يومية، وهو ي�ستف�س���ر عن �أموٍر متع���ّددة وياأخذ ب���اآر�ء �ملُهّمني 
عن���ده بهدف جمع �أكرب كمية من �ملعلومات و�س���واًل التخ���اذه موقفًا وقر�رً� 
يبتعد عن �مليول ويقرتب من �س���ناعة ر�أي ُمايد، يق�س���ي على �لت�س���اوؤالت 
و�لتوّجهات من �ستى �الأمور، وهو ما ُيو�سلنا حلقائق د�مغة ال تقبل �ل�سك، 

هذ� �ىل جانب �أنني عرفته ناب�سًا وم�سّعًا.
��س���محو� يّل �أن �عت���رب �الأ�س���تاذ �أبو نز�ر �س���فرً� ف���وق �لعادة، ب���ل �أنه كان 
�أمنوذج���ًا خمتلفًا من طينة �لُكتاب �لِكبار، �ملُهّمني و�ملوؤثرين، بينما ُي�س���ّميه 
من ُهم كانو� يف ِعد�د �ال�س���دقاء باأّنُه من ُكّتاب �ملقال �ملُحّنك و�ساحب عمود 

ُيحاكي �جلميع، تربوي وُمهّذب يف تناولِه للمو��سيع!
�لو�قع �أنه من �ملُتمّيزين يف �لتعليق على �الأحد�ث .. قلم ر�س���ني ور�ساقة ما 

بعدها ر�ساقة!
رحم �لله �الأ�ستاذ �لر�ئد يف جمال �ل�سحافة و�الإعالم �لريا�سي. 

�سعدون جواد .. والرثاء الأخري!

�لر�حل �أبا  نز�ر .. كان �أحد �أبرز فر�سان 
ّناعها، بل و�أكثر �ل�سحفيين  �لكلمة و�سُ

متابعة لتد�عيات �لأحد�ث في طريقة 
عر�ض �لمو��سيع!

لقد كان �سعدون جو�د، �أمينًا في رحلته مع 
�ل�سحافة �لريا�سية، و�أكثر �لزمالء هدوء�ً 

في تناول �أ�سعب �لأمور، بل وكان مترّيثًا 
حتى في كيفية �طالق �لأحكام!

ـــرة ـــس ـــ� ـــب �ل فــــــي  ـــان  ـــت ـــس ـــ� ـــك ـــي ـــاج ط ـــة  ـــي ـــب ـــري ـــج ـــت ب ـــي  ـــف ـــت ـــك ي كـــاتـــانـــيـــتـــ�ـــض   
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أون سايد

 بغد�د / حيدر مدلول

�ل�س���باب  وزي���ر  يق���وم  �أن  �ملوؤّم���ل  م���ن 
و�لريا�سة عدنان درجال �عتبارً� من �ليوم 
�خلمي�س �ملو�فق �لثاين و�لع�س���رين ل�سهر 
ني�س���ان �جلاري بجولة خليجية لدعم ملف 
�سيافة مافظة �لب�سرة �لن�سخة �خلام�سة 
و�لع�سرين من بطولة كاأ�س �خلليج �لعربي 
لكرة �لق���دم �ملقّرر �إقامتها ب�س���ورة مبدئية 
�لعام �ملقبل مب�س���اركة منتخب���ات �لبحرين 
حام���ل لقب �لن�س���خة �الأخرة و�ل�س���عودية 
�للق���ب وقط���ر و�لكوي���ت  و�س���يف حام���ل 

و�الإمار�ت وُعمان و�ليمن و�لعر�ق.
و�ستكون �لكويت �ملحطة �الأوىل �خلليجية 
لزي���ارة �لوزي���ر درج���ال �لت���ي ح�س���ل من 
�حتادها �لوطني برئا�س���ة �أحمد �ليو�س���ف 
عل���ى موؤ�زرته باأن تكون مافظة �لب�س���رة 
م�س���رحًا لتق���ام عليها بطول���ة كاأ�س �خلليج 
�لعربي لكرة �لقدم وخا�س���ة �أن ملعب جذع 
�لنخل���ة باملدينة �لريا�س���ية �س���ّيف �ملبار�ة 
�لدولي���ة �لودي���ة يوم �ل�س���ابع و�لع�س���رين 
من �سهر كانون �لثاين �ملا�سي �لتي جمعت 
�أ�س���ود �لر�فدي���ن و�الأزرق �لكويتي بقيادة 
طاقم حتكيم دويل برئا�س���ة �لقطري �سلمان 
�أحم���د �لفالح���ي ومو�طني���ه جمع���ة ممد 
�لبور�س���يد وفي�سل عيد �ل�س���مري يف �إطار 
حت�س���ر�ت �ملنتخبني �ل�س���قيقني للجوالت 
�الأربع �ملتبقية �س���من ت�سفيات كاأ�س �لعامل 
لك���رة �لق���دم 2022 بقط���ر و�لت���ي �س���تقام 
بنظ���ام �لتجّم���ع خ���الل �لف���رتة م���ن �لثالث 
ولغاي���ة �خلام�س ع�س���ر من �س���هر حزير�ن 

�ملقبل.
زيارة �أربع دول 

دول���ة  �لعر�ق���ي  �لوف���د  جول���ة  وت�س���مل 
و�لبحري���ن  �ملتح���دة  �لعربي���ة  �الإم���ار�ت 
و�س���لطنة ُعمان وقطر من �أجل �حل�س���ول 
عل���ى دعمه���ا �لكامل ملل���ف �إجر�ء �لن�س���خة 
عل���ى  �خلليجي���ة  �لبطول���ة  م���ن  �لثاني���ة 
�الأر��س���ي �لعر�قية يف مافظة �لب�س���رة 
بعد �لن�سخة �الأوىل �لتي �أقيمت على ملعب 
�ل�س���عب �لدويل يف �لعا�س���مة بغد�د خالل 
�لفرتة من �لثالث و�لع�سرين من �سهر �آذ�ر 
ولغاية �لتا�سع من �سهر ني�سان عام 1979 
�لت���ي كان���ت �خلام�س���ة يف تاريخها حيث 
ح�سل خاللها �ملنتخب �لوطني لكرة �لقدم 
على لقبه���ا حتت قيادة �ملرح���وم عمو بابا 
�س���يخ �ملدربني بعد فوزه يف �ست مباريات 
متتالية و�سهد �سيطرة عر�قية بامتياز على 
جو�ئزه���ا �لفردي���ة حيث نال فالح ح�س���ن 
جائزة �أف�س���ل الع���ب و�لقائد رعد حمودي 
�س���لمان عل���ى جائزة �أف�س���ل حار�س مرمى 
و�لنجم ح�سني �س���عيد على جائزة �لهد�ف 
بع���د �حر�زه 10 �أه���د�ف منها هدف و�حد 

جاء من ركلة جز�ء.

مناق�سة �لتقرير 
ومن �ملقّرر �أن ي�س���هد ي���وم �الثنني �ملقبل 
�ملو�ف���ق �ل�س���اد�س و�لع�س���رين من �س���هر 
��س���تثنائيًا  �جتماع���ًا  �جل���اري  ني�س���ان 
�ل�س���عودية  �حت���اد�ت  روؤ�س���اء  �س���يعقده 
و�لبحري���ن  و�لكوي���ت  وقط���ر  و�لع���ر�ق 
وقطر و�الإمار�ت و�ليمن بنظام �الت�سال 
�ملرئ���ي )زووم( حل�س���م �إقام���ة �لبطول���ة 
�خللي���ج  لكاأ����س  و�لع�س���رين  �خلام�س���ة 
�لعرب���ي لكرة �لقدم ب�س���ورة ر�س���مية يف 
مافظة �لب�س���رة بعد مناق�سة م�ست�سيفة 
للتقري���ر �لنهائ���ي �ل���ذي �س���يقدمه �لوف���د 
د.حمي���د  �ليم���اين  برئا�س���ة  �لتفت�س���ي 
�ل�سيباين ع�سو �ملكتب �لتنفيذي لالحتاد 
�خلليجي لك���رة �لقدم بعد زي���ارة تفقدية 
قام بها �عتبارً� من يوم �لر�بع لل�سهر ذ�ته 
لالطالع على �ملالعب �لرئي�س���ة و�لفرعية 
�لريا�س���ية  باملدين���ة  �مللحق���ة  و�ملن�س���اآت 
و�لفنادق و�مل�ست�س���فيات و�لطرق ف�س���اًل 
عن مطار �لب�س���رة �لدويل حيث �أ�ستمّرت 
�لزيارة ملدة �أربع���ة �أيام متتالية وحظيت 
باهتم���ام ومتابع���ة متمّي���زة م���ن جمي���ع 
و�مل�س���موعة  �ملق���روءة  �الإع���الم  و�س���ائل 
و�ملرئي���ة وال�س���يما بع���د �أن �أعل���ن رئي�س 
�الحت���اد �لقط���ري لك���رة �لق���دم حم���د بن 
خليف���ة ع���ن �عتذ�ر �حت���اده �لر�س���مي �أن 
تك���ون �لعا�س���مة �لقطرية �لدوح���ة مكانًا 
بدياًل الحت�سان �لن�سخة 25 من �لبطولة.

و�أع���رب رئي����س وفد �لتفت�س���ي �خلليجي 
د.حمي���د �ل�س���يباين عن �متنان���ه حلفاوة 
�ال�س���تقبال وك���رم �ل�س���يافة �لت���ي حظى 
به���ا مع زمالئ���ه �الآخري���ن يف �لوفد طيلة 
�الأي���ام �الأربعة من قبل جميع �مل�س���وؤولني 
�لعر�قيني �لذين قّدمو� كل �س���يء لت�سهيل 

مهّمتهم خ���الل �لزيارة ملحافظة �لب�س���رة 
وه���ي مهّمة روتينية ت�س���مل جميع �لدول 
�لت���ي تتق���ّدم مبلف���ات �س���يافة �لبطوالت 
مع���رّبً� ع���ن ر�س���اه �لت���ام وم���ا �س���اهده 
و�لوف���د �ملر�ف���ق م���ن حت�س���ر�ت جي���دة 
ملحافظة �لب�س���رة متثل ر�س���ائل �طمئنان 
�ىل �الأخ���وة يف �الحتاد�ت �خلليجية باأن 
�لعر�ق �أكمل ما عليه و�أن �ملالحظات �لتي 
�س���ّجلها مبعي���ة زمالئ���ه وه���ي مالحظات 
فني���ة عام���ة ولن���ا ثق���ة تام���ة باكمالها يف 

�لزيارة �ملقبلة.

موعد كاأ�ض �لعرب
و�سُيجرب موعد �إقامة بطولة كاأ�س �لعرب 
لكرة �لقدم يف �لعا�س����مة �لقطرية �لدوحة 
خ����الل �لف����رتة م����ن �الأول ولغاي����ة �لثام����ن 
ع�س����ر من �سهر كانون �الأول �ملقبل روؤ�ساء 
�الحت����اد�ت �خلليجي����ة و�لع����ر�ق و�ليمن 
على حتدي����د موعد جديد الإقام����ة �لبطولة 
�ملقبل����ة م����ن كاأ�����س �خللي����ج �لعرب����ي لكرة 

�لق����دم ب����داًل من �ملوع����د �ملبدئي له����ا �ملقّرر 
يف �أو�خر كانون �الأول من �لعام �جلاري 
�أو بد�ية �لعام �ملقبل وال�س����يما �أن �الحتاد 
�لدويل لكرة �لقدم �أقرَّ بطولة كاأ�س �لعرب 
لكرة �لقدم ب�س����ورة ر�س����مية �سمن �أجندة 
بطوالته و�عتربها مبثابة مونديال عربي 
كربوفة حت�سرية لقطر ل�سيافة �لن�سخة 
�ملقبل����ة من بطولة كاأ�����س �لعامل لكرة �لقدم 
�لت����ي �س����تجري خ����الل �مل����دة م����ن �حلادي 
و�لع�سرين من �سهر ت�سرين �لثاين ولغاية 
�لثامن ع�س����ر من �سهر كانون �الأول 2022 
بتو�ج����د 32 منتخبًا من �لق����ار�ت يف �أول 
بطولة عاملية تقام يف �ل�سرق �الأو�سط منذ 

�نطالقها عام 1930. 

بطل خليجي24
وخط����ف منتخ����ب �لبحري����ن لك����رة �لق����دم 
�لت����ي  �خلليجي����ة  للبطول����ة   24 �لكاأ�����س 
�س����ّيفتها �لعا�س����مة �لقطري����ة �لدوحة بني 
�ل�س����اد�س و�لع�س����رين م����ن �س����هر ت�س����رين 

�لث����اين و�لتا�س����ع من �س����هر كان����ون �الأول 
2019 الأول مّرة يف تاريخ م�ساركاته منذ 
عام 1970 بعد فوزه على �س����قيقه منتخب 
�ل�سعودية لكرة �لقدم بهدف نظيف �سّجله 
ممد �لرميحي بالدقيقة �لر�بعة و�ل�ستني 
يف �ملب����ار�ة �لنهائي����ة �لت����ي �أقيم����ت عل����ى 
ملعب عب����د �لله بن خليفة بن����ادي �لدحيل 
�لريا�س����ي حي����ث ن����ال �ملهاج����م �الإمار�تي 
لك����رة �لق����دم علي مبخوت جائ����زة �لهد�ف 
بر�سيد خم�سة �أهد�ف فقط و�أحرز �سانع 
�الألع����اب �ل�س����عودي لك����رة �لقدم عب����د �لله 
عطي����ف جائزة �أف�س����ل الع����ب يف �لبطولة 
وزميل����ه ف����و�ز �لقرين على جائزة �أف�س����ل 

حار�س مرمى.

ودية طاجيك�ستان 
بروف����ة  �أ�س����بحت  �أخ����رى  جه����ة  م����ن 
طاجيك�ستان هي �ملبار�ة �لدولية �لوحيدة 
�لتي �سيخو�س����ها �ملنتخ����ب �لوطني لكرة 
�لقدم يوم �لر�بع و�لع�سرين من �سهر �أيار 
�ملقب����ل عل����ى ملعب ج����ذع �لنخل����ة باملدينة 
�لريا�س����ية يف مافظ����ة �لب�س����رة �س����من 
مع�سكره �لتدريبي �لد�خلي �لذي �سيقيمه 
هن����اك �عتب����ارً� من ي����وم �لثامن ع�س����ر من 
�ل�سهر ذ�ته حتت قيادة �ملدرب �ل�سلوفيني 
�سريت�سكو كاتانيت�س �إثر طلبات �حتاد�ت 
�أن  و�ندوني�س����يا  و�س����نغافورة  ماليزي����ا 
تكون مدينة دبي �الإمار�تية مكانًا خلو�س 
منتخباتها �لوطنية مباريات جتريبية مع 
�لع����ر�ق يف �إط����ار حت�س����ر�تها �لنهائي����ة 
قبيل خو�س مناف�س����اتها �لر�س����مية �س����من 
�لدور �لثاين حل�ساب �ملجموعات �لثماين 
بالت�س����فيات �الآ�سيوية �مل�س����رتكة �ملوؤهلة 
ملوندي����ال 2022 بقط����ر و�لن�س����خة �ملقبلة 
من بطولة كاأ�س �آ�س����يا لك����رة �لقدم 2023 
بال�س����ني �لتي �س����تجري خ����الل �لفرتة من 
�حل����ادي و�لثالثني من �س����هر �أي����ار ولغاية 

�خلام�س ع�سر من �سهر حزير�ن �ملقبلني.
ورف����س كاتانيت����س مو�جه���ة �لعديد من 
�ملنتخبات �خلليجية لرغبته �جلامة يف 
مالق���اة عدد م���ن منتخبات �س���رقي �لقارة 
�لتي يت�س���ابه �أ�س���لوب لعبها مع �أ�س���لوب 
لع���ب منتخب���ي كمبوي���ا وهون���غ كون���غ 
�للذين �س���يلعب معهم���ا منتخبنا �لوطني 
لكرة �لقدم يومي �ل�س���ابع و�حلادي ع�سر 
من �سهر حزير�ن �ملقبل على ملعب مدينة 
خليف���ة �لريا�س���ية بالعا�س���مة �لبحرينية 
�ملنامة �سمن �جلولتني �لثامنة و�لتا�سعة 
حيث ي�س���عى م���ن خاللهما �ىل �النت�س���ار 
م���ن �أجل حج���ز تذكرة �لعب���ور �ىل �لدور 
�لثالث �حلا�سم للمونديال �ملوؤّمل �نطالقه 
جان���ب  �ىل  �أيل���ول  �س���هر  م���ن  �عتب���ارً� 
�لتو�ج���د يف �لن�س���خة �لثامن ع�س���رة من 

بطولة كاأ�س �آ�سيا لكرة �لقدم.

 بغد�د / �ملدى

و��س���ل مهاجم �ملنتخب �للبن���اين لكرة �لقدم 
مم���د ج���الل ق���دوح م�س���رته �لناجح���ة مع 
فري���ق �أمانة بغد�د �إثر ت�س���جيله هديف �لفوز 
�لكهربائي���ة  �ل�س���ناعات  فري���ق  مرم���ى  يف 
بالدقيقت���ني �لثالثة و�ل�س���ابعة و�لثالثني من 
�ملبار�ة �لت���ي �نتهت مل�س���لحة فريقه بنتيجة 
)2-1( عل���ى ملع���ب بغ���د�د مبتن���زه �لزور�ء 
يف �لعا�سم���ة بغد�د �سم���ن مناف�سات �جلولة 
�لثامن���ة و�لع�س���رين من دوري �لك���رة �ملمتاز 
للمو�س���م �حلايل لي�س���تقر باملرك���ز �لثامن يف 

�لرتتيب بر�سيد 39 نقطة.
وجنح���ت �إد�رة نادي �أمانة بغد�د �لريا�س���ي 
برئا�سة فالح �مل�سعودي يف �إقناع �إد�رة نادي 
�لعهد �للبناين �لريا�سي بالتخّلي عن �ملهاجم 

مم���د جالل ق���دوح ملدة خم�س���ة �أ�س���هر على 
�س���بيل �الإعارة لين�س���م �ىل �س���فوف �لفريق 
�الأول لك���رة �لق���دم م���ع �مل���درب ع�س���ام حمد 
خالل ف���رتة �النتقاالت �ل�س���توية �عتبارً� من 
ي���وم �حلادي ع�س���ر من �س���هر كان���ون �لثاين 
�ملا�س���ي حيث �س���اهم ق���دوح يف خطف نقطة 
ثمين���ة من فريق �ل�س���رطة حامل �للقب بهدف 
�لتع���ادل �ل���ذي �س���جله يف �لدقيق���ة �لثالث���ة 
و�الأربعني يوم �الأول من �س���هر �آذ�ر �ملا�س���ي 
�سمن �جلولة �حلادية و�لع�سرين ليعود بعد 
ثماني���ة �أيام فقط من قيادة �أ�س���ود �لعا�س���مة 
لالنت�س���ار على فريق �لطلب���ة بالهدف �لثاين 
�لذي �أحرزه يف �لدقيقة �ل�ساد�سة و�لع�سرين 
�س���من �جلول���ة �لثالثة و�لع�س���رين وي�س���هد 
يوم �لع�س���رين من �ل�سهر ذ�ته ت�سجيله هدف 
�لفوز �الأول مبرمى فريق �حلدود يف �لدقيقة 

�لثاني���ة و�الأربع���ني م���ن �للق���اء �ل���ذي �أنتهى 
ل�س���الح فريقه بهدفني نظيفني �س���من �جلولة 

�خلام�سة و�لع�سرين.
ويفّكر نادي �أمانة بغد�د �لريا�سي يف جتديد 
�لتعاق���د م���ع �ملهاج���م �للبن���اين مم���د جالل 
ق���دوح ملدة مو�س���م �آخ���ر على �س���بيل �الإعارة 
�أو �س���ر�ء بطاقت���ه �لدولي���ة م���ن ن���ادي �لعهد 
�للبن���اين بعد �أن ح�س���ل على �س���وء �أخ�س���ر 
م���ن قب���ل �مل���الك �لتدريب���ي للفري���ق �لكروي 
ب�سرورة بقائه لعام �آخر باعتباره من �أجنح 
�ل�سفقات �لكروية على �سعيد �خلط �الأمامي 
و�ندماج���ه �ل�س���ريع م���ع بقي���ة زمالئ���ه م���ن 
�لالعب���ني �ملحّليني و�ملحرتفني منذ و�س���وله 
�ىل �لع���ر�ق وخا�س���ة �أن���ه ُيعترَب من �أف�س���ل 
جنوم منتخب بالده �مل�سارك بت�سفيات كاأ�س 

�لعامل لكرة �لقدم.

درجال يتجّول خليجيًا ل�ستح�سال الدعم خلليجي 25

 متابعة : ح�سام �لمعمار

م���از�ل �لدوري �لعر�قي م�س���تمرً� برغم م�س���اركة 
فريقي �لقوة �جلوية و�ل�س���رطة يف دوري �أبطال 
�آ�س���يا، وق���د �أنته���ت لغاي���ة �الآن 28 جول���ة بو�قع 
277 مبار�ة بع���د تاأجيل مبار�تني للقوة �جلوية، 
ومب���ار�ة و�ح���دة لل�س���رطة ب�س���بب �ال�س���تحقاق 
�لق���اري، �ُس���ّجل 535 هدف���ًا منه���ا 3 ل�س���الح نفط 

�لو�سط يف مرمى �لنجف بقر�ر �إد�ري.
بعد جم���ع �الأه���د�ف وحتليلها يف برنام���ج )�أون 
�س���ايد( خرجن���ا بع���ّدة �ح�س���ائيات منه���ا تاأث���ر 
�الأه���د�ف يف تغير نتائج �ملباريات، وقد �س���ّنفنا 
ه���ذ� �لتغي���ر �ىل �أربع���ة �ق�س���ام: �أواًل �الأه���د�ف 
�لت���ي تتق���دم بها �لف���رق عل���ى مناف�س���يها، وثانيا 
�اله���د�ف �لتي تتع���ادل بها �لفرق مع مناف�س���يها، 
وثالثا �أهد�ف زيادة �لفارق مع �ملناف�سني، ور�بعًا 
�أه���د�ف تقلي�س �لفارق مع �ملناف�س���ني، وجميعها 
ق���د ُيكررها �لفري���ق �لو�حد يف �ملب���ار�ة �لو�حدة 
�أكرث م���ن مّرة، فقد يتق���ّدم مّرة وُيع���اَدل ثم يتقّدم 
ثانية، �أي �أنه �س���ّجل هديف �لتقدم وحت�سب له يف 

هذه �الح�سائية.

�أهد�ف �لتقّدم 285 هدفًا
* �أكرث من �سّجل �هد�ف تقّدم على �ملناف�سني ُهم: 
�لق���وة �جلوية )22 هدف���ًا(، �لنفط )21( ، �لنجف 

)20( و�ل�سرطة وز�خو )18(.
* �أقل َمن �س���ّجل �أهد�ف �لتقّدم ُهم: �لديو�نية )8 
�أه���د�ف(، �ل�س���ماوة )9(، �لكهرباء و�ل�س���ناعات 

.)10(
* �أك���رث �لالعب���ني ت�س���جياًل الأه���د�ف �لتق���ّدم ُه���م 
حم���ادي �أحم���د و�أمي���ن ح�س���ني )�لق���وة �جلوية( 
ومم���ود خلي���ل )�لك���رخ ( �س���ّجل كل منه���م )7 

�هد�ف( تقّدم بها فريقهم على �ملناف�سني.

�أهد�ف �لتعادل )113 هدفًا(
�ىل  وع���اد  تع���ادل  �ه���د�ف  �س���ّجل  م���ن  �أك���رث   *
�ملباري���ات بع���د تاأخ���ره ه���و فري���ق �لقا�س���م )10 

�أه���د�ف( و�حلدود ونفط �لو�س���ط و�لكهرباء )9( 
ونفط �لب�سرة و�مليناء )8(.

* �أقل �لفرق ت�س���جياًل الأهد�ف �لتعادل �أما ب�سبب 
عدم �لقدرة على �لرجوع �أو الأنهم يتقّدمون د�ئمًا 
وال يتاأخ���رو� بالنتيجة كثرً� فه���م: �لنفط )هدف 
تع���ادل و�حد فق���ط( ثم �لق���وة �جلوي���ة و�لنجف 
و�ل�س���ماوة  و�ل�س���ناعات  فق���ط(  تع���ادل  )هدف���ا 

و�ل�سرطة )3(.
* عل���ى م�س���توى �لالعب���ني، فاإن �أكرث من ي�س���ّجل 
�أهد�ف �لتعادل ُهم �س���جاد جا�سم )نفط �لو�سط(، 
مم���د جف���ال )�لطلبة(، ح�س���ني يون����س )�مليناء( 

�سّجل كل منهم )4 �أهد�ف تعادل(.

�أهد�ف زيادة �لفارق )105 �أهد�ف(
* �أكرث م���ن ُيزيد �لفارق على مناف�س���يه هو �لقوة 
�جلوي���ة )19 هدف���ًا( ث���م �ل�س���رطة )18( و�أربي���ل 

)10( و�لزور�ء و�لنجف )9(.
* �أق���ل م���ن يو�ّس���ع �لفارق م���ع مناف�س���يه ُهم نفط 

�لب�س���رة و�لديو�نية وز�خو )ه���دف و�حد فقط( 
�أي �أنه���م تقّدم���و� بفارق هدفني م���ّرة و�حدة فقط 

يف جميع مبارياتهم حتى �الآن.
* �أك���رث �لالعب���ني ت�س���جياًل لاله���د�ف ليو�ّس���عو� 
�لف���ارق ُه���م: �أمي���ن ح�س���ني )�جلوية( �س���ّجل )6 

�أهد�ف( و�سركو كرمي )�أربيل( )4(.

�أهد�ف تقلي�ض �لفارق )29 هدفًا(
* �أكرث �لفرق ت�س���جياًل لالأهد�ف وقّل�سو� �لفارق 
مع مناف�س���يهم ُهم فريقا نفط �لب�سرة و�لقا�سم )4 

�أهد�ف( ثم �لكهرباء و�لطلبة و�مليناء )3(.
* �أقل من �سّجل �أهد�فًا لتقلي�س �لفرق ب�سبب عدم 
�لقدرة على �لت�س���جيل و�إن تاأخرو� بفارق هدفني 
�أو �أك���رث ُهم: �ل���زور�ء و�لنفط و�لنج���ف و�أمانة 

بغد�د ونفط �لو�سط و�لكرخ و�أربيل.
* �أكرث �لالعبني ت�س���جياًل الأهد�ف تقلي�س �لفارق 
ُهما ممد �إبر�هيم )�لكهرباء( و�أحمد ز�مل )نفط 

�لب�سرة( �سّجل كل منهما هدفني. 

اأهداف الدوري .. التقّدم والتعادل وتقلي�ص الفارق
حممد جالل يوا�سل التهديف مع اأ�سود العا�سمة

 �لدوحة / خا�ض باملدى

يف �إطار جهودها �لر�مية �إىل بناء 
�إرث م�س���تد�م لبطول���ة كاأ�س �لعامل 
قط���ر 2022، تعم���ل �للجن���ة �لعليا 
للم�س���اريع و�الإرث �لقطري���ة عل���ى 
�ال�س���تفادة من �لتوجيه �ل�س���لوكي 
يف �حل���د من �لنفاي���ات، و�لتوعية 
باأهمي���ة �إعادة �لتدوير، و�ملحافظة 
على �لبيئة، على طريق ��ست�س���افة 
�لبطولة �الأكرث ��ستد�مة يف تاريخ 

كاأ�س �لعامل.
وته���دف �للجن���ة �لعلي���ا م���ن خالل 
م���ن  �ل�س���لوك  موؤ�س�س���ة  �أن�س���طة 
�أج���ل �لتنمي���ة، �لت���ي �أطلقته���ا يف 
�س���ة  متخ�سّ وح���دة  كاأول   2016
يف �لتوجي���ه �ل�س���لوكي باملنطقة، 
�ل�س���لوكية  �لعل���وم  ��س���تثمار  �إىل 
يف �س���ناعة �سيا�س���ات قائم���ة على 

حقائ���ق علمية يف قط���ر وخارجها 
عرب �إج���ر�ء جتارب علمي���ة دقيقة، 
يف  و�الإ�س���هامات  �ملعرف���ة  ون�س���ر 
�إح���د�ث  �أج���ل  م���ن  �ملج���ال،  ه���ذ� 
�الأف���ر�د  حي���اة  يف  �إيجاب���ي  �أث���ر 
و�ملجتمع���ات، وبن���اء ر�أ����س �مل���ال 
حق���ل  يف  و�ملع���ريف  �لب�س���ري 
�لتوجي���ه �ل�س���لوكي، متا�س���يًا م���ع 
�أه���د�ف ��س���رت�تيجية �ال�س���تد�مة 

لبطولة كاأ�س �لعامل قطر 2022.
�لع���امل  كاأ����س  بطول���ة  و�س���هدت 
لالأندية �لتي ��ست�سافتها قطر �لعام 
�جل���اري �سل�س���لة م���ن �لتدخ���الت 
�أعدتها ونفذتها موؤ�س�س���ة �ل�س���لوك 
م���ن �أجل �لتنمية �س���ملت �إجر�ء�ت 
لتقليل �لنفايات، و�سمان ��ستخد�م 
�ملو�د �أو �إعادة تدويرها، وتدريب 
فرق �لعمل، وتوزيع �سالل نفايات 
ت�س���ّهل على �مل�س���جعني و�لعاملني 

ف�س���ل �ملخلف���ات، وبن���اء عالق���ات 
تعاون مع �ل�س���ركات الإعادة تدوير 
�س���ماد،  �إىل  وحتويله���ا  �لنفاي���ات 
بعد نقلها مبا�س���رة من �أماكن �إقامة 

�ملباريات.
مدي���ر  ريتان���ا،  خو�س���يه  وق���ال 
�ال�س���تد�مة يف بطولة كاأ�س �لعامل 
بقط���ر: “�أدركن���ا من���ذ وق���ت مبكر 
�أن ب���ذل �أق�س���ى �جله���ود �ملمكنة ال 
يغني عن �سرورة �لدر��سة �جليدة 
لالإجر�ء�ت �لتي من �س���اأنها �لتاأثر 
على �سلوك �الأفر�د من �أجل حتقيق 
�ال�س���تفادة �ملثل���ى من نظام ف�س���ل 
�لنفاي���ات، فقد يوؤدي �لف�س���ل غر 
�ملتقن للنفاي���ات �إىل توجيه �أطنان 
من �لنفايات �لقابلة الإعادة �لتدوير 

�إىل مد�فن �لنفايات.«
و�أك���د ريتان���ا على �أهمي���ة �لتعاون 
م���ع موؤ�س�س���ة �ل�س���لوك م���ن �أج���ل 

�لتنمية عدة م�ستويات، م�سرً� �إىل 
�أن �لعم���ل بني �جلانبني ال يقت�س���ر 
على �س���مان �أن ياأتي جمهور كاأ�س 
�لع���امل يف قل���ب �جله���ود �لر�مي���ة 
م�س���تد�مة  ن�س���خة  ��ست�س���افة  �إىل 
م���ن �ملوندي���ال يف 2022، بل ميتد 
�إىل بن���اء �ملعرفة و�خل���رب�ت �لتي 
م���ن �س���اأنها �الإ�س���هام يف �حل���د من 
�لنفايات خالل �الأحد�ث �لريا�سية 
بامل�س���تقبل، م�س���يفًا “عندم���ا نرى 
يف  للم�س���جعني  �لفاع���ل  �ل���دور 
�س���خم  ريا�س���ي  ح���دث  ��س���تد�مة 
�أن  �س���ك  ف���ال  �لع���امل،  كاأ����س  مث���ل 
�تب���اع �لعل���وم �ل�س���لوكية يف هذ� 
�ملجال �س���يقربنا كث���رً� من معرفة 
�أف�سل �لو�سائل لتحفيز �مل�سجعني 
على �س���لوك بعينه، لي�س���هم �سلوك 
يف  �له���در  تقلي���ل  يف  �جلمه���ور 

�ملو�د«.

المحافظة على البيئة هدف �ستراتيجي لمونديال2022 
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 تقول الذاكرة الب�سري���ة باأنَّ مت�سرف الب�سرة يف اربعينيات القرن 
املا�س���ي �سالح جرب هو ال���ذي اختط �سارع الأمري عب���د الإله، �سارع 
احلري���ة فيم���ا بع���د، اأو �س���ارع الكورني�س الي���وم، واإنَّ ممث���ل التاج 
امللك���ي الربيطاين يف الب�س���رة كان راف�سًا لفكرة ال�سارع هنا، اإل اأنَّ 
الب�سري���ن فوجئوا �سب���اح اأحد اليام من الع���ام 1940 باجلرارات 
وه���ي تكت�سح وتردم وت�سوي الأر�س باأمر من املت�سرف، فاأزيل مقر 
القائ���د الرتكي و�سكن رئي�س اأطباء امل�ست�سفي���ات الربيطانية الدوق 
Nor Bore  م���ع م���ا اأزي���ل من النخ���ل والأ�سجار وعدد م���ن م�ساكن 
الطبق���ة العلي���ة، ليقوم اأجم���ل واأهم �س���ارع يف املدين���ة، التي تلب�س 

اليوم حلة جديدة من خالل امل�ساريع اخلدمية فيها.
  ومنذ التاريخ ذاك مل يعد �سارع الكورني�س هذا جمرد �سارع للذهاب 
والإي���اب، وتنق���ل الب�سرين عليه يف امل�س���اءات، اأو النزول منه اىل 
�س���ط الع���رب والتمتع مبنظ���ر املاء، ومعاين���ة املدينة م���ن النهر، يف 
ت���داول تقلي���دي للم�سهد، فالقاع���دة اأْن نطلَّ على النهر م���ن الياب�سة، 
لكنن���ا �ساع���ة نكون يف النه���ر نعاين الياب�س���ة منه، ولي����س ذلك كله، 
فالع���ن اأ�سطرت ال�س���ارع والنهر وتولد يف الذاك���رة منهما ما اندمج 
يف النف����س و�س���ار جزءًا منه���ا، اإذ، ل ميكن ت�س���ور الب�سرة بكاملها 
خ���ارج وجود الكورني�س، واإذا كان متثال ال�ساعر بدر �ساكر ال�سياب 
قد ب���ات اإيقونة امل�سهد يف القطعة ال�سغ���رية املقابلة للبنك املركزي، 
فالقول ي�سحُّ على اأنَّ كل بقعة يف ال�سارع، من مدخل نهر الع�سار اىل 

مدخل نهر اخلورة اأ�سبحت ايقونة يف ذاكرة النا�س هنا.
 رمب���ا اأكون من اجلي���ل الذي كان �ساهدًا على اأهمية وجمال ال�سارع، 
وحتتف���ظ ذاكرت���ي بالع�سرات م���ن امل�ساه���د، التي كان���ت قائمة مثل 
املقاه���ي واملطاعم والب���ارات والك�ساك ال�سغ���رية، واأحفظ عن ظهر 
قل���ب اأمكن���ة ال�سجار العمالقة، حمف���ورة اجلذع بع�س���رات ال�سماء 
العا�سق���ة وال�سه���ام التي تخ���رتق القل���وب، وما زل���ت اأحتفظ بثالث 
ورق���ات مكتوب���ة بالقل���م الر�سا�س، ه���ن م�س���ودة ق�سيدتي)الهياكل 
امل�سيئ���ة( التي كتبتها يف مقهى البدر ال�ست���وي فجاءت طعم القهوة 
باحللي���ب ال���ذي طلبت���ه، فيم���ا كان���ت زوراق الهنود الت���ي احتجزت 
ب�سب���ب احل���رب تغرق اأمام���ي �سيئًا ف�سيئ���ًا، وظ���لَّ يف ذاكرتي ماثاًل 
اىل الي���وم فندق )�سان جورج( الذي ه���و بيت ال�سعيبي، اأحد اأثرياء 
الب�سرة اآن���ذاك، و)فندق جبهة النهر( الذي هو بيت اأحد اأفراد اأ�سرة 

املنديل املعروفة.
  يومذاك كان باإمكاننا معاينة ثياب فنانات مالهي الب�سرة من�سورة 
على درابزين �سرفات فندق �سان جورج، من مقاعدنا يف مقهى البدر، 
حي���ث يف�سل ال�سارع )الكورني�س(بن الفندق واملقهى، وكنا نتلم�س 
اأبي���ات ق�سيدة �سع���دي يو�سف)�سقوط فن���دق النهرين( يف �سجرتي 
الوا�سنطوني���ا، البا�سقت���ن عن���د مدخل فندق جبهة النه���ر وكنا وكنا 
.. ت���رى، ه���ل نوؤم���ل اأنف�سنا خ���ريًا باأن ن�سه���د �سارعًا خمتلف���ًا باهرًا 
وا�ستثنائي���ًا، ونحن ننتظ���ر ال� 400 يوم، حيث موع���د انتهاء اأعمال 
جتدي���د �سارع الكورني�س من قب���ل �سركة �سهل العراق؟ وهل �سيكون 
مبق���دور حكوم���ة الب�سرة انت���زاع بهج���ة الب�سرين من ب���ن اأنياب 

الوحو�س الذين �سيدوا ما �سيدوا عليه؟       

طالب عبد العزيز

)باي���دن(  ب���ن  الأزم���ة  ع���ن  نظ���ر  وجه���ة 
و)بوتن( و) التابعن( . .

  ل اأق�س���د هن���ا مر�س كورونا، ب���ل اأعني، 
حتدي���دًا، مر�س���ى النفو����س.. ل���ذا مل اأذكر 
اأ�سماَء دولهم، بل اأ�سماَء احلّكام املر�سى..

   فالربج���وع اىل �سريط فيديو -غري قدمي 
كثريًا-..ي�سور ال�سيد )بايدن(، يف زيارته 
للرئي�س)اأوبام���ا(..  نائب���ًا  مو�سك���و،  اىل 
وكي���ف جعله ال�سّيد بوت���ن ينتظر طوياًل. 
واقف���ًا باإنزع���اٍج وا�س���ٍح، منتظ���رًا اإطاللة 
)بوت���ن(، وح���ن اأط���لَّ الرئي�ُس اأخ���ريًا .. 

مل يتق���دم )باي���دن( - بح�س���ب الربوتكول 
ب���ل ظلَّ واقفًا يف  يفه(،  – مل�سافح���ة )م�سّ
مكان���ه، حتى تقّدم من���ه )بوت���ن( مبت�سمًا 

...!
 الآن، �سار باي���دن رئي�سًا لأمريكا- الأوىل 
يف الع���امل- ،بعدد حام���الت طائراتها !-.. 
فال بدَّ اأن يث���اأر من بوتن – الّول يف عدد 
روؤو�س بالده .. النووية !.. اإنها نرج�سّية 
رجل���ن .. بق���ّوة بلديهم���ا..، والرنج�سي���ة 

ُع�ساب نف�سّي، مذموم و..)حممود( !
 . )التابع���ن(  ذك���رُت  الول  ال�سط���ر    يف 

واأعن���ي ح���ّكام اأورب���ا الغربي���ة.. –الذين 
هزمه���م )هتل���ر(، ودّمردوله���م .. فاأنقذتهم 

اأمريكا!..
   مل يك���ن) م�س���روع مار�سال( لوج���ه الله. 
ومل يكن تاأ�سي�س )حل���ف �سمال الطل�سي( 
لوجه الله.. بل جلعل دول اأوروبا الغربية 
– مب���ا فيها بريطاني���ا )العظمى(، وليات 
اأمريكية،)تتمّتع( بحك���م ذاتي، حلد اليوم 
! .. ومر����س اأوروب���ا الغربي���ة، هو مر�س 
نف�س���ّي،.. اإنه مر����س )المتن���ان( الأبدّي، 

لأمريكا .. حلد اليوم ! ..

الأوروب���ي،  المتن���ان  وبق���ي   ..  
 .. )الغ���زو(  الغربي)حلمايتهم(م���ن 
وحل���ف  ال�سيوعي���ة  و�سب���ح  ال�سوفيت���ي، 

وار�سو..
وحل���ف  ال�سوفيت���ي،  الحت���اد  تف���كك    
وار�سو.. لكنَّ حل���ف �سمال الطل�سي بقي، 
لجل اإبقاء)المتنان( لأمريكا، حدَّ الدونية 
!.. يف القامو����س المريك���ي، ل حلفاء، بل 
اأتب���اع ممتّن���ون اىل الب���د. ويف قامو����س 

اأمريكا، ل)مناف�سون(، بل اأعداء !..
   رو�سي���ا. وال�س���ن، اأع���داء اأم���ريكا. فهم 

بال�سرورة اأعداء اأوروبا الغربية القدمية. 
واأعداء اأوروبا ال�سرقي���ة، التي )حتررت( 

من �سطوة الحتاد ال�سوفيتي.. !
   م���ن ي�س���اأ اأن يعرتف عل���ى مر�س امريكا 
النف�سي – اأعن���ي، مر�س الآباء املوؤ�س�سن 
و)عي���د ال�سك���ر(- وه���و عي���د نف�س���ّي طلبًا 
للغفران م���ن وح�سية )التاأ�سي����س(، فليقراأ 
كت���اب )جوم�سك���ي( العظي���م )�سن���ة 501. 
الغ���زو م�ستم���ر(، ليع���رف اأ�س���ل اأم���ريكا، 
التي اأخ���ذت ا�سمها من القر�سان الوح�سي 

الإيبريي)اأمريكو( ..

�سف����ك  لإباح����ة  عدي����دة  اأع����ذار  ُتق����دم 
����وم«،  م، واإن كان يف �سه����ر »ال�سّ ال����دَّ
اإذا م����ا تعل����ق الأم����ر بحماي����ة امل�سالح 
يعتق����د  اأجنب����ي،  لنظ����ام  ال�ّسيا�سي����ة 
����ه اإله����ي، ول يه����م  القائم����ون علي����ه اأنَّ
اأو  �سائم����ن  يف  ُينف����ذ  اأنَّ  عنده����م 
أ الكتب  فاطرين، فع����ذر »الترت�س« ميالَّ
الفقهيَّة، اأي لأج����ل م�سلحة اإ�سالمهم، 
ُت�ستب����اح دم����اء وُتهت����ك ُحرم����ات، هذا 
ما مار�ست����ه جماعات القت����ل واملحاكم 
فتح����ت  اأي�س����ًا،  ����ة  الثَّوريَّ ����ة  الإ�سالميَّ
�سيطرة ه����ذه اجلماعات، عل����ى بغداد 
والِع����راق كاف����ة، وحيث ت�س����ل اأرجل 
اأخطبوطه����ا، ل ِع�سمة لدم، والفتاوى 
ت�س����در �سمنية بال اإع����الن لتفجري اأو 

اغتيال.
اإنهم يهتم����ون يف اجلانب )ال�سرعي(، 
ل����ذا ل ن�سك بتدينهم، وف����ق قيا�ساتهم، 

فعندما تتطل����ب امل�سلحة ي�سن هجوم 
على جماع����ات اأو موؤ�س�سة، اأو اغتيال 
بخطورته����ا،  يح�س����ون  �سخ�سي����ة 
موج����ود،  �سمن����ًا  ال�ّسرع����ي  ف����الإذن 
اأحم����د  امل�ست�س����ار  قات����ل  يتع����ب  فل����م 
اإ�س����ارة  بتف�س����ري  اخلازن����دار)1948( 
 :)1949 �سيخه ح�س����ن البنا)اغتي����ل: 
اخلازندار«)كام����ل،  ِم����ن  »خل�سون����ا 
يف نه����ر احلياة(، فه����ذه مبثابة فتوى 
للقت����ل، وعندم����ا يظه����ر حمم����د كاظ����م 
احلائ����ري، ويفت����ي بتح����رمي انتخاب 
العلماين، وين�سرها حزب اأمينه العام 
رئي�س ال����وزراء نف�سه، عل����ى الأعمدة 
يف ال�ساحات والطرقات، فهذا مبثابة 
لأن����ه و�سم����ه  قت����ل،  فت����وى  منط����وق 
بالكف����ر، اأي ل تنتخب����ه لأنه كافر، واإن 
كان بارع����ًا يف اخت�سا�سه خمل�سًا يف 
وطنيت����ه. قال: »يح����رم التَّ�سويت يف 

اأي مرف����ق من مرافق احلك����م العراقي 
اإىل جانب اإن�س����ان علماين«)10 رجب 
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كان �سدوره����ا منعًا ل�سح����ب الثَّقة ِمن 
رئي�س الوزراء واأمن »حزب الدعوة« 
بع����د الك����وارث الت����ي اأنتجته����ا فرتته 
الثانية، ثم اأعيد ن�سرها يف انتخابات 

2014 و2018. 
ل ُترباأ القوى الدينية ِمن انتهاك حرمة 
الدم����اء، فتطبيق الفت����اوى والو�سايا 
غ����ري حم����ددة مبنا�سب����ة، وه����ذا �س����اأن 
الإ�سالمين كافة، ميلي�سيات كانوا اأو 
»دواع�����س«، فتفجري �س����وق احلبيبية 
ِمن مدينة الثورة، يف اليوم الثاين ِمن 
رم�س����ان)2021/4/15(، واملتواف����ق 
ل  واري����خ،  بال�سَّ اأربي����ل  �س����رب  م����ع 
متن����ع حرمة �سهر ال�سي����ام املخططن 
واملنفذي����ن ِمن تنفي����ذ واجبهم الديني 

ال�سيا�س����ّي، على العك�����س يف عقيدتهم 
ة ُي�ساع����ف الثَّواب، ما زال فيه  الثوريَّ
اإزه����اق للباط����ل وتثبي����ت للح����ّق! فهم 
حري�سون عل����ى �سوم بغداد والعراق 
كاف����ة، اإل الدماء، ف�سربها يف عقيدتهم 
ح����الل، مادام����ت حاج����ة قائم����ة لع����دم 
ا�ستق����رار بغ����داد، باغتي����ال اأو تفجري 
اأو اإط����الق �س����اروخ، اأو ا�ستعرا�����س 
����الح، فعوا�س����ف العن����ف ببغداد  بال�سِّ
ته����ب ن�سائ����م يف عم����ق اجل����وار، هذه 
املهم����ة الت����ي اأُدخلت به����ا »داع�س« اإىل 
املو�س����ل، وقبله����ا القاع����دة ِم����ن منافذ 
اجلار الغربي، بعد الإعداد والتدريب. 
اإنها فاجع����ة اأن تنف����ذ اآلف العمليات، 
ِمن تفج����ريات واغتي����الت، على مدار 
18 عام����ًا، وراعيها مهيمن على البالد، 
وِمن الفاجعة اأن يظهر رئي�س ال�ّسلطة 
الق�سائي����ة ي����رباأ م����ا ُع����رف بالط����رف 

الثال����ث ودوره يف اغتي����الت ال�سباب 
املتظاهري����ن، وه����ي جماع����ات العنف 
الدين����ي، الت����ي تتحرك لأج����ل م�سالح 
»الولي����ة«، بال خجل ِم����ن دماء املئات. 
ل ت�سوم بغداد عن الدم، مازالت هذه 
الق����وى تتبخرت ب�سالحه����ا، حتت عذر 
فت����وى »اجله����اد الكفائ����ي«، الت����ي كان 
ِم����ن املفرو�����س اأن ُيفت����ى بوقفها، بعد 
اأّن غ����دت �س����كًا ديني����ًا بي����د اجلماعات 

الولئية، تقتل وتغتال بظلها. 
اأ�سبح العراق اأ�سري �سيا�سة بلد اآخر، 
يحتله باأهله واأمواله����م، ول�سان حاله 
بع����د  ال�سبعي)ُقت����ل  لالأخط����ل  ين�س����د 
املائة(: »وِمن عجِب الأيام اأنَّك حاكٌم/

عليَّ واأيّن يف الوثاق اأ�سرُي«)الآمدي، 
املوؤتل����ف واملختل����ف(. اأق����ول: اأراأيتم 
اأغ����رب واأفجع واأخبث مَمن ي�سوم اإل 

م؟ عن الدَّ

اإن جميع الأعمال الت���ي نقوم بها تكون 
خا�سعة لرقابة م���ن نوع ما، منها رقابة 
ال�سم���ري ورقابة الله عز وج���ل ورقابة 
الب�سر عل���ى الب�سر وغريه���ا ، والرقيب 
الأعلى ه���و الله عز وجل بقوله )اإن الله 
كان عليك���م رقيبًا(  ويف قوله تعاىل )َما 
ُقلْ���ُت َلُه���ْم اإِلَّ َم���ا اأََمْرَتِني ِب���ِه اأَِن اْعُبُدوا 
ُك���ْم، َوُكنُت َعَلْيِه���ْم �َسِهيًدا  اللَّ���َه َربِّي َوَربَّ
ْيَتِن���ي ُكنَت اأَنَت  ا َتَوفَّ ا ُدْمُت ِفيِه���ْم، َفَلمَّ مَّ
ن���َت َعَل���ى ُكلِّ �َسْيٍء  ِقي���َب َعَلْيِه���ْم، َواأَ الرَّ
�َسِهيٌد(، اأما على م�ستوى الإدارة العامة 
واإدارة �س���وؤون العب���اد يف الب���الد ف���ان 
ال�سريعة الإ�سالمي���ة اأقرت مبداأ الرقابة 
وهي متعددة اجلوانب متكاملة الأبعاد، 
فه���ي رقاب���ة علوي���ة م���ن الل���ه �سبحانه 
�سائ���ر  وعل���ى  الب�س���ر،  عل���ى  وتع���اىل 
الأعم���ال ورقاب���ة اإداري���ة م���ن الرئي�س 
على املروؤو�س ، وم���ن القائد على اأفراد 
املنظم���ة ، وم���ن الراع���ي عل���ى الرعية، 
ورقابة �سعبية من الأفراد على الروؤ�ساء 
وعل���ى غريهم من الأف���راد يف �سلوكهم، 
والرقابة الإدارية يف الإ�سالم كما يراها 
بع����س الكت���اب باأنه���ا رقاب���ة مزدوج���ة 
جتع���ل من القائد ق���دوة را�س���دة و مثاًل 
طيب���ًا يحتذى به من جان���ب مروؤو�سيه، 
ولديه من الإدراك والوعي ومن املعرفة 
وم���ن اخلل���ق القومي م���ا يوؤهل���ه للقيام 
به���ذه الوظيفة، حتى ل يكون كمن ياأمر 

مروؤو�سيه باأعم���ال ول يفعلها وينهاهم 
ع���ن �سلوكيات وهو ياأت���ي مبثلها، فذاك 
اأمر معيب ومثلب���ة ومنق�سة بحقه على 
وف���ق قول الله تع���اىل )اأتاأمرون النا�س 
بال���رب وتن�س���ون اأنف�سكم واأنت���م تتلون 
الكت���ب اأف���ال تعقل���ون(، ف الرقاب���ة لها 
اأنواع واأهمها الرقابة الق�سائية ورقابة 
الإدارة وكذل���ك وج���ود اأجه���زة رقابي���ة 
اأخ���رى مثلم���ا موج���ود الآن يف العراق 
من وجود دي���وان الرقابة املالية وهيئة 
النزاه���ة ومكاتب املفت�س���ن العمومين 
الع���ام،  الدع���اء  وكذل���ك  اإلغائه���ا  قب���ل 
ف�س���اًل ع���ن رقاب���ة ال�سلط���ة الت�سريعية 
عل���ى ال�سلط���ة التنفيذية وه���ي الرقابة 
الربملاني���ة، وجميع ه���ذه اجلهات تعمل 
عل���ى مراقبة الفا�سد وحما�سبته ل�سمان 
�سالم���ة و�سيان���ة امل���ال الع���ام، وت���كاد 
تكون الرقاب���ة الق�سائية اأهمها لأ�سباٍب 
عدة منه���ا حي���اد القا�سي وثق���ة النا�س 
باأحكام���ه، كم���ا اأن الق�س���اء ل���ه الرقابة 
واملحا�سبة، فهو الذي يحكم على الفا�سد 
وي�س���در الأح���كام با�ستع���ادة الأموال، 
وه���ذا ما جع���ل كل ال�سرائ���ع ال�سماوية 
والو�سعية اأن تهتم بالق�ساء وباختيار 
القا�س���ي وتوف���ري ال�سمان���ات ل���ه حتى 
يوؤدي واجباته بال�سكل ال�سحيح، فهذه 
الأجه���زة الرقابي���ة عل���ى تع���دد اأنواعها 
جنده���ا غ���ري ق���ادرة عل���ى كب���ح جم���اح 

الف�س���اد يف العراق يف الوق���ت الراهن، 
وك���رت الأقوال يف طرح الأ�سباب منها 
�سعف القوات الأمنية وانفالت ال�سالح 
والإره���اب ال���ذي كان �سبب���ًا رئي�سًا يف 
�سع���ف اأداء الأجهزة الرقابية، قد يكون 
له���ذا ال�سبب مقبولي���ة ن�سبي���ة، اإل اأننا 
وجدنا ع�س���رات بل مئ���ات العاملن يف 
ه���ذه الأجهزة الرقابية ت�س���دوا للف�ساد 
وقدم���وا اأنف�سه���م واأهليه���م قرابن يف 
تثنيه���م  ومل  الف�س���اد،  مكافح���ة  �سبي���ل 
كل اأ�سب���اب ق���وة الفا�سدي���ن، لذلك اأرى 
ب���اأن اأه���م �سب���ب يف �سع���ف املكافح���ة 
اإن الرقي���ب ي���كاد يت�ساوى م���ع املراقب 
يف �سف���ة من �سف���ات الف�س���اد في�سعف 
موقفه، لأنه غري قادر على حما�سبة ذلك 
ال�سخ����س املو�سوع حت���ت املراقبة، اإذا 
م���ا كان ه���و من يقوم به���ا وياأتي اأعمال 
الف�س���اد، فاإن حجت���ه اأ�سع���ف و�سلطته 
اأوهن من اأن تقابل وقاحة الفا�سد، ومن 
ال�سواه���د التاريخي���ة م���ا رواه )وكي���ع 

ال�س���بي( ال���ذي عا����س يف عه���د الدولة 
العبا�س���ية وهو قا����سٍ وباح���ث، وعامل 
بالتاري���خ والبلدان وتوىل الق�س���اء يف 
الأه���واز وت���ويف يف بغ���داد ع���ام 306 
هجري���ة، و يف كتابه املو�س���وم )اأخبار 
الق�س���اة وتواريخهم من�سورات املكتبة 
طبع���ة  م�س���ر  يف  الك���ربى  التجاري���ة 
اأوىل ع���ام 1947 � ج2 � ����س135( ق���د 
روى حادث���ة تاريخي���ة تق���رب ال�سورة 
اإىل اأ�سب���اب انكف���اء الرقابة جتاه تغول 
الف�س���اد ب�سبب �سع���ف الرقيب وجموح 
الرقاب���ة،  حت���ت  املو�س���وع  الفا�س���د 
وال�ستئنا����س  لال�ست���دلل  واذكره���ا 
والتذك���ري وكن���ت ق���د اطلع���ت على هذه 
الرواي���ة يف كتي���ب �سغ���ري، هدي���ة من 
احد الزم���الء الأفا�س���ل، للباحث بدري 
حممد فه���د واملو�سوم )تاري���خ ال�سهود 
� مطبع���ة احلكوم���ة ع���ام 1967� بح���ث 
م�ستل من جملة كلية ال�سريعة � �س50( 
وه���ذه الواقعة على وف���ق الأتي )ذكرت 

الروايات التاريخي���ة واقعة عن قا�سي 
الر�سي���د  ه���ارون  زم���ن  يف  الب�س���رة 
وا�سمه عمر ب���ن عثمان التيمي انه �سهد 
عنده رج���ل ف�ساأله كيف يجروؤ على اأداء 
ال�سه���ادة عن���ده فقال:  جت���رتىء ت�سهد 
عن���دي، وق���د �سهدت���ك يف جمل����س ِفْي���ِه 
غن���اء و�سراب، َفَقاَل: الرج���ل: �سهدت���ك 
يف جمل�س اأنت املغن���ي واأنا امل�ستمع؛؟ 
فه���ل يج���وز ل���ك اأن تك���ون قا�سي���ًا ول 
يج���وز اأن اأك���ون �ساهدًا فق���ال القا�سي 
فاأج���از �سهادت���ه وقبله���ا.( كم���ا  : بل���ى 
وردت واقع���ة تاريخية اأخ���رى يف ذات 
ال�سياق عندما من���ع القا�سي �ساهدًا من 
اأداء ال�سه���ادة لأنه يعمل م���وؤِدب )تعليم 
الق���ران( ويتقا�س���ى عن ذل���ك اأجرًا، لن 
القا�سي اعترب اخذ الأجر مبقابل تعليم 
الق���ران مثلب���ة ومنق�س���ة عل���ى ال�ساهد 
تخ���ل با�ستقامته ونزاهت���ه، فما كان من 
ال�ساهد اإل اأن رد عليه بقوله واأنت اأي�سًا 
اأيه���ا القا�س���ي تاأخذ اأجرًا عل���ى الق�ساء 

الواجب���ات  م���ن  وه���ي  امل�سلم���ن  ب���ن 
الكفائية، فكان القا�سي يتعلل باأنه اكره 
على ت���ويل الق�ساء، فرد علي���ه ال�ساهد، 
اإن اأكره���وك على توىل الق�ساء فاأنهم مل 
يكره���وك على قبول الأج���ر، وبعد هذه 
املحاججة �سعف قول القا�سي وارتقى 
ق���ول ال�ساه���د، فم���ا كان م���ن القا�س���ي 
اإل قب���ول �سهادت���ه، ه���ذه الرواي���ة نقاًل 
ع���ن الباحث ب���دري حممد فه���د يف ذات 
امل�س���در امل�سار اإليه اأعاله وهو نقله عن 
اب���ن اأبي احلديد يف �س���رح نهج البالغة 
� من�س���ورات العلم���ي للمطبوع���ات يف 
بريوت ج5 � ����س46، لذلك فان ت�ساوي 
الرقي���ب واملراق���ب ي���وؤدي اىل �سع���ف 
الرقاب���ة، فتنتهي اآثاره���ا وت�سبح كاأنها 
والعدم �سواء، ويكاد قول ابو العتاهية 
يف ه���ذا الب���اب اأك���ر انطباق���ًا على من 
يزع���م اأن يحارب الف�ساد وهو من يف�سد 
يف الأر����س فيق���ول اب���و العتاهي���ة )يا 
من يعيب وعيُبه مت�سع���ٌب  .....كم فيك 
من عيٍب واأنت تعي���ُب( فعمل���ه ل يحمد 
علي���ه ب���ل يعد م���ن ال�سن���ار علي���ه اإذا ما 
زع���م باأن���ه ينهى ع���ن الف�س���اد ويحاربه 
وه���و م���ن ياأتي���ه ويحمي���ه وعل���ى وفق 
وق���ول ال�ساعر )ل تنَه عن خلُ���ٍق وتاأتَي 
مثَل���ه ... ع���اٌر علي���ك اإذا فعل���ت عظي���م( 
لذلك ومل���ن يتبجح ع���رب و�سائل الإعالم 
باأن���ه النزي���ه ال�سريف والرقي���ب العتيد 

والأم���ن عل���ى اأم���وال ال�سع���ب والأم���ة 
التي تعاين م���ن �سظف العي����س و�سوء 
احل���ال، عليه اأن يبتعد ع���ن ما يجر اإليه 
ال�سبه���ات، اأم���ا الذي���ن  مل نلم����س منهم 
غ���ري الق���ول دون الفع���ل فاذكرهم بقول 
اأبو الأ�سود الدوؤيل )ياأيها الرجُل املعّلُم 
غ���رَيه .... هاّل لنف�سك كان ذا التعليُم ،،، 
ونراك ُت�سلح بالر�ساد عقولنا ..... اأبًدا 
واأنت من الر�س���اد عدمُي،،،، اإبداأ بنف�سك 
ها ...... ف���اإذا انتهت عنه  فانَهه���ا ع���ن َغيِّ
فاأنت حكيم(، ولحظنا كيف اأن روؤو�سًا 
والنزاه���ة  ال�ستقام���ة  تدع���ي  كب���رية 
واإنه���ا تعم���ل يف مراقب���ة �س���وؤون الأمة 
بحك���م عمله���ا يف الرقاب���ة الربملانية اأو 
التنفيذي���ة ق���د اأطيح بها، وه���ذا يو�سح 
الف�س���اد  تغ���ول  يف  ال�سب���ب  اأن  لن���ا 
ا�س���رتاك الفا�س���د وبع����س الرقب���اء يف 
�سفات و�سبهات الف�س���اد، ويف ال�سلطة 
الرقابي���ة  ال�سالحي���ة  ذات  الت�سريعي���ة 
الأجه���زة احلكومية الت���ي يع�س�س فيها 
الفا�س���دون، جن���د ع�سرات طلب���ات رفع 
احل�سان���ة ع���ن اأع�ساء جمل����س النواب 
احلايل وال�سابق فهذه واإن كانت جمرد 
ته���م مل تثب���ت اإل اأنه���ا تعط���ي للمتاب���ع 
موؤ�س���ر على وج���ود �سبه���ة ت�سعف من 

دور الرقيب يف الرقابة واملحا�سبة.

قا�ضٍ متقاعد

المر�صى يقرعون الطبول !

م! يام اإال عن الَدّ ّ بغداد.. ال�صِ

عندما يت�صاوى الرقيب والمراقب في �صفة الف�صاد تنعدم الرقابة 
) �ساهٌد من التاريخ(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A


غادر الممثل والمخرج جمال 
اأمين العراق م�ضطراً بداية 

ت�ضعينيات بعد اأن �ضارك في 
عدد من الأعمال العراقية، 

واأبرزها ممثل في فيلم )بيوت 
في ذلك الزقاق( ، وعمل 

في التلفزيون في م�ضل�ضالت 
عديدة منها  )الذئب وعيون 

المدينة( ، وبعيداً عن 
وطنه  قدم عدداً من )اأفالم 

ق�ضيرة( �ضاركت في مهرجانات 
�ضينمائية عديدة مثل )�ضائد 

ال�ضوء( و )لقالق( و )يا�ضين 
يغني( و)فايرو�س( و)نباح( 

وغيرها.

 تناول���ت اأفالمه هذه هم���وم املهاجرين 
اأي�ض���ًا  اأوطانه���م البديل���ة.. وعم���ل  يف 
ممث���اًل يف عدد من الأف���الم، اآخرها فيلم 
مان���ع،  ع���دي  للمخ���رج  الب���اب(  )وراء 
�ضيفت���ه كالكي���ت ليتحدث ع���ن جتربته 

التي امتدت لأكرث من ثالثني عامًا.

قب����ل  وال�س����ينما  التلفزي����ون  يف  عمل����ت   
يف  وخا�س����ة   ، الع����راق  دول  اىل  مغادرت����ك 

جمال التمثيل.. ما هو اأثر الغربة عليك؟ 
- يف فرتة الدرا�ض���ة قبل ذلك حيث كنُت 
�ضاح���ب ح���ظ كب���ر يف اختي���ار قا�ضم 
ح���ول يل اأحد اأبطال فيلم بيوت يف ذلك 
الزقاق وبعد ذل���ك مت اختياري  من قبل 

كارل���و هارتي���ون يف فيلم���ي اللوحة ثم 
فيلم حتت �ضماء واحدة من اإخراج منذر 
جمي���ل وبعدها اجته���ت اىل التلفزيون 
ممثاًل يف م�ضل�ضل الذئب وعيون املدينة 
م���ع الراحل اإبراهيم عبد اجلليل ، ولكن 
كل ه���ذه الأح���الم والطموح���ات يف اأنه 
اأ�ضبح جنمًا ق���د هوت مع بداية احلرب 
للكوي���ت  وذهاب���ي  الإيراني���ة  العراق���ة 
وهناك عملت خمرجًا مع اأكرب ال�ضركات 
منها النور�س والبيت الإعالمي وغرها 
وهنا �ضقلت جتربتي خمرجًا لأين قمت 
بالعمل على ع�ض���رات لأف���الم الوثائقية 
والدرام���ا املوجه���ة على �ض���كل ر�ض���ائل 
للعديد من ال�ض���ركات واملوؤ�ض�ضات ، فقد 

ذهب���ت ب���ي الأوىل للكويت ورجعت بي 
الثاني���ة اىل الع���راق فعملت خمرجًا يف 
تلفزي���ون بغداد كم���ا عملت ما يقرب من 

100 �ضاعة تلفزيونية 

 اأخرج����ت ع����ددًا م����ن الأف����ام الق�س����رة ، 
ه����ل فك����رت باإخ����راج فيل����م روائ����ي طوي����ل يف 
امل�ستقبل القريب.. وما الذي مينعك من ذلك؟

الأف���الم  م���ن  الكث���ر  اأخرج���ت  نع���م   -
روائي���ة  واأف���الم  الطويل���ة  الوثائقي���ة 
ق�ض���رة اىل منتج���ني دمناركيني ، واأنا 
كما تعرف اأحمل اجلن�ض���ية الدمناركية 
واأعي����س يف لندن ويف الدمنارك، قامت 
ع���دة موؤ�ض�ض���ات باإنت���اج اأف���الم روائية 
ق�ض���رة ووثائقية  كذلك . هذا بناء على 
ما يتوفر من مبالغ لدى هذه املوؤ�ض�ضات 
لإنت���اج الفيلم الق�ض���ر حي���ث اإن اإنتاج 
الفيل���م الق�ض���ر مكلف اأي�ض���ًا فم���ا بالك 
باإنت���اج فيل���م روائ���ي طويل. ل���دي عدة 
�ض���يناريوهات لأف���الم روائي���ة طويل���ة 
واأغلبها تتكلم ع���ن الهجرة واملهاجرين 
وحتت���اج اىل مبالغ كب���رة لإنتاجها مل 
تتوف���ر لدى هذه ال�ض���ركات عل���ى مبالغ 
كب���رة حي���ث انها موؤ�ض�ض���ات �ض���غرة 
ولي�ض���ت كب���رة كم���ا اأن �ض���يناريوهات 
الأف���الم ل تث���ر املنتج الأوروب���ي لأنها 
تعالج ق�ض���ايا غر جتارية اأو لنقل اإنها 
ذات موا�ض���يع جادة ، هنالك خمرجون 
م���ن اأغلب دول العامل اأغلبهم يبحث  عن 
مم���ول لإنتاج اأفالمه ونراهم يعي�ض���ون 
اأي�ضاً نف�س املحنة التي نعي�ضها ، اأمتنى 
اأن اأعم���ل على اإنت���اج فيلمي الذي كتبته 
منذ حوايل 5 �ض���نوات وهو ال�ض���يوعي 
الأخر وهو ا�ضم موؤقت ،لأن كل عنا�ضر 
تنفي���ذ الفيل���م متوف���رة ع���دا امل���ال وهو 

الأهم. .

 ب���داأت فني���ًا يف التمثي���ل ث���م غادرت���ه اىل 
الإخ���راج، اأين يج���د جمال اأمني نف�سه ، اأمام 

الكامرا اأم خلفها؟
- نعم بداأت ممثاًل وبعمر �ض���غر جدًا 
مع فرقة الن�ض���اط املدر�ض���ي يف وزارة 
الرتبية حيث عمل���ت مع كبار الفنانني 
م���ع الراح���ل وجدي الع���اين والراحل 
قا�ضم �ضبحي وبعدها انتقلت للدرا�ضة 
يف املعهد وكانت عندي فر�ض���ة كبرة 
للعم���ل يف فيلم بي���وت يف ذلك الزقاق 
وا�ض���تمريت بذلك طيلة فرتة درا�ضتي 
ويف درا�ض���تي لل�ضينما تخ�ض�ضت يف 
فرع الإخراج ال�ض���ينمائي واأ�ض���بحت 
خمرجًا يف الكويت بف�ض���ل واكت�ضاف 
الفنان في�ض���ل اليا�ضري ، وقد ح�ضلت 
عل���ى فر����س كث���رة يف التمثيل حيث 
اإين ق���د مثل���ت يف اأكرث م���ن 10 اأفالم 
�ض���ينمائية عراقي���ة م���ا ب���ني الع���راق 
والدمن���ارك وتركي���ا وبريطاني���ا اإنها 
جترب���ة لذي���ذة ج���دًا بالن�ض���بة يل اأن 
اأق���ف اأم���ام الكام���را ممثاًل لكن���ي اأنا 
ممثل هاٍو وخمرج حمرتف حيث اأين 
عملت يف الكثر من املوؤ�ض�ضات الفنية 
�ض���واء يف العراق والكوي���ت والأردن 
التمثي���ل    . وبريطاني���ا  والدمن���ارك 
بالن�ض���بة يل ع�ض���ق والإخ���راج هي���ام 
وكما ترى اأين اأعي�س الهيام والع�ض���ق 
لأرق���ى واأعظم فن يف تاريخ الكون اإل 

وهو ال�ضينما

 م���ا ال���ذي اأ�ساف���ه اإليك املنف���ى ، وما اأثره 
على م�سرتك الفنية؟ 

- اأن���ا منفي وم�ض���افر ومهاجر ولجئ 
و�ضائح يف رحاب الكرة الر�ضية منذ 
36 عامًا، اأي اإين ع�ضت اأحمل كل هذه 

ال�ض���فات اأك���رث م���ن حملي اىل �ض���فة 
مواطن . الغربة اجلغرافية �ضعبة جدًا 
والأ�ض���عب منها الغرتاب ، نحن جيل 
مهزوم وهارب ومنف���ي لي�س باإرادتنا 
بل لأ�ضباب معروفة نحن جيل احلطب 
ال���ذي بن���ت الديكتاتوريات عرو�ض���ها 
عل���ى اأحالمن���ا واأرواحن���ا، اإن الغربة 
جتع���ل الإن�ض���ان يف حالة قلق وخوف 
دائ���م وع���دم ا�ض���تقرار ، لق���د جعلتني 
ق���وي مت�ض���لح  اآخ���ر  اإن�ض���ان  الغرب���ة 
بالعزمية والإرادة القوية ومن ناحية 
اأخ���رى جعلتني منك�ض���رًا م���ن الداخل 
غري���ب الروح ومهم�ض���ًا من قبل الآخر 
وم�ض���كينًا م���ن قب���ل الآخ���ر وبطاًل من 
ورق لبع����س ق�ض����س الالجئ���ني ، كل 
جعلتن���ي  وامل�ض���اعر  الظ���روف  ه���ذه 
اأذوب يف ع���امل الدف���اع عن املهم�ض���ني 
الالجئ���ني ، للغرب���ة ثم���ن كب���ر دفعنا 
نح���ن الآب���اء الق�ض���ط الأول و�ض���يدفع 
اأبنائن���ا الأق�ض���اط املتبقية ول�ض���نوات 
واأجيال كث���رة . . الإنتاج يف اأوروبا 
لي�س ريعيًا بل مدرو�س وحم�ضوب كل 
دولر يرجع بع�ضرة دولرات وهنالك 
قواعد اإنتاجية تعتمد على ا�ض���ماء لها 
�ضوق ، اأما نحن قد مننح هنا اأو هناك 
فر�ض���ة وتنج���ح لكنه���ا لي�ض���ت قاعدة 
.يج���ب عل���يَّ اأن اأق���دم اأف���كارًا تت���الءم  
مع �ض���ركات الإنتاج وهذا �ض���عب لأن 
الذين يعملون يف ه���ذا املجال يعدون 
بالآلف والفر�ضة �ض���عبة جدًا ونبقى 
نحن اأ�ضحاب ال�ضينما امل�ضتقلة ننتظر 
الهبات والعطايا م���ن قبل املهرجانات 
وبع����س املوؤ�ض�ض���ات الت���ي متن���ح لك 
ج���زءًا ي�ض���رًا م���ن ميزاني���ة الإنت���اج 
وعلى �ض���بيل التقدير ح���وايل 15 األف 
دولر وتبداأ بعدها بالبحث عن ممول 

ثاٍن وثالث ،  وهكذا  واحلقيقة يف هذا 
اجلانب من الإنتاج يقف اأي�ضًا الآلف 
من ال�ض���باب الطاحمني بعم���ل فيلمهم 
الأول اأو الثاين ، اأوروبا ال�ض���تينيات 
الثمانيني���ات  وحت���ى  وال�ض���بعينيات 
تختل���ف عن اأوروب���ا الآن ، كان هنالك 
الكثر من املنتجني اأ�ض���حاب ال�ضمر 
واأ�ض���حاب املواق���ف الإن�ض���انية ، اأم���ا 
الآن فاملو�ض���وع اأ�ضبح كارثيًا ، اإذا ما 
علمنا باأن ال�ض���ينما اأ�ض���بحت ت�ض���وق 
للفكر الراأ�ضمايل واىل اإ�ضقاط �ضعوب 
كامل���ة وجمتمع���ات كاملة واأ�ض���بحوا 
�ض���افر  وب�ض���كل  احلقائ���ق  ي���زّورون 
واأمامنا جتربة ا�ض���مها فيلم املو�ض���ل 
وكل ه���ذا بحجة احلري���ة. العراق يف 
التغطي���ة  خ���ارج  املع���ادلت  ه���ذه  كل 

وغر م�ضمول بالرعاية �ضوى فتات

  كي���ف ترى امل�س���هد ال�س���ينمائي العراقي 
الآن ؟

الإنت���اج  يف  احلل���ول  م�ض���كلة  -اأم���ا 
اأوًل  فه���ي  الع���راق  يف  ال�ض���ينمائي 
يف  دكت���ور  لق���ب  يحم���ل  م���ن  اإبع���اد 
ال�ض���ينما يف جل���ان معاجل���ة امل�ض���كلة 
اجلامع���ة  يف  مكان���ه  الدكت���ور  لأن 
واملعه���د، واملفرو����س اأن يح�ض���ر من 
براأيه���م..  لالأخ���ذ  ال�ض���ينما  يف  عم���ل 
يجب اأن نعرتف بان ال�ض���ينما �ضناعة 
ومُين���ح �ض���انع الفيل���م قر�ض���ًا لإنتاج 
فيلم���ه، البتعاد ع���ن )دائرة ال�ض���ينما 
وامل�ض���رح( العراقية لأنها حمطمة لأي 
فعل �ض���ينمائي ، وهنال���ك اأفكار كثرة 
جدًا ميكن احلديث عنها لكن )دكاترة( 
ول  حله���ا،  اىل  يدع���ون  ل  ال�ض���ينما 
احلديث عنها لأنهم مت�ض���درو امل�ض���هد 
واأ�ضهموا يف تاأزمي ال�ضينما العراقية.

عالء املفرجي

فلورن�ضا - عرفان ر�ضيد
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اأَهو ِمْن قبيل الزهِو غير المبّرر 
اأن نقول باأًن ثمة ما قد تغّير 

اإيجابًا في ال�ضينما العربية؟
اأَولي�س من حّقنا اأن نتباهى 

بالم�ضهد الذي �ضنراه في 
اأم�ضية ما بعد غٍد في �ضالة 

الحتفال بتوزيع جوائز 
الو�ضكار؟

اأََولي�س مثار فرٍح وازدهاء 
ح�ضور كوثر بن هنّية وفرح 

نابل�ضي بفيلمهما، ”الرجل 
الذي باع ظهره“ و ”الهدية“، 

�ضمن اأقوى المر�ّضحين 
لثنتين، على الأقل، من هذه 

الجوائز؟

ث����ًم اأولي�����س م����ن حّقن����ا اأن نفخ����ر باأن 
م����ن مُيًث����ل ال�ض����ينما العربي����ة يف هذا 
الحتفال هم����ا امراأتان �ض����اّبتان اأّكدتا 
خارط����ة  يف  اجلمي����ل  ح�ض����ورهما 

ال�ضينما العربية؟
اأزه����و  اأن����ا   ( نزه����َو  اأن  علين����ا  نع����م 
بالطب����ع!( مب����ا �ض����يحدث ليل����ة الأح����د 
25 ني�ض����ان، ح����ني �ض����تكون اأب�ض����ارنا 
با�ض����م  وم�ض����اعرنا وعاطفتن����ا معّلق����ة 
امراأتني �ض����اّبتني، نرتّقب اأن نقفز على 
اأرائكنا لن�ضيح ب�ض����وٍت عاٍل ون�ضّفق 

لهما؛ 
وه���ل علينا اأن ن�ض���عر بالإحباط فيما مل 
حُتّق���ق هات���ني املخرجتني ال�ض���اّبتني ما 

ناأمُل فيه؟
كال. بالتاأكي���د، لي�س لن���ا اأن ُنحبط، لأن 
ه���ذه اجلائ���زة، كاأّي���ة م�ض���ابقة اأخرى، 
تنتظر فائزًا واحدًا فح�ض���ب من �ض���من 
اأي  واأّنهم���ا،  مر�ّض���حني،  جمموع���ة 
الفيلمان، حّقق���ا )وحّققت خمرجتاهما( 
خطوًة هاّمة يف امل�ضهد الثقايف والفّني 

العربي.
واأّيًا كانت النتائج، حقًا، اأُ�ضيف، نعم، 
لن���ا اأن نزه���َو بالتغ���ّر الإيجاب���ي يف 

ال�ضينما العربية نوعًا وكّمًا.
ال�ض���ينما  تب���دو  امل�ض���هد  ه���ذا  ويف 
اأ�ض���بحت  ق���د  وكاأنه���ا  الفل�ض���طينية 
ق���اب  قو�ض���ني اأو اأدنى من بلوغ �ُض���ّدة 
الأو�ض���كار، حيث نرتّق���ب، اأو ناأمل، اأن 
يقطع فيلم  »الهدية« من اإجناز املخرجة 
الفل�ضطينية فرح نابل�ضي خيط النهاية 

وحتم���ل خمرجت���ه متث���ال الأو�ض���كار 
لأف�ضل فيلم ق�ضر لهذا العام.

 وهذه لي�ضت املرة الأوىل التي تتجاور 
فيه���ا ال�ض���ينما الفل�ض���طينية مع جائزة 
الأو�ض���كار، فقد �ض���بق واأن تر�ضح فيلم 
»اجلنة الآن«  لهاين اأبو اأ�ض���عد جلائزة 
الأو�ض���كار لأف�ض���ل فيل���م روائ���ي غر 
ناطق بالإجنليزية قبل ب�ض���عة اأعوام؛ 
اإّل اأّن حظوظ فرح نابل�ض���ي تبدو اأكرب 
يف اأن ُيعل���ن عن فوزه���ا ليلة اخلام�س 

والع�ضرين من ني�ضان املقبل. 
يتح���ّدث هذا الفيلم الق�ض���ر ال�ض���غر 
الب�ض���يط املتح���دث ع���ن ماأ�ض���اة كبرة 
يواجهها الفل�ضطينيون الذين يعي�ضون 
بالذات يف قطاع غ���زة يومّيًا، هو فيلم 
بلغت ر�ض���الته اإىل من ل يريد �ض���ماعها 
ماأ�ض���اة  اإىل  النتب���اه  ين���وي  ل  وم���ن 
هذا ال�ض���عب ال���ذي يعي�س يف ح�ض���ار 

متوا�ضل ودائم منذ عام 1967.
تتكئ فرح نابل�ض���ي على حكاية يومية 
كّلم���ا  الفل�ض���طينيني  اآلف  يواجهه���ا 
اأُتيح���ت  كّلم���ا  بالأح���رى،  اأو  ق���ّرروا، 
لهم فر�ض���ة عبور البّواب���ات احلديدّية 
ال���دّوارة التي ل يعني الو�ض���ول اإليها 
عبورها بال�ضرورة، ول يعني عبورها 
بلوغ الهدف الذي �ض���افر الفل�ض���طيني 
م���ن اأجل���ه، وت�ض���هد تل���ك البقع���ة م���ن 
الأر����س يومّيًا اآلف التج���اوزات على 

حرّية وكرامة املواطن الفل�ضطيني.
نقي�ض���ان،  طرف���ان  ه���ذه  اأبط���ال   
متحارب���ان  و  متقاب���الن  متواجه���ان، 

الفل�ض���طيني  املواط���ن  وهم���ا  دائم���ًا، 
م���ن جهة والحت���الل من جه���ة اأخرى، 
وفيما يتلب�س الحتالل �ض���كل اجلندي 
املُ�ض���ّلح الذي ي�ض���هر بندقّيت���ه العامرة 
بالر�ض���ا�س وقد ل يت���واين عن اإطالق 
الن���ار، اأم���ا الط���رف الفل�ض���طيني فهو 
مك���ّوٌن من ثالث���ي قمته طفلة �ض���غرة 
واأ�ضا�ضه والدا هذه الطفلة، مرين كنج 
هي ابنة �ض���الح بكري ومرمي البا�ض���ا، 
وفيما ينطلق �ضالح بكري من جتربته 
كينونت���ه  وم���ن  املرت�ّض���خة  الأدائي���ة 
الأ�ضرية التي نهلت من جتربة اأٍب كبر 
ه���و حمّمد بك���ري، وبينم���ا تنهل مرمي 
با�ض���ا من مدر�ض���ة الكبر كامل البا�ضا، 
فاإّن ال�ض���غرة مرمي كنج ت�ض���مو لي�س 
بجمالها فح�ضب بل بح�ضورها البديع 
الذي ي�ض���ع اأداءها يف م�ضاف اأداءات 
ممثلني حمرتفني، وت�ض���ع هي الفيلم، 
بح�ض���ورها، يف م�ض���تويات عالي���ة، ل 
ُنذهل اأّننا جنده ي�ضعى اإىل قطع خيط 

النهاية يف م�ضابقة الأو�ضكار.
ه���ذه  الفل�ض���طينّية  الدث���ار«  »حم���راء 
حُتّق���ق كل م���ا يحلم به الفل�ض���طينيون 
اليوم، اأي هدم ذلك اجلدار العن�ض���ري 

العازل. 
ول���د الفيل���م م���ن رغب���ة �ض���ديدة ل���دى 
املخرج���ة الفل�ض���طينية فرح نابل�ض���ي، 
لكّنه���ا  فل�ض���طني،  الت���ي ل تعي����س يف 
املاأ�ض���اة،  ه���ذه  ت���روي  اأن  اأرادت 
واختارت املنتج واملخرج ال�ض���ينمائي 
اأ�ضامة بواردي* الذي عمل ويعمل يف 

فل�ضطني. 
وياأت���ي الفيل���م يف وقت اأن ت�ض���هد فيه 
ال�ض���ينما الفل�ض���طينية نهو�ض���ًا جديدًا 
وجي���دًا �ض���واء على �ض���عيد الإنتاج اأو 
عل���ى �ض���عيد الإجن���از اأو على �ض���عيد 
العدي���د  يف  ُتنظ���م  ففيم���ا  التنظ���ر، 
مهرجان���ات  الفل�ض���طينّية  امل���دن  م���ن 
�ض���ينمائية، هناك اأعمال كثرة ت�ضور 
يف فل�ض���طني الآن، وق���د حقق���ت بع�س 
يف  جي���دًا  ح�ض���ورًا  الأف���الم  ه���ذه 
�ض���ريط  اإىل  ن�ض���ر  العاملي���ة  ال�ض���احة 
اأم���ني نايف���ه ”200 م���رت“ م���ن بطولة 
النج���م الفل�ض���طيني عل���ي �ض���ليمان و 
”غزة مونامور“ للثنائي عرب طرزان 
نا�ض���ر ومن بطولة هيام عبا�س والذي 
ُعر�س يف مهرجان فيني�ض���يا يف العام 
املا�ض���ي وحّقق ح�ض���ورًا يف عدد كبر 

من املهرجانات ال�ضينمائية. 
وُيدّل���ل كّل ه���ذا عل���ى طاقة �ض���ينمائية 
جديدة تبداأ من فل�ض���طني بال�ضبط كما 
هن���اك طاق���ة �ض���ينمائية جدي���دة وهي 
تب���زغ م���ن ال�ض���ودان ، بل���دان ميك���ن 
اأن ي�ض���كاّل اإ�ض���افة هام���ة يف ال�ض���ينما 
معروف���ة  دول  جان���ب  اإىل  العربي���ة 

بن�ضاطها ال�ضينمائي.

م���ع فيلمه���ا اجلدي���د )نظ���رة �ض���وداء ( ، 
تعود املخرجة واملمثلة الفرن�ضية عائ�ضة 
مايغا اىل ال�ضينما ، مع الإ�ضارة اىل عدم 
وجود م���كان للن�ض���اء ال�ض���ود واملمثلني 

امللونني عمومًا يف ال�ضينما ..
تق���ول مايغا : كون���ك امراأة يف �ض���ناعة 
كون���ك  بالفع���ل.  �ض���راع  ه���و  ال�ض���ينما 
امراأة �ض���وداء هو اأ�ضبه بعقوبة . هذا ما 
يقوله الفيلم الوثائقي )نظرة �ض���وداء( ، 
وه���و نوع من حماكاة الواقع وجت�ض���يد 
لكتابها ) الأ�ض���ود لي����س حرفتي ( ، الذي 

ُن�ضر يف �ضهر ايار عام 2018.
، لي�س لدينا مكان حقيقي  النهاي���ة  “يف 
هن���ا” ، قالت ذلك يف ع���ام 2000 ، خالل 
مقابل���ة وجهًا لوج���ه. وكررته���ا يف عام 
ذل���ك  ومن���ذ   2006 ع���ام  ويف   ،  2005
احل���ني ... مل تتوقف عائ�ض���ة مايغا اأبدًا 
عن التاأكي���د على كيفية معاناة ال�ض���ود ، 

وخا�ضة الن�ضاء ، يف الفن ال�ضابع. 
“بع���د  الفيل���م:  ه���ذا  تق���ول يف مقدم���ة 
20 عام���ًا م���ن تك���رار نف�ض���ي ، اأ�ض���بح 
�ضربي ن�ض���بيًا”.ومع ذلك ، فاإن تفاوؤلها 
ومثابرته���ا مل يتزع���زع: اإنه���ا فقط جتد 
طرق���ًا اأخ���رى غ���ر التح���دث والكتاب���ة 
ملوا�ض���لة احلدي���ث عن ذل���ك، ولدعم هذا 
التقري���ر امل�ض���ور )ه���ذه امل���رة( ، فاإن���ه 
يت�ض���من ممثالت فرن�ض���يات م���ن العرق 
الأ�ض���ود وخمتل���ط الع���رق مث���ل املمثلة 
الأوىل فرمني ري�ضار، وناديج بو�ضون 
، وملكة جمال فرن�ض���ا ال�ض���ابقة واملمثلة 

�ضونيا رولن ..
نظريات���ه  الوثائق���ي  الفيل���م  وي�ض���وغ   
موؤك���دًا على اأن امل�ض���كلة رمب���ا تكمن يف 
م�ضتوى �ضبغة امليالنني؟ ففي الوليات 
املتحدة ، ت�ض���هد املمثلة العاملية ال�ضهرة 
في���ول ديفي�س بطلة فيلم )كيف تفلت من 

جرمية القتل( على مقارنتها با�ض���تمرار 
مبري���ل �ض���رتيب دون احل�ض���ول عل���ى 
م���ن  الدرج���ة  نف����س  اأو  الرات���ب  نف����س 
الفر����س املهني���ة، ويف فرن�ض���ا ، ت�ض���هد 
�ض���ارة مارتين���ز بطلة فيل���م )جرائم قتل 
يف اجلنة( على وجود “ت�ضوية للب�ضرة 
مقبول���ة اإىل حد ما، فكث���رًا ما ُيقال يل: 
“اأن���ت ، ل باأ�س.” وقالت ممثلة اأخرى 
:”اإن كون���ِك �ض���وداء اأو خمتلطة ، ل يهم 

، لي�س اللون هو املقيا�س اأبدًا! “ 
بالإ�ض���افة اإىل “م�ض���كلة” الل���ون ، هناك 
اخلي���ال  يف  ال�ض���وداء  للم���راأة  متثي���ل 
ال�ض���ينمائي )اأو عل���ى الأق���ل متثي���ل يف 
اعم���ال كت���اب ال�ض���يناريو واملخرجني(. 
كان���ت  اإنه���ا  هاي���در  اآي  املمثل���ة  قال���ت 
والت���ي   ، الأدوار  لبع����س  متحم�ض���ة 
اأو�ضحت منذ البداية اأنها ل ت�ضبهها،لأن 
لديها اأب ل يريدها اأن تعمل يف امل�ض���رح 
ومع ذلك ي�ض���ربها مع اأم تقوم بالأعمال 
املنزلي���ة يف وق���ت متاأخ���ر م���ن الليل ... 
ُينظ���ر اإىل الن�ض���اء  ان���ه  اىل  “م�ض���رة 
ال�ض���ود على اأنه���ن ممث���الت “لعرقهن” 

اأكرث من كونهن ممثالت.
:”حي���ث  مايغ���ا  عاي�ض���ه  وت�ض���تنكر 
ميك���ن للف���ن ال�ض���ابع اإ�ض���الح التاري���خ 
املرتبط���ة  ال�ض���دمات  وجت�ض���يد   ،
بب�ض���اطة  اأو  والعبودي���ة  بال�ض���تعمار 
تفكيك الكلي�ض���يهات ، فاإنه يعززها مرارًا 
وتك���رارًا ، “جلع���ل النا����س يحلم���ون” 
وهك���ذا جت���د الن�ض���اء الالت���ي قابلته���ن 
عر�ض���ة  با�ض���تمرار  اأنف�ض���هن  املخرج���ة 

للو�ضم والأدوار النمطية.
األيك�ض���ي�س  اأو�ض���ح   ، �ض���وؤاله  وعن���د 
ماكجيل جون�ض���ون ، املوؤ�ض����س امل�ضارك 
ال�ض���ينما يف الولي���ات املتح���دة  ملعه���د 
متثي���ل  م�ض���ائل  يف  واملتخ�ض����س 
الأ�ض���خا�س امللونني يف الع���امل الثقايف 
، اأن الن�ض���اء ال�ض���ود ُينَظ���ر اإليه���ن على 
اأنهن ممثالت “لعرقهن”، واإن كل ممثلة 
منه���ن، ق���ادرة عل���ى لع���ب اأي دور مث���ل 
امل���راأة البي�ضاء.وتت�ض���لل عاي�ض���ة مايغا 
���ا وراء الكوالي����س وتطرح اأ�ض���ئلة  اأي�ضً
عل���ى املديرين الذين ، بالن�ض���بة للبع�س 

العامل���ني  م���ن  القلي���ل  ي�ض���تخدمون   ،
امللون���ني، كما اأنها ت�ض���األ فن���ان املاكياج 
اخلا����س به���ا: “يف املدر�ض���ة ، اأمل تتعلم 
كيفي���ة التعام���ل مع الب�ض���رة ال�ض���وداء؟ 
وياأتيها اجلواب : ل. ..ل يوجد. وتعود 
لت�ض���األ :ه���ل تتجاه���ل جمي���ع مدار����س 
املكي���اج ل���ون الب�ض���رة؟ م���اذا كانت هذه 
املدر�ض���ة؟ هل هناك �ض���روط للتعامل مع 
اأن���واع معين���ة من الب�ض���رة يف �ض���ناعة 

ال�ضينما؟ يبدو اأن املثال يكفي للحكم.
ثم ياأتي عن�ضر مذهل اآخر ، اإذ ننتقل من 
�ض���هادة حول و�ضم دور الن�ض���اء ال�ضود 
يف فرن�ض���ا اإىل معاملة املجتمع الأ�ض���ود 
يف الربازي���ل )الأغلبي���ة ، 54٪( معاملة 
اأقلي���ة ، ومن م�ض���هد اإىل اآخ���ر ، من دون 

الرتكيز على حلقة الو�ضل.
لقد اأم�ض���ت عائ�ض���ة مايغا ثالث �ضنوات 
يف توثيق مادة فيلمها ) نظرة �ض���وداء( 
، والت���ي  قوي���ة ومت�ض���ددة  مبعلوم���ات 
تعرفه���ا على اأنه���ا “بحث ع���ن مبادرات 
�ضاملة يف ال�ض���ينما”، اإنه ير�ضم �ضورة 
ل�ض���ناعة تكاف���ح من اأج���ل امل�ض���ي قدًما 
وال�ض���ركات التي تواجه جميعها م�ضكلة 
خط���رة تتعل���ق بتمثيل التن���وع. الفيلم 
هنا يتح���دث عن التاريخ ، وال�ض���تعمار 
، وجتارة الرقيق عرب املحيط الأطل�ض���ي 
 ، والأمرك���ي   ، الفرن�ض���ي  والو�ض���ع   ،
والربازيلي ، واحلركات خارج ال�ضينما 
 ،)  Black Lives Matter( مث���ل 

والتلفزيون ، وال�ضينما ... 
وت�ض���األ عاي�ض���ه يف الفيل���م : “ك���م ع���دد 
املواه���ب الت���ي مت الت�ض���حية به���ا ع���رب 
الأجي���ال؟ ويبق���ى ال�ض���وؤال دون اإجابة، 
عل���ى العك�س م���ن ذلك ، فاإن���ه يغرقنا يف 
ق�ض���ة اآ�ض���رة ل�ضخ�ض���يات ذك���ور واإناث 
م���ن ال�ض���ود يف ال�ض���ينما العاملي���ة م���ن 

ال�ضخ�ضيات البرز عامليا ..
غنائي���ة  رح���الت  الفيل���م  وتتخل���ل 
وحلظ���ات �ض���عرية �ض���ديدة ، اذ يتاأرجح 
) نظرة �ض���وداء( ب���ني النقد والت�ض���اوؤل 
ع���ن النج���وم الذي���ن تواجهه���م املمثلة ، 
م���ن دون �ض���ياغة اأي اق���رتاح مل�ض���تقبل 

�ضينمائي اأكرث تنوعًا وواقعية. 

عندما تجعل الغربة الإن�سان في حالة قلق وخوف دائم وعدم ا�ستقرار

عربّيُة �سورّيا وفل�سطين، ُلغتان اأ�سا�سّيتان في ليلة 
الحتفال بتوزيع جوائز الأو�سكار

املخرجة واملمثلة الفرن�ضية )عاي�ضة مايغا ( تعود بفيلم ) نظرة �ضوداء (:

لوجود حقيقي لل�سود في �سناعة ال�سينما!



 وا�سط/ جبار بچاي 

اأق���ام منت���دى الرعاي���ة العلمي���ة يف 
يف  والريا�ض���ة  ال�ضب���اب  مديري���ة 
حمافظ���ة وا�ض���ط اأول خمي���م فلك���ي 
مب�ضاركة اأكرث من مئة را�ضد وفلكي 
وتخل���ل  املحافظ���ات،  خمتل���ف  م���ن 
املخي���م الذي اأقيم قرب مدينة وا�ضط 
التاريخية وا�ضتم���ر ليومني عمليات 
ر�ض���د فلك���ي له���ال رم�ض���ان اإ�ضافة 
اىل ر�ضد للنج���وم واملجرات ودرب 

التبانة.
وق���ال مدي���ر ال�ضب���اب والريا�ضة يف 
وا�ض���ط، منا�ضل جا�ض���م احل�ضن اإن 
للر�ض���د  الأول  العراق���ي  "املخي���م  
الفلك���ي ال���ذي يع���د الأول م���ن نوعه 

يف حمافظ���ة وا�ضط اأقي���م بالتعاون 
م���ع ن���ادي ه���واة الفل���ك ومب�ضاركة 
13 حمافظ���ة عراقية واك���رث من مئة 
م�ض���ارك م���ن ال�ضب���اب وه���واة علوم 

الفلك والف�ضاء".
 واأ�ضاف "هن���اك �ضخ�ضيات عراقية 
مهمة ح�ض���رت اأعمال املخي���م ومنها 
الدكت���ور املو�ضوعي، عل���ي الن�ضمي 
للم�ضارك���ني  حما�ض���رة  ق���دم  ال���ذي 
تتعل���ق بعل���وم الفل���ك وكيفي���ة ر�ضد 
اىل  اإ�ضاف���ة  الفلكي���ة  الظواه���ر 
ا�ضت�ضعارات اله���واء الطلق، وكانت 
بح���ق اإ�ضافة نوعي���ة للم�ضاركني يف 
املخي���م ل�ضيم���ا واأنه���م جميع���ا م���ن 

ال�ضباب والهواة". 
من جهته ذكر مدي���ر الرعاية العلمية 

ال�ضي���د ع���ادل ال�ضع���دي "انه���ا املرة 
الأوىل الت���ي يق���ام مثل ه���ذا املخيم 
بدع���م  وذل���ك  وا�ض���ط  حمافظ���ة  يف 
والريا�ض���ة  ال�ضب���اب  مديري���ة  م���ن 
يف املحافظ���ة ممثل���ة بق�ض���م الرعاية 
رعاي���ة  اىل  يه���دف  ال���ذي  العلمي���ة 

وتنمية املواهب والطاقات البداعية 
وتوف���ر  املج���الت  خمتل���ف  يف 
الفر����ص اأمامها لتقدمي م���ا لديها من 
ابداعات �ضبابي���ة". واأ�ضاف "�ضارك 
مثل���وا  م�ضرتك���ني   103 املخي���م  يف 
حمافظ���ات بغ���داد، النب���ار، دي���اىل، 

النج���ف،  وا�ض���ط،  الدي���ن،  �ض���اح 
مي�ض���ان،  املثن���ى،  باب���ل،  كرب���اء، 
حمافظ���ة  اىل  اإ�ضاف���ة  الب�ض���رة 
الديواني���ة، واقي���م ه���ذا املخيم قرب 
التاريخي���ة  وا�ض���ط  مدين���ة  بواب���ة 
جن���وب الك���وت وذل���ك لقل���ة التلوث 
ال�ضوئي والغب���اري يف تلك املنطقة 
مقارنة باملناط���ق الخرى مما ي�ضهل 
عملي���ة الر�ض���د اأم���ام امل�ضارك���ني يف 
املخيم ل�ضيما وانه خميم متخ�ض�ص 
بعملي���ة ر�ض���د النج���وم والكواك���ب 
ال�ضي���ارة واملج���رات ب�ضمنه���ا درب 
التبانة الذي يكون اأكرث و�ضوحًا يف 
الأماك���ن العامة واملفتوحة بعيدًا عن 

اأجواء املدن واملناطق املنرة".
من جهته ذكر ماآب ح�ضني الزركاين، 

اأح���د ال�ضب���اب امل�ضارك���ني يف املخيم 
وه���و  ع�ضو يف نادي هواة الفلك يف 
الع���راق ع�ضو يف الرابط���ة العراقية 
له���واة العل���وم واملوهوب���ني  و ع�ضو 
يف فريق الأر�ض���اد اجلوية العراقية 
اإ�ضاف���ة اىل كونه ع�ض���وا يف الفريق 
العراق���ي للف�ض���اء ول���ه العدي���د م���ن 
املتخ�ض�ضة  وامل�ضاهمات  امل�ضاركات 
مبجال عل���وم الفلك والف�ضاء ور�ضد 
اأن  الفلكي���ة،  والظواه���ر  الطق����ص 
اقيم يف  الذي  الأول  الفلكي  "املخيم 
حمافظ���ة وا�ضط مثل نقلة نوعية يف 
جمال تب���ادل اخل���رات واملعلومات 
وكان  والف�ض���اء  الفل���ك  ه���واة  ب���ني 
الق���درات  لتنمي���ة  ايجابي���ة  فر�ض���ة 

والبداعات يف هذا املجال".

وداعا بسام فرجكاركاتيــــــــــــــــــــر
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�ض���درت ع���ن "دار املدى" حديث���ًا ترجمة كت���اب "وانتهى كّل 
�ض���يء" للفيل�ضوفة والروائية الفرن�ضية �ضيمون دو بوفوار، 
برتجم���ة حمّم���د فطوم���ي. ميّث���ل الكت���اب اجل���زء الأخ���ر 
م���ن �ضل�ضل���ٍة �ضردي���ة ذات مام���ح �ضخ�ضية، حتم���ل عنوانًا 
جامع���ًا ه���و "ذكريات". تتوّق���ف �ضاحبة "اجلن����ص الآخر" 
عن���د ن�ضالها من اأج���ل حقوق املراأة، كم���ا ت�ضتح�ضر اأجواء 
الو�ض���ط الأدب���ي والفك���ري الباري�ض���ي ال���ذي عا�ض���ت فيه، 
وت�ض���رد بع�ضًا م���ن رحاتها ولقاءاتها. ياأخ���ذ الكتاب �ضكل 
جردة حل�ضيلة �ضخ�ضية تتناول فيها دو بوفوار بالتحليل 
بع����ص اأعماله���ا ومواقفه���ا ال�ضابقة، غر م���رتّددة يف نقد 

بع�ضها وجتاوزها.

اأيها املواطن العراقي الذي 
حتا�ضره اأخبار النتخابات 

املبكرة، و�ضجيج التحالفات 
ال�ضيا�ضية، ون�ضيحة �ضالح 

املطلك باأن يبقى احلال على ما 
هو عليه " لأن اللي تعرفه اأح�ضن 
من اللي ما تعرفه"، اأيها املواطن، 

اإذا كنت م�ضتعدًا لت�ضديق 
اأكذوبة اأن اأ�ضخا�ضًا خدموا يف 
باط الطائفية منذ عام 2003، 
ي�ضتطيعون اأن ي�ضكلوا اأحزابًا 
وتيارات يكون �ضعارها الوطن 

للجميع، فهذا يعني اأنك تتلذذ باأن 
تعي�ص دور املخدوع، الذي اأدمن 

على خطب و�ضعارات منتهية 
ال�ضاحية. 

ثمانية ع�ضر عامًا مل ن�ضمع خالها 
�ضوى بيانات وموؤمترات تندد 

بالطائفية وت�ضتم الطائفيني، 
وكلما اأمعنوا يف الكام عن دولة 

العدالة الجتماعية وامل�ضاواة 
التي �ضيعي�ضها النا�ص على 

اأيديهم، كانت امل�ضائب واملاآ�ضي 
ت�ضب على روؤو�ص العراقيني، 

لن�ضحو جميعا على دولة يعيث 
فيها اخلراب. 

من ين�ضى �ضراخ النجيفي وهو 
يحذرنا من النزعات الطائفية 

ال�ضيقة؟، ولعل كلمات املالكي ل 
يزال �ضداها يرتدد يف الف�ضاء 

حني طالبنا جميعا باأن ل ن�ضغي 
اإىل احلكومات التي تنفث يف نار 

الطائفية.. اليوم تثبت الوقائع اأن  
النجيفي كان ي�ضحك علينا، واأن 

املالكي كان ي�ضحذ الهمم للدفاع 
عن كر�ضيه.

و�ضي�ضاأل �ضائل ما ال�ضر اأن 
تندمج اأحزاب وتتحالف تيارات 
لت�ضكيل كيانات �ضيا�ضية ت�ضعى 
للح�ضول على ال�ضلطة من خال 
�ضناديق القرتاع؟ األي�ضت هذه 

الدميقراطية التي تتحدثون بها 
وتكتبون عنها؟، و�ضاأقول اإن 

كل ممار�ضة �ضيا�ضية �ضلمية اأمر 
مرحب به ما دامت ل ت�ضتخدم 

العنف واخلديعة طريقًا للحكم، 
لكن املطلوب اأوًل، وثانيًا، وثالثًا، 

اأن ُتبنى هذه التكتات على 
اأر�ضية وطنية خال�ضة، ل على 

مربعات وخنادق طائفية.  
لقد ظل �ضيا�ضيونا م�ضرين على 

اعتقال اإرادة العراقيني داخل 
اأ�ضوار  الطائفية والإح�ضا�ص 
باخلطر من الآخر، وافتعلوا 

اأزمات  �ضيا�ضية حمبوكة، 
بالتوازي مع اإ�ضاعة اأفام الرعب 
من اخلطر اخلارجي الذي يحيق 
باأبناء الطائفة، مراهنني على اأن 
املواطن �ضيلغي عقله، وين�ضرف 

متامًا اإىل البحث عن غطاء طائفي 
يحميه من غدر الآخرين.

منذ  انتخابات 2006 وبعدها 
انتخابات 2010 وانتهاء 

بانتخابات 2018 التي جرى 
تخطيطها وت�ضميمها طائفيًا، 

اكت�ضف النا�ص، ولو متاأخرين، 
اأن �ضيا�ضيي الطوائف مل يقدموا 

خال هذه ال�ضنوات املا�ضية 
�ضوى اأداء كاريكاتريًا م�ضحكًا 

واأن مر�ضحيهم كانوا يخبئون 
دول اجلوار حتت ثيابهم، وظلوا 

حتى هذه اللحظة �ضركاء يف 
تدمر ال�ضخ�ضية العراقية.  

اإن خفافي�ص الطائفية، هم جميعًا 
من اأف�ضد و�ضرق ونهب وقتل على 

الهوية، ل فرق بني �ضيا�ضي طائفي 
فاجلميع �ضركاء يف تخريب 

الوطن و�ضرقة اأحام النا�ص.
التغير لي�ص انتخابات  مبكرة 

فقط، بقدر ما هو تفكيك بنية 
فا�ضلة ترى يف كر�ضي احلكم 

حقا �ضرعيا، وهذا لن يتم مبجرد 
تنظيف الواجهات ، بينما يبقى 
اخلراب والف�ضل يحتان اأركان 

الوطن .

ماذا بقى من 
االنتخابات؟

وانتهى كّل �سيء

 علي ح�سني

 مح�سن فرحان 
الملح���ن الكبير اعلن عن ال�ضتعداد 
لقام���ة مهرج���ان الغني���ة العربية، 
ه���ذا  ان  مح�ض���ن  وق���ال  قريب���ا، 
المهرج���ان ه���و لاحتف���اء بالغنية 
ا�ض���وات  خ���ال  م���ن  العربي���ة 
و�ضب���ق  العراقيي���ن،  المطربي���ن 
لفرح���ان اأن اق���ام ع���دة مهرجان���ات 
منه���ا مهرج���ان الغني���ة الجنوبية، 
خال���ه  م���ن  ال�ض���وء  �ضل���ط  ال���ذي 
عل���ى اه���م مطربي الجن���وب واكثر 
اغانيهم انت�ضارا، كما اقام مهرجان 
بالمطرب  الح���ب" احتفاء  "�ضوت 

قحطان العطار. 

 ناه�سة �ستار 
ال�ضاع���رة والناقدة �ضتك���ون �ضيفة 
منتدى ن���ازك المائكة ف���ي التحاد 
الع���ام لادب���اء والكتاب ف���ي العرق 
م���ن خال جل�ضة تفاعلي���ة تقام يوم 
غد الجمعة ال�ضاعة التا�ضعة م�ضاء، 
الثقافي���ة/  الأبوي���ة  ع���ن  للحدي���ث 

اإ�ضكالي���ة الواق���ع المتغي���ر وثبات 
الفهم واأنماط المعالجة. 

 منذر عبد الحر 
الماأم���ون  دار  �ضيفت���ه  ال�ضاع���ر 
ع���ن  للحدي���ث  والن�ض���ر  للترجم���ة 
ف���ي  والدب  التلق���ي  مو�ضوع���ة 
ا�ضبوح���ة ا�ضتعر����ص م���ن خالها 
عبد الح���ر اهم النظري���ات والآراء 
ف���ي  المتلق���ي  دور  تناول���ت  الت���ي 
اي�ض���ال ر�ضالة المب���دع، م�ضت�ضهدا 
بع�ص المثلة م���ن الم�ضهد الثقافي 
العراق���ي، مبدي���ا في الوق���ت نف�ضه 
اآراءه ال�ضخ�ضية في هذا المجال. 

...
داً 

 ج
ص

وا�سط ت�ست�سيف املخيم الفلكي الأول مب�ساركة وا�سعة من �سباب املحافظاتخا

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ص له���ذا اليوم 
)اخلمي����ص( اأن درج���ات احلرارة �ضتنخف�ص قليا ع���ن معدلتها ليوم اأم�ص، 

واأن اجلو �ضيكون م�ضم�ضًا يف جميع مناطق الباد.
C°  21 -C°  38  / النجف      C°  19 -    C° 35   /اأربيل

C°  23 -C°  40  / الب�سرة      C°  21 -    C° 38  /بغداد

C°   21 -C°  37  / الرمادي      C°  20 -    C° 36   /املو�سل

حول العالم

�ضهدت الأعمال الدرامية العراقية هذا 
العام نقلة نوعية مبوا�ضيع خمتلفة مل 
يتم طرحها من قبل، وت�ضمنت ق�ض�ضا 
من الواقع وميزانيات اإنتاجية �ضخمة 
بعد  الأول  ال�����ض��ف  ل��ن��ج��وم  وع����ودة 
م�ضل�ضا   20 من  اأكرث  وقدمت   غياب، 
دراميا وكوميديا، اأبرزها "اأم بديلة"، 
و"الهروب"، و"جوري"، و"بروانة"، 
والياقوت"،  و"القوت  و"ق�ضطرة"، 

و"بنج عام" وغرها.
م�ضل�ضل  بطولة  متثل  التي  كامل  هند 

ع��راق��ي  م�ضل�ضل  وه���و  بديلة"  "اأم 
اأح���داث���ه ح���ول عائلة  ت���دور  ل��ب��ن��اين، 
للحفاظ  ت�ضعى  التي  ال��رثي��ة  ال��ورق��ي 
ابن  ف��ي��ت��زوج  وث��روت��ه��ا،  ا�ضمها  على 
الورقي من ابنة عمه ليت�ضح لحقا اأنها 
غر قادرة على الإجناب، فتتخذ �ضيدة 
العائلة.  حلم  لتحقيق  قرارها  الق�ضر 
جتربة  يعتر  امل�ضل�ضل  ه��ذا  ان  تقول 
يف  بامل�ضاركة   �ضعيدة  وهي  خمتلفة، 
ب�ضبب  ال�ضعبة  ال���ظ���روف  ه���ذه  ظ��ل 
م��واق��ع  ل��ك��ن رواد  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة 
بو�ضرت  تداولوا  الجتماعي  التوا�ضل 
"اأم بديلة" وقارنوه ببو�ضرت  م�ضل�ضل 
ظهر  ح��ي��ث  ال��رتك��ي،  القدر"  "لعبة 
بو�ضرت  بت�ضوير  الت�ضابه  وا���ض��ح��ا 

العمل.
دوره  عن  عبا�ص  ع��ادل  الفنان  ويقول 
يج�ضد  اإن���ه  بديلة"  "اأم  م�ضل�ضل  يف 
الأعمال  رجل  الورقي  نبيل  �ضخ�ضية 

الرثي املهتم بعمله و�ضوؤونه اخلا�ضة 
لزوجته،  بيته  ���ض��وؤون  اإدارة  ت��ارك��ا 
اأينما  ال�ضيئ  تاريخه  ياحقه  وال��ذي 

ذهب.

وي�ضهد م�ضل�ضل "قوت وياقوت" عودة 
عزيز  بتول  املعروفة  العراقية  النجمة 
النجمة  اإىل  اإ�ضافة  غياب،  ط��ول  بعد 
اآلء ح�ضني و�ضنان العزاوي، وجت�ضد 

قائد  ب����راق  زوج����ة  دور  ح�����ض��ني  اآلء 
القرن  ت�ضعينيات  يف  املدرعة  الفرقة 
املا�ضي، اأما الفنانة بتول عزيز فتقول 
اإنها متثل �ضخ�ضية ميقات  عن دورها 

اإىل جانب  تقف  التي  الطيبة  الإن�ضانة 
زوجة براق وت�ضاندها.

ع��ودة  "الهروب"  م�ضل�ضل  وي�����ض��ه��د 
طول  بعد  ال��ر���ض��ا  عبد  م��ق��داد  ال��ف��ن��ان 
غياب، وي�ضاركه النجوم �ضامي قفطان 
وتدور  حممد،  و�ضمر  طالب  واإينا�ص 
تنظيم  �ضيطرة  حول  امل�ضل�ضل  اأحداث 
كبرة  اأج���زاء  على  الإ�ضامية  ال��دول��ة 
والإرب���اك  الفو�ضى  وحالة  الباد  من 

التي اأحدثها يف حينها.
وع����ن دوره�����ا يف امل�����ض��ل�����ض��ل، ت��ق��ول 
اأم  دور  متثل  اإنها  حممد  �ضمر  النجمة 
احلفاظ  حت��اول  التي  الأرم��ل��ة  عا�ضم 
الدولة  تنظيم  دخ��ول  مع  عائلتها  على 

اإىل املو�ضل.

ميزانيات �ضخمة وعودة جنوم كبار.. تعرف على اأبرز امل�ضل�ضالت العراقية يف رم�ضان

اتخ���ذ النج���م ال�ضيني ال�ضه���ر جاكي 
�ض���ان، ق���رارا بحرم���ان ابن���ه الوحي���د 
جاي�ضي، من املراث، موؤكدا ندمه لعدم 
اإحلاق���ه باجلي����ص ال�ضين���ي. ذكر 
ذلك موق���ع "هندو�ضت���ان تاميز" 
الهن���دي، ي���وم الثاث���اء، م�ضرا 
اإىل اأن املمث���ل ال�ضين���ي جاك���ي 
�ض���ان قرر الت���رع برثوته التي 
دولر،  ملي���ون   350 ب����  تق���در 
وعل���ل  اخلري���ة.  للجمعي���ات 
جاك���ي �ض���ان، ق���رار حرم���ان ابن���ه من 
املراث بالق���ول: "اإذا كان ابني قادرا على 
ك�ض���ب امل���ال ف�ض���وف ي�ضنع امل���ال اخلا�ص 

به"، م�ضيف���ا: "واإذا كان غ���ر قادر ف�ضوف 
ي�ضي���ع اأمواله الت���ي جناها". وق���ال النجم 
ال�ضيني اإنه ي�ضعر بالندم لعدم التحاق ابنه 
باجلي����ص ال�ضيني، م�ض���را اإىل اأن اخلدمة 
الع�ضكرية كانت �ضت�ضهم يف بناء �ضخ�ضيته 
ب�ض���كل اأف�ضل. ولفت املوقع اإىل اأن جاي�ضي 
هو الب���ن الوحيد جلاكي �ض���ان من زوجته 
ج���وان ل���ني، م�ض���را اإىل اأن���ه يعم���ل ممثا 
ومغنيا. وتابع املوقع: "ي�ضنف جاكي �ضان 
�ضمن اأعلى املمثلني اأجرا يف العامل، وت�ضر 
تقدي���رات جمل���ة "فورب����ص" الأمريكية اإىل 
اأنه جمع نحو 40 مليون دولر خال الفرتة 

بني عامي 2019 و2020.

وجد زوجان من تايوان طريقة م�ضتحدثة لا�ضتفادة الق�ضوى 
وهي  الباد،  يف  للعرو�ضني  مُتنح  التي  الر�ضمية  العطلة  من 
لوكالة  وفقًا  �ضهر،  على  قليًا  يزيد  فيما  م��رات  اأرب��ع  ال��زواج 

ال�ضحافة الفرن�ضية.
وهذا احلادث غر العادي الذي اأكدته وزارة العمل يف تايبيه، 
الذي ينت�ضر على نطاق وا�ضع  الأحدث  )الأربعاء(، هو  اليوم 
الثغرات  من  لا�ضتفادة  املبتكرة  الطرق  على  ال�ضوء  وي�ضلط 
القانونية من قبل املواطنني التايوانيني. فال�ضركات التايوانية 
الأج��ر  م��دف��وع��ة  اإج����ازة  اأي���ام  ثمانية  بتقدمي  ق��ان��ون��ًا  ملزمة 
للعرو�ضني. لكّن موظفا يف اأحد امل�ضارف، مل ُيذكر ا�ضمه، قرر 
من  يومًا   32 على  ح�ضل  وقد  املا�ضي  العام  بالنظام  التاعب 
الإجازة م�ضتخدمًا حيلة جديدة. وخال 37 يومًا، تزوج هو 
على  ح�ضا  وبذلك  مرات،  ثاث  وُطلقا  مرات  اأربع  و�ضريكته 

ثمانية اأيام لكل زواج.
ا�ضتكى  امل��وظ��ف،  لطلب  الإذع���ان  عن  امل�ضرف  امتناع  وبعد 
فر�ضت يف  التي  تايبيه  مدينة  العمل يف  دائ��رة  اأم��ام  الأخ��ر 
دولر  األ��ف   20 مقدارها  العمل  �ضاحب  على  غرامة  البداية 
تايواين )670 دولرًا اأمركيًا( ملخالفته قانون الإجازات الذي 
ل يفر�ص اأي قيود على عدد املرات التي ميكن للموظف التقدم 

فيها للح�ضول على اإجازة زواج.

جاكي �سان 
يحرم ابنه من 

املرياث ويتربع 
بـ 350 مليون 

دولر 

يتزوج 4 مرات يف 37 يومًا 
للح�سول على اإجازات

22 April 2021

اأوبرا وينفري تعلق على 
اإدانة ال�سرطي الذي ت�سبب 

بقتل جورج فلويد

علقت الإعامي���ة الأمركية اأوب���را وينفري على خر 
اإدان���ة ال�ضرطي، الذي ت�ضبب مبقتل الأمركي الأ�ضود 
جورج فلويد، وقال���ت: "اأ�ضعر براحة كبرة ومتاأثرة 
ب�ضكل مل اأتوقعه، بكيت من الفرح واأنا �ضاكرة لل�ضهود 

ول�ضهاداتهم".
وكان���ت هيئ���ة حملف���ني اأمركية ق���د اأدان���ت ال�ضرطي 
ال�ضاب���ق، ديريك �ضوف���ني، املتهم بقتل فلوي���د، لت�ضدل 

ال�ضتار على حماكمة ا�ضتمرت 3 اأ�ضابيع.
واأ�ضدرت هيئة املحلفني قراره���ا باإدانته بتهمة القتل 
املتعم���د م���ن الدرجة الثاني���ة وجميع الته���م الأخرى، 
فيم���ا عمت الفرحة اأو�ض���اط املتظاهرين، الذين وقفوا 

اأمام املحكمة انتظارا لإ�ضدار احلكم.
ن�ض���اء و5  م���ن 7  املوؤلف���ة  املحلف���ني،  وكان���ت هيئ���ة 
رج���ال، قد ب���داأت مداولتها، م�ضاء الثن���ني، بعد اآخر 
املرافعات، اخلمي�ص املا�ضي، يف جل�ضة رف�ص خالها 

�ضوفني الإدلء باإفادته.
واأدي���ن �ضوف���ني بالته���م الث���اث املوجهة اإلي���ه، القتل 
والقتل غر املتعمد والعن���ف املتعمد، اإذ ت�ضبب بوفاة 
فلوي���د عندما �ضغط بركبته على رقبته لأكرث من ت�ضع 

دقائق، يف 25 اأيار عام 2020.

بع���د اأن اأ�ضبحت واحدة م���ن جنوم ال�ضف 
الأول اأوائل العقد الأول من القرن احلادي 
والع�ضري���ن، اجته���ت النجم���ة الأمريكية 
اأجنلينا جويل اإىل الإخراج. على الرغم 
من تفوقها يف الإخ���راج الذي بداأ لأول 
مرة ع���ام 2011، ابتعدت جويل قليًا 

عن هذا املجال.

ويف مقابل���ة جديدة، ك�ضفت جويل، البالغة 
م���ن العمر 45 عام���ًا، اأن التغي���ر يف و�ضع 
عائلته���ا هو �ضب���ب ابتعادها ع���ن الإخراج، 
والعودة للتمثيل مرة اأخرى. وب�ضوؤالها عن 
ال�ضب���ب وراء العودة للتمثيل والبتعاد عن 
الإخراج، ردت باأن الأمر يرجع اإىل عائلتها، 
اإل اأن الإخ���راج هو �ضغفه���ا الأكر. وقالت: 
لك���ن كان لدَيّ تغير يف  "اأح���ب الإخراج، 

و�ضع عائلتي مل ي�ضمح يل بالإخراج لب�ضع 
�ضن���وات، كنت بحاج���ة اإىل القيام بوظائف 
اأق�ض���ر، واأن اأكون يف املنزل اأكرث، لذا عدت 

اإىل بع�ص الأعمال التمثيلية".
غ���رت  كمخرج���ة  جتربته���ا  اأن  واأ�ضاف���ت 
اأي�ض���ًا م���ن نهجه���ا كممثلة، حي���ث اأ�ضبحت 
اأك���رث وعيًا مبا يحتاج���ه املخرج من املمثل، 

والتحديات التي يواجهها.

اأجنلينا جويل تك�سف �سبب ابتعادها عن الإخراج


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

