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 بغداد/ المدى
عد�صة: محمود روؤوف

مقت���دى  ال�س���دري  التي���ار  زعي���م  اأوع���ز 
بع���د  بالن�سح���اب  لن�س���اره  ال�س���در 
اقتحامهم املمنطقة اخل�سراء وال�سيطرة 
على الربملان، وج���اءت تلك الحتجاجات 
رف�س���ًا لرت�سيح الإط���ار التن�سيقي حممد 
�سياع ال�سوداين، املقرب من زعيم ائتالف 
دول���ة القان���ون ن���وري املالك���ي، بت�سكيل 

احلكومة.
ون�سر موقع �سالح حممد العراقي، مقرب 
م���ن زعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر، 

تغري���دة بكلمة واحدة وه���ي )يا زهراء(، 
التي ف�سرت باأنها اإعطاء ال�سوء الأخ�سر 

بالحتجاج.
وذكر مرا�سل )امل���دى(، اأن "اأن�سار التيار 
ال�س���دري جتمع���وا عند �ساح���ة التحرير 
و�س���ط بغداد، فيما قام���ت القوات الأمنية 
بالنت�س���ار وقط���ع الطري���ق الق���ادم م���ن 
�ساح���ة  باجت���اه  م���رمي  ك���رادة  منطق���ة 

التحرير".
واأ�ساف املرا�س���ل، اأن "جمموعات اأخرى 
كانت عن���د ج�سر اجلمهوري���ة"، مبينًا اأن 
ال�سغب و�سعت حاجزَا  مكافح���ة  "قوات 
ب�سريَا ملنع املحتج���ن من اقتحام املنطقة 

اخل�س���راء، فيم���ا مت ر�س���ق املتظاهري���ن 
باملياه ال�ساخن���ة"، م�سددًا على اأن "ق�سمًا 
ج�س���ر  اجت���ازوا  املحتج���ن  م���ن  كب���رًا 
اجلمهوري���ة ووقفوا اأمام بوابة الت�سريع 
يف ك���رادة م���رمي، ورفعوا �س���ورًا لزعيم 

التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر".
ولفت، اإىل اأن "املتظاهرين بداأوا بعد ذلك 
بالدخ���ول للمنطق���ة اخل�سراء بع���د اإزالة 

عدد من ال�سبات الكونكريتية".
واأ�سار املرا�سل، اإىل اأن "املحتجن رفعوا 
�سع���ارات ترف����س تر�سي���ح حمم���د �سياع 
ال�س���وداين اإىل من�س���ب رئي����س جمل����س 
الوزراء، داعن اإىل حماكمة زعيم ائتالف 

دول���ة القان���ون ن���وري املالك���ي ب�سبب ما 
ن�سب اإليه من ت�سجيالت �سوتية". 

اإىل ذلك، دعا القائد العام للقوات امل�سلحة 
اإىل  املتظاهري���ن  الكاظم���ي  م�سطف���ى 
الن�سحاب الفوري من املنطقة اخل�سراء.

وذك���ر مكت���ب الكاظم���ي يف بي���ان تلقت���ه 
)املدى(، اأن "القائد العام للقوات امل�سلحة 
اللت���زام  اإىل  املتظاهري���ن  اأبن���اءه  دع���ا 
املمتل���كات  عل���ى  واحلف���اظ  ب�سلميته���م، 
العام���ة واخلا�س���ة، وبتعليم���ات القوات 
الأمني���ة امل�سوؤول���ة ع���ن حمايته���م ح�سب 
والن�سح���اب  والقوان���ن،  ال�سواب���ط 

الفوري من املنطقة اخل�سراء".

واأ�ساف الكاظمي وفقا للبيان اأن "القوات 
الأمني���ة �س���وف تك���ون ملتزم���ة بحماي���ة 
موؤ�س�س���ات الدول���ة، والبعث���ات الدولية، 

ومنع اأي اإخالل بالأمن والنظام".
ويف ه���ذه الثن���اء، اقتح���م املتظاه���رون 
مبن���ى جمل����س الن���واب و�س���ط املنطق���ة 
فيديوي���ة  اخل�س���راء، واأظه���رت مقاط���ع 
م���ن  املئ���ات  وج���ود  )امل���دى(،  تابعته���ا 
املحتجن داخل القاعة الرئي�سة للربملان.

م���ن جانبه، ح���ذر امل�سوؤول الع���ام ل�سرايا 
"م���ن  احلمي���داوي،  حت�س���ن  ال�س���الم، 
امل�سا����س باملتظاهرين" يف بغ���داد. وقال 
توي���رت  ع���رب  تغري���دة  يف  احلمي���داوي 

تابعتها )املدى(، اإن "اجلماهر اقوى من 
"اياكم  واأ�ساف،  الطغاة مهما تفرعنوا". 

وامل�سا�س باملتظاهرين".
ودعا رئي����س الربملان حمم���د احللبو�سي 
املتظاهري���ن اإىل احلف���اظ عل���ى ال�سلمي���ة 
بع���دم  الربمل���ان  حماي���ة  ق���وات  ووج���ه 
امل�سا����س بهم، اأم���ا الط���ار التن�سيقي فقد 
حتدث يف بي���ان له عن حتركات م�سبوهة 
حت���ث عل���ى الفو�س���ى، معت���ربًا ال�سم���اح 
للمتظاهري���ن باقتح���ام املنطقة اخل�سراء 

يثر ال�سبهات.
املنطق���ة  اقتح���ام  م���ن  �ساع���ات  وبع���د 
اخل�س���راء، كتب حمم���د �سال���ح العراقي 

تغري���دة اأخ���رى قال فيه���ا:  "ب�سمه تعاىل 
فاأنه���ا ر�سال���ة  اج���الًل واحرتام���ًا،  اأق���ف 
عفوي���ة ا�سالحية �سعبية رائعة �سكرا لكم 
والقوم يتاآم���رون عليك���م و�سالمتكم اأهم 
م���ن كل �سيء فاذا �سئت���م الن�سحاب فاين 
�ساأح���رتم ه���ذا الق���رار". ومن ث���م ا�سدر 
زعي���م التي���ار ال�س���دري مقت���دى ال�س���در 
تغري���دة حت���دث فيه���ا ع���ن ث���ورة حم���رم 
احل���رام واعتربها ث���ورة ا�سالح ورف�س 
لل�سي���م والف�س���اد وخاط���ب املتظاهري���ن 
ب���اأن ر�سالتهم ق���د و�سلت واأنه���م ارعبوا 
الفا�سدين وطلب منهم اأن ي�سلوا ركعتن 

والعودة اإىل منازلهم.

زعيم التيار للمحتجين: ر�صالتكم و�صلت واأرعبتم الفا�صدين

اقتحامه��م بع��د  باالن�ش��حاب  الأتباع��ه  يوع��ز  ال�ش��در 
 المنطقة الخ�شراء وال�شيطرة على البرلمان

اإطالق ا�شم الجواهري على اأحد �شوارع بغداد
 بغداد/ المدى

قررت اأمانة بغداد ت�شمية اأحد �شوارع العا�شمة با�شم ال�شاعر الكبري حممد مهدي 
اجلواهري.

ت�شمية  اعادة  الراأي قررت  “هيئة  اأن  )املدى(،  تلقته  بيان  للأمانة يف  بيان  وذكر 
ال�شارع املح�شور بني �شاحة قحطان و�شاحة الن�شور با�شم ال�شاعر الكبري حممد 

مهدي اجلواهري تزامنًا مع الذكرى )25( لرحيله”.
فريدًا  �شاعرًا  كونه  الكبري  اجلواهري  ال�شم  ا�شتحقاق  “ذلك  اأن  بيان،  واأ�شاف 
من نوعه متيز بفنه ال�شعري اىل جانب اعماله االدبية فهو موؤرخ وخطاط وكاتب 

ا�شلمي ا�شتهر يف العراق والعامل العربي”.

 بغداد/ تميم الح�صن

بع���د �ساعات م���ن اعالن “الإط���ار التن�سيقي” 
وق���وف كل اطراف���ه خل���ف مر�سحه���م لرئا�سة 
احلكومة حممد ال�س���وداين، جاء الوقت الن 

للتربوؤ منه!
حي���ث يقرتب التكتل ال�سيعي من ازمة جديدة 
داخلية ب�سبب هوية “ال�سوداين” ال�سيا�سية 

وتوزيع الوزارات: اىل اي طرف يتبع؟
والجاب���ة على هذا ال�س���وؤال �ستحدد بالنهاية 
ح�س�س احزاب “الإطار” من الوزارات وفق 
نظام النقاط، و�ساحب اعلى من�سب تنفيذي 

�سيكون قد ا�ستنفد كل نقاطه.
ويتزاحم “الطاريون” على وزارات ال�سيعة 
ال� 12 ب�سبب كرثة القيادات دخل املجموعة، 
“امل�ستقلن”  م��ن��ح  ب��ع��دم  ن��ي��ة  ه��ن��اك  ف��ي��م��ا 

اي م��ن�����س��ب ح��ت��ى ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���ربمل���ان.
املعلوم���ات تفيد ب���ان “الطاري���ن” يخ�سون 
التقرب من “قنبلة الوزارات” الن خ�سو�سا 
م���ع ات�س���اع تهدي���دات اأن�س���ار زعي���م التي���ار 
اىل  باخل���روج  ال�س���در  مقت���دى  ال�س���دري 

ال�سارع.
وبداأ ال�سدري���ون بالفعل ن�س���ر تغريدات عما 
و�سفوه ب� “ثورة” �ستكون يف ايام عا�سوراء 

القريبة، و�سط ا�ستم���رار �سكوت زعيم التيار 
مقتدى ال�سدر عن تر�سيح “ال�سوداين”.

وخ���الل حفل “تن�سيب ال�س���وداين” كمر�سح 
من���زل  يف  ج���رى  ال���ذي  ال���وزراء  لرئا�س���ة 
يح�س���ب  مل  العام���ري،  ه���ادي  الفت���ح  زعي���م 
ال���وزارات،  توزي���ع  “الطاري���ون” ح�س���اب 

بح�سب ما تفيد به املعلومات.
 التفا�صيل �س3

االإطار التن�ش��يقي يهرب من و�ش��مة "�ش��احب ال�ش��وداني":
 بغداد/ المدىمن ر�شحه يخ�شر ح�شته بالوزارات!

اأدان اأع�س���اء جمل����س الأم���ن العت���داء عل���ى دهوك، 
فيم���ا دع���ت ممثل���ة الأم���ن الع���ام ل���الأمم املتحدة يف 
العراق جين���ن هيني�س بال�سخ���ارت اإىل توقف هذه 
الهجم���ات، موؤكدة اأن العراق يطالب بخروج القوات 

الرتكية.
وكان ق�س���ف ترك���ي على م�سيف يف ده���وك قد اأوقع 
ع���ددًا من ال�سحاي���ا بن �سهي���د وجريح، فيم���ا اأعلن 
الع���راق ع���ن التوج���ه اإىل جمل����س الأم���ن وت�سجيل 

�سكوى بحق احلكومة الرتكية.

وقال املندوب المريكي يف جمل�س الأمن الدويل، اإن 
“وا�سنطن تدين الهجوم على دهوك”، لفتا اىل اأن 

مقبول”. غر  اأمر  املدنين  “قتل 
الع���راق  �سي���ادة  اح���رتام  اإىل  “ندع���و  وا�س���اف: 
واأرا�سي���ه”، مبين���ا اأن “ال�سع���ب الع���راق ي�ستح���ق 

م�ستقباًل زاهرًا”.
م���ن جانبه قال املن���دوب الإمارات���ي: “ندعم اجلل�سة 
الطارئ���ة بن���اًء على طل���ب الع���راق”، موؤك���دا “ندعم 
اإج���راء حتقيق ونقف م���ع الإجراءات الت���ي يتخذها 

العراق”.
 التفا�صيل �س3

اإدانة دولية وا�شعة لالعتداء التركي

 ترجمة: حامد احمد

اأ�س���در معه���د )ادلفي( الأملاين لبح���وث خماطر التغر 
املناخ���ي والأمن البيئ���ي حول العامل تقري���رًا ترجمته 
)امل���دى(، ع���ن خماط���ر التغ���ر املناخ���ي يف الع���راق 
وتوقعات التقلبات املناخية يف البلد لغاية عام 2080، 
تط���رق اإىل م���دى تاأث���ر ذل���ك عل���ى الب�س���ر والزراع���ة 
والبنى التحتية والبيئة مع اخلطط الواجب اتخاذها 

بهذا ال�سدد للتخفيف من اآثارها على املدى البعيد.
وذك���ر التقري���ر، اأن “املخ���اوف ب�س���دد اآث���ار التغ���ر 
املناخ���ي يف البل���د يف حال���ة ت�ساع���د، وان���ه نتيج���ة 
لرتكي���ز النبعاث���ات الغازي���ة فان���ه م���ن املتوق���ع وفقا 

ل�سيناريوه���ات انبعاث���ات الغاز امل�ستقبلي���ة ان ترتفع 
درج���ات ح���رارة اله���واء ف���وق الع���راق بحل���ول العام 
2080 م���ا ب���ن 1.8 اىل 4.8 درج���ة مئوي���ة، مقارن���ة 

بدرجات حرارة ما قبل الع�سر ال�سناعي”.
واأ�سار، اإىل اأن “احلرارة �سرتتفع ما بن 1.6 اىل 2.5 
درج���ة مئوي���ة بحلول العام 2030، وم���ا بن 1.9 اىل 

2.8 بحلول عام 2050”.
واأك���د التقري���ر، اأن “الزي���ادة بدرج���ة ح���رارة الهواء 
�ستوؤث���ر عل���ى جمي���ع انح���اء الب���الد”، منبه���ًا اإىل اأن 
ال�سرقية والغريب���ة �ستكون هي  ال�سمالي���ة  “املناط���ق 

الأكرث �سررًا”.
 التفا�صيل �س2

 التغير المناخي يزيد الوفيات الناجمة
عن ارتفاع الحرارة

المالية النيابية تنفي ت�شلمها �شلم الرواتب الجديد
 خا�س/ المدى

نف���ت اللجن���ة املالي���ة النيابي���ة، الي���وم الأربع���اء 
و�س���ول م�سودة قانون تعديل �سل���م الرواتب اإىل 

الربملان. 
وق���ال ع�س���و اللجنة ناظ���م ال�سبل���ي، يف حديث ل� 
)امل���دى(، اإن “م�س���ودة تعدي���ل �سل���م الرواتب مل 
ت�س���ل اإىل الربمل���ان لغاي���ة الآن ب�س���كل ر�سمي”، 
م�س���رًا اإىل اأن “اللجنة املالي���ة واأع�ساء الربملان 

يف �سدد الطالع على تفا�سيل التعديل قبل اإقرار 
القان���ون، واإذا كان من�سف���ًا لأ�سح���اب الدرج���ات 

ال�سابعة �سيذهب نحو اإقراره”.
واأ�س���اف ال�سبلي، اأن “احلكم على م�سودة تعديل 
�سل���م الروات���ب قب���ل و�سوله���ا اإىل الربمل���ان غر 

ممكن”.
ه���ذا واأعل���ن الأمن الع���ام ملجل�س ال���وزراء حميد 
الغ���زي، منت�سف الأ�سبوع احلايل، اإر�سال تعديل 

�سلم الرواتب اإىل جمل�س النواب لإقراره.

 بغداد/ ح�صين حاتم

احلي���اة  اإع���ادة  التج���ارة  وزارة  حت���اول 
للبطاقة التموينية ب�ست���ى الطرق من خالل 
مفردات ال�سلة الغذائية التي مت طرحها منذ 

حوايل عام.
وكان���ت وزارة التجارة، ق���د وزعت حوايل 
�س���ت �س���الت غذائي���ة عل���ى �س���كل وجب���ات 
 4 ال���وزراء يف  �سهري���ة. وواف���ق جمل����س 
اأيار 2021 على مقرتح���ات وزارة التجارة 
ب�س���اأن جتهي���ز �سل���ة غذائية تت���وىل وزارة 
املالي���ة تاأم���ن التخ�سي�س���ات املالي���ة له���ا، 
والتي تن���درج �سمن تخ�سي�س���ات البطاقة 
التموينية املقررة يف املوازنة ل�سنة 2021.
ويقول املتحدث با�سم وزارة التجارة حممد 
حنون، اإن وزات���ه، “وزعت موؤخرًا الوجبة 
اخلام�سة من ال�سلة الغذائية، وجتهز حاليًا 

الوجبة ال�ساد�سة”.
واأ�ساف حنون اأن “الوزارة حددت العا�سر 
م���ن كل �سهر لتوزي���ع ال�سل���ة الغذائية التي 
تتاأل���ف من �سب���ع م���واد اأ�سا�سي���ة، ولكن قد 
يح�س���ل يف بع����س الأحيان تاأخ���ر بت�سلم 

الرز ب�سبب نقله عرب البحار”.
واأ�س���ار اإىل، “و�سول �س���ت بواخر حمملة 
بالرز خالل ال�سهر احلايل، وهناك باخرتان 

�ست�س���الن قريب���ا اإىل املوان���ئ اجلنوبية”، 
مبينا اأن “توفر مف���ردات ال�سلة يتم ب�سكل 
ان�سيابي بع���د اإقرار قان���ون الدعم الغذائي 

ور�سد التخ�سي�سات املالية”.
ولف���ت حن���ون اىل، اأن “خم���ازن احلنط���ة 
حتت���وي عل���ى مليون���ن و100 األ���ف ط���ن، 
وهذه الكمية تكفي لنهاية العام احلايل، اأما 
خم���ازن امل���واد الغذائية يف بغ���داد وبع�س 
املحافظات فه���ي مملوءة بامل���واد الغذائية، 
وبالإم���كان املبا�سرة بتو�سيلها اإىل الوكالء 
التابع���ة  النق���ل  ب�سي���ارات  �سهول���ة  ب���كل 

للوزارة”.
وكان وزي���ر التج���ارة ع���الء اجلب���وري، قد 
اأعل���ن اطالق جتهي���ز الوجب���ة ال�ساد�سة من 

مفردات ال�سلة الغذائية.
وذكر بي���ان لل���وزارة، ان “ال�سرك���ة العامة 
لتج���ارة املواد الغذائية انه���ت ا�ستعداداتها 
الفني���ة والداري���ة ل�ست���الم امل���واد املوردة 
حل�س���اب ال�سلة الغذائية يف خمازنها والتي 
�ست���وزع على جميع ابن���اء ال�سعب العراقي 
م���ن امل�سمولن بنظ���ام البطاق���ة التموينية 
وح�سب اخلط���ة الت�سويقي���ة للتجهيز التي 
اعدته���ا ال�سركة وب���دءا م���ن املناطق الكرث 

فقرا وتتبعها بقية املناطق”.
وبح�س���ب وزي���ر التج���ارة، ف���اإن “خم���ازن 

وزارة التج���ارة حتتوي عل���ى كميات تكفي 
لتاأمن مف���ردات ال�سلَّة الغذائية ب�سكل كامل 

حتى نهاية هذا العام”.
واأ�س���اف، قائاًل: اإن “الوزارة �سرعت خالل 
ه���ذه الأي���ام بالتعاق���د عل���ى م���ادة احلنطة 
“اإق���رار  اأن  مبين���ًا  الغذائي���ة”،  وال�سل���ة 
الغذائ���ي  الأم���ن  قان���ون  الن���واب  جمل����س 

انعك�س ب�سكل كبر على تاأمن اخلزين”.
من جهته، يقول اخلب���ر القت�ساد �سفوان 
وزارة  عم���ل  اأولوي���ات  “م���ن  اإن  ق�س���ي، 
التج���ارة درا�س���ة جميع املنتج���ات الغذائية 
واملحا�سي���ل الزراعية املحلي���ة بغية توفر 
�سل���ة غذائي���ة ت���وزع م���ن النت���اج املحل���ي، 

ا�سافة اىل مواد احل�سة التموينية”.
واأ�س���اف، ان “م���ا مت اتخاذه م���ن اجراءات 
ع���رب تقلي����س م���واد رئي�سي���ة وا�ستبداله���ا 
مب���واد اخ���رى يعدها املواط���ن ثانوية، هي 
اج���راء ترقيع���ي”، مبين���ا ان، ان ذل���ك “ل 
املالي���ة  م���ع حج���م املخ�س�س���ات  يتنا�س���ب 
الت���ي تر�سد لل���وزارة �سواء م���ن املوازنات 

ال�سنوية اأم عرب قانون الدعم الطارئ”.
وراأى ق�س���ي اأن “املواط���ن بحاج���ة اىل ان 
يلم�س���وا اإجراءات جدي���ة يف تطوير ال�سلة 
الغذائية بخا�سة بعد ارتفاع ا�سعار النفط، 

وذلك ل�ستعادة ثقتهم بوزارة التجارة”.

التجارة: العا�شر من كل �شهر موعدًا لتوزيع "ال�شلة الغذائية"

 بغداد/ فرا�س عدنان

ذكرت وزارة التخطيط وجود نحو 3.4 مالين 
عراق���ي يعي�س���ون يف الع�سوائي���ات، موؤكدًا اأن 

عددها و�سل اإىل 522 الف وحدة �سكنية.
وقال املتحدث با�سم وزارة الهجرة عبد الزهرة 
متح���رك  الع�سوائي���ات  “مل���ف  اإن  الهن���داوي، 
وقاب���ل للزي���ادة يف ظل الظروف الت���ي يعي�سها 
“الع���راق  اأن  الهن���داوي،  الع���راق”. واأ�س���اف 
يوجد فيه ما ل يقل عن 4 الف جممع ع�سوائي، 

تنت�سر يف جميع املحافظات”. 
واأ�س���ار، اإىل اأن “بغ���داد حتت���ل املرتب���ة الأوىل 
باأك���رث من األف ع�سوائية تليه���ا الب�سرة ب� 700 

ع�سوائية وبنف�س املعدلت حمافظة نينوى”.
يف  املحافظ���ات  “اق���ل  اأن  الهن���داوي،  وب���ن 
اأع���داد الع�سوائي���ات، ه���ي كرب���الء بواق���ع 98 
جمم���ع ع�سوائ���ي، والنج���ف بواق���ع 99 جممع 

ع�سوائي”.
 و�س���ّدد، عل���ى اأن “هذه املجمع���ات حتوي على 
522 األ���ف وح���دة �سكني���ة يقطنه���ا نح���و 3.4 
مالي���ن ان�س���ان عراق���ي ومنت�س���رة يف مناطق 
البع����س منه���ا يف مناط���ق �سناعي���ة  خمتلف���ة 

والآخر �سمن حدود املدن”.

مليون   3.4
مواطن يعي�شون في 

الع�شوائيات

7توم كروز.. نجم هوليوود االأخير
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وذك���ر التقري���ر, اأن "المخ���اوف ب�ش���دد 
اآث���ار التغي���ر المناخ���ي ف���ي البل���د ف���ي 
لتركي���ز  نتيج���ة  وان���ه  ت�شاع���د,  حال���ة 
االنبعاث���ات الغازي���ة فان���ه م���ن المتوقع 
الغ���از  انبعاث���ات  ل�شيناريوه���ات  وفق���ا 
الم�شتقبلي���ة ان ترتف���ع درج���ات ح���رارة 
الهواء فوق العراق بحلول العام 2080 
م���ا بي���ن 1.8 ال���ى 4.8 درج���ة مئوي���ة, 
مقارن���ة بدرجات حرارة م���ا قبل الع�شر 

ال�شناعي".
واأ�ش���ار, اإل���ى اأن "الح���رارة �شترتف���ع ما 
بي���ن 1.6 الى 2.5 درج���ة مئوية بحلول 
الع���ام 2030, وم���ا بي���ن 1.9 ال���ى 2.8 

بحلول عام 2050".
بدرج���ة  "الزي���ادة  اأن  التقري���ر,  واأك���د 
جمي���ع  عل���ى  �شتوؤث���ر  اله���واء  ح���رارة 
انحاء الب���الد", منبهًا اإل���ى اأن "المناطق 
ال�شمالية ال�شرقية والغريبة �شتكون هي 

االأكثر �شررًا".
هك���ذا  "مث���ل  اأن  اإل���ى  التقري���ر,  ولف���ت 
ازدي���اد بدرج���ات الحرارة م���ن �شاأنه ان 
ي�ش���كل خطرًا على ق���درة ال�شكان بالعمل 

والعي�س في هذه الظروف".
و�ش���دد, على اأن "ذل���ك �شيزيد من حاالت 
الوفي���ات الناجم���ة ع���ن ارتف���اع درجات 
الح���رارة, واآث���ار التغي���ر المناخي على 
مع���دالت هط���ول االأمطار وتوف���ر المياه 
وتاأثي���ر ذلك على الزراعة الناتج المحلي 

االإجمالي والنظام البيئي".
واأف���اد التقري���ر, بان "موج���ات الحرارة 
ح���رارة  درج���ة  وارتف���اع  المتطرف���ة 
الهواء تعد حاليا م���ن التحديات الكبرى 
م���ن  الجنوب���ي  الق�ش���م  ف���ي  خ�شو�ش���ا 

البالد".
ونوعي���ات  كمي���ات  "تدن���ي  اأن  وبي���ن, 
المي���اه ت�شاهم في غي���اب االمن الغذائي 
والمائ���ي وزي���ادة مخاط���ر تبع���ات ه���ذا 
الو�شع من الهج���رة وزعزعة اال�شتقرار 

االإقليمي في العراق".
وتحدث التقرير, عن "التبعات ال�شحية 
له���ذا التط���رف المناخ���ي" م�شي���را ف���ي 
الوق���ت ذاته الى ان "تزاي���د اعداد االأيام 
الحارة جدا في البلد �شتزيد من احتمالية 
ت�شاعد اعداد الوفيات المتعلقة بارتفاع 

درجات الحرارة".
وا�شتط���رد, ان "الوفي���ات الناجم���ة عن 
الح���ر بينما كانت بمع���دل 1.6 وفاة لكل 
100 األف �شخ�س خالل عام 2000 فاأنها 
�شت���زداد بحلول الع���ام 2030 من 3 الى 
3.2 حال���ة وف���اة ل���كل 100 األف �شخ�س 
و�شت���زداد بحل���ول ع���ام 2080 بمع���دل 
3.8 ال���ى 7.4 حالة وفاة ل���كل 100 األف 

�شخ�س".
اأم���ا ب�ش���اأن التعر����س لموج���ات الح���ر, 
نب���ه التقري���ر, اإل���ى اأن "ارتف���اع درجات 
الح���رارة وزي���ادة اع���داد االأي���ام �شديدة 
الح���رارة �شت���وؤدي ال���ى زي���ادة ح���االت 

التعر�س لموجات الحر".

وتاب���ع, اأن "ال�شيناريوه���ات المتوقع���ة 
لعام 2030 ت�شير اإلى اأنه ما بين 12 الى 
36% م���ن نفو����س الع���راق �شيتعر�شون 
و�شت���زداد  �شنوي���ة,  ح���رارة  لموج���ات 
ح���االت التعر����س له���ذه الموج���ات على 

نحو كبير جدل بحلول العام 2080".
عل���ق  المي���اه,  م�ش���ادر  توف���ر  وب�ش���اأن 
م���رة  ال���ذي كان  "الع���راق  اأن  التقري���ر, 
يعتب���ر م���ن البل���دان الغني���ة بموارده���ا 
المائي���ة ق���د اأ�شب���ح اليوم يواج���ه �شحة 

حادة بالمياه".
واأرجع ذلك باالأ�شا�س, ل� "تدني منا�شيب 
المي���اه وزيادة معدالت النم���و ال�شكاني 
المطردة والتفريط با�شتخدام المياه في 

الزراعة".
الف���رد  "ح�ش���ة  اأن  التقري���ر,  ويوا�ش���ل 
ال�شنوي���ة م���ن المي���اه م���ن المتوق���ع ان 
ت�شهد تناق�شًا حادًا ب�شبب هذه الظروف 
وزيادة التعداد ال�شكاني, و�شتتراوح ما 

بين 161 و1160 م مكعب لكل فرد".
وا�شتطرد, اأن "التعداد ال�شكاني الحالي 
للعراق يقدر بحدود 39.3 مليون ن�شمة 

بزيادة �شنوية تقدر بحدود 2.3 %".
ورجح التقرير, اأن "ي���زداد تعداد �شكان 
البل���د الى 80 مليون ن�شمة بحلول العام 
م���ن   %70" اأن  عل���ى  م�ش���ددًا   ,"2050
ال�ش���كان يعي�شون في الم���دن والعا�شمة 

بغداد ت�شم العدد االأكبر من ال�شكان".
ام���ا بخ�شو�س البنى التحتي���ة في البلد 
وتاأثي���ر التغي���ر المناخ���ي عليه���ا, ذك���ر 

التقري���ر اأنه "نتيجة لعق���ود من ال�شراع 
ل���م  التحتي���ة  البن���ى  ف���ان  والح���روب 
تتعر�س لالإهمال فقط وعدم ال�شيانة بل 

للدمار العنيف اأي�شًا".
وق���ّدر "كلف اال�شرار الت���ي تعر�شت لها 
�شبك���ة الط���رق الناجمة ع���ن الحرب �شد 
تنظيم داع�س االإرهابي للمدة من 2014 

الى 2017 بحدود 2.8 مليار دوالر".
واأك���د, اأن "2,300 ك���م م���ن الطرق التي 

ت�ش���كل ن�شب���ة 18% م���ن مجم���وع �شبكة 
الطرق الكلية في البالد قد تم تدميرها", 
م�شيف���ًا اأن "اأكث���ر المحافظ���ات ت�ش���ررا 
بذل���ك ه���ي محافظ���ات و�ش���ط وغرب���ي 

العراق".
كم���ا توقع التقري���ر, اأن "تكون للظروف 
في�شان���ات  م���ن  المتطرف���ة  الجوي���ة 
وموجات حر �شدي���دة اأثرها الكبير على 
البني���ة التحتي���ة ل�شبكة النق���ل من طرق 

ومطارات".
واأو�شح, اأن "الدرجات الحرارة العالية 
يمك���ن لها ان ت�شبب ت�شدعات وتاآكال في 
الطرق والج�شور وتترتب على ذلك كلف 

اإ�شافية في ا�شتبدالها و�شيانتها".
ونوه التقري���ر, اإلى اأن "التغير المناخي 
�شيك���ون ل���ه اأثر كبي���ر جدًا عل���ى النظام 

البيئي والحياة البيئية".
وم�شى التقري���ر, اإلى اأن "هناك خطورة 

من تح���ول م�شطح���ات مائي���ة واأرا�شي 
زراعية الى معالم بيئ���ة اأخرى تتناق�س 
الحيوان���ات  وتفق���د  الزراع���ة  فيه���ا 
والموا�ش���ي للمرع���ى, ويرجع ذل���ك اإلى 
زي���ادة ارتف���اع درجات الح���رارة وتكرر 
موا�ش���م  وتناق����س  الجف���اف  ح���االت 

الزراعة". 
 عن: م�قع ريليف ويب 
الدولي

تقرير األماني يحذر من م�ا�سم الهبة لها تاأثير على مجمل اأو�ساع الحياة

التغري املناخي يزيد من الوفيات الناجمة عن ارتفاع احلرارة يف العراق

 بغداد/ نباأ م�سرق

ك�سفت وزارة الكهرباء عن 
ت�سكيل لجنة م�ستركة مهمتها 

تنفيذ خطة ت�سع حل�ال �ساملة 
الأزمة الكهرباء في العراق، 

م�ؤكدة اأن التجهيز في ال�قت 
الحالي اأف�سل من العام ال�سابق 

بن�سبة 25%. وقال المتحدث 
با�سم ال�زارة اأحمد م��سى، 

في ت�سريح اإلى )المدى(، اإن 
على  مدة  منذ  عملت  "ال�زارة 

و�سع خطة تمتد لخم�س �سن�ات 
تتكفل بحل�ل ناجعة لملف 

الكهرباء".

واأ�ش���اف مو�ش���ى, اأن "م���ا ت�شمنت���ه الخطة 
م���ن بنود قابلة للتنفي���ذ, وتكون على مديات 

ق�شيرة ومتو�شط وطويلة".
واأ�ش���ار, اإل���ى اأن "الخط���ة الق�شي���رة تنتهي 
خالل �شنة تتكفل باإ�شافة 7 اآالف ميغا واط, 
تمكن���ا م���ن اإدخال 4 اآالف ميغ���ا واط مقارنة 

بالعام الما�شي".
واأو�ش���ح مو�ش���ى, اأن "الخط���ة ل���م تكتم���ل 
ب�شب���ب ع���دم تمرير قان���ون الموازن���ة للعام 
الحالي", م�شددًا على اأن "المدى الق�شير من 
هذه الخط���ة يت�شمن اي�شًا اإدخ���ال الطاقات 
ال�شم�شية واإنجاز م�شاريع الربط الكهربائي 
المركب���ة  ال���دورات  اإدخ���ال  عل���ى  والعم���ل 

والن�شب الكامل لمنظومات التبريد".
وبي���ن, اأن "الخطة الطويل���ة ومداها خم�س 
�شن���وات تت�شم���ن اإن�ش���اء محط���ات حرارية 
تك���ون بمثابة الحم���ل االإ�شافي الذي ي�شمن 
اال�شتقرار لل�شبكة الكهربائية, ومنها محطة 

ال�شنافية ومحطة ال�شمال ومحطة الفاو".
المحط���ات  "ه���ذه  ان  مو�ش���ى,  واأردف 
الحرارية تكون طاق���ة الواحدة منها نحو 3 

االف ميغا واط, هذه الخطة كانت �شت�شمي 
لو اإنها ح�شلت على الدعم".

وا�شت���درك بالق���ول, ن "الدع���م موج���ود من 
رئي�س مجل����س الوزراء م�شطف���ى الكاظمي 
والحكوم���ة لكنه غير كاف لمعالجة م�شكالت 

الكهرباء بالكامل".
واأفاد مو�ش���ى, باأن "عدم اإم���رار الموازنات 
يع���د ال�شب���ب الرئي����س ف���ي ع���دم  الم�ش���ي 
بالم�شاري���ع ال�شتراتيجية الت���ي كانت تروم 

العمل بها وزارة الكهرباء".
واأك���د, اأن "خطتن���ا ت�شمنت اي�ش���ًا الجباية 
الع���دادات  بن�ش���ب  وتك���ون  االلكتروني���ة 
االلكتروني���ة, وه���ذا المو�ش���وع ي�شته���دف 
تعظيم موارد الجباية والحد من ال�شائعات 
وتقلي���ل اله���در وكهرب���ة المناط���ق الطرفية 
والزراعي���ة والع�شوائية وتقدي���م لهم خدمة 

نظامية".  
وي�شتر�ش���ل مو�ش���ى, اأن "ه���ذه الخط���ة ت���م 
و�شعها اأم���ام الحكومة وقد وج���ه الكاظمي 
بت�شكي���ل لجنة م�شت���رك من ال���وزارات ذات 
الكهرب���اء,  وزارة  م���ع  الم�شت���رك  ال�ش���اأن 
وه���ي المالي���ة والتخطيط والنف���ط من اأجل 

تنفيذها".
واأو�ش���ح, اأن "الكهرب���اء بحاج���ة اإلى خطة 

النف���ط,  وزارة  عنه���ا  م�شوؤول���ة  وقودي���ة 
وتحت���اج اإل���ى ال�شيول���ة المالي���ة وم�شوؤولة 
ع���ن توفيره���ا وزارة المالية, ونحت���اج اإلى 
اإدراج الم�شاري���ع, وه���ي م���ن مهم���ة وزارة 

التخطيط".
وم�ش���ى مو�شى, اإل���ى اأن "الخطة �شوف تتم 
مناق�شته���ا ف���ي مجل����س ال���وزراء اأو اللجنة 
الموافق���ات  ح�ش���ول  وبمج���رد  المخت�ش���ة 

الالزمة �شوف نبا�شر بتنفيذها".
وّج���ه  الكهرب���اء,  "وزي���ر  اأن  ويوا�ش���ل, 
ال���دوام  يك���ون  واأن  ال���وزاري  باال�شتنف���ار 
والتواج���د على م���دار 24 �شاعة ف���ي مواقع 
العم���ل وو�ش���ع الحل���ول الأي���ة م�شكل���ة ق���د 

تحدث".
وانته���ى مو�شى بالق���ول, اإل���ى اأن "التجهيز 
جي���د ج���دًا وت���م تحقي���ق زي���ادة ع���ن الع���ام 
الما�شي بن�شب���ة 25 بالمئة, وهناك خطوط 
نق���ل �شتراتيجية ومحط���ات تحويلية كبيرة 
دخلت للعمل, ف�شاًل عن قطاع التوزيع الذي 
ي�شهد اتاحة جيدة مقارنة بالعام الما�شي".

وكان���ت وزارة الكهرباء قد وعدت العراقيين 
ف���ي وقت �شابق باأن ال�شيف الحالي �شي�شهد 
االأع���وام  م���ن  اأف�ش���ل  بالكهرب���اء  تجهي���زًا 

ال�شابقة.

 ذي قار/ ح�سين العامل

ك�شف���ت الحكومة المحلية ف���ي ذي قار 
عن اتف���اق اولي مع الجان���ب ال�شيني 
�شتراتيجي���ة  م�شاري���ع  خط���ة  الإع���داد 
في المج���االت العمراني���ة وال�شناعية 
والتو�ش���ع الح�ش���ري وقط���اع النق���ل, 
عب���ر  �شيك���ون  التنفي���ذ  ان  مو�شح���ة 
موازنة المحافظة واالتفاقية العراقية 

ال�شينية او وفق قانون اال�شتثمار.
وق���ال محاف���ظ ذي ق���ار محم���د ه���ادي 
الغ���زي ف���ي بي���ان تابعت���ه )الم���دى(, 
 )CBRC( االتف���اق م���ع �شرك���ة" ان 
ال�شينية و�شل الى مراحله النهائية".

واأ�شاف الغزي, اأن "االتفاق ن�س على 
مبا�ش���رة ال�شرك���ة بالعم���ل عل���ى اعداد 
الخط���ط ال�شتراتيجية للمحافظة لمدة 

�شنتين دون مقابل مالي".
واأ�شار, اإلى اأن "الحكومة �شتبا�شر في 
اأي م�ش���روع توافق علي���ه الحكومتان 
ان  مبين���ا  والمركزي���ة",  المحلي���ة 
للم�ش���روع  المال���ي  "التخ�شي����س 
المواف���ق علي���ه �شيت���م اما عب���ر توفير 
االعتم���اد المال���ي, او باإدراج���ه �شم���ن 
ان  او  ال�شيني���ة  العراقي���ة  االتفاقي���ة 
تق���وم ال�شرك���ة بتنفي���ذه وف���ق قانون 

اال�شتثمار".

م���ن  جمل���ة  ع���ن  الغ���زي  وك�ش���ف 
الخطة  �شتت�شمنها  الت���ي  "الم�شاري���ع 
من بينها اعداد الدرا�شة الإن�شاء مدينة 
م�شتدام���ة جدي���دة بي���ن موق���ع ال�شيد 
والطري���ق  الف���رات  ونه���ر  ال�شري���ف 

الدولي".
ولف���ت, اإل���ى اأن "الخطة ت�شم���ل اي�شًا 
ان�ش���اء اأكب���ر منطق���ة اقت�شادي���ة ف���ي 
الع���راق بين طريق ت���ل اللحم وطريق 

المرور الدولي والمطار".
ون���وه الغزي, اإلى "م�ش���روع لمعالجة 
النفاي���ات واع���ادة تدويره���ا, وان�شاء 
الط���رق والج�ش���ور واالنف���اق لمناطق 
التو�ش���ع الح�ش���ري, ف�شال ع���ن النقل 
مرك���ز  داخ���ل  والم�شت���دام  الذك���ي 
المدينة". وكانت الحكومة المحلية في 
محافظ���ة ذي قار ك�شفت العام الما�شي 
ع���ن توجه���ات ال�شتقط���اب المزيد من 
ال�ش���ركات الرو�شي���ة وال�شينية �شمن 
خطتها لتطوي���ر القط���اع اال�شتثماري 
وتنفي���ذ الم�شاري���ع ال�شتراتيجي���ة في 
المحافظ���ة, موؤك���دة ان ال�ش���ركات هي 
االقرب للواق���ع والتطبيق كونها تعمل 
من���ذ عدة �شن���وات بالم�شاريع النفطية 

في المحافظة.
ع���دة  ق���ار  ذي  ف���ي محافظ���ة  وتعم���ل 
�شركات �شيني���ة �شمن عمليات تطوير 

حقل نف���ط الغ���راف وم�ش���روع تاأهيل 
اخ���رى  وم�شاري���ع  النا�شري���ة  مط���ار 

الإن�شاء االبنية المدر�شية.
عدن���ان  االعالم���ي  ذك���ر  جانب���ه,  م���ن 
عزي���ز دفار ال�شعداوي ف���ي حديث اإلى 
)المدى(, ان "ذي قار بحاجة الى خطة 
�شتراتيجي���ة �شامل���ة تح���دد اولوي���ات 

الم�شاريع التي تحتاجها المحافظة".
�ش���رورة  عل���ى  ال�شع���داوي,  و�ش���دد 
"اعتماد خارطة طريق تتحدد بموجبها 
اولوي���ات الم�شاريع ليج���ري تنفيذها 

�شمن خطة �شنوية وخم�شية".
ولف���ت, اإل���ى "عدم ج���دوى الق���رارات 
اتخاذه���ا  يج���ري  الت���ي  الع�شوائي���ة 
تح���ت �شغ���ط التظاه���رات او ال�شوت 
العال���ي", موؤك���دًا اأن "برام���ج االعمار 
واال�شتثم���ار تتطل���ب خطط���ا ر�شين���ة 
العقب���ات  لتذلي���ل  حثيث���ة  ومتابع���ة 

وت�شريع وتيرة العمل".
ي���رى ال�شع���داوي, ان "ذي قار بحاجة 
اإط���الق الم�شاري���ع  ف���ي  ال���ى ت�شري���ع 
ال�شناعي���ة  المدين���ة  �شم���ن  المعلن���ة 
لت�شجي���ع  المنا�شب���ة  البيئ���ة  وتوفي���ر 
ال�شناع���ات المحلي���ة وف���ق �شواب���ط 
تجعلها ق���ادرة على مناف�ش���ة الب�شاعة 
"الحكوم���ة  وطال���ب,  الم�شت���وردة". 
المحلية بمتابعة م���ا اأعلن من م�شاريع 

�شابق���ة وم���ا زال���ت متلكئ���ة وال�شيم���ا 
الم�شاري���ع الت���ي م���ن �شاأنه���ا ان توفر 
فر�س عم���ل للعاطلين م���ن الخريجين 

وغيرهم".
ولفت ال�شعداوي, اإل���ى اأن "الكثير من 
م�شاري���ع اال�شتثمار م���ا زالت معطلة ال 
بل حتى هيئ���ة اال�شتثم���ار معطلة منذ 
م���دة عق���ب التظاه���رات الت���ي تطال���ب 
بتغيي���ر مديره���ا". ودعا, اإل���ى "ح�شم 
م�شكل���ة الم�شاري���ع المتلكئ���ة وتفعي���ل 
يتنا�ش���ب  بم���ا  اال�شتثم���ار  دور هيئ���ة 
م���ع حاج���ة المحافظ���ة م���ن الم�شاريع 
اال�شتثماري���ة". وتح���دث ال�شع���داوي 
اأي�ش���ًا, ع���ن اأهمية "االلت���زام بال�شقف 
لتق���دم  الم�شاري���ع  لتنفي���ذ  الزمن���ي 

خدماتها في الوقت المنا�شب".
اإذا  المحلي���ة  "االإدارة  اأن  واأورد, 
كان���ت تبح���ث ع���ن اعم���ار وا�شتثم���ار 
فعليه���ا ان توف���ر بيئة اآمن���ة للعمل في 
ه���ذا المج���ال". وم�ش���ى ال�شع���داوي, 
اإل���ى اأن "العمل وال�شيم���ا اال�شتثماري 
من���ه ال يمك���ن ان يج���ري في ظ���ل بيئة 
غي���ر اآمن���ة ك���ون راأ����س الم���ال جب���ان 
تاأمي���ن  عب���ر  اوال  تطمين���ه  ويتطل���ب 
الظ���روف المالئم���ة". وكان���ت االمانة 
العامة لمجل�س ال���وزراء قد احالت في 
منت�شف العام الما�شي م�شروع تاأهيل 
مط���ار النا�شري���ة الدولي عل���ى احدى 
ال�شركات ال�شيني���ة بكلفة 367 مليون 
دوالر.  وك�شف���ت الحكومة المحلية في 
حينه���ا ان ال�شرك���ة ال�شينية ا�شتكملت 
جمي���ع خط���وات التعاق���د م���ع �شلط���ة 
الطيران المدني واأنها �شتبا�شر بتنفيذ 
م�شروع المطار خالل اال�شهر القادمة.

الع���ام  ق���ار,  ذي  محافظ���ة  اأعلن���ت 
الما�ش���ي, انطالق العم���ل باإن�شاء اأكثر 
م���ن مائ���ة مدر�ش���ة حديث���ة ف���ي عموم 
"ال�شركة  اأن  المحافظ���ة. واو�شح���ت, 
تطوي���ر  عل���ى  المتعاق���دة  ال�شيني���ة 
الدول���ي,  النا�شري���ة  مط���ار  وتاأهي���ل 
با�ش���رت اي�ش���ًا ب�ش���كل فعل���ي باإن�ش���اء 
اأكثر م���ن مائة مدر�شة, وف���ق ت�شاميم 

ع�شرية وبموا�شفات حديثة".

جلنة م�شرتكة لتنفيذ خطة ت�شع حلوًل �شاملة لأزمة الكهرباء

اأ�سدر معهد )ادلفي( االأملاين لبح�ث خماطر التغري املناخي واالأمن البيئي 
ح�ل العامل تقريراً ترجمته )املدى(، عن خماطر التغري املناخي يف العراق 
وت�قعات التقلبات املناخية يف البلد لغاية عام 2080، تطرق اإىل مدى تاأثري 

ذلك على الب�سر والزراعة والبنى التحتية والبيئة مع اخلطط ال�اجب 
اتخاذها بهذا ال�سدد للتخفيف من اآثارها على املدى البعيد.

العراق يواجه ازديادًا م�ستمرًا يف درجات احلرارة

ال�زارة: التجهيز اأف�سل من العام ال�سابق بن�سبة 25 %تكاليفها من االتفاقية الم�قعة بين البلدين اأو وفق قان�ن اال�ستثمار

�شركات �شينية تبا�شر بمجموعة م�شاريع �شراتيجية في ذي قار

جانب من اجتماع االدارة املحلية مع ال�سركة ال�سينية

الوزارة تاأمل بالتحول اإىل اجلباية االلكرتونية الأجور الكهرباء
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 بغداد/ تميم الح�سن

بعد �شاعات من اعالن »الإطار التن�شيقي« 
مر�ش����حهم  خل����ف  اطراف����ه  كل  وق����وف 
لرئا�شة احلكومة حممد ال�شوداين، جاء 

الوقت الن للتربوؤ منه!
حي����ث يقرتب التكت����ل ال�ش����يعي من ازمة 
جديدة داخلية ب�شبب هوية »ال�شوداين« 
ال�شيا�ش����ية وتوزيع ال����وزارات: اىل اي 

طرف يتبع؟
والجاب����ة عل����ى ه����ذا ال�ش����وؤال �ش����تحدد 
بالنهاي����ة ح�ش�����س احزاب »الإط����ار« من 
ال����وزارات وفق نظ����ام النقاط، و�شاحب 
اعلى من�شب تنفيذي �شيكون قد ا�شتنفد 

كل نقاطه.
وزارات  عل����ى  »الطاري����ون«  ويتزاح����م 
ال�شيع����ة ال����� 12 ب�شب����ب ك����رة القيادات 
دخ����ل املجموع����ة، فيم����ا هناك ني����ة بعدم 
من����ح »امل�شتقل����ن« اي من�شب حتى نائب 

رئي�س الربملان.
املعلومات تفيد بان »الطارين« يخ�شون 
الن  ال����وزارات«  »قنبل����ة  م����ن  التق����رب 
خ�شو�ش����ا مع ات�ش����اع تهدي����دات اأن�شار 
زعي����م التي����ار ال�ش����دري مقت����دى ال�شدر 

باخلروج اىل ال�شارع.
وب����داأ ال�شدريون بالفع����ل ن�شر تغريدات 
عم����ا و�شف����وه ب����� »ث����ورة« �شتك����ون يف 
ايام عا�شوراء القريب����ة، و�شط ا�شتمرار 
�شكوت زعي����م التيار مقت����دى ال�شدر عن 

تر�شيح »ال�شوداين«.
ال�ش����وداين«  »تن�شي����ب  حف����ل  وخ����الل 
كمر�ش����ح لرئا�ش����ة ال����وزراء ال����ذي جرى 
يف من����زل زعي����م الفتح ه����ادي العامري، 
مل يح�ش����ب »الطاريون« ح�ش����اب توزيع 
الوزارات، بح�شب ما تفيد به املعلومات.
وتوؤكد تلك املعلومات التي ح�شلت عليها 
)امل����دى( من م�شادر مطلع����ة ان: »الإطار 
وق����ع يف م�شكلة حن اعلن ان ال�شوداين 
ه����و مر�ش����ح كل املجموع����ة ول ينتم����ي 
لطرف وحتى الن يخ�شى مناق�شة ق�شية 

توزيع الوزارات«.
وجرى الع����رف ال�شيا�شي بعد 2003 ان 
يت����م توزيع الوزارات عل����ى نظام النقاط 
)ال����وزن النتخابي(، وم����ن يح�شل على 
رئا�شة احلكومة قد ل يح�شل على وزارة 

بجانبها.
وعق����ب اع����الن »الإط����ار« اختي����ار النائب 

ال�ش����وداين، ق����ال قي�س اخلزعل����ي )زعيم 
الع�شائب( يف غرفة �شوتية على مواقع 
التوا�شل الجتماعي ان: »مر�شح الإطار 
بالإجم����اع، ولي�س مر�ش����ح كتلة اأو حزب 

داخل الإطار«.
وج����اء كالم اخلزعل����ي عق����ب ت�شريب����ات 
ع����ن ان »ال�ش����وداين« هو مر�ش����ح نوري 
املالك����ي زعيم دولة القانون، فيما يحاول 
»الإط����ار« ان يبعث ر�شائل اىل العراقين 

بان مر�شحه »غري مدعوم« من جهة.
اأط����راف  وبقي����ة  الع�شائ����ب  زعي����م  كالم 
بح�ش����ب  املجموع����ة،  ورط  »الإط����ار« 
الن  عليه����م  �ش����ار  حي����ث  املعلوم����ات، 
التف����اق عل����ى كيفي����ة توزي����ع 12 وزارة 

على 7 جهات على القل.

ما هو نظام النقاط؟ 
 اأب����رز تطبي����ق لنظ����ام النق����اط جرى يف 
الولية الثاني����ة للمالكي حيث زاد حينها 

بالت�شكي����ل  املن�شوي����ة  الح����زاب  ع����دد 
الوزاري.

ويف ذل����ك الوق����ت مت تق�شي����م ال����وزارات 
اىل ث����الث فئ����ات: اأ وه����ي الفئ����ة العلى 
من ال����وزارات وهي ال�شيادية )خارجية، 

دفاع، داخلية، نفط، املالية(.
ال����وزارات  ه����ي  )ب(  الثاني����ة  والفئ����ة 
ال�شناع����ة،  الزراع����ة،  )مث����ل  اخلدمي����ة 
التج����ارة وغريه����ا(، والخ����رية )ج( هي 

وزارات الدولة )وزير بدون وزارة(.
يف ه����ذه املعادلة يتم احت�ش����اب كل نقطة 
بانه����ا تعادل مقعدي����ن يف الربملان، ويتم 
احت�ش����اب ال����وزارة ال�شيادية ب����� 5 نقطة 
)ع�ش����ر مقاعد( وال����وزارات الخرى ب� 4 

نقاط )ثمانية مقاعد(.
الث����الث  الرئا�ش����ات  منا�ش����ب  وام����ا 
اجلمهوري����ة وجمل�س الن����واب وجمل�س 
15 نقط����ة  ال����وزراء فت����م احت�شابه����ا ب����� 

)ثالثن مقعدا(.

وعل����ى ه����ذا ال�شا�س فان����ه اإذا مت تطبيق 
هذه املعادلة ف����ان دولة القانون مثال )اإذا 
انك����رت ان ال�ش����وداين تاب����ع له����ا( فانه����ا 
�شتح�ش����ل بالقل على 4 وزارات �شيادية 

او 8 خدمية.
ام����ا اإذا اعرتف����ت دولة القان����ون بح�شب 
الت�شريب����ات، بان من�شب رئي�س الوزراء 
له����ا فانها قد حت�شل عل����ى وزارة �شيادية 

واحدة او 2 خدمية.
ودول����ة القان����ون بع����د ان ح�شل����ت عل����ى 
مقاع����د ال�شدري����ن امل�شتقيل����ن �ش����ارت 
متلك نح����و 40 مقعدًا، فيما يقول املالكي 
يف اخ����ر لق����اء ل����ه ب����ان لدي����ه »70 نائب����ا 
يف الإط����ار«، واإذا �ش����ح ه����ذا الع����دد فان 

الأزمة �شتتعقد.
حتال����ف الفتح ه����و اي�شا ميل����ك اأكر من 
40 مقع����دا و�شيح�شل عل����ى نف�س ح�شة 

دولة القانون ورمبا اكر بوزارة.
وعل����ى هذا ال�شا�س فان طرفن من اأ�شل 

7 عل����ى الق����ل داخل »الإط����ار« �شغلوا كل 
املنا�ش����ب املخ�ش�ش����ة ال�شيعية وهي 12 
وزارة م����ن اأ�شل 22، ومازال����وا بحاجة 
اىل 4 اخريات، فماذا عن بقية الطراف؟

املركب����ة  الورط����ة  ان  املعلوم����ات  تفي����د 
الت����ي وق����ع فيه����ا »الإط����ار« �شتمنع����ه من 
احلدي����ث علن����ا ع����ن ان »ال�ش����وداين« هو 
مر�ش����ح املالكي لن ذل����ك �شي�شر بخطاب 
يرف�����س  الخ����ري  ان  كم����ا  املجموع����ة، 

العرتاف بذلك طمعا بالوزارات.
امل�ش����ادر  الزم����ة وبح�ش����ب  تل����ك  وازاء 
احل����ل  م����ن  ج����زءا  ان  يعتق����د  املطلع����ة، 
�شيك����ون يف ا�شتمرار ق����رار تيار احلكمة 
بزعامة عمار احلكيم على موقفه ال�شابق 
بع����دم امل�شاركة باحلكومة، وهو مايعني 
ع����دم احل�شول عل����ى وزارات، با�شتثناء 
الهيئ����ات امل�شتقل����ة، حيث تل����ك املنا�شب 

تخ�شع حل�شابات اخرى.
لك����ن ل يع����رف حت����ى الن موق����ف حيدر 

العب����ادي، وه����و �شري����ك احلكي����م، حيث 
بق����وة اىل  نف�ش����ه  ر�ش����ح  ق����د  كان  الول 
رئا�ش����ة احلكومة، وهو امر ي�شري اىل ان 
رئي�����س ال����وزراء ال�شبق ل����ن يتنازل عن 

ح�شته.
اما الكر غمو�شا فه����و موقف العامري 
ال����ذي اأعلن قبل اختيار »ال�شوداين« عدم 
م�شاركت����ه باحلكومة، وفه����م منه بانه لن 
يح�شل عل����ى وزارة، قبل ان يرتاجع عن 

قراره.
زعي����م الفت����ح باإعالن����ه ع����دم امل�شاركة مل 
يت�ش����ح بعد فيم����ا ل����و كان ه����ذا موقف����ه 
ام كل  ب����در  ام موق����ف منظم����ة  لوح����ده 

حتالف فتح؟!
الم����ر الخر ان ع����ودة العامري قبل ايام 
م����ن ح�ش����م »التن�شيق����ي« ا�ش����م مر�شحه، 
ومناف�شته )العامري( على املن�شب رمبا 

قد ن�شف كل الفر�شيات ال�شابقة.
كذل����ك ق����د ل يح�ش����ل »امل�شتقل����ون« عل����ى 
وزارة، كم����ا مت ت�شريب����ه كتعوي�س لذلك 
»التن�شيق����ي«  متل�����س  ان  بع����د  الفري����ق 
ع����ن وعوده ل����الأول مبنحه ح����ق ت�شكيل 

احلكومة اثناء الزمة مع »ال�شدر«.
يح�ش����ل  ل����ن  امل�ش����ادر،  وبح�ش����ب  كم����ا 
»امل�شتقل����ون« على من�ش����ب النائب الول 
لرئي�س الربملان الذي كان ي�شغله النائب 
ال�شدري امل�شتقيل حاكم الزاملي، ب�شبب 

التدافع على املنا�شب داخل »الإطار«.
وتوؤكد امل�ش����ادر التي حتدث����ت ل�)املدى( 
اىل  ح�ش����م  الول  النائ����ب  »من�ش����ب  ان 
الإطار التن�شيقي«. ووف����ق نظام النقاط 
فان منا�شب نواب الرئا�شات الثالث يتم 

احت�شابها ب� 10 نقاط )20 مقعدًا(.
باملقاب����ل ف����ان ح�ش����ن ع����رب وه����و نائب 
م�شتقل ق����ال يف تغريدة على »تويرت« ان 
يف جل�ش����ة الربملان املقبلة: »�شيكون فيها 
ح�شم رئي�����س اجلمهورية والنائب الول 
لرئي�س جمل�س النواب هو للم�شتقلن«. 

واأبرز املر�شحن للمن�شب من امل�شتقلن 
هم النواب )ح�ش����ن عرب، با�شم خ�شان، 
املر�شح����ن  باملقاب����ل  �شن����د(،  م�شطف����ى 
عن الإطار ه����م النواب )احم����د ال�شدي، 

عدنان فيحان، حممد ال�شيهود(.
ا�ش����ارت اىل ان  ق����د  وكان����ت ت�شريب����ات 
»التن�شيق����ي« اأر�ش����ل طلب����ا اىل الربمل����ان 
لعق����د الي����وم اخلمي�����س جل�ش����ة لختي����ار 

رئي�س اجلمهورية.

ا�ستمرار ال�سكوت واقتراب 
»الثورة«! 

وحت����ى الن مل ي�ش����در ع����ن الربمل����ان اي 
تعليق على تلك النباء، كما ان الو�شاط 
مل  املفاو�ش����ات  ان  اىل  ت�ش����ري  الكردي����ة 
جمهوري����ة  رئي�����س  اختي����ار  اىل  ت�ش����ل 

توافقي.
ومر الن اأكر م����ن 48 �شاعة على اعالن 
مر�شح����ه،  ا�ش����م  التن�شيق����ي«  »الإط����ار 
احل����زب  يف  وحلف����اوؤه  »ال�ش����در«  فيم����ا 
الدميقراط����ي وحتال����ف تق����دم مل يعلقوا 

على تلك التطورات.
مواق����ع  ب����داأت  وق����ت  يف  ذل����ك  ياأت����ي 
الكرتونية تابع����ة لل�شدرين تتحدث عن 
»ثورة عا�شوراء« يف ا�شارة اىل احتمال 
انط����الق تظاهرات يف �شه����ر حمرم الذي 

يبداأ بعد يومن.
وقال حازم العرج����ي القيادي ال�شدري 
يف موج����ة التغري����دات ع����ن احتجاجات 
مقبل����ة: »دائم����ا �شه����ر حم����رم ث����ورة �شد 

الظلم والف�شاد..«.
وم�شاء الثالث����اء �شهدت منطق����ة ال�شعب 
�شم����ايل بغ����داد، تظاه����رات ام����ام مكتب 
املر�ش����ح حممد ال�ش����وداين رف�شا لتوليه 

رئا�شة احلكومة.
باملقاب����ل ف����ان »اأن�ش����ار ال�ش����در« ن�شروا 
مواعي����د عن تظاه����رات مقبل����ة، �شتكون 
البداي����ة م����ن مي�شان حي����ث يفرت�س انها 
اأطلق����ت يف ال�شاع����ة التا�شعة م����ن م�شاء 

اأم�س الربعاء.
وجتنبت تلك املواعيد املفرت�شة احلديث 
ع����ن رف�س »�شخ�����س ال�ش����وداين« وامنا 
و�شفته����ا بانها تظاه����رات �شد »منظومة 

الف�شاد كاملة«.
وكان����ت قبيلة ال�ش����وداين ق����د اعرت�شت 
عل����ى م����ا و�شفت����ه »�شخرية« املق����رب من 
حمم����د  »�شال����ح  ب�����  املع����روف  ال�ش����در 
العراق����ي« من مر�ش����ح رئا�ش����ة احلكومة 

املقبلة.
النائ����ب  وه����و  القبيل����ة  زعي����م  وق����ال 
حمم����د ال�شيه����ود ع����ن دول����ة القانون ان 
»ال�ش����وداين مل ول����ن يك����ون مر�شحا عن 
قبيل����ة )ال�ش����ودان( وامن����ا ه����و مر�ش����ح 

املكون ال�شيعي اول والعراق ثانيا«. 
ون�شر »العراق����ي« �شورة فهم من ورائها 
بان »ال�ش����وداين« هو مر�ش����ح ظل لزعيم 

دولة القانون نوري املالكي.

 بغداد/ المدى

اأدان اأع�شاء جمل�س الأمن العتداء على دهوك، 
فيما دعت ممثلة الأمن العام لالأمم املتحدة يف 
العراق جينن هيني����س بال�شخارت اإىل توقف 
يطال���ب  الع���راق  اأن  موؤك���دة  الهجم���ات،  ه���ذه 

بخروج القوات الرتكية.
وكان ق�ش���ف ترك���ي على م�شي���ف يف دهوك قد 
اأوق���ع ع���ددًا م���ن ال�شحايا بن �شهي���د وجريح، 
فيما اأعلن العراق عن التوجه اإىل جمل�س الأمن 

وت�شجيل �شكوى بحق احلكومة الرتكية.

اأدانات دولية
وق���ال املن���دوب المريك���ي يف جمل����س الأم���ن 
ال���دويل، اإن »وا�شنط���ن تدي���ن الهج���وم عل���ى 
ده���وك«، لفت���ا اىل اأن »قت���ل املدني���ن اأمر غري 

مقبول«.
وا�ش���اف: »ندع���و اإىل اح���رتام �شي���ادة العراق 
واأرا�شيه«، مبين���ا اأن »ال�شعب العراق ي�شتحق 

م�شتقباًل زاهرًا«.
م���ن جانب���ه ق���ال املن���دوب الإمارات���ي: »ندع���م 
اجلل�شة الطارئة بناًء على طلب العراق«، موؤكدا 
»ندعم اإجراء حتقيق ونقف مع الإجراءات التي 

يتخذها العراق«.
واأ�ش���اف: »ن�شدد على �ش���رورة احرتام �شيادة 

العراق و�شالمة اأرا�شيه«.
كم���ا ذكر من���دوب اإيرلندا: »ندي���ن الهجوم على 
ده���وك ونت�شامن مع ال�شع���ب العراقي وجندد 

دعمنا ل�شيادة العراق«.
كذل���ك اأدان من���دوب الغاب���ون، الهج���وم عل���ى 
املدني���ن يف ده���وك، م�ش���ريا اىل ان »الهج���وم 
عل���ى املدني���ن يع���د اأم���را مرفو�ش���ا وانته���اكا 

للقانون الدويل«.
م���ن جانبه قال مندوب الهند: ان »هجوم دهوك 
ان  الع���راق«، مبين���ا  ل�شي���ادة  انته���اك �ش���ارخ 
»�شالم���ة الأرا�ش���ي العراقي���ة يج���ب اأن حتظى 

باحرتام«.
واأ�شاف: » ندعم �شالمة العراق وا�شتقالله«.

م���ن جهت���ه طال���ب من���دوب الرنوي���ج، باإجراء 
حتقيق �شفاف ب�شاأن العتداء يف دهوك.

ام���ا مندوب غانا فقد دع���ا املجتمع الدويل لدعم 
اجلهود العراقي���ة باإجراء التحقيق يف الهجوم 

على دهوك.

بينم���ا قال من���دوب املك�شيك: »نع���رب عن قلقنا 
العمي���ق ونت�شامن مع ال�شع���ب العراقي ب�شاأن 
الهج���وم عل���ى ده���وك«، موؤك���دا ان » ا�شتهداف 

املدنين انتهاك للقانون الدويل«.
اما من���دوب فرن�شا فق���د ا�ش���ار اىل ان »باري�س 

تدعم العراق و�شعبه«.
كم���ا قال مندوب كيني���ا: ان »ا�شتهداف املدنين 

يف دهوك انتهاك للقانون الدويل«.
واي�ش���ا ذك���ر املن���دوب الرو�شي: »ندع���م الأمن 

وال�شتقرار يف العراق واحرتام �شيادته«.
من جهته قال مندوب بريطانيا: »ندعم التحقيق 

العراقي ب�شاأن الهجوم على دهوك«.
ام���ا املن���دوب ال�شين���ي فق���د دع���ا للتع���اون مع 

العراق يف اإجراء حتقيق.
بينم���ا من���دوب الربازي���ل فق���د اأك���د اأن انته���اك 

ال�شيادة العراقية غري مربر.
ويف مداخلة لوزير اخلارجية فوؤاد ح�شن اأمام 
جمل����س الأمن �شكر فيها جمي���ع اأع�شاء جمل�س 

الأمن وت�شامنهم مع ال�شعب العراقي.
واأ�ش���اف: »�شنحق���ق فيم���ا ذكر ب�ش���اأن تعر�س 
القن�شلي���ة الرتكي���ة يف املو�ش���ل اإىل هج���وم«، 
لفت���ا اىل ان »الهجم���ات يف ال�شابق توؤدي اإىل 

ردود فعل«.

اإحاطة بال�سخارت
تن�شر املدى الن�س الكامل لإحاطة ممثلة الأمن 
العام لالأمم املتحدة جينن هيني�س بال�شخارت 
اأمام جمل����س الأمن ب�شاأن العتداء الرتكي على 

الأرا�شي العراقية:
»ال�شيد الرئي�س،

اأع�شاء جمل�س الأمن املوقرون،
اأ�شكرك���م عل���ى اإتاح���ة الفر�ش���ة لتق���دمي اأحدث 
املعلوم���ات ح���ول الأح���داث املاأ�شاوية الأخرية 
يف زاخ���و مبحافظ���ة ده���وك، والت���ي اأدت اإىل 

مقتل 9 مدنين واإ�شابة 33 اآخرين.
لق���د ت�شاءلت يف اأح���دث اإحاطة يل اأمام جمل�س 
الأمن – ومل تكن امل���رة الأوىل-عن ا�شتخدام » 
الق�شف بالقذائف وال�شواريخ كو�شع طبيعي 
جديد للع���راق«، وح���ذرت من اأن ه���ذه »طريقة 
خط���رية للغاية لتعزي���ز امل�شالح وه���ي طريقة 

تزيد من اإ�شعاف الدولة العراقية«.
وهذا هو ما نعرفه حتى الآن.

يف وق���ت مبك���ر م���ن بعد ظه���ر ي���وم 20 متوز، 

�شرب���ت 5 قذائ���ف مدفعي���ة منتجع ب���رخ وهو 
وجهة �شياحي���ة معروفة. وكما ه���و متوقع يف 
ه���ذا الوق���ت م���ن الع���ام، كان املنتج���ع مزدحمًا 

بالزوار – ومن بينهم الأطفال.
و�شقط���ت الدفع���ة الأوىل على تلة غ���ري ماأهولة 
تط���ل على ب���رخ. ولك���ن الدفعة التالي���ة �شربت 
و�ش���ط املنتجع، وقتلت – كما قلت – 9 مدنين 
)م���ن بينهم 3 اأطفال اأحدهم ر�شيعة عمرها عام 
واح���د( واأ�شابت 33 �شخ�ش���ًا. وخ�شع 11 من 
امل�شابن لعمليات جراحية ول يزال 3 يف حالة 

خطرية.
وبعد الهج���وم مبا�ش���رة �شكل رئي����س الوزراء 
م�شطف���ى الكاظم���ي جلن���ة. ويف نف����س اليوم، 
زارت ه���ذه اللجن���ة موق���ع الهج���وم مل�شاه���دة 
الدم���ار وجم���ع الأدل���ة والتوا�شل م���ع ال�شهود 

وال�شلطات املحلية.
وبن���اء عل���ى تقييمه���ا لالأدل���ة الت���ي مت جمعها، 
ن�شب���ت حكوم���ة الع���راق، باأو�ش���ح العبارات، 
هذه الأح���داث املاأ�شاوية اإىل الق���وات امل�شلحة 
الرتكي���ة. ويف نف����س الوق���ت اأ�ش���درت وزارة 
اخلارجي���ة الرتكي���ة بيان���ًا �شحفي���ًا ين�س على 
اأن » تركي���ا �ش���د جميع اأن���واع الهجم���ات التي 
ت�شته���دف املدني���ن«. واأنه���ا »م�شتع���دة لتخاذ 
ودع���ت  احلقيق���ة«  لك�ش���ف  اخلط���وات  كاف���ة 

»م�ش���وؤويل احلكومة العراقي���ة اإىل عدم الإدلء 
بت�شريحات حتت تاأثري خطاب ودعاية املنظمة 
الإرهابي���ة املخادعة وللتع���اون يف الك�شف عن 

اجلناة احلقيقين لهذا احلادث املاأ�شاوي«.
ويف الي���وم التايل، قالت ال�شف���ارة الرتكية يف 
بغداد عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي »نن�شم 
الذي���ن  العراقي���ن  اإخوتن���ا  عل���ى  الع���زاء  اإىل 

ا�شت�شهدوا على يد منظمة PKK الإرهابية”.
ويف ذات الوق���ت ويف ي���وم 20 مت���وز اأي�ش���ًا، 
اأ�شدر حزب العمال الكرد�شتاين )PKK( بيانًا 
ينك���ر تواج���ده يف املنطق���ة ويل���وم تركيا على 

الهجوم.
ال�شيد الرئي�س،

عق���د جمل����س الأم���ن الوطن���ي العراق���ي جل�شة 
طارئة يف نف�س الي���وم ا�شتجابة لهذه الأحداث 
املاأ�شاوي���ة. واأدان املجل����س ب�ش���دة “العت���داء 
الرتكي” ورف����س ا�شتخدام الأرا�شي العراقية 
منطلق���ًا لالعتداء على دول اجل���وار و”ت�شفية 

احل�شابات”.
وم����ن ب���ن ال��ت��وج��ي��ه��ات ال���ت���ي �����ش����درت، مت 
متكامل  ملف  ب��اإع��داد  اخلارجية  وزي��ر  تكليف 
على  املتكررة”  الرتكية  “العتداءات  ح��ول 
ال���ع���راق وك��ذل��ك ا���ش��ت��دع��اء ال�����ش��ف��ري ال��رتك��ي 
وا���ش��ت��ق��دام ال��ق��ائ��م ب���الأع���م���ال ال��ع��راق��ي من 

تركيا. اإىل  جديد  �شفري  اإر���ش��ال  دون  اأن��ق��رة، 
واأ�ش���ارت وزارة اخلارجي���ة اإىل اأن احلكوم���ة 
العراقي���ة �ش���وف “تلج���اأ اإىل اأعل���ى م�شتويات 
ال���رد الدبلوما�شي”، مب���ا يف ذلك جمل�س الأمن 

التابع لالأمم املتحدة.
ويف 21 مت���وز، عق���د الق���ادة العراقي���ون م���ن 
رفي���ع  اجتماع���ًا  ال�شيا�شي���ة  الأطي���اف  جمي���ع 
يدي���ن  م�ش���رتكًا  بيان���ًا  واأ�ش���دروا  امل�شت���وى 
تقدمي  اإجراءات  الرتك���ي” و”يدعم  “العتداء 

�شكوى دولية”.
ويف 23 متوز، التقى رئي�س الوزراء م�شطفى 
الكاظم���ي م���ع رئي����س وزراء اإقلي���م كرد�شت���ان 
م�ش���رور ب���ارزاين. وع���رب اجلانب���ان يف بيان 
م�ش���رتك �ش���در بع���د الجتم���اع ع���ن “اإدانتهما 
ب�ش���دة لالعت���داءات الرتكي���ة عل���ى الأرا�ش���ي 

العراقية”.
ويف يوم 23 متوز اأي�شًا، انعقد جمل�س النواب 
ملناق�ش���ة احل���ادث بح�شور وزي���ري اخلارجية 
والدف���اع ورئي����س اأركان اجلي����س وكذلك نائب 

قائد العمليات امل�شرتكة.
واأ�شار وزير اخلارجية يف عر�شه اأمام الربملان 
اإىل ت�شجيل ما يزيد عن 22،700 انتهاك تركي 
ل�شي���ادة الع���راق من���ذ ع���ام 2018. كم���ا �شرح 
اأي�ش���ًا باأن وزارة اخلارجية قدمت 296 مذكرة 

احتج���اج �ش���د “التدخ���ل” الرتك���ي من���ذ ع���ام 
.2018

واأو�ش���ت جلن���ة الأم���ن والدف���اع الربملانية يف 
نف����س الجتم���اع بط���رد عنا�شر ح���زب العمال 
الكرد�شتاين من العراق وان�شحاب كافة القوات 
الرتكي���ة واإعادة انت�شار القوات الحتادية على 
ط���ول احل���دود م���ع تركي���ا واإلغ���اء التفاقيات 
الأمني���ة م���ع تركي���ا – اإن وج���دت- ومراجع���ة 

موازنة الدفاع لتعزيز القدرات الع�شكرية.
خال�شة الأمر: بينما ل يرغب اأحد يف املزيد من 
الت�شعيد، يطالب العراق ب�شحب تركيا لقواتها 
من كاف���ة الأرا�ش���ي العراقي���ة ويدع���و لإجراء 

حتقيق.
ال�شيد الرئي�س،

�شياح���ي  موق���ع  عل���ى  امل���روع  الهج���وم  ي���دل 
معروف وي�شهل متييزه على التجاهل ال�شادم 
حلياة املدنين واملعايري املقبولة دوليًا للقانون 
الإن�ش���اين ال���دويل والقان���ون ال���دويل حلقوق 
الإن�شان التي ت�شعى حلماي���ة املدنين. وبينما 
يجب على جميع الأطراف يف اأي �شراع اتخاذ 
كافة الحتياطات املمكنة لتجنب اإيذاء املدنين 
يف جمي���ع الأوق���ات، م���ن الوا�ش���ح اأن���ه مل يتم 

اللتزام بذلك.
ويف حديثي مع رئي�س وزراء العراق بالأم�س، 
اأك���د مرة اأخ���رى على اأهمية التحقي���ق ال�شفاف 
والدقيق: �شواء اأكان م�شتقاًل اأو م�شرتكًا. وقال 
اإنه من ال�شروري و�شع حد للتكهنات والإنكار 
و�شوء الفهم وت�شاع���د التوترات. ويف الوقت 
ذاته، اأفهم كذلك اأن تركيا على ا�شتعداد ملعاجلة 
امل�شاأل���ة ب�ش���ورة م�شرتكة مع الع���راق من اأجل 

حتديد ما حدث بال�شبط.
وختامًا، �شي���ادة الرئي�س، وكما قلت عدة مرات 
يف الأع���وام املا�شي���ة، يرف�س الع���راق عن حق 
فك���رة اأنه ميك���ن معاملته ك�شاح���ة للم�شاحنات 
اخلارجي���ة والإقليمي���ة – �شاح���ة يق���وم فيه���ا 
اجل���ريان واأي اأطراف اأخ���رى بانتهاك �شيادته 
و�شالمة اأرا�شيه ب�شورة روتينية ودون رادع.
ومن الأهمية مبكان اأن تتوقف كافة العتداءات 
على الأرا�شي العراقية. اإذا اأن هذه النتهاكات 
الوطني���ة  التوت���رات  م���ن  با�شتهت���ار  تزي���د  ل 
والإقليمية فح�شب، بل اأي�شًا تت�شبب كما راأينا 

يف ماآ�شي اإن�شانية ج�شيمة.
�شكرًا �شيادة الرئي�س”.

) ( تن�سر الإحاطة الكاملة لممثلة الأمين العام لالأمم المتحدة
ده��وك ع��ل��ى  ال��ت��رك��ي  ال��ق�����ص��ف  ي��دي��ن��ون  الأم����ن  مجل�س  اأع�����ص��اء 

قلة المنا�سب وتعدد الزعامات قد يحرم الم�ستقلين حتى من »كر�سي الزاملي«

الإطار التن�صيقي يهرب من و�صمة »�صاحب ال�صوداني«: من ر�صحه يخ�صر ح�صته بالوزارات!
 ال�����س��دري��ون ي��ت��ح��دث��ون ع���ن »ث�����ورة ع���ا����س���وراء« ق���ادم���ة ���س��د ال��ف�����س��اد

تحالف العزم حليف االطار التن�ضيقي هو الكتلة الوحيدة التي اعلنت دعمها لتر�ضيح ال�ضوداني لغاية الوقت الحا�ضر

جل�ضة مجل�س االمن المخ�ض�ضة لمناق�ضة االعتداء التركي على العراق
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العدد )5231( ال�شنة التا�شعة ع�شرة - اخلمي�س )28( متوز 2022 إعالنات

يسر )شركة املشاريع النفطية( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني ذوي االختصاص واخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 
)جتهيز أجهزة اآلالت الدقيقة مع الصمامات الكهربائية ومنظومة السيطرة للخزانني ملشروع انشاء خزاني 
2000 – 3000  في مصفى الدورة( وتس��ليمها وتفريغها في مخازن هيئة مش��اريع بغداد في مجمع الدورة 
النفطي وعلى ان تكون املواد األولية وبقية املواد اجملهزة من املناشئ التالية )اململكة املتحدة، كندا، الواليات 
املتحدة االمريكية، إيطاليا ، بلجيكا ، املانيا، فرنس��ا، سويس��را ، النرويج ، السويد، فنلندا ، النمسا، هولندا 
، الدمن��ارك، اليابان( علماً ان املناقصة ممولة ذاتياً وان الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ )972.525.000 دينار 
عراقي( )تس��عمائة واثنان وس��بعون مليون وخمس��مائة وخمسة وعش��رون ألف دينار عراقي( ، ومبدة جتهيز 

)120( )مائة وعشرون يوم تقوميي( مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
1- عل��ى مقدم��ي العط��اء املؤهلني والراغبني ف��ي احلصول على معلوم��ات إضافية االتصال وزيارة ش��ركة 
املش��اريع النفطية / هيئة مش��اريع بغداد / قسم إدارة التش��ييد الكائن في بغداد / اجملمع النفطي / الدورة 
/ من يوم االحد الى يوم اخلميس وخالل الدوام الرس��مي من الس��اعة )7:00 صباحاً( لغاية )2:00 بعد الظهر( 

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

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

ب- خدمات ما بعد البيع )مواد احتياطية ملدة سنتني ومواد احتياطية للتشغيل االولي(.
ت- عم��ل مماث��ل واحد منجز خ��الل مدة ال تتجاوز )10 س��نوات( قبل املوع��د النهائي لتق��دمي العطاء ومببلغ 
يع��ادل )30%( من الكلفة التخمينية للمناقصة، عل��ى أن يكون من طبيعة موضوع املناقصة املوصوفة في 

املتطلبات ومؤيداً من اجلهات التعاقدية ذات الصلة. 
ث- مدة تنفيذ العقد باأليام التقوميية.

ج- يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقدية تبلغ )194.505.000( )مائة وأربعة وتسعون 
مليون وخمسمائة وخمسة الف دينار عراقي( من مصرف معتمد في العراق ومصدق أصولياً. 

ح- مواد احتياطية للتشغيل االولي ومواد احتياطية ملدة سنتني من التشغيل. 
خ- يكون جتهيز مع التفريغ )CIP( واصل ومفرغ في مخازن هيئة مشاريع بغداد في مجمع الدورة النفطي. 

د-  حسب االنكوترم 2010 واصل ومفرغ في مخازن هيئة مشاريع بغداد في مجمع الدورة النفطي، ويتحمل 
مقدم العطاء كافة الضرائب والرسوم املتعلقة بذلك. 

ذ- مطابقة املناشئ للمواد اجملهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة في املناقصة.
ر- تلتزم الش��ركة األجنبية املش��تركة بتقدمي تعهد يقضي بعدم وجود مطالبة مالية غير محسومة اجتاه 
املؤسس��ات العراقي��ة خ��الل )30( ثالثون يوم من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة علماً ان اجراء التس��وية ش��رط 

إلزامي إلصدار قرار اإلحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الشركة األجنبية املشتركة باملناقصة.
ز- ف��ي حالة وجود مطالبات لدى الش��ركة األجنبية املش��تركة في املناقصة تلتزم بتقدمي تعهد بتس��وية 
مرضية للطرفني )التس��وية وفقاً التفاقية نادي باريس او التس��وية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 
2014 أو ش��طب الدين كلياً بحس��ب مقتضى احلال( ألية منازعات او مطالبات سابقة خالل )30( ثالثون يوم 
من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة علماً ان التس��وية ش��رط إلزامي إلصدار قرار اإلحالة وبخالفه يتم اس��تبعاد 

الشركة األجنبية املشتركة في املناقصة.
س- تتعهد الش��ركة األجنبية بع��دم اجراء أي مطالبة قضائية او إدارية على أي مديونية بحق املؤسس��ات 
العراقية بعد اإلحالة مباش��رة أو غير مباش��رة من خالل البيع او التنازل للغير عن جزء أو كل الدين بصفة 
رضائية أو قضائية مبعنى اس��تمرار عالقة الش��ركة املتقدمة او املشتركة للعمل بالعراق باملديونات املتنازل 

عنها او املباعة للغير ويسعى املتقدم لبذل اجلهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات. 
3- بإمكان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد في ورقة 
بيان��ات العطاء وبع��د دفع قيمة البيع للوثائق البالغ��ة )250.000( دينار عراقي )مئتان وخمس��ون ألف دينار 

عراقي( غير قابل للرد.
4- يكون مكان بيع وثائق املناقصة )ش��ركة املش��اريع النفطية – هيئة مش��اريع الكائ��ن في بغداد / اجملمع 

النفطي / الدورة ( من االحد الى من الساعة )7:00ص( لغاية ال� )2:00ض(. 
5- مكان تس��ليم العطاء )وزارة النفط – ش��ركة املش��اريع النفطية / هيئة مش��اريع بغداد – داخل اجملمع 

النفطي في الدورة / جلنة استالم وفتح العطاءات (. 
يكون موعد غلق املناقصة وتسليم العطاءات بتاريخ )2022/8/14( حيث ان العطاءات املتأخرة سوف ترفض 

وسيتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي: 
شركة املشاريع النفطية / هيئة مشاريع بغداد / الكائن في بغداد / اجملمع النفطي/ الدورة.

اجلهة التي تستلم العطاء / جلنة استالم وفتح العطاءات.
التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح.

6- يت��م دع��وة مقدم��ي العطاءات اخملول��ني بحضور مؤمتر م��ا قبل تق��دمي العطاء للتوضي��ح واالجابة على 
االستفس��ارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل أسبوع من تاريخ الغلق وعلى مقدمي العطاء تقدمي استفساراته 

حتريرياً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤمتر. 
الوقت: )12:00م( التاريخ: 7/ 8 / 2022 املكان: في غرفة االجتماعات العائدة ملكتب مدير الهيئة. 

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

أ- هوية غرفة التجارة )نافذة( أو هوية تصنيف املقاولني العراقيني )نافذة( ضمن االختصاص وعقد تأس��يس 
الش��ركة ومحضر التأس��يس والنظام الداخلي وش��هادة تأسيس الش��ركة العراقية مصدقة من مسجل 

الشركات في وزارة التجارة.
ب- املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض: 

* ملواطني جمهورية العراق: البطاقة الوطنية املوحدة )أو ش��هادة اجلنس��ية + هوية األحوال املدنية(، بطاقة 
السكن، عقد ايجار او الطابو للداللة على العنوان.

* ملواطني الدول األخرى: صورة واضحة عن جواز السفر. 
ت- شهادة تسجيل الشركة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعلي إذا كانت الشركة املقدمة للعطاء فرع 

في العراق )مكتب إقليمي(. 
ث- كتاب عدم ممانعة من دخول املناقصة صادر باسم الشركة من الهيئة العامة للضرائب ويكون نافذ وقت 

تقدمي العطاء مبني فيه سالمة املوقف الضريبي واملالي للشركة ومعنون إلى شركة املشاريع النفطية. 
ج- تلت��زم الش��ركة العراقية مقدمة العطاء بتقدمي كت��اب من دائرة الضمان االجتماعي يثبت اش��تراكها 

بالضمان االجتماعي للعمال. 
ح- ش��هادة تأس��يس الش��ركة األجنبية من غرفة التجارة أو الصناعة في بلد تأس��يس الش��ركة ومصدق 
من الس��فارة العراقية في ذلك البلد ودائرة التصديقات ف��ي وزارة اخلارجية في العراق إذا كان مقدم العطاء 

اجنبياً. 
خ- وثائق اخلبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من اجلهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصولياً.

د- يجب ان يكون املناقص من املصنعني أو احد وكالئه اخملولني رسمياً مبوجب وثائق مصدقة.
ذ- كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايير التأهيل.

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

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

األول- يحتوي على املستمسكات املطلوبة أعاله.
الثاني- يحتوي على العرض الفني + منهاج العمل )يتم ارفاق نس��خة الكترونية مع النسخة الورقية، وفي 

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

الرابع – يحتوي على العرض التجاري املسعر. 
اخلامس- يحتوي على التأمينات األولية والبالغة )19.450.500( دينار )تسعة عشر مليون واربعمائة وخمسون 
ألف وخمس��مائة دينار عراقي( ويجب أن تكون بش��كل خطاب ضمان أو صك مصدق أو س��فتجة صادر من 
مص��رف عراقي معتمد عل��ى ان تكون نافذة ملدة )120( يوم من تاريخ الغلق ويوضع في ظرف منفصل مغلق 
مس��جل عليه رقم الطلبية واسم الشركة، باإلمكان احلصول على قائمة باملصارف احملظور التعامل معها 

حالياً من الهيئة املالية في شركتنا. 

توضع االظرف في ظرف واحد ويكون مغلق ومختوم بختم رسمي وبشمع سري ويكتب على الظرف اخلارجي 
والداخلي ما يلي: 

أ- اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب- تاريخ الغلق.  

ت- اس��م املناقصة ورقمها كما هو مش��ار إليه في الفقرة الفرعية 1-1 م��ن تعليمات ملقدمي العطاء وأي 
إشارة تعريفية مذكورة في بيانات العطاء.

ث- بي��ان محتوى الظرف الداخلي )عرض فني، عرض جتاري املس��عر، العرض التجاري الغير مس��عر، والوثائق 
املطلوبة، التأمينات األولية(. 

9- الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
10- يتحمل من ترس��و عليه املناقصة أجور النش��ر واالعالن آلخر مرحلة من االعالن ويتم استقطاعها قبل 

توقيع العقد. 
11- تهمل العطاءات الغير مستوفية للمستمسكات املطلوبة واملعاير التأهيل. 

12- يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واس��م الش��خص املسؤول عن متابعة االستفسارات وتثبيت 
املوق��ع والبريد االلكتروني وعليه اش��عار الط��رف األول بأي تغيير يطرأ على العنوان خ��الل )7( أيام من تاريخ 

حصول التغيير. 
13- جله��ة التعاق��د الغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناء على أس��باب مب��ررة دون تعويض مقدمي 
العطاءات ويعاد ثمن ش��راء وثائق املناقصة فقط للمناقصني وكذلك يتم إعادة ثمن ش��راء وثائق املناقصات 

الى املناقصني في احلالتني االتيتني: 
* الغاء املناقصة وتغيير أس��لوب التنفيذ الى الدعوة املباشرة أو العطاء االحتكاري عند توفر شروط اللجوء 

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

14- يتم مصادرة التأمينات األولية لصالح ش��ركة املش��اريع النفطية ويتم اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد 
مقدم العطاء في احلاالت االتية: 

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

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

16- يعول على الس��عر املدون كتابة في حالة اختالف مع الس��عر املدون رقماً كما يعول على س��عر الوحدة 
في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.

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

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

19- يكون اجملهز مس��ؤوالً عن ويتحمل جميع تكاليف تخليص املواد كمركياً خارج العراق وداخله من نقطة 
الدخ��ول ودفع أي مصاري��ف متعلقة بها مدفوع��ة داخل الع��راق لتخليص املواد ويتحم��ل كافة الضرائب 
والرسوم الكمركية وغير الكمركية املتعلقة بذلك وحسب القوانني واألنظمة والتعليمات العراقية وكلما 

يجري تعديلها او استبدالها من وقت آلخر. 
20- ميكن الرجوع الى موقع الهيئة على االنترنت. 

BAGHDAD–IRAQ-DORA/bagh oper@scop.gov.iq
E-mail: bagh.oper@scop.go

و. مدير عام
�شركة امل�شاريع النفطية
عارف جعفر فعل

اإعادة اإعالن للمرة الثانية والأخرية ملناق�شة عامة رقم )5( ل�شنة 2022 
جتهيز اأجهزة الآلت الدقيقة مع ال�شمامات الكهربائية ومنظومة ال�شيطرة للخزانني مل�شروع ان�شاء خزاين 2000 - 3000  يف م�شفى الدورة 

5541 - IR – 02 / 2022 / REV - 02 :رقم الطلبية

تعلن ش��ركة توزي��ع املنتجات النفطية ع��ن مناقصة قلع 

وإعادة انش��اء محطة تعبئة وقود الزيتون احلكومية قضاء 

اخلال��ص / املركز مببلغ تخميني مق��داره )3.535.416( ثالثة 

مليار وخمسمائة وخمسة وثالثون مليون وأربعمائة وستة 

وعش��ر ألف دينار عراقي ضم��ن ح /112 مباني وانش��اءات 

حس��ب الش��روط العامة واملواصفات الت��ي ميكن احلصول 

عليها من شركة توزيع املنتجات النفطية / الهيأة املالية / 

الصندوق لقاء مبلغ قدره )250.000( مائتان وخمسون ألف 

دينار غير قابلة للرد. 

فعل��ى الش��ركات املتخصص��ة واملقاول��ني واملصنفني من 

ذوي اخلب��رة واالختص��اص م��ن )الدرجة الرابعة – انش��ائية 

فأعلى( والراغبني باالش��تراك باملناقص��ة واجملددة هوياتهم 

ممن س��بق لهم القي��ام باألعمال املماثلة مراجعة ش��ركة 

توزي��ع املنتجات النفطية / الهيأة املالية / الصندوق لتقدمي 

العط��اءات وعلى يك��ون رأس مال الش��ركة ال يقل عن )2( 

اثنان مليار دينار وتعتب��ر تعليمات تنفيذ العقود احلكومية 

رقم 2 لس��نة 2014 جزء ال يتجزأ من العقد وسيتم اعتماد 

الوثائق القياسية في املناقصة. 

املستمسكات املطلوبة: 

1- تقدمي العطاء بظرف موقع ومختوم ومغلق مثبت عليه 

اس��م املناقصة ورقمها واسم مقدم العطاء وعنوانه وفي 

3 ثالثة ظروف )ظرف يحتوي على املستمسكات األصولية، 

ظ��رف يحتوي على الع��رض الفني منهاج تق��دمي األعمال، 

ظرف يحتوي على العرض التجاري للشركة(. 

2- ارفاق وصل شراء وثائق املناقصة )النسخة األصلية(. 

3- تق��دمي خط��اب ضمان أو ص��ك مصدق ميث��ل التأمينات 

األولية مببلغ مقط��وع )106.062.480( مائة وس��تة مليون 

واثنان وس��تون ألف وأربعمائة وثمانون دينار عراقي فقط أي 

بنسبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية مقدم ألمر شركة 

توزيع املنتجات النفطية ص��ادر من مصرف عراقي معتمد 

)خطاب الضم��ان يجب أن يكون من مص��ارف معتمدة وال 

يقل رأس��مالها عن 250.000.000.000  مائتان وخمس��ون 

مليار دين��ار وداخل ضم��ن املنصة اخلاص��ة بالبنك املركزي 

العراق��ي وكذلك غير محضور التعام��ل معها ويوضع في 

ظ��رف منفص��ل ومغل��ق موقع ومخت��وم ومس��جالً عليه 

اسم املناقصة ورقمها شرط أن تكون الصكوك وخطابات 

الضمان باس��م مقدمي العطاءات حص��راً وان تكون نافذة 

ملدة )5( خمسة أشهر بعكسه يهمل العطاء. 

4- ذك��ر العن��وان الكامل ملوقع الش��ركة أو املقاول )املوقع، 

رقم احمللة والزقاق ، رقم الدار أو الشقة، رقم الهاتف، البريد 

االلكتروني، النقاط الدالة لسكن املدير املفوض(. 

5- كت��اب الهي��أة العام��ة للضرائب )ع��دم املمانعة( لعام 

2022 املناقصة معنون الى شركة توزيع املنتجات النفطية 

+ الهوية الضريبية والرقم الضريبي نافذة. 

6- إجازة تأسيس الشركة صادرة من دائرة تسجيل الشركات 

في وزارة التجارة وشهادة تأسيس الشركة مصدقة قانوناً 

وش��هادة ممارس��ة املهنة وهوية تصني��ف املقاولني مجددة 

)الدرجة الرابعة – انشائية فأعلى(. 

7- يت��م اس��تقطاع رس��م الطابع الهندس��ي من صاحب 

العط��اء الذي ترس��و عليه املناقصة بنس��بة )1( واحد من 

األلف ألول خمس��ة االف دين��ار و)2/1( ونصف باأللف لم زاد 

على ذلك استناد الى االعمام املرقم )4287 في 2020/7/12(. 

8- يس��توجب ان يق��دم وكي��ل الش��ركة وكالة رس��مية 

ومصدقة من قبل كاتب العدل. 

9- تق��دمي قائم��ة بأس��ماء ك��وادر العاملني لدى الش��ركة 

ومؤهالتهم الفنية. 

10- يتوج��ب عل��ى مقدم العطاء ملئ اس��تمارة القس��م 

 )CD( الراب��ع من الوثائق القياس��ية وطباعتها عل��ى قرص

مدمج بصيغة برنامج ال��ورد ويرفق مع العطاء املرفقة مع 

وثائ��ق املناقصة وفي حالة عدم إمالئها س��يتم اس��تبعاد 

العطاء. وس��وف يهمل أو يستبعد أي عطاء غير مستوفي 

للمستمس��كات أعاله وشروط املناقصة فنياً والدائرة غير 

ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وس��يتم انعقاد املؤمتر اخلاص 

باالجاب��ة على استفس��ارات املش��اركني ف��ي التقدمي على 

املناقص��ة بتاريخ 2022/8/21 املوافق يوم االحد في ش��ركة 

توزيع املنتجات النفطية / فرع ديالى / في قاعة االجتماعات 

علم��اً أن آخر موعد لتقدمي العطاء يكون الس��اعة )الثانية 

عش��ر بعد الظه��ر( بتاري��خ 2022/9/5 املوافق ي��وم االثنني 

ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.

عنوان البريد االلكتروني لشركة توزيع املنتجات النفطية .

املدير العام 

اإعالن / املناق�شة املرقمة )2022/1( مناق�شة عامة



 متابعة / اإياد ال�صاحلي

مل ي���زل ال�س���ارع الريا�س���ي يت�س���اءل ه���ل 
الوطن���ي  منتخبن���ا  م�سارك���ة  نتائ���ج  اأن 
لل�سباح���ة يف البط���والت اخلارجية ملبية 
متابع���ي  ال�سيم���ا  العراقي���ن  لطموح���ات 
اللعب���ة واأن�سطته���ا؟ مرارة اجل���واب توؤكد 
اأنن���ا بحاج���ة اىل عم���ل كب���ر يف امل�سابح 
�س���ة الغرا����ض التدري���ب بعيدًا عن  املخ�سّ
م���دى ق���درة رئي����ض االحت���اد ال�ساب���ق اأو 
احلايل اأو الالحق عن اإنقاذ ال�سّباحن من 
االحب���اط، مل ن���زل نحتل املراك���ز املتاأّخرة 
يف اأي جتّمع عربي من دون اأية بارقة اأمل 
ل نتائج فاخرة ميكن  لرعاية موهوب ُي�سجِّ

اأن يعّول عليه للتاأّهل قاريًا يف االأقل!
االأخ���رة  امل�سارك���ة  اأ�س���داء  كان���ت  م���اذا 
ل�سّباحين���ا يف الن�سخ���ة اخلام�سة للبطولة 
مب�سارك���ة  لل�سباح���ة  املفتوح���ة  العربي���ة 
اإح���دى ع�س���رة دول���ة تناف����ض اأبطالها يف 
املرك���ز املائ���ي للمرك���ب االأوملب���ي )ميل���ود 
ه���ديف( مبدينة وه���ران اجلزائرية للفرتة 
م���ن 20 اإىل 24 مت���وز اجل���اري؟ احت���اد 
اللعب���ة ال���ذي يراأ�سه خالد كبي���ان منذ اأيار 
ع���ام 2020 ، اأع���رب ع���ن غبطت���ه لتحقيق 
ال�سّب���اح عل���ي حمم���د عل���ي جعف���ر املركز 
ال�ساد�ض يف البطولة، ولفت اإىل اأن اإجناز 
علي حممد حتقق "و�س���ط م�ساركة �سعبة 
الأبطال م�س���ر واجلزائر وتون�ض واالأردن 
�ساحبة اأف�سل االإجن���ازات عربيًا ودوليًا" 
م�سيفًا اأن "هذا االإجناز جاء نتيجة اجلهد 
بتدريبات���ه  والتزام���ه  للبط���ل  املتوا�س���ل 
عل���ي،  جمي���د  اأحم���د  املدرب���ن  باإ�س���راف 
وحمم���د ها�سم حممد وعم���ر في�سل جعفر 
الذين عك�س���وا �سورة اإبداعه���م التدريبي 
خالل فرتة اإعداد قيا�سية". ووعد االحتاد 
مبزي���د م���ن التط���ّور واالزده���ار لل�سباحة 
العراقي���ة وا�ستم���رار العم���ل وفق���ًا خلّطة 
مب�ست���وى  لالرتق���اء  و�سع���ت  مدرو�س���ة 

اللعبة نحو االأف�سل .

ُفقر ال�صجل
املرك���ز  يعت���ر االحت���اد  اأن  اأم���ر طبيع���ي 
ال�ساد�ض اإجنازًا يف ظل ُفقر �سجل االحتاد 
من املنجزات القريبة من هذا املركز طوال 
ال�سن���ن املاّرة ب�سبب االإهم���ال الذي عاناه 
ع�س���رات املوهوبن �س���واء يف اأنديتهم اأم 

م���ن قبل االحت���اد نف�س���ه اأم املدربن الذين 
عج���زوا ع���ن �سناع���ة بط���ل واح���د برغ���م 
اال�سم���اء املثاب���رة التي يعتمده���ا االحتاد 
يف جلنت���ه الفني���ة على م�ست���وى املالكات 

التدريبية �سبابًا وحمرتفن.
طوال م���دة البطولة العربي���ة يف اجلزائر 
مل يتن���اول املوق���ع الر�سم���ي لالحت���اد اأي 
خر اأو نتيجة تخ����ضّ م�ساركة ال�سّباحن 
عل���ي حمم���د،  با�ستثن���اء غبطت���ه مبرك���ز 
وبرغ���م اأن النتائج مل تلب طموح اجلميع، 
اإال اأن االأمانة املهنية كانت تقت�سي مواكبة 
احل���دث ونقل النتائج اىل اجلمهور ليطلع 
على م�ست���وى ال�سباحن مقارنة بزمالئهم 
العرب، ورئي�ض االحتاد كثرًا ما اأّكد على 
مبداأ ال�سفافية يف م�سارح���ة اأ�سرة اللعبة 
واالإع���الم الباح���ث ع���ن احلقيق���ة لينقله���ا 

باأمانة.

نتائج مرتاجعة
نتائ���ج بطولة اجلزائر مّرت من دون وقفة 
م�سوؤولة لبحث اأ�سباب الرتاجع واالأخفاق 
ينتظره���م  ل�سب���اب  والياأ����ض  واالره���اق 
م�ستقب���ل عظي���م يف متثيل الع���راق �سمن 

مناف�س���ات كبرة، فماذا ي���ّرر االحتاد تلك 
النتائج التي جعلتنا ُن�ساحب فرق املراكز 

االأخرة بن العرب؟
يف فّعالية 50 مرت ظهر، حّل ال�سّباح حممد 
ع�س���ام يف املرك���ز العا�س���ر واالأخ���ر ومل 
يتاأّهل للنهائي، ويف فّعالية ١00 مرت �سدر 
جاء ال�سّب���اح اأحمد عالء يف املركز التا�سع 
واالأخر ومل يتاأّه���ل للنهائي، ويف فّعالية 
200 م���رت متنّوع ن���ال اأحمد عقي���ل املركز 
التا�س���ع واالأخر ومل يتاأّه���ل اىل النهائي، 
ويف نتائج ت�سفيات �سباق 50 مرت فرا�سة 
اأح���رز ال�سّباح حممد ع�س���ام املركز الثالث 
ع�س���ر واالأخ���ر ومل يتاأّه���ل للنهائي، ويف 
�سب���اق 50 م���رت �سدر ج���اء ال�سّب���اح اأحمد 
عالء باملركز العا�سر قبل االأخر ومل يتاأّهل 
اىل النهائ���ي، ويف �سب���اق 200 م���رت حرة 
حّل بكر �سالم باملرك���ز التا�سع قبل االأخر 

ومل يتاأّهل اىل النهائي.
كما اأفرزت نتائج ت�سفيات البطولة ل�سباق 
50 م���رت حرة ع���ن احت���الل ال�سّباحن بكر 
�سالم واأحمد عقيل املركزين احلادي ع�سر 
والث���اين ع�سر عل���ى الت���وايل، ومل يتاأّهال 
اإىل النهائ���ي، ومل ي�س���ارك اأي �سّب���اح م���ن 

منتخبنا يف �سباق 200 مرت ظهر، وغابوا 
اأي�سًا ع���ن �سباقي 200 مرت �سدر و١500 
���ح اإدارة  �سباح���ة حرة، م���ن دون اأن تو�سّ
الوف���د اأو احت���اد ال�سباح���ة نف�س���ه اأ�سباب 
ذلك، هل كانت قناعة املدرب بعدم اجلدوى 
م���ن امل�ساركة فيهم���ا اأم اخل�سية من اإحراز 

نتائج متقهقرة مثلما �سّجلته البطولة؟

ورقة مكا�صفة
ورق����ة  ال�سباح����ة  احت����اد  ُيق����ّدم  اأن  الب����د 
مكا�سفة لالإعالم تبّن احلقائق الكاملة عّما 
يجري يف املنتخب����ات واالأندية احلا�سنة 
لل�سّباح����ن املهاري����ن، �سيم����ا اأن رئي�����ض 
االحت����اد خال����د كبي����ان ن����ال دع����م االإع����الم 
الريا�سي ب�سورة غ����ر م�سبوقة ا�ستنادًا 
اىل الطروح����ات املُعلنة م����ن قبله باأن لديه 
برنام����ج فاع����ل الإنق����اذ اللعبة م����ن تاأّخرها 
عربي����ًا وحماولة انعا�سه����ا يف االحوا�ض 
املحلّي����ة اأواًل، ومل تكن تل����ك الت�سريحات 
التفاوؤلي����ة �سمن حمل����ة ت�سويق م�سروعه 
االنتخاب����ي �س����د رئي�ض االحت����اد ال�سابق 
�سرم����د عبداالإل����ه ال����ذي مل ي����زل يتم�ّس����ك 
مبل����ف دعواه الق�سائي����ة يف حمكمة كا�ض 

الدولية ال�سرتداد �سرعيته ح�سب ما يوؤّكد 
ب����ن احلن واالآخر، ب����ل كانت ت�سريحات 
م�سحوب����ة باآلي����ة معلومة وجل����ان اأخذت 
عل����ى عاتقها حتويل اأحالم رئي�ض االحتاد 
اىل حقيق����ة، فماذا جرى لتتال�سى االأحالم 

ويغرق منتخبنا يف مياه اجلزائر؟

فخر امل�صريني
االأوملبي���ة  اللجن���ة  اإدارة  ُتعل���ن  عندم���ا 
بتتوي���ج  الكب���ر  فخره���ا  ع���ن  امل�سري���ة 
م�سر بكاأ����ض البطولة العربي���ة لل�سباحة 
باإجم���ايل 52 ميدالية متنّوعة ) 2٣ذهبية 
و١4ف�سي���ة و١5برونزي���ة( فذل���ك يوؤّك���د 
م���دى التعاون الوثي���ق بينها وبن احتاد 
الت�ساب���ق  يف  ُم�ساهم���ة  كاأّنه���ا  اللعب���ة 
وداعم���ة لالأبط���ال بامل���ال واجله���ود وهو 
بالفعل دعم مبا�س���ر برغم الظروف املالية 
الت���ي تعانيه���ا بالده���م، مقارن���ة باملُن���ح 
ال�سنوي���ة الت���ي تتوف���ر الحت���اد ال�سباحة 
العراق���ي كغره من االحت���ادات مع وفرة 
املوهوب���ن  واآالف  الكب���رة  امل�ساب���ح 
الذي���ن ميار�س���ون الريا�س���ة يف م�ساب���ح 
املحافظات، م���ن دون اال�ست�سعار بالفخر 
يف اأّية م�سابقة ال يتجاوز عدد املتناف�سن 
فيها عن الع�سرة! ه���ذا يعني هناك تفاوؤل 
ُمبال���غ فيه، وتخطي���ط اإداري بحاجة اإىل 
ع���ن  املُراقب���ن  وم�سارح���ة  الت�سحي���ح، 
حاجة االحت���اد فعلّيًا كم���ا ورد يف اإعالنه 
ُمنق���ذي  )دورة  اإىل  مبوقع���ه  املتك���ّرر 

ال�سباحة( من االإحباط!

بغداد/ املدى

و�سلت بعث����ة منتخبنا الوطني 
والرج����ال  للن�س����اء  بال�سط����رجن 
اإىل العا�سمة الهندية نيودلهي، 
للم�ساركة يف بطول����ة االأوملبياد 
العامل����ي بن�سخت����ه ال����� 44 الت����ي 
تفتتح اليوم اخلمي�ض يف مدينة 
وا�سع����ة  مب�سارك����ة  ت�سين����اي 

لل�سّيدات والرجال.
مدي����ر  الكن����اين،  �سع����د  وق����ال 
ل�����  ال�سط����رجن  احت����اد  اإدارة 
الع����راق يف  "ميث����ل  "امل����دى" : 
بطول����ة االأوملبياد العاملي رئي�ض 
احت����اد اللعبة ظافر عب����د االأمر 
مظل����وم ب�سفته رئي�س����ًا للبعثة، 
رئي�����ض  مفت����ول  وعبداله����ادي 
الوف����د، وفرح����ان ن�س����ر جا�سم 
حكم����ًا دولي����ًا، وحيدرعبدالغني 
مدربًا ملنتخ����ب الرجال، ومهدي 
عطي����ة عبدالل����ه مدرب����ًا ملنتخب 
عل����ي حم����زة  الن�س����اء، ودلب����اك 
والالعب����ات  الن�س����اء،  ُم�سرف����ة 
�س����ارة م�سع����ود و�س����ايل عبا�ض 
وطيبة مه����دي وميام����ة عا�سف 

والالعب����ون  عا�س����ف،  وزين����ب 
اأحم����د عب����د ال�ستار وعل����ي ليث 
اأحمد واآكار علي �سالح وزوزك 
حمم����د �س����الح وربي����ع �سب����اح 

نوري".
واأ�س����اف "�سُيعقد عل����ى هام�ض 
كونغر�����ض  اجتم����اع  البطول����ة 
لل�سط����رجن،  ال����دويل  االحت����اد 
احت����اد  رئي�����ض  و�سيح�س����ره 

ال�سط����رجن ظاف����ر عب����د االأم����ر، 
املح����اور  عدي����د  لتدار�����ض 
املطروح����ة عل����ى اأجندت����ه، مب����ا 
ت�سه����م يف تطوي����ر االحت����ادات 
الوطني����ة وتذليل املعّوقات التي 
تعانيه����ا بع�سه����ا يف البطوالت 
القاري����ة، و�ُسب����ل دع����م وانت�سار 
لالعب����ن  ميّك����ن  مب����ا  اللعب����ة، 
ال�سغار والكب����ار من ممار�ستها 

جمي����ع  يف  فيه����ا  والتف����ّوق 
البلدان".

البطول����ة  تنطل����ق   " واأو�س����ح 
الي����وم الثام����ن والع�سري����ن م����ن 
مت����وز اجل����اري، وتختت����م يوم 
العا�س����ر م����ن �سه����ر اآب الق����ادم، 
وت�س����ّكل امل�سابقة فيه����ا مناف�سة 
�سعب����ة بالن�سب����ة لالعبين����ا كون 
متثي����ل املنتخب����ات ي�س����ّم اأقوى 

العب����ي العامل، علم����ًا اأن نتائجنا 
يف اآخ����ر ن�سخ����ة م����ن االأوملبياد 
املطل����وب،  بامل�ست����وى  تك����ن  مل 
ولهذا مت تقيي����م جميع الالعبن 
وفقًا لروؤية اللجن����ة الفنية ُقبيل 
ت�سكيل البعث����ة، واأرتاأت ت�سمية 
كل  امكاني����ات  ممثليه����ا ح�س����ب 

مت�سابق".
وبّن الكن����اين "و�سعت اللجنة 
الفنية نتائج نهائي بطولة اأندية 
العراق للرج����ال وال�سيدات على 
طاولة املُفا�سل����ة الختيار العبي 
والعبات املنتخب لهذه البطولة 
اأعل����ى  اأ�سح����اب  ت�س����ّم  كونه����ا 
الدرجات والت�سانيف العاملية".

االحت����اد  اإدارة  مدي����ر  واختت����م 
م�سارك����ة  تك����ون  اأن  "نتمّن����ى 
العبينا اإيجابية يف ظّل املناف�سة 
الكب����رة الأف�سل العب����ي العامل، 
�سيم����ا اأن االحت����اد ي�س����ع ثقت����ه 
باأب����رز البطالت واالأبطال الذين 
خطف����وا األقاب����ًا حملي����ة وعربية 
وقاري����ة، لتك����ون م�ساركتهم يف 
االأوملبي����اد اإ�سافة جيدة وحافلة 

باالإجناز لل�سطرجن العراقي".

بالمرصاد

�صّباحونا يغرقون في مياه الجزائر .. واالتحاد يلوذ بال�صمت!

 اأين برنامج كبيان لإنعا�ش اللعبة .. ومتى نتخّلى 
عن مرافقة اأواخر العرب؟
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 عمـار �صـاطع
معالي الكلمة

باإخت�سار �سديد جدًا.. مل َتعد اأغلب الرامج الريا�سية التي تتوّزع على 
القن���وات الف�سائية، مبختل���ف م�سّمياتها، متلك ال�سخ�سي���ة التي جتعُل 

ِمنها �سببًا يف اإقناع امل�ساهدين واملتابعن!
�سمونها الوا�سح  وباإخت�ساٍر اأكرث.. فاإن تلك الرامج باتت ُت�سَتن�سُخ مِبَ
وتتك���ّرر باختالف املقّدمن الذين مل يع���د ي�سّكل اأكرثهم ذلك التاأثر على 
التداعي���ات احلا�سل���ة لريا�سة الوط���ن، باإ�ستثناء اأولئ���ك الذين ي�سعون 
جاهدين للظهور اأو مباغتة الواقع بكاريزما ُم�سَطَنعة، يختلف خارجهم 

بتمثيلهم عن باطنهم وما يحملونه من فكر، ينايف حقيقتهم!
لقد ا�سبحت الرام���ج باإعدادها واأ�سلوب عر�سها والطريقة التي تظهر، 
اأ�سب���ه بامتيازات تك�س���ف كّل �سيء دون اأن جتد النه���ج االإ�سالحي الذي 
يفرت����ض اأن يطغي عليه���ا، بل اإن الرامج باتت م�ساري���ع ِللف�سح ولي�ض 
الت�سحي���ح، ووق���ت ك�س���ب لالمتي���ازات ب���داًل م���ن اأن تك���ون اأداة ُتعّري 
امل�س���وؤول، ومكان���ة للبح���ث عن اجلاه اأكرث م���ن اأن تك���ون داعمة ملتابعة 

االأخطاء!
نع���م.. اإن الرام���ج الريا�سية، خرج���ت عن ال�سياق���ات واأ�سبحت ت�سّكل 
الع���بء املالئ���م لواقع ريا�ستن���ا املُعّطل���ة نتيجة البحث ع���ن اخلطاأ دون 
معاجلت���ه، وبات �سعار الرامج املحمول على اأكتاف الكثر من العابثن 
بريا�سة البلد، هو "الهرولة باإجتاه املجهول" و "ال�سقوط يف الهاوية"، 
وه���ي بعيدة كل الُبعد عن حقيقة ما يفرت����ض اأن تطمح اليه، بعد اأن غّرد 
الكث���ر من املقّدمن خارج ن����ضّ الكال�سيكية التي تتمح���ور عليه حقيقة 

وجود الرامج اأ�ساًل يف الف�سائّيات!
اأجل.. هكذا اأ�سبح احل���ال عندنا يف التلفزيونات.. ا�سمئزاز من الواقع 
واأخطاء تتواىل.. وبع�ٌض من املهّرجن الذين يتناولون الق�سايا العالقة 
وال�سائك���ة ب�س���كل �سخ�س���ي، مثلما اأ�سبح���ت م�ساحات الرام���ج تلميع 
ِل�س���وِر البع�ض واإ�ساءات تتكّرر و�سغوطات تتزايد وم�ساكل مليئة على 
رفوف اال�سالح بعيدة عن التناول الفعلي واملهني الذي يفر�ض اأن تكون 
علي���ه.. وب���داًل من اأن تكون هن���اك فر�سّيات جُتر الرام���ج على ت�سليط 
ال�س���وء لالأهمية اأو االأولوية، اأ�سب���ح التناف�ض ال�سخ�سي واالنتقاد بن 
املقّدم���ن اإن كان���وا مقّدمن اأ�ساًل هو ال�سغل ال�ساغ���ل بن املتبارين على 
�سدارة التواجد يف لغة اال�ستفتاءات التي ُت�سغل املُتمّلقن واملُتبهرجن 

للحيلولة من اأجل البقاء يف القّمة ال�ُسفلى!
اأق���ول.. الرام���ج اأ�سح���ت ال�سغ���ل ال�ساغل حت���ى للم�سوؤولن، ب���ل اأنها 
اأ�سح���ت ُتوؤثر على لغة القرار، و�سبب���ًا يف انتعا�ض اأ�سهم املُقّدمن الذين 
ن�س���ب بع�سه���م نف�س���ه قا�سيًا ُيحا�س���ب كائنًا م���ن كان، وكاأن���ه ُمنّزل من 
ال�سماء بال خطيئة اأو اأنه حاكمًا ُين�سف االآخرين وي�سع �سروطه بنقاط 
ل، للم�س���ورة والقرار،  للم�س���ي عليه���ا، وكاأنه جاء م���ن كوكب اآخر ُمَن���زَّ
يق�س���ي بن اجلمع ويحُل االإ�سكاليات ويزي���ل االرها�سات احلا�سلة يف 

زمٍن كرثت فيه امل�ساكل، بل وت�ساعفت فيه االإرها�سات!
لقد بات���ت الرامج، اأغلب الرامج، نقطة التح���ّول ال�سّيئة يف ريا�ستنا، 
وب���داًل م���ن اأن تك���ون عون���ًا اأ�سبح���ت وب���ااًل عل���ى املجتم���ع الريا�سي، 
وتزاي���دت لغ���ة الت�سقيط بن فئات املجتم���ع، وتعّمقت فيه اخلالفات اىل 
ح���دود غ���ر معقولة، وهو م���ا اأو�سلنا حلاٍل مل نعد جن���د يف القنوات ما 
هو ميك���ن اأن يكون مهمًا للحدي���ث ومفيدًا للجميع وداعم���ًا للمنطق، بل 
اإن الرامج انك�سفت على حقيقتها وَتَعّرت، وو�سل بها االأمر اىل اأن جتد 
للم�سكلة عنوانًا اأهم من اأي �سيء، بل اأهم حتى مّما ُكنا نتوقع اأن ُتعطي!
ال اأترج���ى اأي �سيء من هك���ذا واقع.. فالقنوات التي ال ُت�سنِّف براجمها، 
واإداراته���ا الف�سائيات التي ال ُتقّيم عمل مقدميها وم�ستوى وحمتوى ما 
تذك���ره الرامج الريا�سية، كثرة، كونها تهت���م باالثارة اأكرث من املنطق 
وتبت���دع لنف�سه���ا اأمور وتتبّن���ى ق�سايا، وه���ي باالأ�سل يج���ب اأن تكون 
ُم�ساِهمة يف عملية التعديل والت�سحيح، بل وم�ساركة يف عملية حتقيق 
الت���وازن يف ق���ول احلقيقة، بداًل م���ن االإ�سف���اف والتهري���ج، اأو االإ�ساءة 

والت�سهر!
م���رارة االأمر تتجّلى يف اأن اأحاديث اال�ستوديوهات باتت حديث ال�سارع 
نف�س���ه، لك�سب الوّد والتح���ّدث بطريقة تختلف كليًا ع���ن اأ�ساليب االإعالم 
الت���ي يفرت����ض اأن تكون وفق���ًا �سوابط و�سياقات حمّددة، ف���ال النقد فيه 
نق���د، وال تبني الق�سايا هو تبني �سحيح اأو �سالح للتناول الأن هناك من 
ات احلديث وحتى  امل�س���اكل ما هو اأعمق من اال�ساعات التي اعتلت من�سّ
املقاط���ع املُج���ّزاأة التي تظهر يف مواق���ع ال�سو�سيال ميديا تن���ال ما تناله 
من ن�سٍخ مكررٍة الأجزاء حُمّددة ل�سفحات الرامج َعِنها كلها تاأتي ل�سبٍب 

يرتبط باأعداد املعجبن اأو املعّلقن لزيادة احل�سور!
م���ا يحدث الي���وم يف الرام���ج يدخل �سمن اإط���ار االأخط���اء، وما يحدث 
ه���ي وجهات نظر ين���درج �سمن االإع���الم الواقع���ي، واالآراء التي ُتطرح 
لي�س���ت ِب�سديدة اأبدًا وحتى اخلالفات بن املتواجدين واملعارك الطاحنة 
واحل���روب اأق���رب الأن تكون ح���روب وجود والبقاء مل يع���د لالأف�سل، بل 

لالأ�سوء!

الهروب اإىل الق�اع!

ال اأترجى اأي �صيء من هكذا واقع.. 
ف برامجها،  فالقنوات التي ال ُت�صنِّ
واإداراتها الف�صائيات التي ال ُتقّيم 

عمل مقدميها وم�صتوى ومحتوى 
ما تذكره البرامج الريا�صية، 

كثيرة، كونها تهتم باالثارة اأكثر 
من المنطق

متابعة / املدى

وّج���ه الالع���ب ال���دويل ال�ساب���ق �سعد 
القط���ان،  يون����ض  وامل���درب  قي����ض 
انتق���ادات الذع���ة الحت���اد ك���رة الق���دم، 
طاَلبا فيها بي���ان املعاير املُعتمدة لديه 
لت�سمي���ة املدرب���ن للمه���ام الوطنية يف 
ظ���ّل الرتاج���ع امل�ستم���ّر ال���ذي ت�سهده 
لي�س���ت  ف���رتة  من���ذ  العراقي���ة  الك���رة 
بالق�س���رة. �سعد ت�س���اءل اأم�ض االأول 
الثالث���اء يف ح�سابه مبوق���ع "تويرت" 
م���ا هي االأ�س����ض واملعاي���ر يف اختيار 
امل���درب؟ باعتباره العب���ًا دوليًا فقط اأم 
لديه اإنتم���اء حلزٍب ما اأم لكونه �سديق 
ع�س���و احت���اد اأم يظه���ر يف القن���وات 
الف�سائية منتق���دًا االحتاد في�سطر اإىل 

ت�سميته مدربًا �سئنا اأم اأبينا؟!
فيم���ا كتب القط���ان يف �سفحته مبوقع 
)في�سب���وك( "يكف���ي مه���ازل وحماب���اة 
وتف�سي���ل العالق���ات ال�سخ�سي���ة عل���ى 
ح�س���اب م�سلحة البل���د وكرته! نحتاج 
اىل دلي���ل وا�س���ح وحقيق���ي ال�س���الح 
ع�س���ر  خ���الل  الق���دم،  ك���رة  منظوم���ة 

�سن���وات واأك���رث، �ساهدن���ا العدي���د من 
املنتخب���ات،  مّثل���وا  الذي���ن  الالعب���ن 
الفنّي���ة،  االأم���ور  اأب�س���ط  يجي���دون  ال 
التكتيكي���ة  اجلوان���ب  وخ�سو�س���ًا 
�س���واء الفردي���ة اأم اجلماعي���ة، ناهي���ك 
عف الع���ام لالعبن يف حاالت  ع���ن ال�سُ
التكني���ك والق���راءات اخلاطئ���ة لكب���ار 
املدرب���ن وعدم اإمل���ام العبيه���م باأب�سط 
للع���ب  املُّتبع���ة  االأ�سا�سي���ة  القواع���د 
احلديث ال�سري���ع، لنبحث عن مدربن 

متمّيزي���ن م���ع فرقه���م والعبيه���م ال عن 
ف���ازوا باللع���ب الع�سوائي"!  مدرب���ن 
مطلبان ناال متابعة وا�سعة من الو�سط 
لواقعي���ة  واجلماه���ري،  الريا�س���ي 
منتخ���ب  �سّج���ل  وق���ت  يف  الط���رح، 
ال�سباب اأ�سواأ م�ساركة له بقيادة املدرب 
عم���اد حممد، يف كاأ�ض العرب حتت 20 
عام���ًا، متوز اجل���اري، عق���ب خ�سارته 
م���ن موريتاني���ا به���دف واح���د، ثم من 
ال�سعودية باأربعة اأهداف مقابل هدف، 
م���ع العبن نالوا دعم االحتاد واالإعالم 
واجلمه���ور الأكرث من �سنت���ن من دون 
اأن ينجح���وا يف االختبار العربي اأمام 
فرق توا�سل تطّوره���ا بحثًا عن األقاب 
عربية وقارية، بينما نحن نرتاجع وال 
نّتِع���ظ من جت���ارب �سابق���ة �سمن هذه 

الفئة العمرية اأم غرها.
اآن االأوان اأن ي�سع احتاد الكرة املعاير 
ال�سّفافة الختيار مدربي املهام الوطنية 
الذي���ن مُيك���ن اأن يق���ودوا العبين���ا يف 
بطوالت حتافظ عل���ى مكانة كرتنا وال 
تهّزه���ا بنتائج �سادمة ُت�سِعف �ُسمعتها 

يف املنطقة!

اتحاد الكرة مطالب بمعايير مدربي المهام؟!
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بغداد / املدى

اأثن����ى وزي����ر ال�سب����اب والريا�سة 
عدنان درج����ال عل����ى االختبارات 
الت����ي يقوم به����ا امل����الك التدريبي 
للمنتخ����ب الوطني الن�سوي بكرة 
القدم يف حمافظات بغداد واأربيل 
�سف����وف  لرف����د  وال�سليماني����ة، 

املنتخب باأف�سل الالعبات.
واأ�س����اف درجال خ����الل ا�ستقباله 
امل����الك التدريبي للمنتخب بقيادة 
املدربة االإيرانية �ساهيناز ياري، 
يف مكتبه مبقر الوزارة "نوا�سل 
للمنه����اج  الكام����ل  الدع����م  تق����دمي 
التدريبي، واأية خطوة من �ساأنها 
االإرتق����اء بواقع املنتخب الوطني 
والكرة الن�سوية ب�سورة عامة".

م����ن جانبها �سك����رت املدربة ياري 
واال�ستم����اع  اال�ستقب����ال  ُح�س����ن 
م����ن قب����ل الوزي����ر درج����ال لعموم 
الق�ساي����ا الت����ي طرح����ت، وتذليل 
جمي����ع املعّوقات، وتوفر ما يلزم 
يف �سب����ل النج����اح، دعم����ًا للك����رة 

الن�سوية يف العراق.
وكان����ت مدربة منتخبن����ا الوطني 
االختب����ارات  موؤخ����رًا  اأنه����ت  ق����د 
التي اأقيمت يف قاعة كلية الرتبية 
الريا�سية يف اجلادرية مب�ساركة 
٣0 العب����ة م����ن حمافظ����ات بغداد 

وبابل والنا�سرية ودياىل.
وق����ال ع�س����و اللجن����ة الن�سوي����ة، 
االختب����ارات  "اإن  عبا�����ض  عل����ي 
ا�ستم����ّرت ملدة ثالثة اأيام، وتهدف 
م����ن خالله����ا مدربة املنتخ����ب اإىل 

اكت�س����اف وج����وه ودم����اء جديدة 
جن����اح  وا�ستم����رار  لدميوم����ة 

املنتخبات الوطنية". 
اختب����ارات  "ج����رت  واأ�س����اف: 
اأخ����رى يف اإقلي����م كرد�ست����ان م����ن 
مل�ساه����دة  الفر�س����ة  اإتاح����ة  اأج����ل 
واختب����ار عدد اآخر م����ن الالعبات 
ل�س����ّم االأف�س����ل منه����ّن للمنتخ����ب 

الوطني."
منتخبن����ا  بالذك����راأن  اجلدي����ر 
داخ����ل  الق����دم  لك����رة  الن�س����وي 
بلق����ب بطول����ة  الفائ����ز  ال�س����االت 
غ����رب اآ�سيا الثالث����ة )22 حزيران 
2022( التي �سّيفتها مدينة جدة 
ال�سعودي����ة، تلق����ى دع����وة ر�سمية 
كرواتي����ا  بطول����ة  يف  للم�سارك����ة 

الدولية نهاية �سهر اآب املقبل.

الن�شوية ال��ك��رة  اخ��ت��ب��ارات  ع��ل��ى  ي��ث��ن��ي  ال��ري��ا���ش��ة  وزي����ر 

خالد كبيان

�سعد قي�س
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يجم���ع العارف���ون عل���ى اأن الفيل�س���وف 
ذل���ك  ه���و  للكلم���ة  احلقيق���ي  باملعن���ى 
ال�س���خ�ص الذي اأحدث خرًق���ا يف تاريخ 
التاري���خ  ج���دار  يف  ثغ���رة  اأو  الفك���ر، 
امل�س���دود. الفيل�س���وف هو ذلك العبقري 
الذي حل امل�سكلة اال�ستع�سائية للع�سر. 
اأن  كل �س���خ�ص ال يفع���ل ذل���ك ال ميك���ن 
نعتربه فيل�س���وًفا حقيقًي���ا. من هنا ندرة 
الفال�س���فة الكب���ار عل���ى م���دار التاري���خ. 
الفيل�س���وف باملعن���ى ال���ذي نق�س���ده هو 
فلتة من فلتات الزمان. اإنه ذلك ال�سخ�ص 
اأو  هائ���اًل  ت�س���كل والدت���ه حدًث���ا  ال���ذي 
ظه���وًرا �س���اطًعا عل���ى �س���فحة التاريخ. 
ملاذا نعّظم���ه اإىل مثل هذا احلد؟ الأنه حل 
للنا����ص امل�س���كلة الت���ي توؤرقه���م، الأنه فك 
االن�س���داد التاريخي. ومعلوم اأنه يف كل 
مرحلة من مراحل التاريخ هناك م�س���كلة 
م�ستع�س���ية اأو ان�سداد فكري ال ي�ستطيع 
فّكه اإال الفيل�س���وف العظي���م. بهذا املعنى 
اأو  ظه���ورات  ه���م  الكب���ار  فالفال�س���فة 
منارات اإ�س���عاعية اأو انفراجات يف قلب 
االن�س���دادات. لي����ص يف كل ي���وم يظه���ر 
فيل�س���وف كب���ر! فمث���اًل ع���دد الفال�س���فة 
الكب���ار ال يتجاوز الع�س���رين عل���ى مدار 
2500 �س���نة من تاريخ الفل�سفة. وحتى 
ت�س���عة  اإىل  اخت�س���ارهم  ه���وؤالء ميك���ن 
اأو ع�س���رة اأ�س���ماء: اأفالطون، اأر�س���طو، 
دي���كارت، �س���بينوزا، جان جاك رو�س���و، 
كان���ط، هيغل، مارك�ص، نيت�س���ه، فرويد. 

امل�س���كلة  ح���ل  ه���وؤالء  م���ن  واح���د  وكل 
امل�ستع�س���ية لع�س���ره. كل واح���د منه���م 
اكت�سف احلقيقة املخبوءة اأو املطمو�سة 
يف ع�س���ره. ولذلك ن�س���عر بع���د قراءتهم 
اأن الك���ون ات�س���ع، والظلمات انق�س���عت، 
والكابو����ص زال. فمث���اًل �س���بينوزا ح���ل 
م�سكلة االأ�سولية اليهودية - امل�سيحية. 
ومعلوم اأنها كانت اال�ستع�ساء التاريخي 
االأك���رب يف ع�س���ره. وكان���ت تقل���ق ذل���ك 
الع�س���ر وترعبه. ملاذا؟ الأنها كانت تدخل 
ال�س���عوب االأوروبية يف حروب اأهلية ال 
تبق���ي وال تذر. وهي احل���روب الطائفية 
الت���ي ج���رت ب���ني املذهبني االأ�سا�س���يني: 
املذه���ب الكاثوليك���ي الباب���وي واملذهب 
ح���ل  لق���د  اللوث���ري.  الربوت�س���تانتي 
�سبينوزا امل�سكلة فل�سفًيا من خالل عقلنة 
الدين وتنظيفه من ال�سوائب واخلرافات 
وح�سو احل�سو والرّتهات. وكلها اأ�سياء 
مرتاكم���ة عل���ى م���دار الع�س���ور وتهيمن 
على عقلية عامة ال�س���عب. كان الدين كله 
خمت�س���ًرا لديه بعبارة واح���دة: االإميان 
بالله وحب العدل واالإح�سان اأو ممار�سة 
العدل واالإح�س���ان والت�سامن الفعلي مع 
الفق���ر وامل�س���كني وابن ال�س���بيل. الدين 
هو املعاملة احل�سنة والنزاهة وال�سدق 
ومكارم االأخالق. هذا هو الدين يف نظر 
�س���بينوزا، هذا هو جوه���ر الدين. كل ما 
عدا ذلك تفا�س���يل. اأما احلقد على االآخر 
الأنه لي�ص م���ن دينك اأو مذهبك فهذا لي�ص 

من الدين يف �س���يء واإمنا جمرد تع�سب 
اأعم���ى. وه���ذا ما كان �س���ائًدا يف ع�س���ر 

�سبينوزا كما هو �سائد عندنا حالًيا.
الطائفي���ة  املق���والت  ه���و  كان  ال�س���ائد 
والفت���اوى التكفري���ة التي مت���الأ عقول 
عامة ال�س���عب وحت�سوها ح�س���ًوا باأفكار 
التع�س���ب وحتر�ص النا�ص بع�سهم على 
بع�ص طائفًي���ا ومذهبًيا. هذا هو املفهوم 
ال�س���ائد للدين يف ع�سر �سبينوزا. ولكن 
حل�س���ن احل���ظ ف���اإن اأوروب���ا احلداثي���ة 
املتنورة تخّل�س���ت منه حالًيا وجتاوزته 
كلًيا بف�س���ل �سبينوزا ومن تاله من كبار 
الفال�س���فة الذين ثقفوا اأوروبا وهذبوها 
�س���بينوزا  فعل���ه  ال���ذي  م���ا  وعلموه���ا. 
بال�س���بط؟ لق���د ف���كك العقائ���د الطائفي���ة 
والفت���اوى الالهوتي���ة التكفري���ة للدين 
اأو لرجال الدين. لقد ق�س���ى عليها ق�ساء 
مربًم���ا من خ���الل كتابه العبق���ري: مقالة 
 - )امل�س���يحي  ال�سيا�س���ي  الاله���وت  يف 
اليه���ودي(. وهو ما ندع���وه حالًيا عندنا 
اأي���ن ه���و  باالإ�س���الم ال�سيا�س���ي. ولك���ن 
املثق���ف العرب���ي ال���ذي يتج���راأ عل���ى م���ا 
فعله �س���بينوزا قبل 350 �سنة بال�سبط؟ 
�س���بينوزا مل ي�س���فق لدع���اة امل�س���يحية 
ال�سيا�س���ية اأو امل�سّي�سة ومل ينبطح اأمام 
االإخوان امل�س���يحيني كم���ا ينبطح بع�ص 
املثقف���ني الع���رب حالًي���ا اأم���ام االإخ���وان 
ف���كك مقوالته���م م���ن  امل�س���لمني. واإمن���ا 
جذوره���ا تفكيًكا واأ�س���قط م�س���روعيتهم 

الالهوتي����ة اأو الديني����ة وعراه����م عل����ى 
حقيقتهم. وك�س����ف كيف اأنهم ي�ستغلون 
الدي����ن ب����كل براع����ة مكيافيلي����ة لغايات 
�سخ�س����ية انتهازي����ة ال تخفى على اأحد. 
ولكنها تخفى على عامة ال�سعب الب�سيط 
املتدي����ن اأو ما ندع����وه حالًيا بال�س����ارع 
العرب����ي اأو الرتكي ال����خ. فيتبعهم دون 
نقا�����ص ويجعلهم يربح����ون االنتخابات 
بكل �س����هولة الأنه ال ميكن اأن يكون �سد 
الدي����ن. ي����ا اأخي ه����ل اأنت �س����د الدين؟ 
اأع����وذ بالل����ه، مع����اذ الل����ه. ولذل����ك مينع 
املغرب ا�س����تخدام اجلوامع واملقد�سات 
امل�سّي�س����ة.  االنتخابي����ة  احلم����الت  يف 
ملاذا؟ الأن من ي�س����تخدمها �س����وف يربح 

االنتخاب����ات ب�س����كل اأتوماتيك����ي حت����ى 
دون انتخابات!

بنقده الراديكايل ه����ذا للدين اأو لرجال 
الدين فت����ح �س����بينوزا املجال لت�س����كيل 
احلديث����ة  العلماني����ة  املدني����ة  الدول����ة 
الت����ي تعام����ل املواطنني كله����م على قدم 
امل�س����اواة بغ�����ص النظ����ر عن اأ�س����ولهم 
يعن����ي  وه����ذا  العرقي����ة.  اأو  املذهبي����ة 
اأنه حل م�س����كلة الع�س����ر اأو ا�ستع�س����اء 
الع�س����ر اإذ اأعطى ال�س����عوب االأوروبية 
املت�س����ارعة املفت����اح الذهب����ي لتج����اوز 
العقلي����ة الطائفية واحل����روب املذهبية. 
لقد ت�سدى لالأ�س����وليني على اأر�سيتهم 
اخلا�س����ة بال����ذات ودحرهم دح����ًرا. اإنه 

بطل الفكر وحمرر الروح من كوابي�ص 
الاله����وت الظالمي والطائف����ي القاتل. 
ه����ذا م����ا فعل����ه �س����بينوزا. لهذا ال�س����بب 
نقول اإن والدته كانت ت�س����كل ظهوًرا اأو 
حدًثا خارًقا يف تاريخ الفل�س����فة. وعلى 
الرغم من اأنه مل يع�ص اأكرث من 45 �سنة 
فاإنه ا�ستطاع اأن يحدث خرًقا يف تاريخ 
الفكر الب�س����ري. ه����ل هذا قلي����ل؟ ولذلك 
ظل االأ�س����وليون اليهود وامل�س����يحيون 
يلعنونه حتى ال�س����اعة. ث����م يقولون لك 
بعد كل ذلك: يا اأخي ما فائدة الفل�س����فة؟ 
م����ا فائ����دة الثقاف����ة واملثقف����ني؟ فائدتهم 
م����ن  اأق����وى  والكلم����ة عنده����م  عظيم����ة 
الر�سا�س����ة ب�س����رط اأن يكونوا عباقرة 
يف حجم �س����بينوزا اأو اأ�ستاذه ديكارت 
اأو تالمذت����ه م����ن اأمثال كان����ط اأو هيغل 

الخ..
اأي  التنوي����ر،  ع�س����ر  اإىل  االآن  ننتق����ل 
ع�س����ر فولت����ر ودي����درو وج����ان وجاك 
رو�س����و وكانط ومن تالهم من فال�س����فة 
االأنوار. وجميعهم من تالمذة �سبينوزا 
ب�سكل اأو باآخر واإن كانوا قد جتاوزوه 
جدي����دة  اإ�س����افات  اإلي����ه  واأ�س����افوا 
باهرة. فهوؤالء غروا ب�س����كل راديكايل 
منظورنا لفه����م احلقيقة اأو ت�س����ورها. 
اأن �س����بينوزا �س����بقهم اإىل  ال ري����ب يف 
مع����زواًل يف ع�س����ره  كان  ولكن����ه  ذل����ك 
اأي الق����رن ال�س����ابع ع�س����ر، اأما ه����م فقد 
����ا يف القرن  �س����كلوا تياًرا طوياًل عري�سً

الثامن ع�س����ر. فاحلقيقة اأ�سبحت نقدية 
وحتريري����ة يف اآن مًع����ا. مبعنى اأنها مل 
تع����د ت�س����دق كل مق����والت رج����ل الدين 
ب�س����كل اأتوماتيكي حتى ولو كان البابا 
�سخ�س����ًيا. واإمنا ينبغي تفح�س����ها اأواًل 
وو�سعها على حمك العقل والتمحي�ص 
قبل قبوله����ا اأو رف�س����ها. وبالتايل فهي 
نقدي����ة بالدرجة االأوىل جت����اه خرافات 
واأحقاده����م  التكفري����ني  االأ�س����وليني 
يبث����ون  الت����ي  واملذهبي����ة  الطائفي����ة 
�س����مومها يف اأو�س����اط ال�س����عب الطيب 
الب�س����يط اجلاهل ب����ل االأمي يف معظمه 
اآنذاك. وجتراأ الفال�س����فة على القول اإن 
العل����ة كائن����ة يف ال�س����عب ذات����ه! ولذلك 
ينبغ����ي اإخراج����ه من م�س����تنقع التخلف 
واجلهل والتبعية العمياء لالأ�س����وليني 
واالإخ����وان امل�س����يحيني. مبعن����ى اآخ����ر 
لكي يح�س����ل التغير املن�س����ود املنتظر 
ينبغ����ي اأن نبت����دئ م����ن نقط����ة البداية: 
اأي تثقي����ف ال�س����عب وتعليم����ه وتهذيبه 
ذل����ك  تنوي����ره. ولتحقي����ق  وباالأخ�����ص 
خا�ص فال�س����فة االأنوار مع����ارك طاحنة 
م����ع رجال الدي����ن املهيمنني عل����ى عقلية 
ال�س����عب كما يهيمن �س����يوخ الف�سائيات 
على اجلمهور امل�سلم يف وقتنا الراهن. 
الك����ربى  املوؤلف����ات  ظه����رت  وعندئ����ذ 
كر�سائل فل�سفية، ور�سالة يف الت�سامح، 

والقامو�ص الفل�سفي، لفولتر. 
من كتابه)لعرب بين الأنوار والظلمات(

االح���زاب  جعل���ت  عدي���دة  ا�س���باب  هن���اك 
اال�س���المية حت���وز على النتائ���ج االوىل يف 
انتفا�سات الربيع العربي، ي�سعب اجمالها 
جميعَا،ولك���ن ي���ربز يف طليعته���ا انح�س���ار 
االيديولوجي���ات الي�سارية والقومية، لي�ص 
يف البلدان العربي���ة فح�سب امنا يف عموم 
بلدان العامل،واخف���اق االنظمة التي جاءت 
بها ف�سائل حركات التحرر العربي يف بناء 
الدول���ة، ويف تاْ�سي�ص احلداثة يف بلدانها، 
مم���ا ادى اىل تخلي���ق دكتاتوريات م�ستبدة 
ورث���ة، مت�سكت طوي���ال يف احلكم وتواثته 
بطرق تع�سفي���ة وبولي�سية،-- فكان الفراغ 
اح���زاب  �س���غلته  ق���د  الالح���ق  ال�سيا�س���ي 
�سيا�س���ية مبرجعيات ديني���ة، مثل االخوان 
امل�سل�س���مني يف م�س���ر، وحركة النه�سة يف 

تون�ص.
ففي م�س���ر كانت جتربة االخوان امل�سلمني 
الق�س���رة يف عام 2012 يف احلكم، اثبتت 
اخف���اق االيديولوجيات التي تتاْطر بالدين 
ال�سلطة،م�س���تفيدة  لاْل�س���تحواذ على  كّالية 
م���ن طاقة اجلذب الت���ي يتمتع بها الدين يف 
املجال العام االجتماعي، وباال�س���تناد على 
قوة املقد�ص،----ولكن هذه املنظومات مل 

ت�سمد ازاء اغراء ال�سلطة والنفوذ واملال.
له���ذه  والدع���وات  الرت�س���يمات  اغل���ب  ان 
و�س���ولها  قب���ل  اطلقته���ا  الت���ي  االح���زاب 
اىل �س���دة احلك���م، تعر�س���ت اىل التهاف���ت 

واالنزي���اح نح���و اجتاهات اخ���رى،ال متت 
اىل الدين ب�سلة، فالذي ح�سل بعد ذلك انها 
اوغلت يف الف�ساد بدرجة فاقت بها االنظمة 
الت���ي انتف�س���ت عليه���ا، فحركة )النه�س���ة( 
التون�سية ف�سلت بالنهو�ص باو�ساع تون�ص 
وانحرفت عن ال�س���عارات التي رفعتها ابان 
االنتفا�س���ات، وك�س���فت ع���ن غياب اب�س���ط 
مب���ادئ التنمي���ة والبن���اء، وكادت البالد ان 
تنزل���ق نحوهوة عميقة ل���وال انها هي التي 
ب���ادرت اىل التنازل،ث���م ادخل���ت الب���الد يف 

فو�سى �سيا�سية – اقت�سادية.
االح���زاب اال�س���المية العربي���ة، وباالخ�ص 
امل�س���لمني،  االخ���وان  ا�س���رة  اىل  املنتمي���ة 
متي���ل لالعتق���اد ب���اْن جن���اح ح���زب العدالة 
والتنمي���ة الرتكي ذو �س���لة مبا�س���رة بكون 
موؤ�س�س���يه ّات���ني ه���م انف�س���هم م���ن احلركة 
ال�س���حري  الت�س���ور  اال�س���المية،وهذا 
لالمور يهمل حقائق اجتماعية -اقت�س���ادية 
اه���م بكث���ر م���ن االه���واء الديني���ة للحزب 
ال  ال�سيا�س���ي  احل���زب  فطبيع���ة  الرتك���ي، 
حتدده���ا يف املق���ام االول طبيعة مرجعياته 
القي���م  ق���وة  وال  العام���ة،  االيديولوجي���ة 
االخالقي���ة الت���ي يتبناه���ا، ب���ل ه���ي تتحدد 
قب���ل كل �س���ئ، بطبيعة الفئ���ات االجتماعية 
الت���ي ترتبط به���ا قيادت���ه ارتباطاُع�س���ويَا 
امل�س���روع  به���ا  يع���رَب  الت���ي  وبالطريق���ة 
احلكوم���ي احلقيق���ي للحزب ع���ن اراء تلك 

الفئات وم�ساحلها وتطلعاتها،--
يف تركي���ا يعد حزب العدالة والتنمية،وهو 
حل���زب  ا�س���تمرارَا  ميث���ل  ان  اىل  ااْلق���رب 
الوطن ل)توركوت اوزال( منه اىل الرتاث 
اال�س���المي القريب من االخوان امل�س���لمني، 
الذي مثل���ه يف تركيا )جنم الدي���ن اربكان( 
والذي كان موؤ�س�سو حزب العدالة والتنمية 
ق���د ان�س���قوا عن���ه ك���ي يوؤ�س�س���وا حزبه���م 
اخلا�ص،-- وح���زب العدال���ة والتنمية هو 
نت���اج للتحول النيولي���ربايل لرتكيا يف ظل 
حكم توركوت اوزال حتى �سنة 1993، وقد 
متثلت احدى نتائج الرئي�س���ية لهذه الفرتة 
يف اث���راء الطبق���ة الربجوازية املتو�س���طة 
)�س���ركات �س���غرة ومتو�س���طة( ا�س���تمرت 
حتى فرتة و�س���ول حزب العدالة والتنمية 

اىل �سدة احلكم يف �سنة 2002.
يف تون����ص، كان اداء االقت�س���اد التون�س���ي 

يف ظل حكومة النه�س���ة ا�س���وْا منه يف ظل 
النظام قبل انتفا�س���ة الربيع العربي،وهذا 
ع���دم  منه���ا:  ا�س���ياب  جمل���ة  اىل  يع���ود 
اال�ستقرار ال�سيا�سي، وانعدام كفاءة حركة 
النه�س���ة يف جمال االدارة الرْا�س���مالية،،و 
�س���عف تقة الرْا�س���مالية يف حركة �سعبوية 
ت�س���تلهم الدي���ن وت�س���مل ف�س���ياَل ا�س���وليَا 
مت�س���ددَا ا�سافة اىل الف�ساد الذي انت�سر يف 
قي���ادات احلركة ويف مفا�س���ل الدولة، هذه 
اال�سباب وغرها جعلت من جمرجات فيما 
اطلق عليه بالربيع العربي يف دولة تون�ص 
التتطابق مع ال�س���عارات الت���ي انطلقت مع 

البدايات االوىل لالنتفا�ص.
اال�س���تفتاء االخر عل���ى الد�س���تور اجلديد 
ال���ذي ج���رى يف تون����ص ه���و حماول���ة يف 
العم���ل  لنق����ص  د�س���توري  تغ���ر  اح���داث 
و�س���عته  ال���ذي   2014 د�س���تور  مبوج���ب 

حركة النه�س���ة، والذي حاول���ت فيه اقحام 
مفردات ال�س���ريعة اال�س���المية عل���ى تقاليد 
املدني���ة  التقالي���د  ذات  التون�س���ية  احلي���اة 
والعلماني���ة، التي تاْ�س�س���ت وتكر�س���ت منذ 
ف���رتة لي�س���ت بالق�س���رة، فكان���ت النتائ���ج 
وخيمة لي�ص على �س���عيد ا�س���تبدال مفاهيم 
اخالقي���ة و�س���لوكية فر�س���ت بالق���وة، امنا 
ما ح�س���ل هو اخ���الل وتراج���ع يف احلياة 
العامة، املتمثلة يف ّالية العمل االقت�س���ادي 
بن�س���اطه احلر، وتراجع يف قطاع ال�سياحة 
الذي كان ي�س���كل الن�سبة االكرب يف موازنة 
الدولة، --وبذلك ح�سل نوع من الت�سارب 
ما ب���ني بن���ى ومت���ون ايديولوجي���ة قدمية 
وواقع ومعطى حياة جديدة، فدخلت البالد 
بعموهما يف ازمة عامة وفو�س���ى ا�ستدعت 

�سرورة التغر.
الفو�س���ى التي اجتاح���ت احلياةامل�س���رية 
ج���راء حك���م االخ���وان امل�س���لمني يف ع���ام 
2013 ا�س���تدعى تدخ���ل اجلي�ص لت�س���حيح 
امل�س���ارات وحالة الرتدي العامة يف م�سر، 
ام���ا يف تون�ص فق���د رْات احلكومة االخرة 
املنتخب���ة ان اال�س���لوب الناج���ع ه���و تغ���ر 
الد�س���تور الذي انتجته حركة النه�س���ة يف 
عام 2014 املتع�سف، وهكذا ي�سبح على كل 
ال���دول التي مرت اوخ�س���عت اىل تداعيات 
الربيع العربي ان تعني اال�س���لوب اخلا�ص 

بها للتخل�ص من اثاره املدمرة.

1

احت���دث عن ه���ذه امل�س���األة كما اعرفه���ا، كما 
و�س���عب،  غ���ري.  واجهه���ا  اأو  واجهته���ا 
او خط���اأ ان نراه���ا يف حال���ة واح���دة، فهي 
غره���ا  ال�س���عراء  م���ن  لواح���د  بالن�س���بة 
بال�ن�س���به ل��س���واه، لي�ص مب�س���توى ال�سعر 
وح���ده من يق���رر. فثم���ة الفك���ر ال�سيا�س���ي 
اي�س���ًا. م�سامني الق�س���ائد وانتماء ال�ساعر 

ف�سال عن ح�سوره االجتماعي.
امل�س���األة عمومًا، ان ال�س���عر غ���ر مرحب به 
كث���رًا. اأو انه اكرث مما حتتاج له ال�س���فحة 
الثقافية وحمرر املجلة اأو دار الن�سر. حمرر 
املجل���ة يتطلع اىل درا�س���ة جديدة اإىل مقالة 
يف الفك���ر يف اللغ���ة اأو يف تاريخ اأو نظرية 
االدب. مل���اذا؟ الن ه���ذه املو�س���وعات ترف���ع 
م�س���توى املجل���ة وتر�س���ي قراءه���ا باأفكار 
ومرجعي���ات جديدة. الق�س���ائد كثرة اكرث 
مما حتت���اج له املجله اوال�س���فحة الثقافية. 
ثم���ة ا�س���تدراك هنا، الق�س���ائد كث���رة عددًا 

ولكنها قليلة، وقليلة جدًا نوعًا وم�ستوى.
هي ال جتد ترحيبا. دور الن�س���ر ت�س���كو من 
عت���ب ال�س���عراء على ع���دم ن�س���ر دواوينهم 
ودواوينه���م ه���ذه ال تباع. دار الن�س���ر لي�ص 
فق���ط ال ترب���ح ولكنها تخ�س���ر يف طباعتها. 
ويف معار�ص الكتب تعود كما هي اإال ب�سعة 
منه���ا. �س���ار لدار الن�س���ر در����ٌص وخربة، ال 
حتمل الأي معر�ص للكتاب غر ب�س���ع ن�سخ، 

وحتى هذه الب�سع ن�سخ قد ال تباع!

لي�س���ت م�س���األة توزيع كما ي�س���اء ال�س���عراء 
ان يعزو ا�س���باب البوار. امل�س���األه بو�سوح 
مبيع���ه  قلي���ل  ال�س���عر  ان  كاف:  وب�س���دق 
واأف�سل اال�س���ماء كمٌّ من كتبهم ال�سعرية يف 
خمازن دور الن�سر. وال اأحد عاقل يف العامل 
يريد ان يخ�س����ر، اليريد ين�س���ركتابًا ال احد 
ي�س���رتيه اأو ال ي�س���تعيد نا�س���ره كلفة طبعة 

وخزنه ونقله...
لي�س���ت دور الن�س���ر هي التي تق�سي ال�سعر 
عن من�س���وراتها، ال�س���عر اأق�س���ى نف�سه هو 
مل يعد ي�س���كل حاجة. قد يكون حاجة ولكن 
لي����ص ح���د ال�س���راء! ال�س���عر يف القاع���ات، 
بع����ص ال�س���عر يف القاعات، بخ���ر. ولذلك 
�سببان، اواًل ما يحظى بالقبول منه هو ذلك 
الذي يتبنى االحتي���اج االجتماعي، التعبر 
من عيوب املجتمع وعي���وب احلكم، اأي عن 
موقف النا�ص م���ن حكوماتهم اأو من القوى 
املت�س���لطة عليهم او من حرمانهم. هو هجاء 
اجتماع���ي وهج���اء �سيا�س���ي قب���ل ان يكون 
فنا. فاإذا جمع الفن والق�س���ية، فلنا ق�س���يدة 
نحرتمه���ا موقف���ا وعم���اًل �س���عريًا، واإال فان 
ف�س���ح العي���وب وال���رداءة عم���ل ي�س���تحق 
الت�سفيق، الأنه بع�ص من الن�سال الوطني، 

ول�سعرائه االحرتام.
ال�س���بب الثاين لعافية بع�ص �سعر القاعات، 
ان املجتمع ما يزال ح�س���اريا يف امل�س���توى 
االلق���اء وال�س���ماع ال  ال�س���فاهي، م�س���توى 
م�س���توى الق���راءة والتاأم���ل. ق�س���ائد ه���ذا 
وثاني���ه  قليل���ة  اأوال  فني���ا  املتق���دم  النم���ط 

القاع���ات حتمل ذائق���ة التجم���ع واحلفل اأو 
التظاهر.

االعتم���اد عل���ى النخب���ة يف م�س���احة املبيع، 
اعتماد غر دقيق وعمليا هو غر �س���حيح. 
النخ���ب دائمًا قلية العدد واملبيع يحتاج اىل 
�س���وق، اىل جمهرة �س���راة وتوايل �سراة.. 
املهتم���ون باملطب���وع ال�س���عري قل���ة وقلي���ل 
من هذه القلة ي�س���رتون وبع����ص اآخر منهم 

هواة.
الن�س���ر تتقا�س���ى عم���ا تن�س���ر  بع����ص دور 
من �س���عر، اإم���ا من املوؤل���ف مبا�س���رة اأو من 
جه���ات داعم���ة. ميك���ن ا�س���تثناء اال�س���عار 
املدر�س���ية او املنهجي���ة. فوراء ه���ذه حاجة 
لطلب���ة اق�س���ام االدب وغالب���ا م���ا تكون هذه 
الكلي���ات  والأن  �س���عرية.  خمت���ارات  كت���ب 
فيه���ا،  حا�س���رة  االدب  واق�س���ام  متع���ددة 
يتوافر عندئذ �س���رط الن�س���ر اإذ توافر �سرط 
حاج���ة  اىل  هن���ا  الكت���اب  حت���ول  املبي���ع. 
مطلوبة، واح���دًا من م�س���تلزمات الدر�ص..
م���اذا يفيدنا هذا الك�س���ف يف فهم االإ�س���كال 
القائم بني ال�سعر والن�سر؟ هذا يو�سلنا اإىل 

م���ا ال ن�س���تطيع احلياد عن���ه اأو جتاهله، ان 
النا�س���ر يجب ان يربح وه���ذا حقه ثمة كلف 
طباع���ة وورق وعامل���ون ونقل وخزن وهو 
لي����ص موؤ�س�س���ة خرية. ان يرب���ح يعني ان 
ي�ستمرعلى العمل وان يربح يعني ي�ستطيع 
ان يطور عمله وي�س���تمر على الن�سر واإفادة 

النا�ص عماًل وفكرًا واأدبًا.
ام����ا ان ي�س����حي بج����زء م����ن ربحه �س����دقًة 
ويبق����ى  كتاب����ه  ي�س����رتي  اح����د  ال  ل�س����اعر 
مركونا يف املخ����ازن، فهذا ما لي�ص لنا حق 
في����ه. هذامنط����ق غ����ر مقب����ول يف احلياة 

العملية. قد نعبث ولكن لي�ص يف ال�سوق!
يف  هن����ا   ،١٩٥٨ ث����ورة  بع����د  اعتدن����ا، 
الع����راق اأو يف م�س����ر و�س����وريا، ث����م تكرر 
وحت����ى الي����وم يف دول اخللي����ج تقلي����دًا ملا 
يف ال����دول اال�س����رتاكيه ه����ي الت����ي تن�س����ر 
الكتب واملج����الت وتقيم معار�����ص الكتاب 
واالحتف����اءات بالكت����اب وامل�س����اهر. هذه 
ح�س����نة ولكنه����ا لي�س����ت ب����ال ثمن. فف�س����اًل 
عم����ا نعرفه من �س����روط الن�س����ر الر�س����مي، 
تكمن اىل جانب مزاياه م�س����ادرة املختلف 

املتم����رد وتاأكي����د جوانب تريده����ا الدولة. 
ال ِهَب����ة ر�س����مية م����ن دون م�س����ادرة بع�ص 
احلري����ة اأو تاأكيد ر�س����ا ع����ن الدولة ووالء 
له����ا- الكت����ب املحايدة متر ب�س����الم وتنجو 

من مقت�سيات �سروط الن�سر.
الن�س���ر  دار  غ���ر  الدول���ة  ان  يهمن���ا  م���ا 
اخلا�سة، هناك دار الن�سر الر�سمية تعتمد 
على خم�س�س���ات من ميزانية الدولة. دار 
الن�س���ر اخلا�س���ة يجب ان ت�س���تعيد كلفها 
وم���ع الكلف ن�س���بة ربح لتعي����ص ويعي�ص 
العاملون فيها ولدميومة العمل. لذا يبدو 
الطل���ب من دار الن�س���ر ان ت�س���حي، طلب 
غ���ر واقع���ي، وطلب ال يدل على ح�س���افة 

كافية.
و ما دمنا و�سلنا اىل نقطة احل�س�اب واىل 
تفهم وادراك ال�سرورات التي حتكم العمل 
اخلا�����ص، فيجب ااّل نغفل حقيق����ة ان عددًا 
من دور الن�سر، العربية وغر العربية، قد 
تك�سب مردودًا عاليًا، اأجرًا ال ي�سمى اجرًا، 
م����ن مراك����ز ثقافية او�سيا�س����ية، م����ن دول 
اخرى. يت�س����ح هذا اكرثيف ترجمة بع�ص 
الكتب ون�س����رها، لي�ص ذلك �س����رًا، فبع�سها 
يقول: مت طبع هذا الكتاب بالتعاون مع اأو 
مب�ساعدة الق�سم الثقايف يف هذه ال�سفارة 
ا�س����مها  ويذك����ر  دارالن�س����راالجنبية،  اأو 
وا�س����حًا. مهما اختلفت م�س����ادر اال�سهام، 
كلها تعني اأن ال ن�س����رجمانًا وال ن�س����ر ملا ال 
ُيباع )ااّل ِبعو�ص( وال ن�س����ر ل�س����واد عيون 

الثقافة!
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 رواء الج�صاني 

 يا�صين طه حافظ

 رزاق عداي

 ها�صم �صالح

-قب���ل خم�س���ة وع�س���رين عاماُ، ويف �س���بيحة االأحد، ال�س���ابع 
والع�س���رين من متوز عام الٍف وت�س���عمئة و�س���بعة وت�س���عني، 
حتديدًا، ا�ستنفرت وكاالت اأنباء ومرا�سلون وقنوات ف�سائية 
وغره���ا من و�س���ائل اع���الم، لتبث خربًا ه���ادرًا، موؤ�س���يًا، هّز 
م�س���اعر، لي����ص النخ���ب الثقافي���ة وال�سيا�س���ية فح�س���ب، ب���ل 

واالألوف االألوف من النا�ص يف �ستى االرجاء:
»اجلواه���ري يرح���ل اإىل اخلل���ود يف اح�د م�س���ايف العا�س���مة 

ال�سورية - دم�سق، عن عمر يناهز املئة عام«..
وهكذا يطبق “املوت اللئيم” اذن على ذلك املتفرد الذي �س���غل 
الق���رن الع�س���رين، عل���ى االأق���ل، ابداع���ًا ومواهب، ث���م لرتوح 
االأحادي���ث والكتاب���ات ت���رتى بعد اخل���رب املفجع، ع���ن عظمة 

وجمد الراحل العظيم:
- املتميز بعبقريته التي يتهّيب اأن يجادل حولها اأحد..

- ال�سيا�س���ي ال���ذي مل ينت���م حل���زب، ب���ل كان “حزب���ًا” بذاته، 
يخو�ص املعارك �سعرًا وفكرًا ومواقف رائدة...

- الرمز الوطني الذي اأرخ للبالد واأحداثها باأتراحها واأفراحها 
من داخل احللبة، بل وو�سطها، مقتحمًا ومتباهيًا:

اأنا العراُق ل�ساين قلبه ودمي فراته وكياين منه ا�سطاُر
اجل���ريء  القل���م  حام���ل  نف�س���ه:  اخلال���د،  الراح���ل  وذل���ك   -
واملتح���دي الذي “ل���و يوهب الدنيا باأجمعها، م���ا باع عزًا بذل 
املرتف البطر”.. نا�س���ر �س���حف “الراأي الع���ام” و”اجله���اد” 

و”الثبات”.. ورفيقاتهن االأخريات...
- منّوٌر متميٌز من اأجل االرتق��اء، �سدح موؤمنًا على مدى عق�ود 

حياته املديدة:
لثورة الفكر تاريٌخ يحدثنا، باأن األَف م�سيح دونها �سلبا..

- �س����احب “ي���وم ال�س����هيد” و”اآمن���ت باحل�س���ني” و”قلب���ي 
لكرد�ستان” و”الغ�سب اخلالق” و”الفداء

والدم”... �سامخ، يطاأ الطغاة ب�س�سع نعلٍ  عازبا..
- واجلواه�ري اي�س���ا واي�س���ا: متمرد عنيد ظ�ّل ط�وال حيات�ه 

باحثًا عن “و�س�ك معرتك اأو قرب
م�ستجر”.. كّي “يطعم النران باللهب«!..

“املق�س���ورة” و”زورب����ا”  فرائ����د  ب���ال ح����دود يف  مب���دٌع   -
و”املع�ري” و”�س�جا البح�ر”و”اأفرودي�ت” و”اأنيت�ا” و”لغة 
الثياب” و”اأيها االأرق” واأخواتهن الكثار... وهو قبل كل هذا 
وذاك “اأحب النا�ص كل النا�ص، من اأظلم كالفحِم، ومن اأ�س���رَق 
كاملا����ْص””. كما انه “الفتى املم���راح فراج الكروب” الذي “مل 

يخل من البهجة دارا«..
- رائٌد يف حب وتقدي�ص من “ُزَنّ احلياة” فراح ي�سوغ ال�سعر 
”... و”يقتب�ص من وليدهن نغم الق�سيد«.. “قالئدًا لعقودهَنّ

- وديع كاحلمامة، ومنتف�ص كالن�س���ر، حني ي�ستثره “ميتوَن 
على ما ا�ستفرغوا جمدوا..«

- وهو ال غره الذي قال ما قال، وما �س���لى “ لغر ال�س���عر من 
وث�ِن “... فبات ال�سعراء يقي�سون

قاماتهم على عمود قامته ال�سامخ...
- انه وباخت�سار: ذلك الطموح الوثاب الذي كان، ومنذ فتوته 
اأن يروح ومل يبِق ذكرا”... فهل راحت ق�سائده -  “يخ�س���ى 
حق���ا - “ملوؤ ف���م الزمان”!! وه���ل ثبتت مزاعمه باأن ق�س���ي��ده 

نيزك و�سهاب” وهو القائل: ويفنى  “�سيبقى 
وها هو عنده فلٌك يدوي..... وعنَد منعٍم ق�سٌر م�سيُد

ميوًت اخلالدوَن بكل ف�ج.. وي�ستع�سي على املوت اخللود
ت���رى هل �س���دق مب���ا زع���م؟؟!!... التاري���خ وحده م���ن انباأنا، 

وينبئنا عن االمر،
ويا له من �ساهد حق عزوٍف عن الرياء!!

ين�صر اال�صتاذ يا�صين طه حافظ
هذه الحلقة عن الن�صر الثقافي.. و�صتفتح المدى باب الحوار كما �صتقيم جل�صة نقا�صية عن هذا المو�صوع

المحرر

ع����ن ال�����ش��ع��ر وال��ن�����ش��ر

 الجواه���ري..
ربع قرن على الرحيل

تون�س ومخرجات الربيع العربي

الفل�شفة كحل وحيد لال�شتع�شاء التاريخي
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المراجعة النقدية لالأفالم العربية 
الم�شاركة في الدورة االخيرة 

لمهرجان كارلوفي فاري، ت�شير اإلى 
زيادة االهتمام بالمنجز العربي، 
منذ تولى الناقد جوزيف فهيم، 

م�شوؤولية برمجة اأفالم ال�شرق 
االأو�شط وال�شينما العربية فيه. 

الأح�ش���ن  اختيارات���ه ل تنح�ش���ر بجل���ب 
والأجم���ل ب���ل والبح���ث ع���ن املتمي���ز على 
نع���ة ال�شينمائية، اإىل جانب  م�شتوى ال�شَ
لأق�ش���ام  املهم���ة  الأف���ام  بع����س  اختي���ار 
ال���ذي  املا�ش���ي(  )م���ن  مث���ل  ا�شِتعادي���ة 
ق���دم للجمه���ور الت�شيك���ي هذا الع���ام فيلم 
“بريوت اللقاء” )1981( لربهان علوية. 
ويف ق�ش���م املخ�ش����س لاأف���ام الق�ش���رية 
)براغ �شورتز( اأدرج فيلم “ور�شة” لدانيا 
بدير، و”الأ�شجار” لرمزي با�شور، وعلى 
م�شت���وى الأف���ام الروائي���ة الطويل���ة كان 
هن���اك منجز اللبن���اين علي �ش���ري، الأول 
)اآف���اق(  ق�ش���م  يف  املعرو����س  “ال�ش���د”، 
الأ�ش���ل  امل�ش���ري  و”حرق���ة” لاأمريك���ي 
لطفي ناثان، اإىل جانب املغربيني: “اأزرق 
ت���وزاين،  م���رمي  للمخرج���ة  القفط���ان” 

و”حتت ال�شجرة” لأريج ال�شحريي.
“اأ�شج���ار”  الق�ش���ريان:  اللبناني���ان 
ع���وامل  بحث���ًا يف  و”ور�ش���ة” يقرتح���ان 
وجودي���ة لأف���راد يعي�شون اأزم���ات نف�شية 
اأو�شاع���ًا  مرده���ا  جواني���ة  ومتزق���ات 
اجتماعية وديني���ة واقت�شادي���ة �شاغطة، 
م���ن  وتزي���د  اأرواحه���م  انعت���اق  تعي���ق 
ان�شحابه���م نح���و الداخ���ل، ه���ذا ياأتي يف 
منج���ز داني���ا بدي���ر، ع���رب بطله���ا العام���ل 
ال�شوري، على رافعة يف موقع بناء جديد 
ُي�شّيد يف مدينة بريوت. التكثيف ال�شردي 
يقابله ثراء ت�شوير، يحيل الن�س الق�شري 
اإىل منجز جمايل بارع يزداد حاوة باأداء 
املمث���ل والراق�س )خن�ش���ا(، الذي يجد يف 
العل���و ال�شاهق م�شاحة يتخل����س فيها من 
�شغ���وط تعي���ق حريت���ه يف التعب���ري ع���ن 

“ور�ش���ة”  يف  كامن���ة.  ج�شدي���ة  رغب���ات 
اأف���ق  عل���ى  املنفت���ح  الوا�ش���ع  الف�ش���اء 
لمتناهي، ياأتي عرب رافعة عماقة، يقابله 
�شي���ق م���كاين وانغ���اق جمتمع���ي عل���ى 
الأر����س املح�شورة ب�شوري���ني جاوؤوا اإىل 
ب���ريوت هربًا من ح���رب ل ترح���م. امل�شهد 
املُع���رِب ع���ن احلالت���ني ُيج�ش���د يف اللحظة 
التي يب���داأ فيها )خن�ش���ا( بالرق�س، و�شط 
ف�ش���اء ف�شيح على اأنغ���ام اأغنية )الأطال( 
لأم كلث���وم، كلم���ات مقط���ع منه���ا يق���ول.. 
اأطل���ق ي���دّي” �ش���دى  “اعطن���ي حريت���ي 
مو�شيق���اه يرتدد عالي���ًا يف �شماء بريوت، 
ي�شع���ر خاله���ا �شائ���ق الون����س ال�شوري، 
بحري���ة مطلقة تلغ���ي للحظة قه���رًا وقمعًا 
ج�شدي���ًا ونف�شي���ًا. امل�شهد م�ش���ور برباعة 
لفت���ة )ت�شوي���ر �ش���ادي �شعب���ان(، حتي���ل 
املنج���ز كله اإىل حتفة ب�شرية، مثلها جنده 
يف “الأ�شج���ار”، وبطله���ا ب�ش���ري )املمث���ل 
العل���وم  املخت����س يف  �شرت���وين(،  ن���دمي 

الزراعي���ة، حلظ���ة موت وال���ده يف القرية 
الت���ي ُيقي���م فيها م�شروع���ًا زراعي���ًا خا�شًا 
يواج���ه م�شكل���ة ب�شب���ب اجلف���اف. يخفف 
�شانعة من حدة مي���ل ن�شنه اإىل اجلواين 
وانكف���اء اهتم���ام بطله باأ�شج���ار الزيتون 
امل�شاب���ة بفريو�س، يه���دد بالق�شاء عليها، 
ع���ن بقي���ة اهتمام���ات عائلي���ة و�شكلية لها 
�شلة مبرا�شيم دفن والده، باإ�شفائه روحًا 
�شاخ���رة على َم�شاهد جت�ش���د الفعل املازم 
مل���ا بعد اإعان امل���وت والتبا�شاته املُحرية. 
تناق����س  حال���ة  منه���ا  ت�شن���ع  �شخري���ة 
ب���ني �شكاني���ات مرا�شي���م دف���ن، له���ا �شلة 
بنهايات، وبني ان�شغال بحياة اأ�شجار هي 
اأَوىل بالن�شب���ة لب�ش���ري بالرعاية من موت 
حا�شل ل رجعة في���ه. يف الأ�شجار احل�س 
الفل�شف���ي ط���اٍغ، فيما الهاج����س املجتمعي 
املت���اأت م���ع مهاجري���ن �شوري���ني يعي�شون 
اأو�شاع���ًا بائ�ش���ة يف ب���ريوت ي�ش���ود يف 
جودة  اإىل  ي�ش���ريان  الثن���ان  “ور�ش���ة”. 
�شنعة �شينمائية واإىل ميل نحو بحث يف 

جوانيات الكائن الب�شري حلظة مواجهته 
مواقف حياتية متعددة امل�شتويات دراميًا، 
ه���ي يف النهاية من مين���ح الن�س الق�شري 
م�شاح���ة تكفي ل�شتيعاب ع���وامل ودواخل 
م�شطربة مكتوبة باأ�شلوب �شردي بارع.  

التكثي���ف الب���ارع للزم���ن جن���ده اأي�شًا يف 
منجز املغربي���ة اأريج ال�شح���ريي، “حتت 
م�شاحته���ا  ب�شيط���ة  ق�شت���ه  ال�شج���رة”. 
الزمني���ة حم�ش���ورة بي���وم عم���ل واح���د، 
ل�شغيل���ة مكلف���ني بح�ش���اد ثم���ار اأ�شج���ار 
الت���ني النا�شج���ة. اأغلبيته���م م���ن الن�شاء، 
�شابات على الأخ����س يدخلن يف حوارات 
طيل���ة الوق���ت ع���ن اأحواله���ن ال�شخ�شي���ة 
هام�شه���ا  عل���ى  العاطفي���ة.  وعاقاته���ن 
تاأت���ي اأح���داث حتيل اإىل وج���ود م�شكات 
اجتماعي���ة معق���دة حموره���ا ال�شتغ���ال 
وال�شيط���رة املالي���ة والبحث ع���ن خا�س 
من فقر موج���ع. تكثف ال�شح���ريي امل�شهد 
اليومي دراميًا، ت�شذبه من كل زائد، مبقية 
عل���ى م�شاحة منه تكف���ي للغو�س يف عمق 

احلالت النف�شية والعاطفية لأبطالها. هذا 
يتطل���ب كتابة متما�شك���ة ل تتحمل انفاتًا 
ول ت�شعب���ًا. امل���كان )احلق���ل( يوف���ر مث���ل 
تلك الإمكاني���ة. كل الأحداث وُجلها مروي 
جت���ري يف ح���دوده، وم���ن داخله���ا يت�شع 
امل�شه���د لياأخذ بع���دًا اأكرب، يام����س اأ�شئلة 
احلري���ة اجل�شدي���ة والعاق���ات اجلن�شية 
واملوان���ع الكابح���ة للتعبري عنه���ا بحرية. 
ثمة نف���اق اجتماعي، حتت �شطحه ترتاكم 
ق�ش�س ح���ب وحكايات ع�شق، البوح عنها 
مت���اح يف حلظ���ات ال�شرتاح���ة م���ن تعب 
عمل، يوؤمن للفقراء بع�شًا مما يحتاجونه 
من مال. امل�شهد يف غالبيته موؤثث اأُنثويًا، 
الرباع���ة يف جتميع مفرداته يعطي املنجز 
وُيغن���ي  املرجت���ى،  معن���اه  ال�شينمائ���ي 
متن���ه املتحرر م���ن كلي�شه���ات التمييز بني 
اجلن�ش���ني. على ط���ول خطه ثم���ة ح�شور 
جت���اوزات  ب���ه  ت�ش���د  للم���راأة،  متما�ش���ك 
وحم���اولت ا�شتغ���ال جن�ش���ي ل يتوقف 
يف جمتم���ع ذك���وري. الت���وازن احلا�ش���ل 
يف م�ش���اره الدرام���ي مينح الن����س الرائع 
ح���اوة و�شا�شة تخفيان انحي���ازًا اأنثويًا 
حمبب���ًا وتبع���د عنه ثق���ًا �شردي���ًا. “حتت 
�شج���رة التني” )الرتجمة الأجنبية للفيلم( 
متر الكثري من احلكايات احللوة، ل تخلو 
من منغ�ش���ات ُيحيلها الن����س )ال�شيناريو 
للمخرج���ة وبالتع���اون مع نبي���ل عيو�س( 
كله���ا اإىل منبعه���ا. اإىل واقعه���ا املَُعرب عنه 
بق�ش����س ب�شيطة ُت�شرد بعفوية خال يوم 
عم���ل ينتهي باأغنية مبتهجة بعودة لبيوت 
تخف���ي م���ن الأ�شرار م���ا ل ميك���ن الك�شف 
عنها �شراح���ة، اإل يف حقول اأ�شجار التني 

الوا�شعة.

مل يول���د يف الراب���ع م���ن مت���وز كم���ا يف 
فيل���م اوليفر �شت���ون بل ول���د يف الثالث 
م���ن مت���وز ع���ام 1962، وقد اكم���ل هذا 
الع���ام ال�شتني من عمره وليزال يحتفظ 
ب�شباب���ه ال���ذي يدي���ن ب���ه رمب���ا اإىل حب 
معجبي���ه؟ وعلى الرغم م���ن ثاث حالت 
طاق، والعديد م���ن املغامرات، مل يغادر 
النجم القم���ة ال نادًرا منذ اأن ح�شل، يف 
�ش���ن الرابع���ة والع�شري���ن، عل���ى مليون 

دولر لقاء دوره يف فيلم )توب غان(..
يبلغ اإجم���ايل اإي���رادات اأفام���ه الأربعة 
وخ���ال  دولر.  ملي���ار   9،5 والأربع���ني 
العق���د 2000-2010، حق���ق ت�شع���ة من 
اأفام���ه الع�ش���رة اأك���ر م���ن 100 مليون 
دولر. وميلك حاليا مايعادل 600مليون 

دولر..
مه���دد  جن���م  اآخ���ر  ه���و  ك���روز  ت���وم 
جت���اوز  اذ  هولي���وود  يف  بالنقرا����س 
عم���ر جنوميته فرتة جنومي���ة �شلف�شرت 
�شتالون وارنولد �شوارزينجر وبرو�س 
اأج���ل  م���ن  فق���ط  ويلي�س..وهويعي����س 
ال�شينما.وق���د اثبت ذلك من خال افامه 
الناجح���ة، وقد ق���ال عنه تي���ريي فرميو 
املن���دوب العام ملهرج���ان كان ال�شينمائي 
املمثل���ني  اأح���د  ه���و  ك���روز  “ت���وم  ان 
ال�شينم���ا وال���ذي حق���ق يف  يف تاري���خ 
اختيارات���ه ويف م�شاريع���ه وعمل���ه اأكرب 

ن�شبة جناح”.
ول���د توما�س ك���روز مابوث���ر الرابع يف 
بنيويورك..وهوالب���ن  �شرياكي���وز 
اأربع���ة  ب���ني  الأ�شغ���ر والول���د الوحي���د 
اأطف���ال.كان يع���اين م���ن ع�ش���ر الق���راءة 
املدر�ش���ة.  يف  منب���وذ  باأن���ه  وي�شع���ر 
بالإ�شافة اإىل ذل���ك، انتقلت الأ�شرة وفًقا 
لوظيفة الأب الذي �شوره كروز على اأنه 
طاغية حملي، وفًقا ملا ذكره كاتب �شريته 
الذاتي���ة اأن���درو مورت���ون. كان يبلغ من 
العم���ر اأح���د ع�ش���ر عاًم���ا عندم���ا انف�شل 
واأخوات���ه  والدت���ه  م���ع  واق���ام  وال���داه 

الثاث.
مدر�ش���ة  يف  عاًم���ا  ال�ش���اب  اأم�ش���ى 

التعلي���م  تلق���ى  حي���ث  فرن�شي�شكاني���ة 
الكاثوليك���ي. وه���و يعت���ز برغبته لفرتة 
ق�ش���رية يف اأن يكون كاهًنا، ثم متنى اأن 

يكون ريا�شًيا بارًزا. وبعد اإ�شابة 
يف الركب���ة، التف���ت اإىل 

مااث���ار  امل�ش���رح، 
غ�شب والدته.

فيل���م  يف  ب���رز 
للمخرج  )تاب����س( 

هارولد بيكر عام 
جم�شدا   1981

جمن���د  ر و د
ي�شعر  �شاب 

باخل���وف.. يق���ول كروز:”لق���د ُعر�شت 
عل���ي جمي���ع اأدوار القات���ل املت�شل�ش���ل” 
يف اأف���ام املغام���رات يف تل���ك احلقب���ة. 
فيل���م  ع���ن  وي�شيف:”�شمع���ت 
كوب���ول  ف���ورد  فران�شي����س 
 ) ن مل�شت�شعف���و ا ( يد جلد ا
ال�شب���اب  كل  وكان 
له:  مر�شحني  الطموحني 
كي���ج، ميك���ي  نيكول����س 
رورك، باتري���ك �شوي���زي، 
م���ات ديلون، روب���رت داوين 
جوني���ور، روب ل���وي، اإميلي���و 
اإ�شتيفي���ز... كن���ت مبتدئ���ا يف 
الع�شري���ن،  �شنوات���ي  اأوج 
الأب  مدي���ر  لروؤي���ة  وذهب���ت 
الروحي وقلت ل���ه: “ل يهمني 

الدور، اأريد اأن اأعمل معك”.
حق���ق ت���وم ك���روز ال�شه���رة خال 
�شن���وات الثمانين���ات لدرج���ة انه ح�شل 
عل���ى اأج���ر ملي���ون دولر مقاب���ل دوره 
يف فيل���م )ت���وب غ���ان( وه���و يف �ش���ن 
الرابع���ة والع�شرين..كان دوره يقت�شي 
اجللو����س يف قم���رة القيادة م���ع قدامى 
م���ن  ومتك���ن  البحري���ة  يف  املحارب���ني 
ال�شيط���رة عل���ى املوقف وا�شب���ح بعدها 

فتى العمال املحفوفة باملخاطر..
كوب���ول  عن���ه  حت���دث   2021 ع���ام  يف 
ل�شحيف���ة الغاردي���ان: “كان ت���وم كروز 
طفًا مفعًم���ا باحليوية وكان �شيفعل اأي 
�ش���يء لتح�ش���ني اأدواره”. ويف الواق���ع 

لي����س م���ن الوا�ش���ح اأيهم���ا كان يحاول 
اأن يظه���ر لاآخ���ر اأن���ه �شيكون ل���ه الكلمة 
الأخرية. لقد دمره طموح كوبول. بينما 
ق���ادت �شخ�شي���ة توم ك���روز املخرج اإىل 

القمة.
يف فيل���م )الغرب���اء(، ح�ش���ل ك���روز على 
الدور الرئي�ش���ي يف اأعمال بول برغمان 
باملخاط���ر حي���ث ج�ش���د دور  املحفوف���ة 
يطم���ح  ال���ذي  ال���ري  ال�ش���اب  جوي���ل، 
وقادت���ه  برين�شت���ون.  جامع���ة  لدخ���ول 
مغامرات���ه اإىل الرتب���اط بعاه���رة جلمع 
الأم���وال ب�شرعة.لك���ن فيلم )ت���وب غان( 
كان �شربة موفقة بالن�شبة له، فقد عر�س 
علي���ه ال�شتودي���و خم�ش���ة مايني دولر 
مقابل تكملة الفيل���م لكنه رف�س لأنه فكر 
انه يجب ان يعمل مع ممثلني وخمرجني 

م�شهورين ليتعلم،
مت تر�شيح���ه جلائزة الو�ش���كار عن فيلم 
)ول���د يف الراب���ع م���ن مت���وز( لأوليف���ر 
�شت���ون، ا�شتن���اًدا اإىل ال�ش���رية الذاتي���ة 
املخ�ش���رم  املح���ارب  كوفيت����س،  ل���رون 
ال���ذي ك�شرت���ه ح���رب فيتن���ام. لكن���ه فاز 
من���ه  غل���وب وافلت���ت  بجائ���زة غول���دن 
داي  داني���ال  الأو�شكارل�شال���ح  جائ���زة 
لوي�س )الذي فاز باأول جوائز الأو�شكار 
دوره  1990(..وكان  ع���ام  يف  الثاث���ة 
يف فيل���م )مقابل���ة م���ع م�شا����س الدماء( 
للجمه���ور.. 1994مفاج���اأة  ع���ام  يف 
لقائ���ه باملمثل���ة نيك���ول كيدم���ان  وبع���د 
الأوىل  النظ���رة  م���ن  حبهم���ا  وتتوي���ج 
بال���زواج ا�شرتكا بثاث���ة افام كزوجني 

وا�شتهرت عاقتهما الرومان�شية واحبها 
اجلمهور..

كان دوره ممي���زا اي�ش���ا يف فيلم )عيون 
مغلقة( عام1999وهو اآخر افام �شتانلي 
كوبري���ك، ويف نف�س العام، ظهر يف فيلم 
)ماجنولي���ا( لب���ول توما����س اأندر�ش���ون 
كمعلم طائف���ة، يف اإ�ش���ارة اإىل ع�شويته 
املفتوح���ة يف كني�ش���ة ال�شيانتولوجي���ا. 
وبع���د فيلمه )حرب الع���وامل( مع �شتيفن 
�شبيلب���ريغ، وفيل���م )مهم���ة م�شتحيل���ة( 
م���ع بري���ان دي بامل���ا، حت���ول اىل جمال 
النت���اج وعه���د بافام���ه اىل خمرج���ني 
اآخري���ن مث���ل جوزي���ف كوزين�شك���ي يف 
اف���ام )الن�شيان، مافريك( اأو كري�شتوفر 
ماك���وري يف افام )ج���اك ري�شر واأربعة 

اجزاء من مهمة م�شتحيلة(.
كان ت���وم ك���روز قد نال �شمع���ة �شيئة يف 
اأوائ���ل العق���د الأول م���ن الق���رن احلادي 
والع�شرين بعد انتمائه لل�شيانتولوجيا، 
وم�شاركت���ه يف م�شل�ش���ل “الأريكة” مع 
اأوب���را وينف���ري، وزواج���ه وطاق���ه من 
كات���ي هومل���ز، بناء عل���ى ذل���ك، مل يجدد 
�شتودي���و باراماونت عق���ده معه كمنتج.

ك���روز  ت���وم  كان   ،2006 ع���ام  ومن���ذ 
متحفظ���ا  والع���ازب  ال�شيانتولوج���ي 
مل  ان���ه  لدرج���ة  بالغمو����س.  وحماط���ا 
ي�شتفد من “در����س ال�شينما” ومل تنفعه 
�شفات���ه ليق���دم �شيئ���ا اف�شل لكن���ه اثبت 
خال ح�ش���وره يف مهرجان كان الخري 
ان���ه �شيبق���ى اآخ���ر جنم كبري م���ن جنوم 

هوليوود...

اأ�ش���درت �شرك���ة ع�شتار لاإنت���اج الفني بينا 
اأعلن���ت في���ه باإط���اق فيل���م )جنائ���ن معلقة( 
ال���ذي انتجته ال�شرك���ة يف مهرجان البندقية 
�شبتم���رب  يف  �شيق���ام  وال���ذي  ال�شينمائ���ي 

القادم، وجاء يف اليبان:
»�شيحتف���ل فيلمن���ا »جنائن معلق���ة« للمخرج 
اأحمد يا�شني الدراجي بعر�شه العاملي الأول 
يف مهرجان البندقية ال�شينمائي الدويل يف 
31 اآب/اأغ�شط����س - 10 اأيلول/�شبتم���ر من 

العام احلايل 2022«
واأ�ش���اف البيان:ن�شع���ر بفخ���ر به���ذا املنجز 

العراق���ي الكب���ري ال���ذي اأ�شتمرين���ا بالعم���ل 
علي���ة ٧ �شن���وات متوا�شل���ة، من���ذ اأن ب���داأت 
رحلة كتاب���ة ال�شيناريو كل من اأحمد يا�شني 

ومارغري���ت جلوف���ر بالتع���اون معن���ا، كان 
الفيلم  ق�ش���ة  امل�ش���رية”.  ا�ش���ل  “التح���دي 
ت�ش���رد رحلة �شتة اأيام عندما ي�شتيقظ اأ�شعد 

)11( ع���ام وط���ه )28( ع���ام م���ع اأول دع���وة 
لل�ش���اة ل�ش���ق طريقهم اإىل الطم���ر ال�شحي 
“جنائن معلقة” وهي عبارة عن خليط �شام 
من تال النفايات التي حت�شوا معدة الأر�س 
حتت�ش���ن مئ���ات العائات، ليتبن���ى املراهق 
اأ�شع���د روبوت دمية اأمريكي���ة بحجم اأن�شان 
ويعر�شه���ا عل���ى طه كهدي���ة لإ�شب���اع رغبته 
العاطفي���ة ليهاجمه طه بتهمة خرق الأعراف 
والقوان���ني الأخاقية، وبال�شدف���ة يكت�شف 
اأمري )18( عام “الدمية “، وعلى الفور يعي 
قدرتها ليج���رب اأ�شعد بالعمل معه بال�شراكة، 
تنجح جتارتهم وتدر الكثري من املال ليدرك 
اأ�شعد اأنه م�شتغل. تختط���ف الدمية بدوافع 
الغري���زة فيخاطر اأ�شع���د بحيات���ه لإنقاذها، 
متخفيًا من عيون وال�شنة 
تطارد  الت���ي  املجتم���ع 

الع���ار.  وغ�ش���ل  بالت�ش���رف  وتطالب���ه  ط���ه 
يه���رب اأ�شع���د حم���اوًل حماي���ة الدمي���ة اإىل 
ناقلة اجلن���ود المريكية املهج���ورة، ملجئه 
يف اجلنائ���ن املعلق���ة. لك���ن الأوان ق���د ف���ات 
ودفنت الدمية مع جميع اأحامه ليبداأ اأ�شعد 
رحل���ة من اأج���ل كربيائه بالبح���ث عن دميته 

املخطوفة.”
واع���رب البي���ان ع���ن �شك���ر ال�شركة ل���كل من 
فريق العمل واملمثلني والداعمني واملنتجني 

امل�شاركيني وجميع اجلهات العراقية.
والفيلم الذي تنتج���ه ع�شتار لاإنتاج الفني، 
بريط���اين،  عراق���ي،  م�ش���رتك  اأنت���اج  ه���و 
فل�شطين���ي، م�ش���ري، �شع���ودي. متثي���ل كل 
م���ن: ح�ش���ني حمم���د جلي���ل ب���دور اأ�شع���د، 
وو�ش���ام �شياء بدور طه، واأك���رم مازن علي 

بدور اأمري، وجواد ال�شكرجي بدور جمعة.

 عالء املفرجي
كالكيت

في مديح )عدي ر�شيد(
ي���وم انهارت الطبقة الو�شطى يف بلده، واأ�شبحت جمرد حديث 
ب���ني يائ�ش���ني، وي���وم لفظ���ت اآخ���ر �ش���الت ال�شينم���ا يف بغداد 
اأنفا�شه���ا متحول���ة اىل حم���ات خ���ردة او ماخ���ور، وي���وم خ���ا 
الطق�س الجتماعي العراقي من ارتياد ال�شينما، ومي �شار جيل 

كامل با اأفام اأو �شينما، �شوى ما يراه يف التلفزيون.
كان هن���اك �شابا خج���ول، ومتوثب���ا بالوقت نف�ش���ه، اأ�شمه عدي 
ر�شي���د، عرفته اأول مرة نهاي���ة الت�شعينيات يومها كنا يف حديقة 
احتاد الدباء، على مائدة واحدة اأنا والراحلني ال�شاعر والكاتب 
ريا�س قا�شم والناقد ال�شينمائي �شامي حممد، عندما قدم نف�شه 
اإلين���ا بخجل. فاأيقنت من بريق عيني���ه والذكاء الذي ي�شع منها، 

اأن م�شتقبل ال�شينما �شي�شنعه اأمثاله.
راح )ع���دي( يحاول بينه وبني نف�ش���ه، اأن يعيد لنا كل ذلك، فقط 
مبج���رد اأن حت���ني ل���ه الفر�ش���ة، وح���ني ج���اء اأوان حتقيق هذه 
الفر�ش���ة ع���ام 2003، كان لبد لهذه الفر�شة م���ن اأدوات ليحقق 
به���ا حلمه. فما كان علية اإل ان ينتزع اأمر هذه الدوات بيديه اأو 
وباأ�شنان���ه، فبب�شاطة كان عدي يقول: » كنا نكره �شدام، ولكننا 
ل نزال غري قادري���ن على الفرح لذهابه«.. وهذا ما ح�شل عندما 
�شم���ر وزمائه ع���ن �شاعديه ليح�شل يف ال�ش���وق ال�شوداء، على 
اأفام كوداك 35 مليمرت، كانت موجودة يف اأر�شيفات �شدام منذ 
ثاثني عامًا، اأي حتمًا من خزانة �شموم ال�شرير، بح�شب الدعاء 

الوارد يف ملف الفيلم الإعامي الدعائي.
املفارقة املوؤملة اأن �شركة كوداك اأوقفت اإنتاج الأفام امل�شتخدمة 
يف الت�شوي���ر ال�شينمائ���ي يف ع���ام 1983، لكنه���ا اأم���ام اإ�شرار 
ر�شي���د ن�شحت���ه بتخفي���ف الإ�شاءة اأثن���اء الت�شوي���ر، فا�شتحق 
للعر�س”  “غري �شالح  الفيلم عنوان »Underexposure” او 
اأه���ي مغامرة؟ اأم جن���ون؟ اأم فك���رة رائعة ومبتك���رة للت�شويق، 

ح�شل عليها )عدي( من األعيبه ال�شحرية.؟
وانغمر مع �شديقه البارع زياد تركي، يف العمل يف )غري �شالح 
للعر�س(، وخلفهم تيار �شبابي ثقايف جمدد يحمل اأ�شم )ناجني( 
اأخذ على عاتقه اأن ينحت ب�شخر الثقافة العراقية العتيدة، معلنا 
ع���ن وجوده، وحيث ل برنامج ت�شوي���ر، ول خطة انتاجية، ول 
تقاليد عمل، �شوى ال�شرار لتحقيق احللم، كان جمرد اأتفاق بني 
ا�شدق���اء ليعلنوا ع���ن وجودهم، كمثقفني لديه���م م�شروع، يجب 
اأن يكتمل.. ولأن احلروب واحل�شار مبختلف ا�شكاله، والقمع، 
كانت تتزاحم يف ذاكرته، مل يكن يعرف من اين يبداأ، ف�شرخ يف 

ره”. �شمت: “ب�ِتُّ ل اأعرف ما الذي علّي اأن اأ�شوِّ
اكتم���ل “غ���ري �شال���ح”، ون���ال �شب���ق تاريخ���ي، قب���ل اأن ين���ال 
امل�ش���اركات الدولية واجلوائز، بكون���ه اأول فيلم بعد )التغيري(، 
وراح ال�شب���اب م���ن ع�شاق ال�شينم���ا وخريجيها اجل���دد يرنون، 
اىل ه���ذا الجناز ال���ذي حققه نظريهم الع�شام���ي )عدي ر�شيد( 
ويع���دوه اأبا لل�شينم���ا اجلديدة. نع���م هو اأب ال�شينم���ا احلقيقة 
بع���د 2003، هو م���ن اأ�شعل جذوة احلما����س يف نفو�س ال�شباب 

ليكتبوا تاريخا جديدا لها.
)ع���دي( الذي اأر�ش���ل يل يف فرتة عمله يف )غ���ري �شالح(، ر�شما 
ل�شري���ط �شينمائي، علي���ه كلمة بغداد، والذي م���ا جعلني ا�شاأله: 
مت���ى نرى فيلمك عن بغ���داد، كما فعل فيلليني لروم���ا، وما فعله 
�شكو�شي���زي لنيويورك؟ وانت حتب بغداد بهذا القدر، اأجابني: 
“ اأذوب بذاكرتي.. اأين ال�شريط.. واين الذاكرة؟ بل اأين املدينة 
بني هذا وذاك”.. وا�شتدرك “ا�شعر بي يوما اين �شا�شبع فيلما 
جي���دا.. وبكل حب وثقة، �شتكون ماحمك انت، والذين بقدرتك 

على احلب.. حمورا ا�شا�شيا يف ذاكرتي”
اأنغم����س �شديقي ع���دي يف جلة م�شاريعه، والت���ي جعلته بعيدا 
عن���ا، يف )نيوي���ورك(، لي�شتزي���د م���ن اخل���ربة والدرا�ش���ة، بعد 
اأن اطمئ���ن جلي���ل من ال�شب���اب يحف���رون يف امل�شتحيل من اجل 
�شناع���ة م�شاريعه���م واأفامه���م، ليجعلونا ننتبه لأخط���ر ر�شالة 
يف الثقاف���ة، ال�شينم���ا، لينف�ش���وا الغبار عنها باعث���ني اياها اىل 
حي���ث نتلم�س اجلمال. ال�شينما التي �شار لها بعد ع�شرين عاما، 
جمه���ور وكتاب ومنتج���ني، بف�شل حماولة �ش���اب خجول ا�شمه 

)عدي ر�شيد(.

اكتمل “غير �شالح”، ونال �شبق تاريخي، 
قبل اأن ينال الم�شاركات الدولية والجوائز، 

بكونه اأول فيلم بعد )التغيير(، وراح 
ال�شباب من ع�شاق ال�شينما وخريجيها 

الجدد يرنون، الى هذا االنجاز الذي حققه 
نظيرهم الع�شامي )عدي ر�شيد( ويعدوه اأبا 

لل�شينما الجديدة.

الأفالم العربية في الدورة الأجمل والأكثر حداثة
في مهرجان كارلوفي فاري 56
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فيلم جنائن معلقة ي�شهد عر�شه الأول في مهرجان البندقية ال�شينمائي

توم كروز.. نجم هوليوود الأخير



ب�سام عبد الرزاق
ت�سوير حممود روؤوف

وا�ض���اف ان "زي���رك املول���ود يف 
منطق���ة كرمن�ض���اه يف كرد�ض���تان 
اي���ران 1921 تعر�ض منذ طفولته 
اىل �ض���تى انواع احلرمان والفقر 
ومل مينعه هذا من حب املو�ض���يقى 
طفولت���ه  من���ذ  وغن���ى  والغن���اء، 
وكانت رحالته بني املدن بحثا عن 
الرزق لها تاأثري يف جممل منجزه 

الفني".

الباح���ث املو�ض���يقي حيدر �ض���اكر 
احلي���در ق���ال ان "الفن���ان ح�ض���ن 
زيرك يعد مدر�ض���ة للغناء الكردي 
التي ا�ضبح لها معجبني ومتاأثرين 
م���ن املطربني واملطرب���ات الكرد"، 
مبين���ا ان "الغن���اء الك���ردي عريق 
ج���دا وعرفه التاري���خ واحل�ضارة 
العراقي���ة منذ االف ال�ضنني، وكان 
راف�ض���ا  وطني���ا  الراح���ل  الفن���ان 
االقط���اع واال�ضتعمار وما يخد�ض 

املجتمع الكردي عموما".
وذك���ر انه "�ضم���ن اال�ضم���اء التي 

لديه���ا ج���ذور كردي���ة م���ن بينه���م 
املطرب���ات  م���ن  زري���اب والعدي���د 

واملطربني امل�ضهورين".
واو�ض���ح ان "ح�ض���ن زي���رك اخ���ذ 
املف���رح  الك���ردي  الغن���اء  جان���ب 
ولذل���ك يلقب بابو االغنية الكردية 
املفرحة وحتى االن تغني االجيال 
اغاني���ه وكان ه���و �ضاع���ر ملعظ���م 
اغاني���ه"، الفت���ا اىل ان "الفنان���ني 
العراق���ي  الغن���اء  اث���روا  الك���رد 
ع���ن طري���ق االحل���ان واملوؤلف���ات 

املو�ضيقية".

وذكر احلي���در ان "املق���ام الكردي 
ه���و نف�ض���ه املق���ام العراق���ي اال ان 
ال�ضيء املميز لدينا بالغناء الكردي 
هو االيقاع���ات اجلبلية والطبقات 
العالية ون�ضميه غناء اجلبل، ومن 
خالل قراءتي للفنانني الكرد هناك 
معان���اة م���ن التقالي���د االجتماعية 
والفق���ر، وتعر����ض الفن���ان ح�ضن 
زيرك اىل االعتقال ب�ضبب مواقفه 

ال�ضيا�ضية".
وبني انه "كان للكثري من الفنانني 
الك���رد التاأثري الكب���ري من خالل ما 

قدم���وه لالذاع���ة العراقية، وهناك 
كت���اب �ض���در يف اقلي���م كرد�ضتان 
معن���ي بالغناء الك���ردي والدبكات 
ب���ني  االداء  يف  الف���وارق  يب���ني 

منطقة واخرى".
الفن���ان احم���د الك���ردي ق���دم باقة 
من االغني���ات الكردية برفقة فرقة 
العراقي���ني،  املو�ضيقي���ني  جمعي���ة 
قبله���ا حت���دث ع���ن بن���اء املقامات 
والف���وارق  والكردي���ة  العربي���ة 

باالنتقاالت التي بينهما.
ب���دوره �ض���ارك الباح���ث بال�ض���اأن 
املو�ضيق���ي وق���ارئ املق���ام ح�ضني 
باللغ���ة  اغني���ات  بتق���دمي  �ضع���د 

العربية على مقام الد�ضت.
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لعل اجلزء االأكرب من اأخبار هذه 
البالد مقلق وخمّيب لالآمال، 

لكن هناك اأي�ضا اأخبار ال يعرف 
الواحد منا يف اأية خانة ي�ضعها 
وكاأمنا كل هذه االأخبار املثرية 

لالأ�ضى والقلق ال تكفي، فقد 
اكت�ضفنا اأنَّ هناك تظاهرات 
ميكنها اأن تدخل اخل�ضراء، 
ومتظاهرون يقتلون ما اأن 

حتط اأقدامهم على اإ�ضفلت ج�ضر 
اجلمهورية.. ال اأريد اأن اأ�ضع 

مقارنة بني تظاهرات وتظاهرات، 
فاأنا مع كل مواطن عراقي 

يحتج �ضد الظلم واالنتهازية 
واملح�ضوبية. 

عندما يف�ضل من يطلقون على 
اأنف�ضهم نوابًا يف �ضياغة م�ضروع 

وطني لدولة موؤ�ض�ضات يف 
العراق، نراهم ال يجدون �ضوى 

طريق واحد خلو�ض املعركة 
ال�ضهلة، وهو طريق املنا�ضب 

واملغامن، اعتقادًا منهم اأن العراق 
جمرد كعكة لذيذة ود�ضمة، تعرف 

النا�ض جيدًا اأنها كانت ال�ضبب 
وراء حروب ال�ضا�ضة من اأجل 

البقاء اأطول مدة ممكنة على 
اأنفا�ض الوطن.

ت�ضعة ع�ضر عاما م�ضت تك�ضف اأن 
ما ت�ضنف نف�ضها "قوى �ضيا�ضية 

" ال تزيد عن كونها جزء من جهاز 
خلدمة جمموعة من  اال�ضخا�ض 

يف زي روؤ�ضاء الكتل ، هذه 
اال�ضتهانة مب�ضائر العراقيني 

تكفي وحدها دليال على اننا ال 
نعي�ض يف ظل نظام �ضيا�ضي ، بل 

نعي�ض داخل طوائف �ضيا�ضية ، 
وهذا ما نبهنا عليه بيان النائب 

حممد ال�ضيهود حني قال ان 
تر�ضيح حممد �ضياع ال�ضوداين 

هو تر�ضيح �ضيعي اوال ، ثم ياتي 
العراق ثانيا .. ومثلما يذكرنا 

حممود امل�ضهداين من ان �ضا�ضة 
ال�ضنة ال يهمهم من �ضيجل�ض على 
كرا�ضي احلكم ، املهم ان يح�ضلوا 

على " املاالت " .�ضفكت دماء 
اكرث من 700 متظاهر من اجل 

ان نتخل�ض من املحا�ض�ضة. لكن 
�ضا�ضتنا ي�ضرخون البديل عن 

حكومة املنا�ضفة والتوازن مع 
االعتذار ل�ضاحبة براءة " التوازن 

  . الفتالوي  حنان  " النائبة 
قد يتاآمر البع�ض ويتوقف 

بالتفكري قلياًل يف املقارنة بني 
حجم ودرجة اهتمام االحزاب 
الغربية "الكافرة" حني حتدث 
ازمة �ضيا�ضية ، وبني رد  فعل 
احزابنا التي ترى ال تريد ان 

تغادر منطق اال�ضتحواذ، وهي 
مقارنة ال جتوز، الأ�ضباب عدة 

لي�ض من بينها اأن امل�ضوؤول 
الغربي لديه �ضمري، فيما نحن 
نعي�ض يف ظل �ضا�ضة اأ�ضيبوا 

مبر�ض مزمن يف ال�ضمري.
عام 1968 قامت ثورة الطالب 

يف فرن�ضا �ضد ديغول الذي 
�ضنع الن�ضر لبالده، لكن �ضوت 

ال�ضعب كان اأقوى، ليذهب يف 
النهاية الرجل الذي اأ�ض�ض 

اجلمهورية الفرن�ضية احلديثة، 
اإىل  معتزله يف اجلنوب يكتب 

مذكراته بفرن�ضا اأكرث قوة واأمانًا، 
وب�ضهولة 

يخاف �ضا�ضتنا اقرتاب النا�ض 
من " القلعة احل�ضينة " املنطقة 

اخل�ضراء .. وكان االوىل بهم ان 
يخافوا من ن�ضبة اخلراب الذي 

زحفت على البالد على موؤ�ض�ضات 
الدولة  ، ومن غياب اأي حماولة 

جدية لعمل وطني حقيقي 

يف الطريق اىل 
املنطقة اخل�ضراء!!

وعد الفجر

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ض له���ذا اليوم 
)اخلمي����ض( اأن درجات احلرارة  ترتفع قليال ع���ن معدالتها ليوم اأم�ض، واأن 

اجلو �ضيكون م�ضم�ضا يف العديد من مناطق البالد.
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لمنا�سبة مرور 25 عاما على 
رحيل �س���اعر الع���رب االكبر 
الجواه���ري  مه���دي  محم���د 
يقي���م بي���ت الم���دى للثقاف���ة 
ال�س���تذكار  ن���دوة  والفن���ون 
ي�س���ارك  الكبي���ر  ال�س���اعر 
الباحثي���ن  م���ن  ع���دد  فيه���ا 
والدار�سين لم�سيرة ال�ساعر 
الراح���ل. الفعالي���ة تقام يوم 
غد الجمعة ال�س���اعة الحادية 
بي���ت  ف���ي  �سباح���ا  ع�س���رة 

المدى في �سارع المتنبي.

 جمال العتابي 
الباح���ث والكات���ب، تقيم ل���ه جمعي���ة المهند�سي���ن العراقيي���ن اأم�سية 
بعن���وان "الجم���ال ف���ي الم���وروث الفني العراق���ي" وذل���ك م�ساء يوم 
ال�سب���ت 30 تموز على قاع���ة الجمعية.. الفعالية الت���ي �سيتناول فيها 
الباح���ث تطور الف���ن الت�سكيل���ي والمعماري العراق���ي يديرها رئي�س 

اللجنة الثقافية المهند�س فا�سل الربيعي.

موؤيد عامر 
ت�ضتمر الفعاليات الثقافي���ة والفنية مبنا�ضبة 
الذك���رى اخلام�ض���ة والع�ضري���ن عل���ى رحي���ل 
�ضاعر الع���رب حممد مهدي اجلواهري، حيث 
ابت���داأت الفعاليات االأدبي���ة يف 22 متوزعرَب 
اإقامة جل�ضات ا�ضتذكارية ونقدية يف "املركز 
الثق���ايف البغ���دادي" و�ض���ط �ض���ارع املتنّبي، 
فيما اقام احتاد االدب���اء يوم الثالثاء املا�ضي 
احتفالية كربى احت�ضنتها  قاعتا اجلواهري 
لالدب���اء  الع���ام  االحت���اد  يف  حدي���د  وزه���ا 
والكت���اب و�ضم���ت االحتفالية الت���ي ح�ضرها 
عدد م���ن االدب���اء فعاليات خمتلف���ة ومتنوعة 
للتاأكي���د عل���ى اهمي���ة اجلواه���ري يف تاريخ 
ال�ضعر العراقي والعربي اي�ضا ومكانته التي 

مازالت تتواجد يف طليعة االدباء والكتاب.
وق���ال االم���ني الع���ام لالحت���اد الع���ام لالدباء 
والكتاب يف الع���راق عمر ال�ضراي يف حديث 
ل�)امل���دى(، ان "االحت���اد �ض���ارك  ب�ضل�ضلة من 

الفعالي���ات التي تقيمها اجله���ات الثقافية يف 
الع���راق، يف وزارة الثقاف���ة وحمافظة بغداد 
واملركز الثقايف البغدادي واملجال�ض الثقافية 

البغدادية م���ن اجل ا�ضت���ذكار القامة الكبرية 
ال�ضاعر اجلواهري".

فعالي���ة  يخ����ض  "فيم���ا  ال�ض���راي  وا�ض���اف 

االحت���اد املركزي���ة، فاقيم���ت ع�ض���ر الثالث���اء 
و�ضمت ندوة نقدية �ضارك فيها عدد من النقاد 
واالأكادميي���ني، مع جل�ض���ة �ضعرية �ضارك فيها 
�ضع���راء من الوطن، ف�ض���ال عن اقامة  معر�ض 
م�ضارك���ة  م���ع  من�ضورات���ه،  ي�ضم���ل  للكت���اب 
فاعل���ة من ل���دن دار ال�ض���وؤون الثقافية العامة 
باإ�ضداراته���ا، كما كان هن���اك معر�ض لل�ضور 
الفوتوغرافي���ة، في���ه م���ا يق���ارب 50 �ض���ورة 
للجواه���ري مب�ضاه���د ع���دة، متث���ل مراح���ل 

حياته".
ومل يقت�ض���ر االحتف���ال على ذل���ك فقط، حيث 
ذكر ال�ضراي ان ثمة ق�ضائد للجواهري مغناة 
عر�ض���ت على ال�ضا�ض���ة، و�ضارك���ت فرقة فنية 
تن�ض���د ق�ضائ���ده مبا�ض���رة، مع اغني���ات بهذه 

املنا�ضبة.
"بي���ت  افتت���اح  �ضه���د   االربع���اء  وام����ض 
را ليكون  اجلواه���ري" الذي مت تاأهيل���ه موؤخَّ
ال�ضاع���ر  اآث���ار  بع����ض  ي�ض���م  ثقافي���ا  َمعلم���ا 

ودواوينِه ومقتنياته. 
وتعود مطالب���ات عائلة اجلواهري واملثقَّفني 
العراقّي���ني بتحوي���ل البي���ت ال���ذي عا�ض فيه 
ع�ض���ر  م���ن  الك���رث  متح���ف  اىل  اجلواه���ري 
�ضن���وات، حي���ث كانت امانة بغ���داد قد اعلنت  
عام 2013 اأنَّها متلَّكت البيت وبداأت مبراحل 
ترميم���ه ا�ضتع���دادا جلعل���ه متحف���ا لل�ضاع���ر 
الوع���ود مل  اأن  اإاّل  ���ا،  ثقافي���ا وطنيًّ ومرك���زا 
���ذ وا�ضتم���رَّ ح���ال البيت على م���ا هو عليه  ُتنفَّ
حت���ى اأعلنت اأخ���ريا عن االنته���اء من ترميمه 
وتهيئت���ه ليكون متحف���ا ومرك���زا ثقافيا. من 
جهة اخ���رى ا�ض���درت دار ال�ض���وؤون الثقافية 
طبعة جديدة ومنقحة م���ن كتاب " ذكرياتي" 
لل�ضاع���ر الكب���ري وال���ذي �ضج���ل في���ه مواقف 
مهمة من حياته. واحي���اًء لذكرى اجلواهري 
الكبري تقيم موؤ�ض�ضة امل���دى لالعالم والثقافة 
والفن���ون احتفالية يف بيت امل���دى يف �ضارع 

املتنبي غدا اجلمعة. 

ملنا�سبة ربِع قرن على رحيله.. الأو�ساط الثقافية حتتفل باجلواهري 

بيت  بالتعاون مع معهد غوته ي�ضتذكران املطرب الكردي ال�ضهري ح�ضن زيرك
اقام بيت املدى يف �سارع املتنبي بالتعاون مع معهد غوته الملاين �سمن �سل�سلة فعاليات "جاي تك" اجلمعة املا�سية، 
ال�سهري ح�سن زيرك. وادار اجلل�سة الباحث رفعت عبد الرزاق، والذي حتدث  ا�ستذكارية للفنان الكردي  جل�سة 
عن الفنان الراحل قائال: ان "كل متابعي وم�ستمعي الذاعة العراقية يف املا�سي يعرفون ا�سم ح�سن زيرك، الذي 

قدم نحو الف اغنية، وادى جميع اطوار الغناء الكردي واملقامات العراقية التي يوؤديها الفنانون الكرد".

�ض���در عن دار املدى كتاب وع���د الفجر للكاتب الفرن�ضي رومان 
غ���اري  وال���ذي  يروي في���ه ق�ضة طفولت���ه و�ضبابه م���ع والدته 
املمثل���ة الرو�ضية ال�ضابقة، تلك املراأة، التي قررت اأن جتعل من 
ابنها حم���ور حياتها الوحيد.. رومان غ���اري وا�ضمه احلقيقي 
"روم���ان كا�ض���و" روائ���ي فرن�ض���ي ول���د 1914 يف ليتوانيا. 
وت�������ويف ع���ام 1980 بباري����ض. اختري �ضم���ن اأف�ضل خم�ضني 
روائيًا يف الق���رن الع�ضرين، حازت روايته "وعد الفجر" على 
املركز الثالثني، ال يزال مثار اهتمام الفرن�ضيني من حيث قراءة 
اأعماله الروائية وكذلك االطالع على �ضخ�ضيته املحرية. وهو 
الروائ���ي الوحيد الذي ح�ضل من بني كل الكّتاب، على جائزة 

غونكور مرتني.

ق���ال الفري���ق االإعالم���ي ل�ضاك���ريا، ي���وم 
الالتيني���ة  اأم���ريكا  اإن جنم���ة  االأربع���اء، 
رف�ض���ت ت�ضوي���ة عر�ضه���ا عليه���ا املدعي 
ال�ضريب���ي  االحتي���ال  ق�ضي���ة  يف  الع���ام 

االإ�ضبانية املتهمة فيها بالتقاع�ض عن دفع 
14.5 ملي���ون ي���ورو، وهي تق���رتب االآن 
م���ن االإحالة اإىل املحاكمة. وجاء يف بيان 
اأن املغنية الكولومبي���ة، التي باعت اأكرث 
من 80 مليون اأ�ضطوانة يف جميع اأنحاء 
الع���امل �ضملت اأغاين ناجحة مثل "هيب�ض 
دونت الي"، تفي دائمًا بجميع التزاماتها 
ال�ضريبي���ة. وقال���ت اإنه���ا تع���ّد الق�ضي���ة 

حلقوقها". تامًا  "انتهاكًا 
واأفاد البيان باأن "املغنية واثقة متامًا من 
براءته���ا، وبالتايل ال تقب���ل بت�ضوية". مل 
ُيك�ض���ف عن �ض���روط الت�ضوي���ة املقرتحة. 
ومل يرد مكتب املدعي العام يف بر�ضلونة 

على طلب للتعليق.

يعترب اخل���رباء رائحة الفانيلي���ا، األطف 
رائح���ة يف الع���امل. وي�ضري بح���ث علمي 
ن�ض���ر موؤخ���را، اإىل اأن اخلرباء يعتربون 
يف  الروائ���ح  األط���ف  الفانيلي���ا  رائح���ة 
الع���امل، تليه���ا يف املرتب���ة الثانية رائحة 
اإيثي���ل بوتريات )مرك���ب كيميائي( التي 

ت�ضبه رائحة اخلوخ. واأن رائحة حم�ض 
بع����ض  يف  توج���د  الت���ي  االأزوفالريي���ك 
االأطعم���ة مث���ل اجل���ن وحلي���ب ال�ضويا 
وع�ض���ري التفاح ويف ع���رق القدمني، هي 

الرائحة الكريهة.
ويفي���د البح���ث، اأن اخل���رباء تو�ضل���وا 

اإىل هذه النتائ���ج من درا�ضة �ضملت 235 
�ضخ�ض���ا ميثل���ون خمتل���ف املجموع���ات 
العرقية. وات�ضح للعلماء اأي�ضا اأنه لي�ض 
للم�ضت���وى الثق���ايف اأي تاأثري يف اختيار 
الروائ���ح. الأن هذه امل�ضالة مرتبطة ببنية 
اجلزيئ���ات والتف�ضي���ل ال�ضخ�ضي، الذي 

ق���د يك���ون مرتبط���ا بالوراث���ة وم�ضتوى 
التعليم. ووفقا للباحث���ني، قد يكون اأحد 
االأ�ضب���اب املحتملة التي جتع���ل االإن�ضان 
العاقل يعترب بع����ض الروائح اأكرث متعة 
من غريها هو اأنها زادت من فر�ض البقاء 

على قيد احلياة اأثناء التطور.

ح���ذرت درا�ضة جديدة من �ض���رب القهوة 
قبل الت�ض���وق، م�ض���رية اإىل اأن هذا االأمر 
قد ي���وؤدي اإىل �ض���راء املزيد م���ن االأ�ضياء 

وزيادة االإنفاق.
ووفقًا ل�ضبكة "�ضكاي نيوز" الربيطانية، 
فق���د اأجري���ت الدرا�ضة بوا�ضط���ة باحثني 
م���ن جامع���ة جن���وب فلوري���دا، وجامعة 

والي���ة  وجامع���ة  االأوروبي���ة،  فيادرين���ا 
لويزيانا وكليتي �ضكيما ونيوما لالأعمال 

بفرن�ضا.
وفح�ض الفريق 300 مت�ضوق يف متاجر 
قه���وة  عل���ى  ن�ضفه���م  ح�ض���ل  خمتلف���ة، 
جمانية حتتوي عل���ى الكمية املعتادة من 
الكافيني، يف ح���ني ح�ضل الن�ضف االآخر 

على قه���وة منزوعة الكافيني اأو ماء، قبل 
ب���دء الت�ض���وق. ووجدت الدرا�ض���ة، التي 
ن�ض���رت يف جمل���ة الت�ضوي���ق، اأن اأولئ���ك 
الذي���ن تناول���وا القه���وة الت���ي حتت���وي 
عل���ى الكافيني "اأنفقوا اأموااًل اأكرث بكثري 
اأك���رب م���ن املنتج���ات"  وا�ض���رتوا ع���ددًا 
مقارن���ة باأولئ���ك الذي���ن �ضربوا امل���اء اأو 

القهوة اخلالية من الكافيني.
يوؤث���ر  الكافي���ني  اأن  الدرا�ض���ة  ووج���دت 
اأي�ضًا على نوعي���ة امل�ضرتيات التي مييل 
اإليه���ا امل�ضتهلك���ون، حي���ث اأن���ه يزيد من 
الرغبة يف �ضراء الرفاهيات مثل ال�ضموع 
الديك���ور  واأدوات  والعط���ور  املعط���رة 

وم�ضتح�ضرات التجميل.

�ساكريا ترف�ض الت�سوية لإنهاء ق�سية 
احتيال �سريبي

العلماء يحددون األطف رائحة يف العامل

درا�سة حتذر من �سرب القهوة قبل الذهاب اإىل الأ�سواق 

بيت المدى ي�ضتذكر �ضاعر العرب 
الأكبر الجواهري 
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