
بغداد –المواطن

اك�د رئي�س الجمهوري�ة بره�م صال�ح، ان 
االس�تعداد إلج�راء انتخاب�ات ح�رة ونزيه�ة 
مطل�ب افرزت�ه س�احات الحراك الش�عبي يف 
عم�وم الع�راق ، وفيم�ا اك�د رئي�س مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي  ، اننا أمام فرصة 
تاريخية الستعادة ثقة الشعب عرب االنتخابات، 
أك�د رئيس مجلس الن�واب، محمد الحلبويس، 
الس�بت، ان الربمل�ان رفض اس�تقطاع رواتب 

املوظفني كي ال يضيف هما آخر للمواطنني.
وق�ال رئي�س الجمهورية بره�م صالح خالل 
الحفل التأبيني بذكرى يوم الش�هيد العراقي: 
االس�تبداد  ض�د  الع�راق  ش�هداء  »نس�تذكر 
واالره�اب«، مبين�ا: »نح�ن بحاج�ة ملراجعة 
مجم�ل العملية السياس�ية والتأس�يس لعقد 
س�يايس جدي�د يضم�ن تصحي�ح املس�ارات 
ويلبي طموحات الشعب«. واضاف انه »يجب 
عدم الته�اون يف إنجاز الخط�وات االصالحية 
وتحديداً إجراء االنتخابات«، موضحا: »أمامنا 
األج�واء  تهيئ�ة  أبرزه�ا  جس�يمة  تحدي�ات 
املناس�بة إلج�راء انتخابات نزيه�ة وعادلة«. 
وتابع رئيس الجمهورية ان »االستعداد إلجراء 
انتخابات حرة ونزيهة مطلب افرزته ساحات 
الحراك الش�عبي يف عموم الع�راق«. واوضح: 

»نحن امام مفرتق طرق، اما العودة اىل الوراء 
بنزاع�ات واصطفافات مذهبية وقومية، واما 
التق�دم نح�و بن�اء الدول�ة وحفظ س�يادتها 
وف�رض القان�ون ع�ى الجمي�ع«، مش�را اىل 
انه »يجب عدم الس�ماح لجعل العراق س�احة 

لتصفي�ة الحس�ابات اإلقليمي�ة، ال ام�ن وال 
استقرار يف املنطقة بال امن واستقرار وسيادة 

العراق ودوره الريادي االقليمي والدويل«.
فيم�ا ق�ال رئيس مجل�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي خ�الل الحفل التأبين�ي بذكرى يوم 

الشهيد العراقي: »أحيي جميع عوائل الشهداء 
والدم الطاهر هو من يبني املس�تقبل«، مبينا: 
»عملنا عى اع�ادة بناء الدولة منذ اليوم األول 
لتويل رئاسة الحكومة«. واضاف اننا عملنا عى 
بناء الدولة وليس إضعاف القوى السياسية«، 

موضحا: »أنا غر معني باملزايدات االنتخابية«. 
تابع اننا »سنطبق الورقة اإلصالحية البيضاء 
إلنق�اذ الع�راق«، الفت�ا اىل ان »البع�ض يضع 
رئي�س  واردف  الحكوم�ة«.  أم�ام  العراقي�ل 
مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي: »حققنا 
خطوات إيجابية يف مكافحة الفس�اد«، مشرا 
مس�تمره  الفس�اد  مكافح�ة  »لجن�ة  ان  اىل 

بعملها«.
فيم�ا ق�ال رئي�س مجل�س الن�واب، محم�د 
الحلب�ويس يف كلم�ة له خالل الحف�ل التأبيني 
بذكرى يوم »الش�هيد العراق�ي«، إن »الرتاجع 
االقتصادي سيقوض جهود بناء الدولة«، مبينا 
انه »من ال�روري الوقوف ع�ى االنتهاكات 
بحق املواطنني بسبب السالح املنفلت«. وتابع 
قائال »ما زال أمامنا الكثر لتحقيق الطموحات 
التي تأخرت بس�بب ما واجهن�اه من هجمة 
ارهابية رشس�ة من جانب ومن تغول للفساِد 
من جانب آخر، حتى تعثرت مس�اعينا وتأخر 
مرشوع الدول�ة الواعدة وتراجع�ت الخدمات 
اىل حد غر معقول، وتلكأت مش�اريع االعمار 
وض�اع الكث�ر م�ن الوق�ت والجهد وامل�ال ». 
وأض�اف ان » الوق�ت ق�د ح�ان لدع�م القوى 
الوطنية إلخراج الع�راق من محنته، وتحقيق 
مرشوع االصالح املتمث�ل بالتخلص من بقايا 
االره�اب والفس�اد، وتحقي�ق هيب�ة الدول�ة 
بحرص السالح، ومنع السالح املنفلت لضمان 
 أمن املواطنني والعملية السياسية وعدم تدخلِه 

يف نتائج االنتخاب�ات، وحرص قوته بيد الدولة 
 ملواجهة اإلرهاب والجريم�ة املنظمة، وتعزيز 
ق�درات قواتنا االمنية والعس�كرية ». وأوضح 
الحلبويس، ان »هذه االيام تعد فاصلة ومهمة 
يف تاري�خ العملي�ة السياس�ية ونحن نس�تعد 
إلج�راء االنتخاب�ات املبكرة والتي ستؤس�س 
ملرحلة جديدة، ونتحمل اليوم املس�ؤولية أمام 
تحديات الظرف االقتصادي الصعب الذي يمر 
بنا والذي صار يهدد مستقبل التنمية يف العراق، 
ب�ل ويه�دد مص�در عي�ش املواطن«. وأش�ار 
إىل ان »الربمل�ان رف�ض جميع االس�تقطاعات 
املطروحة يف مرشوع املوازنة من املواطن، لكي 
ال نضيف هما جديدا اىل هموِمه املرتاكمة، كما 
ان�ه ال يمكن اغفال معان�اة النازحني ومصر 
املغيب�ني،  ورضورة الوقوف ع�ى االنتهاكات 
الت�ي يتعرض له�ا املواطنون هن�ا وهناك من 
جراء الس�الح املنفلت الذي بدأ يش�كل ظاهرة 
مقلق�ة للمواط�ن والدول�ة«. وب�ني أن » أث�ر 
الرتاج�ع االقتصادي لن يقترص ع�ى الجانب 
املعييش للمواطن فحس�ب، بل سيقوض - إن 
اس�تمر تده�وره - كل الجهود الت�ي بذلت يف 
املرحل�ة املاضي�ة لبناء الدول�ة«، الفتا إىل ان » 
عمل مجلس النواب ومنذ بداية دورته ومرورا 
بمرحل�ة التظاه�رات املطلبي�ة والت�ي ن�ادى 
بها الش�عب يف مقاربة ليس�ت س�هلة وكانت 
خطواتن�ا متوازن�ة بني ما يطمح ل�ه املواطن 

وما تتطلبه األطر الدستورية والقانونية«

رئيس مجلس االدارة
د. ابراهيم محمد بحر العلوم
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أعلن مرصف الرافدين،  السبت، استمراره يف منح القروض والسلف والتسهيالت املرصفية األخرى للمواطنني 
واملوظف�ني. وذكر املكتب اإلعالمي للمرصف يف بي�ان، أن »املرصف »أطلق خدماته املرصفية املتنوعة للمواطن 
واملوظف من قروض وسلف شخصية«. وأشار املكتب إىل أنه »بإمكان الزبائن مراجعة فروع املرصف للحصول 

عى تلك املنتجات املرصفية«.

بغداد-المواطن

الرافدين يعلن استمراره بمنح القروض والسلف 
للمواطنين والموظفين
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مفوضية االنتخابات تعلل سبب 
تمديدها مدة تسجيل التحالفات 
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عدد من المسؤولين خالل الحفل التأبيني ليوم الشهيد العراقي - امس

الكاظمي: البعض يضع العراقيل أمام الحكومة .. الحلبوسي يؤكد: سنمرر قانون الموازنة
رئيس اجلمهورية: حنن حباجة ملراجعة جممل العملية السياسية والتأسيس لعقد سياسي جديد 

لق�د أتي�ح لنا مؤخ�راً اإلط�الع ع�ى وثيقة 
تناولت مفهوم السيادة العراقية، وخراً فعل 
ملتق�ى الثالثاء للحوار، برئاس�ة د. إبراهيم 
بح�ر العلوم وكوادره وبالتنس�يق مع معهد 
العلمني العلمي، وتجش�موا من إعداد وثيقة 
تتحدث عن )أزمة العراق سيادياً( وتعرضت 
لفص�ٍل أس�ايس من فص�ول أزم�ات العراق 
املبعث�رة ومفردة هامة م�ن مفردات الهوية 
الوطني�ة العراقي�ة املنقوصة، وع�دت بحق 
جهدُّ وطنيُّ حريص. وإتجاه إيجابي يسمح 
بتقلي�ص املس�افات ب�ني جمي�ع املهتم�ني 
بالشأن الس�يايس العراقي. أحاطت بأسوار 
الزواي�ا، وعرض�ت  املش�كلة م�ن مختل�ف 
رؤية فكرية سياس�ية تعيد ملفهوم السيادة 
الوطنية، حضورها يف قلب املواطن العراقي، 
وفرضت لقاءاً ودياً إس�تثنائياً،وتركت الباب 
مفتوحا ملنصة حواري�ة بني النخب الفكرية 
والسياس�ية، يف قلب الس�احة الثقافية، من 
أج�ل أن تس�تكمل )فراغ( مفهوم الس�يادة، 
وإش�غال س�احة النخب الوطني�ة بمختلف 
مش�اربها، وبما تنوي إستحداثه من برامج، 
عالق�ة  له�ا  وعن�ارص  وأس�اليب،وتعبئة، 
بمعادالت ألزمات الع�راق اليومية، من تذمر 
إجتماع�ي وأخالقي متزايد، إىل فس�اد إداري 
ينخ�ر جميع مؤسس�ات الدول�ة، وفوق هذا 

وذاك اإلحتالل جاثم عى الصدور.
إس�تندت الورقة إىل أبح�اث مفصلة تناولت 
موق�ف رؤوس�اء الحكومات التي س�بقت، 

حكوم�ة الكاظم�ي، وع�دداً م�ن الباحث�ني 
واألكادميني.

بداية البد أن نطرح سؤال إمكانية اإلفادة من 
األزمة »أزمة العراق س�يادياً » وإنعكاساتها 
املبارشة عى العراقيني، وعى س�ياق العملية 
الفرق�اء  تعاط�ي  وطبيع�ة  السياس�ية، 
السياس�يني مع أزمة الس�يادة وماتلتها من 

أزمات متفرقة.
ففي مرحلة تحضر )ملتقى الثالثاء للحوار( 
إليج�اد مناخ فكري س�يايس إجتماعي. برز 
بوضوح التباين بني رؤى الرؤساء  السابقني 
، ح�ول مفه�وم الس�يادة، وطبيع�ة األزمه 
وكيفية التعاطي معها عى أس�اس املصالح 
األمريكي�ة  الرؤي�ة  مفه�وم  املش�رتكة،مع 

للعراق وللمنطقة.
وس�ينعكس هذا التوجه بشكل مبارش، عى 
نحٍو، يصعب فيه عى القوى الوطنية والنخب 
الثقافية، إيجاد موقف ثابت يمكن أن يبنى، 
علي�ه تعري�ف واض�ح ملفه�وم »الس�يادة« 
وتصورات مستقبلية كأس�لوب عمٍل وتكتل 
يف مواجهة املرشوع األمريكي ورؤيتها حول 

سيادة العراق وإستقالله.
إن ق�راءة النص�وص األمريكي�ة والتي عادة 
تخفي معان�ي خلف الس�طور،يمنحنا فهم 
املطل�ب االمريك�ي واهدافه�ا املعلن�ة وغر 

املعلنة التكتيكية واالسرتاتيجية واالمنية.
إذ تم إس�قاط النظام السابق وفقاً لفرضية 
)إنق�اذ العراق( فس�قطت معه بن�ى تحتية 

وفوقية، كما سقط عى يد الجيش األمريكي 
ثوابت وطنية وسيادية معروفه.

وإصطحبت القيادة العسكرية األمريكية مع 
خرائطها التعبوية، خريطة والءات سياسية 
م�ع خريط�ة مصال�ح س�رتاتيجية. عندما 
غمرت الع�راق بلغة ه�ي ذات املفردات التي 
تعامل�ت بها، مع فيتنام والصومال. وعمدت 
ع�ى تس�خر ق�درات الع�راق ليصب�ح ثقالً 
إقليمياً، وحليفاً س�رتاتيجياً لها. ومحارصة 
كل من إيران والس�عودية وهي األخرى أخيل 
مكانها من اروقة مصنع القرار الس�يايس يف 

أمريكا.
وم�ا إقام�ة القواع�د العس�كرية له�ا هن�ا 
وهن�اك، إال هدف�اً له�ا لالحت�واء والهيمن�ة 
وابتزاز املنطقة، إن االس�رتاتيجية األمريكية 
ودوافعه�ا  كش�ف عنه�ا وزي�ر الخارجي�ة 
صحيف�ة  ع�ن  )كيس�نجر(نقالً  األس�بق 
نيويورك تايمز. »أن م�ن اكرب دالئل نجاحنا 
الكب�ر يف التحك�م بعق�ول العراقيني وباقي 
العال�م، انن�ا اوهمناهم بأنن�ا عازمون عى 
ترك العراق بعد ان فشلت سياستنا به. وبني 
ح�ني وآخ�ر نج�ري مرسحي�ة اعالمية عن 
انس�حابات عس�كرية خداع�ة. بينما يكفي 

القليل من الحكمة للتفكر باالمر التايل:
اننا شيدنا يف املنطقة الخراء يف بغداد اكرب 
واضخم واقوى س�فارة يف تاري�خ البرشية. 
مس�احتها 104 هكتارات وتعد أكرب بس�تة 
إضعاف من مجمع األمم املتحدة يف نيويورك، 

وبع�رشة أضع�اف م�ن س�فارتنا يف بك�ني. 
كلفته�ا حوايل ملي�ار دوالر وتكلف�ة إدارتها 
السنوية مليار دوالر. فيها 20 مبنى و1000 
موظ�ف، وه�ي تعترب مدينة مس�تقلة حيث 
تضم السكن واالس�واق وكل وسائل الرتفيه 
ومولدات الطاقة والتنقي�ة والتصفية، حتى 

يمكنها العيش مستقلة تماما لعدة اعوام !
كيف يصدق انسان حتى لو كان له عقل طفل. 
اننا نش�يد مثل هذه السفارة االسطورية يف 

بلد ندعي بأننا يف الطريق ملغادرته؟ 
فهل سيستفيد الفرقاء والكيانات والزعماء 
من األزم�ة، ويعيدوا الق�راءة املنهجية مرة 
أخ�رى، ويتعاط�وا م�ع موضوع الس�يادة 

املنقوصة، بروح، وميزان العمل الوطني؟
أم أنهم سراكمون ذات األخطاء، كما يحدث 
دام و يبنون عليها؟  فع�اًل عى التنافس والصِّ
إن مانفتقر إليه يف العراق اليوم، ليس اإلبداع 
الف�ردي، فاملبدع�ون موج�ودون دائماً،ب�ل 
املؤسسات الثقافية املدنية التي تحتضن، هذا 
اإلبداع ضمن س�ياقات جماعية،أن الخروج 
من مركزية األنا، ومصالحها اآلنية، والقبول 
بالعمل املش�رتك، من أجل الجماعة األوسع، 
ي�كاد يكون غائب�اً عن مش�هدنا الثقايف. أن 
ثم�ة مواقف عديدة يتعل�م الناس فيها كيف 
يف  )كم�ا  مح�دودة  مج�االت  يف  يتعاون�ون 
املشاريع الوطنية الكربى.. من قبيل مفهوم 
الس�يادة( واليمك�ن له�ذا الجه�د والحرص 
الوطني من قبل من س�اهم وأرشف عى هذا 

امل�رشوع، يف مقدمتهم الدكتور إبراهيم بحر 
العلوم.،اليفلح إال بفضل الجهد »التعاوني«.

من هن�ا نقول ملاذا اليتم اللجوء إىل تش�كيل 
»غرف�ة النخبة« تؤس�س ملناخ س�رتاتيجي 
املش�اكل  بمفاتي�ح  اإلمس�اك  ع�ى  ق�ادر 
التي تعص�ف بالع�راق ومحيط�ه اإلقليمي  
وبواعثه�ا. الدولي�ة، وإن دراس�ة التجرب�ة 
السياس�ية يف الع�راق، ومايحيطها من عقد 
مس�تعصية، وتحدي�ات خط�رة، مرهون�ة 
بإعتم�اد معاي�ر معرفية وثيق�ة وضوابط 
وطني�ة س�ليمة،لتكون ه�ذه الغرف�ة هي 

القاع�دة الت�ي يت�م النق�اش والتوافق بعد 
أن تأخ�ذ، ه�ذه الغرف�ة دوره�ا القانون�ي 
الس�يادية  املعض�الت  ح�ل  والس�يايس،يف 

ومشاكل البالد األخرى؟
إن وج�ود »غرفة نخب�ة« وطنية ممثلة لكل 
الطوائ�ف واملل�ل، يمث�ل تخريج�ة مقبولة 
أمام العراقيني واملجتم�ع املحيل واإلقليمي. 
واإلحت�كام إليه�ا وف�ق مقايي�س وقواع�د 
ومناه�ج وطنية،والأعتق�د أن أح�داً حينها 
ويتهمه�م  السياس�ني،  الفرق�اء  س�يوآخذ 

بتجاوز األخالق الوطنية.
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اصدرت اللجنة العليا للصحة والس�المة يف العراق، السبت، قرارات 
ع�دة للحد من فياروس كورونا، منها ف�رض حظر جزئي للتجوال 
بدءاً م�ن الخميس املقبل. وقررت اللجنة بحس�ب بيان لها، فرض 
حظر للتجوال من الثامنة مس�اًء للخامسة صباحاً بدءاً من الثامن 
عرش من الشهر الجاري وملدة أسبوعني، واستثنت الصحة والقوات 
األمني�ة والدوائر الخدمية ومحال بي�ع الخضار من حظر التجوال. 
كم�ا قررت من�ع اقامة مجال�س العزاء مع فرض غرامة خمس�ة 
مالي�ني للمخالفني، وإغالق املس�اجد والحس�ينيات كافة وفتحها 
اوق�ات الصالة فقط لرف�ع االذان. وقررت يكون التعليم يف املدارس 
واملعاهد والكليات الحكومية واالهلية الكرتونياً من يوم 18 شباط 
باس�تثناء املراح�ل النهائي�ة لطلبة كلي�ات الطب، وإغ�الق مراكز 

املس�اج والتجميل ملدة أس�بوعني. وقررت ايضا منع إقامة حفالت 
االفراح يف قاعات املناس�بات وغلقها من 15 شباط اىل اشعار اخر. 
وكان�ت وزارة الصح�ة والبيئة، قد اكدت امس الس�بت، انها أعدت 
حزمة من االجراءات الوقائية التي تس�اعد يف قطع سلسلة انتقال 
الع�دوى بكورونا وتقليل نس�ب االصاب�ات. ال�وزارة قالت يف بيان 
ان�ه »يف الوقت الذي تتصاعد فيه نس�ب اإلصابات بفروس كورونا 
من�ذرًة بموجٍة ثانية م�ن الجائحة قد تكون اق�ى من االوىل، وقد 
أش�ارت بياناتنا املتكررة طيلة األيام املاضية محذرًة املواطنني من 
االس�تمرار بالتهاون باالجراءات الوقائية، اال انه ولالس�ف الشديد 
أصبح عدم االلتزام والتهاون يمثل ظاهرة عامة أتس�عت لتش�مل 
التجمعات النخبوية والرس�مية واملؤتمرات الجماهرية والنقابية 
واالحتف�االت الكبرة بدون االلتفات اىل خطورة تلك التجمعات عى 
أتس�اع التف�يش الوبائي و تبعاته الخطرة ع�ى صحة املواطنني«. 
واضاف البيان: »من مسؤوليتنا الوطنية و مهامنا بموجب قانون 

الصح�ة العامة النافذ نكرر تحذيرنا للمواطنني كافة واملؤسس�ات 
الرس�مية والنخ�ب املثقف�ة واالعالمي�ة يف بلدنا الحبي�ب بااللتزام 
التام باالج�راءات الوقائية وعدم اقام�ة اي تجمعات برشية مهما 
كانت دواعيها اذ ان الوضع الوبائي بات خطرا ويحتمل اس�تمرار 
تصاع�د االصاب�ات فيما اذا اس�تمر التهاون باالج�راءات الوقائية 
وع�دم االصغ�اء للبيانات التي تص�در من وزارة الصح�ة وقرارات 
اللجنة العليا للصحة والس�المة الوطني�ة«. وأعلنت وزارة الصحة 
، تس�جيل 2190 إصابة جديدة، و7 وفيات بفروس كورونا، خالل 
ال�24 س�اعة املاضية. ووفق�اً لبيان الصحة » بل�غ عدد اإلصابات 
الكيل بفروس كورونا يف العراق 641628 »، فيما »بلغ عدد حاالت 
الش�فاء، خالل ال�24 س�اعة املاضي�ة، 1158، ليص�ل عدد حاالت 
الش�فاء الكيل، إىل 605980«. وتويف 7 مصاب�ني بفروزس كورونا 
يف العراق، خالل ال�24 ساعة املاضية ليصل عدد الوفيات األجمايل، 

إىل 13164.

وزارة الصحة: الوضع الوبائي بات خطريًا  

اللجنة العليا : فرض حظر جزئي للتجوال والتعليم الكترونيا ومنع اقامة الحفالت في القاعات 
صندوق اإلسكان يكشف 
آلية  القروض الجديدة

بغداد- المواطن

كش�ف صندوق اإلس�كان،  الس�بت، اآللية الجدي�دة ملنح الق�روض للمواطنني 
الراغب�ني ببناء وحداتهم الس�كنية أو إضاف�ة بناء إليها. مدير ع�ام الصندوق 
التاب�ع ل�وزارة اإلعم�ار واالس�كان والبلدي�ات، ضياء موج�د عبد الل�ه قال يف 
ترصيحات تابعتها السومرية نيوز، إن »الحد األعى ملبلغ القرض هو 75 مليون 
دينار، يسدد عى مدى 20 عاماً«. واضاف، أن »مبالغ القروض مختلفة بحسب 
املناط�ق واألقضية، فالح�د األعى للقرض يف بغداد ومراك�ز املحافظات هو 75 
مليون دينار، ويف أطراف بغداد 60 مليون دينار، وأطراف املحافظات 50 مليون 
دين�ار، بينما أصبحت مدة القرض 20 عاماً بعد أن كانت 15 عاماً«. وتابع، أنه 
»سيقع عى عاتق صندوق اإلسكان حرصاً، عمليتي البناء وإضافة البناء، بينما 
يقع عى عاتق املرصف العقاري رشاء وحدات سكنية يف املجمعات االستثمارية 
بمبل�غ يصل إىل 125 مليون دينار، وخ�ارج املجمعات بمبلغ قرض 100 مليون 
دين�ار، عى أن تس�تقطع فائ�دة العمولة االداري�ة بقيمة 5 باملئ�ة وتؤخذ ملرة 

واحدة«.

      عالء عبد الطائي 
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طرق حل المنازعات في الدولة الفيدرالية

قراءات قانونية  في ضوء دستور العراق الصادر عام ٢٠٠٥ 
(���������� ������ ���)

الذي تحيط به قوى إقليمية ودولية سمح لها ممن يتبوء 
السلطة أن تمارس دوراً كبرياً يف توجيه مجريات األمور 
ما هو  الحال عىل  بقاء  يعني مقدماً  ما  العراق, وهذا  يف 
عليه لفرتة زمنية قادمة يف عراق يعاني من مشاكل كبرية 
لعل من أبرزها اآلثار التي ترتبت عىل إنهيار أسعار النفط 
يف األسواق العاملية, فضالً عن تعرض الجيش واملؤسسة 
األمنية العراقية!!!!! اىل عار الهزيمة مرة أخرى بسقوط 
محافظة األنبار بيد املتشددين القادمني من أصقاع العالم 
املختلفة, والذين نجحو عىل ما يبدو يف تبني مفهوم دولة 
الرؤى  تعدد  ذلك  يف  مستغلني  عائمة  أو  متحركة  بحدود 
الربيق  من  شيى  باعادة  تحلم  التي  فرتكيا  املطروحة, 
االستعماري القديم حيث االمرباطورية العثمانية, وإيران 
يف  سلوكها  خالل  من  الثورة  تصدير  بأحالم  املهووسة 
املنطقة - عن وعي أو من دون وعي - التي تحقق جانب 
يد  عىل   ٢٠٠٣ عام  األوىل  العراقية  الدولة  بسقوط  منها 
القوى  بني  املصالح  رصاع  عن  فضالً  األمريكي  املحتل 
الكربى يف املنطقة مما يعيدنا اىل رضورة التذكري بما سبق 
للديمقراطية  األول  املنظر  ليبهارت  آرنت  عنه  عرب  وأن 
يف  التوافقية  التجربة  فشل  إن  اىل  أشار  عندما  التوافقية 
لبنان إنما يعود جزء أسايس منه اىل بيئة لبنان االقليمية 

غري املؤاتية.
واجهت  التي  املشاكل  ان جملة  اىل  نشري  آخر  من جانب 
هي  بقيت  املالكي  نوري  األسبق  العراقي  الوزراء  رئيس 
ذاتها مواجهة لرئيس الوزراء الالحق له «حيدر العبادي», 
واجهت  التي  املشاكل  من  أساسياً  جانباً  أن  يعني  وهذا 
وبشكل  للوزارة,  املالكي  نوري  رئاسة  فرتة  يف  العراق 
يمكن  ال  الوزراء  ملجلس  الثانية  رئاسته  فرتة  يف  خاص 
أن يتحملها هو بمفرده بل كامل املشرتكني يف ما أصبح 
يطلق عليه بالعملية السياسية, فالقوى الكردية التي لم 
تتفق يوماً مع أية حكومة عراقية سواء يف العهد امللكي 
للمشاكل وسبباً يف  العهد الجمهوري بقيت مصدراً  أم يف 
العراقي دون رد حازم من  تدخل قوى إقليمية يف الشأن 
قدمت  التي  األمريكي  األحتالل  بعد  ما  بغداد  حكومات 
الكثري من دون أن تحصل عىل شيئ يستحق العناء فهل 
عما  املسؤولية  تتحمل  بغداد  إن  ذلك  بعد  القول  يمكن 
يحصل ؟ أم أنها عقدة تأريخية ال بد وأن تظهر من الدور 
الذي يمكن لعاصمة الرشيد أن تبارشه يف مستقبل العراق 
برصف النظر عن توجهات وطموحات األطراف وأصحاب 
الخيال  بخيوط  مطرز  مجد  اىل  الساعني  من  املصالح 
يصبحوا  أن  بد  ال  هؤالء  يستفيق  ولكي  الوهم,  ومالمح 
قادرين بشكل أو بآخر عىل التمييز بني املفاهيم املختلفة 
حتى  كذلك  ليسوا  وهم   - دولة  رجال  بحق  يكونوا  لكي 
اللحظة - ال زعامات مافيوية أو مليشياوية ستنتهي  بعد 
ثنايا صفحات  أثر ملموس يف  أي  أن ترتك  حني من دون 
وإنعدام  الخيانة  عار  سوى  النهرين  بني  ما  بالد  تأريخ 

الكفاءة وغياب رجاحة العقل. 
ومن املفيد للغاية يف هذا السياق اقتباس بعض السطور 

كتاب  من  واالستثنائية  البالغة  ألهميتها  أخرى  مرة 
الدكتور عيل كريم سعيد املوسوم:(عراق ٨ شباط ١٩٦٣, 
من حوار املفاهيم اىل حوار الدم, مراجعات يف ذاكرة طالب 
شبيب) وهي مذكرات سياسية لوزير الخارجية العراقي 
املحادثات  (إنتهت  يقول:  حيث  شبيب  طالب  األسبق 
بالحزب  الكردية ممثلة  الحركة  البعث وقيادة  بني حزب 
لطالب  الكالم   – نجحنا  وقد  الكردستاني.  الديمقراطي 
شبيب وزير الخارجية العراقي األسبق - يف إشعار الحركة 
قراراً  وأصدرنا  القضية,  حل  يف  كحزب  برغبتنا  الكردية 
األكراد.  واملعتقلني  السجناء  عن  وعفواً  الحصار  برفع 
لتكون  الالمركزية  لنظام  أساسية  خطوطاً  وضعنا  كما 
الالحقة  التطورات  لكن  مستقبالً,  للتفاوض  قاعدة 
وهو  السعدي  صالح  عيل  أحدهما  أثار  أمرين,  أظهرت 
إيواء الشيوعيني الهاربني من بغداد يف كردستان – أي من 
االعالمية  الحمالت  والثاني: عدم توقف   .- العراق  شمال 
إعالم  مع  املتعاونة  الخارجية  السوفيتية  والسياسية 
انطالقاً  بغداد  يف  املركزية  السلطة  ضد  الشيوعي  الحزب 
بني  التعاون  – وقد تجىل  العراق  من كردستان – شمال 
الشيوعيني والبارت عندما طلبنا من الوفد تقديم مذكرة 
اىل  نتوصل  ما  وإقرار  عليها  للتفاوض  الكردية  باملطالب 
أخذنا  إذا ما  إلينا مطالب ستؤدي  إتفاق بشأنه, فقدموا 
بها حتماً اىل خلق دولة داخل الدولة. فان األسس املبدئية 
ووحدة  املسلحة  قواتها  وحدة  يف  تتجىل  دولة  أية  لكيان 
سياستها االقتصادية والخارجية, يف حني تضمنت املذكرة 
الكردية طلباً بتحديد تواجد وتمرينات وإجراءات الجيش 
العراقي يف املنطقة العربية فقط, وأن يحدد تواجد قطعات 
الجيش وتدريباتها يف املنطقة الشمالية بموافقة السلطات 
الكردية املحلية, حتى لو كان ذلك التواجد بدعوى حماية 
الحدود العراقية, وذلك يعني وجود سياستني وطنيتني يف 
الجيش لم يعد مسؤوالً عن حماية  إن  بلد واحد, ويعني 
الحدود وال يستطيع أن يهيمن عىل كامل األرايض العراقية 
حال  يف  هذا  وكان  أجنبي,  معتد  أي  بوجه  عنها  والدفاع 

تطبيقه سيسبب رشخاً يف بنية الدولة.
كافة  بتوزيع  األكراد  مطالبة  فهو  الثاني  الرشخ  أما 
الخارجية عىل األكراد  الدولة بما فيها  وظائف ومناصب 
يكون  أي  السكانية,  نسبتهما  مع  يتناسب  بما  والعرب 
األهلية  عن  النظر  بغض  الدولة  وظائف  من   ٪٢٠ لهم 
ما  عىل  حصلوا  لو  فأنهم  املثال  سبيل  وعىل  والكفاءة. 
سياستان  لنا  فستكون  الخارجية  وزارة  يف  به  يطالبون 
مع الخارج, ألن تبعية املوظفني األكراد ستكون للحركة 

الكردية التي ستتمسك بدورها يف تسميتهم.
الرشخ الثالث:طالبوا بحصة من النفط مساوية لنسبتهم 
بالعوائد  سيترصفون  أنهم  بمذكرتهم  وقالوا  السكانية, 
سياستان  للعراق  ستكون  وبذلك   , يرتأون  ما  بحسب 
وهو  مسبقا,  وشطر  جزئ  قد  البلد  وكأن  إقتصاديتان, 
أو معقوالً. ومن األفضل لكردستان أن  أمر ليس مقبوالً 
تستقل عن العراق وترتك الباقي جسماً سليماً. أما إصابته 

داخل  «دولة  التداخل  ومرض  التجزئة  بمرضني:مرض 
دولة, ومليشيا بيشمركة موازية للحرس القومي» وذلك 
رش مستطري. ولألسف الشديد فاوض األكراد إستناداً اىل 
أهدافهم البعيدة النهائية ولم يكونوا واقعيني, ولم يفهموا 
املبادئ األساسية لكيان الدولة املوحدة. فقلنا لهم إذا كنتم 
أما  االستقالل يمكنكم طرحه وعلينا مناقشته,  تريدون 
لكنها  االستقالل  بينها  من  ليس  مطالب  تطرحون  أنكم 
كيان مريض  اىل  العراق  الدولة وتحول  إنقسام  اىل  تؤدي 
فهو أمر ال نقبل به. ولذلك لم يكن هناك مجال للرد عىل 
وقد  قبولها.  بعدم  وإكتفينا  مخالفتها,  وال  مذكرتهم 
إعرتف لنا املفاوضون األكراد يف نهاية األمر أن مطالبهم 
 ................... للتفاهم  واقعية  كقاعدة  تصلح  تكن  لم 
بغريه,  باالتصال  الربزاني  ازعاج  أو  لتجاوز  نسع  ولم 
حتى لو كان ذلك الغري هو املكتب السيايس, وكنا نعرف 
أن  املناورة والخداع, فضالً عن  أنه رجل ملتزم وال يحب 
تعدد القنوات كان سيرض برسية العمل ويعرضنا لخطر 

االنكشاف لألجهزة األمنية القاسمية) .
 ---------------------------------

 ١ـ عيل كريم سعيد, عراق ٨ شباط من حوار املفاهيم اىل 
حوار الدم, مراجعات يف ذاكرة طالب شبيب, الطبعة األوىل, 

دار الكنوز األدبية, بريوت, ١٩٩٩, ص ٢٥١ – ٢٥٣.
سياسية  تجربة  تعكس  املتقدمة  األفكار  كانت   وإذا 
ناضجة وعقالنية لوزير الخارجية العراقي األسبق, وهو 
أحد البعثيني البارزين يف تلك الفرتة, فان ما تم رفضه من 
جانب السلطة املركزية يف العراق يف ذلك الوقت قد تم قبوله 
من جانب القابضني عىل السلطة يف العراق بعد االحتالل 
األمريكي عام ٢٠٠٣ حيث تحققت وبأمتياز ذات املحاذير 
اىل أشار اليها طالب شبيب واعرتف بخطئها املفاوضون 
األكراد بل إن روح االنتقام والثأر من األبرياء قد طغت لدى 
العام  بعد  األخرى  الكردية  واملليشيات  البيشمركة  قوات 
عرقي  تطهري  عمليات  بممارسة  وبدأت  مبارشًة,   ٢٠٠٣
الدولية  العفو  منظمة  اليها  أشارت  العرب  ضد  موجهة 
 ٢٠١٦ الثاني  كانون   ٢٠ بتأريخ  عنها  صادر  تقرير  يف 
أكدت فيه إن قوات البيشمركة واملليشيات الكردية شمال 
العراق هدمت باستخدام الجرافات ونسفت وأحرقت آالف 
رداً  العربية  املجتمعات  لتهجري سكان  املنازل يف محاولة 
عىل دعمهم ملا يسمى بالدولة االسالمية, ويستند التقرير 
يملكون:  ما  كل  من  وجردوا  «هجروا  وعنوانه  املذكور 
اىل  العراق»  شمال  يف  املتعمد  والتدمري  القرسي  النزوح 
وبلدة  قرية    (١٣) يف  املنظمة  أجرتها  ميدانية  بحوث 
وإفادات جمعتها مما يزيد عىل (١٠٠) من شهود العيان 
التقرير صور ملتقطة  النزوح القرسي, وتدعم  وضحايا 
واسع  تدمري  عىل  أدلة  عن  تكشف  الصناعية  باألقمار 
الحاالت  بعض  يف  أو  البيشمركة,  قوات  نفذته  النطاق 
سوريا  من  مسلحة  كردية  وجماعات  أيزيدية  مليشيات 
وكانت  البيشمركة.  قوات  مع  بالتنسيق  تعمل  وتركيا 
لألزمات  االستجابة  مستشاري  كبرية  روفريا,  دوناتيال 

امليدانية يف  البحوث  أجرت  التي  الدولية  العفو  يف منظمة 
إقليم  تابعة لحكومة  قيام قوات  أكدت  قد  العراق  شمال 
ألبناء  القرسي  للنزوح  منسقة  بحملة  العراق  كردستان 
املجتمعات املحلية العربية عن طريق تدمري قرى بأكملها 
الدولة  من  عليها  السيطرة  إستعادت  التي  املناطق  يف 
النزوح   – عده  يمكن  مما  العراق  شمال  يف  االسالمية 
مربر  دون  واملمتلكات  للمنازل  املتعمد  والتدمري  القرسي 

عسكري – من قبيل جرائم الحرب. 
من جانب آخر يمكن مالحظة مدى الضعف الذي تعاني 
والتضخم  الواضح  الربوز  العراقية من خالل  الدولة  منه 
السيايس  املستوى  العشائر ليس عىل  لدور  للغاية  الكبري 
األمر  وهذا  االجتماعية,  الحياة  صعيد  عىل  وإنما  فقط 
القدرة  الثقافية, وعدم  الغربة  أشكال  من  مراً  ولد شكالً 
عىل التناغم أو العيش من جانب فئات من املواطنني مع 
األجواء الجديدة التي طالت كربى مراكز التحرض يف العراق 
التي أصبحت عبارة عن قرية  العاصمة بغداد  إبتداء من 
كبرية ترسح فيها قيم العشائر ونمط حياتهم  وأساليبهم 

يف التعامل مع اآلخرين وتمرح كيفما تشاء, مروراً
 ----------------------------------

 ٢ـ التقرير متاح باللغة االنكليزية يف موقع منظمة العفو 
الدولية عىل شبكة األنرتنيت.

وانتهاًء  للعراق  الكبرية  األهمية  ذات  البرصة  بمدينة 
الكبري  الحضاري  االرث  ذات  العريقة  املوصل  بمدينة 
والتنوع القومي والديني واملذهبي الذي عكس يف فرتة من 

الفرتات طغيان روح التعايش املشرتك.
بالفساد  إرتبطت  أخرى  مشكلة  رافقته  الواقع  هذا  إن 
ومن  الثانية,  العراقية  الدولة  مفاصل  يف  إسترشى  الذي 
من  الكبري  الكادر  إستيعاب  عدم  القانونية  مظاهرها 
للمبادئ  وصغريهم  كبريهم  العراقية  الدولة  موظفي 
الدستور  كرسها  والتي  إعمالها,  ينبغي  التي  واألسس 
الزاوية  حجر  تمثل  مشرتكة  قواسم  باعتبارها  العراقي 
ضعف  عن  فضالً  للوطن,  السيايس  البناء  إستمرار  يف 
القدرة  وعدم  بالقانون,  الجهل  نتيجة  الوظيفي  األداء 
عىل فهمه, بل إن هذا الجانب جرى إستغالله من جانب 
أبطال وصعاليك العملية السياسية الذين بدؤا يلجأون اىل 
املؤسسة الدينية محاولني إستغالل االحرتام الذي تحظى 
شخصية  مكاسب  تحقيق  بغية  الناس  جانب  من  به 
تعود عليهم باملنفعة, وال أقول مكاسب سياسية مطلقاً, 
تمثل  باعتبارها  إال  تفهم  أن  يمكن  ال  الحقة  فالسياسة 

إدارة عقالنية ونظيفة ملصالح األمة. 
إن التطرق لجانب من الشأن العراقي يف ظل حكومة حيدر 
العبادي يقتيض منا التطرق لتأثريات العالقات بني القوى 
التي أمسكت بالسلطة بعد االحتالل األمريكي للعراق عىل 
القوى  وتأثريات  جهة  من  املالكي  نوري  وزارة  توجهات 
اليها  نظر  إذا  جوانب  وهذه  أخرى,  جهة  من  الخارجية 
باعتبارها تمثل عنارص سلبية ساهمت يف تأزيم األوضاع 
يف العراق فان من يتحمل املسؤولية لن يكون غري أقطاب 
الصعاليك,  من  وأذنابهم  السياسية  بالعملية  يسمى  ما 
فما مر به الناس يف هذا البلد يمثل نكبة حقيقية سبقتها 
معاناة إجتماعية وسياسية تشبه أوضاع العراق يف الفرتة 
التي أعقبت الحرب العاملية األوىل, وقد عالج عالم االجتماع 
العراقي املعروف الدكتور عيل الوردي هذا الجانب يف كتابه 

املوسوم»دراسة يف طبيعة املجتمع العراقي» .
التي  السياسية  القوى  بني  العالقات  بتأثري  يتعلق  فيما 
أمسكت بالسلطة بعد مرحلة االحتالل األمريكي عىل وزارة 
حيدر العبادي فال يمكن القول بوجود نوع من االنفراج 
بقيت  بل  الوزارة  هذه  تشكيل  سبقت  التي  األزمات  يف 
للسلطات  مجابهة  نفسها  والتوجهات  ذاتها  املمارسات 
من  أو  الكردستاني  التحالف  جانب  من  سواء  االتحادية 
جانب ما أصبح يطلق عليه ويروج له «بالقوى السنية» 
ليعكس الواقع السيايس أكرب محنة يواجهها عرب العراق 
يف تأريخهم الحديث, «فالقوى السنية» أصبحت تتبع ذات 

األسلوب الذي تسري عليه «القوى الكردية» يف 
 ------------------------------------

٣ـ أنظر بهذا الشأن الفصل الثالث عرش من كتاب الدكتور 
العراقي, مطبعة  املجتمع  الوردي, دراسة يف طبيعة  عيل 

العاني, بغداد, ١٩٦٥, ص ٣٣٩ – ٣٦٩.
التعامل مع السلطات االتحادية وكأن الجميع ال يعيشون 
يف بلد واحد, مما يطرح سؤاالً مهماً آخر عن مصري دستور 
عام ٢٠٠٥ الذي هو من مخرجات ذات القوى املتصارعة, 
فكرة  موضوع   اىل  تطرقت  قد  أكاديمية  كتابات  وكانت 
االنفصال لدى األكراد وفيما إذا كان من املفرتض أن تفهم 
يف سياق املفهوم التقليدي للقومية التي تستهدف تكوين 
الطروحات  سياق  يف  املوضوع  فهم  أم  مستقلة  دولة 

املكونة للقومية بمفهومها الجديد ؟
لقد أصبحت الحركات القومية طبقاً لتوجهاتها الحديثة 
عىل وجه العموم تسعى اىل تكوين الدولة املستقلة بطريقة 
باتجاه  تسري  أنها  إذ  الثورة  عن  بعيداً  للغاية  هادئة 
إصدار  دون  ومن  البطئ  السلحفاة  كسري  االستقالل 
املشاركة  فأهداف  لغاياتها,  املؤذي  الضجيج  من  الكثري 
عىل  االستقالل  ومستويات  نطاق  تعظيم  أو  السيادة,  يف 
املستوى االقليمي أو السري باتجاه الحصول عىل صورة من 
صور االستقالل باعتبارها أمة من األمم تتميز عن غريها, 

األمة  تعد  والتي  الدولة  تمثلها  التي  األمة  وبشكل خاص 
الساعية اىل االنفصال جزء منها حيث يربز يف هذا املجال 
الدور البارز الذي يمكن للقيادات السياسية التأريخية أن 
تلعبه من خالل العالقات الخارجية والنشاط املحموم الذي 
األمم والدول األخرى وكأنها  أمام  األمة  تقوم به الظهار 
(يعد  الرصيح  االعرتاف  سوى  ينقصها  ال  حقيقية  دولة 
العراق  كردستان  إقليم  رئيس  البارزاني  مسعود  السيد 
الخارجية  املضمار من خالل جوالته  هذا  يف  األبرز  املثال 
وترصيحاته السياسية املتكررة الداعية اىل االنفصال عن 
العراق وآخرها ترصيحه يف منتصف آذار ٢٠١٦) إضافة 
ومن  املزدوجة,  بالهوية  تقبل  مدنية  توجهات  تبني  اىل 
أهم الجوانب التي عربت القيادات السياسية املمثلة لألمم 
الحصول عىل  االنفصال عن قبولها  بهدف   اىل  الساعية 
دعم القوى السياسية واالقتصادية الكربى يف العالم تأييد 
عملية التكامل االقليمي والقاري. ويف مقابل ذلك تطرح 
آراء أخرى تقول إن الترصفات أو الخطوات التي يقوم بها 
إقليم كردستان العراق ال تستهدف االنفصال , وهذا رأي 
غري سليم ألن االقليم املذكور ينافس السلطات االتحادية 
يف إختصاصاتها السيادية بل ويتجاوز عليها مما يجعل 
أمر  القومية  للغايات واألهداف  الجديد  الفهم  من مقولة 
أكثر خطورة من املفهوم التقليدي للقومية وأهدافها عىل 
املكونات  باقي  إبتالع  اىل  يسعى  الجديد  الفهم  أن  اعتبار 
العراقية من نواحي متعددة إقتصادية وثقافية وسياسية 
لالنفصال  قابلة  أجواء  خلق  عن  الخ فضالً  وجغرافية... 
وخطوات  مراحل  وعىل  األخرى  األطراف  عقول  يف  حتى 
لكن بطريقة هادئة جداً وغري محسوسة وغري مستثرية 
لآلخر معربة بذلك عن أكثر األساليب ذكاًء يف الوصول اىل 

األهداف النهائية والغايات الكاملة للحركة القومية.
 ---------------------------------

 ٤ـ أنظر أيمن ابراهيم دسوقي, هل القومية الكردية 
مجلة  العراق,  كردستان  حالة  دراسة  ؟  انفصالية 
العدد   ,  (٢٠٠٨/١١) األول  ترشين  العربي,  املستقبل 

٣٥٧, ص ١٣٤ – ١٥٢.
االستقالل  اىل  عملية  موضوعية  بطريقة  السعي  إن 
االقليم  توجهات  يف  قائم  أمر  العراق  عن  واالنفصال 
قوى  وجود  اللحظة  حتى  يعوقه  ما  وكل  املذكور 
الكردية  للتوجهات  رافضة  وتركيا)  (إيران  إقليمية 
املستوى  دون  السيايس  املستوى  عىل  العراق  يف 
االقتصادي أي أنها  -تركيا بشكل خاص – تتبع ذات 
األسلوب املرن والهادئ الذي يعزز عنارص قوة الدولة 
يف  لألكراد  االنفصالية  النزعة  مواجهة  يف  الرتكية 
العراق, وموقفها املعارض يقوم بصورة جوهرية عىل 
املخاوف الرتكية, وهي مخاوف عقالنية, من تأثريات 
وأمن  وحدة  عىل  العراق  كردستان  اقليم  إستقالل 
وسالمة األرايض الرتكية، وال يبدو لغاية هذه اللحظة 
أن تركيا مستثناة من املشاريع التي يطرحها البعض 
من  األوسط  الرشق  منطقة  وضع  برتتيب  والخاصة 

جديد. 
مستوى  عىل  العراق  يف  إذن  قائمة  القومية  األزمة 
العالقة بني القوى القومية الكردية من جهة والقوى 
إن دستور عام  االسالمية من جهة أخرى مما يعني 
٢٠٠٥ لم ينجح يف كبح توجهات التحالف الكردستاني 
رغم  العراقية  الدولة  ملستقبل  املؤذية  وترصفاته 
منحت  التي  السخية  والرتضيات  الكبرية  التنازالت 
افضل  يف  السكانية  نسبته  تتجاوز  ال  قومي  ملكون 
ما  اىل  إضافة  العراق  سكان  من   ٪٢٠ عن  الحاالت 
ترتب عىل ذلك من تقسيم العرب اىل كتلتني سياسيتني 
رئيسيتني قامت كل واحدة منهما عىل أساس العامل 
له  مقالة  يف  غليون  برهان  يرشحه  الذي  الطائفي 
"نقد  عنوان  تحت  البريوتية  اآلداب  بمجلة  نرشت 
األسباب  أحد  إن  عىل  يؤكد  فهو  الطائفية"  مفهوم 
الطائفية  فهم  من  بالضد  وقفت  التي  األساسية 
واآلثار السيئة التي ترتب عليها هو الخلط القائم بني 
الطائفية يف املجتمع والطائفية يف الدولة, وما متوافر 
يف العراق أو البارز بعد االحتالل األمريكي نوعني من 
طائفية  والثانية  مجتمعية  طائفية  األوىل  الطائفية 
تقويتهما  تم  املظهرين  أو  الشكلني  وكال  سياسية, 
الدكتور  أن  رغم  األمريكي,  االحتالل  بعد  العراق  يف 
برهان غليون يقول أنه دافع يف كتابه املوسوم (نظام 
تقول  أطروحة  عن  القبيلة)  اىل  الدولة  من  الطائفية 
ميدان  اىل  ال  السياسة  ميدان  اىل  الطائفية  بانتماء 
العالم  أصابت  التي  الكبرية  املتغريات  فبعد  الدين, 
العربي والعراق عىل وجه التحديد ال بد وأن يربز بعد 
إجتماعي وسيايس للطائفية وليس بعداً دينياً أعتقد 
أنه -أي البعد األخري- سيكون هو األقل تأثرياً واألشد 
ضيقاً بالنسبة للمساحة التي تتحرك فيها االعتبارات 
للشأن  املتعاطني  كافة  محاوالت  رغم  الطائفية, 
املؤسسة  جر  إستثناء  دون  ومن  العراق  يف  السيايس 
الدينية يف النجف األرشف اىل خانتهم األمر الذي دفع 
إطالق  اىل  العريقة  املدينة  هذه  يف  الدينية  املؤسسة 
أكثر من ترصيح يؤكد إستقالليتها عن هؤالء, وبذلك 
فقد هؤالء – املتعاطني للشأن السيايس – أيضاً دعم 

وعطف هذه املؤسسة املهمة.

الفصــل   الثالــث

حيدر العبادي على رأس وزارته ا�ولى بين التحدي واالســتجابة

لــم يكن تشــكيل الوزارة ا�ولى للســيد حيــدر العبادي عملية ســهلة, فالطابع الجراحــي بقي هو العالمة البــارزة في عملية 

التكوين نظر� لتعدد القوى السياســية التي إســتطاعت - ربما في غفلة من الزمن - أن تشــغل بعض مقاعد البرلمان, كما إن 

سياســة حافــة الهاوية التي إتبعها الســيد نوري المالكي, والذي أصر على قيامه بتشــكيل وزارة ثالثــة حتى اللحظات ا�خيرة 

لم تكن بالمســألة المريحة للعراقيين من ذوي الطموحات السياســية الكبيرة والمتواضعة على حد سواء, فما أظهره الرجل 

مــن صالبــة في التعامل مع بعض الملفات, جعلت منه هدف� لتوجيه تهم الديكتاتورية, وهي تهمة أبعد ما يمكن أن نتصور 

تحققــه فــي العــراق الديمقراطــي الفيدرالــي !!! 
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 أعلـن وزير الزراعة املهنـدس محمد كريم الخفاجي،  
السـبت، ضبط وإتـالف كميات كبرية مـن محاصيل 
الخرض ومنتجات الدواجن املهربة، واتخاذ اإلجراءات 

القانونية بحق املخالفني.
وقال الخفاجي يف بيان، إن «هذه الجوالت التي تبنتها 
الجهات األمنية وبالتعاون مع وزارة الزراعة، شـملت 
بغداد واملحافظات، بغية منع املنتجات املهربة وإيقاف 

التأثري السلبي عىل املنتج املحيل».
واشـار اىل «دخول الفـرق الجوالة مـن االمن الوطني 
والجريمـة االقتصادية إىل العـالوي فضال عن تطبيق 
اإلجـراءات القانونية يف املنافذ الحدوديـة، وتم اتالف 
االف االطنـان املهربـة بانواعهـا الحيوانيـة والنباتية 

وحجز املخالفني».
وأكد أن «هذه اإلجراءات الصارمة ستسـتمر من اجل 
األخذ بيد الفالحني واملزارعني ومربي الثروة الحيوانية، 
بغيـة تحقيـق الجـدوى اقتصاديـة مناسـبة وتنفيذ 
الخطط الزراعية واالستمرار برفد السوق باملنتوجات 

املحلية خدمة لالقتصاد الوطني»

وزير الزراعة يعلن اتالف كميات 
كبيرة من المنتجات المهربة 

دعما للمنتج المحلي

سومو: نحن الجهة الوحيدة المخولة ببيع النفط ومنتجاته في العراق

التربية النيابية تطالب بإعطاء
 لقاحات كورونا إلى الكوادر التربوية والطلبة
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أكـدت املفوضيـة العليـا املسـتقلة لالنتخابات، 
السـبت، أنه بعد انقضاء املدة السابقة لتسجيل 
التحالفـات الراغبـة يف املشـاركة باالنتخابـات 
املقبلة، تبني قلة عددها حيث أصدرت املفوضية 

قرارا بتمديد املدة.
وأعلنـت املفوضية يف بيان، انهـا «وجهت دعوة 
لتسـجيل التحالفات ألن انقضاء املدة السـابقة 
للتسجيل أسفرت عن قلة عدد التحالفات الراغبة 

يف املشاركة يف االنتخابات الربملانية املقبلة».
وتابع البيان انـه «انطالقا من حرص مفوضية 
االنتخابات عىل إرشاك عدد كاف من املرشـحني 
إلعطاء الناخـب العراقي فرصـة كبرية الختيار 
املرشـح األنسب من بني املرشـحني املتنافسني، 
ممـن لديـه القـدرة عـىل دفـع عجلـة اإلصالح 
والتنميـة نحـو األمـام، وتجاوبـا مـع مطالب 
الشعب العراقي يف إجراء انتخابات حرة ونزيهة، 
عملنـا عـىل تسـهيل عمليـة تسـجيل االحزاب 

والتحالفـات وتمديد فرتة تسـجيلها بما يضمن 
مشاركة عادلة للجميع».

وأضاف أن «مجلـس املفوضني باإلجماع، أصدر 
قرارا ينص عىل تمديد فرتة تسـجيل التحالفات 
السياسـية لغايـة نهاية الـدوام الرسـمي ليوم 
٢٧ شـباط ٢٠٢١، بغيـة فسـح مجـال أوسـع 
للتحالفات السياسـية إلجراء عملية التسـجيل 
وتحديـث بيانـات األحـزاب املنضويـة يف داخل 

التحالفات املسجلة سابقا».
وأشـار البيـان إىل أن «ذلـك جـاء بعـد اجتمـاع 
مجلس املفوضـني يف املفّوضية العليا املسـتقلة 
لالنتخابات يف املكتـب الوطني يوم انقضاء مدة 
تسجيل التحالفات السياسية األربعاء املوافق ١٠ 
شـباط ٢٠٢١ ملناقشـة املقرتح الذي تقّدمت به 
دائرة شؤون األحزاب والتنظيمات السياسية يف 
املفوضية بشـأن تمديد فرتة تسجيل التحالفات 
السياسـية الراغبـة يف املشـاركة يف االنتخابات 

الربملانية املقبلة».
وكان مجلـس املفوضـني اعلن يف وقت سـابق، 
أن موعد ١٠ شـباط هو موعد نهائيا السـتقبال 

طلبات تسجيل التحالفات السياسية إال انه أعاد 
النظر يف هذا القرار بسبب انقضاء املدد السابقة 
لعملية التسجيل حيث لم يسجل خاللها سوى ٤ 
تحالفات منذ انطالقها يف ٩ كانون الثاني ٢٠٢١، 
فضال عن ٦ تحالفات أبدت رغبتها يف املشـاركة 
يف االستحقاق االنتخابي املقبل، مما دعا مجلس 
املفوضني اىل تمديد مدة التسـجيل مرة ثانية، ملا 
يف ذلك من رضورة ملحة يف افسـاح املجال ألكرب 
عدد ممكن من التحالفات السياسية الستكمال 
اجراءات التسـجيل عىل الرغم مما سيرتتب عىل 
ذلك التمديـد من تحديات وصعوبات للمفوضية 
يف تنفيـذ الجـدول الزمنـي العملياتـي إلجـراء 

االنتخابات.
وأكـدت املفوضيـة، أنهـا «تقـف عـىل مسـافة 
واحدة مـع جميـع الراغبني باملنافسـة العادلة 
وتمثيل قطاعات من الشـعب العراقي يف مجلس 
النـواب املقبـل»، داعيـة «الطامحـني بالدخول 
يف معـرتك االنتخابات املقبلـة، إىل التعاون معها 
واالرساع يف تقديم مـا تتطلبه إجراءات دخولهم 

لالنتخابات».
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ادعت مديرية االحوال املدنية اىل اسـتالم معامالت املواطنني لدائرة 
احوال الكرادة الرشقية خالل الدوام املسـائي.

وذكـرت املديريـة يف بيـان ، «نسـب مديـر عـام االحـوال املدنيـة 
والجـوازات واالقامة بإن يكون اسـتالم معامالت املواطنني لدائرة 
احوال الكرادة الرشقية من السـاعة الثانية ظهراً ولغاية السـاعة 
السـابعة مسـاًء بـدالً عن الـدوام الصباحي يف نفس مـكان دائرة 

احوال بغداد الجديدة الكائنة يف مجمع سـوق الثالثاء سـابقاً».
 وتابعت أن «ذلك يطبق اعتبارا من يوم االحد املوافق ١٤/٢/٢٠٢١ 
، وذلـك لحني اكمال البناية الجديـدة لدائرة احوال الكرادة الكائنة 

يف شـارع ابي نؤاس».
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القـت قيادة فرقة الـرد الرسيع،  السـبت، القبض عىل عدد من 
املتهمني بنزاع عشـائري يف محافظة ميسان، فيما اعلنت قيادة 

رشطة بابل، تنفيذ ٤٨ أمر قبض قضائي يف عموم املحافظة.
وافادت قيادة فرقة الرد الرسيع  يف بيان ، ان «مفارز اللواء الرابع 
فرقـة الرد الرسيـع تمكنت من القاء القبض عـىل (١٧) متهما 
بسبب نشـوب نزاع عشائري يف منطقة الصخرة بناحية العزير 

بمحافظة ميسان وبحوزتهم عدد من االسلحة الخفيفة».
واضـاف البيـان انـه «تم اتخـاذ االجـراءات القانونيـة الالزمة 

بحقهم وتسليمهم اىل جهة الطلب».
اىل ذلك ذكرت قيادة رشطة بابل يف بيان ان «مفارز قيادة رشطة 
بابل يف غضون الـ٢٤سـاعة املاضيـة نفذت عددا من الفعاليات 
األمنية ملتابعة تنفيذ أوامر القبض القضأيية، اسفرت عن إلقاء 
القبض عـىل (٤٨) متهما بقضايا جنأييـة متنوعة ومخالفات 

قانونية».
وتابـع ان «مفارز سـيطرة الــ١٧ املشـرتكة يف محافظة بابل 
تمكنت من القاء القبـض عىل مطلوب وفق املادة (٤ إرهاب)».

واضـاف البيان انـه «تم نقل املتهمني كافـة اىل مراكز التحقيق 
وبحسب قاطع املسٔوولية الستكمال االجراءات القانونية».

الىذلك القـت قيادة رشطة بغداد،  ، القبض عىل متهم اقدم عىل 
قتل عمه يف العاصمة بغداد.

القيادة قالت يف بيان، ان «مفارز رشطة محافظة بغداد يف قسم 
رشطة ابي غريب القت القبض عىل متهم اقدم عىل قتل عمه».

واضـاف البيـان ان «املتهم قـام بقتل وحرق عمـه والبحث مع 
ذويـه يف منطقة سـكن عمه قاصدا بذلـك التمويه عن جريمته 
وابعاد الشـكوك عنه ولدى التعمـق بالتحقيق من قبل محققي 
القيـادة تـم تأكيد قيامـه بالجريمة واعرتف عىل مـكان الجثة 

واعرتف رصاحة انه اقدم عىل هذا الفعل الشنيع».

فيما اعلنت قيادة رشطة البرصة، عن القاء القبض عىل متهمني 

اثنني برتويج املخدرات يف املحافظة.

وقالـت القيـادة  يف بيان، ان «مفارز سـيطرة الخليج العربي يف 

محافظـة البرصة تمكنت من القاء القبـض عىل متهمني اثنني 

بحوزتهما مادة مخدرة».

واضاف البيان انه «تمـت إحالتهما اىل الجهات املختصة التخاذ 

االجراءات القانونية».
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اعلنـت وزارة النقـل /الرشكة العامة لسـكك حديد العـراق، اليوم 
السـبت، تأهيـل معرب تـل كوجك الـذى يتقاطـع مع جامـع براثا 

وخطوط السكة.
وقـال مدير عام الرشكة طالـب جواد كاظم الحسـيني يف بيان انه 

«عىل ضوء توجيهات وزير النقل نارص حسني بندر الشبيل، تواصل 

مالكات الهندسة املدنية العمل ليال ونهاراً وبجهود استثنائية حيث 

انجـز العمل بوقت قيايس بالتعاون مـع مديرية املرور العامة كون 

هذا املعرب يعد تقاطع حيوي ويسبب اختناقات مرورية». 

واضاف الحسـيني أن «السـعي متواصل لتذليل كافـة املعوقات يف 

العمل لتحسني خطوط السكة وتطوير واقع الرشكة بكل قطاعاتها 

الخدمية لضمان انسيابية حركة القطارات خدمًة للصالح العام».
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النيابيـة  واالسـتثمار  االقتصـاد  لجنـة  شـخصت 
وبمتابعـة حثيثـة مـن اللجنـة الفرعية لالسـتثمار 
وجـود مخالفـات وهـدر للمـال العـام شـاب قيام 
االدارة السـابقة للهيئـة الوطنية لالسـتثمار يف منح 
ارايض ضمـن محيط مطار بغداد الـدويل اىل رشكات 
اجنبيـة ومحليـة وآخرهـا مايعرف بمـرشوع بدور 
بغداد السـكني الذي تـم احالته اىل احـدى الرشكات 
االستثمارية وبرعاية من مسؤولني الهيئة السابقة.

وذكرت اللجنة يف بيان ان « هيئة االسـتثمار الوطنية 
بأحالة ارايض بمسـاحة (١٦٠٠)دونم ضمن محيط 
مطار بغداد الدويل إىل تلك الرشكة مسـتغلة انشـغال 
الدولة بمكافحة جائحة كورونا وضمن فرتة حكومة 
ترصيف األعمال السـابقة وذلك باسـتدراج عروض 
غري حقيقية تم فتحها يف يوم عطلة رسـمية هو ١٤ 
تمـوز من العـام ٢٠٢٠ ومنحت رخصة اسـتثمارية 
خـالل اسـبوع واحـد دون ان تقـوم باسـتحصال 
موافقـات الجهات القطاعية وهـي بحدود ١٦ جهة 
بضمنها امانة بغداد وسلطة الطريان املدني ودون ان 
يكون هنالك افراز لتلك االرايض كما ان البناء االفقي 
يتطلـب اسـتحصال موافقة اللجنة العليـا للتصميم 

االساس.
نيابـي رقـم ٣٠ يف ٢  البيـان» وجـود قـرار  واكـد 
تموز/٢٠١٩ طالـب الحكومة بأيقـاف منح رخص 
استثمارية لالرايض الواقعة ضمن محيط مطار بغداد 

الدويل لحني التحقق من اللجنة النيابية املختصة».
وتابعـت «رغـم طلـب لجنـة االقتصاد واالسـتثمار 
النيابية ايقاف اجراءات منح االرايض السكنيه ضمن 
حدود التصميم االسـاس ببـدل رمـزي ملخالفة ذلك 
احكام املادة (٩/سادسـا)من قانون االستثمار رقم 
١٣ لسـنة ٢٠٠٦ املعـدل وتم مفاتحـة كل من رئيس 

مجلـس الـوزراء واالمانـة العامـة ملجلس الـوزراء 
والهيئة الوطنية لالستثمار مسؤولية العمل بالنظام 
رقم ٦ لسنة ٢٠١٧ املخالف ألحكام قانون االستثمار 
ودعـت اىل تعديله واعلمت جميع هيئات االسـتثمار 
وعقـارات الدولـة وامانـة بغـداد وجميـع الجهـات 
القطاعية، وان استمرار العمل به يعني ضياع اصول 
الدولة بمبالغ زهيدة وهدر للمال العام يقدر بعرشات 

املليارات من الدوالرات».
واسـتدرك انه «كل من ديوان الرقابة املالية االتحادي 
ايـد بكتابـه املرقـم ١٢٢٠٥يف ٢٨/٩/٢٠٢٠ صـواب 
تشـخيص لجنتنا بوجود خلل بالنظام وانه يتعارض 
مع أحـكام قانون االسـتثمار رقم ١٣ لسـنة ٢٠٠٦ 
املعـدل فضال عـن تاييد مجلس الدولـة»، الفتا اىل ان 
«لجنـة االسـتثمار الفرعية قامـت بمفاتحة مكتب 
رئيس الـوزراء ووزارة الداخلية ووزارة املالية وامانة 
بغـداد وهيئـة النزاهـة االتحاديـة وطلبـت أيقـاف 

االجراءات لكن دون اي استجابة.
وتابع ان «قمنا بتقديم اخبار وطلب شكوى اىل محكمة 
تحقيق النزاهة يف الكرخ بموجب الكتاب املرقم (٩٣)يف 
٢٦/٨/٢٠٢٠ والزالت الدعوى منظورة امام القضاء 
وفقا ملا جاء بكتاب مكتب رئيس هيئة النزاهة املرقم 

مكتب/ق.م/٣٣/٧١٥يف٦/١٠/٢٠٢٠.
واوضحـت اللجنـة ان «بعـد تسـنم االدارة الحاليـة 
للهيئـة ويف اول اسـتضافة لهـا يف لجنتنـا بتاريـخ 
١٢/١٠/٢٠٢٠ طلبنـا منها تزويدنا بنتائج التحقيق 
يف الرخـص التي تم منحهـا يف العام ٢٠٢٠ والرخص 
املمنوحـة ضمن محيط مطار بغداد الدويل وبضمنها 
رخصة مرشوع بدور السكني وعدتنا بارسال نتائج 
تلك التحقيقات خالل ٢١ يوم اال انها لم ترسل ايا من 
تلك التحقيقات إىل يومنا هذا رغم التاكيدات املستمرة 
ومطالبتنا الهيئة بايقاف اية اعمال للرخصة الخاصة 
بمرشوع بدور بغداد السكني لكي التتحمل الحكومة 

تعويض املستثمر عن تلك االعمال.
ولفتـت اللجنـة «عـىل مايبـدو ان هنالـك مـن يريد 
تدمـري االقتصـاد العراقـي!! ونتفاجئ اليـوم بقيام 
وزير الداخلية بوضع حجر االسـاس للمرشوع بدون 
حضور ممثـل من الهيئـة الوطنية لالسـتثمار رغم 
كل ما تم ذكره من مخالفات وشـبهات فساد وهدر 
للمال العام شـابت احالة املرشوع إذ ان قيمة األرض 
الحقيقية تبلـغ (٨)ترليون دينار عراقي تم تقديرها 

بنسـبة (٢٪)مـن قيمتهـا يف رسقـة للمـال العام يف 
وضح النهار وعىل مرآى ومسـمع من رئاسة الوزراء 
ومجلـس القضـاء و هيئـة النزاهة وديـوان الرقابة 

املالية ورئاسة مجلس النواب».
 وناشـدت «الكتـل السياسـية يف تحالـف سـائرون 
والفتح ونخص بالذكر سماحة السيد مقتدى الصدر 
بالتدخـل وإيقاف هذا املرشوع وغريه من املشـاريع 

الفاسدة التي تستنزف اموال العراقيني.
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اوضحت رشكـة تسـويق النفط سـومو للرأي 
العـام واملهتمني بالشـأن النفطـي بأنها الجهة 
الوحيـدة والحرصيـة املخولة قانونيـا بتصدير 

العراقيـة  النفطيـة  الخـام واملنتجـات  النفـط 
كافـة.

واكدت الرشكة يف بيـان ان تصدير منتوج زيت 
الوقود العراقي يف هذه املرحلة يكون عرب املنفذ 
 POLA)  الجنوبي من الخزانات العائمة حرصا
EVGENIA I &)  الراسـية يف منطقة املخطاف 

عند امليـاه اإلقليمية العراقية يف الخليج العربي 
. وان اإلعالن عن بيع شـحنات من هذا املنتوج 
من قبل جهات أخرى عىل إنها شـحنات عراقية 
املنشـأ فهي غري قانونية وتتحمل هذه الجهات 
كامل املسؤولية القانونية كون هذه الشحنات 

مهربـة يحاسـب عليهـا القانـون العراقـي .  

وتابعت «بهذا الصدد تنفي رشكة تسـويق النفط 
قيامهـا باإلعـالن عـن بيـع شـحنة مـن منتوج 
زيـت الوقود عراقي املنشـأ عـرب االرايض الرتكية 
وستقوم بإتخاذ كافة االجراءات القانونية تجاه 
كل من يثبت تورطه يف بيع شـحنات زيت الوقود 

عـىل انهـا عراقيـة املنشـأ عـرب أي منفـذ كان».
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النيابيـة،  طالبـت لجنـة الرتبيـة والتعليـم 
السـبت، بإعطاء لقاحات كورونا إىل الكوادر 

الرتبوية والطلبة.
الدائـرة االعالميـة ملجلـس النـواب قالـت يف 
بيـان، أن "لجنـة الرتبيـة تتابع بقلـق بالغ 
ارتفـاع نسـبة اإلصابـات بفـريوس كورونا 
واالنعكاسـات السـلبية الخطرية التي خلفها 
هـذا الوبـاء وبالخصـوص يف قطـاع الرتبيـة 

والتعليـم"، فقد تأثر بشـكل واضـح وكبري"، 
مشريا اىل أنه "لم يحصل التالميذ والطلبة عىل 
عدد األيام املطلوبـة إلكمال املناهج واملقررات 
الدراسية يف السنة املاضية وبالتايل فقد الطالب 
الكثـري مـن املـواد العلميـة التـي يحتاجها يف 
املستقبل خصوصا يف االختصاصات العلمية".

وبحسـب البيان طالبـت اللجنة "مـن اللجنة 
العليـا ووزارة الصحـة بالنظـر بموضوعيـة 
ومراعاة املسـتوى التعليمـي للتالميذ والطلبة 
عند اتخاذ اية قرارات تخص معالجات ارتفاع 

نسـبة اإلصابة وأن تكون هناك بدائل حقيقية 

عند اتخاذ خطوة تعليـق الدوام خصوصا وأن 

وزارة الرتبيـة اعطت موعدا محددا المتحانات 

نصف السنة".

وتابع البيان أن "اللجنة طالبت ايضا بأن تكون 

االولويـة يف إعطاء اللقاحـات عند وصولها إىل 

الكـوادر الرتبوية والطلبة مـن أجل املحافظة 

عىل استقرار دوام املدارس وعدم االعتماد عىل 

التعليم اإللكرتوني أو تعطيل الدوام"

النقل: انجاز تأهيل معبر تل كوجك وخطوط السكك لرفع كفائتها

االقتصاد النيابية: مخالفات لهيأة االستثمار في منح اراضي محيط المطار

االحوال المدنية: سيكون استالم المعامالت لدائرة 

احوال الكرادة الشرقية خالل الدوام المسائي

شرطة بابل: تنفيذ ٤٨ أمر قبض قضائي في عموم المحافظة

مفوضية االنتخابات تعلل سبب تمديدها مدة تسجيل التحالفات واألحزاب
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الرد السريع: القبض على عدد من 
المتهمين بنزاع عشائري في ميسان
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مانشستر يونايتد يتصدر ترتيب الدوري بعد تعاقده مع المدرب سولسكاير

 ������� ������

طردان وهدفان في تعادل الزوراء والنفط 
والشرطة يحقق أول فوز له

عمالق جديد يوجه بوصلته نحو صالح
�����-�������

انضم ناٍد جديد إىل سـباق التعاقد مع املرصي محمد 
صـالح، نجـم ليفربـول، خـالل املريكاتـو الصيفي 
املقبـل. وربطت العديد من التقارير الصحفية صالح 

باالنتقـال إىل ريـال مدريـد، حال فشـل األخري يف ضم 
الفرنيس كيليان مبابي من باريس سان جريمان. كما 
ارتبط بايرن بضم صالح، عقب ترصيحات كارل هاينز 
رومينيجه، الرئيس التنفيـذي للبافاري، حول الالعب 
املـرصي. ووفًقـا ملوقـع "le10sport" الفرنيس، فإن 
آمال ليفربول يف املنافسـة عىل لقب الدوري اإلنجليزي 

املمتاز هذا املوسـم تالشـت لصالح مانشسـرت سـيتي. 
وأشار املوقع الفرنيس إىل أن ليفربول بات مجربًا عىل املنافسة 

لحجز مقعد مؤهل إىل دوري أبطال أوروبا يف املوسـم املقبل. وأوضح 
أن يف حالة الفشل يف التأهل إىل دوري األبطال، سيكون ليفربول مهدًدا بخسارة 
صالح يف الصيـف املقبل. وقال "le10sport" إن ريـال مدريد مهتم بالصفقة، 
لكن الحالة املادية للمرينجي وبرشـلونة سـتجرب صالح عىل البحث عن وجهة 
أخرى. وأضاف أن باريس سـان جريمان يراقب الصفقة منذ ديسـمرب/كانون 

أول املايض، كما يحافظ بايرن عىل اهتمامه بالالعب املرصي.
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ومواجهة الكهرباء بداية العودة
����������- ������/ أرجع مدرب الطلبة، حسـن أحمد، 
خسـائر الفريـق األربع املاضيـة لسـوء التوفيـق، راجيا أن 
يبتسـم الحظ له يف مواجهة الغد 
أمـام الكهربـاء بالجولـة 19 من 
الـدوري العراقي. وقـال أحمد، يف 
ترصيح لكـووورة: "فريقنا جيد 
فنيا وأحدثنا كثـري من التعديالت 
عىل أسـلوب اللعـب وهناك تطور 
واضـح عـىل األداء، لكـن النحس 
يرافقنا وسوء الطالع وراء إهدار 
كثري من الفـرص وبالتايل تكبدنا 
"مواجهة  وأضـاف:  الخسـائر". 
الكهربـاء ليسـت سـهلة، لكننـا 
نراهن عىل فريقنا ونثق بإمكانات 
العبينـا، رشط أن يكـون الحـظ 
بجانبنـا". وأوضـح أن الجميـع 
عـازم عىل اسـتعادة التوازن، من خالل هذه املباراة، مشـددا 
عـىل أن وضع الفريق الحـايل ال يالئم تاريـخ الطلبة. وتابع: 
"الظروف التي مر بها النادي أثرت بشـكل كبري عىل استقرار 
الفريـق، وهناك عزوف من الالعبـني، لكننا نراهن عىل إعادة 

شخصية الفريق وانتشاله قاع الدوري". 

صفقتان سورية وكاميرونية 
على أعتاب الطلبة  

�����������- ������/ يقرتب نـادي الطلبة مـن التعاقد 
مع محرتفني من سـوريا والكامريون، خالل فرتة االنتقاالت 
الشـتوية، لتعزيز صفوف الفريق 
يف الـدوري العراقـي. وقـال بهاء 
كاظم، املدرب املسـاعد للطلبة، يف 
ترصيح لكووورة: "الجهاز الفني 
اطلع عىل الكثري من السري الذاتية 
لالعبني، وتابع عددا من املحرتفني 
إلبـرام صفقتـني خـالل املريكاتو 
"الجهـاز  وأضـاف:  الشـتوي". 
الفني أبـدى قناعته التامة بالدويل 
السـوري السـابق عـالء الشـبيل، 
والعب آخر كامريوني، ومن املؤمل 
أن يتـم إنجـاز الصفقتني بشـكل 
رسمي خالل األيام املقبلة". يشار 
إىل أن الطلبة يحتل املركز التاسـع 

عرش (قبل األخري) يف جدول الرتتيب، برصيد 15 نقطة.

الصناعات يعزز صفوفه 
بـ3 محترفين  

����������- ������/ أعلن نادي الصناعـات الكهربائية، 
تعاقده مع 3 محرتفني أجانب، خالل فرتة االنتقاالت الشتوية، 
لتعزيـز صفوفه يف الدوري العراقي. وقال عباس عبيد، مدرب 
الصناعـات، يف ترصيـح لكـووورة: "اإلدارة تعاقـدت مـع 3 
محرتفـني مـن األرجنتـني وموريتانيا ومـايل، باإلضافة لضم 
السـرياليوني شـيا فوفونـا العـب نفط الوسـط السـابق". 
وأضاف: "جرى التعاقد مع صانع األلعاب األرجنتيني جوستو 
أوجستو، والعب الوسط املوريتاني إبراهيم شيباني، واملدافع 
املـايل مامادو نداي". وزاد: "اإلدارة تسـعى إلكمال تأشـريات 
الدخـول الخاصـة بالثالثي اللتحاقه بالفريـق". وتابع: "من 
املؤمـل أن يصـل شـيباني إىل العاصمة بغداد خـالل اليومني 

املقبلني، بعد إصدار تأشرية الدخول الخاصة به". 
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٨ العبين كبار عانوا مع أنديتهم األوروبية هذا الموسم
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يبدو أن املوسـم الكـروي الحايل 2021-2020، سـيكون 
للنسيان بالنسـبة للعديد من الالعبني الكبار، خاصة بعد 
ابتعادهم عن دائرة الضوء بشـكل كبري. ولم يقّدم العديد 
من النجوم املستوى املتوقع منهم، وهو ما عرّضهم لكثري 
مـن االنتقادات، ليكونوا مطالَبني بالظهور بشـكل أفضل 
فيما تبقى من املوسـم؛ لحفظ ماء وجههم، بينما اختفى 
آخـرون بصـورة واضحـة.ويف التقرير التايل نسـتعرض 
أبرز ثمانية العبني كبار يعانون بشـكل واضح يف املوسـم 

الكروي الحايل.

روبرتو فيرمينو
ال يعـّد تراجع مسـتوى النجم الربازيـيل روبرتو فريمينو 
أمراً جديـداً، بل إن ما يحدث، امتداد للموسـم املايض، إذا 
مـا أخذنا يف عـني االعتبار أنه أحـرز 15 هدفاً فقط يف 61 
مباراة حتى اآلن، منها 6 أهداف يف 23 مباراًة هذا املوسم، 
ليكـون صاحـب الرقم 9 مهـدداً بفقدان مركـزه، يف حال 

جلب ليفربول مهاجماً قوياً يف الصيف القادم.

بيير إيمريك أوباميانغ
ارتبط اسـم أوباميانغ بتسـجيل األهداف عـىل الدوام مع 
أرسـنال، لكـن الذي يقّدمـه الالعب هذا املوسـم يدعو إىل 
الحرية والقلق بالنسبة لجماهري الـ"غانرز"، إذ لم يسجل 
سـوى 5 أهداف فقط خالل 19 مباراة، ليفقد جزءاً كبرياً 
من بريقه ونجوميته، وهو ما انعكس بشـكل واضح عىل 

نتائج الفريق.

إيدين هازارد
يعاني النجم البلجيكي من تكرار اإلصابات منذ انتقاله إىل 
ريال مدريد قبل موسـم ونصف من تشـيليس، إذ بلغ عدد 
إصاباتـه حتى اآلن 9، وهي أكثر مـن عدد أهدافه األربعة 

التي سّجلها مع "امللكي"، منها اثنان هذا املوسم، ليصبح 
هازارد لغزاً محرياً داخل "سانتياغو برنابيو".

دييل آيل
حاول النجم اإلنجليزي بشتى الطرق الرحيل عن توتنهام 

خـالل االنتقـاالت الشـتوية األخـرية إىل صفـوف باريس 
سـان جريمان الفرنيس، بعدما عانى بشـكل واضح، من 
التهميش عىل يد املدرب جوزيه مورينيو، إذ لم يلعب سوى 
74 دقيقة موزعة عىل 4 مباريات بالدوري اإلنجليزي هذا 

املوسم، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

ميراليم بيانيتش
توقع كثريون أن يكون انتقاله إىل برشـلونة هذا املوسـم 

خطوة للوراء يف مسـريته الكروية، بعد سنوات من التألق 
مع يوفنتوس، يف ظل حالة عدم االسـتقرار التي يعيشـها 
الفريق الكتالونـي، وبالفعل اتضحت صحة ذلك، إذ عانى 
الالعب البوسني لالنسجام مع الفريق، حيث لم يبدأ سوى 
5 مباريات أساسياً من أصل 14 لعبها بالدوري اإلسباني، 
دون أن يسـجل، وسـط عـدم قناعة واضحة مـن املدرب 

رونالد كومان بقدراته يف وسط امللعب.

غاريث بيل
ظـن معظم املتابعني أن عودة الـدويل الويلزي إىل توتنهام 
مجـدداً هذا املوسـم عىل سـبيل اإلعارة من ريـال مدريد، 
سـتكون بمنزلة فرصة إلحياء مسـريته مـن جديد، لكن 
ذلك لم يحصل مطلقاً، وعانى الالعب من اإلصابة يف بداية 
مشـواره مع "السـبريز" وتأخرت انطالقتـه مع الفريق، 
ولحد اآلن لم يسـجل سـوى هدف واحد خـالل 6 لقاءات 

بالدوري اإلنجليزي.

مسعود أوزيل
كان أوزيـل يحصل عىل راتب كبري من أرسـنال يبلغ أكثر 
من 300 ألف جنيه إسـرتليني أسـبوعياً دون أن يلعب أي 
مبـاراة، إذ غاب عن املشـاركة منذ مـارس/آذار املايض، 
لكنـه تمكن من الحصول عىل حريته يف الشـتاء باالنتقال 
إىل فنربخشة الرتكي، الذي يريد أن يعود معه للواجهة من 

جديد، والرد عىل املشككني يف قدراته.

دانيال ستوريدج
لم يكن أحد يتخيل أن املهاجم اليسـاري الذي سجل كثرياً 
من األهداف الرائعة يف الدوري اإلنجليزي خالل السـنوات 
األخرية، لن يجد له فريقاً يلعب معه هذا املوسم حتى اآلن، 
خاصة بعد تكرار إصاباته التي قضت بشـكل واضح عىل 
مسـريته، وكان آخر فريق دافع عـن ألوانه هو طرابزون 

سبور الرتكي يف الصيف املايض.

هازارد يتأهب للقاء «غريم الملكي».. 
وريال مدريد يفكر بعرضه على طبيب نفسي 

زياش تحت أنظار عمالقي الكالتشيو

حلم كونتي في الميركاتو يتحول لكابوس
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النجـم  أن  "آس"  صحيفـة  ذكـرت 
البلجيكـي، إيـدن هـازارد، قـد  عـاد 
أخـرى  العشـب مـرة  للتـدرب عـىل 
اعتبارا مـن الجمعـة،  وأصبح هدفه 
األول اآلن هو التواجـد يف املباراة التي 
سـيواجه فيهـا ريـال مدريـد غريمه 
أتلتيكو مدريد  يف السـابع من مارس 
املقبل. وبحسـب موقع "غـول" فإن 
زيـن الديـن زيدان نفسـه سـبق وأن 
أملـح إىل أن الـدويل البلجيكي سـيعود 
قبـل املوعـد املقـرتح، واآلن هو يفكر 
بجدية يف االعتماد عليه عندما يرتحل 
إىل وانـدا ميرتوبوليتانـو رغـم طـول 
ابتعاده عـن املالعب. وانضـم هازارد 
إىل الريـال يف صيـف 2019، قادًما من 
تشـيليس، يف صفقة بلغت مـا يعادل 
مـن 120 مليـون دوالر، لكنـه غـاب 
تقريًبـا عن نصـف مباريـات الفريق 
املليـك منـذ منـذ ذلـك الوقت بسـبب 
تعرضه إلصابات مختلفة من ضمنها 
إصابتـه بفـريوس كورونا املسـتجد. 
وبحسـب موقع "ديفينسا سينرتال" 
اإلسباني، فإن هناك من يعتقد أن كل 
هذا الرتاكم مـن اإلصابات، له عنرص 
نفييس يجل نجم منتخب "الشياطني 

الحمر" يلعب بخوف، لوجود شـكوك 
لديه بأنه سـيؤذي نفسه مرة أخرى. 
ولفت التقرير إىل أن إدارة ريال مدريد 
التسـهيالت  كافـة  تقديـم  التمانـع 
لهـازارد، من خالل عقد جلسـات مع 
طبيب نفيس، بغيـة التخلص من تلك 
"العقدة"، وممارسـة كرة القدم دون 
قلـق أو خوف. ومع ذلك، أظهر طبيب 
املنتخـب البلجيكي موقًفا متشـائًما 
إىل حـد ما، من خـالل إشـارته إىل أن 
هـازارد، لن يكون قـادًرا عىل التواجد 
يف كأس األمـم األوروبيـة، بعدما وقع 
يف روتـني اإلصابـات، ولـن يكون من 

السهل عليه إيجاد حل.
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بـات املغربـي حكيم زيـاش، جناح 
تشـيليس، مراقًبا من قبل يوفنتوس 
وميالن، خالل املوسم الحايل. ووفًقا 
لصحيفـة "ذا صـن"  السـبت، فإن 
زيـاش خـرس مكانـه يف التشـكيل 
قـدوم  منـذ  لتشـيليس،  األسـايس 
املدرب األملانـي توماس توخيل، بعد 
إقالة فرانك المبارد. وأشارت إىل أنه 
رغـم الدفع بزيـاش يف مباراة كأس 
االتحاد اإلنجليزي أمام بارنسيل، إال 
أن توخيـل رصح بأن النجم املغربي 
بحاجة إىل التكيف مـع قوة الدوري 
أن  وأوضحـت  املمتـاز.  اإلنجليـزي 
ميـالن ويوفنتـوس يراقبـان وضع 
حكيم زياش عـن كثب، ويخططان 
لضمـه يف الصيـف املقبـل. يذكر أن 

تشـيليس اتفق مع أياكس عىل ضم 
زياش يف فرباير/شباط 2020 نظري 
37 مليـون جنيه إسـرتليني، بينما 
وصـل الالعـب إىل لنـدن يف الصيـف 

املايض.
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مـدرب  كونتـي،  أنطونيـو  يرتقـب 
إنرت ميالن، مواجهـة أحد أهدافه يف 
املريكاتو، عندما يلتقي النرياتزوري 
مع التسـيو، اليوم األحد، يف الجولة 
22 مـن الـدوري اإليطـايل. ووفًقـا 
ملوقـع "كالتشـيو مريكاتـو"، فإن 
كونتي سـيواجه الرصبي سـريجي 
ميلينكوفيتش سافيتش، العب وسط 
التسـيو، الذي حلم بضمـه إىل إنرت 
ميالن. وأشار إىل أن ميلينكوفيتش 
كان مـن أوائل طلبـات كونتي مع 
إنـرت يف صيف 2019، مـن أجل رفع 
كفـاءة خـط وسـط النرياتـزوري. 
يف  فشـلت  إنـرت  إدارة  أن  وأوضـح 
مغـاالة  بسـبب  الصفقـة،  حسـم 
التسيو يف األمور املادية وطلب 100 
مليـون يورو. وقـال املوقع اإليطايل 
إن ميلينكوفيتش صار كابوًسا عىل 

إنرت، بعدما واجهه 13 مرة، محقًقا 
6 انتصارات وتعادلني، باإلضافة إىل 
5 هزائـم. كما نجـح ميلينكوفيتش 
يف زيـارة مرمى إنرت ميـالن 3 مرات 
بالـدوري اإليطايل، حيـث أن أهدافه 
أهـدت التسـيو االنتصـار مرتـني، 

والتعادل مرة واحدة.
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قانون رودشينكوف سيغير قواعد اللعبة

كورونا يجبر «ويفا» على تغيير مواقع مباريات في يوروبا ليغ 
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قـال ترافيـس تايجـارت، رئيـس الوكالة 
األمريكية ملكافحة املنشطات، إنه بعد عدة 
فضائح تتعلق باملنشطات، سيمنح قانون 
رودشينكوف ملكافحة املنشطات األمل يف أن 
تحظى محطات البث والرعاة بمنافسـات 
دون منشطات يف أوملبياد طوكيو. وتناقش 
لجنة من معهد هودسون كيفية مساعدة 
مـن  التخلـص  يف  رودشـينكوف  قانـون 
املنشـطات يف الرياضـة العامليـة. وأشـاد 
تايجارت بالقانون الذي صدر يف الرابع من 
ديسـمرب/كانون األول املايض، بعد توقيع 
الرئيـس األمريكي السـابق رونالد ترامب 
عليـه. وأطلـق عـىل القانـون هذا االسـم 
بعد مسـاعدة جريجـوري رودشـينكوف 
الرئيس السـابق ملعمل موسـكو ملكافحة 
املنشـطات، يف فضـح برنامج املنشـطات 
الذي ترعاه الدولة. ويوسـع هـذا القانون 
نطاق اختصـاص وزارة العـدل األمريكية 
ليشـمل املنافسـات الرياضية التي يشارك 
فيهـا رياضيون أمريكيـون أو لهم صالت 
مالية مع الواليات املتحدة. وقال تايجارت: 
"أعتقـد أن هـذا القانـون سـيغري قواعـد 
اللعبـة للرياضيـني والجماهـري والرعـاة. 
نأمـل أن يحصـل الرعـاة أخريا عـىل عائد 
اسـتثماراتهم وقيمـة مـا يدفعونه حينما 
يحـني موعـد بـث األحـداث الرياضيـة". 
وأضـاف: "دفعت شـبكة إن.بـي.يس عدة 
الـدوالرات لبـث أوملبيـاد  ملياريـات مـن 
طوكيـو التـي سـتقام الصيـف املقبـل يف 

الواليـات املتحـدة وبالعودة ألعـوام 2016 
و2014 و2012 مـاذا دفعـوا مقابل ما لم 
يحصلوا عليه". وكشفت التحقيقات التي 
أجرتها الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات 
(الـوادا) عن أدلة عىل انتشـار املنشـطات 
يف روسـيا عىل نطاق واسـع برعاية الدولة 
منـذ أوملبياد لندن 2012. وأسـفرت نتائج 
بعـد  للمنشـطات  اإليجابيـة  االختبـارات 
2012 عـن  لنـدن  أوملبيـاد  سـنوات مـن 
سـحب العديد من امليداليات من رياضيني 
معظمهـم روس. وُحـرم رياضيو روسـيا 
من املشـاركة يف منافسـات ألعـاب القوى 
يف أوملبيـاد ريو 2016 بسـبب املنشـطات، 
يف حني تلطخت أوملبياد سـوتيش الشـتوي 
مخطـط  بسـبب  روسـيا  يف   2014 عـام 

دقيق للبالد لتعاطي املنشـطات ملسـاعدة 
رياضييهـا يف الفوز باملزيد مـن امليداليات. 
ولم تنضم أوملبياد بيونجتشـانج الشـتوي 
عـام 2018، الـذي أقيم يف أجـواء فضيحة 
املنشـطات الروسـية، إىل قائمـة تايجارت 
لأللعـاب األوملبية التي شـهدت جدال كبريا 
بشـأن تعاطي املنشـطات. ونفت روسيا، 
التي اعرتفت يف املـايض ببعض القصور يف 
تنفيذ سياسات مكافحة املنشطات، إدارة 
برنامج للمنشـطات برعاية الدولة. وحذر 
تايجارت من أي رشكة أو مؤسسة تجارية 
أو اتحاد ريايض أو دولة تخطط لالستفادة 
من املنشطات يف أي أوملبياد قادم أو أحداث 
رياضية كـربى لن تتعامل مع الوادا فقط، 

لكن مع وزارة العدل األمريكية. 
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ُنقلـت مباراة اإليـاب من دور الـ32 يف مسـابقة الـدوري األوروبي 
(يوروبا ليغ) بني أرسـنال اإلنكليزي وبنفيكا الربتغايل، والتي كانت 
مقررة أصالً عىل ملعب اإلمارات يف لندن، إىل اليونان، بحسب ما أعلن 
االتحـاد األوروبي (ويفا) لكرة القدم الجمعة. وسـتقام املباراة عىل 
ملعب يورغيوس كارايسـكاكيس الخاص بنادي أوملبياكوس يف 25 
فرباير، علماً أن مباراة الذهاب نقلت يف وقت سـابق من لشـبونة إىل 
روما بسبب تداعيات فريوس كورونا، بعد قرار اململكة املتحدة حرص 
السـفر من الربتغـال وإليها بالرحالت الرضوريـة، وأوقفت رحالت 
الطـريان بني البلديـن. وأعلن ويفا نقـل مباراة توتنهـام اإلنكليزي 
ومضيفه فولفسـبريغر النمسـوي يف ذهاب الدور الـ32 من يوروبا 
ليغ يف 18 الشهر الحايل من ملعب األخري إىل ملعب بوشكاش أرينا يف 
بودابسـت بسـبب التدابري املتخذة من حكومة فيينا للحد من تفيش 

فريوس كورونا. وسـبق لالتحاد القاري أيضاً أن نقل مباراة أتلتيكو 
مدريـد اإلسـباني وضيفه تشـليس اإلنكليـزي يف ذهاب الـدور ثمن 
النهائـي من دوري أبطال أوروبا يف 23 الشـهر الجاري إىل العاصمة 
الرومانيـة بوخارسـت بسـبب اإلجـراءات املتبعـة مـن الحكومـة 
اإلسبانية للحد من تفيش فريوس كورونا. وتم نقل مباراة مانشسرت 
يونايتد اإلنكليزي ومضيفه ريال سوسـييداد اإلسباني يف الدور ذاته 
إىل ملعب محايد وتحديدا "أليانز ستاديوم" الخاص بنادي يوفنتوس 
اإليطـايل يف مدينة تورينو يف 18 الحايل، وليس يف سـان سيباسـتيان 
بسـبب منع الضيوف القادمـني من إنكلرتا دخول إسـبانيا. ونقلت 
كذلـك مباراة الذهـاب يف الدور ذاتـه بني مولـده النرويجي وضيفه 
هوفنهايم األملاني يف 18 فرباير الحايل إىل فياريال يف إسـبانيا، بسبب 

منع حكومة أوسلو دخول غري املقيمني إىل 
البالد، إثر اإلجـراءات املتخذة للحد من 

تفيش كوفيد19-.
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الى وزارة الصحة ..
لماذا لم تصرف رواتباالطباء المقيمين في السماوة ؟!

بـريد المواطــن
المواطن وليد حامد الكبيسي 

ـ بغداد 
وجه صندوق البنك الدويل تحذيرا اىل الحكومة العراقية من االستمرار 

يف االرساف املايل مؤكدا ان اسـتمرار االنفاق بشـكله الحايل سيقيض 

عىل تقدم اقتصادي حققه العراق !!

والنـدري عـن اي تقدم اقتصـادي تحقق يف العراق لحـد االن .. واىل 

ايـن يتجه هذا (االرساف املـايل) املزعوم ، وهو بالتاكيد اليصب اال يف 

جيوب الفاسـدين .. والندري ايضا ملاذا هـذا التهافت عىل القروض 

االجنبية يف وقت تتجاوز فيه واردات العراق من النفط جميع فقرات 

املوازنات السنوية  

 المواطن سلمان فاضل عبد الله
 ـ بغداد 

ان (مقـرتح) تعديـل وزيـادة الرواتـب التقاعدية وصـل اىل االمانة 
العامـة ملجلس الوزراء .. ويف حال موافقة الحكومة وترشيعه داخل 

الربملان فأنه سـيحصل اقل راتب تقاعـدي(٦٠٠) الف دينار بدال 
من (٤٠٠) الف . 

المواطن محمد ابراهيم الديواني
 ـ النجف 

استنزت رشكة توزيع املنتجات النفطية مالكاتها لرفع االنقاض 

واملخلفـات مـن االرايض املخصصة لذوي الشـهداء يف محافظة 

النجـف وذلـك لغرض تهيئتها خـالل املدة املحدوة لهـا والبالغة 

ثالثون يوميا ..

المواطن قصى عبد الرحمن العكيلي 
ـ بغداد 

ان قـرارات منع اسـترياد منتجـات العصائر وامللـح واملعكرونة 
سـيكون لها االثر االيجابي والكبري يف تنشيط وانتعاش الصناعة 
الوطنية وتقليص  حجم االعراق غري املربر للمنتجات املسـتوردة 

وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات املحلية .

ان مـرشوع خصخصـه الكهربـاء يف العـراق يعني 
فشـل وزاره الكهربـاء يف اداره قطـاع الكهربـاء 
وتحميل تبعاته اىل رشكات اهليه التملك اي مقياس 
من االمكانيـات املتوفره لوزاره الكهرباء املدعومه 

ماديا ومعنويا من الحكومه العراقيه .
فمـن الغري معقول ان تعجـز وزاره الكهرباء وهي 
تضـم جيش جرار مـن الكوادر الهندسـيه والفنيه 
واالداريـه املختلفـه ناهيـك عـن الحمايـات مـن 
الرشطه الخاصه بحمايه الطاقه من توفري الطاقه 
الكهربائيه لسـد حاجه البـالد من عام ٢٠٠٣ ولحد 

اليوم 
لقـد ابتكرت وزاره الكهربـاء مرشوع الخصخصه 
كدليـل واضـح بانها كانـت والزالـت وزاره التملك 
خطـه حقيقيه وواقعيه ملعالجه ملف انتاج الطاقه 
اطالقـا واثبتـت عجزهـا لتحقيق االنتـاج املطلوب 

وعىل ضوء ذالك نؤرش املالحظات التاليه :
اوال : نحـن نؤيد خصخصـه الكهرباء عندما تكون 
الـرشكات املعنيـه باملوضـوع قـادره عـىل انتـاج 
الطاقه الكهربائيه من قبلها واملطلوب توفريها لكل 
قطاعـات املجتمع العراقي ولكن النؤيد ان تترصف 
الرشكات االهليه بانتاج الطاقه من محطات وزاره 
الكهرباء والتي تنفـق عليها  مبالغ كبريه من اجل 

توفريها 
ثانيـا : من املعيب ان تناط عمليه الجبايه للرشكات 
االهليـه لفواتـري الكهرباء يف الوقت الذي تسـتطيع 
وزاره الكهرباء من اداره هذا املوضوع بكل سالسه 
بسبب وجود االعداد الكبريه من املوظفني القادرين 
عـىل ذالك حيث ان عـدد منتسـبي وزاره الكهرباء 

حاليا هو اكثر من عرش اضعاف  عام ٢٠٠٣
ثالثـا : كان يفـرتض عـىل رشكات الخصخصه ان 
توفـر التيار الكهربائي عىل مدار السـاعه للمناطق 
التـي شـملت باملوضوع فهـا مثال منطقـه االعالم 
والسـيديه منذ اكثر مـن عام كانـوا موعودين من 
قبل الرشكه بتزويدهم بالتيار الكهربائي عىل مدار 
اليـوم وهذا لم يحصل اطالقا لحـد اليوم  واملضحك 
ان الرشكات االخـرى التي كانت  تفتخر بانها تزود 
مناطـق الريمـوك وزيونـه بالتيار عىل مـدار اليوم 
اصبحـت االن عاجزه عـن الوفـاء بالتزامها وكما 
يقـال عادت حليمـه العدته القديمه علمـا بانه تم 

رفع جميع املولدات االهليه من تلك املناطق 
نريـد ان نوضح نقطه مهمه ان الدسـتور ينص ان 
تقدم الدولـه جميع الخدمات ومنها الكهرباء وعىل 
املواطـن قانونا ورشعا ان يسـدد مابذمته واليجوز 
ان تعجز الدوله من توفري الكهرباء مما تجربه عىل 
رشائهـا من القطاع الخاص واملفـروض ان تتحمل 
الدولـه تكاليفها وليـس املواطن علمـا يف كثري من 
الدول عندمـا تقطع الكهرباء يف حاالت اسـتثنائيه 
عن املواطنني الي سبب كان فتكون الرشكه ملزمه 

بالتعويض املادي 
ان ازمـه الكهربـاء كان يمكـن بـكل سـهوله من 
تجاوزها لوكانت هنـاك اراده حقيقيه لذالك ولكن 
الفساد املايل والعقود الفاشله التي استنزفت مبالغ 
كبريه تقدر باكثر من خمسـون مليـار دوالر وهو 
مبلـغ كان باسـتطاعتنا ان نشـيد محطـات انتاج 
الطاقه الكهربائيه تغطي احتياجات عده دول واكرب 
مثال عىل ذالك جمهوريه مرص العربيه بتاريخ ٦ / 
٦ / ٢٠١٥ وقعـت عقدا مع رشكه سـيمنز االملانيه 
بانشـاء ثـالث محطات لتوليـد الكهربـاء بقدره ( 
١٤٤٠٠ اربعه عـرش الف واربعمائه  الف ميكا واط 
) وبكلفـه ( ٦ سـته مليارات يـورو ) وتم انجازها 

بفرته لم تتجاوز الثالث سنوات 
افتونـا يرحمكم الله هـل يجوز خالل ثـالث اعوام 
فقط ان تتمكـن جمهوريه مرصالعربيه  من انتاج 
طاقه كهربائيه لم تسـتطع خالل سـته عرش عاما 
الحكومـات العراقيه املتعاقبه مـن انتاجها  بعد ان 

تم هدر مبالغ خياليه تجاوزه الخمسني مليار  
نناشـد كل املسـؤولني الرشفاء من اجل محاسـبه 
كل الفاسـدين الذين  تسـببوا يف رسقه وهدر اموال 

الشعب ولعنه الله عىل كل الفاسدين 
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كفى تبريرا ..
فإن حبل الكذب قصير

كل ما ينشر على هذه الصفحة 

من شكاوى ومالحظات ومقترحات 

ــليها  ــى ذمة مرس ــي عل وآراء، ه

تّابها، وتعبر عن وجهة نظرهم،  وكُ

ــتوفي  وهي خدمة مجانية ال تس

ــور مطلقاً..  ــدة عنها أية اج اجلري

وعليه فإن اية رسالة أو شكوى ال 

ــم الصريح أو العنوان  حتمل االس

أن  ــا  ــكان كاتبه وبإم ــر..  ال تنش

يطلب االحتفاظ باالسم اذا رغب 

بذلك.. 

(نبض املواطن) تستقبل رسائلكم 

وشكاواكم وآراءكم وافكاركم على 

العنوان اآلتي: 

بغداد - املسبح 

البريد االلكتروني :

E-amil-almowatennews@yahoo.com 

أشـار املختصون بالشـؤون االقتصادية أكثر من مرة صباح الخير 
إىل إن ضوابـط البنـك الـدويل سـتغتال حلـم الفقـراء 
وذوي الدخـل املحـدود وتدفعهم إىل محطـات تجميع 
القمامـة للبحـث عـن فتات الخبـز والطعام ليسـدوا 
بعـض رمقهم .. وقالوا إن الترصيحـات غري الرصينة 
واملتناقضـة بخصوص البطاقـة التموينية التي تتواىل 
مـن أعىل هـرم يف الدولة وعـرب أبواق اإلعـالم املوالية 
لهـا والناطقـة باسـمها ما زالـت توحي بوجـود نية 
الترصيحـات والوعـود  مبيتـة إللغائهـا , وإن هـذه 
املتضاربـة التـي راحت تتكرر يف حـرضة الربملان , ما 
هـي إال تمهيـد لعمليـة اإللغـاء , برغـم إن البطاقـة 
لـم تعـد ضمانا لتوفـري املفـردات األساسـية للمائدة 
العراقية فحسـب وإنما أصبحـت واحدة من الهويات 
 .. للوطـن  انتمـاء  ووثيقـة   , للعراقيـني  الشـخصية 
ويبدو إن الالهثـني خلف رساب البنك الدويل ومغريات 
االقتصـاد الحر اسـتطاعوا أن يحققـوا بعض مآربهم 
ويوجهـوا رضبـات تدريجيـة قاصمة لسـلة الفقراء 
الغذائية التي كانت تسـد بعض رمقهـم برغم معرفة 
جميـع عنارص الدولة والربملان بـأن أي تغيري يف هرم 
البطاقـة التموينية من حيث عـدد املفردات ونوعيتها 
العراقيـة  العائلـة  كاهـل  عـىل  ثقيـال  عبئـا  يشـكل 

ويسـتنزف عافيتها ..
وبرغـم هـذه الحقائق فـإن املعنيني بـوزارة التجارة 
وبعـض الناطقـني اإلعالميني فيها يـرصون عىل عدم 
االعرتاف بالحقيقة ويؤكـدون عدم التالعب بمفردات 
الحصـة وإيصالهـا يف مواعيدها إىل الوكالء , ويدعون 
عـدم قطعهـا عـن املواطنني , يف حني إن هـذه مجرد 
ادعـاءات كاذبة وغـري دقيقة .. فقـد حجبت الوزارة 
مواد الرز والسـكر والزيت خالل أشـهر آذار ونيسان 
وآب وأيلول من عام ٢٠٢٠ كما حجبت كامل مفردات 
شـهري ترشيـن األول وترشين الثانـي وكانون األول 
مـن العام نفسـه وبـدون أن تعوض املواطنـني بثمن 

هـذه املفـردات املحجوبـة ..
وكذلـك فـإن الـوزارة لم تـزود الـوكالء بأيـة مفردة 
مـن مفردات حصة عام ٢٠٢١ىسـوى مـادة الطحني 
لشـهر كانون الثاني , ولم يتسـلم املواطنون أية مادة 
تموينيـة برغـم الترصيحـات واالدعـاءات اإلعالميـة 

التـي يطلقهـا الناطقـون باسـم هـذه الـوزارة ..
يف وقـت كان فيه املواطنـون يتسـلمون أكثر من أحد 
عـرشة مـادة تموينيـة شـهريا يف مواعيدهـا املحددة 

قبل االحتالل والسـقوط ..
االعـرتاف  عـدم  عـىل  اإلرصار  هـذا  ملـاذا  نـدري  وال 

بالتقصـري واملراوغـة ..
ولـم تقتـرص هـذه الصفـات الذميمة عـىل الناطقني 
وإنمـا   , إعالمهـا  ومكتـب  التجـارة  وزارة  باسـم 
أصبحـت واحـدة من أبـرز سـمات بعض املسـؤولني 
واملستشـارين يف الدولـة من ذوي الشـهادات املزورة 
وحملـة الجنسـيات املزدوجـة الذين اسـترشت فيهم 
النزاهـة فراحوا يمارسـون  الفسـاد وعـدم  ظواهـر 
أسـاليب املراوغـة والكـذب والتمويه مـن أجل إخفاء 

الحقائـق وعـدم كشـفها أمـام الجماهـري ..
الكـذب قصـري ) وإن  ولقـد قيـل قديمـا ( إن حبـل 
الحقيقـة ال بد وإن تكتشـف عاجـال أم آجال , ويظهر 
الـكاذب عـىل خشـبة املـرسح عاريـا وخائبـا وغـري 
مرغـوب فيـه أينمـا وكيفمـا تقمـص مـن جالبيـب 

الطهـارة والزهـد .. 

عز الدين اِّـانع

كالم عراقي
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بهـا  بعـث  رسـالة   يف 
االطباء  الينـا عـدد مـن 
مستشـفى  يف  املقيمـني 
الحسني بمدينة السماوة 
يشـريون اىل عدم رصف 
حـوايل  منـذ  رواتبهـم 
خمسة شـهور .. واكدوا 
يف رسالتهم ان هناك اكثر 
مـن (٧٠) طبيا بمختلف 
االختصاصات لم ترصف 
لهم رواتبهم منذ خمسة 
وسـيضطرون  شـهور 
اىل االرضاب عـن الـدوام 
يف حـال عدم االسـتجابة 

ملطلبهم ..

تابعوا اداء المدارس االهلية للتأكد من التزام بضوابطها :-

خصخصه  الكهرباء 
بين الحقيقه والواقع

يقـول احد املعنيني بشـؤون الرتبية والتعليم  
, ان املـدارس االهلية تعتـرب مكمال للمدارس 
الحكوميـة , اال ان عددها قـد تصاعد واجور 
التسجيل فيها ارتفعت اىل حد كبري وعىل سبيل 
املثـال فـأن يف كربـالء فقط افتتحـت بحدود 
(٥٨) مدرسـة وبمسـتويات مختلفة واجور 
متباينـة ومزاجية وغـري خاضعة اىل ضوابط 
.. وان مـن ابرز املعوقات التـي تواجه ادارات 
هـذه املدارس  تتمثل يف اتبـاع الضوابط التي 
فرضتها وزارة الرتبية مؤخرا والتي من بينها 
عدم اسـتخدام مادة (السندويج بتل) يف بناء 
املدارس االهليـة رغم ان معظم املوجود منها 
يف كربـالء عبارة عـن بيوت يتم اسـتئجارها 

وافتتاحها كمدرسة , وهي غري مصممة لهذا 
الغرض ... واكد املتحدث ان املدارس االهلية ال 
تلتزم بجميع الضوابط التي وضعتها الوزارة 
, بسبب املحسـوبيات واالنتماءات الكتلوية, 
وخصوصـا ما يتعلق بمواصفات البناية التي 
تخصـص هذا الغـرض .. وتتضمن الضوابط 
توفـري قاعات جيـدة للدراسـة وادارة وغرف 
للكوادر التدريسـية وساحة بقياسات معينة 
وتكون معدة لألنشـطة الرياضية ومختربات 
للمـواد العلميـة .. ويرى ان املـدارس االهلية 
يجـب ان تسـري وفـق الضوابـط والرشوط , 
وان تضم كـوادر متدربة قـادرة عىل تخريج 
جيـل متفوق , يف حني ان عـددا غري قليل من 

هـذه املدارس االهليه ليسـت تربوية , لجهل 
مديريهـا باالمور والقضايـا الرتبوية وطرق 
التدريـس وما تتطلبه املـدارس النموذجية .. 
وهنـاك مدارس اهليه ( تهدي النجاح للتلميذ 
والطالـب ) بمجـرد االنضمـام اليهـا , وهذا 
االمر مرفوض تمامـا فال بد من وجود رقابة 
مشـددة عىل هذه املدارس والحد من حصول 
مثل هـذا .. وناشـد وزارة الرتبية ان ال تمنح 
اية اجازة الفتتاح مدرسة اهلية اال بعد التأكد 
من توفر املواصفات املحددة , سواء يف البناية 
املخصصة لهذا الغرض ام يف مستوى الكوادر 

التعليمية واالدارية املكلفة بالعمل فيها .
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امام انظار 
 بلدية الرشيد 

قبل ان يطغى التعليم الخاص على مجانية التعليم 

نحن لفيف من اهايل املحلة ٨٣٩ يف حي الشباب ببغداد تعاني تراكم 
النفايات واالنقاض يف الكثري من السـاحات التي تقع وسط املحلة 
االمر الذي يخلف جراثيم وروائح كريهة ويتسـبب يف تحويل املكان 

اىل ماوى للحيوانات السائبة .
نطالب وحدة بلدية الرشيد برفع النفايات عن تلك الساحات والعمل 

عىل تشـجريها وزراعتها بالنباتات لتكون معلما جماليا يف املنطقة 
ومتنفسـا للعائالت واالطفال خصوصا ان املحلة تفتقر لوجود مثل 

هذه االماكن 
 ������ ����� �� 
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الشك ان الواقع الرتبوي والتعليمي املرتبك واملتهقر يف البالد بحاجة 
ماسـة وعاجلـة اىل املراجعـة الحقيقية والجدية ومـن ثم االصالح 
الجذري ليس بتخيل الدولة عن مسـؤوليتها لصالح التعليم الخاص 
وانمـا عىل العكس من ذلك اذ عليها ان تضع قطاع الرتبية والتعليم 
يف االولويـة من التخصيصـات املاليـة يف املوازنات العامـة والعمل 
الجاد عىل اعادة النظر يف انظمة ومناهج التعليم وطرائق التدرييس 
وتحديثها لتواكب وترية التقدم العلمي والتقني املتسارعة يف العالم 

كما تستوجب مراجعة اسس العلمية الرتبوية والتعليمية بمل يعزز 
قيم املواطنة والفكر الرتبوي ..

واذا كان للتعليـم الخـاص دوره املكفـول دسـتوريا فهـدا اليعني 
ان يطغـى عـىل حقـوق املواطـن يف الحصول عـىل تعليـم مجاني 

ومضمون 
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تعقـد فرنسـا وحليفاتهـا الخمـس يف السـاحل 
اإلفريقـي األسـبوع املقبـل اجتماعـا ملناقشـة 
التمرد الجهـادي يف املنطقة التي تمزقها نزاعات 
وتبحـث باريس عن دعم يتيـح لها خفض عديد 
قواتهـا فيها. ويعقد قادة دول السـاحل الخمس 
بوركينـا فاسـو وتشـاد ومـايل وموريتانيـا   -
والنيجر - يف العاصمة التشـادية نجامينا االثنني 
لقاء سيشـارك فيـه الرئيس الفرنـيس إيمانويل 
ماكرون عرب الفيديو. وتأتي القمة التي تسـتمر 
يومـني، بعد عـام عىل تعزيز فرنسـا انتشـارها 
يف منطقـة السـاحل عىل أمل اسـتعادة الزخم يف 
املعركـة التي طـال أمدها. لكن رغـم ما يوصف 
بانهـا نجاحـات عسـكرية، ال يـزال الجهاديون 
يسـيطرون عىل مساحات شاسـعة من األرايض 
ويشـنون هجمـات بال هـوادة. وقتل سـتة من 
قوات حفظ السـالم التابعة لألمم املتحدة يف مايل 
هذا العام وحده، وخرست فرنسـا خمسة جنود 
منـذ كانـون األول/ديسـمرب. وظهـر املقاتلون 
اإلسـالميون يف منطقة السـاحل يف شـمال مايل 
أوال يف ٢٠١٢، خـالل تمرد قام به انفصاليون من 
الطـوارق، لكـن طغت عليهم جماعـات جهادية 
يف وقـت الحق. وتدخلت فرنسـا لدحر املتمردين، 
لكن الجهاديني تفرقوا ونقلوا حملتهم إىل وسـط 
مـايل ثم إىل بوركينا فاسـو والنيجـر. وقتل آالف 
الجنود واملدنيني، حسـب األمم املتحدة، بينما فر 
أكثـر من مليوني شـخص من منازلهـم. وتعزز 

هـذه الحصيلـة فكـرة أن الجهاديـني ال يمكـن 
هزيمتهم بالوسـائل العسـكرية وحدهـا. وقال 
جـان ايرفيه جيزيكيل مدير منطقة السـاحل يف 
مجموعـة األزمات الدولية لوكالـة فرانس برس 
إن العمـل العسـكري التقليـدي فشـل يف توجيه 
رضبة قاضية. واضـاف ان الجهاديني «قادرون 
عىل إدارة ظهورهم وتجاوز النظام واالستمرار». 
ودعا وزير الخارجية الفرنيس جان إيف لودريان 
الثالثاء إىل «تعزيز العمل الدبلومايس والسـيايس 
والتنمـوي» لالسـتجابة للوضع. العـام املايض، 
زادت فرنسـا عديد قوتها يف اطـار مهمة برخان 
يف منطقة السـاحل من ٤٥٠٠ جنـدي إىل ٥١٠٠، 
وهـي خطـوة سـمحت بتحقيـق سلسـلة مـن 
النجاحات العسـكرية الواضحـة. وقتلت القوات 
الفرنسـية زعيم تنظيـم القاعدة يف بـالد املغرب 
اإلسـالمي عبـد املالـك دروكـدال، وكذلـك القائد 
العسـكري لجماعـة نرصة اإلسـالم واملسـلمني 
التابعة للقاعـدة. لكّن الهجمـات األخرية رفعت 
أيضا عـدد القتىل الفرنسـيني يف املعـارك يف مايل 
إىل ٥٠، ما اسـتدعى نقاشـا يف الداخـل الفرنيس 
حول كلفـة مهمة برخان والفائـدة منها. وفتح 
الرئيـس ايمانويل ماكرون الشـهر املايض الباب 
أمام امكان االنسـحاب، ما يشـري إىل أن فرنسـا 
قد «تعّدل» التزامها العسكري. ورغم الشائعات، 
من غري املتوقع أن تعلن فرنسـا عن أي انسحاب 
لقواتها خـالل اجتمـاع نجامينا. بـدال من ذلك، 
ولتخفيـف العـبء، تأمـل فرنسـا يف الحصـول 
عـىل مزيد مـن الدعم العسـكري مـن رشكائها 

األوروبيني من خالل مهمة «تاكوبا» التي تساعد 
مايل يف قتالها ضد الجهاديني. ويف ٢٠١٧، أطلقت 
مجموعة الدول الخمس قوة قوامها خمسة آالف 
عنرص، لكنها ال تزال متعثرة بسبب نقص األموال 
وسـوء املعـدات والتدريب غـري الـكايف. وأوضح 
مثـال عىل ذلك هـو أن الجنود يف بوركينا فاسـو 
غالبـا ما يرتكـون قواعدهم. وقبل عـام تعهدت 
تشـاد التي توصف بانها تملـك أفضل جيش بني 
الدول الخمس، بإرسـال كتيبة إىل نقطة «الحدود 
الثالثيـة» حيث تلتقـي مايل والنيجـر وبوركينا. 
لكن االنتشـار العسـكري لم يحصل بعـد. تأمل 
باريـس أيًضـا أن تـؤدي نجاحات العـام املايض 
إىل تعزيـز اإلصـالح السـيايس يف دول السـاحل، 
حيـث أدى ضعـف الحكـم إىل تغذيـة اإلحبـاط 
وعـدم االسـتقرار. ويف مايل بؤرة أزمة السـاحل، 
أطـاح ضباط الجيـش بالرئيـس إبراهيم بوبكر 
كيتـا يف آب/أغسـطس املـايض بعد أسـابيع من 
االحتجاجات عىل الفساد وفشله يف إنهاء الرصاع 
الجهـادي. وتعهـدت الحكومة املؤقتـة بإصالح 
الدسـتور وإجراء انتخابـات عامة لكن منتقدين 
يقولـون إن وترية التغيري بطيئـة. وبالكاد حّقق 
اّتفـاق إقليمي أبرم عـام ٢٠١٥ بني حكومة مايل 
وجماعات املتمردين يف الشمال تقدًما، لكنه أحد 
الخيـارات القليلـة يف البالد لتجنـب العنف. وبعد 
سنوات من الرصاع الطاحن، بدأ التفاؤل يرتاجع.
وقـال مامادو كوناتي وزير العدل املايل السـابق، 
إنه يعتقد أن «قمة نجامينا لن تكون ذات اهمية، 

مثل القمة السابقة واملستقبلية».

������ ���� �� ������ ��� �����

محاكمة ترامب: فريق الدفاع يصف إجراءات المساءلة بأنها «حملة ذات دوافع سياسية»
 ����� – �������

قـدم فريق الدفاع عـن الرئيس األمريكي 
السـابق دونالـد ترامـب أدلـة يف مجلس 
الشيوخ إلثبات عدم صحة التهم املوجهة 
إليـه بـ»التحريض عىل العصيان وأعمال 
الشـغب» يف مقـر الكونغـرس. ووصـف 
محامـي ترامب، مايكل فـان دير فني، يف 
كلمته االفتتاحية، املحاكمة بأنها «حملة 
ذات دوافـع سياسـية». وأشـار فريـق 
الدفـاع إىل أنـه قـد يحتاج فقـط إىل أربع 
ساعات فقط من أصل ١٦ ساعة لعرض 
مرافعاتهـم، وبالتايل سـتنتهي إجراءات 
املسـاءلة يف وقت أرسع. ويتوقع محامو 
ترامب تربئة الرئيس السابق، حيث أشار 
معظـم الجمهوريني يف مجلس الشـيوخ 
ولقـي  إلدانتـه.  يصوتـوا  لـن  أنهـم  إىل 
خمسة أشخاص مرصعهم وسط أعمال 
الشغب التي شـهدها مبنى الكابيتول يف 
٦ يناير/كانـون الثانـي املـايض. واتهـم 
الديمقراطيون ترامب بتحريض أنصاره 
عـىل مهاجمـة مبنـى الكابيتـول ملنـع 
املصادقة عىل فوز جو بايدن يف االنتخابات 
الرئاسـية. وأعاد أعضاء مجلس الشيوخ 
بـث مقاطـع فيديو وتسـجيالت صوتية 
عـىل مـدى يومـني، حيـث سـعى فريق 
اإلدعاء مـن الديمقراطيـني إلظهار نهج 
ترامـب يف التغـايض عن العنـف، وأنه لم 
يفعـل شـيئا يف ذلـك اليـوم ملنـع أعمال 
الشغب ولم يعرب عن أي شعور باألسف 
ملا حـدث. وحذروا من أن عـدم إدانته قد 
تؤدي إىل تكـرار الهجوم عىل الكونغرس. 
واسـتخدم محامـي ترامـب، فـان ديـر 
فـني، كلمتـه االفتتاحية لدحـض اتهام 
الديمقراطيـني لرتامب بأنـه حرّض عىل 
العنف خالل كلمـة وجهها ألنصاره يف ٦ 
يناير/كانون الثاني. وأدت أعمال الشغب 
العنيفة التـي وقعت يف مبنـى الكابيتول 
األمريكـي يف ٦ يناير/كانـون الثانـي إىل 
مقتـل خمسـة أشـخاص. وكان ترامب 
قـد أطلـق مزاعم عـن حـدوث تزوير يف 
االنتخابـات، وحث أنصـاره عىل التجمع 
أمام مبنـى الكابيتول، قبـل وقت قصري 
من اندالع أعمال الشـغب. وقال فان دير 
فـني إن حقيقـة وجـود أدلة بـني بعض 

الجماعـات عىل أن العنـف كان مخططا 
لـه مسـبقا «يـدل عـىل سـخافة مزاعم 
التحريض املوجهة للرئيس [السـابق]»، 
مضيفا: «ال يمكنـك التحريض عىل يشء 
مخطـط له مسـبقا». وأضـاف املحامي 
أن ترامـب كان «ثابتا تماما يف معارضته 
لعنـف الغوغـاء»، مشـريا إىل أن الرئيس 
حـث أنصـاره عىل السـري «سـلميا» إىل 
مبنى الكابيتول. واعترب فان دير فني قول 
ترامب للحشود بأنهم بحاجة إىل «القتال 
بقـوة» كان مجـرد خطـاب «سـيايس». 
وحث أعضـاء مجلـس الشـيوخ عىل أال 
يخطئوا يف قرارهم، معتـربا أن ما يحدث 
هو «محاولة تشهري ورقابة وإلغاء ليس 
فقط بحـق الرئيس ترامـب، ولكن بحق 
٧٥ مليـون أمريكي صوتوا لـه». وجادل 
محامـي ترامـب أيضا بأن لـدى الرئيس 
السابق الحق القانوني يف الطعن يف نتيجة 
االنتخابات. وقال فان دير فني: «يف املايض، 
اسـتخدم العديد من املرشـحني اآلخرين 

للرئاسـة العديد مـن اإلجراءات نفسـها 
لتحـدي نتائج االنتخابات الخاصة بهم»، 
قبل عرض مونتاج ملقاطع من عام ٢٠١٧ 
عندما اعرتض الديمقراطيون عىل نتائج 
االنتخابـات التـي فاز بها ترامـب. وقّدم 
الديمقراطيون، يومي األربعاء والخميس، 
لقطـات فيديـو جديدة ألعمال الشـغب، 
حيـث رشحـوا ألعضاء مجلس الشـيوخ 
مـا حصـل خـالل اقتحـام الكونغـرس. 
وكان مديرو املسـاءلة يأملون يف أن تعزز 
اللقطات املصورة ملثريي الشغب العنيفني 
وفـرار املرشعـني والرشطـة املحطمـة، 
اتهامهم لرتامـب بالتحريض عىل أعمال 
الشـغب. وقـال عضـو مجلـس النواب، 
جـو نيغـوز، إن ترامـب لم يكـن «مجرد 
شـخص ما» يلقـي خطابا مثـريا للجدل 
- بل كان رئيسـا يخاطـب مؤيديه الذين 
«كانوا عىل اسـتعداد للقيام بالعنف وهو 
أشـعل رشارة ذلك». وقـال النائب جيمي 
راسـكني: «زمالئي األعزاء، هل هناك أي 

زعيم سـيايس يف هذه القاعـة يعتقد أنه 
إذا سـمح مجلس الشـيوخ له (لرتامب) 
بالعودة إىل املكتب البيضاوي، فإن دونالد 
ترامب سيتوقف عن التحريض عىل العنف 
ليشـق طريقه؟» وقال عضو الكونغرس 
تيـد ليـو إّن «املسـاءلة واإلدانـة وإثبات 
عدم األهلية ال تتعلق بما حصل يف املايض 
فقط. بـل تتعلق أيضا باملسـتقبل. فهي 
تتعلق بالتأكد من عدم فعل أي مسـؤول 
أو رئيـس يف املسـتقبل الـيشء نفسـه». 
وبعـد مرافعـة فريق الدفاع عـن ترامب، 
سـيكون أمام أعضـاء مجلس الشـيوخ 
ما يصل إىل أربع سـاعات لتقديم أسـئلة 
مكتوبة إىل الفرق القانونية. وسيتبع ذلك 
نقـاش وتصويـت عىل ما إذا كان سـيتم 
السـماح باسـتدعاء شـهود - إذا أراد أي 
مـن الجانبني ذلـك. وإذا لـم يفعلوا ذلك، 
أو إذا فشل التصويت، فسيقوم الطرفان 
بتقديـم حجـج ختامية موجـزة يتبعها 
التصويـت النهائـي عىل مصـري ترامب. 

ويمكـن أن ينتهي ذلـك يف وقت مبكر من 
ليلة السبت أو بحلول يوم االثنني عىل أبعد 
تقدير. وأشار أعضاء مجلس الشيوخ من 
الجانبني إىل أن هذا أمر محتمل. ومطلوب 
تأمـني أغلبية الثلثني إلدانة دونالد ترامب 
املكـون مـن ١٠٠  الشـيوخ  يف مجلـس 
مقعـد، وهـو مقسـم بنسـبة ٥٠ إىل ٥٠ 
بني الجمهوريني والديمقراطيني. وإلدانة 
ترامب، يتعـني تصويت ما ال يقل عن ١٧ 
عضوا من حزب ترامب ضده، وعىل الرغم 
من أن سـتة منهـم أظهروا اسـتعدادهم 
لذلـك، لم يفعل أي مـن األعضاء اآلخرين 
ذلك، ورفـض كثريون منهم اتهام ترامب 
بشـدة. واعرتض العديد من الجمهوريني 
عىل مساءلة رئيس سابق يف الكونغرس، 
عىل الرغم من أن تصويت ملجلس الشيوخ 
قبـل املحاكمـة رفض هـذا املوقـف. ويف 
حال إدانة ترامب، يمكن ملجلس الشيوخ 
التصويـت ملنعـه مـن تـويل أي منصـب 

فيدرايل

البرهان يكشف السبب الرئيسي 
وراء توقيع اتفاقية التطبيع 

بين السودان وإسرائيل
����������- �����/ كشـف رئيـس مجلس السـيادة 
السـوداني، عبد الفتـاح الربهان، السـبب الرئيـيس وراء توقيع 
حكومتـه اتفاقة التطبيع مـع إرسائيل. وأرجـع الربهان، خالل 
كلمة وجهها عرب تقنية فيديو كونفرانس لـ»قمة إرسائيل»، وهي 
فعالية افرتاضية دولية ينظمها طالب إرسائيليون ويشارك فيها 
للمرة األوىل طالب من السـودان، توقيـع حكومته عىل «اتفاقات 
إبراهيـم» إىل «اقتناعهـا بأهميـة نرش قيم التسـامح والتعايش 
بـني الشـعوب بمختلف أديانهـم وأعراقهم». وقـال الربهان، إن 
«السـودان وقـع عـىل االتفاقية انطالقـا من سـعيه الصادق إىل 
تأكيد وإرساء قيم السالم والتسامح والتعايش السلمي واحرتام 
الحريات واألديان وقبول اآلخر»، مشددا عىل أهمية دور الشباب يف 
بناء السودان، قائال إن «بالده تسترشف عهدا جديدا من الحرية 
والسالم والعدالة سيبنيه الشباب والطالب». وكانت السودان قد 
أعلنـت، يف ٢٣ أكتوبـر/ ترشيـن األول ٢٠٢٠، تطبيع عالقته مع 
إرسائيل، لكن قوى سياسـية وطنية عدة أعلنت رفضها القاطع 

للتطبيع، من بينها أحزاب مشاركة يف االئتالف الحاكم.

«أنصار الله» توجه رسالة إلى 
أمريكا.. وقف العدوان على 

اليمن يحتاج إلی أفعال 
�������- �����/ قالت حكومة اإلنقاذ الوطني، التابعة 
لجماعـة "أنصار الله"، إن "وقف العـدوان عىل الیمن یحتاج إلی 
أفعال ولیس ترصیحات فحسب"، داعيا اإلدارة األمريكية إىل اتخاذ 
خطوات عملية لوقف هذا العدوان. وقال مستشار رئاسة مجلس 
الوزراء اليمني يف حكومة اإلنقاذ الوطني بصنعاء حمید عبدالقادر 
عنرت، يف ترصيحات مع وكالة األنباء اإليرانية "إرنا"، إن "اإلعالن 
األمريكي عن وقف مسـاندة السـعودية يف العـدوان عىل اليمن ال 
يكفي، وإذا كانت اإلدارة األمريكية جادة يف إحالل السالم، فعليها 
إصدار قرار دويل بوقف العدوان وفك الحصار عن اليمن برا وبحرا 
وجوا". وطالب عنرت، "الواليات املتحدة بدفع التعویضات للشعب 
اليمني ملشـارکتها يف قتل الیمنيني وتقديم قادة تحالف العدوان- 
مجرمي الحرب- للعدالـة ومحاكمتهم وإلزام دول العدوان بفتح 
صنـدوق إلعـادة إعمـار اليمـن والتعويض عـن الضحايا ووقف 
العـدوان والحصار". وأضاف، مستشـار رئاسـة مجلس الوزراء 
اليمني التابع ألنصار الله: "إذا بقيت هذه الخطوات يف حد األقوال 
فقط ولم ترتجم علی أرض الواقع، فالحل هو االستمرار بالصمود 
والثبات وخوض املعركة املصريية للشعب اليمني، معركة النَفس 
الطويـل حتى تحقيق النرص". وكان الرئيس األمريكي جو بايدن 
أعلن إنهاء دعم الواليات املتحدة للعمليات العسكرية يف اليمن، يف 
وقت أعلن وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن، عن اسـتثناء 
"أنصار الله" من قائمـة املنظمات اإلرهابية األجنبية اعتبارا من 
16 فربايـر/ شـباط الجاري، موضحا أن القرار جاء عىل أسـاس 

"الوضع اإلنساني الكارثي يف اليمن".  

العسكريون يواصلون حملة 
االعتقاالت في بورما 

�����������- �����/ يواصل االنقالبيون العسـكريون 
حملـة االعتقـاالت التـي تطـال املعارضـني لكنهـم يواجهـون 
ضغوطا متزايـدة مع ظهور لجان مواطنني ضدهم واسـتمرار 
التظاهـرات وتبني قرار يف األمم املتحدة مـن أجل عودة رسيعة 
إىل الديموقراطية واإلفراج عن أونغ سـانغ سون يش التي كانت 
الحاكمة الفعلية للبالد. وتتواصل التعبئة ضد االنقالب السـبت، 
مـع تظاهـرات جديـدة بـدأت يف الصبـاح. ومئـات اآلالف مـن 
املتظاهرين نزلوا إىل الشـوارع عىل الرغم من العديد من عمليات 
التوقيـف التي أمرت بها املجموعة العسـكرية الحاكمة. وقالت 
األمم املتحدة خالل جلسة استثنائية ملجلس حقوق اإلنسان، إنه 
منذ انقالب األول من شـباط/فرباير "تـم اعتقال أكثر من 350 
من مسـؤولني سياسـيني وممثلني للدولة وناشطني وأعضاء يف 
املجتمع املدني، بينهـم صحافيون ورهبان وطالب"، معتربة ان 
اسـتخدام العنف ضـد املتظاهرين "غري مقبـول". وخالل هذه 
الجلسـة، واجه نظام الجنراالت ضغوطا مـع تبني قرار يطالب 
باإلفـراج الفـوري عن أونغ سـان سـو تيش.ومسـاء الجمعة، 
تشـكلت بشـكل عفـوي يف كل انحـاء بورمـا لجـان ملواطنـني 
مسـؤولني عن مراقبـة االحياء التـي يسـكنونها يف حال نفذت 

السلطات اعتقاالت بحق معارضني.
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إسرائيل هدمت أو صادرت ١٧٨ 
مبنى بالضفة منذ مطلع ٢٠٢١

������� - ����� /   أفاد تقرير لألمم املتحدة،  السبت، 
أن إرسائيـل هدمـت أو صـادرت مـا ال يقـل عـن ١٧٨ مبنـى 
فلسـطينيا يف الضفة الغربية منذ مطلـع العام الجاري ٢٠٢١. 
وأكد التقرير الصادر عن مكتب األمم املتحدة  لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية «أوتشا» يف األرايض الفلسطينية، أن «عمليات الهدم 
واملصادرة اإلرسائيلية أدت إىل تهجري ٢٥٩ شـخصا، بمن فيهم 
نحو ١٤٠ طفال». وأضاف التقرير أن «سلطات االحتالل هجرت 
مؤخـرا ٩ عائـالت تضـم ٦٠ فردا مـن بينهم ٣٥ طفـال، جراء 
هدم منشـآتهم يف تجمع «حمصة البقيعة» البدوي يف منطقة 
األغـوار». ونبه التقريـر إىل أن «تلك العائـالت أصبحت عرضة 
لخطر متزايد بالتهجري القرسي، يف وقت تتفاقم حالة الضعف 
التي تعاني منها هذه العائالت بفعل فصل الشـتاء واسـتمرار 
أزمـة فريوس كورونا». ورصد التقرير أنه «يف ٨ فرباير الجاري 
عـادت اإلدارة املدنية اإلرسائيلية، برفقة الجيش اإلرسائييل، إىل 
تجمـع حمصة البقيعـة وصادرت أو هدمت ١٦ مبنى سـكنيا 
وحظـرية مـواش أخـرى». ووفـق التقرير، فـإن ١٣ من هذه 
املباني والحظائر ممولة من املانحني، حيث قدمت كمساعدات 
إنسـانية يف سـياق االسـتجابة لحادثتني وقعتا يف يومي ١ و٣ 
من الشـهر الجاري وهدم خاللهما ٤٦ مبنى أو صودر». ولفت 
التقرير إىل أنه «خالل عمليات املصادرة التي نفذت يف ٨ فرباير، 
أخربت اإلدارة املدنية اإلرسائيلية سـكان التجمع بأن أي مبان 

جديدة يتم بناؤها أو التربع بها ستهدم أو تصادر».
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أنقرة - واشنطن: توتر من البداية

ماكرون سيلتقي قادة منطقة الساحل ويدرس سحب قواته
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 بعدمـا شـهدت تقلّبات يف عهـد الرئيس 
السـابق دونالـد ترمـب، تبـدو العالقات 

بـني الواليات املتحـدة وتركيـا متوّترة يف 
ظـّل إدارة الرئيس األمريكي جـو بايدن، 
لكـن املواجهة قد تزداد حّدة بني الدولتني 
مـع أنهمـا حليفتـان. وإذا كان الرتتيب 
الذي يّتصل به الرئيـس األمريكي الجديد 
العالقـات  لحالـة  املـرآة  هـو  بنظرائـه 
الثنائيـة، فيفـرتض أن يشـعر الرئيـس 
الرتكي رجب طيب إردوغان بالقلق. فبعد 
أكثر من ثالثة أسـابيع عىل دخوله البيت 
األبيض، لـم يتصل بايدن بإردوغان حتى 
اآلن. كمـا أن وزيـر الخارجيـة األمريكي 
أنتوني بلينكن لـم يتصل بنظريه الرتكي 
مولود تشـاوش أوغلـو. ومـن املؤكد أن 
الحـوار بـني واشـنطن وأنقـرة لـم يكن 
بأفضـل حاالتـه خـالل السـنوات األربع 
املاضيـة، وقد شـهد أزمات حـادة وغري 
مسـبوقة. لكّن ترامب وإردوغان «كانت 
تجمعهمـا عالقـة شـخصية حميمـة»، 
بحسـب الباحث ستيفن كوك من مجلس 
العالقـات الخارجية. وهـي «صداقة» لم 
يكـّف الديموقراطيون عـن توجيه اللوم 
بسـببها إىل امللياردير الجمهـوري. وقال 
الباحـث غاليـب داالي يف مقـال نـرشه 
معهـد بروكينغـز لألبحـاث إن الرئيـس 
األمريكي السابق «حمى تركيا من العديد 
من اإلجراءات العقابيـة املحتملة». لكنه 
عندما قـرر يف نهاية واليته معاقبة تركيا 
لحيازتهـا صواريـخ إس-٤٠٠ الروسـية 
وفق ما يقتيض القانـون األمريكي، فعل 
ذلـك بعـد مقاومـة طويلة. أثـار بلينكن 
مجلـس  أعضـاء  مـن  العديـد  اهتمـام 
الشيوخ الجمهوريني خالل جلسة تثبيته 

يف منصـب وزيـر الخارجيـة مـن خالل 
حديثـه عـن تركيـا باعتبارهـا «رشيكا 
اسـرتاتيجيا مزعوما ال يتـرصف يف نواح 
كثرية كحليـف». وبالفعل، ُينادي أعضاء 
الكونغرس من اليمني واليسـار باعتماد 
خّط أكثر تشـدًدا. وكتـب ٥٤ من أعضاء 
مجلـس الشـيوخ األمريكـي مـن جميع 
األطيـاف إىل الرئيس بايدن هذا األسـبوع 
يدعونـه إىل اعتماد نربة اقوى مع نظريه 
الرتكي يف ما يتعلق بملف حقوق االنسان. 
أسـابيع، ضاعفـت وزارة  ومنـذ ثالثـة 
الخارجيـة االمريكية تحذيراتهـا القوية 
للسـلطات الرتكية التـي تواجه انتقادات 
عـىل خلفيـة هجماتهـا الكالميـة ضـد 
األقليات الجنسية واستمرار اعتقال رجل 
األعمال عثمان كافاال ألسـباب «واهية». 
كمـا حرصـت الخارجيـة األمريكية عىل 
أن تنفي يف بيـان أّي «توّرط» يف املحاولة 
االنقالبيـة يف تركيـا عـام ٢٠١٦ والتـي 
أُطلِقت عـىل اثرها موجة غري مسـبوقة 
مـن القمع ضـد املجتمـع املدنـي. وقال 
سـتيفن كـوك إن «تركيـا تقـوم بحملة 
قمـع، والصمت األمريكي يف هـذا الصدد 
كان الفتاً». ولم يسـتبعد حصول تحسن 
يف العالقـات بني البلدين، لكنه شـدد عىل 
أنـه «ينبغـي أن ال تكون هنـاك توقعات 
أن  إىل  واشـار  اإلطـار.  هـذا  يف  كبـرية» 
«تركيا والواليات املتحدة لديهما مصالح 
مختلفة وال تتشـاركان القَيم نفسـها»، 
مضيفا «يمكـن للبلدين العمل سـويا يف 
بعض القضايـا، ولكن لم يعد هناك يشء 
يربط بينهما فعليا». فالقضايا التي تثري 

اختالفـات بينهمـا كثـرية بالفعـل. كان 
بايدن وصف يف السـابق نظـام إردوغان 
بأنـه «مسـتبد». إضافـة اىل ذلـك فـإن 
مصري املقاتلني األكراد يف سـوريا، حلفاء 
واشـنطن يف محاربة الجهاديـني والذين 
تصفهـم انقـرة ب»اإلرهابيـني» ال يزال 
معلّقـا. وأدت األزمة الرتكية-اليونانية يف 
رشق البحر املتوسط إىل توتر العالقات بني 
تركيا وبقية دول حلف شـمال االطليس. 
كما أن اإلجراءات الجنائية األمريكية ضد 
«خلق بنك»، أحد أكـرب املصارف الرتكية، 
النتهاكه العقوبات املفروضة عىل إيران، 
ال تـزال تشـكل أيًضا عقبة امام تحسـن 
العالقـات. لكـّن القضية االسـرتاتيجية 
األكثر إلحاًحا تبقى مشكلة نظام الدفاع 
الـرويس اس-٤٠٠. وقـد أشـارت أنقـرة 
التي تقول إنها تريد تحسني العالقات، إىل 
أنها مستعدة يف سـياق املفاوضات لعدم 
تشـغيل هـذه الصواريخ املثـرية للجدل. 
وقالت الخارجيـة االمريكية إن صواريخ 
إس-٤٠٠ تهـدد أمـن تكنولوجيـا حلف 
شـمال األطليس. وقالت غونول تول، من 
معهد الرشق األوسـط يف واشـنطن «هذا 
موضـوع صعـب الحـل» ألن «الرئيـس 
دون  الرتاجـع»  يسـتطيع  ال  إردوغـان 
فقدان ماء الوجه. واضافت «لكنه اذا فعل 
ذلـك، أعتقد أن حكومـة الواليات املتحدة 
سـتكون أقل اسـتياء، وسـتتخذ مقاربة 
واقعيـة»، معتربة أّن بعـض املقرّبني من 
بايدن قد يدفعونه إىل اّتخاذ موقف «أكثر 
مرونـة» يف حال تمّكنوا من «التعاون مع 
تركيا يف األمور التي تهّم األمن القومي».
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وزارة الداخلية/ وكالة الوزارة للشؤون االدارية والمالية
مديرية االحوال المدنية والجوازات واالقامة العامة

مديرية االحوال المدنية والجوازات واالقامة لمحافظة ميســان
شؤون االحوال المدنية

اعالن
بنـاءا عـىل الطلـب املقـدم من قبل السـيد 
(حسـن كريم مطر بهري) الـذي يطلب فيه 
تبديـل لقبـه وجعلـه (الغراوي) بـدال من 
(البهاديل ) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خـالل مدة اقصاها خمسـة عرش 
يوما وبعكسـه سـوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلـب وفق احكام املـادة ٢٢من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦.
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير شؤون االحوال المدنية
والجوازات واالقامة العامة

وزارة الداخلية/ وكالة الوزارة للشؤون االدارية والمالية
مديرية االحوال المدنية والجوازات واالقامة العامة

مديرية االحوال المدنية والجوازات واالقامة لمحافظة ميســان
شؤون االحوال المدنية

اعالن
بنـاءا عـىل الطلـب املقـدم من قبل السـيد 
(قاسـم مطـر بهري عـايص) الـذي يطلب 
فيه تبديـل لقبه وجعله (الغراوي) بدال من 
(البهاديل ) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خـالل مدة اقصاها خمسـة عرش 
يوما وبعكسـه سـوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلـب وفق احكام املـادة ٢٢من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦.
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير شؤون االحوال المدنية
والجوازات واالقامة العامة

مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة األحوال الشخصية في االسحاقي
العدد/ ٥٩/ش/٢٠١٩                         التاريخ/ ٢٠٢١/٢/٦

اىل/ املدعى عليه (احمد جاسم محمد)

م/ قرار حكم
أصـدرت محكمـة األحـوال الشـخصية يف 
االسـحاقي املقامة من قبـل املدعية (هدى 
/٥٩) املرقـم  قرارهـا  احمـد)  سـعدون 

املتضمـن   ٢٠١٩/٩/١٥ يف  ش/٢٠١٩) 
تفريق (طالق) ولعدم معرفة محل اقامتك 
تقـرر تبليغك بجريدتـني محليتني يوميتني 
ويف حالـة عـدم اتباعـك الطـرق القانونية 

يكتسب الحكم درجة البتات.
القاضي

يعرب علي جاسم

مستشفى ابن سينا التدريبي 
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تعلـن مستشـفى ابن سـينا التدريبـي اجراء 
مزايـدة علنيـة إليجـار الكافرتيـا (الكشـك) 
وحسب قانون بيع وايجار أموال الدولة املرقم 

(٢١) لسنة ٢٠١٣ املعدل.
يرجـى عـىل الراغبـني باملشـاركة يف املزايـدة 
املذكـورة الحضـور يف قاعـة مستشـفى ابن 
سينا الساعة (١٠) صباحا لليوم الثالثون تبدأ 
مـن اليوم التـايل لإلعالن مسـتصحبني معهم 
الـتأمينـات القانونية البالغة ٢٠٪ من القيمة 
التقديرية لبدل االيجار والبالغة قيمتها الكلية 
الـف  وخمسـمائة  مليونـان   (٢٫٥٠٠٫٠٠٠)
دينار عراقي مع جلب املستمسـكات الثبوتية 
ويتحمـل من ترسـو عليه املزايـدة أجور نرش 
اإلعـالن والنفقـات الالزمـة األخـرى ويحـق 
للراغبني بااليجـار معاينـة (الكافرتيا) خالل 

فرتة اإلعالن.
الدكتور

ياسر حسين مطلك
مدير مستشفى ابن سينا التدريبي

وزارة الكهرباء
دائرة االستثمارات والعقود

قسم المناقصات
اسم املناقصة: مرشوع قابلو الريموك القديمة – الريموك الجديدة

MOE-HQ4 /2021 :رقم املناقصة
تاريـخ الغلـق: يوم األربعاء املوافق ٢٠٢١/٣/٣ السـاعة (١٢،٠٠) ظهـرا ويف حالة وجود عطلة 

رسمية يكون اليوم الذي يليه هو يوم الغلق.
الكلفة التخمينية: ٣٠٠،٩٥٤ ثلثمائة الف وتسعمائة وأربعة وخمسون دوالر امريكي

جهة التمويل: التمويل يتم وفق الخيارين:
تسديد املستحقات مقابل النفط استناداً اىل القرار ٥٩ الصادر من املجلس الوزاري للطاقة.  -١
تسديد املستحقات ضمن املوازنة االستثمارية لعام ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ وبنسبة ٥٠٪ لكل سنة.  -٢
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تعلـن وزارة الكهربـاء املقـر العام عـن اعالن مناقصة مـرشوع قابلو الريمـوك القديمة – 
الريموك الجديدة فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة من أصحاب الرشكات واملكاتب مراجعة 
مقر الوزارة /دائرة االسـتثمارات والعقود/ قسـم املناقصات الكائن يف حي املنصور شارع 
النقابـات للحصول عـىل املواصفات الفنية والرشوط العامة لقـاء مبلغ قدره (٢٥٠،٠٠٠) 
مئتـان وخمسـون الف دينار عراقي فقط غري قابل للرد يسـلم اىل امانـة الصندوق يف مقر 
الوزارة مسـتصحبني معهم الوثائق املطلوبة مع تخويل رسمي مقدم من الرشكة املتقدمة 

لرشاء املناقصة باسم الشخص املخول.
تقـدم الرشكات عطاءاتهـا الفنيـة والتجارية مكتوبـة باللغة العربيـة بظرفني منفصلني 
مغلقـني ومختومني بختم الرشكة يوضعـان داخل ظرف واحد مغلق ومختوم مكتوب عليه 
(وزارة الكهرباء-دائرة االسـتثمارات والعقود – قسـم املناقصات – رقم املناقصة – تاريخ 
الغلق – اسـم الرشكة مقدمة العطاء- الربيد االلكرتوني – رقم الهاتف النقال) تسـلم باليد 
او بواسطة الربيد الرسيع DHL يف موعد يؤمن وصولهما قبل موعد غلق املناقصة ويستبعد 
العطاء املقدم عن طريق الربيد االلكرتوني عىل ان يكون مبلغ التأمينات األولية بنسـبة ٢٪ 
من مبلغ الكلفة التخمينية بمايعادل (٦٠٠٠) سـتة االف دوالر امريكي عىل شـكل خطاب 
ضمان غري مرشوط او صك مصدق صادر من مرصف معتمد من قبل البنك املركزي العراقي 
يغطـي فرتة نفاذية العطـاء البالغة ثالثة اشـهر من تاريخ غلق املناقصـة ويكون خطاب 
الضمـان سـاري املفعول ملـدة التقل عن أربعة اشـهر من تاريخ الغلق ويتحمل من ترسـو 
عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن ورسم الطابع املايل البالغ (٠٫٠٠٣) من قيمة العرض واي 
مصاريف أخرى تتطلبها املناقصة والوزارة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وسوف يهمل 
العطاء الغري مسـتويف للرشوط املطلوبة والذي اليحتوي عىل مبلغ التأمينات األولية البالغة 

٢٪ من مبلغ الكلفة التخمينية.
يف حال لديكم أي استفسار يمكنكم املراسلة عىل الربيد االلكرتوني ادناه:

32_contracts@moelc.gov.iq  
او االتصال عىل الرقم ٠٧٩٠١٩٢٨٣٣٤

المدير العام
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الحاقا بكتابنا املرقـم ٤٨٠١ يف ٢٠٢١/٢/٩ 
بشأن  اعالننا (اعــالن مناقصــة خارجية                        
                                اعـالن للمــرة األولــى) 
املنشـور يف  جريـدة الصباح الجديـد بالعدد 
٤٥٩٥ يف ٢٠٢١/٢/١١، يرجى تعديل تاريخ 
الغلق ليكون يـوم االثنني ٢٠٢١/٣/٢٩ بدال 
من يوم السبت ٢٠٢١/٣/٢٧ .. مع التقدير

لذا اقتىض التنويه..
المدير العام
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سيكولوجية الدعاء ألحمد عمارة يفوز بجائزة أوسكار األكثر انتشارًا في ٢٠٢٠
سيارة مستقبلية من هيونداي بعجالت وأرجل!

فيديـو  حصـد   /����������  –  �����������
أحمـد عمـارة استشـاري  املـرصي  للدكتـور 
الصحة النفسـية بالطاقة الحيوية، عىل جائزة 
الفيديـو النفيس األكثر انتشـاًرا وتداوال يف عام 
٢٠٢٠، املقدمة من مركز تنمية املوارد البرشية 
يف دبـي «HDTC».حيث حقق فيديـو «الفوائد 
املذهلة للدعاء، كيـف تدعو الله، وتجد اإلجابة، 
سـيكولوجية الدعـاء» أكثر من مليـون و٣٥٠ 
ألف مشـاهدة عـرب «اليوتيوب».وقـال الدكتور 
أحمد عمـارة خـالل الحلقة: إن الله سـبحانه 
وتعـاىل يقول: «َوَمـا َخلَْقـُت الِْجـنَّ َواْإلِنَس إِالَّ 
لَِيْعُبُدوِن»، واإلنسـان مخلوق للعبادة يف الحياة 
فالعبـادة فعـل،  اآلخـرة،  أو  الدنيـا  سـواء يف 
واإلنسـان يف حالة عبادة عىل الدوام، فإذا كانت 
عبادته لله نـال السـعادة، وإذا كانت لغري الله 
أدركه الشقاء.وأضاف عمارة، أن العبادة تعني 
اسـتمداد الطاقة وتنفيذها، الفًتا إىل أن السعي 
هو الغطاء ألي عمل يقوم به اإلنسان يف حياته، 
والسعي نوعان: سعي النفس ، وسعي الجسد، 
موضًحـا أن معظم الناس يركزون عىل سـعي 

الجسـد الذي يمثل ١٪ فقط من تحقيق أمر ما 
، ويغفلون عن سـعي النفس الـذي يمثل ٩٩٪ 
من تحقيق هـذا األمر ، فعىل سـبيل املثال ،من 
يريد املذاكرة ، يسـعى إىل ذلـك، وهو موقن بأن 
اللـه معـه، يمده القـوة واملعونة، وهـذا النوع 
من السـعي النفيس يعطي اإلنسان القدرة عىل 
اإلنجـاز، بينما القـراءة واملذاكرة هما «سـعي 

الجسـد»، الفًتـا إىل أن اللـه سـبحانه وتعـاىل 
يقول: «َوأَْن لَْيَس لِْإلِْنَسـاِن إِالَّ َما َسـَعى * َوأَنَّ 
َسـْعَيُه َسْوَف ُيرَى».وبني الدكتور عمارة أن من 
املفاهيـم املغلوطة عند البعـض توهمهم أنهم 
عندما يدعون فإن الله سيسـعى بدًال منهم، أو 
اعتقادهـم بأن الدعاء هو السـعي الذي كلفهم 
اللـه به.وأكمل: «لو فاكر هدعـي ربنا فييجيب 
يل وظيفـة أو يجيـب يل مال بدون سـعي أبقى 
غلطان»، مؤكًدا أن سـعي اإلنسان أحد األعمدة 
األساسـية للدعـاء، موضًحا أن القـرآن الكريم 
حافـل باآليـات التي توِجُب عىل اإلنسـان األخَذ 
باألسباب يف شـتى مناحي الحياة، والعمل عىل 
استقصاء تلك األسباب للوصول إىل املراد، فعىل 
البرش السـعي وعىل الله التقدير.وأعلنت الهيئة 
DIHAR-  املنظمة لجائزة األوسـكار التعليمي
ICE)) .  أسـماء الفائزيـن يف أكثـر من مجال، 
وشـملت القائمـة أسـماء لشـخصيات مؤثرة 
يف الوطـن العربـي: منهم الخبري االسـرتاتيجي 
الدكتـور طـالل أبـو غزالـة، واإلعالمـي «حمد 
الشقريي من السعودية، وطبيب الغالبة الدكتور 

محمد مشايل»من مرص، والدكتور خليل الزيود 
ومعتز مشعل وسائد يونس من األردن، وصانع 
املحتـوى محمد نجيـم من املغـرب، والدكتورة 
جمانة فقيه من لبنان، والدكتور محمد عصام 
محـو مـن سـوريا.ويرعى الحفل الذي شـهد 
ربع مليون ُمصوِّت عىل مداِر سـتِة أياٍم كاملة، 
واملقرر إقامته يوم ١٧ من شـهر شباط فرباير 
الجـاري، اتحاد املبدعني العـرب، عضو املجلِس 
االقتصادي واالجتماعي يف منظمة األمِم املتحدة

ECOSOC ، واتحـاِد اإلعالميـني العـرب، ممثُل 
االتحـاداِت اإلعالمية يف ملتقى اتحاداِت جامعة 
الدوِل العربية.ويعرف الدكتور أحمد عمارة بأنه 
استشاري الصحة النفسـية بالطاقة الحيوية، 
ورسـالته هي إرشـاد الناس للوصـول ألقىص 
درجات السعادة والنجاح واالستمتاع يف الحياة 
(الدنيـا واآلخرة).وتجدر اإلشـارة إىل أن دكتور 
عمارة أسـس أكاديمية باسمه، إذ كان حريصا 
كل الحرص خالل السـنوات السبع املاضیة عىل 
إيصال علمه ألكرب قدر من الشـباب يف مختلف 

دول العالم.

������� – ������/ كشفت هيونداي 
مؤخـرا عـن نسـخة جديـدة مـن تصورها 
لسـيارة رباعيـة األرجـل، يف تمـش يرتجـم 
جديتهـا يف تطويـر عربـة خارقـة ال تعرف 
املتسـتحيل.وبداية فكـرة سـيارة «تايغري» 
كانـت بتصميـم أويل اماطت عنـه العمالقة 
اللثـام يف ٢٠١٩. والنسـخة االوىل  الكوريـة 
من السـيارة الرباعية األرجل األوىل مصممة 
لتكون ذاتية القيادة بالكامل، مع عدم وجود 
مسـاحة للسـائقني أو الركاب.ولدى املركبة 
أربعة أرجل، لكل منها سلسـلة من املفاصل، 
مما يتيح لها محاكاة طريقة ميش الثدييات 
والزواحـف. وتعمـل املركبة بنظـام متطور 
من أجل تحريـك األرجل والعجالت، والتحكم 
االتجاهي بزاوية ٣٦٠ درجة، ومجموعة من 
أجهزة االستشعار للمراقبة عن ُبعد.ويمكن 
للسـيارة الرباعية األرجل عبـور التضاريس 
غري املسـتوية وتسـلق الجـدار والقفز فوق 
حفرة، مع الحفاظ عىل مسـتوى املقصورة 
يف  تكـون  ال  والبضائع.وعندمـا  الرئيسـية 
األسـفل  يف  األرجـل  تخزيـن  يتـم  امليـدان، 
واسـتخدام العجالت األربع للتحرك، ويمكن 
قيادتهـا مثـل املركبـات العادية التي تسـري 

عىل الطرق الوعـرة. وتصميم «تايغر»يهدف 
التاحـة وصولهـا إىل املواقع البعيـدة للمهام 
املتعلقة باالستكشـاف العلمـي، أو لتوصيل 
الطعـام أو اإلمـدادات الطبيـة أثنـاء كارثة 
طبيعية أو حالة الطوارئ األخرى.كما تهدف 
إىل االتصال باملركبـات الجوية غري املأهولة، 
التـي يمكنهـا شـحن وتوصيل السـيارة إىل 
مواقع يتعذر الوصول إليها.وتعتقد هيونداي 
أن التكنولوجيا التي تدعم هذه املركبة يمكن 

أن تجعلها جاهزة ملهمة بني الكواكب.
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المواطن – متابعة

خرج الفنان املرصي، يحيى الفخراني، ليحسم الجدل 
املثار بشأنه أخرياً، وذلك بعد إعالن منسوب إليه أثار 
مخـاوف محبيـه ومعجبيه يف جميع أرجـاء الوطن 
العربي.ونفـى الفخراني ما أثارتـه إحدى التغريدات 
املنسـوبة إليه عىل موقع تويرت للتواصل االجتماعي، 
والتي تعلن عىل لسـانه اعتزاله الفـن بعد تعيينه يف 
مجلس الشـيوخ املرصي، بحسب صحيفة «املرصي 
اليوم».وأكد املمثل املرصي أنه ينشغل حالياً بتصوير 
دوره يف مسلسـله التلفزيوني الجديد «نجيب زاهي 
زركش»، اسـتعدادا لعرضه يف موسم دراما رمضان 
٢٠٢١.وجـاء يف التغريـدة املنسـوبة للفخراني عىل 
تويرت: «صباح الخري أنا يحيى الفخراني أعلن اعتزايل 
للفن بعد مسـرية كبرية وممتعـة يا رب أكون قدرت 
أفرحكم».ويعود يحيى الفخراني بمسلسـل «نجيب 
زاهـي زركـش» إىل الدراما التلفزيونيـة بعد غياب ٣ 
أعوام، منذ أن قدم آخر مسلسالته «بالحجم العائيل» 
يف رمضـان ٢٠١٨، والذي تشـاركه بطولته الفنانة، 
مريفت أمني.ومسلسل «نجيب زاهي زركش» تأليف 
عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وإنتاج 
رشكة «سـينرجي»، ومـن بطولة يحيـى الفخراني 

وأنوشكا ورامز أمري وكريم عفيفي وإسالم إبراهيم 
ومحمـد محمود وضيفة الرشف هالـة فاخر، وعدد 
آخر مـن الفنانني، وتدور أحداثـه يف إطار اجتماعي 
عائيل، إذ يجسد الفخراني دور محامي يشرتي ملجأ 
إليواء أطفال الشـوارع.وكان يحيـى الفخراني أدى 
اليمـني الدسـتورية يف مجلس الشـيوخ املرصي، يف 

شهر أكتوبر/ ترشين األول املايض.
عـىل صعيـد آخـر قـرر رجـل األعمـال، املليارديـر 
املرصي، نجيب سـاويرس، إحياء آخـر أفالم املؤلف 
والسيناريست الراحل، وحيد حامد، الذي يشهد عىل 
أول لقاء فني بـني الفنانني يحيى الفخراني ومحمد 
سعد.الفيلم يحمل اسم (الصحبة الحلوة)، وستتوىل 
املخرجة ساندرا نشـأت مهمة إخراجه بعدما اتصل 
بها ساويرس ووجد استحسانا منها، ومن املقرر أن 
يتم التحضري للفيلـم من أجل تصويره خالل الفرتة 
القادمة.وكانت آخر األعمال التي انتهى وحيد حامد 
مـن كتابتها قبـل رحيله فيلـم «الصحبـة الحلوة»، 
والجزء الثالث من مسلسـل «الجماعة»، الذي يرصد 
تاريخ جماعة «اإلخوان املسـلمني» اإلرهابية.وتويف 
املؤلف والسيناريسـت وحيد حامد قبل أسابيع، بعد 
مشوار امتد ألكثر من نصف قرن أثرى خالله الدراما 
السـينمائية والتلفزيونية واإلذاعية بأعمال جسدت 

هموم وأحالم مجتمعه.

المواطن – متابعة

باإلشـرتاك مـع فرقـة موسـيقية قادها 
عازف العود العراق يوسـف عباس أحيت 
النجمة املرصيـة املعروفة لقاء الخمييس 
حفلهـا الغنائـي األول يف مـرسح النهـر 
بسـاقية الصـاوي يف العاصمـة املرصية 
القاهرة وسط حضور حاشد من الجالية 

العراقية والجمهوراملرصي.
وتألـق املوسـيقار العراقي عـازف العود 
يوسـف عبـاس بتقديمه بعـض القطع 
املوسـيقية التـي قـام بتأليفهـا مؤخراً، 
فضال عن قيادته للفرقة املوسـيقية التي 
نجحـت يف صنع الجمال وتقديم أمسـية 
غنائية سـاحرة بالقرب من ضفاف النيل 

يف زمالك القاهرة.
يوسـف عباس كشـف يف حديث صحفي 

لجريدة (الصباح )العراقية أن» املصادفة 
وحدهـا هي من جمعتنـي بالفنانة لقاء 
الخميـيس، حينهـا عزفـت وهـي غنت، 
واقرتحـت عليها ان تقيـم حفلة غنائية، 
برغـم تخوفهـا رشعنـا بالتماريـن ملدة 
شـهرين، كانـت مجتهـدة وبذلـت جهداً 
كبرياً وقمنـا باختيار االغانـي»، مضيفاً 
مرهـف  احسـاس  الخميـيس  «لـدى 
خصوصاً يف أغنية ناظم الغزايل (فوق النا 
خل» فهي معروفة يف جميع أنحاء الوطن 
العربي وقد أدتهـا بطريقة جميلة كونها 
تجيد اللهجة العراقية ألن والدتها عراقية  
أن «هنـاك مرشوعـا  آشـورية». مبينـاً 
يجمعه مـع الخميـيس يف تقديم (كليب) 
إلحدى األغانـي العراقية الرتاثية القديمة 

وسنقدمها بشكل جديد ومختلف».
املمثلة املعروفة لقـاء الخمييس أفصحت 
أن «ولعي بالغناء بدأ منذ صغري، أحببته 

اكثر من التمثيـل، تأثرت باملطربة فريوز 
التي أحفظ اغانيها عن ظهر قلب، ولكن 
القدر سـاقني اىل التمثيـل، ومع ذلك ظل 
أن  الغنـاء يعيـش يف داخـيل» مواصلـة 
«باغلـب الذيـن يعرفوننـي يقولـون أن 
صوتي جميـل، ويطلبون منـي الغناء يف 
الجلسـات الخاصة، وأخرياً قررت الغناء 
رغم تنمر الكثريين عىل قراري».مشـرية 
اىل ان «الصدفـة الجميلـة هي من قادتها 
اىل عباس، الفنان املوهوب الذي شجعني 

عىل تقديم هذه الحفلة». 
وقدمـت الخميـيس خـالل الحفـل الذي 
حـرص زوجها العـب كرة القـدم محمد 
عبـد املنصـف عـىل مسـاندتها يف حفلها 
األول عدداً من األغاني لعدد من الفنانني، 
أبرزها لفريوز ومحمـد منري، كما قدمت 

بعض األغاني من الرتاث العراقي.
وتعرضـت لقـاء الخميـيس لالنتقاد من 

البعـض، عقـب اإلعـالن عـن حفلها 
الغنائـي األول، وقالـت» إن الفنـان البـد 
أن يكـون متعـدد املواهب، حتـى يتمكن 
مـن أداء شـخصيات مختلفـة بالدرامـا 
والسـينما».وأضافت «أن الغناء والرقص 
مـن أدوات الفنـان املتمكن، وأشـارت إىل 
أنها مؤدية لألغاني وتجيد الغناء بطريقة 
جيدة ولكنها ليست مطربة محرتفة، كما 
عربت عن حبها للغناء بشـكل عام، وأنها 
تقـوم باسـتغالل وقتهـا بالرسـم حالياً 

والعزف أحياناً أخرى».
الجديـر بالذكر أن لقـاء الخمييس ممثلة 
مرصيـة درسـت يف كليـة التجـارة ثم يف 
معهد الفنون املرسحية وعملت بالتدريس 
يف جامعـة ٦ أكتوبر، بدأت حياتها الفنية 
بالعمـل يف مجال اإلعالنـات، ثم عملت يف 
مرسحيـة (تحب تشـوف مأسـاة) التي 
ملعت مـن خاللهـا وعملـت يف التلفزيون 

والسينما بأعمال عدة.وآخر أعمالها كان 
مسلسل «أبواب الشك» الذي عرض العام 
املايض، وشـارك يف بطولته خالد سـليم، 
نبيل عيىس، أحمد صالح حسني، جيهان 
خليل، وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد 

سمري فرج.
وعرف عن الفنان العراقي يوسف عباس 
أن بدايتـه مع آلة العـود حتى وصوله إىل 
اإلحرتاف، كانت بعد تخرجه بعد سـنتني 
قضاهمـا يف الدراسـة عيل يد املوسـيقار 
نصري شـمة، حيـث  اسـتطاع من خالل 
دراسـته يف بيت العـود العربي يف القاهرة 
الـذي يرشف عليه شـمة أن يتعلم الكثري 
من أساليب العزف املتنوعة من العديد من 
املدارس املوسـيقية، وتمكن من أن يضع 
اسمه يف مصاف املواهب االستثنائية التي 
تتفتح برسعة مذهلة، لرتسـم مسـتقبالً 

زاهراً للموسيقى العربية.

عزيز خيون في ضيافة المنتدى العربي االوربي 
للسينما والمسرح  

المواطن – متابعة  
العربـي  املنتـدى  يضيـف 
واملرسح  للسـينما  االوربي 
السـابعة مسـاء  السـاعة 
 ٢٠٢١/٢/١٦ الثالثـاء 
الفنان القدير عزيز خيون، 
يف حـوارات حـول تجربته 
للفـن  ورؤيتـه  االبداعيـة 
املرسحي وريادته وارتباطه 
باملخرجني الكبـار، أمثال : 
وابراهيم  العبودي  جاسـم 
جالل وبدري حسـون فريد 
وقاسـم  خليـل  وفاضـل 
العزاوي،  ومحسـن  محمد 

مرسحيـاً  مخرجـاً  وكذلـك 
نشـطاً غزير اإلنتاج كما شـارك ببطولة الكثري من األعمال السينمائية 
والتلفزيونية واالذاعية ،وتلمس أهم محطاته ومناقشة رؤيته ملستقبل 

املرسح العراقي والعربي وقضايا أخرى عدة.

 المخرج عماد بهجت ضيفًا على الملتقى 
اإلذاعي والتلفزيوني

المواطن – متابعة
اإلذاعـي  امللتقـى  يضّيـف 
اتحـاد  يف  والتلفزيونـي 
األدبـاء والكتـاب يف العراق 
بهجـت،  عمـاد  املخـرج 
وتتضمن الجلسة حديثاً عن 
تجربتـه الفنيـة يف اإلخراج 
تلفزيـون  يف  التلفزيونـي، 
العراق، وسـتكون الجلسة 
يف تمام السـاعة التاسـعة 
الثالثاءاملقبل   يـوم  مسـاء 
١٦ شـباط الجـاري، يف بث 
أمانة  مبارش عرب صفحـة 
الشـؤون الثقافية يف فيس 
اسـتمرار  ويأتـي  بـوك،  

جلسـات البث املبارش، منسـجماً مـع التعليمات الصحيـة التي تويص 
برضورة التباعد االجتماعي.

هل يغني وليد توفيق شارة مسلسل 
عابد فهد الجديد؟   

المواطن – متابعة 

نـرش الفنـان وليـد توفيـق 
صورتـني تجمعـه بالفنـان 
عابـد فهد خـالل وجودهما 
يف دبي.وعلـق «صباح الخري 
مني ومن الحبيب عابد فهد. 
تفضلوا». لقـاء وليد توفيق 
وعابـد فهد طرح تسـاؤالت 
عـن احتمـال غنـاء توفيق 
شـارة مسلسـل عابـد فهد 
الذي  الجديـد «٣٥٠ غـرام» 
املوسـم  يف  يعـرض  سـوف 
والـذي   ،٢٠٢١ الرمضانـي 
يتقاسـم بطولته مع سلوم 

اللـه،  رزق  وكاريـن  حـداد 
ويلعب فيه  فهد دور محامي انتهازي ال يلبث أن يتحول إىل محامي طيب، 

إثر عملية زرع قلب جديد له، وهو من  كتابة وإخراج إياد الخزوز.
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الفنون التشكيلية تدعو الفنانات للمشاركة في معرض المرأة السنوي
قحطان عدنان

دعت دائرة الفنون التشـكيلية يف وزارة 
الفنانات  الثقافـة والسـياحة واآلثـار، 
للمشـاركة يف معـرض املـرأة السـنوي 
الذي سـيقام الشـهر املقبل.وقال املدير 
العام لدائرة الفنـون الدكتور عيل عويد 
العبادي، إن «دائرة الفنون تدعو الفنانات 
يف  باملشـاركة  الراغبـات  التشـكيليات 
معرض املـرأة السـنوي والذي سـيقام 
عـىل قاعات الفنون يـوم االثنني املوافق 
٨/٣/٢٠٢١».وبني املدير العام أن «آخر 
موعد لتسـلم األعمـال الفنيـة هو يوم 
الخميـس املوافق ٢٥/٢/٢٠٢١، عىل ان 
تسـلم األعمال الفنية إىل قسم املعارض 

حرصاً».الجديـر بالذكر أن معرض املرأة 
السـنوي يأتـي ضمن الخطة السـنوية 
لدائرة الفنون التشكيلية، وسيتم اختيار 
األعمـال الفنية املشـاركة من قبل لجنة 

فنية متخصصة شكلت لهذا الغرض.
عـىل صعيـد آخرتحتضن دائـرة الفنون 
التشـكيلية يف وزارة الثقافة والسـياحة 
واآلثار، صبـاح يوم االثنـني املقبل (١٥ 
شباط الحايل) املعرض الشخيص السابع 
للفنـان التشـكييل حيـدر عـيل الالمي.

وسيقام املعرض يف قاعة الفنون الكربى 
يف مبنـى وزارة الثقافة يف شـارع حيفا.

ويضم املعرض الذي يقـام تحت عنوان 
اللون) تسـعة وسبعني  (سـيميولوجيا 
عمالً فنياً بفلسفة ودالالت لونية منفردة 
بعيـدة عـن التعقيد وباسـلوب السـهل 

املمتنع يف توصيل الفكرة واملعلومة.
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الفنانة لقاء الخميسي تحيي حفلها الغنائي االول في مسرح النهر بساقية الصاوي
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يحيى الفخراني يخرج ليحسم الجدل المثار
حول اعتزاله الفن..!
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(دفاتر مايا) اللبناني في السباق على الدب الذهبي بعد طول غياب
المواطن – متابعة

يخـوض فيلـم لبناني للمـرة األوىل منـذ ٣٩ عاماً املنافسـة 
عىل جائـزة الدب الذهبـي يف مهرجان برلني السـينمائي، إذ 
اختـري (دفاتـر مايـا) (للمخرجـني الزوجني جوانـا حاجي 
توما وخليل جريج ضمن الالئحة الرسـمية للمسـابقة التي 
أعلنـت الخميس.وبحسـب بيان أصـدره الفريـق اإلنتاجي 
لهـذا الفيلـم الروائـي الطويل، يتنـاول الفيلم قصـة «امرأة 
لبنانيـة انتقلت قبل نحو ٣٠عامـاً مع والدتها إىل كندا تتلقى 
طرداً من صديقة قديمة لها يحوي دفاتر وأرشطة كاسـيت 
وصـوراً تتضمـن ذكرياتها خالل ثمانينـات القرن العرشين 
وتسـعيناته، عندمـا كان لبنان ال يـزال يف خضـّم الحرب».

وقالت حاجي توما «يتضمن هذا الفيلم ذكرياتنا عن رسائل 
كتبتها وارشطة كاسيت سجلتها لصديقة انتقلت اىل العيش 
يف باريس وكنا نراسل بعضنا يوميا تقريبا يف ثمانينات القرن 

الفائـت ووجدت أن هذه املراسـالت قد تشـكل بعد ٣٠ عاما 
مـادة جميلـة لنروي هذه املرحلـة لجيـل أوالدنا».وأضافت 
«اسرتجعت من صديقتي هذه املراسالت املكتوبة والصوتية، 
واسـتندنا يف فيلمنا عليها وعىل صـور التقطها زوجي خليل 

يف الثمانينـات ومطلع التسـعينات».وتابعت قائلة «أردنا أن 
نروي ألوالدنا هذه القصة عن ماضينا والتجارب التي مررنا 
بها، عن الذاكرة والتاريخ».واشـارت إىل أن «هذه املراسـالت 
تتضمـن قصصاً صغرية تذّكـر بتفاصيل الحيـاة اليومية يف 
تلك املرحلـة». والحظت أن «الحـرب كان قائمة لكن الحياة 
كانت موجودة. كنـا نريد ان نخرج ونفرح».وابدت رسورها 
«بـرد الفعل اإليجابي من املهرجـان عىل الفيلم». ونقلت عن 
لجنـة التحكيـم تقديرها الفيلـم ووصفها إيـاه «بانه فريد 
بخطه ويبدو سـهال لكن لغته السـينمائية مشـغولة فنياً»، 
موضحـة أن «هـذا املزيج لفت انتباه لجنـة التحكيم».تعود 
اخر مشـاركة لفيلم لبناني يف املسـابقة الرسـمية ملهرجان 
برلـني إىل ٣٩ عامـا، وهو «بـريوت اللقاء» للمخـرج برهان 
علوية.واعتـربت رشكة اإلنتاج اللبنانية «ابوط برودكشـنز» 
ورشكة التوزيع أم يس» ان ختيار الفيلم يشـّكل «تأكيداً عىل 

دور لبنان الثقايف يف املنطقة».

علياء المالكي

نعم.. كنت مسؤولة شعبة االعداد والبحوث يف مديرية االنتاج 
الوثائقي.. وقدمت الكثري مـن األفكار التي لم تر النور وربما 
تـراه ولكن ليس عن طريقي... فطاملا قدمت أفكاراً وعناوين 
ومشـاريع نفذت دون اسـتئذان مني.. أما سلسلة (عالمات) 
التي قدمتها ووضعت عناوينهـا وكتبتها ونفذتها مع الكادر 
بجهد وحرص لم يخرج اىل النور منها سوى عاشقة الليل سرية 
حياة الشاعرة نازك املالئكة ومنها من الوثائق الحرصية التي 
لم تأخـذ نصيبها من االهتمام كبقية الربامج ربما وتقدم لها 
التكريمـات والجوائز.. تعودت من يومي أن أرصف أحياناً من 
جيبي الخاص عىل عميل كي ال أكون محرجة مع الضيوف ويف 

النهاية قد أبدو مقرصة بسبب خارج عن إرادتي.. وبقي عمل 
عن سـرية الشـاعر محمد حسني آل ياسـني قابعاً يف املونتاج 
بسـبب الرصاعات التي تبعدنـا دائما عن االنجاز.. ولألسـف 

التقييم أصبح يف منطقة أخرى يصعب فهمها!! 
لذا طلبت ان أنتقل لعميل الحايل يف متحف اإلعالم العراقي برغبة 
منـي ومن أصحـاب القرار.وعانيـت يف ذلك ماعانيت..شـكراً 
لألسـاتذة األمناء يف شبكة االعالم العراقي واملسؤولني ..شكراً 
للسيدة مينا الحلو مسؤولتي املبارشة ومديرة املتحف...شكراً 
للدكتور محمد حسـني آل ياسـني.. شـكراً لضيوف الحلقات 
وأخص بالذكر عائلة نازك املالئكة واألساتذة النقاد األفاضل.. 
شـكراً للممثلة روكيـان الوادي ..شـكراً لكل مـن أنجز معي 
العمل بإخـالص من الكادر..وشـكراً ملن وعدناهـم وأخفقنا 

بالتزامنا تجاههم ومنهم متابعينا الكرام.

كنت مسؤولة شعبة اإلعداد والبحوث في مديرية 
االنتاج الوثائقي


