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 بغداد/ متيم احل�صن

ق���د يتع���ن عل���ى 5 وزراء يف احلكومة 
احلالية تقدمي ا�ستقالتهم او الن�سحاب 
من النتخابات بح�سب اجراء املح اليه 
رئي����س احلكوم���ة م�سطف���ى الكاظمي 

ملنع ازدواج امل�سالح.
وو�سل���ت اىل احلكوم���ة معلوم���ات - 
يق���ول عنها مراقب���ون بانه���ا متاأخرة- 
عن قي���ام عدد م���ن ال���وزراء امل�ساركن 

با�ستغ���ال  املقبل���ة  النتخاب���ات  يف 
منا�سبهم.

واأك���ر ال�سك���وك حت���وم ح���ول وزارة 
التج���ارة والعم���ل والت�س���الت الت���ي 
يرت�س���ح عنه���ا 3 وزراء اأحده���م تاب���ع 

لحد القوى ال�ُسنية الكبرية.
الرت�س���ح  العراقي���ن  ل���كل  ويح���ق 
لانتخابات، فيما ت�ستثنى �سرائح قليلة 
م���ن ذلك احلق، اغلبها تتعلق بالعاملن 

يف املجال المني والع�سكري.

حممد نوري املتح���دث با�سم حتالف 
"ع���زم" بقي���ادة خمي����س اخلنج���ر، 
ي�س���ري اىل ان كتلت���ه كان���ت قد دفعت 
اغل���ب  من���ع  اىل  �ساب���ق  وق���ت  يف 
التنفيذين من امل�ساركة بالنتخابات 

قبل ال�ستقالة.
"عزم" لديها وزير حايل وهو عاء 
احم���د اجلب���وري، وزي���ر التج���ارة، 
م�س���ارك يف النتخابات عن نينوى، 
يف  مانع���ا  التحال���ف  ليج���د  فيم���ا 

ا�ستقال���ة الخ���ري قب���ل النتخابات، 
لكن ب�سروط.

يقول نوري ل�)املدى(: "نحن مع تقدمي 
قب���ل النتخاب���ات،  ا�ستقالت���ه  الوزي���ر 
لك���ن يج���ب ان يطب���ق ه���ذا الم���ر على 
�سرائ���ح اخ���رى يف العم���ل التنفي���ذي، 
يف  املب���داأ  به���ذا  العم���ل  ي�ستم���ر  وان 

النتخابات التالية".
با�س���م  املتح���دث  ت�سريح���ات  وتاأت���ي 
احلكومة  رئي����س  اع���ان  "ع���زم" بعد 

امكاني���ة  ع���ن  الكاظم���ي،  م�سطف���ى 
"تخيري" الوزراء بن البقاء باملن�سب 

او الرت�سح لانتخابات.
وي�سي���ف ن���وري: "كن���ا ق���د طالبنا يف 
وقت �سابق ان مين���ع من درجة معاون 
مدير ع���ام )مدي���ر ناحي���ة( اىل الوزير 
ان  ال  النتخاب���ات  يف  ي�س���ارك  ان 
ي�ستقي���ل قب���ل 6 ا�سهر عل���ى القل قبل 

النتخابات".
 التفا�صيل �س3

موؤ�صرات على اإجبار املوظفني لالإدلء باأ�صواتهم لكتل معينة وا�صتغالل موارد الوزارات للدعاية

5 وزراء في حكومة الكاظمي عليهم االختيار
بين البقاء في المن�شب اأو التر�شح لبرلمان 2021

 بغداد / حممد �صباح

احلكومي���ة  الف�س���اد  مكافح���ة  جلن���ة  �سرع���ت 
بالتح���رك نح���و مراقب���ة عملية تهري���ب الأموال 
م���ن الع���راق اإىل اخل���ارج، بدع���م وم�ساندة من 
قب���ل اإحدى دول الحت���اد الأوروبي ومب�ساعدة 
من اخلزان���ة الأمريكية، يف حماولة جلمع اأكرب 
عدد من الوثائق والأدل���ة التي تدين �سخ�سيات 
�سيا�سي���ة ومتهم���ة بتهري���ب و�سرق���ة الأم���وال 

العراقية. 
التحرك جاء بعدما اعرت�س���ت الأحزاب والكتل 
والزعام���ات ال�سيا�سي���ة على نية جلن���ة مكافحة 
الف�ساد مطاردة وماحق���ة اأكر من )13( رئي�س 
كتل���ة، وحماولتها اإلقاء القب����س عليهم لتهامهم 
بعملي���ات ف�س���اد م���ايل واإداري، واأبلغ���ت الكتل 
رئي����س احلكوم���ة يف اآخر اجتماع له���ا معه اإىل 

اإرجاء هذه املاحقة وعدم اإثارتها.
واأ�س���ار م�سدر مطلع رف����س الك�سف عن هويته 
يف ت�سري���ح ل�)املدى( اأن جلن���ة مكافحة الف�ساد 
احلكومية التي يقودها الفريق اأحمد اأبو رغيف 
بداأت مبراقبة عمليات التحويل املايل واملتعلقة 
باأر�سدة وم�سارف خارجية لغر�س جمع الأدلة 
وتتب���ع التعام���ات املالي���ة ل�سخ�سي���ات متهم���ة 

بعمليات تهريب الأموال.
ويف تقرير ل�)املدى( ن�سر يف اخلام�س من �سهر 
مت���وز املا�س���ي ك�س���ف عن ع���زم جلن���ة مكافحة 
)200( �سخ�سي���ة  م���ن  اأك���ر  الف�س���اد مط���اردة 
�سيا�سي���ة ناف���ذة ق�سم منه���ا من قي���ادات ال�سف 
الأول، واأ�ساف التقرير اأن قرارات اإلقاء القب�س 
�ستك���ون جاه���زة ملاحقة ه���وؤلء املطلوبن بن 

منت�سف �سهر متوز اجلاري و�سهر اآب املقبل.
 التفا�صيل �س2

ف�صاد بتهم  للجنة  مطلوبون  برملانية  كتلة  رئي�س   13

ملف  رغيف" تالحق  اأبو  "لجنة 
تهريب االأموال للخارج بالتعاون 

مع الخزانة االأمريكية

مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية التا�سعة ع�سر لتاأ�سي�س بعث رئي�س اجلمهورية 
بره���م �سال���ح باق���ة ورد مرفقة بتهنئة ج���اء فيها:) ي�سرن���ا ان نتقدم باأزكى 
التهاين والتربي���كات لأ�سرة حترير جريدة امل���دى والعاملن فيها، متمنن 
لكم املزيد من النجاح والتاألق يف تر�سيخ الكلمة احلرة ال�سادقة والر�سالة 

العامية النبيلة(.

رئي�س الجمهورية يهنئ
: الكلمة الحرة ال�شادقة   

والر�شالة االعالمية النبيلة

رائد فهمي و"طريق 
ال�شعب" يهنئان  

بع���ث �سكرتري اللجن���ة املركزية للحزب ال�سيوع���ي العراقي رائد 
فهم���ي تهنئة اىل �سحيفة املدى مبنا�سب���ة الذكرى التا�سعة ع�سر 
لتا�سي�سه���ا، متمنيا لها موا�سلة م�سريته���ا ال�سحفية والعامية 
املتميزة يف ن�سر الفكر والثقافة التنويريتن ، ويف عك�س هموم 

وتطلعات �سعبنا يف عراق دميقراطي احتادي مزدهر .
فيم���ا هنئ���ت ا�سرة حتري���ر جريدة طري���ق ال�سع���ب العاملن يف 
�سحيف���ة امل���دى يف منا�سب���ة ذك���رى تاأ�سي�سه���ا "الت���ي ات�سم���ت 
مبهنيته���ا ، و�سكلت ، منذ �سدورها ، اإ�سافة نوعية يف ال�سحافة 

العراقية التقدمية والتنويرية .

بب�سائع خا�ص باملنا�سبة.. حمالت مدينة ال�سدر ت�ستعد الحياء ذكرى عا�سوارء.. عد�سة حممود روؤوف

 ترجمة / حامد اأحمد

بينم���ا يق���رتب موعد اج���راء انتخاب���ات العراق 
الت�سريعي���ة اأك���ر فاأك���ر، ب���داأ خ���اف ح���اد بن 
زعم���اء �سيا�سي���ن �سن���ة بالظهور لل�سط���ح لعدة 
اأ�سباب �سيا�سية واجتماعية واقت�سادية، وحتى 
اإقليمية اأي�سا، مما دع���ى ذلك �سيا�سين للتحذير 
م���ن مغبة ان يك���ون هذا اخل���اف �سببا خل�سارة 

ال�سنة عددا من املقاعد يف الربملان القادم.
وكان �سيا�سي���ون م���ن كت���ل �سني���ة ح���ذروا م���ن 
عواق���ب تاأث���ري اخل���اف احلا�س���ل ب���ن زعي���م 
حتال���ف، تق���دم، بقي���ادة رئي����س الربمل���ان حممد 
احللبو�س���ي، وزعي���م حتال���ف، الع���زم، خمي����س 
اخلنجر، والتي قد توؤدي خل�سارة الكتل ال�سنية 

عددا من املقاعد الربملانية.
ع�سو الربملان عن حمافظة دياىل، رعد الدهلكي، 
ق���ال للموني���رت "املناف�س���ة احلادة ب���ن مر�سحي 

التحالف���ن �ستف�س���ي اىل خ�سارة مقاع���د �سنية، 
امل�سرتك���ة  النتخابي���ة  املحافظ���ات  خ�سو�س���ا 

لبغداد ودياىل، من بن حمافظات اأخرى".
وج���اء يف ت�سريحات �سحفي���ة ل�سيا�سين �سنة 
الق���ول "م���ا يح���دث الي���وم يف ال�س���ارع ال�سن���ي 
تناف�س انتخابي ول عاقة ل���ه بالدور الإقليمي، 
ونتوق���ع يف ف���رتة النتخابات ظه���ور مزيد من 

املناف�سات بهدف اإحراز مزيد من املكا�سب".
وكان���ت املعركة احلقيقية قد ب���داأت عندما ار�سل 
احللبو�س���ي بتاري���خ 23 مت���وز ر�سال���ة ن�سي���ة 
للخنج���ر يتهم���ه فيه���ا ببي���ع اأرا�س���ي ق�س���م م���ن 

املناطق ال�سنية.
وجاء يف الر�سالة ما ن�سه "لن ن�سمح لك بالتنازل 
عن الأرا�سي، وحاول���ت مرارا وتكرارا ان اغلب 
امل�سلح���ة الوطني���ة وق�سي���ة اأهلن���ا ال�سن���ة ع���ن 

اخلافات و�سغائر الأمور التي ل جتدي نفعا".
 التفا�صيل �س3

قاموا بتمويل ح�صابات مواقع توا�صل اجتماعي لت�صقيط اأحدهما الآخر

المونيتر: خالفات بين زعماء كتل �شنية قد 
تكلفهم خ�شارة عدد من مقاعد البرلمان القادم

 بغداد/ ح�صني حامت

لق���ى م�سروع "ال�سلة الغذائي���ة" الذي اأطلقته 
وزارة التج���ارة مطل���ع �سه���ر مت���وز املا�س���ي 
ترحيب���ا وا�سع���ا م���ن قب���ل املواطن���ن، واأ�ساد 
ن���واب وخمت�سون بخط���وات وزارة التجارة 
واحلكوم���ة بع���د اطاقه���م "ال�سل���ة الغذائية" 
وا�سفينها ب�"اخلطوة املهمة" التي تخفف عن 

كاهل الطبقات الفقرية واملتو�سطة.
فيما بين���ت وزارة التج���ارة اأن توزي���ع ال�سلة 
�سيك���ون على مدار ع���ام كامل، موؤك���دة وجود 
تن�سيق حكومي ونيابي من اجل اإعداد موازنة 

تكميلية لتاأمن مفردات "ال�سلة الغذائية".

واأعل���ن وزي���ر التج���ارة ع���اء اجلب���وري، يف 
العا�س���ر من مت���وز املا�س���ي انط���اق م�سروع 
جمي���ع  عل���ى  ت���وزع  ال���ذي  الغذائي���ة  ال�سل���ة 
ابن���اء ال�سعب م���ن امل�سمولن بنظ���ام البطاقة 
التموينية بعد ق���رار جمل�س الوزراء بجل�سته 
160 وال���ذي �س���ادق فيه على م�س���روع ال�سلة 

الغذائية.
واأكد الوزير اجلبوري، يف موؤمتر �سحفي ان 
"الدعم الكبري الذي قدمه دولة رئي�س الوزراء 
للبطاق���ة التمويني���ة ودعم احلكوم���ة لإ�ساح 
نظ���ام البطاق���ة التموينية، اأ�سف���ر عن م�سروع 
اآخر هو ال�سلة الغذائية الذي يتيح للمواطنن 
العراقي���ن ا�ست���ام �سب���ع مف���ردات ا�سا�سي���ة 

بنوعيات جيدة".
واأ�سار اجلب���وري اإىل، اأن "فرقا رقابية تابعة 
لإدارة الرقاب���ة التجاري���ة واملالية با�سرت هي 
الخ���رى مهماته���ا مبتابعة ال���وكاء واملخازن 
يف اي�س���ال املف���ردات اىل املواطن���ن ب�سفافية 

عالية".
ولفت الوزي���ر اإىل، اأن "نظ���ام ال�سلة الغذائية 
ي�سم���ل جمي���ع املواطن���ن العراقي���ن على حد 
�سواء ومن �سمنهم حمافظات اقليم كرد�ستان، 
ه���ذه  خم���ازن  عل���ى  تتدف���ق  املف���ردات  وان 
ال���وزارة حلن ا�ستكمال جتهي���ز كافة العوائل 

العراقية".
 التفا�صيل �س2

تن�صيق حكومي نيابي لإعداد موازنة تكميلية توؤمن مفرداتها

نواب  المواطنين..  ا�شتح�شان  الغذائية" تالقي  "ال�شلة 
ومخت�شون ي�شيدون بخطوة وزارة التجارة

 خا�س/ املدى

اأكد حمافظ بابل ح�سن منديل ال�سرياوي، اأم�س ال�سبت، 
اأن احلدي���ث ب�س���اأن ع���ودة العوائل اإىل ج���رف ال�سخر 
حدي���ث �سيا�س���ي ول ي�ستن���د لأي ق���رار حكوم���ي به���ذا 
ال�س���دد، فيم���ا اأ�سار اىل وج���ود م�سروع لع���ادة تاأهيل 

الناحية وبخافه لميكن للعوائل العودة ملنازلها.

وق���ال ال�سرياوي يف حديث ل�)املدى(، اإن "الت�سريحات 
الت���ي �سدرت م���ن بع�س ال�سخ�سي���ات ال�سيا�سية ب�ساأن 
ع���ودة العوائ���ل النازحة اإىل مناط���ق �سكناها يف جرف 
ال�سخر يراد منه���ا الرتويج النتخابي وك�سب ا�سوات 
النازح���ن لي����س اإل". ونفى اإ�س���دار "اأي قرار حكومي 
ب�س���اأن ع���ودة العوائل يف الوق���ت احل���ايل"، موؤكدا اأن 
"غالبي���ة مناطق جرف الن�سر ماتزال مليئة بالعبوات 

النا�سفة التي خلفها تنظي���م داع�س خال فرتة �سيطرته 
عل���ى الناحي���ة". وا�س���اف اأن "هناك م�سروع���ا يت�سمن 
اإعادة تاأهيل ناحية جرف الن�سر �سمن مبادرة �سندوق 
اعم���ار املناط���ق املحررة"، م�س���ددا على اأن���ه "بخافه ل 
ميكن للعوائل العودة ملنازله���ا وممار�سة حياتها ب�سكل 
طبيع���ي يف ظل اخلراب ال���ذي خلفته املع���ارك امل�سلحة 

التي دارت يف الناحية قبل خم�س �سنوات تقريبًا".

 خا�س/ املدى

ك�سف���ت اللجن���ة املالي���ة النيابي���ة، اأم�س 
ال�سب���ت، عن خارط���ة �س���رف الفروقات 
املالي���ة الناجتة ع���ن ارتف���اع اأ�سعار بيع 
النفط العامل���ي، م�س���رية اإىل عدم وجود 

موازنة تكميلية يف جمل�س النواب.

وق���ال ع�س���و اللجن���ة جم���ال كوجر، يف 
حدي���ث ل� )امل���دى(، اإن "فروق���ات اأ�سعار 
برمي���ل النفط ع���ن موازن���ة 2021 التي 
حددت���ه ب���� 45 دولرًا، تذه���ب اإىل اربعة 
اأبواب"، مبين���ًا اأن "احدى هذه الأبواب 
ه���ي �س���د العج���ز احلقيق���ي يف املوازنة 
املالي���ة للع���ام اجلاري".واأ�ساف كوجر، 

اأن "الب���اب الآخ���ر الذي تذه���ب اإليه هذه 
الفروق���ات هو تعزيز الحتياطي النقدي 
يف البن���ك املرك���زي، يف ح���ن يت�سم���ن 
الباب الآخر �سداد الديوان التي تقع على 
عات���ق الع���راق واخ���ريًا يذه���ب جزء من 

هذه الفروقات ل�سداد نق�س ال�سيولة".
وب�س���اأن وج���ود موازنة مالي���ة تكميلية، 

اأ�سار كوج���ر، اإىل اأن "الربملان مل يت�سلم 
لغاي���ة الن اأي م�س���روع قان���ون يخ����س 
"هن���اك  التكميلية".وتاب���ع  املوازن���ة 
عوام���ل عديدة م���ن اجل تق���دمي موازنة 
ف���وارق  وج���دت  اإذا  اأبرزه���ا  تكميلي���ة، 
كب���رية بن امل���وارد املق���درة يف املوازنة 
واملوازنة احلقيقية وهذا غري موجود".

المالية النيابية: فروقات اأ�شعار النفط تذهب اإلى اأربعة اأبواب

محافظ بابل: اأهالي جرف ال�شخر لن يعودوا اإال بهذا ال�شرط..
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�لتح���رك جاء بعدم���ا �عتر�شت �الأحز�ب 
و�لكت���ل و�لزعام���ات �ل�شيا�شية على نية 
لجنة مكافحة �لف�ش���اد مطاردة ومالحقة 
�أكث���ر من )13( رئي����س كتلة, ومحاولتها 
�إلق���اء �لقب����س عليهم التهامه���م بعمليات 
�لكت���ل  و�أبلغ���ت  و�إد�ري,  مال���ي  ف�ش���اد 
رئي�س �لحكومة في �آخر �جتماع لها معه 
�إلى �إرجاء هذه �لمالحقة وعدم �إثارتها.

و�أ�ش���ار م�شدر مطلع رف����س �لك�شف عن 
هويته ف���ي ت�شريح ل�)�لم���دى( �أن لجنة 
مكافحة �لف�ش���اد �لحكومية �لتي يقودها 
�لفري���ق �أحمد �أبو رغيف ب���د�أت بمر�قبة 
و�لمتعلق���ة  �لمال���ي  �لتحوي���ل  عملي���ات 
باأر�ش���دة وم�ش���ارف خارجي���ة لغر����س 
جم���ع �الأدل���ة وتتب���ع �لتعام���الت �لمالية 
تهري���ب  بعملي���ات  متهم���ة  ل�شخ�شي���ات 

�الأمو�ل.
وفي تقري���ر ل�)�لمدى( ن�شر في �لخام�س 
من �شه���ر تموز �لما�ش���ي ك�شف عن عزم 
لجنة مكافح���ة �لف�شاد مط���اردة �أكثر من 
)200( �شخ�شي���ة �شيا�شي���ة ناف���ذة ق�شم 
منها من قي���اد�ت �ل�شف �الأول, و�أ�شاف 
�لتقرير �أن قر�ر�ت �إلقاء �لقب�س �شتكون 
جاهزة لمالحقة ه���وؤالء �لمطلوبين بين 
منت�ش���ف �شهر تموز �لج���اري و�شهر �آب 

�لمقبل.
لك���ن ه���ذه �لم�شاعي تعطل���ت و�أجه�شت 
�الأح���ز�ب  مار�شته���ا  �شغ���وط  ب�شب���ب 

عل���ى  �ل�شيا�شي���ة  و�لزعام���ات  و�لكت���ل 
�أو  عمله���ا  الإيق���اف  �لحكومي���ة  �للجن���ة 
�إرجائ���ه لحي���ن �النتهاء م���ن �النتخابات 
�لبرلمانية �لمق���رر �إجر�وؤها في �لعا�شر 

من �شهر ت�شرين �الأول �لمقبل
�أم���ا عن توف���ر �الإمكانية للجن���ة مكافحة 
�لف�ش���اد لمر�قبة �أو تتبع عملية �لتحويل 
له���وؤالء  �لمودع���ة  و�الأر�ش���دة  �لمال���ي 
�أجنبي���ة  م�ش���ارف  ف���ي  �ل�شيا�شيي���ن 
يو�ش���ح �لم�ش���در �أن "لجن���ة �أبو رغيف 
تعم���ل بمعي���ة وم�شاع���دة دول���ة من دول 
�التح���اد �الأوروبي و�لوالي���ات �لمتحدة 
�الأمريكية لر�ش���د حركة تحويل �الأمو�ل 
م���ن �لعر�ق �إلى �لخارج, لجمع �أكبر عدد 
ممكن من �الأدلة و�لبر�هين الإد�نة �ولئك 

�لفا�شدين".
وبح�شب جهات رقابي���ة معنية بمكافحة 
�لف�ش���اد فان �الأم���و�ل �لعر�قي���ة �لمهربة 
للخارج تق���در بنحو 500 ملي���ار دوالر, 
يمتلك���ون  �شيا�شيي���ن عر�قيي���ن  متهم���ة 
جن�شيات �أجنبية قامو� بعمليات تهريب 

و�شرقة �الأمو�ل �لعر�قية �إلى �لخارج.  
وعل���ى �شعي���د ذي �شل���ة, ُعر�ش���ت �أمام 
وز�ر�ت  ملف���ات  رغي���ف  �أب���و  لجن���ة 
�لكهرباء و�ل�شحة و�ل�شناعة و�لتجارة 
�لت���ي فيه���ا ه���در للم���ال, وتج���ري �الآن 
عملي���ات �لتدقي���ق لمالحق���ة �لفا�شدي���ن 
و�ل�ش���ر�ق م���ن �ج���ل �إ�ش���د�ر مذك���ر�ت 
قب�س, بح�شب �لم�شدر. ويبين �لم�شدر 
�أن "روؤ�ش���اء �لكت���ل �ل�شيا�شي���ة, �بلغ���و� 

رئي����س �لحكوم���ة ف���ي �آخر �جتم���اع لها 
معه على �إرج���اء مطاردة روؤ�شاء ورموز 
�ل�شيا�شي���ة �لمتهمي���ن بعملي���ات  �لكت���ل 
�لف�شاد �لمال���ي و�الإد�ري لحين �النتهاء 
م���ن �النتخاب���ات �لبرلماني���ة", م�شيف���ا 
�أن �التف���اق تو�ش���ل �إلى مالحق���ة بع�س 
�لموظفي���ن �ل�شغار خالل �لفترة �لمقبلة 
�لخم�ش���ة  عدده���م  يتج���اوز  ال  و�لذي���ن 

موظفين متهمين بالف�شاد �لمالي.
وي�شي���ر �لم�شدر �إل���ى �أن "ع���دد روؤ�شاء 
�أو رم���وز �لكت���ل �ل�شيا�شي���ة �لمطلوبين 
للق�ش���اء وفق���ا لتحقيقات لجن���ة مكافحة 
بل���غ نح���و )13( �شخ�ش���ا م���ن  �لف�ش���اد 

مجم���وع )25( رئي����س كتل���ة �شيا�شية", 
م�شيفا �أن "�التفاق منح �ل�شوء �الأخ�شر 
لرئي�س �لحكومة ولجنة مكافحة �لف�شاد 
لمطاردة �الأ�شم���اء �ل�شغيرة )�لموظفين 
�ل�شغ���ار(, يت���ر�وح عددهم بي���ن خم�شة 

�إلى �شتة �أ�شماء".
وكان���ت ع�ش���و �للجن���ة عالي���ة ن�شي���ف 
�أن  �شحفي���ة  ت�شريح���ات  ف���ي  ذك���رت 
له���ا ر�أي  �لف�ش���اد كان  "لجن���ة مكافح���ة 
و��ش���ح ب�ش���رورة �إ�ش���ر�ك �لموؤ�ش�شات 
�لد�شتوري���ة ف���ي مكافحة �لف�ش���اد وعلى 
ر�أ�شها هيئة �لنز�ه���ة", مبينة �أن "لجنة 
�لنز�هة ك�شلطة ت�شريعية ورقابية قبلت 

بلجن���ة �أب���و رغي���ف الأن حج���م �لف�ش���اد 
كبير".

و�أ�شارت �إلى �أن "هناك تن�شيقًا مع لجنة 
مكافح���ة �لف�ش���اد و�أن �شالحي���ات ه���ذه 
�للجن���ة كبيرة ف���ي محارب���ة �لف�شاد من 
دون وج���ود تاأثير �شيا�شي على عملها", 
م�شي���رة �إل���ى �أن "لجنة مكافح���ة �لف�شاد 
�قترب���ت م���ن بع����س �الأدو�ت �لتنفيذية 
و�القت�شادي���ات  �الأح���ز�ب  لمنظوم���ات 
�أن  موؤك���دة  �الأح���ز�ب",  لتل���ك  �لتابع���ة 
ولكنه  نوعي���ا  نجاحا  حقق���ت  "�للجن���ة 
يجب �أن ي�شم���ل كل �لمف�شدين �لفاعلين 

في �قت�شاديات �الأحز�ب".

م���ن جانبه, لف���ت �شعيد يا�شي���ن مو�شى, 
ع�شو مجل����س مكافحة �لف�ش���اد �ل�شابق 
ف���ي ت�شري���ح ل�)�لم���دى( �إل���ى "�ن هناك 
مذك���ر�ت قب����س �ش���درت ف���ي �ل�شنو�ت 
�لما�شية ولم تنفذ ولكن في �لعام 2019 
ت���م فرزها �إذ و�شل عددها �إلى )12( �ألف 
ق�شي���ة", مبين���ا �أن �شب���ب "ع���دم تنفي���ذ 
مذك���ر�ت �لقب�س بح���ق �لمطلوبين كان 

ب�شبب �لنفوذ �ل�شيا�شي".
وف���ي نهاي���ة �شه���ر �آب من �لعال���م 2020 
�شكل رئي����س مجل�س �ل���وزر�ء م�شطفى 
ف���ي  للتحقي���ق  د�ئم���ة  لجن���ة  �لكاظم���ي 
ق�شاي���ا وعمليات �لف�شاد برئا�شة �لفريق 

�أحم���د �أبو رغيف, وكلف جه���از مكافحة 
�الإره���اب بتنفيذ �لق���ر�ر�ت �ل�شادرة عن 

هذه �للجنة.
وبين مو�شى �أن "لجن���ة مكافحة �لف�شاد 
�لحكومية تابعت ه���ذه �لملفات و�أحالت 
�لكثي���ر م���ن ه���ذه �لملف���ات �إل���ى �لق�شاء 
بعدم���ا تيقنت من وجود �دلة على تورط 
�لكثير من �ل�شخ�شي���ات بالف�شاد �لمالي 

و�الإد�ري".
تحت���اج  �للجن���ة  "ه���ذه  �أن  و�أ�ش���اف 
�إل���ى دع���م �شيا�ش���ي م���ن �ج���ل تنفيذ كل 
مذك���ر�ت �لقب�س ومالحقة كل �لفا�شدين 
وتقديمه���م للق�ش���اء", مبين���ا �أن �للجنة 
مهم���ا عمل���ت يبق���ى عملها غي���ر كاٍف من 
حيث �لزم���ن و�لتحقيق���ات �لتي تتطلب 

وثائق و�شهود�.
و�أك���د �لخبي���ر ف���ي مكافح���ة �لف�ش���اد �أنه 
�للجنة  �لتي و�جهت  �ل�شعوبات  "رغ���م 
يمك���ن  م���ا  عمل���ت  �أنه���ا  �إال  �لحكومي���ة 
تنفيذه و�أحال���ت ملفات كثيرة للق�شاء", 
م�شت���دركا "لك���ن يبقى �لدع���م �ل�شيا�شي 
ه���ذه  لم�شاع���دة  كاٍف  وغي���ر  مح���دود� 

�للجنة الإنجاز كل �لملفات".
ومن���ذ ت�شكي���ل �للجن���ة م���ن قب���ل رئي�س 
�لما�ش���ي,  �آب  �شه���ر  ف���ي  �لحكوم���ة 
�أ�ش���درت �أو�م���ر قب����س بحق ع���دد كبير 
م���ن �ل�شخ�شي���ات �ل�شيا�شي���ة و�الإد�رية 
م���ن بينه���م رئي����س ح���زب �لح���ل جم���ال 
�لكربول���ي, بع���د �أن كلف جه���از مكافحة 
�الإره���اب بتنفيذ �لق���ر�ر�ت �ل�شادرة عن 

�للجنة.
و�لف�شاد �لذي �شه���ده �لعر�ق كبير جد�, 
و�الأم���و�ل �لت���ي تم هدرها تت���ر�وح بين 
ثالثمائ���ة و�أربعمائة ملي���ار دوالر �أي �أن 
ع���دد� كبير� م���ن �ل�شيا�شيي���ن �لعر�قيين 

تورطو� بالفعل ب�شفقات �لف�شاد.
و�شدد �شعيد يا�شي���ن على �أن "�لف�شاد له 
عر�بي���ن كب���ار, و�أن �الأ�شم���اء �ل�شيا�شية 
�لمتورط���ة  و�الإد�ري���ة  و�الجتماعي���ة 

بالف�شاد ما هي �إال �أدو�ت".

برلمانية  كتلة  رئي�س   13
للخارج مطل�ب�ن للجنة بتهم ف�ساد الأموال  تهريب  ملف  رغيف" تالحق  اأبو  "جلنة 

بالتعاون مع اخلزانة الأمريكية

احلك�مة تفتح ملف ا�ستغالل م�ؤ�س�سات الدولة يف الدعاية االنتخابية

بغداد/ ح�سني حامت

القى م�شروع "�ل�شلة �لغذ�ئية" �لذي 
�أطلقت���ه وز�رة �لتج���ارة مطلع �شهر 
متوز �ملا�شي ترحيبا و��شعا من قبل 
�ملو�طنني, و�أ�شاد نو�ب وخمت�شون 
بخطو�ت وز�رة �لتجارة و�حلكومة 
�لغذ�ئي���ة"  "�ل�شل���ة  �طالقه���م  بع���د 
و��شفينها ب�"�خلط���وة �ملهمة" �لتي 
تخف���ف عن كاه���ل �لطبق���ات �لفقرية 

و�ملتو�شطة.
فيما بينت وز�رة �لتجارة �أن توزيع 
�ل�شلة �شيكون عل���ى مد�ر عام كامل, 
حكوم���ي  تن�شي���ق  وج���ود  موؤك���دة 
ونياب���ي م���ن �ج���ل �إع���د�د مو�زن���ة 
"�ل�شل���ة  مف���رد�ت  لتاأم���ني  تكميلي���ة 
�لغذ�ئي���ة". و�أعل���ن وزي���ر �لتج���ارة 
م���ن  �لعا�ش���ر  ع���الء �جلب���وري, يف 
متوز �ملا�شي �نطالق م�شروع �ل�شلة 
�لغذ�ئي���ة �ل���ذي ت���وزع عل���ى جميع 
�بن���اء �ل�شعب م���ن �مل�شمولني بنظام 
�لبطاق���ة �لتموينية بعد قر�ر جمل�س 
�لوزر�ء بجل�شته 160 و�لذي �شادق 

فيه على م�شروع �ل�شلة �لغذ�ئية.
و�أكد �لوزير �جلب���وري, يف موؤمتر 
�ل���ذي  �لكب���ري  "�لدع���م  �ن  �شحف���ي 
قدم���ه دولة رئي�س �ل���وزر�ء للبطاقة 
�لتموينية ودع���م �حلكومة الإ�شالح 
نظام �لبطاقة �لتمويني���ة, �أ�شفر عن 
م�ش���روع �آخ���ر ه���و �ل�شل���ة �لغذ�ئية 
�ل���ذي يتي���ح للمو�طن���ني �لعر�قي���ني 
��شا�شي���ة  مف���رد�ت  �شب���ع  ��شت���الم 

بنوعيات جيدة".
"فرق���ا  �أن  �إىل,  �جلب���وري  و�أ�ش���ار 
�لرقاب���ة  الإد�رة  تابع���ة  رقابي���ة 
ه���ي  با�ش���رت  و�ملالي���ة  �لتجاري���ة 
�الخ���رى مهماته���ا مبتابع���ة �لوكالء 

و�ملخ���ازن يف �ي�شال �ملف���رد�ت �ىل 
�ملو�طنني ب�شفافية عالية".

ولف���ت �لوزي���ر �إىل, �أن "نظام �ل�شلة 
�لغذ�ئي���ة ي�شم���ل جمي���ع �ملو�طن���ني 
�لعر�قي���ني عل���ى ح���د �ش���و�ء وم���ن 
�شمنهم حمافظات �قلي���م كرد�شتان, 
و�ن �ملف���رد�ت تتدف���ق عل���ى خمازن 
هذه �ل���وز�رة حلني ��شتكمال جتهيز 

كافة �لعو�ئل �لعر�قية".
وز�رة  با�ش���م  �ملتح���دث  ويق���ول 
�لتج���ارة حمم���د حن���ون يف حدي���ث 
)�ل�شل���ة  "م�ش���روع  �إن  ل�)�مل���دى(, 
�لغذ�ئي���ة( مه���م جد� لتحقي���ق �المن 
�لغذ�ئي", مبينا �أن "�لوجبة �الأوىل 
�لتي �أطلقته���ا وز�رة �لتجارة حققت 
جناح���ا كب���ري� م���ن حيث �إع���ادة ثقة 
�ملو�ط���ن بالوز�رة بع���د �ن تعر�شت 
النتكا�ش���ات ب�شب���ب �عتقاده���م ب���اأن 
هناك �ش���وء� يف �إد�رة ملف �لبطاقة 

�لتموينية".
"�ملل���ف  �ن  حن���ون,  وي�شي���ف 

�لبطاق���ة  مو�ش���وع  يف  �حلكوم���ي 
كب���ري�  جناح���ا  حق���ق  �لتمويني���ة 
�أي�شا", م�شري� �ىل �أن "ن�شبة جتهيز 
مفرد�ت )�ل�شلة �لغذ�ئية( و�شل �ىل 

95% يف جميع حمافظات �لعر�ق".
وز�رة  با�ش���م  �ملتح���دث  وي�ش���ري 
�لتجارة �ىل, �ن���ه "الأول مرة وز�رة 
�لتجارة ت�شيف مفرد�ت مل ت�شهدها 
�لبطاق���ة �لتمويني���ة يف وقت �شابق 
�حلم����س  ب�شقيه���ا  ك�)�لبقولي���ات 
م���ادة  ع���ن  ف�ش���اًل  و�لفا�شولي���اء 
معج���ون �لطماط���م(, م���ن �ملنا�ش���ئ 

�لرب�زيلية".
ويب���ني حن���ون, �ن "وز�رت���ه ب���د�أت 
�لتوزي���ع من �طر�ف �مل���دن بدء� من 
�ن  �ىل  الفت���ا  �لفق���رية",  �لطبق���ات 
�إ�شافة  "وز�رة �لتج���ارة تعمل على 

كميات �أخرى من �ملو�د �لغذ�ئية".
ويوؤكد �ملتح���دث با�شم �لتج���ارة �أن 
"�لتجهيز �شي�شتمر ملدة عام كامل", 
مبينا �ن وز�رت���ه "لديها تن�شيق مع 

�للجن���ة �القت�شادي���ة ووز�رة �ملالية 
م���ن �ج���ل �ل�شع���ي الإع���د�د مو�زن���ة 
تكميلي���ة لتهيئة خزي���ن �شرت�تيجي 
م���ن م���و�د �ل�شل���ة �لغذ�ئي���ة لتاأم���ني 

�لو�شع �لغذ�ئي".
وم�ش���ى حنون بالق���ول, �ن "وز�رة 
�ج���ل  م���ن  تب���ذل جه���ود�  �لتج���ارة 
توزيع �لوجب���ة �لثانية و�لثالثة من 
�ل�شلة �لغذ�ئية له���ذ� �لعام", م�شري� 
�ىل �ن "هن���اك تن�شيق���ا م���ع �شركات 
�لقطاع �خلا�س �لعر�قي �لتي تقوم 

بعمليات �لتجهيز".
جلن���ة  ع�ش���وة  تق���ول  بدوره���ا, 
�القت�ش���اد و�ال�شتثمار �لنيابية ندى 
�شاكر ج���ودت يف حدي���ث ل�)�ملدى(, 
�إن "م�ش���روع )�ل�شلة �لغذ�ئية( القى 
��شتح�ش���ان �ملو�طن���ني بع���د �رتفاع 
�أ�شع���ار �مل���و�د �لغذ�ئي���ة و�نقط���اع 
مفرد�ت �لبطاقة �لتموينية بني فرتة 

و�أخرى".
"�أي حاج���ة  �أن  ج���ودت,  وت�شي���ف 

ت�ش���ب يف م�شلح���ة �ملو�ط���ن تع���د 
خطوة �إيجابية", م�شتدركا بالقول, 
�ىل  �حلاج���ة  باأم����س  "�ملو�ط���ن  �إن 
�لق���وت �ليوم���ي يف ظ���ل م���ا ي�شهده 
�لبلد من �زمة �قت�شادية و�شحية".

وتاأم���ل ع�ش���وة �القت�ش���اد �لنيابية 
ب���اأن "ت�شتمر مو�د )�ل�شلة �لغذ�ئية( 
�لبطاق���ة  كمف���رد�ت  تندث���ر  وال 
�لتموينية وغريها", م�شرية �ىل �نه 
�ن توحد وتع���زز مفرد�ت  "يف�ش���ل 
�ل�شل���ة �لغذ�ئي���ة ومف���رد�ت �لبطاقة 

�لتموينية وتعطى مل�شتحقيها".
 18 يف  �ل���وزر�ء,  جمل����س  ووج���ه 
�لتج���ارة  وز�رة  �ملا�ش���ي  �آذ�ر 
بحجب مفرد�ت �لبطاق���ة �لتموينية 
"غ���ري  �لفئ���ات  م���ن  جمموع���ة  ع���ن 
�ملحتاج���ة", بدءً� من �شه���ر حزير�ن 
ومن بينه���ا �الأ�شر �لت���ي يزيد دخلها 
�ل�شهري عن مليون و500 �ألف دينار 
عر�ق���ي. م���ن جهته, يق���ول �ملخت�س 
بال�ش���اأن �القت�ش���ادي ح���ازم ه���ادي 
"خط���وة  �إن  ل�)�مل���دى(,  يف حدي���ث 
�حلكوم���ة ووز�رة �لتجارة بتوزيع 
مف���رد�ت )�ل�شل���ة �لغذ�ئي���ة( نوعية, 
ومهمة بالن�شب���ة للطبقات �لفقرية". 
وي�شيف ه���ادي, �أن "توزيع )�ل�شلة 
�لطبق���ات  عل���ى  �قت�ش���ر  �لغذ�ئي���ة( 
�لفق���رية يف �غلب �ملناطق", متوقعا 
"توزي���ع ح�ش����س باق���ي �ملو�طنني 
يف ح���ال ��شتمر�رها وتوفري كميات 

وفرية من �ملو�د �لغذ�ئية".
بال�ش���اأن  �ملخت����س  وي�ش���ري 
"م�ش���روع  �أن  �ىل  �القت�ش���ادي, 
)�ل�شل���ة �لغذ�ئية( طفرة نوعية نحو 
�الأف�ش���ل", موؤك���د� عل���ى "�ش���رورة 
�لتمويل ال�شتمر�رها بدعم �لطبقات 

�لفقرية و�ملتو�شطة".

وخمت�صون  نواب  املواطنني..  ا�صتح�صان  الغذائية" تالقي  "ال�صلة 
ي�صيدون بخطوة وزارة التجارة

�سرعت جلنة مكافحة الف�ساد احلك�مية بالتحرك نح� 
مراقبة عملية تهريب االأم�ال من العراق اإىل اخلارج، 
بدعم وم�ساندة من قبل اإحدى دول االحتاد االأوروبي 

ومب�ساعدة من اخلزانة االأمريكية، يف حماولة جلمع 
اأكرب عدد من ال�ثائق واالأدلة التي تدين �سخ�سيات 
�سيا�سية ومتهمة بتهريب و�سرقة االأم�ال العراقية. 

 بغداد / املدى

نفى قائممقام مدينة امل��سل 
زهري حم�سن االعرجي التقارير 

ال�سحفية التي اأ�سارت اىل اأن 
حمافظة نين�ى هي ثاين اكرب 

حمافظة بعد الب�سرة من حيث 
انت�سار املخدرات، م�ؤكداً اأن 

املحافظة تعُد ممراً لعب�ر امل�اد 
املمن�عة ك�نها قريبة من �س�ريا.

"منطق���ة  �ن   وب���ني �العرج���ي يف ت�شري���ح �شحف���ي 
�جلزيرة �لو�قعة ب���ني �ملو�شل و�شالح �لدين ومناطق 
�لبع���اج و�شنج���ار ت�شه���د ح���االت متكررة م���ن �لقب�س 
عل���ى مهرب���ني للمخ���در�ت و�ل�ش���الح, كم���ا يت���م �شبط 
�نو�ع خمتلفة م���ن �ملو�د �ملخدرة, و�حالة �ملتهمني �ىل 

�لق�شاء".
 "مدين���ة �ملو�شل تخلو من �ملتعاط���ني للمخدر�ت, و�إن 
كان���ت فه���ي ح���االت قليل���ة لتعاط���ي �مل���و�د �ملمنوعة", 
بح�ش���ب �العرجي, مردفًا �ن "حمافظة نينوى ال توجد 
فيه���ا ن�شب���ة خم���در�ت عالي���ة, مقارن���ة م���ع �ملحافظات 
�الخ���رى �لتي تقع عل���ى �حلدود م���ع �ل�شعودية و�لتي 

ت�شهد �نت�شارً� و��شعًا للمخدر�ت هناك".
وت�شري �الإح�ش���اء�ت �لر�شمية �إىل �أن غالبية �ملتعاطني 
لهذه �مل���و�د �ملخدرة يف �لعر�ق هم م���ن �ل�شباب, حيث 
يلج���اأون �إىل �الإدمان ب�شبب بع�س �مل�شاكل �الجتماعية 

مثل �لفقر و�لبطالة.
 �العرج���ي �و�ش���ح �ن "�ملجتم���ع �ملو�شل���ي ال يتعام���ل 
م���ع هذه �مل���و�د, و�ن م���ن مت �لق���اء �لقب����س عليهم من 
�ملتعاط���ني حمدود جد�, بقدر م���ا مت �لقب�س على جتار 
مهربني للمخدر�ت د�خل مرك���ز �ملدينة", عازيًا �ل�شبب 

لتعاط���ي �ملخ���در�ت �ىل "�لعوز �ملادي ورفق���ة �ل�شوء, 
و�ي�شًا �المر��س �لنف�شية".

 وب���ني �ن���ه "ماز�ل���ت هناك بع����س �ملناط���ق �حلدودية 
تع���د مناط���ق �شهل���ة للتهري���ب, لي����س فق���ط �ملخ���در�ت 
و�ال�شلحة, و�منا توجد �ي�شا عمليات لتهريب عنا�شر 
تنظيم د�ع����س", الفتًا �ىل "وجود م���و�د قانونية بحق 
�ملتعاط���ني �ملمنوع���ة, حيث يح���ال �ملته���م �ىل �لقا�شي 
وم���ن ثم �ىل مو�قع خا�شة يف �ل�شرطة �ملجتمعية �لتي 
ت�ش���رف عل���ى معاجلتهم, وتكون هناك �ح���كام ق�شائية 

بحقهم".
 �العرجي �كد �ن "قائممقامية مدينة �ملو�شل فيها �شعبة 
خا�شة, هي �شعبة �ملخدر�ت, و�لتي تقوم بتن�شيق عال 
مع �ل�شرطة �ملجتمعية �لت���ي تتابع ��شباب تعاطي هذه 
�ملخ���در�ت ودر��ش���ة كل حالة على ح���دة, وهناك �طباء 
خمت�شون يف �ل�شاأن �لنف�شي, يقومون باال�شر�ف على 

معاجلتهم".
 ويف وق���ت �شاب���ق, �أك���دت مديرية مكافح���ة �ملخدر�ت 
و�ملوؤث���ر�ت �لعقلي���ة يف وز�رة �لد�خلي���ة �لعر�قية, �أن 
ن�شبة �إنتاج و�شناعة �ملخدر�ت يف �لعر�ق "تكاد تكون 
معدوم���ة", الفت���ا �إىل �أن �أغلبه���ا ي�شتورد م���ن �خلارج 
ب�شبل غري قانونية, ويتم �إدخالها �إىل �لبالد با�شتخد�م 

طرق غريبة".
 �ملتحدث با�شم �ملديرية يف وز�رة �لد�خلية �لعقيد زياد 
�لقي�شي ��شار �إىل وجود "�أكرث من 5 �إىل 6 �آالف متهم, 
ب���ني تاجر ومروج ومتعاٍط وف���ق �ملو�د �لقانونية �لتي 
ن�س عليها �لقانون �لعر�قي 50 ل�شنة 2017 و�لقانون 
يت�شم���ن فقرة م�شتوح���اة من مبادئ حق���وق �الإن�شان, 
وه���ي �أنها تعت���رب �ل�شخ����س �ملتعاطي مري�ش���ًا ولي�س 
جمرم���ًا, و�ملري�س ميكن عالجه من قبل وز�رة �ل�شحة 
�لتي لديه���ا ن�شب مر�جع���ني من �ملتعاطني له���ذه �ملو�د 
�ملخ���درة, �ش���و�ء كان���ت خم���در�ت �أو موؤث���ر�ت عقلية, 
فيما تن�ش���ق وز�رة �لد�خلية مع وز�رة �ل�شحة يف هذ� 

�ملجال".
 و�علن �لقي�شي عن ح�شيلة تقريبية للذين �لقي �لقب�س 
عليه���م خالل �لف���رتة �الأخرية وهي بح���دود 2000 �إىل 
3000 �شخ�س متهمني باالجتار و�لرتويج و�لتعاطي.

 وذك���ر �أن �أك���رث �مل���و�د �ملخ���درة رو�ج���ًا يف �الأ�ش���و�ق 
�لعر�قية هي "�لكري�شتال", وهي ت�شّدر من �فغان�شتان 

وتاأتي �إىل �لعر�ق عرب �إير�ن.

قائممقام املو�صل: مناطق حدودية ت�صهد 
تهريب املخدرات والأ�صلحة وعنا�صر داع�ش

تن�سيق حك�مي نيابي الإعداد م�ازنة تكميلية ت�ؤمن مفرداتها



 بغداد/ متيم احل�سن

احلكوم���ة  يف  وزراء   5 عل���ى  يتع���ن  ق���د 
احلالية تقدمي ا�ستقالتهم او االن�سحاب من 
االنتخاب���ات بح�سب اجراء املح اليه رئي�س 
احلكوم���ة م�سطفى الكاظمي ملن���ع ازدواج 
امل�سالح. وو�سلت اىل احلكومة معلومات 
- يقول عنها مراقبون بانها متاأخرة- بقيام 
عدد م���ن الوزراء امل�ساركن يف االنتخابات 

املقبلة با�ستغالل منا�سبهم.
واأكرث ال�سكوك حتوم حول وزارة التجارة 
والعم���ل واالت�ساالت الت���ي يرت�سح عنها 3 
وزراء اأحده���م تاب���ع الح���د الق���وى ال�ُسنية 
الكب���رة. ويح���ق ل���كل العراقي���ن الرت�سح 
لالنتخاب���ات، فيم���ا ت�ستثنى �سرائ���ح قليلة 
من ذلك احلق، اغلبه���ا تتعلق بالعاملن يف 

املجال االمني والع�سكري.
حمم���د نوري املتحدث با�سم حتالف "عزم" 
بقيادة خمي�س اخلنجر، ي�سر اىل ان كتلته 
كان���ت قد دفع���ت يف وق���ت �س���ابق اىل منع 
اغلب التنفيذين من امل�س���اركة باالنتخابات 
قبل اال�س���تقالة. "ع���زم" لديه���ا وزير حايل 
وهو عالء احمد اجلبوري، وزير التجارة، 
م�س���ارك يف االنتخاب���ات عن نين���وى، فيما 
اليج���د التحالف مانعا يف ا�س���تقالة االخر 

قبل االنتخابات، لكن ب�سروط:
يق���ول ن���وري ل�)امل���دى(: "نحن م���ع تقدمي 
الوزي���ر ا�س���تقالته قب���ل االنتخاب���ات، لك���ن 
يج���ب ان يطب���ق ه���ذا االم���ر على �س���رائح 
اخ���رى يف العم���ل التنفي���ذي، وان ي�س���تمر 

العمل بهذا املبداأ يف االنتخابات التالية".
با�س���م  املتح���دث  ت�س���ريحات  وتاأت���ي 
احلكوم���ة  رئي����س  اع���الن  بع���د  "ع���زم" 
م�س���طفى الكاظمي، ع���ن امكانية "تخير" 
ال���وزراء بن البقاء باملن�س���ب او الرت�س���ح 
لالنتخاب���ات. وي�سي���ف ن���وري: "كن���ا ق���د 
طالبن���ا يف وق���ت �سابق ان مين���ع من درجة 
معاون مدير عام )مدير ناحية( اىل الوزير 
ان ي�س���ارك يف االنتخاب���ات اال ان ي�ستقيل 

قبل 6 ا�سهر على االقل قبل االنتخابات".

حتقيقات احلكومة
وكان رئي����س ال���وزراء ق���د اعل���ن الثالث���اء 
املا�س���ي، �س���روع حكومت���ه بالتحقي���ق يف 
�سكاوى تتعلق با�ستغالل موارد الدولة يف 
حمالت دعائي���ة انتخابية من قبل مر�سحن 
ي�سغل���ون منا�س���ب تنفيذي���ة مهم���ة بينه���م 
وزراء. وق���ال الكاظم���ي، خ���الل االجتم���اع 

االأ�سبوع���ي مع جمل����س ال���وزراء، بح�سب 
بيان �سادر من مكتبه اإن "هناك �سكاوى عن 
وجود ا�ستغالل ملوارد الدولة يف احلمالت 
االنتخابية م���ن قبل وزراء مر�سحن اأو من 

قبل م�سوؤولن لديهم نفوذ يف الدولة".
واأ�س���اف الكاظم���ي: "بداأن���ا التحقي���ق يف 
وزارت���ن، و�ستفت���ح حتقيق���ات اأخ���رى يف 
ح���ال ثب���ت وجود ا�ستغ���الل مل���وارد الدولة 
يف االنتخابات، �سنخررّ الوزراء بن البقاء 
يف احلكوم���ة اأو الرت�س���ح لالنتخابات ملنع 
ح�سول مثل هذه االزدواجية التي تت�سبب 

يف اإحراج احلكومة اأمام ال�سعب".
وُتت���داول بع����س املعلومات ع���ن ان وزارة 
الت���ي  ال���وزارات  اح���دى  ه���ي  التج���ارة 
ت�ستخدم يف الدعاية االنتخابية، خ�سو�سا 

بعد زيادة مفردات البطاقة التموينية.
لكن حممد نوري يقول ان التجارة "الميكن 

ان ت�ستخدم يف الدعاية النها عملها وا�سح 
وه���و تق���دمي مف���ردات البطاق���ة التموينية 
وهي معروفة لدى اجلميع". وتابع نوري: 
"نحن ندعم قرار الكاظمي بتخير الوزراء 
ب���ن املن�سب والرت�سح لك���ن القرار تاأخر 4 

ا�سهر، وقد يحتاج اىل ت�سريع".

وزارات يف دائرة ال�سك
ويرت�س���ح اىل جانب وزي���ر التجارة، وزير 
ال�سباب والريا�سة عدنان درجال عن بغداد 
�سمن قائمة املهنين لالعمار، برئا�سة وزير 
اال�س���كان ال�سابق حمم���د الدراجي. وكانت 
الكتل���ة احد مكونات حتال���ف الفتح بزعامة 
ه���ادي العام���ري. ا�ساف���ة اىل اركان �سهاب 
وزي���ر االت�ساالت مر�سح���ًا عن دياىل �سمن 
الرت�سيح���ات الفردية، وايفان فائق، وزيرة 
الهج���رة، عن نينوى �سم���ن حركة بابليون 

برئا�سة ريان الكلداين املقربة ملنظمة بدر.
ام���ا الوزير اخلام�س فهو ع���ادل حا�سو�س، 
وزي���ر العم���ل، مر�سحا ع���ن ذي ق���ار �سمن 
الرت�سيح���ات الفردي���ة، فيم���ا كان���ت وزارة 
�سمن دائ���رة ال�سك منذ ع���دة ا�سهر من قبل 
رئي����س ال���وزراء. يق���ول رحي���م الدراج���ي 
يف  امل�سارك���ة  كف���ى  حرك���ة  رئي����س  وه���و 
االنتخاب���ات، ان "عل���ى رئي�س ال���وزراء ان 
يوقف معام���الت وزارة العمل النها ت�ستغل 

للدعاية االنتخابية".
الدراجي وهو مر�سح عن بغداد ي�سيف يف 
ات�س���ال مع )امل���دى(: "عدد م���ن املر�سحن 
يروج���ون لالنتخاب���ات من تق���دمي خدمات 
الرعاي���ة  روات���ب  مبنحه���م  للجمه���ور 

االجتماعية داخل الوزارة".
حزي���ران  يف  ال���وزراء  رئي����س  وك�س���ف 
املا�س���ي، ع���ن ورود �س���كاوى عل���ى بع����س 

وال�س���وؤون  العم���ل  وزارة  مفا�س���ل 
االجتماعية حول ا�ستغالل �سريحة الفقراء 
الغرا����س انتخابية. وق���ال الكاظمي خالل 
جل�سة جمل�س الوزراء التي انعقدت حينها، 
الوزارات  ا�ستغالل  قاطعا  "نرف�س رف�س���ا 
لالنتخاب���ات فه���ذه احلكوم���ة مهني���ة ومن 
�سي�ستخدم ال���وزارات الغرا����س انتخابية 
�سيتعر����س للتحقي���ق". وا�س���اف، "هن���اك 
�س���كاوى عل���ى اج���راءات بع����س مفا�س���ل 
االجتماعي���ة  وال�س���وؤون  العم���ل  وزارة 
و�سبه���ات با�ستغ���الل الغرا����س انتخابي���ة 
عل���ى ح�س���اب قوت الفق���راء من خ���الل دعم 
بع�س املر�سحن مبا يخ�س رواتب الرعاية 
االجتماعية و�سنتحقق من هذه ال�سكاوى". 
واكد الكاظمي بالقول، "ال نقبل بان تتحول 
�سريح���ة الفق���راء وقوته���م ورواتبهم ملادة 

د�سمة وا�ستغالل لالنتخابات".

غياب تكافوؤ الفر�ص
ويعترب املال ال�سيا�س����ي وا�ستغالل املنا�سب 
م����ن اك����رث الق�ساي����ا الت����ي توؤث����ر عل����ى �سر 
ونزاه����ة االنتخابات، فيم����ا مل تهتم مفو�سية 
االنتخاب����ات ه����ذه امل����رة بتموي����ل االحزاب. 
يتاب����ع رحي����م الدراج����ي وه����و ع�س����و �سابق 
يف جلن����ة النزاه����ة يف الربمل����ان: "اليوج����د 
ال����وزراء  فاغل����ب  االنتخاب����ات  يف  تكاف����وؤ 
الدول����ة  ام����وال  ي�ستغل����ون  وامل�سوؤول����ن 
للدعاية". وي�سر الدراجي اىل ان "موظفن 
يف وزارات يقع����ون حت����ت �سغ����ط الوزي����ر 
واملدي����ر للت�سويت ل�سالح كتل����ة معينة، كما 
ان اخلدم����ات تق����دم للجمهور با�س����م احلزب 
الف����الين والع����الين". يف انتخاب����ات 2014 
اأ�س����درت املفو�سي����ة اخلا�س����ة باالنتخابات 
نظام����ا بعنوان "تنظي����م االإنفاق على احلملة 
االنتخابي����ة رق����م 1 ل�سن����ة 2013"، وت�سمن 

حتديد حد اأق�سى من االإنفاق للمر�سح، وحد 
اأق�سى لالإنفاق للكيان ال�سيا�سي.

كم����ا ا�س����رتط هذا النظ����ام اأن يق����وم كل كيان 
�سيا�سي بفتح ح�س����اب بنكي خا�س باالإنفاق 
االنتخاب����ي يت����م م����ن خالل����ه، ح�س����را، دف����ع 
نفقات احلملة االنتخابية وتتابعه املفو�سية 
نف�سه����ا، واأخرا اأق����ر النظام عقوب����ات مالية 
يف ح����ال ثبوت ارتكاب الكي����ان ال�سيا�سي اأو 
املر�س����ح خمالفة لهذه ال�س����روط. وهذا حدث 
مرة اخ����رى يف نظ����ام احلم����الت االنتخابية 
رق����م 11 ل�سن����ة 2018، حي����ث ن�س����ت امل����ادة 
4 من����ه عل����ى ان عل����ى االأح����زاب والتحالفات 
ال�سيا�سي����ة واملر�سح����ن االلت����زام ب�سوابط 
االإنف����اق املقررة. لك����ن يف قانون االنتخابات 
2020 مل يت����م و�سع �سواب����ط تتعلق بحجم 
االأم����وال امل�ستخدمة للدعاية االنتخابية، كما 
ان املفو�سي����ة العلي����ا امل�ستقلة لالنتخابات مل 

تاأخذ اي اجراء.

ميزانية مفتوحة
عل����ى العك�س فاملفو�سي����ة العليا لالنتخابات، 
وج����ود  ع����دم  املا�س����ي،  مت����وز  يف  اعلن����ت 
املر�سح����ن  دعاي����ة  يح����دد  م����ايل  �سق����ف  اي 
االإع����الم  دائ����رة  مدي����ر  وق����ال  واالأح����زاب. 
واالت�سال اجلماه����ري يف املفو�سية ح�سن 
�سلمان للوكالة الر�سمي����ة اإن "م�ساألة االنفاق 
االنتخاب����ي يحدده����ا املر�س����ح اأو احل����زب"، 
الفت����ًا اإىل اأن "بع�س االأحزاب مملوءة ماليًا، 
ولديها دعايات انتخابية قوية جدًا ت�سل اىل 
املليارات، وال يوجد اي �سقف حمدد للدعاية 
كان  "املفو�سي����ة  ان  وب����ن  االنتخابي����ة". 
لديه����ا م�سروع باإح����دى املراح����ل االنتخابية  
يف 2014 لعم����ل نظ����ام االنف����اق االنتخاب����ي 
يح����دد في����ه ال�سق����ف املطل����وب ل����كل مر�سح و 
ح����زب بال�سقف امل����ايل لكن مل ينج����ح ب�سبب 
ان تطبيق����ه، ومراقبته �سعبة ج����دًا". بدروه 
ق����ال با�سم خ�سان، وهو نائ����ب مل يوؤد اليمن 
الد�ستورية ال�سباب �سيا�سية بح�سب و�سفه، 
انه "ميك����ن لرئي�س ال����وزراء ان يقيم دعوى 
ق�سائي����ة �س����د اي وزير او م�س����وؤول ي�ستغل 

اموال الدولة للدعاية".
خ�س����ان وهو مر�س����ح عن املثن����ى ي�سيف يف 
ات�سال م����ع )املدى( ان "ق����رار الكاظمي جاء 
متاأخ����را، اذ بالفعل بداأت الوزارات منذ وقت 

طويل با�ستغالل موارد الدولة للدعاية".
واعت����رب خ�سان قرار احلكوم����ة اأنه "�سعيف 
ول����ن يطب����ق"، وا�سف����ا االج����راء بان����ه "جاء 

لال�ستهالك االعالمي فقط".
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بينما يق���رتب موعد اجراء انتخابات 
الع���راق الت�سريعية اأك���رث فاأكرث، بداأ 
خ���الف ح���اد ب���ن زعم���اء �سيا�سي���ن 
�سنة بالظه���ور لل�سطح لع���دة اأ�سباب 
�سيا�سي���ة واجتماعي���ة واقت�سادي���ة، 
وحت���ى اإقليمية اأي�سا، مم���ا دعى ذلك 
�سيا�سين للتحذير من مغبة ان يكون 
هذا اخل���الف �سبب���ا خل�س���ارة ال�سنة 

عددا من املقاعد يف الربملان القادم.
�سني���ة  كت���ل  م���ن  �سيا�سي���ون  وكان 
ح���ذروا م���ن عواق���ب تاأث���ر اخلالف 
احلا�س���ل بن زعي���م حتال���ف، تقدم، 
حمم���د  الربمل���ان  رئي����س  بقي���ادة 
احللبو�س���ي، وزعيم حتال���ف، العزم، 
خمي����س اخلنج���ر، والت���ي ق���د توؤدي 
خل�س���ارة الكت���ل ال�سني���ة ع���ددا م���ن 

املقاعد الربملانية.
ع�س���و الربمل���ان عن حمافظ���ة دياىل، 
للموني���رت  ق���ال  الدهلك���ي،  رع���د 
مر�سح���ي  ب���ن  احل���ادة  "املناف�س���ة 
خ�س���ارة  اىل  �ستف�س���ي  التحالف���ن 
مقاع���د �سنية، خ�سو�س���ا املحافظات 
االنتخابي���ة امل�سرتكة لبغداد ودياىل، 

من بن حمافظات اأخرى".
�سحفي���ة  ت�سريح���ات  يف  وج���اء 
"م���ا  الق���ول  �سن���ة  ل�سيا�سي���ن 
ال�سن���ي  ال�س���ارع  الي���وم يف  يح���دث 
ل���ه  عالق���ة  وال  انتخاب���ي  تناف����س 
يف  ونتوق���ع  االإقليم���ي،  بال���دور 
ف���رتة االنتخاب���ات ظه���ور مزي���د من 
املناف�س���ات به���دف اإح���راز مزي���د من 

املكا�سب".
وكان���ت املعرك���ة احلقيقي���ة ق���د بداأت 
عندما ار�س���ل احللبو�سي بتاريخ 23 
مت���وز ر�سال���ة ن�سية للخنج���ر يتهمه 
فيها ببي���ع اأرا�سي ق�سم م���ن املناطق 

ال�سنية.
وجاء يف الر�سالة ما ن�سه "لن ن�سمح 

لك بالتنازل ع���ن االأرا�سي، وحاولت 
م���رارا وتك���رارا ان اغل���ب امل�سلح���ة 
الوطني���ة وق�سي���ة اأهلن���ا ال�سن���ة عن 
اخلالف���ات و�سغائ���ر االأم���ور التي ال 

جتدي نفعا".
بع���د ذل���ك بدقائ���ق رد علي���ه اخلنجر 
ببي���ان ج���اء في���ه "ال اأ�ستطي���ع تكرار 
نف����س الكلم���ات الت���ي ال اع���رف كيف 
وم���ن اي���ن تعلمته���ا، ولكنن���ي اع���دك 
باأنن���ي �ساأ�ستم���ر مدافعا ع���ن حقوق 
عل���ى  خوف���ا  �سيعته���ا  الت���ي  اهل���ي 

من�سبك".
وكان ن����س ر�سال���ة وبي���ان الزعيمن 
ع���رب  ت�سريبه���ا  مت  ق���د  ال�سيا�سي���ن 
من�س���ات اإعالمي���ة �سيا�سي���ة ومواقع 

التوا�سل االجتماعي.
رحمن اجلب���وري، باحث كبر �سابق 
ل���دى املرك���ز الوطن���ي للدميقراطي���ة 
يف وا�سنط���ن، قال "ق�س���م من اهداف 
ه���ي  ال�سن���ي   – ال�سن���ي  ال�س���راع 
اقت�سادي���ة، بينم���ا تتعل���ق االأخ���رى 
كذل���ك  واأخ���رى  ال�سني���ة  بالقي���ادة 

مبحاور اإقليمية".
واأ�س���اف اجلب���وري قائ���ال "القي���ادة 
ال�سنية جتلب فائدة اقت�سادية كربى 
للذي���ن يتولوه���ا. وله���ذا ال�سبب فان 
ال�سراع ب���ن احللبو�س���ي واخلنجر 
ق���د ن�س���ب النهم���ا يعت���ربان القطبن 
الرئي�سين للكتل ال�سيا�سية ال�سنية".

وت�سر املونيرت اىل ان هذه هي املرة 
االأوىل الت���ي ي�س���ل فيها اخلالف بن 
اأح���زاب �سني���ة لهذه املرحل���ة، والتي 
يعتربها البع����س كحالة �سحية جنم 
عنه���ا منهج���ان وطريق���ان �سيا�سيان 
لل�سنة، اأحدهم���ا �سيح�سل على ثلثي 
االأ�س���وات يف ح���ن �سيح�سل االآخر 

على ثلث واحد.
ولك���ن احلقيق���ة تبق���ى ب���ان اخلالف 
متاأث���ر  �سني���ن  زعيم���ن  اب���رز  ب���ن 
بال�سراع���ات  طبيع���ي  نح���و  عل���ى 
االإقليمية، فاخلنج���ر من�سو للمحور 
االإي���راين القطري الرتك���ي، يف حن 
ميي���ل احللبو�سي للجن���اح االأمركي 
للعربي���ة  وخ�سو�س���ا  اخلليج���ي، 

ال�سعودية ودولة االإمارات.
ا�سغ���ر  يعت���رب  ال���ذي  احللبو�س���ي، 
رئي����س برمل���ان يف تاري���خ الع���راق، 
دور اخلنج���ر  عل���ى حتجي���م  يعم���ل 
كاأب���رز مناف����س �سن���ي. ويف الوق���ت 
نف�س���ه فان���ه يتحا�س���ى ب�س���دة اإث���ارة 
غ�س���ب حلف���اء اخلنجر م���ن ال�سيعة 

الذين يعتربون مقربن من اإيران.
ويقوم كل م���ن احللبو�سي واخلنجر 
ب���اإدارة ع���دة ح�ساب���ات عل���ى مواقع 
ع���ن  للدف���اع  التوا�س���ل االجتماع���ي 
بالت���ودد  قام���وا  حي���ث  اأنف�سه���م، 
لنا�سط���ن و�سحفي���ن للدف���اع عنهم 

ومنا�سرة اأحدهما �سد االآخر.
ح�ساب���ات ممولة على موقع في�سبوك 
�س���ورة  لت�سوي���ه  موؤخ���را  ظه���رت 
اأحدهما االآخر، مم���ا يوحي باحتمال 

خو�س الطرفن حربا الكرتونية.
نا�س���ط �سني قال للمونيرت طالبا عدم 
ذك���ر ا�سم���ه "هن���اك اأم���وال ت�س���رف 
اىل  لالن�سم���ام  ومدون���ن  لن�سط���اء 
فريق���ن متخا�سم���ن، وكذل���ك ملدراء 

ت�سه���د  الت���ي  اأب  وات����س  جمامي���ع 
نقا�سات و�سدامات كبرة".

واأ�ساف قائال "ن���ادرا ما جتد نا�سطا 
�سني���ا ال يهت���م ب�س���راع احللبو�س���ي 
واخلنج���ر، لك���ن ق�سم���ا منه���م يتبنى 
اأف���كارا �سريحة وين�س���ر اأفالم فيديو 
اىل  ته���دف  م�سو�س���ة  ومعلوم���ات 

ا�سقاط اخل�سم".
قبل عدة اأ�سابيع م�ست، وعد اخلنجر 
باإعادة عوائل منطق���ة جرف ال�سخر 
لبيوته���م بع���د م���رور اأكرث م���ن �سبع 
�سنوات على تهجره���م، وا�ستحواذ 
ف�سائ���ل م�سلح���ة �سيعي���ة عليه���ا بعد 
حتريرها من داع�س. اخلنجر قال ان 
وع���ده �سيتحقق يف الي���وم االأول من 
عيد االأ�سحى. ولكنه مل يح�سل ذلك.

حاول���ت  م�سلح���ة  �سيعي���ة  اأط���راف 
الوق���وف م���ع اخلنج���ر بينم���ا كانوا 
يعمل���ون �سوي���ة جللب ع���دد قليل من 
�سي���وخ ع�سائري���ن يف منطقة جرف 
ال�سخ���ر وحتدث���وا عرب االع���الم عن 
عودته���م للمنطق���ة الت���ي يق���ال بانها 

خالية من �سكانها حلد االن.
بع���د ان تق���دم اخلنج���ر بوع���ده هذا، 
و�سف���ه احللبو�س���ي بانه عب���ارة عن 
بق�سي���ة  ولي����س  انتخابي���ة  دعاي���ة 

اإن�سانية او اأخالقية.
موؤي���د  ب���ن  ال�سن���ة منق�سم���ون  االن 
بقي���ادة احللبو�س���ي  تق���دم  لتحال���ف 
وحتال���ف العزم بقي���ادة اخلنجر. مع 
ذل���ك فان ق�سما يذهب لالجتاه بالقول 
اإن ما يح�سل هو حالة �سحية تعطي 
للناخب خيارين فق���ط كما هو احلال 

يف االنتخابات االأمركية.
عل���ى الرغ���م م���ن كل ذل���ك، فان���ه م���ن 
احللبو�س���ي  يجتم���ع  ان  املحتم���ل 
واخلنج���ر مبا�سرة بع���د االنتخابات 
لتكوي���ن حتالف���ات �سيا�سي���ة ورمب���ا 
ت�سكيل جبهة �سني���ة كربى داخل قبة 

الربملان.   

موؤ�سرات على اإجبار 
الموظفين للإدالء باأ�سواتهم 
لكتل معينة وا�ستغلل موارد 
الوزارات للدعاية

البقاء  بين  االختيار  عليهم  الكاظمي  حكومة  في  وزراء   5
في المن�شب اأو التر�شح لبرلمان 2021

 المونيتر: خالفات بين زعماء كتل �شنية قد تكلفهم خ�شارة عدد 
من مقاعد البرلمان القادم

قاموا بتمويل ح�سابات مواقع توا�سل اجتماعي لت�سقيط اأحدهما االآخر

سياسة

جل�سة �سابقة ملجل�س الوزراء العراقي

تعـزيـــة 
بقلوب موؤمنة را�سية بق�ساء اهلل وقدره، ينعى 

اال�سقاء هيلنة و�سيف وهمام، والدهم 

املرحوم املحامي نبيل حممد عارف طه 
لوفاته اإثر اإ�سابته بفايرو�ص كورونا 

اللعني.. وهو والد املرحوم م�سعب اي�سًا.
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

عائلة املرحوم 
نبيل حممد عارف طه 

 بغداد/ نا�ص  

طالب���ت املفو�سية العليا حلقوق االن�سان، اأم�س، وزارة 
الداخلي���ة باتخاذ اإج���راءات عاجلة عل���ى خلفية وفاة 3 
موقوفن خالل اقل من �سهر يف مديرياتها يف الب�سرة.  
وق���ال مكتب املفو�سية بالب�سرة يف بيان، اإنه "اإذ يتابع 
ميداني���ا عرب الر�س���د والتوثي���ق و�سمن مل���ف العدالة 
اجلنائية واقع مراكز االحتج���از التي تخ�سع ل�سلطات 
وزارة الداخلي���ة والتو�سي���ات الت���ي ترفع نت���اج مئات 
الزي���ارات امليدانية �سواء عن احل���االت التي تر�سد عن 
�سوء املعاملة و َالتعذيب او اأو�ساع االكتظاظ اخلطرة 
او تاأخ���ر التحقيقات، وبعد املعلوم���ات املوؤ�سفة بوفاة 
املوق���وف حممد حاف���ظ كاظ���م وال���ذي كان موقوفا يف 
مديري���ة مكافح���ة االإج���رام وال���ذي ج���اء بع���د حادث���ن 
اآخري���ن موؤ�سفن بوفاة موقوق���ن اآخرين خالل اقل من 

�سه���ر، يجدد املكت���ب و�سمن امل�سوؤولي���ة امللقاة عليه اأن 
يطال���ب رئا�سة اللجنة االأمنية العلي���ا ووزارة الداخلية 

باتخاذ االإجراءات العاجلة االآتية":  
1_عر����س نتائج التحقيق���ات املكتملة الت���ي تقوم بها 
وزارة الداخلي���ة ع���ن ا�سب���اب وف���اة املوقوف���ن الثالثة 

ب�سكل عاجل.  
2_العمل على حما�سبة املق�سر ووفق القانون.  

3_�سرورة العم���ل من وزارة الداخلي���ة وفق قرارات 
جمل����س الق�س���اء االأعلى يف ملف التحقي���ق وخ�سو�سا 

ملف التحقيق اجلنائي.
4_العم���ل عل���ى و�س���ع معاجل���ات �سريع���ة الأو�س���اع 
االكتظاظ اخلطرة يف مراكز االحتجاز ونتائجها على 
حي���اة املوقوفن وخ�سو�سا بعد ر�س���د اإ�سابات بوباء 
كورونا.   واأكد اأن "املكتب يف متابعة مع اللجنة املكلفة 

بالتحقيق من وزارة الداخلية".

وفاة  في  التحقيق  يجب  االإن�شان":  "حقوق 
�شهر  من  اأقل  خالل  موقوفين   3

اأبتداأت مبواجهات كالمية بني احللبو�سي وخمي�س اخلنجر
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�لعدد )4997( �ل�شنة �لتا�شعة ع�شرة - �الحد )8( �آب 2021

اعالنات

ي�شرنا دعوتكم لال�شرتاك باملناق�شات اأدناه والتي تت�شمن جتهيز )املواد املذكورة يف اجلدول اأدناه( والواردة �شمن ح�شابات املوازنة اجلارية واالطالع على امل�شتم�شكات املطلوبة ميكنكم زيارة موقع �شركتنا 
)www.moh.gov.iq(  واملوقع اخلا�ص بالوزارة )www.kimadia.iq( على االنرتنت وعلى املوقع اخلا�ص بال�شركة

علما اأن ثمن م�شتندات املناق�شة التي مبلغها اأقل من مليون $ هو )1000000( مليون دينار عراقي غري قابل للرد واملناق�شات التي مبلغها اأكثـر من مليون $ هو )2000000( مليونني دينار عراقي غري قابل 
العر�ص تقدم على �شكل  اأن تكون بن�شبة 1% من قيمة  التاأمينات االأولية والتي يجب  اأما  العر�ص  املماثلة مع  اأن يتم تقدمي وثائق االأعمال  اأجور االإعالن وعلى  املناق�شة  للرد ويتحمل من �شرت�شو عليه 
خطاب �شمان نافذ ملدة �شنة كاملة وال يطلق املبلغ من امل�شرف اال بكتاب من ال�شركة يوؤيد انتفاء احلاجة اأو �شك م�شدق اأو كفالة م�شرفية �شامنة اأو �شندات القر�ص التي ت�شدرها امل�شارف احلكومية علما 
اأو ح�شب ال�شروط وان ال�شركة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات وعلى من �شرت�شو عليه املناق�شة �شرورة تقدمي التاأمينات   )CIP( وطريقة ال�شحن )اأن طريقة الدفع �شتكون )ح�شب �شروط املناق�شة
القانونية )كفالة ح�شن االأداء( البالغة 5%  من قيمة االإحالة وعلى �شكل خطاب �شمان اأو كفالة م�شرفية اأو �شك م�شدق اأو م�شتندات القر�ص التي ت�شدرها امل�شارف احلكومية ولغر�ص االطالع ميكنكم 

زيارة موقع ال�شركة اأو الوزارة املذكورين اآنفًا علمًا اإن املوؤمتر اخلا�ص باالإجابة على ا�شتف�شارات امل�شاركني �شيعقد ال�شاعة العا�شرة �شباحًا يوم االثنني 2021/8/30.
مالحظة / يف حالة م�شادفة موعد الغلق عطلة ر�شمية يكون اليوم التايل للدوام الر�شمي هو اأخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more information 
against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kimadia.iq) & the Ministry of Health website (www.moh.gov.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount less than (1) million dollars is (1000000) One million Iraqi dinar un returnable, while for the offer which its amounts more 
than (1) million dollars is (2000000) Two million Iraqi dinar un returnable & the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the bidder should attached, with 
presented offers, a documents of similar works.  Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid for (1) year and not released the a mount from 
bank unless by a letter confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan documents that issued by Government Banks , kindly note, 
the payment way will be (as per tender  conditions) ,the transportation way (CIP) or as per the conditions & Kimadia not committed to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender 
will be relegate  on him has to present a legal insurance Performance bond at ratio (5%) from awarded value as like Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document 
that issued by Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled 
Monday 30 / 8 /2021 at (10 AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening the tender.

اإعــــــــالن
وزارة ال�سحة والبيئة/ ال�سركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية

املدير العام

Announcement No.Closing dateOpening dateDescriptionInvitation No.No.

First Time6 / 9 / 20218 / 8 / 2021Rays Appliances 96 / 2021 / 501

االإعالن / دعوة عامة
جمهورية العراق 

معهد التدريب النفطي – بغداد 
م: )املناق�شة املرقمة 2021/1 م�شروع �شيانة البنى التحتية اخلا�شة باملعهد – 

املوازنة الت�شغيلية لعام 2021(
1- يس��ر (معه��د التدريب النفطي – بغداد) دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاته��م للعمل (صيانة البنى 

التحتية اخلاصة باملعهد). 
2- ان املناقصة لهذا املشروع نشرت في الصحف الوطنية (صحيفة الصباح، صحيفة املدى، صحيفة البينة اجلديدة). 

3- عل��ى مقدم��ي العطاءات املؤهلني والراغب��ني في احلصول على معلومات إضافية االتصال (معه��د التدريب النفطي / بغداد على 
العن��وان االلكترون��ي (www.bagoti.edu.iq) أو (boti@bagoti.edu.iq)) خ��ال (س��اعات الدوام الرس��مي من الس��اعة 8 صباحاً إلى 

الساعة 1 بعد الظهر) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة: أ- الوثائق اخلاصة بتأسيس الشركة أو املكتب كاملة ومصدقة من دائرة تسجيل الشركات في وزارة 

التجارة. 
ب- يلتزم مقدمي العطاء بإرفاق كافة املستمسكات الشخصية اخلاصة (هوية األحوال املدنية أو البطاقة املوحدة ، بطاقة السكن، 
مع تثبيت العنوان الكامل ورقم الهاتف والبريد االلكتروني واس��م وعنوان الش��خص املسؤول عن متابعة املراسات الرسمية  التي 

تخص املقاولة). 
ج- يلتزم مقدمي العطاء بتقدمي (شهادة التأسيس – عقد التأسيس – النظام الداخلي للشركة – كتاب تخويل باملراجعة والتوقيع 
– هوية تصنيف املقاولني لغاية الدرجة العاش��رة (انش��ائية – كهربائية – ميكانيكية) صادرة من وزارة التخطيط نافذة لعام 2021 – 
هوية احتاد املقاولني نافذة لعام 2021- شهادة ممارسة املهنة – عقد الشركة أو املشاركة مع وصل شراء املناقصة – االعمال املماثلة) 

وال تخضع العطاءات العطاء األفضلية ملقدمي العطاء احملليني.
د- يلتزم مقدمي العطاء بتقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية في حالة شموله بحجب البطاقة التموينية. 

ه�- كتاب عدم ممانعة من الدخول في املناقصات صادرة من الهيئة العامة للضرائب معنون الى معهد التدريب النفطي / بغداد على 
ان يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند إحالة املناقصة بعهدته.

و- جلب براءة ذمة صادرة من وزارة العمل – دائرة التقاعد والضمان االجتماعي يؤيد شمول العاملني بالضمان االجتماعي.
ز- على مقدمي العطاء بيان مؤهات اجلهاز الفني واالختصاصيني املتفرغني وغير املتفرغني ويتم االلتزام بهم اثناء تنفيذ املش��روع 

وال يجوز استبدال هذه الكوادر إال مبوافقة صاحب العمل.
ح- يودع مقدم العطاء الذي حتال عليه املناقصة تأمينات حس��ن التنفيذ بنس��بة 5% من مبلغ العقد مبوجب خطاب ضمان صادر من 

مصرف معتمد في العراق / بغداد (حصراً) وال تطلق إال بعد صدور شهادة القبول وتصفية احلسابات النهائية.
ط- على مقدم العطاء توفير السيولة النقدية البالغة (27.087.500) دينار سبعة وعشرون مليون وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة 

دينار فقط ال غير وخال مدة (ستة أشهر قبل تاريخ الغلق). 
ي- على مقدمي العطاءات اثبات توفر العاملني للمناصب الرئيس��ية لتنفيذ العقد وبعقود رس��مية صادرة من نقابة املهندس��ني 

العراقيني ومصدقة لعام 2021. 
5- بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان التالي (معهد التدريب النفطي / بغداد 

– خلف وزارة العمل) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (250.000 دينار (مئتان وخمسون ألف دينار فقط ال غير)). 
6- يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي (معهد التدريب النفطي / بغداد / شعبة العقود واملشتريات / صندوق العطاءات احمللية) 
ف��ي املوعد احملدد الس��اعة 1:00 بعد الظهر بتوقيت بغداد) في (ي��وم االحد املصادف 2021/9/12)، غير مس��موح بالبريد االلكتروني، 
العطاءات املتأخرة س��وف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى العنوان التالي 
(معه��د التدريب النفطي / بغداد / ش��عبة إدارة اجلودة/ الطابق الثاني في بناية اإلدارة اجلدي��دة) في الزمان والتاريخ (7:30 صباحاً في 
يوم االثنني 2021/9/13) كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (خطاب ضمان بنكي او صك مصدق صادر من مصرف معتمد 
في العراق / بغداد (حصراً) ومببلغ (8.126.250) دينار (ثمانية مايني ومائة وس��تة وعش��رون ألف ومائتان وخمسون دينار فقط ال غير)) 

كتأمينات أولية. 
7- العناوي��ن املش��ار إليها آنفاً ه��ي (العراق – بغداد – وزارة النفط / معه��د التدريب النفطي / بغداد الواقع ف��ي الوزيرية رقم املبنى 

(مقاطعة رقم 2 وزيرية) خلف وزارة العمل والشؤون االجتماعية). 
8- الكلفة التخمينية للمقاولة (270.875.000) دينار (مائتان وسبعون مليون وثمامنائة وخمسة وسبعون ألف دينار فقط ال غير)). 

9- املعهد غير ملزم بقبول أوطأ العطاءات. 
10- في حالة كون تاريخ الغلق عطلة رسمية فأن اليوم الذي يليه سيكون تاريخ غلق املناقصة.

11- تخض��ع ه��ذه املقاولة الى تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم (1) لس��نة 2014 وضوابطها والقوانني واألنظمة املعتمدة في 
جمهورية العراق.

12- يلتزم مقدمي العطاء مبلئ القسم الرابع من الوثائق وفي حالة عدم ملئ أية معلومات تخص القسم الرابع يهمل العطاء. 
13- تكون أسعار العطاء شاماً لكل الضرائب والكمارك والرسوم وأية اتعاب أخرى.

14- مدة التنفيذ: (120 يوم) من تاريخ توقيع العقد (ضمنها أيام اجلمع والعطل الرسمية). 
15- يكون مقدمي العطاء غير ملزمني مبلئ أية وثيقة مثبت عليها ماحظة (غير مطلوبة) أو (ال ينطبق). 

مدير املعهد 16- يحق للمعهد الغاء املناقصة وإعادة ثمن وثائق املناقصة فقط دون املطالبة بأي تعويضات. 

 تهنئة من االأهل واالأ�شدقاء اىل الطالبة 
 )�شاجدة خلف حممد( 

وذلك لتخرجها من كلية اأحوال الدين اجلامعة ق�شم 
االعالم املرحلة الرابعة متمنني لها حياة �شعيدة 



 اإياد ال�صالحي
مصارحة حرة

����عف قيادة اللجنة الأوملبية  مع توا�ض����ل ردود الأفعال ال�ض����اِخطة على �ضُ
الوطني����ة العراقي����ة من����ذ �ض����نني طويلة وال����ذي تكّل����ل باأفقر م�ض����اركة يف 
الأوملبي����اد الياب����اين الذي �ض����ُيطفئ �ض����علته الي����وم الأحد الثام����ن من اآب 
2021، خرج علينا مكتبها التنفيذي برئا�ض����ة رعد حمودي ببيان اجتماٍع 
يعتقد اأنه �ضُي�ْض����ِغل ذاكرة النا�س بفحواه، وهي مل تن�َس �ض����دمة الإ�ضاءة 
فه كما ينبغي بني الدول احلري�ض����ة  لتاريخ اأوملبي عريق اأْهِمَل ومل ُي�ض����رِّ

على �ضمعتها يف الدورة.
خلُ�َس اجتماع الأوملبية اخلمي�س املا�ضي اىل “اأن الهدف الأهم ملا ُنخّطط 
له يف هذه املرحلة هو دورة الألعاب الأوملبية يف باري�س 2024 ولبد اأن 
نعمل ب�ضكل مكّثف وتركيز عال من الآن لبلوغ ما ن�ضبو اإليه قبل اإنطالق 
الأوملبي����اد املقب����ل”! وهو الت�ض����ريح ذاته الذي اأطلق����ه حمودي لالإعالم 
واجلمه����ور عقب انتهاء دورة ريو الأوملبي����ة 2016، وقبلها لندن 2012، 
وهكذا متوالية وعود عقيمة توؤكد خواء ملف التح�ضري للدورات الكربى 
م����ن منهج ج����ّدي يرعى البطل ويق����ّدم الدعم له وُيرّج����ح تفّوقه يف املركز 
املتق����ّدم للعبت����ه، اأ�ض����وة ببقية اللج����ان الأوملبية العربية يف م�ض����ر وقطر 
و�ض����وريا وتون�����س واملغ����رب والأردن والكويت التي اأ�ض����عدت مواطنيها 

بح�ضد امليداليات امللّونة بجدارة واإن كانت �ضحيحة!
منذ توّل رعد حمودي رئا�ض����ة اللجن����ة الأوملبية الوطنية عام 2009 بعد 
الفراغ الذي ت�ضّببه اختطاف رئي�ضها ال�ضابق اأحمد احلجية يف اخلام�س 
ع�ضر من �ضهر متوز 2006، اأنفقْت الأوملبية يف عهده ما يقارب 600 مليار 
دينار، ونتحّدث ُهنا عن �ضفته العتبارية ولي�ضت ال�ضخ�ضية، مل ُي�ضّيف 
رئي�����س الأوملبية ول مّرة واحدة يف جمل�س النواب لغر�س م�ض����اَءلته عن 
اأ�ض����باب �ض����ياع تلك املليارات من دون نتائج باِئنة على امل�ض����توى القاّري 

والأوملبي نوعًا وكّمًا، اأفرادًا وجماعة يف خمتلف الألعاب!
من يقف وراء اإبعاد رئي�س الأوملبية عن ال�ضتجواب اأمام رئي�س واأع�ضاء 
����ن من تهمة التدّخل احلكومي - على مّر 12 عامًا  جمل�س النواب - املُح�ضّ
وفق����ًا لالئحة ت�ض����تفهم منه �ض����وؤون العمل الأوملب����ي ماليًا واإداري����ًا وفنيًا 
بح�ض����ور نخبة من اخلرباء الريا�ضيني “م�ضتقلي امل�ضلحة” يفّندون اأية 

مرّبرات واهية حتجب احلقيقة عن ممثلي ال�ضعب؟
األ ي�ض����تحق هذا الرقم الكبري املهدور على ال�ض����ياحة والرواتب والعقود 
�ض����حب يد رئي�س الأوملبية وت�ض����ييفه حتت قبة الربمل����ان بعد بيان مكتبه 
الأخري باأنه �ضيخطط لدورة باري�س 2026 .. اأي هاتوا مزيد من الأموال 

لنفاقها بال هدف!
وقبل ذلك، عزا رئي�س جلنة ال�ض����باب والريا�ض����ة الربملانية عبا�س عليوي 
يف ت�ض����ريح ل����ه بتاريخ 25 متوز املا�ض����ي امل�ض����اركة املتوا�ض����عة للبعثة 
العراقي����ة يف اأوملبي����اد طوكي����و 2020، اإىل “ال�ض����راعات الت����ي �ض����هدتها 
اللجن����ة الأوملبي����ة يف املرحلة ال�ض����ابقة مّما كّلف الريا�ض����ة العراقية زمنًا 
طوي����اًل كانت فيه �ض����به معّطلة، اإ�ض����افة لتاأث����ري جائحة كورون����ا وتعليق 
ن�ض����اط الأوملبي����ة �ض����نة كاملة وفق����ًا للق����رار 140 الذي و�ض����ع الحتادات 

الريا�ضية يف حرٍج وحّد من تطّور املناف�ضات«!
ت�ض����ريح عليوي اأقرب اىل التغطية على تق�ض����ري الأوملبية من حما�ضبتها 
برملاني����ًا كما األزمه الد�ض����تور وفق����ًا للم����ادة )27 - اأوًل( “لالأموال العامة 
�ضة  ُحرمة وحمايتها واجب على كل مواطن” ومبا اأن تلك الأموال املخ�ضّ
لالأوملبي����ة والحتادات من املال الع����ام ُيفرت�س بعلي����وي وجميع النواب 
حماي����ة تل����ك الأم����وال كونهم ميثلون �ض����لطة ت�ض����ريعية متار�����س الرقابة 
عل����ى كل دينار تنفقه الأوملبية ول ا�ض����تثناء لأي جهة حكومية اأو خا�ض����ة 
اأو م�ض����تقلة طامل����ا اأنها متار�س ن�ض����اطاتها من تخ�ض�ض����يات وزارة املالية 
و”تنّظم بقانون الحكام اخلا�ضة بحفظ امالك الدولة واإدارتها و�ضروط 
الت�ض����ّرف فيه����ا واحل����دود التي ل يج����وز فيها النزول عن �ض����يء من هذه 

الأموال” كما جاء يف ثانيًا من املادة الد�ضتورية نف�ضها.
وملجل�����س الن����واب “حق ا�ض����تجواب م�ض����وؤول الهيئ����ات امل�ض����تقّلة وفقًا 
لالإج����راءات املتعّلق����ة بالوزراء، ول����ه اإعفاوؤهم بالأغلبية املطلقة” ح�ض����ب 

املادة 67 من النظام الداخلي للمجل�س.
كم����ا نطال����ب احلكوم����ة وزارة املالي����ة حتدي����دًا اأن مته����ل رئي�����س اللجنة 
الأوملبية الوطنية اأ�ض����بوعني لتقدمي احل�ض����ابات اخلتامية ل�ض����نني توليه 
رئا�ضتها قبيل ذهابه اىل الربملان ليكون الأخري مّطلعًا بتفا�ضيل ال�ضرف، 
وهذا الإجراء لي�س جديدًا فقد كّلف جمل�س الوزراء ديوان الرقابة املالية 
مبوج����ب الفقرة ثالث����ًا من الق����رار 140 بتدقيق احل�ض����ابات املالية للجنة 
�ض����ة له����ا، ومل تقّدم اأية  الأوملبي����ة من ع����ام 2003 اىل اآخر ميزانية خم�ضّ
تقارير بهذا اخل�ض����و�س ح�ض����ب معلوماتنا املوثوق����ة، بل جرى اللتفاف 
عل����ى الق����رار ذاته حتى من قبل وزير الريا�ض����ة عدنان درج����ال ومل يتابع 
تنفي����ذه بذريعة ح�ض����ول تواف����ق ثالثي بينه وب����ني الأوملبي����ة ونظريتها 
الدولي����ة، فماذا عن م�ض����ري امللي����ارات املُهدرة من امليزاني����ة العامة، األي�س 
من حق ال�ض����عب اأن يطلع ويفهم �ضّر ا�ض����تحالة كل هذا النفاق ومل نحّقق 

اأي اجناز اأوملبي؟
هل �ضتم�ض����ي جلن����ة ال�ض����باب والريا�ض����ة الربملانية باإجراءات ت�ض����ييف 
رئي�����س اللجن����ة الأوملبي����ة الوطني����ة قبي����ل وداعه����ا دورته����ا اأم اأن دورها 
ال�ض����ريك يف حلحلة اأزم����ة 2019 والحتفاء بها يف ل����وزان مثلما يتفاخر 
رئي�ضها ُيحّملها اأثقال التعاطف بالكلمة والفعل مع حار�س الأوملبية بعيدًا 

عن اأحراجه بركالت ترجيحية نيابية ..؟!

ا�ستجواب رئي�س الأولمبية

من يقف وراء اإبعاد رئي�س الأولمبية عن 
ال�صتجواب اأمام رئي�س واأع�صاء مجل�س النواب 

ن من تهمة التدّخل الحكومي - على مّر  - الُمح�صّ
12 عامًا وفقًا لالئحة ت�صتفهم منه �صوؤون العمل 

الأولمبي ماليًا واإداريًا وفنيًا بح�صور نخبة 
من الخبراء الريا�صيين “م�صتقلي الم�صلحة” 
يفّندون اأية مبّررات واهية تحجب الحقيقة 

عن ممثلي ال�صعب؟

ال��دول��ي��ة ب��ح��رف��ي��ة بحتة ال��ري��ا���ص��ي.. وت��غ��ط��ي��ت��ه��ا  ال���ق���رار   خ��ط��اب��ه��ا م���وؤث���ر ع��ل��ى 
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اأك����دت نخب����ة م����ن الريا�ض����يني والإعالمي����ني، 
اأن احتف����اء جري����دة امل����دى بذكرى التاأ�ض����ي�س 
ع����ام، ميث����ل  اآب كل  م����ن  ي����وم اخلام�����س   18
عيدًا لل�ض����حافة الريا�ض����ية الر�ض����ينة الأمينة 
واجلريئة واحلري�ض����ة على م�ض����لحة ريا�ضة 
الع����راق، لفت����ة اىل اأن دوره����ا الريا�ض����ي يف 
م�ض����احته  اأخ����ذ  والتق����ومي  ال�ض����الح  حرك����ة 
املمّي����زة ب����ني بقية ال�ض����حف، مقّدم����ة احللول 
الناجعة للم�ض����وؤولني والتي م����ن خاللها ُتذّلل 
و�ض����انعي  الأبط����ال  اأم����ام  امل�ض����اعب  جمي����ع 
الجن����از، واعتربت النخبة اأن ت�ض����ليط املدى 
ال�ض����وء عل����ى الألع����اب الفردية اأع����اد لالأخرية 
حقوقه����ا بعدما هيمنت كرة الق����دم على جميع 

و�ضائل الإعالم طوال ال�ضنني املن�ضرمة.

مدر�صة محترفة
اأكد �ض����نان �ضامل قي�ض����ر، مدير عالقات واإعالم 
الأكادميي����ة الأوملبي����ة العراقية �ض����ابقًا رئي�س 
منظمة دعم وتنمية ال�ضباب، اأن املدى اأنهمكْت 
طوال ال�ض����نوات املا�ضية يف �ضياغة اخلطاب 
املوّجه واملوؤثر على قرار املوؤ�ض�ض����ة الريا�ضية 
ب�ض����كل يتماهى مع الطفرة الت����ي حتققت فيها 
كجري����دة حتتف����ظ بريادته����ا كونه����ا مدر�ض����ة 

حمرتفة يف فنون العمل الإعالمي.
واأ�ضاف :و�ضعْت املدى ال�ضخو�س واملنا�ضب 
مرات����ب  بينه����ا  يف�ض����ل  ل  واح����د  خ����ط  عل����ى 
التف�ض����يل اإل باجلهد ال�ضادق والناجت املوؤثر، 
ل حتكمه ال�ض����داقة اأو اختالف الراأي بقدر ما 
توّجهه امل�ضلحة العامة والنوايا ال�ضليمة، فال 
�ضديق دائم اإذا ما اأخطاأ اأو تقاع�س يف واجبه 
ول خ�ض����م خُمالف ُيحَرم من اإ�ضادة ي�ضتحّقها 

يف موقف معني!
منح����ت  الت����ي  الثق����ة  :اأن  اىل  �ض����نان  وع����ّرج 
للق�ض����م الريا�ضي من قبل م�ض����وؤول املوؤ�ض�ضة 
كانت كب����رية ومدرو�ض����ة عطفًا عل����ى القدرات 
ال�ض����حفية التي جتّلت باأكرث م����ن مطبوع بني 
جريدة وملحق وجملة، اأدارها �ضتة ا�ضخا�س 
مدل����ول  وحي����در  ال�ض����احلي  اإي����اد  ُه����م  فق����ط 
وخليل جليل وطه كم����ر واإكرام زين العابدين 
ويو�ض����ف فع����ل ل�ض����نني طويل����ة �ض����ّكلت حال����ة 
متفّردة يف تاريخ ال�ض����حافة كونهم عملوا يف 
اأجواء �ض����عبة جدًا ل ميكن لل�ضحفي اأن يبدع 
فيه����ا لول حّبه للمهنة وحتديه لثبات الوجود 

وقدرته على النجاح.

تخّطت ال�صعاب  
جري����دة  يف  الكات����ب  العراق����ي،  رع����د  يق����ول 
امل����دى وهو يوا�ض����ل رحل����ة الوف����اء معها منذ 
ع����ام 2006 م����ن دون انقطاع، اأن����ه من دواعي 
الفخرالنتماء ملوؤ�ض�ض����ة �ض����حفية ر�ض����ينة لها 
القدرة على اإي�ض����ال الر�ض����الة ال�ض����حفية بكل 
حيادي����ة ومهنية، كانت وما زال����ت متثل نهجًا 
ثابت����ًا خّطت����ه لها من����ذ تاأ�ضي�ض����ها قب����ل ثمانية 
ال�ض����عاب  تخّط����ت  الآن،  وحل����د  عام����ًا  ع�ض����ر 
ور�ّض����خت جذورها يف وقت ت�ض����اقطت الكثري 
من التجارب ال�ضحفية بعدما  جرفتها تّيارات 

اخل����وف والإره����اب واخت����الل ت����وازن الفك����ر 
حري����ة  عل����ى  النفت����اح  و�ض����ريبة  املجتمع����ي 

الراأي.
وي�ض����يف :”مل تكن جري����دة امل����دى، اإل نتاجًا 
فري����دًا وولي����دًا باّرًا لتل����ك املوؤ�ّض�ض����ة، انطلقت 
نح����و حتقيق الأه����داف املر�ض����ومة يف تهذيب 
ر�ض����التها ال�ض����حفية وتع�ض����يدها بقّوة الدليل 
وامل�ضورة ورجاحة الِفكر لكل جمالت احلياة 
لت�ض����هم يف بناء اأ�ض�����س املوؤ�ض�ضات احلكومية 
بكل مفا�ضلها وبذات الوقت ذهبت نحو تنمية 

اجلوانب املعرفية والثقافية للقارىء«.
واأو�ض����ح العراق����ي “اإن الريا�ض����ة متّثل هدفًا 
حيويًا مل ت�ض����لم من تقّلبات الو�ض����ع العام يف 
البل����د، فكانت �ض����حية لل�ض����راعات وت�ض����ارب 
امل�ض����الح وحتّول����ت اىل غنيم����ة يعتا�س عليها 
بع�س الفا�ضدين اأطاحت باألق ما�ضيها و�ضلبت 
منها براءتها لت�ضهد ال�ضنوات املا�ضية تراجعًا 
الإجن����ازات  ون�ض����وب  النتائ����ج  يف  خط����ريًا 
اخلارجي����ة وخا�ض����ة يف ظ����ّل �ض����عف اجلهات 
الرقابية وانح�ض����ار دور ال�ض����حافة الريا�ضية 
يف املراقبة والت�ضحيح، فكانت املدى باملوعد 
مع كل اأزمة لتلعب دورها الرقابي مهنيًا بعيدًا 

عن اأية �ضغوط«.

 نقلة نوعية  
وا�ض����رتجع اإك����رام زي����ن العابدين، ال�ض����حفي 

امل�ض����اهم يف تاأ�ض����ي�س جري����دة املدى، �ض����ريط 
الذكريات مع ال�ض����حيفة من����ذ عام 2003 واأكد 
اأنه ل ينكر ف�ض����لها يف تطوير عمله ال�ض����حفي 
بوجود نخبة �ض����حفية متمّيزة كانت ومازالت 

�ضمن ال�ضّف الإعالمي الأول يف البالد.
واأ�ض����اف :حاول القائمون على �ضحيفة املدى 
الرتكي����ز على اجلانب الثقايف الذي يعد عمود 
م�ض����روعهم، لكّنه����م اأعط����وا يف نف�����س الوق����ت 
م�ض����احة ل باأ�س بها للريا�ضة من خالل اإ�ضدار 
الأ�ض����بوعية،  الريا�ض����ي(  )امل����دى  �ض����حيفة 
ولحق����ًا حتّولت اىل ملحق ريا�ض����ي، اإ�ض����افة 
اىل ا�ض����دار جملة )حوار �ض����بورت( ال�ضهرية 
الت����ي اأحدثت نقل����ة نوعية يف عامل ال�ض����حافة 
وطباعته����ا  موا�ض����يعها  لتمّي����ز  الريا�ض����ية 

الراقية.
ولفت اىل انه :مل ي���اأِت كل هذا البداع من 
ف���راغ، بل م���ن خالل وجود نخب���ة متمّيزة 
من ال�ض���حفيني الريا�ض���يني الذي���ن عملوا 
يف ظ���ّل ظ���روف �ض���عبة جدًا، وهن���ا نذكر 
الزمي���ل خالد حمفوظ الذي تراأ�س الق�ض���م 
الريا�ض���ي باملوؤ�ض�ض���ة، وكان ل���ه دور مهم 
يف التاأ�ض���ي�س وا�ض���تمرار البداع والعمل 
املتمّيز، وتطّور العمل وو�ض���ل اىل اأف�ضل 
حالت���ه بوجود رئي�س الق�ض���م الريا�ض���ي 
الزميل اإياد ال�ض���احلي الذي اأعطى الكثري 
من �ضنوات عمره وجهده من اأجل توا�ضل 

النجاح واي�ض���ال �ض���وت امل���دى اىل اأبعد 
نقطه عربيًا ودولي���ًا، من خالل احلوارات 
والأخبار احل�ضرية واملقالت التي متّيزت 

بها ال�ضحيفة«.
وخت���م زين العابدين :رح���م الله الراحلني 
حي���در مدل���ول وطه كم���ر والزميل���ة جنان 
حمم���د التي �ض���بق اأن و�ض���عت ب�ض���ماتها 
على جملة حوار�ض���بورت و�ضحيفة املدى 
الزم���الء  بقي���ة  الل���ه  وحف���ظ  الريا�ض���ي، 
العاملني الذين اأ�ّض�ض���وا الق�ض���م الريا�ضي 
وه���م خليل جليل ويو�ض���ف فع���ل وكرمية 
كامل، وكل من رفد بكتاباته و�ضّكل ا�ضافة 

كبرية لنجاح ال�ضحيفة«.

 مهنية عالية 
وهّناأ ح�ض���ام عبدالر�ض���ا، املدي���ر العالمي 
لحتاد ك���رة اليد العاملني يف جريدة املدى 
مبنا�ض���بة م���رور 18 عام���ًا على تاأ�ضي�ض���ها 
واإيقادها ال�ض���معة 19، متمّنيًا لهم املوفقية 
وال�ض���تمرار يف عمله���م الإعالم���ي املتمّيز 
ومل���ا تتمّتع به اجلريدة من مهنية عالية يف 

نقل الأخبار والأحداث.
وق���ال ح�ض���ام :تنّوع���ت امل���دى يف تغطي���ة 
املو�ض���وعات مّما جعلها تت�ض���در ال�ضحف 
العراقي���ة يف املطالعة واملتابع���ة، وهذا مل 
ياأِت من فراغ، واإمنا بعد جهد بذله الزمالء 

الأعزاء خالل الأعوام ال�ضابقة.
وتقدي���ره  �ض���كره  عبدالر�ض���ا  وق���ّدم 
للم�ضاهمني يف حترير ال�ضفحة الريا�ضية 
على متابعة وتغطية كافة ن�ضاطات الحتاد 

العراقي لكرة اليد.

 �صيا�صة حكيمة ومتزنة
من جهته قال الإعالمي الريا�ضي املقيم يف 
املغ���رب، عدنان املهداوي اأنه من ال�ض���عادة 
مبكان اأن حتتفي »املدى« بذكرى �ضدورها 
الثامنة ع�ض���رة وهي فر�ض���ة ملباركة جهود 
اأ�ض���رة اجلري���دة به���ذه املنا�ض���بة الطيب���ة، 
وتثم���ني الإرادة والتحدي ملوا�ض���لة قيادة 

هذا ال�ضرح الإعالمي التنويري.
واأو�ضح :ل اأبالغ حني اأقول اإن »املدى« مبا 
متثله م���ن ثقل نتاج اتباع �ضيا�ض���ة حكيمة 
ومتزن���ة ومتوازن���ة بات���ت تع���رّب بحق عن 
ال�ض���ارع الريا�ضي يف العراق وما حتتويه 
م���ن م���واد هادف���ة ومو�ض���وعات تتن���اول 
ال�ض���اأن املحّلي مبهنية وتتعامل مع ال�ض���اأن 
الإقليمي والدول بحرفية ريا�ضية بحتة.

وتابع :»املدى« قلعة اإعالمية متاألقة و�ض���ط 
اأمتن���ى  والعربي���ة،  العراقي���ة  ال�ض���حافة 
له���ا مزي���دًا من ال�ض���داد يف قيادة ال�ض���فينة 
الت���ي رعت انطالقته���ا ور�ّض���خت تقاليدها 
جمموع���ة ف���ّذة م���ن الإعالمي���ني املتمّيزين 

عد. على كافة ال�ضُ
واأك���د اأن بري���ق امل���دى الريا�ض���ي متمّي���ز 
ومتّوهج اأمام ال�ض���ارع الريا�ض���ي، و�ضكرًا 
من القلب مل���ا قّدمتم ومازلتم من واقع حال 
عاي�ض���ناه طيلة هذه الفرتة، ولنا ال�ض���رف 
ب���اأن كن���ا اأح���د كتابه���ا، كل ع���ام وحمفلكم 
الريا�ضي زاخر مبا هو اأف�ضل اإن �ضاء الله.

 متجّددة ومتنوعة
املكت���ب  ع�ض���و  عن���ب،  عل���ي  ب���ارك  كم���ا 
الإعالمي لحتاد الكرة الطائرة، مبنا�ض���بة 
ذكرى تاأ�ض���ي�س جريدة املدى ال�ض���ّباقة يف 
الخب���ار احل�ض���رية والتن���ّوع يف طبيع���ة 
املو�ضوعات والتجّدد والهتمام مبختلف 
الق�ض���ايا �ض���واء ال�ضيا�ض���ية اأم الثقافية اأم 

الريا�ضة.
وقال “اأن م�ضامني موا�ضيع املدى متمّيزة 
بالطرح واملو�ض���وعية بتواجد كتاب على 
دراية كبرية مبا تتناوله اقالمهم، وحر�س 
الزم���الء يف الق�ض���م الريا�ض���ي  عل���ى نقل 
اأخبار كافة الألعاب ولي�س كرة القدم فقط، 
م�ض���ريًا اىل اأنه���ا غّطت ن�ض���اطات احتادنا 
بتمّيز و�ض���لطت ال�ض���وء على مع�ض���كرات 
يف  وم�ض���اركاتها  الوطني���ة  منتخباتن���ا 
وع���ن  والآ�ض���يوية  العربي���ة  البط���ولت 
مباريات ال���دوري املمتاز، وجعلت املتلقي 

قريبًا من لعبة الكرة الطائرة«.

( بذكرى الت�أ�سي�س الري��سيون والإعالميون يهنئون )

 متابعة – المدى

تختت���م اليوم يف العا�ض���مة اليابانية طوكيو 
دورة الألعاب الأوملبية ال�ضيفية التي اأنطلقت 

يف الثالث والع�ضرين من متوز املا�ضي.
وبرغم تفاوت م�ض���اركة البعث���ات العربية يف 
ل يف  الدورة، اإل اأن م�ض���ر حققت رقمها املف�ضّ
دورات الألع���اب الأوملبية، بعدما نالت خم�س 

ميداليات يف طوكيو.
برونزي���ة  ميدالي���ات  اأرب���ع  م�ض���ر  ح�ض���دت 
يف ال���دورة احلالي���ة ع���ن طري���ق هداية مالك 
و�ض���يف عي�ض���ى ثنائي التايكون���دو، وحممد 
اإبراهيم كي�ض���و يف امل�ضارعة، وجيانا فاروق 

يف الكاراتي���ه، كم���ا �ض���منت فري���ال اأ�ض���رف، 
احل�ض���ول على ميدالية يف الكاراتيه ببلوغها 

ن�ضف النهائي.
وو�ضلت م�ضر اإىل 5 ميداليات لأول مرة منذ 
دورة اأثين���ا 2004، كم���ا اأنها حتقق هذا الرقم 
للم���رة الرابع���ة يف تاريخه���ا الأوملب���ي، بع���د 
اأن قام���ت ب���ه يف دورتي برل���ني 1936 ولندن 

1948 اأي�ضا.
لكن م�ضر مل حتقق ميدالية ذهبية حتى الآن، 
وه���و م���ا يجع���ل م�ض���اركتها احلالية لي�ض���ت 

الأف�ضل على الإطالق.
 ،1936 برل���ني  دورة  يف  م�ض���ر  وحقق���ت 
خ�ض���ر  طري���ق  ع���ن  ذهبيت���ني  ميداليت���ني 

الت���وين واأن���ور م�ض���باح يف رف���ع الأثق���ال، 
وميدالي���ة ف�ض���ية عن طريق �ض���الح �ض���ليمان 
يف رف���ع الأثقال اأي�ض���ا، كما حق���ق ثنائي رفع 
الأثق���ال اإبراهيم �ض���م�س واإبراهيم وا�ض���ف، 

برونزيتني.
ويف دورة لندن 1948، حققت م�ضر ذهبيتني 
ع���ن طري���ق ثنائي رف���ع الأثقال حمم���ود فايد 
واإبراهيم �ضم�س، كما حققت ف�ضية عن طريق 
عطية حمودة يف رفع الأثقال، وف�ضية اأخرى 
حققها حممود ح�ض���ن يف امل�ض���ارعة، كما فاز 
اإبراهي���م عراب���ي بالربونزية يف امل�ض���ارعة، 
وهي امل�ض���اركة الأف�ض���ل على الإطالق مل�ض���ر 

بالأوملبياد.

ل مع اختت�م الأولمبي�د.. م�سر ت�سل اإلى الرقم 5 المف�سّ

 بغداد / اإياد ال�صالحي

عق���دت جلن���ة احل���كام العامل���ني يف الحت���اد 
العراق���ي لك���رة الي���د اجتماع���ًا ت�ض���اوريًا يف 
قاعة ال�ض���لطانة مبحافظة باب���ل، اأم�س الأول 
اجلمع���ة بح�ض���ور حمم���د ها�ض���م الأعرج���ي 

رئي�س الحتاد وفا�ضل كاظم رئي�س اللجنة.
وق���ال ح�ض���ام عبد الر�ض���ا، املن�ض���ق الإعالمي 
�س  لحتاد كرة اليد للمدى، اأن الجتماع ُخ�ضِّ
ملناق�ضة �ض���وؤون التحكيم، وما واجهه احلكام 
يف املو�ضم املن�ض���رم، وال�ضتماع اىل عدد من 
الآراء واملقرتح���ات التي ت�ض���بُّ يف م�ض���لحة 
تطوير قدراتهم وتذليل اأية معوقات اأمام اأداء 

مهامهم.
واأ�ض���اف :اأتخ���ذ خ���الل الجتم���اع ع���دد م���ن 
القرارات اأبرزها جتدي���د الثقة بلجنة احلكام 
بعد الت�ض���ويت عليها بالإجم���اع، وتتاألف من 
فا�ض���ل كاظم رئي�ض���ًا وبا�ض���م دل���ف وقحطان 
جح���ات  وحي���در  مه���دي  وطاه���ر  فا�ض���ل 
)اأع�ضاء( م�ض���ريًا اىل موافقة املجتمعني على 
اإيف���اد احل���كام �ض���من املع�ض���كرات الداخلي���ة 

واخلارجية ملنتخباتنا الوطنية.
وتابع :مّتت املوافق���ة على توفري التجهيزات 
البط���ولت  اأثن���اء  للح���كام  الريا�ض���ية 
واملع�ض���كرات الداخلية واخلارجية، وحتديد 
موع���د اختباره���م العملي والنظ���ري قبل بدء 

وتق���ّرر   ،2022-2021 املو�ض���م  دوري 
اأي�ض���ًا املوافقة على اإقامة مع�ض���كر داخلي لهم 

بالتزامن مع مع�ضكر املنتخب الوطني.
ويف ال�ض���ياق ذاته، اأكد فا�ض���ل كاظ���م رئي�س 
جلنة حكام كرة اليد، اأن املو�ض���م املا�ضي �ضهد 
عق���د اأكرث من ندوة حل���كام اللعبة لإظهار اآخر 
م�ضتجّدات القانون الدول، وما طراأ عليه من 
تعديالت، ل�ض���يما بعد اأن اأّثرت جائحة كورنا 
عل���ى اللجنة، ودفعته���ا اىل لق���اء احلكام عرب 

)اأونالين(.
للح���كام  نوعي���ة  دورة  :اأجرين���ا  واأ�ض���اف 
با�ض���راف املحا�ض���ر الدول الإماراتي �ضالح 
بن عا�ض���ور رئي����س جلنة حكام ك���رة اليد يف 

اآ�ض���يا وع�ض���و جلن���ة التحكي���م والقانون يف 
الحت���اد الدول، عن طريق )زووم( و�ض���ارك 
يف ال���دورة 38 حكمًا من النخبة، وكذلك مت 
تر�ض���يح �ض���تة حكام لالحت���اد الق���اري بهدف 
احل�ض���ول على الباج ومن ث���م تكليفهم مبهام 

اآ�ضيوية وتاأهيلهم للدولية.
املا�ض���ي  املو�ض���م  :دوري  فا�ض���ل  وك�ض���ف 
ي�ضتحق التقييم )دون املتو�ضط( اأما م�ضتوى 
احل���كام فهو جي���د، برغم تاأث���ري الأمور املالية 
والإداري���ة الت���ي يتحّمله���ا الحتاد ال�ض���ابق، 
بانتظ���ام،  اأجوره���م  له���م  ت�ض���رف  مل  حي���ث 
ووجود م�ضاكل يف اإيفاداتهم، ما اأثر ذلك على 
فا�ض���تحقاقات احل���كام تعط���ى لهم بع���د نهاية ابتع���اد اأغلبهم عن الأج���واء الفني���ة، اأما الآن 

املو�ض���م مبا�ض���رة، ويف املقاب���ل ُيحّت���م عليهم 
القي���ام بواجبات مهّمة مثل عدم ال�ض���ماح لأي 
حك���م ب���اإدارة مب���اراة يف ال���دوري اجلديد ما 
مل ي���وؤدِّ الختبارات املطلوبة م���ن اللجنة قبل 

انطالقه.
واأ�ض���ار اىل اأن الع���راق اأبتعد ع���ن الحتادين 
الآ�ض���يوي وال���دول قراب���ة 21 عام���ًا، وكان 
اآخ���ر حك���م عراق���ي بك���رة الي���د ح�ض���ل عل���ى 
الب���اج ال���دول ع���ام 1989، له���ذا ُعدن���ا عام 
القاري���ة  حقوقن���ا  عل���ى  وح�ض���لنا   2010
وبعدها حّكمنا يف جميع بطولت اآ�ض���يا حتى 
ع���ام 2014 حي���ث ُمنحن���ا احلق���وق الدولية 
وُكّلفن���ا بواجباتها اىل ع���ام 2020 واأميزها 

اإدارة �ض���ت بطولت لكاأ�س العامل، ثم ر�ّض���حنا 
الحت���اد الآ�ض���يوي لتحكي���م نهائ���ي بطولتي 
الدوري القطري وال�ض���عودي، وبطولة اأندية 
اآ�ض���يا اأبطال ال���دوري 23 يف ج���دة حزيران 
املا�ض���ي، وكان تقيين���ا )جيد ج���دًا( يف جميع 

هذه املهام«.
وخت���م رئي����س جلنة احل���كام :نرى �ض���رورة 
الحت���اد  جتم���ع  م�ض���ارحة  طاول���ة  اإقام���ة 
وروؤ�ض���اء الأندية واملدربني واحلكام لدرا�ضة 
�ض���بب تراجع اللعبة، ت�ض���ع اأمامها ال�ضلبيات 
واأق���رتح  به���ا،  ترتق���ي  ك���ي  والإيجابي���ات 
ا�ض���تحقاقات  ب���دء  قب���ل  موعده���ا  يك���ون  اأن 

منتخباتنا اخلارجية وفقًا لأجندة احتادنا.

اتحاد كرة اليد يناق�س �صوؤون التحكيم في اجتماع بابل

ف��سل ك�ظم : تمّيزن� ق�ريً� مع 6 كوؤو�س ع�لمية .. ول مه�م في الدوري بال اختب�ر!

فا�ضل كاظم

عدنان املهداوي�ضنان �ضامل قي�ضر
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 القا�ضي الدكتور فائق زيدان*

 ر�ضيد اخليُّون

 د. اأثري ناظم اجلا�ضور

لق���د كان لظه���ور �لفكر �لدميقر�ط���ي يف ع�شر 
�لنه�ش���ة و�لتنوي���ر �لف�ش���ل يف ظه���ور مب���د�أ 
تق�شيم �ل�شلطة من �لناحية �لعملية يف �حلكم، 
���ه يف �ل�شلطة قد  �إذ �إّن �الع���ر�ف لل�شع���ب بحقِّ
لُ���ُه ، وُت�شارك �مللوَك  ثِّ �أّدى �ىل قي���ام هيئ���اٍت ُتَ
يف �حلك���م با�شم �ل�شع���ب ونيابًة عن���ه. وبذلك 
عت �ل�شلطة بعد  دت �لهيئات �حلاكمة وتوَزّ تعَدّ

�أن كانت ُمرّكزة بيد �شخ�ص �حلاكم.
فقد ذهب �فالطون �ىل �شرورة تق�شيم وظائف 
�لدول���ة و�عماله���ا �ملختلف���ة ب���ن هيئ���ات عدة، 
ويقوم ه���ذ� �لتق�شيم على �لتو�زن يف ما بينها 
بحي���ث تتعادل، �أو ت���كاد، �وز�نه���ا مبا ي�شمن 
ع���دم ��شتبد�د �إحد�ه���ا وَتَغَولها عل���ى �لهيئات 
�الأخ���رى. فه���و ي���رى �ش���رورة ف�ش���ل وظائف 
�لدول���ة و�لهيئ���ات �لت���ي تار�شه���ا بع�شها عن 
بع�ص، على �أن تتعاون كلها بغية �لو�شول �ىل 
�له���دف �لرئي�ش���ي للدولة، وهو حتقي���ُق �لنفع 
�لعام لل�شعب، ويف �شبيل عدم �نحر�ف هيئات 
ر لها  �حلكم ع���ن �خت�شا�شاته���ا و�أهد�فه���ا ُيقرِّ
يف مو�جه���ة بع�شه���ا و�شائل للرقاب���ة ُير�د بها 
من���ع �النح���ر�ف، ووق���ف كّل هيئٍة عن���َد حدود 
�خت�شا�شه���ا. كم���ا وذهب �فالط���ون يف كتابه 
)�لقو�ن���ن( �ىل توزي���ع وظائف �لدول���ة �أي�شًا 
على ثالث هيئات، �لفيل�شوف �مللك �أو �حلكماء 
ة وتار�ص كَل منها وظيفة معينة   �لع�شكر �لعاَمّ

 .
وي���رى �لفيل�ش���وف �الأغريقي �آر�شط���و �ّنه من 
�خلري عدم تركيز �ل�شلطة يف يٍد و�حدٍة، و�إّنا 
يج���ب �أن ُيعَهُد بها �ىل هيئات خمتلفة، تتعاون 
فيما بينه���ا وتر�قب بع�شه���ا بع�شًا وذهب �ىل 
تق�شيمها على ثالث هيئات   وهي: )�ملد�ولة �أو 

�لفح�ص �ملر �لق�شاء(. 
�أو  �ل�شلط���ة  تق�شي���م  مب���د�أ  �لر�ئ���د يف  �ملَُفُك���ر 
�لفرن�ش���ي  الإ�شعافه���ا  جتزئته���ا  باالأح���رى 
مونت�شيكي���و، يف كتاب���ه روح �ل�شر�ئ���ع، ويف 
مقولت���ه �ل�شهرية "�إَنّ �ل�شلط���ة تف�شد و�ل�شلطة 

ه لتجنب ذلك  د �أّنّ �ملطلقة تف�ش���د ب�شكل مطلق �أَكّ
د �ل�شلط���ة. فتجزئ���ة �ل�شلطة  ال ُب���َدّ م���ْن �أن حُتَ
مدخ���ل الإ�شفاء �لتو�زن �شو�ء من حيث توزيع 
وظائ���ف �لدولة. �أم من حي���ث �لرقابة �ملتبادلة 

بن �ل�شلطتن �لت�شريعية و�لتنفيذية.
ُولها  ومن تطُوِر حياة �ملجتمعات �ل�شكانية وحَتَ
عل���ى دول  ع���ة  ُموَزّ �ىل جمموع���ات �شيا�شي���ة 
تختل���ف بطبيعته���ا �و �شكلها. وظه���ور �لدولة 
�لدميقر�طية �حلديثة وبالت���ايل ظهور �حلياة 
�لنيابي���ة، بد�أت م�شاألة تنظيم ممار�شة �ل�شلطة 
يف �لدول���ة وبن���اًء عليه ظهر �جت���اًه يدعو �ىل 
ام حت���ى لو كانو�  �ش���رورة تقييد �ُشلَط���ِة �حُلَكّ
ُمنتخبن من قبل �ل�شعب ، فالتجارب �ثبتت �أَنّ 
ُكُل تركي���ٍز لل�شلطة يوؤدي حتمًا �إىل �ال�شتبد�د: 
وله���ذ� �ل�شبب َعِمَل �ملفك���رون �لقانونيون على 
�إ�شعاف ه���ذه �ل�شلطة وذلك من خالِل توزيعها 
دة، على �أن ُتخ�ش�ص ُكلُّ هيئة  على هيئاٍت ُمتعَدّ
مِلُمار�ش���ِة وظيف���ٍة م���ن وظائ���ف �لدول���ة �لثالث 
�لت�شريعي���ة و�لتنفيذي���ة و�لق�شائية، و�أن تكن 
ه���ذه �ل�شلط���ات ُم�شتِقَلًّة بع�شها ع���ن �لبع�ص، 
وهذ� م���ا ُعِرف مبب���د�أ �لف�شل ب���ن �ل�ُشلطات ، 
بع���د �أن كانت هذه �ل�شلطات بيد �شخ�ٍص و�حد 

�شو�ًء �كان ملكًا �أم �مر�طورً�. 
ه �إذ� كان تنظيُم �ل�شلطات �لثالث  و�حلقيقة، �إَنّ
ظاهري���ًا يب���دو ب�شيط���ًا، �إاّل �أَنّ �ملمار�ش���ة تبقى 
ه���ي نقطة �ل�شر�ع �حلقيقي و�ملتو��شل، �إذ قد 
يوؤدي �ىل �شيطرة �شلط���ٍة على باقي �ل�ُشلطات 
َبت له بع����صُ �الأنظمة  �َشّ وه���و �الأم���ُر �ل���ذي حَتَ
�لتي حاول���ت تكري�ص �لدميقر�طية فلجاأت �ىل 
�إقام���ة حدوٍد بن ه���ذه �ل�شلط���ات بالقدر �لذي 
ي�شم���ن ��شتقاللها جت���اه �الأخرى م���ع �إمكانية 

�لتعاون بينهم.
لق���د �عط���ى �لفق���ُه �لد�شت���وري نظري���َة ف�ش���ِل 
�ل�ُشلط���ات وتوزنه���ا ُبع���دُ� جدي���دً� وذل���ك م���ن 
خ���الل �لركي���ز عل���ى دور �ل�شلط���ة �لق�شائي���ة 
و��شتقالليتها لتتمكن من �شبط �أد�ء �ل�شلطتن 

�حلق���وق  وحماي���ة  و�لتنفيذي���ة  �لت�شريعي���ة 
و�حُلّرّيات �الأ�شا�شية.

وق���د مار�ش���ت �ملحكم���ُة �لعلي���ا يف �لوالي���ات 
�ملتحدة ه���ذه �ل�ُشلط���ة �لرقابي���ة الأول مرة يف 
ق�شي���ة ماربوري �ش���د مادي�شون لع���ام 1803 
�جته���ادً� منه���ا لع���دم وج���ود ن����صٌ د�شت���ورٌي 
مَت عل���ى ُكلِّ  ُيجي���ز له���ا ه���ذه �ل�ُشَلط���ة ُث���َمّ تعَمّ
�ملحاكم �الأمريكية �الحتادية وحماكم �لواليات 
وح���دوِد  �خت�شا�شه���ا  �شم���ن  ُكلٍّ  لتمار�شه���ا 
�شالحياتها، وتعود نظرّيُة �لق�شاء �لد�شتوري 
وتلمي���ذِه  كل�ش���ن  هان����ص  �لنم�ش���اوي  للفقي���ه 
�شار�ي�شم���ان �إذ و�شعا �ملرتك���ز�ت �لد�شتورية 
�لرقاب���ة  �أًنّ  تثب���ت  �لت���ي  و�لدميقر�طي���ة 
�لد�شتوري���ة �لت���ي تار�شها حمكم���ُة د�شتورّيٌة 
�ش���ة ال ُت�َشْكُل �نته���اكًا لف�شل �ل�شلطات  متخ�شَّ
لة  يًا عل���ى �ل�شرعية �لدميقر�طي���ة �ملُمَثّ وال تعدِّ

بالربملان.
�إَنّ �الأنظم���ة �لد�شتوري���ة تختل���ف يف �لهيئ���ة 
�لتي تتوىل مهم���ة �لق�شاء �لد�شتوري فالو�قع 
يتطلب وجود �شلطة ت�شهر على �حر�م توزيع 
�ل�شالحيات ومن���ع �لت�ش���ادم و�شمان تطبيق 

�حكام �لد�شت���ور وهذه �ملهمة ق���د ت�شطلع بها 
حمكمٌة د�شتورّيٌة �أو جمل�ٌص د�شتورٌي بح�شِب 

نظام ُكلِّ دولة. 
وم���ن �ملعل���وم �أَنّ �ل���دوَل �لعربي���ة )�لعر�ق – 
�لدر��ش���ة  – م�ش���ر( وه���ي مو�ش���وع  لبن���ان 
�ملقارن���ة يف ه���ذ� �لكتاب قد �قتب�ش���ت �أنظمتها 
�ل�شيا�شية من �الأنظمة �لكربى �إال �َنّ �الختالف 
�لكب���ري يف �ملجتمع بن �ل�ش���رق و�لغرب على 
�شّتى �الأ�شع���دة )�لوعي �لدميقر�طي �الأحز�ب 
وح���دة �ل�شعب ... ( نتجَت عن���ه �ختالفاٌت يف 
�لتطبي���ق فما نا�شَب منها �لغ���رب قد ال ينا�شُب 
�ل�شرق نظرً� ل�شعف ُبني���ة �الأنظمة �ل�شيا�شية 
باالإ�شاف���ة لوجود �عتبار�ت موؤثرة فيها �خَلّت 
مبب���د�أ �لف�ش���ل ب���ن �ل�شلط���ات وعل���ى �ش���وء 
�ملفه���وم �حلدي���ث ملب���د�أ ف�شل �ل�شلط���ات �لذي 
ت���ُه د�شات���ري ه���ذه �ل���دول. و�إذ� كان تنظيُم  تبًنّ
�ل�شلطات �لثالث ظاهرّي���ًا يبدو ب�شيطًا، �إال �أَنّ 
�ملمار�ش���َة تبقى ه���ي نقطة �ل�ش���ر�ع �حلقيقي 
و�ملتو��ش���ل، �إذ ق���د يوؤّدي �ىل �شيط���رة �ُشلطٍة 
َبت  �َشّ عل���ى باقي �ل�ُشلطات وهو �الأمُر �لذي حَتَ
�لت���ي حاول���ت تكري����ص  ل���ه بع����ص �الأنظم���ة 
�لدميقر�طي���ة فلج���اأت �ىل �إقام���ة ح���دود ب���ن 
ه���ذه �ل�شلطات بالقدر �ل���ذي ي�شمن ��شتقاللها 
جت���اه �الأخ���رى م���ع �إمكاني���ة �لتع���اون بينهم 
و�شنح���اوُل تبي���ان �لدور �ل���ذي لعَب���ُه �لق�شاُء 
عموم���ًا �أو �لق�ش���اء �لد�شت���وري خ�شو�شًا يف 
���ة لل�شلطاِت  فر�ص �ح���ر�م �حلدود �لد�شتوريِّ
�لدميقر�طي���ة  حلماي���ة  وذل���ك  �لد�شتوري���ة، 
ومن���ع �نتهاك �حلق���وق و�حُلّرّي���اِت �الأ�شا�شية 

لالإن�شان.
وبغية �ش���رِح وبلورِة ُكَلّ �الأفكار و�الجتهاد�ِت 
�لق�شائي���ة يف ه���ذ� �خل�شو�ص �شيت���ُم حتليل 
طبيع���ة ومفه���وم مب���د�أ �لف�شل ب���ن �ل�شلطات 
و�لوظيف���ة �لتي يوؤّديها ه���ذ� �ملبد�أ ودوره يف 

جناح �لُنظم �لدميقر�طية �ملقارنة. 
وم���ن �أج���ل معرف���ة م���دى تو�فر ت���و�زن دقيق 

ب���ن �ل�ُشلطات �لثالث و�ملقارنة بن ثالثة ُنظم 
خمتلف���ة وتطبيقاته���ا يف د�شات���ري ث���الث دول 
خمتلفة )�لعر�ق – لبنان – م�شر( مع �للجوء 
�ىل بع����ص �الأنظم���ة �ل�شيا�شية �لك���ربى �لتي 
ُتعُدّ �لر�ئدة يف �الأنظمة �لد�شتورية �ملعا�شرة 
�لق�شائي���ة  �لق���ر�ر�ت  حتلي���ِل  �ىل  �إ�شاف���ة 
�ل�ش���ادرة من �لق�شاء �لد�شت���وري ذ�ت �ل�شلة 
وم���ا كان م���ن دوٍر لرقابِة �لق�ش���اء �لد�شتوري 
يف هذ� �ملجال يف �لدول �لثالث ق�شيتُم تق�شيم 
�لكت���اب �ىل ق�شم���ن ي�شبقه���ا مبح���ٌث تهيدي 
نتناول فيه طبيعة �لنظم �لدميقر�طية �لقائمة 
عل���ى مب���د�أ �لف�ش���ل ب���ن �ل�شلط���ات و�شيكون 
�لد�شتوري���ة  بعن���و�ن �حل���دود  �الأول  �لق�ش���ُم 
�ل�شلط���ات  ب���ن  �لف�ش���ل  ظ���لِّ  يف  لل�ُشلط���ات 
و�لتع���اون بينهما و�شرنك���ُز يف �لف�شل �الأول 
من���ه للكالم عن �حل���دود �لد�شتورية لل�شلطات 
يف ظ���لِّ �لف�ش���ل ب���ن �ل�شلط���ات يف �لد�شاتري 
�ُشُه للكالم  �ملقارن���ة �أّما �لف�ش���ل �لث���اين ف�شُنَكرِّ
ع���ن �حل���دود �لد�شتوري���ة لل�شلط���ات يف ظ���ل 
�لتع���اون ب���ن �ل�شلط���ات و�أّم���ا �لق�ش���م �لثاين 
ف�شُنعال���ُج في���ه �خت���الل �حل���دود �لد�شتوري���ة 
لل�شلط���ات و�شب���ل معاجلته���ا و�لرقاب���ة عليها 
وذل���ك من خالل تق�شيمه على ف�شلن �شنتناول 
يف �لف�شل �الأول �خت���الل �حلدود �لد�شتورية 
ب���ن �ل�شلط���ات ومعاجلتها �أّم���ا �لف�شل �لثاين 
ف�شُنخ�ش�شه للكالِم عن �لرقابِة �لق�شائية على 

�ختالل �حلدود �لد�شتورية بن �ل�شلطات. 
َو�َشَنَخِتُم هذه �لدر��شة بخاتٍة جُنمُل فيها �هم 
�ال�شتنتاجات �لتي تو�شنا �إليها و�ملُ�شتقاة من 
�لو�قع �لعمل���ي لتطبيق مبد�أ ف�ش���ل �ل�شلطات 
م���ا يف �لع���ر�ق و�شنتَبُعه���ا بجمل���ٍة م���ن  ال �شَيّ
�ملقرح���ات �لتي ق���د ُت�َشِهم بنظرن���ا يف تدعيم 
مبد�أ ف�شل �ل�شلطات وجعله قادرً� على حتقيق 
َعَت منذ بد�ية تكوين �الأنظمة  �أهد�ِفِه �لتي ُو�شِ

�ل�شيا�شية. 
* رئي�س جمل�س الق�ضاء االعلى 

رقابة الق�ساء الد�ستوري على احلدود الد�ستورية بني ال�سلطات 

توزع على القارات اآالف الم�ضيحيين 
الِعراقيين، وماليين ِمن الم�ضلمين 
واالإيزيدين وال�ضابئة المندائيين 
وزراد�ضتيين، عربًا وكورداً 
و�ضريانًا وكلدانيين وتركمانًا، 
وَمن ال يوؤمن بهذا وذاك �ضوى 
اأنَّه عراقي. الم�ضيحيون الذين 
اخت�ضرتهم داع�ش بحرف "ن"، 
وفجر االإرهاب كنائ�ضهم في �ضل�ضلة 
ِمن اأيام االأحد، واخت�ضرهم رئي�ش 
حزب اإ�ضالمي ورئي�ش وزراء 
با�ضم "الجالية"، ومعلوم ما معنى 
ون"، مع اأنَّ م�ضطلح  االخت�ضار بـ "النُّ
�ضارى، لوال ا�ضتخدامه الفقهي  النَّ
في االإق�ضاء، ال َيعيب الم�ضيحيين 
ب�ضيء، ومعلوم ما تعنيه مفردة 
ة" ِمن عدم اعتراف باالأ�ضل  "الجاليَّ
علق باالأر�ش، وارتباطه الفقهي  والتَّ
اأي�ضًا باأموال الجزّية والغربة عن 
االأوطان اأو االإمبراطوريات، اإذا 
كانت تحت نير االإ�ضالميين.

يا�شة،  �ل�شِّ يف  �شيئًا  �شفايه  نعمان  �أل�ص  تعرف  مل 
��ه��نَّ ع��رف��َن  ل��ك��نَّ �ل��ع��ر�ق��ي��ات،  �أم��ه��ات��ن��ا  ���ش��اأن بقية 
��ي��ا���ش��ة مم��ا وق���ع ع��ل��ي��ه��نَّ ِم���ن ج����وٍر ووج���ع،  �ل�����شِّ
روؤو���ش��ه��نَّ  على  ت�شقط  حتى  �مل��ن��ازل  ي��ه��ج��رَن  ال 
ومهاجرين،  وُمهجرين  قتلى  �أم��ه��ات  قوف،  �ل�شُّ
جُتار  يتحملَن عبث �حلكومات و�الأحز�ب، وبقية 
�أي�شًا  بالقوميَّة  و�ملتاجرين  ي��ن  و�ل��دِّ يا�شة  �ل�شِّ
�لتَّهجري  �لعادة يكون  على ِح�شاب �لوطنيَّة، وِمن 
مل  �إذ�  ذلك  �لفردي،  �لتَّهجري  ِمن  �أرح��م  �جلماعي 
ومر�ر�ته  بي  �ل�شَّ �إن��ه  �لّنقمتن،  بن  خيارً�  جند 
�لغربة  �آالم  ِم��ن  تخفف  �جلماعة  الأنَّ  وع��ذ�ب��ات��ه، 

وق�شوة �الغر�ب ووح�شته.
وما  و�الأربعينيات  �لثَّالثينيات  عقد  �أل�ص  عا�شت 
وطغيانها،  �حل��روب  بد�يات  حتى  ببغد�د،  بعدها 
�شقيق  فرن�شي�ص  بيت  ي��ه��دم  ب�����ش��اروخ  ففجعت 
زوجها، ويف�شل ر�أ�شه عن ج�شده، ثم �شهدت �إعد�م 
�شقيقها �الأكرب جنيب نعمان وكان معلمًا باحلبانيَّة 
يف �خلم�شينيات، عندها �رتبط ب�شد�قة مع قريب 
و�أ�شحابه  �لتُّهمة  وك��ان��ت  ب��ع��د،  فيما  �لرئي�ص، 
�لّت�شعة �بت�شاماتهم و�شمتهم، عندما كان �شاحبهم 
ي�ص، وَمن هو جنيب،  �لقدمي عمر �لهز�ع، ي�شتم �لرَّ
ئي�ص  �لرَّ قريب  ع��ن  ُيبلغ  ك��ي  �أ�شحابه،  بقية  �أو 
و�لقائد �لع�شكري! �حتمى يف بيت �شقيقته، حتى 
�قنع نف�شه �أنه مل يكن طرفًا بن �لرئي�ص و�لقائد، 
وَمن  نهايته  وكانت  عليه،  وُقب�ص  بيته  �إىل  فعاد 

ح�شر ذلك �ملجل�ص.

ك��ان��ت خ���الل ح���رب �ل��ث��م��اين ���ش��ن��و�ت ت��ذه��ب مع 
وق، لتجهيز بيت �آمر  ولدها لوؤي �جلندي �إىل �ل�شُّ
تطلبه  مبا  �لنَّار،  خطوط  على  �لع�شكرية،  وحدته 
عائلة �الآمر، كي يزيد �إجازته يومًا �أو يومن، ويف 
�ملو�شيقى  �أحب  �لذي  ل��وؤي،  �شاع  انيَّة  �لثَّ �حلرب 
حتَّى  �ملنك�شرين،  �جل��ن��ود  �آالف  م��ع  بها،  و�أج���اد 
�إليها  ع��اد  لكنه  ًا،  حيَّ وج��وده  ِم��ن  �لياأ�ص  �أ�شابها 

�شبح �إن�شان.
�ملحا�شب  زوج��ه��ا،  ر�ت��ب  غري  ُنعمان  الأل�ص  لي�ص 
بن  ف��ي��ه��ا،  �أزوره  ك��ن��ُت  ع����الوي،  �آل  ���ش��رك��ة  يف 
عفر�نية،  �حلن و�الآخر، كان لها منزل �شغري بالزَّ
ج���ن���وب ب����غ����د�د، غ��ر���ش��ت يف ح��دي��ق��ت��ه ن��خ��الت 
ثمارها  تقطف  ي��ت��ون،  �ل��زَّ و���ش��ج��ري�ت  �ل��ربح��ي 
ِمن  تكنت  وبهم  عائلتها،  و�شط  تعي�ص  بيدها. 
�ملهجر،  �إىل  �شبقتها  �لتي  �لّطويل،  �بنتها  ف��ر�ق 
�أك��ر،  ال  �شبابيَّة  �شيا�شية  م�شاك�شات  بب  و�ل�شَّ
وت�شتلم  �أي��ام  �إال  هي  وما  باِه�شًا،  كان  ثمنها  لكنَّ 
يا�شمن  �جلميلة  �شديقتها  قتل  نباأ  يو�شف  لقاء 
لديه  لي�ص  َمن  وتعذيب  �لّتعذيب،  حتت  �جلمايل 
ما يقوله حّتمًا يوؤدي �إىل �ملوت. حاولت يا�شمن، 
�لتي كنُت �ألتقي بها مع لقاء يف �أروقة كلية �الإد�رة 
باخلارج،  لنا  �لو�شول  بغد�د،  جامعة  و�القت�شاد 
حتفها،  والق��ت  بغد�د  �إىل  فعادت  تنجح،  مل  لكنها 
�ملهجر عند  �شاعتها �شار  �شاهد قرب.  بال جثٍة وال 
لقاء وطنًا د�فئًا حانيًا، ولالأّم حماية البنتها، و�إن 
كان بد�ية �ملهجر مديرية لودر يف �أق�شى �شحر�ء 
بئر،  ِمن  �مل��اء  ن�شرب  كنا  حيث  �جلنوبيَّة،  �ليمن 
قبل  فيها  جثتها  ورم��ي��ت  ُقتلت  ف��ت��اًة  �أن  لنا  قيل 
�شنو�ت، ف�شار خيالها يف كاأ�ص �ملاء �لذي ن�شربه. 
نتذكر  �لقاعدة، �شرنا  ِقبل  ِمن  �جتياحها  بعد  لكّن 
وغلق  �ل�شينما  ح��رق  بعد  تنوير،  ك��و�ح��ة  ل��ودر 

مدر�شة �لبنات.

مل تن�ص �أل�ص نعمان نعيم بغد�د، وجري�نها وحديقة 
منزلها، ظلت تتذكر حلظة قتل كلبها ِمن ِقبل جارهم 
الأنه  عبي"،  �ل�شَّ "�جلي�ص  ميلي�شيا  يف  �مل�شوؤول 
يزعج �أوالده بالنباح عندما يرمونه باحلجر، بعد 
ار ي�شق �شكون �لّليل �أفزعها م�شهد  �شماع �إطالق �لنَّ
جعلها  ر�أ�شه،  يف  �شا�ص  �لرًّ و�أث��ر  هامدً�،  �لكلب 
�مل�شهد تكظم رعبها وغي�شها. �أخذت تك�شب ر�شى 
عبي، فتخرج بعباءتها توزع  قطاعات �جلي�ص �ل�شَّ
ور�ء  �ملجتمعن  الأف����ر�ده،  و�ل�شندوي�شات  �مل��اء 
�شور �ملنزل، خ�شيًة ِمن طلقة قا�شدة �أو تائهة ِمن 
ب�شو�ريخ  �الأك��رب،  �لعذ�ب  جاء  حتَّى  �أ�شلحتهم، 
ام،  وقنابل �لغزو، فنزحت مع �لّنازحن �شوب �ل�شَّ
ثم عادت، وما هي �إال �شهور وينفجر بركان �لقتل 
�إىل  وتهاجر  �لكفار،  عن  بحثًا  �ملنازل،  و��شتباحة 

ام ثانّية، وهي �لهجرة �الأخرية. �ل�شَّ
�شخية  مبعونة  بلندن،  وزوجها  �ملطاف  بها  ح��لَّ 
ليب �الأحمر، �أما ولدها فبينه وبينها �شفر  ِمن �ل�شَّ
عائلتها  تزقت  ط���ري�ن،  �شاعة  وع�شرين  �أرب��ع��ة 
وبينهم  بينها  �ختلف  �ل���ق���ار�ت،  على  �ل��ك��ب��رية، 
�لف�شول  و�ختلفت  ��ه��ار،  و�ل��نَّ �للَّيل  �جل��دي��دي��ن، 
ولدها  عند  �شيفًا  ي��ك��ون  عندها  �ل�شتاء  �أي�����ش��ًا، 
حتت  مبعرون  و�أ���ش��ره��م،  و�أ�شقائها  و�شقيقتها 
حول  �ملثول  �أوق���ات  ُبعد  على  جتمعهم  �لنَّجوم، 
ليب يف كنائ�ص موؤجرة قاعاتها، يقيم بن كل  �ل�شَّ
غرباء منهم ق�ٌص تبعثه كنائ�شهم بالِعر�ق، يرتلون 
حملوها  �لتي  �لقدمية،  �ل��ِع��ر�ق  بلغات  �أقد��شهم 
يني،  معهم �أماًل بالعودِة و�حلفاظ على ن�شيجهم �لدِّ

وقد عجزو� عن حمل �أي �شيء �آخر.
�أل�ص  لقاء وجدة بناتي، �شارة والر�،  �أم  �شمعتني 
"بر�ثا"،  ��شمه  تاريخي  مكان  عن  �أحت��دث  نعمان 
فانتبهت �إىل �لكلمة، وقالت: "تق�شد �لبنيَّة"! قلت: 
�أق�شد �جلامع ��شمه بر�ثا ببغد�د، قالت ما �أدري، 
بامل�شيحي  �لبنيَّة  معناها  "بر�تا"  �أنَّ  �أع��رف  لكن 
لغة  �لكلد�نية  �أو  �ل�شريانية  ي�شمون  )�ع��ت��ادو� 
ف��ق��ط(،  �مل�شيحيون  ب��ه��ا  ف��ال��ن��اط��ق��ون  م�شيحية، 
�لعذر�ء،  "�لبنت" تعني  �لِعر�قين وغريهم  وعند 
َمن  �لعرب  فِمن  �ل��ّث��اء،  حمل  حتل  �لتاء  ومعلوم 
تو�شيحها،  من  فعلمُت  تر�تًا،  ُت��ر�ث  مفردة  يلفظ 
�أّن هذ� �مل�شجد كان كني�شٍة، ��شمها "�لعذر�ء" وهي 
يعقوب  و�لعم  �إليها  �أع��ود  ف�شرُت  م��رمي.  يدة  �ل�شَّ
وما  �مل���دن،  �أ���ش��م��اء  معرفة  يف  زوج��ه��ا،  يو�شف 
�أرتبط مبقدمته حرف �لباء، مثل باعذرة وبع�شيقة 
�أو  �شريانية  م�شيمات  ك��ان��ت  وغ��ريه��ا،  وبرطلة 
�إذ�  �لزوجان  كان  �أختان.  و�للغتان  كافة،  �آر�ميَّة 
تخا�شما بوجودنا يتحدثان �ل�ّشريانيَّة، لكنهما مل 
يح�شبا ِح�شاب لقاء، �لتي تفهم ما يقوالنه، وينتهي 

حك. �مل�شهد بال�شّ
تتذكر  �ل��ع��ودة،  ب��اأم��ل  وه��ي  نعمان،  �أل�����ص  رحلت 
وكلبها  و�الأث����اث،  �الأ���ش��ج��ار  م��ن  د�ره���ا،  تفا�شيل 
لها  وبالّن�شبة  ب��اأمل،  حكايته  حتكي  ظلت  �ملقتول، 
�كت�شفت،  حتى  لوجه،  وجهًا  �لعنف  بد�ية  كانت 
م�شلمن،  جري�ن  بن  ويلة،  �لطَّ �ل�شنن  حياة  بعد 
�أنها كافرة، عنو�نها حرف "�لّنون"، وِمن �جلو�يل 

ال ِمن �الأُ�شالء!
�لعر�قيَّات،  �الأُمهات  ِمن  �ملئات  رحلت، مثل رحيل 
فهذه  مهاجرة،  �أم  ُمهجرة  �أك��ان��ت  ت��دري  ال  وه��ي 
خرجت  ��ه��ا  �أنَّ تعرفه  م��ا  تعنيها،  ال  م�شطلحات 
�لتي  ب��الده،  ِم��ن  يح�شل  فلم  زوجها  �أم��ا  مكرهًة. 
تقاعٍد  غ��ري  ع��ام��ًا،  الأرب��ع��ن  �لوظيفة  يف  خدمها 
بقليل، وُيقدم، بن فرة  �أزَيد  �أو  قدره مئة دوالر 
و�أخرى، �شك �شهادة �حلياة، وكاأن د�ئرة �لتَّقاعد 
يبعث  �شحته،  رغ��م  �الإج���ر�ء  وه��و  موته،  تنتظر 
�لوظيفة،  قبل  �عتقل،  نف�شها.  �حلياة  ِمن  بالياأ�ص 
�حلزب  موؤ�ش�ص  فهد،  يو�شف  �شلمان  يو�شف  مع 
بنقرة  ��ج��ن  و���شُ �ل����ع����ر�ق����ي)1948(،  ��ي��وع��ي  �ل�����شّ
�ل�شجون،  �شحقته  �الأه��و�ر،  �إىل  ونفي  �ل�شلمان، 
و�شعٌب  ح��ٌر  "وطن  �أج��ل  ِم��ن  نف�شه  �شحق  هو  �أو 
�إال  �لّت�شعن،  على  ناف  �شعيد"، ومل يجدهما وقد 
�لتخلي عن منزله،  �لغربة، و�أمل  مد�فتن بوح�شة 
�ليقظة و�ملنام، �شدًى  �أحالم  فتاأتيه يف  �أما بالده 
ِمن �ل�شنن �خلو�يل، وورقة ياأخذها ِمن �لقن�شلية 
�شي�شعى  �أظ��ن��ه  وال  ��ًا،  ح��يَّ ز�ل  م��ا  ���ه  �أنَّ بها  ليثبت 

الأخذها بعد وفاة �شريكته ل�شتن ونيف عام.  

مل تع����د �حلكومات يف كل بل����د�ن �لعامل تعتمد على جمموع����ة �مل�شت�شارين 
�حلكومي����ن �و �ملوؤ�ش�ش����ات �حلكومي����ة �لر�شمية يف ر�ش����م ��شر�تيجيات 
�لدول����ة وحتديد �أهد�فها، ور�حت �لغالبية تعتمد على ر�ي �ملر�كز �لبحثية 
وذوي �الخت�شا�����ص يف ر�ش����م �ل�ش����ور �لت����ي ُيح����دد من خالله����ا جمله من 
�الأه����د�ف �لناجت����ة م����ن �ملقرح����ات �ملو�شوع����ة يف ه����ذ� �شاأن م����ا، وما مر 
ب����ه �لع����ر�ق كان م����ن �ملفر�ص �ن يعطي ل�شان����ع قر�ره �ش����و�ء كان فردً� �م 
ح����زب �م جمموع����ة �أح����ز�ب �حل�شانة �ملعرفية ب����اإد�رة �الأو�ش����اع ملا مر به 
م����ن �شعوبات وحتديات كان����ت �لعامل �الأ�شا�ص يف تكوي����ن �ل�شورة �لتي 
نعي�شه����ا �ليوم، هذه �لتحديات كانت كفيل����ة � جتعل من �لقر�ر�ت �ل�شادرة 
يف �إد�رة وتنظي����م عم����ل �لدول����ة تتلك �لر�شان����ة و�لقوة �ش����و�ء من حيث 
فاعليتها و�هميتها وم����ن حيث قوتها �ملحمية بقوة �لقانون، ولي�ص بجديد 
عل����ى �جلميع ف����ان �شياع �لروؤية ج����اء وبعد �ن �شادت فك����رة )�حل�شة( يف 
�أروقة �الأحز�ب و�لكتل �ملتحكم����ة بالقر�ر �ل�شيا�شي، و�لتي بدورها عملت 
عل����ى جعل �لدولة عب����ارة عن ح�ش�ص يتم تقا�شمها فيم����ا بينها �شو�ء كانت 
موؤ�ش�ش����ات )وز�ر�ت( �و هيئات �لخ من �لت�شكي����الت �حلكومية، وحتولت 
�لعالقة بن هذه �الأحز�ب �إىل عالقة ت�شارعية خالفية تعمل بالنتيجة على 
حتقي����ق م�شال����ح �شيقة و�البتعاد ع����ن �أي هدف قد ت�ش����ب نتائجه لل�شالح 

�لعام.
و�أثبتت �لتجارب ومن خ����الل �لتحديات �لتي و�جهت �حلكومات �لعر�قية 
�نه����ا غ����ري ق����ادرة عل����ى ر�ش����م ��شر�تيجي����ة و��شح����ة ب�شب����ب �لتاأث����ري�ت 
�حلزبي����ة �لت����ي لطامل����ا عمل����ت عل����ى تعزي����ز �شلطاته����ا، تارك����ة كل �لق�شايا 
�الأ�شا�شي����ة و�لثانوية مرهون بعامل �لوقت �لذي مل يعد ي�شعف، فاالإرهاب 
و�لتحديات �الإرهابية و�لتفجري�ت بالرغم من قلتها عن �ل�شنو�ت �ل�شابقة 
�إال �نه����ا التز�ل و�ح����دة من مع�شالت �لعملي����ة �الأمني����ة باالإ�شافة للجرمية 
�ملنظم����ة وكل �مللف����ات �لتي تتعل����ق باال�شر�تيجي����ة �الأمني����ة و�لع�شكرية، 
ه����ذ� �إىل جان����ب غياب �لروؤية �شو�ء بق�شد �و بغري ق�شد يف حتقيق �ب�شط 
خمرجات �لنظ����ام �ل�شيا�شي �لتي تتعلق باخلدمات و�لتعليم و�ل�شحة �لخ 
...، و�لي����وم ن����رى �لتخب����ط �لو��شح يف �الإج����ر�ء�ت �لتي تو�ج����ه �لوباء 
�لقات����ل وكيف �ن �لتعامل مع هكذ� كارثة يت����م بطريقة غري منطقية تنم عن 
ع����دم �الهتمام �و �جلدي����ة يف �لتعامل، وهذ� و��شح من خالل طريقة �إد�رة 
م�شال����ة �إعطاء �للقاحات وعملية توزيعها، ه����ذ� ال يعني عدم وجود ق�شور 
جمتمع����ي يف جو�ن����ب خمتلف����ة تخ�����ص مو�جهة �لوب����اء، لك����ن �الإجر�ء�ت 
�حلقيقي����ة تنطل����ق م����ن �الإر�دة �حلكومي����ة �لتي الب����د �ن تتعام����ل مع هكذ� 

كو�رث بجدية وم�شوؤولية عالية.
جمم����ل �الأخطاء �لتي ترد يف عمل �ملوؤ�ش�شات ه����ي ناجتة عن �مرين �الأول 
عملي����ة توزي����ع �ملوؤ�ش�شات بن �الأح����ز�ب و�حتكار �لبع�����ص منها لها و�لتي 
بدوره����ا تعمل بكل ق����وة بالتاأثري على �لق����ر�ر�ت �ل�شادرة منه����ا، و�لثانية 
ه����ي طريق����ة �د�رته����ا �ملبني عل����ى �جته����اد�ت �شخ�شي����ة �إىل جان����ب عملية 
�له����دم �مل�شتمر �حلا�ش����ل فيها، هذ� بب�شاطة يعط����ي خمرجات غري منطقية 
وغ����ري عملية بالن�شب����ة للقار�ت �لتي تتخذها ه����ذه �ملوؤ�ش�شات، بالتايل فان 
�العتماد�ملوؤ�ش�شات �الكادميية )�جلامعات( وف�شح �ملجال للمر�كز �لبحثية 
�ن تكون �لعون يف ر�شم �ل�شيا�شات �لعامة للحكومة وو�شع ��شر�تيجيات 
تعم����ل على دعم �لعمل �حلكومي  وعب����ور مرحلة ح�شر عملية �شنع �لقر�ر 

بيد �ملوؤ�ش�شات �لر�شمية �ملت�شدعة.

�سياع الروؤية واال�ستراتيجية 
في العراق

ها ال تدري! األ�س نعمان.. ُمهجرة اأم ُمهاجرة اإنَّ
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غالب���ًا ماجت�ش���د �ملب���اين �لتاأريخي���ة �الأيقوني���ة �لعمالق���ة ح�ش���ور 
ُ عن  قوتها وهيمنتها  موؤ�ش�شات �ل�شلطة - �شيا�شية �أو دينية - وتعبرّ
بامتالكها �لعمل �ملعماري �أو �لفني �ملوروث من �حل�شار�ت �ل�شالفة 
؛ غ���ر �أن �لفنانة �الرجنتينية �لطليعية مارت���ا مينوجني ) �ملولودة 
ع���ام 1941 (  و�لت���ي ُت�َشُب عل���ى �لي�شار �الرجنتين���ي �لر�ديكايل 
تعم���ل منذ عقود على م�شروع فني هائل �أطلق���ت عليه �إ�شم ) �شقوط 
�الأ�شاط���ر �لعاملي���ة ( وهو �شل�شلة من �الأعم���ال �ل�شخمة �لتي تتل 
�لف�شاء �لعام لتج�شد دميوقر�طية �لفن �ملتاح للجميع . ترمي مارتا 
يف جممل �أعماله���ا �لفنية هائلة �حلجوم للدف���اع عن �لدميوقر�طية 
�لت���ي �شادرته���ا �ل�شلطة �لديكتاتوري���ة �لكاثوليكي���ة يف �الأرجنتني 
مثلم���ا �شادرت و�شوه���ت حياتها وحياة مئ���ات �الالف من مو�طني 

بالدها .
   كنُت قد كتبت قبل ثالث �شنو�ت عن م�شروعها  �ل�شاحر ) برج بابل 
( �ل���ذي �أن�ش���اأت هيكله �حللزوين م���ن �لفوالذ وك�شت���ه بثالثني �لف 
كتاب من ثقافات ع�شرنا وبجميع  لغات �لعامل و�أقامته  �شنة 2016 
يف �شاح���ة ) �ش���ان مارتن (  �أكب �شاح���ات بوين�س �آيري�س ؛ لكنها مل 
د مفه���وم دميوقر�طية  تتوق���ف عند هذ� �حلد بل م�ش���ت قدمًا لتج�شرّ

�لفن يف عمل مده�س ميثل معبد �لبارثينون �الغريقي يف �أثينا .
   تخبن���ا �مل�ش���ادر �لتاريخي���ة �أن �لنحات �الأغريق���ي بريكلي�س هو 
�لذي �قرتح فك���رة �ملبنى و�أ�شرف عليه  �لنحات فيديا�س ، بني 447 
و 432قب���ل �ملي���الد . مت ت�شمي���م �ملعبد لي�ش���مرّ متثااًل ذهبي���ًا �شخمًا  
للرب���ة �أثين���ا ، وخلف���ه خز�ن���ة الحتياطي���ات �لف�شة ت�شب���ًا لهجوم 
ع���دو�ين ، وميكن �شهر هذه �ملعادن �لثمين���ة وتويلها �إىل عمالت 
معدنية جديدة لتمويل �حلرب ، ثم تول �ملعبد يف �لع�شر �لو�شيط  
�إىل كني�شة ثم �إىل م�شج���د خالل ع�شر �لنه�شة، ولطاملا �عتب �لفكر 
�لغرب���ي مبن���ى �لبارثينون رم���زً� للدميقر�طي���ة �الأثيني���ة و�لتفوق 

�لثقايف �لغربي . 
   من هنا �شاءت �لفنانة مينوجني �ال�شتيالء على هذ� �لرمز �جلمايل 
و�ل�شيا�شي للدميوقر�طية �الأثينية لتعيد طرحه كنموذج دميقر�طي 
مت���اح للتد�ول �لثقايف بعي���دً� عن �لطابع �لر�أ�شم���ايل �ملوؤ�ش�شاتي ؛ 
فقام���ت يف �شنة 1983 �إثر �شقوط �لنظام �لديكتاتوري �الرجنتيني 
بجم���ع  25000 �أل���ف كت���اب ممن���وع م���ن �الأقبي���ة �لت���ي ��شتخدمها 
�جلي����س يف �لفرتة �لديكتاتورية ومن �ال�شخا�س وبع�س �ملكتبيني 
���ت به���ا �لهي���كل �لف���والذي �ل���ذي �شممت���ه ملبن���ى  و�ملتبع���ني وغطرّ
�لبارثين���ون ، ومترّ كل ذلك �شمن م�شعاها �لفكري و�لفل�شفي ال�شقاط 
رمزية وقد�شية �الأ�شاطر �لعاملية وتويلها �إىل رموز دميوقر�طية 

ُم�شاعة .
  تعيد �لفنانة مارتا مينوجني  بهذ� �مل�شروع  �إكت�شاف �لقيمة �الأولية 
للكن���وز �جلماعية �لت���ي متلكها �لدولة ثم تعم���د �إىل تقوي�س �لرث�ء 
�الأ�شطوري لهذه �ملباين و�لكنوز �لتاريخية عب توظيفها ثقافيًا يف 
م�شاعية معا�شرة خارج  �لهيمنة �لثقافية �ملوؤ�ش�شاتية ، ومل يتوقف 
عمله���ا عند �إ�شاف���ة  دالالت ومع���اٍن م�شتحدثة له���ذه �الأعمال ح�شب 
بل منحته���ا باإعادة �إنتاجها قيمة ُتعلي م���ن ح�شا�شيتها كاأعمال فنية  

متاحة ليتمتع بها �جلميع يف �شاحات �ملدن  .
  ُتي���ي مينوجني ب�شل�شلة �أعمالها عن ) �شقوط �الأ�شاطر �لعاملية ( 
- �ل���ذي ب�شرت به نزعة مابعد �حلد�ثة - �مل�شاركة �الإن�شانية وتذيب  
ر�أ����س �ملال �لتاأريخي �مل�شرتك لتحول���ه �إىل عملة ثقافية ذ�ت مردود 

و��شع �الأثر .
   �أع���ادت �لفنان���ة �إقام���ة ) �لبارثين���ون (  يف 2017  و�ش���ط  �أك���ب 
�شاح���ات  مدينة كا�شل �الملانية  وجمعت – مائة �لف  كتاب الإك�شائه 
وج���رى �الحتف���ال بح�ش���ور مئات �لكت���اب �لعاملني �لذي���ن تعر�شت 
�أعماله���م للحظر ، وقام عدد كب���ر مابني �شعر�ء ورو�ئيني ومفكرين 
بق���ر�ءة مقاطع من كتبه���م �ملمنوعة �أمام �جلمه���ور وت�شلق �لبع�س 
منه���م �أعم���دة بارثين���ون �لكت���ب و�ألق���و� ق�شائدهم من �أع���ايل رمز 

�لدميوقر�طية �الأثينية .
   كان���ت �لن�شو�س �ملكتوبة بلغات ال ح�شر لها حمظورة يف فرت�ت 
�لت�ش���دد و�ل�شمولي���ة وقد �أح���رق بع�شه���ا وتعر�س �لبع����س �الآخر 

للم�شادرة و�لتدمر �لر�شمي.
   يف حفل �فتتاح �لبارثينون و�شط  مدينةكا�شل �أ�شارت �لفنانة �إىل 

�أننا هنا )  ن�شدد ديون �ليونان �إىل �أملانيا فنًا وزيتونًا (.

برج بابل والبارثينون

تعيد الفنانة مارتا مينوجين  بهذا 
الم�سروع  اإكت�ساف القيمة الأولية للكنوز 

الجماعية التي تملكها الدولة ثم تعمد اإلى 
تقوي�ض الثراء الأ�سطوري لهذه المباني 
والكنوز التاريخية عبر توظيفها ثقافيًا 

في م�ساعية معا�سرة خارج  الهيمنة 
الثقافية الموؤ�س�ساتية ،

تتوق���ف �حلياة �ملو�شيقي���ة يف �لقاعات خالل 
�لعط���ل �ل�شيفي���ة يف �أغلب �لبل���د�ن، باملقابل 
تك���رث �لن�شاط���ات �ملو�شيقي���ة �خلارجية مثل 
�لعم���ل  وور�ش���ات  �ل�شيفي���ة  �ملهرجان���ات 
و�ملوؤمت���ر�ت و�ل���دور�ت �لتعليمي���ة �خلا�شة 
�لت���ي يقيمها كب���ار �لفنانني وغره���ا. يرتبط 
بع����س ه���ذه �لن�شاط���ات بال�شياح���ة، خا�ش���ة 
�ملهرجان���ات �ل�شه���رة مث���ل مهرج���ان فاغ���ر 
يف بايروي���ت )بافاري���ا – جن���وب �أملاني���ا( �أو 
مهرج���ان ز�لت�شب���ورغ �ل�شيف���ي �أو مهرج���ان 
�آيك����س- �أن – بروفان����س يف جنوب���ي فرن�شا 
لتجذب �الآالف م���ن �ل�شو�ح �أحيان���ًا، باملقابل 
هناك مهرجانات ون�شاطات حملية متو��شعة 
ال يح�شره���ا �ش���وى ع���دد قليل م���ن �ملهتمني. 
كان���ت �أي���ام �ملو�شيقى �لقدمي���ة ن�شاط �شغر 
م���ن �ل�شنف �الأخر، وق���د �شنحت يل �لفر�شة 
حل�ش���ور بع����س حفالت���ه يف مدين���ة جمري���ة 
عزي���زة عل���ي، هي مدين���ة ف�ش���بمي �ل�شغرة 
�لت���ي ق�شيت فيه���ا �شن���و�ت خم����س للدر��شة 

يف جامعته���ا وح�شلت على �شهادتها يف �لعام 
 .1986

�عتادت ه���ذه �ملدينة �جلميل���ة �إقامة ن�شاطات 
�شيفي���ة ثقافية على �ل���دو�م لقربها من بحرة 
�لباالت���ون �أك���ب بح���رة جمرية وه���ي مركز 
�شياح���ي ه���ام، فتتح���ول �شاح���ة قلعته���ا �لتي 
تق���ع �أم���ام كاتدر�ئيته���ا �لقدمي���ة �إىل م�ش���رح 
�شيف���ي تقدمي عليه �الأعم���ال �لفنية �مل�شرحية 
و�ملو�شيقي���ة، وكن���ت ق���د ح�ش���رت فعالياته���ا 
للم���رة �الأوىل �شنة 1979 فور و�شويل �ملجر 

للدر��شة.
�أي���ام �ملو�شيق���ى �لقدمية ه���و مهرجان حديث 
م���ن  مبب���ادرة   2013 �شن���ة  ب���د�أ  �إذ  �لعه���د 
�ل�شه���ر  �ملو�شيق���ي  �ورالن���دو، وه���و  فرق���ة 
���و )1532 - 1594( �أح���د  �ورالن���دو دي ال�شرّ

�أه���م �ملو�شيقي���ني �لفر�نكو-فلمندي���ني. وق���ع 
مت���وز   26-18 ب���ني  �لع���ام  ه���ذ�  �ملهرج���ان 
�جل���اري يف موقعني، �أحدهم���ا كني�شة قدمية 
مهجورة وغر مكتملة تقع يف و�دي �جلدول 
�لذي يخ���رتق �ملدينة، و�لثاين هو و�حدة من 
�لكنائ����س �لقدمية �ملهمة �لتي تقع على بحرة 
�لباالت���ون )وهي كني�شة تابعة لدير قدمي عرث 

فيه على �أقدم ن�س باللغة �ملجرية(.
�فتت���ح �ملهرجان باأعم���ال غنائية م���ن ��شبانيا 
و�إيطالي���ا �ألفه���ا مو�شيقي���ون جمهول���ون عرث 
�ىل  تع���ود  خمتلف���ة  خمطوط���ات  يف  عليه���ا 
ملو�شيق���ى  �م�شي���ة  تلته���ا   ،15-13 �لق���رون 
��شباني���ا و�إيطالي���ا و�نكل���رت� �شكل���ت حلق���ة 
�لو�شل ب���ني ع�شر �لنه�شة و�لب���اروك، بينما 
خ�ش�ش���ت �الأم�شي���ة �لثالثة لالأعم���ال �لغنائية 

�لت���ي ��شتندت �إىل �أ�شع���ار �لعبقري �الإيطايل 
 .)1374  –  1304( ب���رت�ركا  فر�ن�شي�شك���و 
م���ن �الأما�ش���ي �ملهم���ة حفل���ة فرق���ة كون�شرتو 
�آرمونيك���و �لتي �أ�ش�شها عازف �لهارب�شيكورد 
�ملج���ري �ل�شه���ر عاملي���ًا ميكلو����س �شب���اين، 
وهو متخ�ش����س باملو�شيق���ى �لقدمية و�شبق 
ل���ه ت�شجي���ل كل �أعمال كارل فيلي���ب �إميانويل 
ب���اخ �ملكتوب���ة الأدو�ت �ملفاتي���ح. كان���ت ه���ذه 
�أم�شي���ة متخيل���ة لو�ح���دة من �م�شي���ات مقهى 
ت�شيمرمان يف اليبزيج حيث �عتاد مو�شيقيو 
�ملدينة تق���دمي �أعمال مو�شيقية خمت���ارة �أيام 
تلم���ان وباخ �للذ�ن ق���اد� �لفرقة على �لتو�يل. 
وجاء �لبنام���ج ليعك�س ذلك فقد قدمت �أعمال 
فيفالدي وكارل فيليب �إميانويل باخ وهندل.

�الأم�شي���ات �لتالي���ة خ�ش�ش���ت لتق���دمي �أعمال 
�الإنكلي���زي جون دوالن���د )1563 – 1626(، 
ولفرقة ب���اخ كون�شورت، تلته���ا �أم�شية لنف�س 
�لفرقة م���ع �ملجموع���ة �لغنائية �لت���ي �أ�ش�شت 
�ملهرجان، فرقة �ورالندو لتقدمي عملني مهمني 
م���ن �أعم���ال هايري����س �شوت����س وديرتي����س 
بوك�شته���وده، وملو�شيق���ى �لت�شيلو يف مملكة 
نابويل م���ن �لقرن���ني 16-17 قب���ل �أن يختتم 
�ملهرج���ان م�شاء يوم 25 مت���وز بحفل لعازيف 

ت�شيلو ماهرين من فرن�شا.

اأيام املو�سيقى القدمية

تون�ض

نظرات ال�سياح
الترى

غبار الذاكرة
 املت�سبث
حد املوت

 بغ�سن الزيتون ...
وبني نارين

وب�سع امنيات
تفلت من �سكاكني الغريب

ي�ستعجل ال�سكان
احلاق امل�ستقبل

 ببيا�ض ال�سطور
 ولذعات جمر يعبونها

لتنتهي
دوما اإىل دخان.

�سم اأ�سفر

يف الطريق الغارق بال�سباب
من اأقرب للعبارة / اخلال�سة ؟

اخلائف امل�سترت فينا ؟
اأم ويلي لومان

املدمن على الكذب االأبي�ض

للهروب من �سم الغابة االأ�سفر
والبطوالت اجلوفاء.

ملعان

وما مل نزره
قبل اأن ن�ست�سلم

للحن الغرام ال�ساحر
اذ  يتحدث

عن الوداع...
رمبا  يكون

  املكان
الذي �سيعنا

يف مدخله املعتم
نردنا

ذات يوم
ف�سارت

قبعة الالعب املاهر فينا
كومة المعة 

من ق�ض يتطفل
على الكالم.

يقول الديب فرانز كافكا: 
)في دفتر مذكراتك، تجد 

تلك المواقف التي مررت بها 
وتعتقد اليوم اأنك قد ل تنجو 

منها لو حدثت، لكنك فعلت، 
بل وكتبت عنها، اإننا نزداد 

حكمة بتذكر اأنف�سنا في 
الما�سي، وتذكر كل ما مررنا 
به وواجهناه بكل �سجاعة(، 

وجدت هذه العبارة في �سدر 
متحفه عندما زرته في براغ 

بعد ان زرت المقهى الذي كان 
يرتاده �ساعر العرب الأكبر 

الجواهري. 

ولهذ� تتل �ملذكر�ت وكتب �ل�شر �لذ�تية 
مكان���ة كب���رة يف مكتبت���ي، لكونها �شجل 
تاريخ���ي مهم لالأحد�ث، ف�ش���ال عن كونها 
تو�شح �شيكولوجية �الأ�شخا�س وميولهم 
مهم���ا كان �لكاتب بارعا يف و�شع �حلجب 
�م���ام �حلقيق���ة �و تبئة �شاح���ة معينة �و 
تو�شيح ملوقف ما، �شيبقى �لتاريخ حاكما 
لتلك �الحد�ث و�ن�شافها، وعلى �لرغم من 
فق���د�ن �لثقة بني �لق���ر�ء، و�كرث �ملذكر�ت 
�لتي �ش���درت من قب���ل �ملت�شدين و�شناع 
�لقر�ر �لع���ر�ق ما بعد 2003 ، لكن �حلكم 
�الإجم���ايل غ���ر من�ش���ف فع���ال، وال زل���ت 
�حتفظ بكل ما ي�ش���در من مذكر�ت و�شر 
�شخ�شية باعتق���ادي وخ�شو�شا ما كتبته 
يف �أطروح���ة �لدكتور�ه ع���ن دور �لقيادة 
يف �ل�شيا�شة �خلارجية، �نها تر�شم معامل 
�لتاأث���ر �ل�شخ�ش���ي و�لنف�ش���ي ف�شال عن 
�ملتغر �لعقي���دي يف ر�شم مالمح �ل�شلوك 
�ل�شيا�شي �خلارجي و�لد�خلي مهما كانت 
�ملالحظات، لهذ� طاملا ��شمع عبارة �شهرة 
وت���رتدد عندم���ا ي�شاهد بع����س �أ�شدقائي 
ق�ش���م �ملذك���ر�ت و�ل�ش���ر يف رف مكتب���ة 

�ل�شخ�شية: هل يقول �حلقيقة؟.
�ع���ادي كتاب���ا مهم���ا  ب���اين ال  �أرد:  كن���ت 
كن���ت �ختل���ف �و �تف���ق مع���ه، وث���م دع���ه 
يتح���دث ويكتب مذكر�ته، ه���ذه �ل�شجاعة 
يف �لت�ش���دي للحدي���ث، ي�شك���ر عليه���ا �أي 
�شخ����س كان ثم �حلك���م للتاري���خ و�لر�أي 
�لع���ام وللمذك���ر�ت و�لردود �لت���ي ت�شدر 

عنها الحقا.
�ن  قل���ت  م���ا  �إذ�  �حلقيق���ة  �أجان���ب  وال 
�الن�ش���اف و�الت���ز�ن م���ع �خل�ش���وم �أبرز 
م���ا ت�شمنت���ه مذك���ر�ت �ل�شف���ر و�لوزير 
�لدكت���ور ح�ش���ن �جلناب���ي �لت���ي �شدرت 
موؤخ���ر� ع���ن د�ر �ملدى يف بغ���د�د بعنو�ن 
)�لدول���ة �لعقيم���ة جتربت���ي يف حكوم���ة 
حي���در �لعب���ادي(، و�لت���ي ت�شم���ل تغطية 
مهم���ا  �شه���ر�  وع�شري���ن  �شبع���ة  حلقب���ة 
يف تاري���خ �لدول���ة �لعر�قي���ة م���ن �شهري 

 ،2018 �الأول  وت�شري���ن   2016 �ب 
ويو��شل الحقا بتقييم مر�قب حلكومة 

�لدكتور عادل عبد �ملهدي.
وه���و لي�س بالكت���اب �الأول �لذي �شدر 
للدكتور �جلنابي، فقد قر�ت له ترجمة 
ر�ئع���ة  لكت���اب �لع���ودة �ىل �اله���و�ر 
للموؤل���ف �لبيط���اين �ل�شه���ر غاف���ن 
يانغ، ثم عا�شرت���ه يف ديو�ن وز�رة 
تعيين���ه  قب���ل  �لعر�قي���ة  �خلارجي���ة 
وزي���ر� للم���و�رد �ملائي���ة يف حكومة 

�لدكتور حيدر �لعبادي. 
تقييم���ات  عل���ى  �ملذك���ر�ت  ت���وي 
ومر�حل عدي���دة �ثناء تلك �حلقبة، 
لكن فعال وجدت ملفا مهما �شيكون 
وبال مبالغة ت���دي �لعر�ق �لقادم 
بامل�شتقبل �لقري���ب جد�، بل عامل 
بق���اء �لدولة م���ن عدمه وهو ملف 
�ملياه، وكما متيز �أ�شلوب �شعادة 
بالب�شاط���ة  �جلناب���ي  �لدكت���ور 
يف  و�ملكا�شف���ة  و�ل�شر�ح���ة 
م�ش���روع �ش���د �ملو�ش���ل، و�أزمة 
�ملي���اه يف �لع���ر�ق وتديد� يف 
حمافظ���ة �لب�ش���رة، وم�ش���روع 
الئح���ة  يف  �اله���و�ر  �در�ج 

�لرت�ث �لعاملي. 
ع���ادة م���ا ميي���ل �دب �ملذكر�ت 

�ىل ��شتعر�����س �لبط���والت و�الإجناز�ت 
�لو�شفية، لكن مذكر�ت �لدكتور �جلنابي 
فر�شت نف�شها بقوة كملف معلومات ثرية 
ح���ول دبلوما�شي���ة �ملي���اه �لت���ي خا�شه���ا 
وتق���دمي �حلل���ول �ملفي���دة ل�شن���اع �لقر�ر 
يف ه���ذه �حلكومة �و �حلكومات �لقادمة، 
فل���م تكن �ملذك���ر�ت جمرد �شج���ل الأحد�ث 
ما�شية بل �شورة م�شتقبلية خطرة جد� 
ع���ن ملف �ملياه �ملرك���زي يف م�شتقبل هذه 

�لدولة.
�ملذك���ر�ت  م���ن  �الأوىل  �ل�شفح���ات  تب���د�أ 
�لع���ر�ق  لو�ش���ع  ر�ه���ن  لو�ش���ف 
�جليو�شيا�شي وطريق���ة �لتغير و�لرتكة 
�لثقيل���ة للنظام �ل�شابق على و�شع �لدولة 
وموؤ�ش�شاته���ا، ودور �ملعار�ش���ة �لعر�قية 
�آنذ�ك ثم مر�ح���ل �لتغير و�حلكومات ما 
بعد �حل���رب و�لو�شع �لر�هن �لذي و�جه 
تديات د�خلي���ة وخارجية كان لها تاأثر 
كب���ر للو�شول �ىل �لو�شع �لر�هن )�أنظر 

�ل�شفحات 33 وما بعدها(. 
ثم جاء �لتكلي���ف للدكتور �جلنابي وزير� 
للم���و�رد �ملائية بعد �ن كان �شفر� للعر�ق 
مر�شح���ا  ت�شميت���ه  �ن  بع���د  �لياب���ان،  يف 
وكم���ا  �ل���وز�ري،  �لتعدي���ل  يف  م�شتق���ال 
تو�شح �ملذكر�ت تفا�شيل عن �ليات �شنع 
�لق���ر�ر يف �لب���الد، و�لعام���ل �ل�شخ�ش���ي 

و�حلزبي يف توجيهها. 
كان  ��شتي���ز�ره  عل���ى  �لت�شوي���ت  وقب���ل 
�لدكت���ور ح�شن على ر�أ�س جلن���ة تنفيذية 
الأدر�ج �هو�ر �جلنوب على الئحة �لرت�ث 
�لعامل���ي، حي���ث عانت �الهو�ر م���ن �همال 
حقيق���ي من���ذ تاأ�شي����س �لدول���ة �لعر�قي���ة 
�حلديث���ة،  والأ�شباب خمتلفة من �حلروب 
و�لفق���ر و�المر�����س و�لعزل���ة ف�ش���ال عن 
�لتمييز �الجتماع���ي ) �س 74(، ويتحدث 
�لدكتور �جلنابي مف�ش���ال عن �أهمية هذه 
�ملنطق���ة �حل�شاري���ة و�القت�شادية �ملهمة، 
وعالم���ة �لتح�ش���ر �لب���ارزة يف �مل�ش���رة 
�لب�شري���ة وكي���ف عم���ل حكم �لبع���ث على 
تدمر ه���ذه �ملنطق���ة ف�شال ع���ن �لت�شكيك 
بتاريخ �أهله���ا و��شوله���م، وحتى مرحلة 
م���ا بع���د 2003 فق���د حظيت ه���ذه �ملنطقة 
ب���وز�رة بال روؤية �شمن نظام �ملحا�ش�شة 
) ����س 81 وم���ا بعده���ا(، عل���ى �لرغ���م من 
�ل�شن���و�ت  �ح���دى  يف  مث���ال  تخ�شي����س 

350 ملي���ون دوالر دون �ن يتح���رك 
�لو�شع يف هذه �ملنطقة �حل�شارية، ويف 
ظل �الزم���ة �ل�شيا�شية و�الحتجاجات يف 
�أو��ش���ط عام 2016 توجه���ت �الأنظار �ىل 
�الجتماع �ل�شنوي �الأربعني للجنة �لرت�ث 
�لعامل���ي، وكل���ف �لدكت���ور �جلناب���ي على 
ر�أ�س جلن���ة مب�شاركة عدد م���ن �لوز�ر�ت 
لهذ� �مللف �ملهم ومن بينهم �ل�شيد �ح�شان 
�جل���و�ر  دول  د�ئ���رة  رئي����س  �لع���و�دي 
حاليا و�شعادة �ل�شف���ر د. عادل م�شطفى 
�ل�شف���ر �لعر�ق���ي �حل���ايل يف مدريد، ثم 
ي���روي تفا�شيل �العرت��س �الإير�ين على 
�در�ج �الهو�ر على الئحة �لرت�ث �لعاملي 
بع���د ت�شكيل جلن���ة م���ن وز�رة �خلارجية 
�لعر�قي���ة للتفاو����س مع �ي���ر�ن حول هذ� 
�ملو�شوع )�س 95(، و�لذي كان يرى فيه 
�لدكت���ور �جلناب���ي �عرت��ش���ا �شيا�شيا ال 
يتعلق مبو�شوع �ل���رت�ث �لطبيعي، منها 
�شرورة ت�شمية �خلليج �لفار�شي كما هو 
متع���ارف يف �لكتب و�مل�ش���ادر �الأجنبية، 
وكذل���ك ت�شمية ه���ور �حلوي���زة �ىل هور 
�لعظيم، ولكن ��شتطاع �لوفد�ن �لو�شول 
�ىل كلم���ة بحر بدال م���ن �خلليج للو�شول 

�ىل حل ير�شي �لطرفني. )�س 99(. 
ث���م ي���روي �لدكت���ور �جلناب���ي تفا�شي���ل 
�العرت�����س �لرتك���ي عل���ى �ملل���ف، حي���ث 
قدمو� مقرتح���ات ب�شيط���ة لتعديل بع�س 
�لفق���ر�ت، مت �التف���اق عليه���ا، لك���ن ع���اد 
�لط���رف �لرتكي ليبلغ برف����س �خلارجية 
�لرتكي���ة مل�ش���ودة �التف���اق ب���ني �لطرفني، 
وث���م مت �التفاق مع �جلان���ب �لرتكي على 
�خل���روج م���ن �لقاع���ة �ثن���اء �لت�شوي���ت 
�ش���د  �لرتك���ي  �جلان���ب  يظه���ر  ال  لك���ي 
تطلع���ات �ل�شع���ب �لعر�ق���ي، وقد جنحت 
�لدبلوما�شي���ة �ملائي���ة للع���ر�ق بت�شجي���ل 
�اله���و�ر كحدث تاريخي مه���م، لكن ينتقد 
�لدكت���ور �جلناب���ي �دع���اء�ت �لبع�س �ن 
�نعا����س �الهو�ر هو �شب���ب �جلفاف �لذي 

�شرب �لعر�ق الحقا.
يف  �جلناب���ي  �لدكت���ور  ت���دث  بعده���ا 
مذكر�ت���ه ع���ن تقيي���م �شخ�شي���ة �لدكت���ور 
وتت�ش���ح  �لق���ر�ر،  �شن���ع  يف  �لعب���ادي 
خ�شوم���ة �لدكت���ور �جلنابي مع���ه ويوؤكد 
باأن جمل�س �ل���وزر�ء مل يكن من�شجما يف 
�لفريق �حلكومي، وكذلك تعامل �لوزر�ء 

معه )�س 113 وما 
ويتحدث  بعدها(. 
م���ع  خالف���ه  ع���ن 
�لزر�ع���ة  وزي���ر 
�ل���وزر�ء  ورئي����س 
مو�ش���وع  ح���ول 
�جلفاف �لذي �شرب 
�لعر�ق ل�شنتني حيث 
�ملائ���ي  �خلزي���ن  كان 
 40 بح���دود  متدني���ا 
باملائ���ة. )����س 143(. 
حي���ث طال���ب �لدكتور 
زي���ادة  �لعب���ادي 
�ملائي���ة  �الإطالق���ات 
لزي���ادة  �خلزي���ن  م���ن 
�لرقع���ة �لزر�عي���ة فيم���ا 
�لدكتور �جلنابي  رف�س 
باملغام���رة  وو�شفه���ا 
باخلزي���ن  �لكب���رة 
�لقلي���ل  �ال�شرت�تيج���ي 
�لذي يوؤم���ن مياه �ل�شرب 

للمو�طنني. 
ثم يتح���دث عن �زمه �ملياه 
�ن  حي���ث  �لب�ش���رة،  يف 
�لو�شع �ملائي ت�شيد �أ�شباب 
�الحتجاجات �ل�شعبية على 
�لرغم من �نه مل يكن �ل�شبب 
يف �نطالقها وفق �عتقاد �لدكتور �جلنابي 
ويرى �ن ح�ش���ر �الحتجاج���ات بالو�شع 
�ملائي مل يكن بريئا )�س 160(، ويرى �ن 
و�حد� من �أ�شبابها هو �لتلوث يف �شبكات 
توزي���ع مياه �ل�ش���رب �لذي متلك���ه وز�رة 
�لبلدي���ات و�ال�شغال �لعام���ة، و��شتخد�م 
مي���اه �شط �لعرب �مللوثة وك�شر �النابيب، 
و�ن كل �الإ�شابات �لتي �شجلت يف �حياء 
�لب�ش���رة كان���ت من �ملناط���ق �لتي ت�شل 
م���ن حمط���ات �ال�شال���ة �لو�قع���ة على �شط 
�لع���رب، و ر�أى فيه���ا ��شته���د�ف متعم���د 
لوز�رة �مل���و�رد �ملائية، و�ن �حلل معقد ال 
يك���ون عب �الطالقات �ملائي���ة �لتي تتعلق 
بحجم �الإي���ر�د�ت �ملائية من دول �جلو�ر 
وكمي���ة �خلزين يف �ل�ش���دود )�س 164(، 
وثمة تق�شر يف عدم �ن�شاء حمطة تلية 

كبى للمياه يف �لب�شرة.
ويق���ول �لدكتور �جلنابي يف مذكر�ته يف 
ي���وم 25 ت�شري���ن �الأول ع���ام 2017 ز�ر 
�لدكتور �لعبادي تركي���ا و�لتقى �ردوغان 
�لذي �كد �أنه �شوف يقوم مبلء �شد �لي�شو 
�عتب���ار� م���ن �ذ�ر 2018، وقد رد �لدكتور 
ح�ش���ن �ن �لع���ر�ق ي�شه���د نق�ش���ا حاد� يف 
�ملي���اه، و�ن �م���الء �ل�ش���دود لدين���ا يب���د� 
يف �شه���ر �أذ�ر وينته���ي يف حزي���ر�ن كل 
ع���ام، و�ن هذ� ي�ش���كل خطر� كب���ر�، وقد 
�بلغ �جلان���ب �لرتكي تاأجي���ل �مالء �ل�شد 
حت���ى �الأول م���ن حزي���ر�ن ع���ام 2018. ) 
����س 179(، ويعتقد �لدكت���ور �جلنابي �ن 
هناك �همال �و �ن���كار ل�شحة �ملياه متعمد 
و�لدليل عل���ى ذلك رف�س رئي����س �لوزر�ء 
تف�ش���ر  �ن  م���ن  خوف���ا  لدم�ش���ق  زيارت���ه 
�شيا�شي���ا باعتب���اره تنفي�شا ع���ن �حل�شار 
�لدبلوما�شي و�ل�شيا�شي للنظام �ل�شوري 
)����س 182(، ث���م يعود ملو�ش���وع �لب�شرة 
�لذي رف�س فيه رئي�س �لوزر�ء ��شطحابه 
معه �ىل �ملحافظ���ة، ورغم �خلالف بينهما 
يق���ول �لدكت���ور �جلناب���ي )�ن �أي رئي�س 
وزر�ء غ���ر �ل�شي���د �لعب���ادي كان �شيلجاأ 
�ىل حماول���ة �قالت���ي من جمل����س �لوزر�ء 
ب�ش���ب ح���دة �خل���الف لكنه مل يفع���ل رمبا 
ب�ش���ب خ�ش���ال �إن�شانية م���ن �لو��شح �نه 
جمبول عليه���ا( )����س 191(، وهذه ميزة 

ت�ش���ب للدكتور ح�ش���ن �جلنابي 

يف مذكر�ت���ه كم���ا قل���ت يف �ملقدم���ة ه���ي 
�الن�شاف. 

ث���م يتح���دث �لدكت���ور �جلنابي ع���ن نبتة 
زهرة �لني���ل �ل�شارة يف �لبيئ���ة �لعر�قية 
�ملائي���ة،  �الدغ���ال  �أن���و�ع  ��ش���وء  وه���ي 
وكذلك ع���ن مو�شوع �لقر����س �لبيطاين 
�ملخ�ش����س يف مو�شوع �ملياه، وكذلك عن 
ع���دم جدوى �ن�ش���اء �شد يف �ش���ط �لعرب، 
موؤك���د �ن �ش���ط �لع���رب ه���و مم���ر مالحي 
دويل ولي�س قناة �رو�ئية ولذلك يجب �ن 
تك���ون م�شوؤولية �إد�رة ه���ذ� �ملمر �ملالحي 
ويتعل���ق  �شي���ادي  �الأول  جانب���ان  فيه���ا 
ككل،  و�حلكوم���ة  �خلارجي���ة  ب���وز�رة 
و�لث���اين يتعلق ب���وز�رة �لنق���ل، ولي�شت 
ث���م  �ملائي���ة )����س 219(،  �مل���و�رد  وز�رة 
ينتقل �لدكتور �جلناب���ي للحديث عن �شد 
�ملو�ش���ل، حيث يرى تاريخيا ب���ان �ن�شاء 
�ل�ش���د كان يدخ���ل �شم���ن تز�م���ن �ن�شاءه 
مع �شد كبيان و�ش���د �لطبقة �ل�شوري على 
نهر �لفر�ت، ومييل �لدكتور �جلنابي �ىل 
عدم ت�شنيف قر�ر �لنظام �ل�شابق باأن�شاء 
�ش���د �ملو�ش���ل �شم���ن �ل�شياق���ات �لتاأمرية 
�ل�شيا�شي���ة للنظام على ح�ش���اب �مل�شلحة 
�لوطنية، )����س 228(، و�ن �ش���د �ملو�شل 
�شم���د من���ذ ع���ام 1986، وق���دم خدم���ات 
للع���ر�ق يف حالت���ي �جلف���اف و�لفي�ش���ان 
وي�ش���رح �لدكت���ور �جلناب���ي بالتفا�شي���ل 
عملية بن���اء �ل�شد وميز�ت���ه، وعن ت�شرب 
�الخب���ار ح���ول و�ش���ع �ل�ش���د و�حتمالي���ه 
�نه���اره وبق���ي من�ش���وب �ملي���اه يف �ل�ش���د 
بحدود 319 مرت� و�شوال �ىل عام 2007 
لي�شبح 321 مرت� بن���اء� على ��شت�شار�ت 
مكثفة م���ع �ملخت�شني ) ����س 237(، حيث 
كان �ملوقف �حلكومي على �لعموم مرتبكا 
بني �ل�شغوط���ات �لدولي���ة و�خل�شومات 
�ل�شيا�شي���ة �لد�خلي���ة، لك���ن �ل�شغوط���ات 
دفع���ت �حلكوم���ة �ىل �لتعاق���د م���ع �شركة 
تريف���ي �الإيطالية و�حل�ش���ول على قر�س 
�لرع���ب  كان  وث���م  �ل���دويل،  �لبن���ك  م���ن 
باحت���الل د�ع�س �ل�شد مل���دة 45 يوما، قبل 
��شتعادته م���ن قبل جهاز مكافحة �الإرهاب 
وقو�ت �لبي�شمرك���ة، وقد تفاعلت �لق�شية 
�ىل �ن ق���ام وزي���ر �خلارجي���ة �الأمريك���ي 
ر�شال���ة  بت�شلي���م  ك���ري  ج���ون  �ل�شاب���ق 
�تخ���اذ  �ىل  يدع���وه  �لعب���ادي  للدكت���ور 
�ل�ش���د،  مو�ش���وع  يف  حا�شم���ة  خط���و�ت 
حيث با�ش���رت �ل�شركة الحق���ا يف 2016، 
وي���روي �لدكتور �جلناب���ي تفا�شيل فينة 
و�إد�ري���ة حول �ل�ش���د ونظ���ام �لتعاقد مع 
�ل�شرك���ة، �ل���ذي و�شف���ه بان���ه كان نتاج���ا 
حقيقي���ا للدولة �لعقيمة �لت���ي تتوزع فيها 
�مل�شوؤولي���ات بع�شو�ئية عل���ى حد و�شف 

�لدكتور �جلنابي ) �س 256(.
ثم يتن���اول �لدكتور �جلناب���ي يف �لف�شل 
�لدكت���ور  حكوم���ة  �لكت���اب  م���ن  �الأخ���ر 
ع���ادل عب���د �مله���دي، وطبيع���ة �لتقاطعات 
م���ع �جلانب �الأمريكي عق���ب عملية �ملطار 
ومل يق���م بزي���ارة و��شنطن، وعل���ى �لرغم 
�ن حك���م عبد �مله���دي يف بد�ياته كان �شبه 
و�ع���د بفت���ح �ف���اق �أف�ش���ل للب���الد، )����س 

278(، ثم قيام �الحتجاجات يف �لعر�ق.
وبالنتيج���ة قدمت مذكر�ت �لدكتور ح�شن 
بطريق���ة  �ملي���اه  دبلوما�شي���ة  �جلناب���ي 
تختل���ف عن �ملذكر�ت �لتي �قر�ها بطريقة 
��شتعر��شية، بل حاولت �ن تكون مو�زنة 
ب���ني �الح���د�ث و�ملو�ق���ف و�ل�شخ�شي���ات 
وب���ني �الحت���و�ء عل���ى معلوم���ات مفي���دة 
تظه���ر �خلبة �لكب���رة ل�شع���ادة �لدكتور 
يف �ملو�ش���وع �الأكرث خطورة يف م�شتقبل 

هذ� �لبلد.

الدبلوما�سية المائية في مذكرات ح�سن الجنابي

ق�سائد 



 طه وهيب 
جائ���زة  ن���ال،  والنح���ات  الت�ش���كيلي 
الإب���داع الوظيف���ي ف���ي مهرج���ان يوم 
الوظيفة ال�ش���نوي. واقيم المهرجان، 
ف���ي رئا�ش���ة جامع���ة بغ���داد، وت�شمن 
الموظفي���ن  م���ن  المبدعي���ن  تكري���م 
لجمي���ع دوائ���ر الدول���ة .وق���ال وهيب 
وهو رئي����س ر�شامين اأق���دم في دائرة 
الفنون العام���ة خالل المهرجان، "كان 
يوم���ًا م�شرق���ًا وبجه���ود مبارك���ة توج 
بتكريم كوكبة من المخل�شين للواجب 

الوطني والوظيفي".

 عماد جا�سم 
مدي���ر ع���ام دار الزي���اء العراقية اعلن 
ع���ن ا�شتع���داد ال���دار لإقام���ة مهرجان 
)ه���ن ي�شنعن الف���رح( وال���ذي �شيقام 
في قاعة الجواهري بمقر الدار، اليوم 
الح���د، ال�شاعة ال�شابع���ة م�شاء. وقال 
جا�شم ان هذا المهرجان يعتبر ن�شاطا 
نوعيا هدفه ت�شليط ال�شوء على اإبداع 
الم���راأة العراقية وهي تر�ش���م البهجة 

والفرح.

 زكية ر�سيد محمد
الكاتب���ة الكردي���ة تم تكريمه���ا من قبل 
ق���ام بزيارته���ا  وزارة الثقاف���ة حي���ث 
والن�ش���ر  الثقاف���ة  دار  ع���ام  مدي���ر    
ف���ي  اأمي���ن    ح�ش���ن  ئ���اوات  الكردي���ة 
منزله���ا بمحافظ���ة ال�شليماني���ة، وق���د 
ودرع  الإب���داع  بق���الدة  تقليده���ا  ت���م 
التمي���ز تثمين���ا لدوره���ا الفع���ال ف���ي 
مجال التربية والتعلي���م وا�شداراتها 
القيمة المتنوع���ة وتدوينها لن�شاطات 
و�شخ�شيات ن�شوية فاعلة في الم�شهد 

الثقافي الكردي .

متابعة املدى 

املمثل���ة  ال�شب���ت،  ام����س   توفي���ت، 
امل�شري���ة دلل عب���د العزي���ز عن عمر 
ناه���ز 61 عام���ا، بعد معان���اة كبرية 
اإ�شابته���ا  بع���د  لأ�شابي���ع  ا�شتم���رت 
بفايرو����س كورون���ا ال���ذي اأّث���ر على 
اجله���از التنف�ش���ي والرئ���ة. وبداأت 
الق�ش���ة باإ�شاب���ة عائل���ة �شمري غامن 
بفايرو����س كورون���ا نهاي���ة ني�ش���ان 
املا�ش���ي، اأثن���اء ت�شوي���ر فيلم "عامل 
احلال���ة  تده���ورت  ث���م  م���وازي"، 
ال�شحي���ة ل���دلل عبد العزي���ز ونقلت 
املا�ش���ي،  اي���ار  اأول  للم�شت�شف���ى 
واأ�شي���ب الفنان �شم���ري غامن بوعكة 
�شحي���ة ونق���ل للم�شت�شف���ى بعده���ا 
مبا�شرة، وتدهورت احلالة ال�شحية 
للفن���ان �شم���ري غ���امن م���ع خل���ل يف 
 20 ف���ى  ورح���ل  اجل�ش���م،  وظائ���ف 

حزي���ران املا�ش���ي، واأخف���ت الأ�شرة 
خ���ر وفاة �شمري غ���امن عن دلل عبد 
العزيز منعا لتدهور حالتها. وكانت 
دلل عب���د العزي���ز تعاين م���ن نق�س 
يف الأوك�شج���ن وهو م���ا يوؤثر على 
احليوي���ة  الأجه���زة  بع����س  ن�ش���اط 
يف اجل�ش���م. دلل عب���د العزي���ز 
ق���رى  اإح���دى  الت���ي ول���دت يف 
حمافظ���ة ال�شرقي���ة يف ال�شاب���ع 
ع�شر م���ن كان���ون الثاين/يناير 

ع���ام 1960، ا�شتطاع���ت احل�ش���ول 
على ع���دد م���ن ال�شه���ادات اجلامعية 
ك�شهادة بكالوريو�س يف الزراعة من 
جامعة الزقازيق، وبكالوريو�س من 
كلية الإعالم جامعة القاهرة، بجانب 
�شهادة دبلوم يف العل���وم ال�شيا�شية 
والعل���وم  القت�ش���اد  كلي���ة  م���ن 

ال�شيا�شية من نف�س اجلامعة.
وم���ن خ���الل م�شل�شل "بن���ت اليوم" 
اأن  غ���ري  الفني���ة،  انطالقته���ا  كان���ت 

النطالقة الفعلية جاءت اإليها عندما 
ر�شحها الفنان نور الدمردا�س للعمل 
"حبي���ب  اأم���ام  لتق���ف  امل�ش���رح  يف 
عمره���ا" -كما كانت حت���ب اأن تقول 
غ���امن- يف  �شم���ري  الراح���ل  للفن���ان 
ي���ا دكت���ور" ع���ام  "اأه���ال  م�شرحي���ة 
1981، قب���ل اأن يتزوج���ا بع���د ذل���ك 
بث���الث �شن���وات وينجب���ا الفنانت���ن 
دني���ا واإمي���ي �شمري غ���امن. ومنذ اأن 
اأ�شيب���ت ه���ي وزوجه���ا بفايرو����س 

كورون���ا واإع���الن نقلهم���ا اإىل اإحدى 
امل�شت�شفيات يف الثالثن من ني�شان/

اأبري���ل املا�ش���ي، ظ���ال يف امل�شت�شفى 
يواجه���ان تداعي���ات الإ�شابة، حتى 
م���ن  الع�شري���ن  يف  ال���زوج  رح���ل 
وكاب���دت  املا�ش���ي،  حزيران/ماي���و 
الزوج���ة دلل عب���د العزي���ز متاع���ب 
�شحي���ة كبرية بع���د اأن تاأث���ر اجلهاز 
التنف�ش���ي والرئ���ة. ا�شتطاع���ت دلل 
عب���د العزي���ز الت���ي اأك���دت يف لق���اء 

تلفزيوين �شابق اأنها "ل حتب ف�شل 
ال�شت���اء، وتعتر البح���ر عدوها" اأن 
ت���ري ال�شينم���ا امل�شري���ة والعربية 
الفني���ة  الأعم���ال  م���ن  كب���ري  بع���دد 
الت���ي و�شل���ت قراب���ة 219 عمال بن 
ال�شينم���ا والدراما وامل�شرح، ليعدها 
اجلمه���ور واحدة م���ن عمالق���ة الفن 
يف تاري���خ الف���ن العرب���ي. م���ن بن 
الأعمال الفنية البارزة التي �شاركت 
فيها على مدار تاريخها الفني "نهاية 
ول���د"،  و"ي���ارب  مت���زوج"،  رج���ل 
و"في�س وت�شبيه"، و"بئر اخليانة"، 
الأعم���ال  م���ن  وع���دد  و"املخ���ر"، 
الأخ���رى املحفورة يف اأذهان مالين 

املحبن واملتابعن.
الفني���ة  الأو�ش���اط  يف  عنه���ا  ُع���رف 

ح�ش���ور  عل���ى  ال�شدي���د  حر�شه���ا 
جمي���ع اجلنازات �ش���واًء داخل 

الو�ش���ط الفن���ي اأو خارج���ه، 
لك���ي ي�شاء الق���در اأن يبعدها 
ع���ن جن���ازة زوجه���ا الفنان 
�شم���ري غ���امن ال���ذي مل تك���ن 

تعلم بوفاته.

يف  عمله���ا  خ���الل  م���ن  ا�شتطاع���ت 
امل�ش���رح تق���دمي العديد م���ن الأعمال 
البارزة، من بينه���ا "هالة حبيبتي"، 
لي����س"،  واأن���ا  هاي����س  و"اأخوي���ا 
و"ح���ب يف التخ�شيب���ة"، و"فار����س 
بني خيبان". ف���ازت الفنانة الراحلة 
بالعديد من اجلوائ���ز كاأف�شل ممثلة 
الت���ي  الأعم���ال  م���ن  جمموع���ة  يف 
ع���ام  يف  فوزه���ا  بجان���ب  قدمته���ا، 
يف  ممثل���ة  اأف�ش���ل  بجائ���زة   1988
اآخ���ر  وكان  التلفزي���ون.  مهرج���ان 
ظهور لها م�شل�شل "ملوك اجلدعنة" 
الذي قدمته يف مو�شم دراما رم�شان 
الأخ���ري، ب�شحبة النج���وم م�شطفى 
�شعب���ان وعم���رو �شع���د، والذي لقى 
قبول وا�شتح�شانا من 
وكان  اجلمه���ور، 
من بن الأعمال 
يف  الب���ارزة 
�ش���م  مو
����س  لعر ا
الرم�شاين.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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عن دار املدى �شدرت رواية فيليب روث "التاآمر على اأمريكا" 
ترجمة  اأ�شامة منزجلي. وهي مزج بن الواقعية التاريخية، 
م����ع قدر م����ن التخييل فيما كان ميكن اأن يح����دث لو اأن اأمريكا 
يف بداي����ات الأربعينيات من الق����رن املا�شي، خ�شعت لنازية 
هتل����ر الت����ي امت����دت يف اأ�شق����اع الع����امل، وت�شبب����ت باحلرب 
العاملي����ة الثاني����ة، وي�ش����ع روث نف�شه يف قلب ه����ذه الق�شة، 
وق����د اأعي����د الهتم����ام والبحث عن ه����ذه الرواية، م����ع ت�شلم 
ترام����ب للحكم يف الف����رة النتخابية املا�شي����ة يف اأمريكا، 
ا م����ع ت�شاعد النف�س اليمين����ي واملحافظ يف فرة  خ�شو�شً

حكمه. و�شفها النقاد باأنها حتفة فنية من التاريخ امل�شاد.

ينق�شم العراق اجلديد اإىل ق�شمن: 
جماعة تع�شق دول اجلوار وتهيم 

غرامًا بها وهم طبعًا الذين انتفخت 
جيبوبهم واأر�شدتهم بعد عام 

2003، وق�شم اآخر يع�شق العراق 
ويرف�س اأن ُيدّجن ويزدرى، 

ويحتقر الطائفية والهيمنة على 
مقّدرات البالد، وهناك بن هذا وذاك 

َمن ي�شّمى الأغلبية ال�شامتة التي 
تذهب لالنتخابات لي�س حّبًا بفالن 

اأو كرهًا لعاّلن، لكنها تخاف على 
رزق اأطفالها الذي يتحكم به "�شا�شة 
يتنا�شلون  الذين  اجلديد،  " العراق 

يومًا بعد اآخر، يف األوان جديدة 
وطبعات اأخرية، لي�س اآخرها بالطبع 
النائب اأبو ميثاق امل�شاري الذي اأخذ 

يف الأيام الأخرية ي�شول ويجول 
بن اأروقة الف�شائيات، مرة يتهم 
�شباب احتجاجات ت�شرين باأنهم 

عمالء لل�شفارة الأمريكية ويروجون 
للما�شونية، ومرة يبكي على العراق 
الذي باعه م�شطفى الكاظمي للحاج 

اإىل  يتحول  ومرات  "بايدن"، 
فيل�شوف تفكيكي يحاول تفكيك 

الطرف الثالث الذي ل نعرف لونه 
وطعمه حتى الن . طبعًا من دون 

اأن ي�شاأله اأحد ماذا تريد؟ �شيّتهمني 
البع�س ب�"العبط" فهل يجروؤ اأحد 

مهما عال �شاأنه اأن ي�شاأل �شخ�شًا 
مثل اأبو ميثاق امل�شاري: ماذا تفعل؟ 

�شُيّتهم باخليانة حتمًا، األي�شت 
اأحزابنا العتيدة ومعها احلكومة 

الر�شيدة، كانت قد قررت قبل 
�شنوات ويف حلظة تاريخية مهمة 

اأن خطب اإبراهيم اجلعفري وحدها 
ميكن اأن توؤ�ش�س لعراق تعددي، واأن 
العناية ب�"طّلة" خمي�س اخلنجر هي 
التي �شتحمل ال�شرور واحلبور اإىل 

هذه البالد؟!
اأعذروين فاأنا يف مّرات كثرية ل 

اأعرف ماذا اأفعل حن اأقراأ، اأو اأُ�شاهد 
مثل هذه الفعاليات املحزنة، هل 

ابكي من العبث ، اأم اأ�شمت من �شّدة 
الكاآبة واحلزن، من اأبرز امل�شحكات 
واملبكيات التي حا�شرتني قبل اأيام 

واأنا اأ�شاهد ال�شيد امل�شاري ي�شخر 
من اجلي�س العراقي، ويطالب 

بحله ويتهمه باجلنب، ويرف�س اأن 
تكون هناك وزارة داخلية وجهاز 

للمخابرات، واأعتذر من ال�شيد 
امل�شاري فهو رمبا ل يريد اأن يكون 

للعراق جي�س نظامي، فالرجل يعتقد 
اأننا ل نزال نعي�س مع جي�س �شدام، 

ال�شيء املحزن اأن ال�شيد امل�شاري 
وهو يطلق �شهامه �شد اجلي�س 

ويطالب باإلغائه ويتهمه باخليانة، مل 
يجد حتى هذه اللحظة جهة حكومية 

تقول له: ملاذا فعلت ذلك؟ وتخيل 
جنابك لو اأن �شيا�شيًا اأمريكيًا اأو 

بريطانيًا او ايرانيا اتهم جي�س 
بالده باخليانة، ماذا �شيح�شل 

له؟ لكننا يف بالد الرافدين نحتاج 
اإىل رخ�شة لن�شاأل ملاذا ت�شتمون 

اجلي�س؟
يف مقابل �شورة امل�شاري، كنا قد 

تاأملنا من قبل يف �شورة املقاتل عبد 
الوهاب ال�شاعدي يحت�شن اأطفال 

املو�شل الذين ين�شدون الأمان ، 
و�شورة املقاتل ال�شهيد ابو حت�شن 

يطارد الدواع�س .
يف املو�شل والأنبار وجميع مدن 
العراق �شاهدنا العراق احلقيقي 
الذي تاآخى فيه اجلندي ومقاتل 

احل�شد وال�شرطي واأبناء الع�شائر، 
مي�شي على قدميه وي�شرخ طلبًا 

للخال�س من كل �شيء فا�شد وباطل، 
�شنعته قوى �شيا�شية تتاجر 

بحا�شرالبالد وم�شتقبلها .

متى يعتذرون 
للعراق ؟ 

التاآمر على اأمريكا

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)الأح���د( اأن درجات احلرارة مقاربة ملعدلتها ليوم اأم�س، واأن اجلو �شيكون 

م�شم�شًا يف جميع مناطق البالد. 
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فعالي���ات  ال�شب���ت  ام����س  اختتم���ت 
تق���دمي  بع���د  للم�ش���رح  الع���راق  معر����س 
عرو����س م�شرحي���ة عدة وجل�ش���ات نقدية 
اي�ش���ا مب�شارك���ة وا�شع���ة م���ن ا�شح���اب 
فعالي���ات  وتوا�شل���ت  الخت�شا����س. 
مهرجان العراق الوطني للم�شرح، باقامة 
العرو����س امل�شرحية ف�شال ع���ن الندوات 
الفكري���ة. وق���دم اول ام����س عر����س "ذ.. 
ه���وم" وهو م���ن تاألي���ف علي عب���د النبي 
الزي���دي، واإخ���راج غامن حمي���د، ومتثيل 
وبي���داء  حمم���د  وهن���اء  ها�ش���م  حمم���د 
ر�شيد ومظفر الطي���ب وحممود �شني�شل. 
و�شه���د ه���ذا العر����س تواج���د العديد من 
اجلمه���ور الذي �شاه���د امل�شرحية وتفاعل 

م���ع احداثه���ا. واختلف���ت اآراء اجلماهري 
ح���ول العر����س ما ب���ن موؤي���د ومعار�س 
للعر����س ل�شيما وان���ه عر�س على مواقع 
التوا�شل الجتماعي بب���ث مبا�شر. كذلك 

عر����س  "قيامة" لفرق���ة م�شرح اليوم، من 
تاألي���ف جمي���ل الرج���ه، واإخ���راج ح�شن 
جوير، ومتثي���ل �شيماء جعفر وزمن علي 
ونور حمي���د فيما ا�شت�شافت قاعة م�شرح 

"�شمريامي�س" عر�س "حدث يف كل مرة" 
من تاأليف عمار نعمة جابر، واإخراج علي 
ع�ش���ام، ومتثي���ل اأحم���د ال�شم���ال وبدور 
العب���د الل���ه واأحم���د حمم���د. وق���ال نقيب 
يف  ج���ودي  جب���ار  العراقي���ن  الفنان���ن 
حديث���ه ل�)امل���دى( اإن "املهرج���ان جاء يف 
حلظة تاريخية ومف�شلية مفعمة باإ�شرار 
مبدع���ي امل�ش���رح العراق���ي عل���ى العط���اء 
والإبداع". وبن ان "املهرجان هو لتاأكيد 
ح�شوره���م الفاع���ل يف معادل���ة التغي���ري 
والنهو����س ال�شام���ل، ملجابه���ة كل حالت 
النكو����س والردي والف�ش���اد والإرهاب، 
من اأجل بناء عراٍق جديد حُترم فيه اإرادة 
ال�شع���ب، ومب���ادئ احلري���ة، وامل�ش���اواة 
والدميقراطي���ة، انطالق���ًا م���ن جوه���ر فن 
امل�ش���رح املبني على احل���وار، وما يعك�شه 

م���ن تفاعل حيوي وحيات���ي �شادق، يعر 
ع���ن حق الجتهاد والخت���الف واخلطاأ". 
واأ�ش���اد ج���ودي بجمي���ع القائم���ن عل���ى 
املهرج���ان، مل���ا بذل���وه م���ن جه���ود حت���ى 
يظهر بال�شورة الالئق���ة. من جانب اآخر، 
�شه���دت العرو����س امل�شرحي���ة التي قّدمت 
على م�شارح "النج���اح" و"�شمري اأمي�س" 
و"الرافدي���ن"، ح�شورًا جماهريي���ًا لفتًا 
عل���ى الرغم من �شعوب���ة الو�شع ال�شحي 
يف الع���راق، ف�ش���اًل ع���ن ارتف���اع درجات 
احل���رارة والو�شع القت�ش���ادي ال�شعب، 
اإل اأن كل ه���ذه الأ�شب���اب مل متنع متابعي 
احل�ش���ور  م���ن  امل�شرحي���ة  العرو����س 
وال�شتمت���اع مب�شاه���دة اأعم���ال م�شرحية 
مت اختيارها بعناية فائقة من قبل اللجان 
املخت�ش���ة. اجلل�ش���ات النقدي���ة ا�شتم���رت 

ب�ش���كل يومي بع���د العرو����س امل�شرحية، 
اأثبتت ج���دارة ومكان���ة الناق���د امل�شرحي 
اأو  الن����س  تفكي���ك  كيفي���ة  يف  العراق���ي 
حتليل الروؤي���ة الإخراجي���ة، وتقييم اأداء 
املمثل���ن. ي���وم ام����س و�شم���ن اجلل�ش���ة 
النقدي���ة ال�شاد�ش���ة مت���ت مناق�ش���ة ارب���ع 
مو�شوع���ات ومب�شارك���ة نق���اد خمتلفن. 
اجلل�ش���ة النقدي���ة ال�شاد�شة كان���ت بادارة 
امي���ان القي�شي ويف البداية متت مناق�شة 
م�شرحية حدث يف كل مرة وناق�شها الناقد  
ب�ش���ار علي���وي. ث���م م�شرحي���ة "ذا هوم" 
وناق�شه���ا الناقد حميد �شاب���ر وم�شرحية 
الناقد جبار خماط،  "ا�شتب���اك" وناق�شها 
فيم���ا كان���ت الن���دوة الفكرية ع���ن امل�شرح 
الحتجاج���ي للفنان ماجد درند�س وكانت 
الورقة النقدية ل� د. جبار ح�شن �شري.

اإ�������س������دال ال�������س���ت���ار ع���ل���ى م����ه����رج����ان امل���������س����رح ال���ع���راق���ي 
عرو�ض م�سرحية وجل�سات نقدية 

"فورب����س"،  ن�شرت���ه  تقري���ر  يف 
ُتق���در ثروة "ريهان���ا" الآن ب� 1.7 
ملي���ار دولر مم���ا يجعله���ا اأغنى 
مو�شيقي���ة يف الع���امل والثاني���ة 
لك���ن  وينف���ري".  "اأوب���را  بع���د 
مو�شيقاها لي�ش���ت التي جعلتها 
اجل���زء  ياأت���ي  للغاي���ة،  ثري���ة 
الأكر من ثروتها والذي يقدر 

م���ن  دولر،  ملي���ار   1.4 بنح���و 
قيم���ة �شركته���ا مل�شتح�ش���رات التجميل 

والت���ي اأطلقته���ا ع���ام 2017، والتي 
توؤك���د "فورب����س" الآن اأنها متتلك 

50% منها. بينما يكمن الكثري من 
الباقي يف ح�شته���ا يف �شركتها 

للمالب�س الداخلية، التي تقدر 
ملي���ون   270 بنح���و  قيمته���ا 
ملهنية دولر، ثم اأرباحها من حياتها  ا

كمو�شيقية وممثلة.
يف  املول���ودة  "ريهان���ا"  اأن  ح���ن  يف 

باربادو�س لي�ش���ت امل�شهورة الوحيدة 
الت���ي ا�شتف���ادت م���ن تواجدها على 

و�شائ���ل التوا�ش���ل الجتماع���ي - 
لديه���ا 101 ملي���ون متاب���ع عل���ى 
اإن�شتغرام  و102.5 مليون على 

توي���ر لبن���اء عالم���ة جتاري���ة 
للجم���ال، فه���ي اأجن���ح رائدة 

اأعمال يف جمال التجميل. 

حتدث امللياردير الأمريكي بيل غيت�س، 
موؤ�ش����س �شرك���ة "مايكرو�شوف���ت"، عن 
طالق���ه من زوجت���ه ميلين���دا، معرا عن 
حزن���ه ال�شدي���د ب�شبب النف�ش���ال عنها، 
وق���ال بيل غيت����س فى مقابل���ة مع موقع 
"�ش���ي اإن اإن"، اإن "ميلين���دا �شخ�شي���ة 
عظيم���ة وه���ذه ال�شراك���ة الت���ي و�شلنا 
�شخ�ش���ي  ح���زن  م�ش���در  نهايته���ا  اإىل 
كب���ري"، موؤكدا اأنه ما زال يتوا�شل معها 
واأنهم���ا يعمالن مع���ا يف الأمور املتعلقة 

مبوؤ�ش�شاتهما امل�شركة.

ورد بي���ل غيت����س عل���ى تقاري���ر ب�ش���اأن 
قل���ق ميليندا من عالق���ة غيت�س مع رجل 
الأعمال املدان بارتكاب اعتداء جن�شي، 
جيف���ري اإب�شتن، الذي ت���ويف بال�شجن 
ع���ام 2019 يف انتظ���ار حماكمته، وقال 
غيت����س، "تناولت ع���دة وجب���ات ع�شاء 
معه ملناق�شة الأعم���ال اخلريية، وعندما 
ب���دا اأن هذا مل يكن �شيئا حقيقيا، انتهت 
العالقة، وكان من اخلط���اأ الفادح ق�شاء 
الوق���ت مع���ه ومنح���ه امل�شداقي���ة، لق���د 

اأخطاأت".

اأمريكي���ون حتذي���را  اأطل���ق علم���اء 
ملحبي وع�شاق القه���وة باأن ما يزيد 
عل���ى ن�ش���ف اأنواع ال���نب الري يف 
العامل عر�شة خلط���ر النقرا�س، ما 
�شي���وؤدي اإىل رفع اأ�شع���ار منتجاته 

املختلفة يف خمتلف البلدان.
اأعده���ا  الت���ي  الدرا�ش���ة  وبح�ش���ب 
"روي���ال  موؤ�ش�ش���ة  يف  اخل���راء 
بوتاني���ك غاردن���ز" ونقلته���ا وكالة 
"رويرز"، فاإن ال�شقيع ال�شديد يف 
الرازي���ل اأدى اإىل تل���ف حما�شي���ل 
زي���ادة  اإىل  بالإ�شاف���ة  كب���رية، 
تكالي���ف نقل الب�شائع ح���ول العامل 
باج���راءات  املرتبط���ة  وامل�شاع���ب 

احلد من انت�ش���ار فايرو�س كورونا 
امل�شتجد. واأ�شارت الدرا�شة اإىل اأن 
اإج���راءات احلماي���ة احلالية املتبعة 
لأن���واع ال���نب ال���ري لي�ش���ت كافية 
حلمايت���ه على امل���دى البعي���د وهذا 
الأم���ر قد يت�شب���ب بخف����س الإنتاج 
العامل���ي وزي���ادة الطلب م���ا �شينتج 
اأزم���ة عاملي���ة ك���رى متعلق���ة  عن���ه 
ب�ش���وق ال���نب. وق���ال الباحث���ون اإن 
لإجراء عاجل  ما�شة  "هناك حاج���ة 
يف دول ا�شتوائي���ة بعينه���ا ل �شيما 
مناط���ق  يف  خا�ش���ة  اأفريقي���ا  يف 
الغاب���ات الت���ي تع���اين ب�ش���دة م���ن 

التغري املناخي".
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ريهانا تدخل نادي 
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بيل غيت�ض بعد طالقه: حزين جداً 

دلل عبد العزيز.. رحيل "عا�شقة الأمومة"
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