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6 النف��ط مقاب��ل االعم��ار..  في عوا�س��ف اال�س��تقطابات

 بغداد/ المدى

طال���ب زعي���م التيار ال�س���دري ال�س���يد مقتدى ال�س���در، 
اأم�س الأربعاء، الق�س���اء بحل الربملان يف موعد اأق�ساه 

نهاية الأ�سبوع القادم.
وق���ال ال�س���يد ال�س���در يف تغري���دة تابعته���ا )امل���دى(، 
"رمب���ا يق���ول قائ���ل: اإن ح���ل الربملان يحت���اج اىل عقد 
جل�س���ة برملان ليحل نف�س���ه، كال، فاإن فيه كتاًل متم�س���كة 
باملحا�س�س���ة وال�س���تمرار على الف�س���اد ولن ير�سخوا 

ملطالبة ال�سعب بحل الربملان".

واأ�س���اف، اأن "ح���ل الربمل���ان غري منح�س���ر بذلك، ومن 
هن���ا اأوج���ه كالم���ي اإىل اجله���ات الق�س���ائية املخت�س���ة 

وبالأخ�س رئي�س جمل�س الق�ساء الأعلى".
واأعرب عن اأمله منهم ب� "ت�س���حيح امل�س���ار وخ�سو�سا 
بعد انتهاء املهل الد�س���تورية الوجيزة وغريها للربملان 
باختي���ار رئي����س اجلمهوري���ة وتكلي���ف رئي����س وزراء 
بت�س���كيل حكوم���ة حما�س�س���اتية ف�س���ال ع���ن الأغلبية 

الوطنية اأو امل�ستقلة".
و�س���دد ال�س���در على �س���رورة اأن يكون ذلك بعيدًا "عن 
الوجوه القدمية الكاحلة التي يئ�س منها ال�سعب والتي 

اإن مل تك فا�سدة فهي اإما قا�سرة اأو مق�سرة".
ووج���ه ال�س���در كالم���ه اإىل "الق�س���اء العراق���ي ال���ذي 
مازلن���ا ناأم���ل من���ه اخل���ري على الرغ���م مم���ا يتعر�س له 
من �س���غوطات �سيا�س���ية واأمني���ة وت�س���ريبات من هنا 

وهناك".
وطالبه ب� "حل الربملان بعد تلك املخالفات الد�س���تورية 
اأعاله... خالل مدة ل تتجاوز نهاية الأ�س���بوع القادم.. 
وتكلي���ف رئي����س اجلمهورية بتحديد موع���د انتخابات 

مبكرة م�سروطة بعدة �سروط �سنعلن عنها لحقا".
واأردف اأن "الث���وار" خ���الل ذل���ك �س���وف ي�س���تمرون ب� 

"اعت�ساماتهم وثورتهم"، وحتدث عن "موقف اآخر اإذا 
ما خذل ال�سعب مرة اأخرى". وطلب ال�سدر من "الثوار 
جميعا ومن الكتلة ال�س���درية امل�ستقيلة ونواب اآخرين 
وكل حمب���ي الوط���ن تق���دمي دع���اوى ر�س���مية للمحكمة 
الحتادي���ة وبطرق قانونية وم���ن خالل مركزية اللجنة 
امل�س���رفة على العت�سامات لتقوم بتقدميها اىل اجلهات 
الق�س���ائية املخت�سة". وم�سى ال�سدر، اإىل اأن "الق�ساء 
على املحك وناأمل منه اأن يراعي م�سلحة ال�سعب واأن ل 
يهاب ال�س���غوطات فاإين على يقني اأن كثريا من الق�ساة 

مع ال�سعب ومع الإ�سالح".

لوح بـ " موقف اآخر اإذا ما ُخذل ال�صعب مرة اأخرى"

ال�سدر يمهل الق�ساء اأ�سبوعًا لحل البرلمان

المرور تطبق المحا�سبة على اإجازات ال�سوق
بغداد/ المدى

اأوعزت مديرية املرور العامة، اأم�س الأربعاء، باملحا�سبة على اإجازات ال�سوق.
وقالت املديرية يف بيان تلقته )املدى(، اإن "مفارز ودوريات مديرية املرور العامة �ستقوم 
منتهية  �سوق  باإجازة  اأو  ال�سوق  اجازة  بدون  املركبة  قيادة  على  ال�سديدة  باملحا�سبة 

ال�سالحية، او تالفة".
طارق  احلقوقي  اللواء  العام  املرور  مدير  من  بتوجيه  جاء  "ذلك  اأن  البيان،  واأ�ساف 

الربيعي، نتيجة لكرثة احلوادث و�سحاياها".
ودعا، اإىل "اللتزام بالتعليمات والقوانني املرورية ومراجعة مواقع منح اجازات ال�سياقة 

املنت�سرة يف بغداد واملحافظات".

 بغداد/ تميم الح�صن

حت���ول ن���وري املالك���ي زعيم دول���ة القان���ون اىل "عبء" عل���ى الإطار 
التن�س���يقي ال���ذي يح���اول التهدئ���ة م���ع مقت���دى ال�س���در زعي���م التيار 

ال�سدري.
ويف وق���ت ب���داأ "الإطار" مناق�س���ات مد ج�س���ور التفاهم مع ال�س���در، 
جاءت ت�س���ريحات زعيم دولة القانون الخرية مبنا�سبة "عا�سوراء" 

لتعمق الزمة.
وح���دث هذا الت�س���عيد يف وقت ح�س���ا�س م���ن ازمة اقتح���ام الربملان، 
حي���ث كانت معلومات �س���ابقة قد تداولت عن نية ال�س���دريني تو�س���يع 

الحتجاجات.
وف�سرت ما و�سفت ب�"لءات املالكي الثالثة" بانها وراء ت�سعيد جديد 
لأن�سار ال�سدر بداأت مالحمه تظهر يف ال�ساعات املا�سية، وقد حتدث 

املفاجاأة باأية حلظة.
وطبق���ا لتل���ك التط���ورات ف���ان معلوم���ات وردت ل�)امل���دى( اك���دت بان 
"�ساعات الع�سل القليلة التي حدثت بني املالكي والعامري زعيم الفتح 

قبل يوم من عا�سوراء قد انتهت".
وكان مكتب املالكي ن�سر مطلع ال�سبوع احلايل، �سورا عن لقاء جمع 

الول بزعيم الفتح لأول مرة بعد ق�سية "الت�سجيالت امل�سربة".
ووفق���ا للمعلومات ان ذلك اللق���اء الذي حدث عقب انباء اخلالفات بني 
الزعيمني ال�س���يعيني، كان حماولة لتقريب وجهات النظر قبل ان يبداأ 

العامري جولة مرتقبة للتفاو�س مع ال�سدر.
 التفا�صيل �س3

للتخل�ص ""االإطار" ي�سعى 
من عبء المالكي

 بغداد/ المدى

الأربعاء،  اأم�س  الكاظمي،  م�سطفى  الوزراء  رئي�س  دعا 
اإنهاء  م�سوؤولية  وحملها  احلوار،  اإىل  ال�سيا�سية  القوى 

حالة الن�سداد ال�سيا�سي.
حجر  اأم�س  و�سع  "الكاظمي  ان  حكومي،  بيان  وذكر 
الأ�سا�س مل�سروع اإعادة تاأهيل مطار املو�سل الدويل يف 

حمافظة نينوى".
باإكمال  وّجه  قد  كان  الوزراء  "رئي�س  اأن  البيان،  وتابع 
اإىل  �سابقة  زيارة  يف  امل�سروع  اإطالق  م�ستلزمات 

النطالقة  تكون  اأن  اأجل  من  املا�سي؛  ال�سهر  املحافظة 
تلكوؤ  متنع  التي  واملتطلبات  املعايري  وفق  وعلى  فاعلة 

امل�سروع، وت�سمن اإجنازه يف الوقت املحدد".
احلجر  و�سع  احتفالية  خالل  كلمته  يف  الكاظمي  وقال 
اأن  بعد  نينوى  حمافظة  يف  نحن  "اليوم  الأ�سا�س، 
وعدتكم يف زيارتي الأخرية باأننا نعمل على و�سع خطة 
ثانية  اإليكم  و�سَنقِدم  والعقبات  املوانع  وتذليل  حمكمة، 
لن�سع حجر الأ�سا�س لإعادة تاأهيل هذا املطار، وها هنا 

اليوم عندكم خالل �سهر".
 التفا�صيل �س3

الكاظمي: لي�ص اأمام الكتل �سوى الحوار

 بغداد/ اأن�س ال�صمري

ق���ادت دع���وات ح���ّل الربمل���ان واإجراء 
انتخاب���ات جدي���دة ف�ساًل ع���ن تعديل 
الد�س���تور، الأحزاب الكردية يف اإقليم 
كرد�ستان، اإىل دوامة �سيا�سية جديدة 

بعيدًا عن عقدة رئا�سة اجلمهورية.
ي�س���ب احلزبان الكردي���ان الرئي�سان، 
والحتاد  الكرد�ست���اين  الدميقراط���ي 
الوطن���ي الكرد�ست���اين، جهودهما يف 
الوق���ت الراه���ن، عل���ى كيفي���ة اتخ���اذ 
التي���ار  زعي���م  دع���وات  م���ن  موق���ف 

الرامي���ة  ال�س���در  مقت���دى  ال�س���دري 
واإج���راء  احل���ايل  الربمل���ان  ح���ّل  اإىل 
انتخابات جديدة.وقال ع�سو الحتاد 
الوطني الكرد�س���تاين برهان ال�سيخ، 
اإن "تعدي���ل الد�س���تور وف���ق الآلي���ات 
الت���ي ُر�س���مت يف الد�س���تور ل مان���ع 
منه".وي�س���رط ال�س���يخ يف ت�س���ريح 
ل�)امل���دى(، اأن "يت���م ت�س���مني حق���وق 
العراق���ي  ال�س���عب  ومكون���ات  الُك���رد 
بنظ���ام يتالءم م���ع مكونات ال�س���عب، 
ولي����س كما يدعون اإىل نظام رئا�س���ي 

والعودة اإىل الدكتاتورية".

م���ن جانب���ه، راأى النائب ع���ن احلزب 
حمم���ا  الكرد�س���تاين  الدميقراط���ي 
خليل، ان "هناك �س���عوبة يف امل�س���ي 
نحو انتخابات مبكرة ب�سبب احلاجة 

اإىل حت�سريات م�سبقة".
وعل���ى �س���عيد مت�س���ل، ذك���ر النائ���ب 
ع���ن كتل���ة اجليل اجلديد ريب���وار عبد 
)امل���دى(،  ل����  ت�س���ريح  يف  الرحم���ن 
نح���و  والذه���اب  الربمل���ان  "ح���ل  اإن 
النتخاب���ات املبكرة لرمب���ا يكون فيه 

نوع من احلّل للم�ساكل الراهنة"
 التفا�صيل �س3

االإقليم يخ�سى االنتقا�ص من حقوقه بتعديل الد�ستور
 ترجمة: حامد اأحمد

معدلت  ال��ع��راق  يف  امل��ن��اخ��ي  التغري  ب��ل��وغ  م��ن  دويل  تقرير  ح��ذر 
تناق�س  توقع  مع  امل�ستقبل  يف  املياه  �سحة  حالة  مرجحًا  تدمريية، 
متو�سط هطول الأمطار، وحتدث عن معدلت خميفة للهجرة الداخلية 
تقرير  وذك��ر  اجلفاف.  ب�سبب  والو�سطى  اجلنوبية  املحافظات  يف 
الربيطانية   )UK aid( منظمة  مع  بالتعاون  الدولية  الهجرة  ملنظمة 
للم�ساعدات ومنظمة �سبكة الهجرة التابعة لالأمم املتحدة، اأن "العراق 
ي�سهد منوًا �سكانيًا مت�سارعًا وتو�سعًا يف رقعة الحياء املدنية وهذا 
موؤثرة،  "وجود عوامل  اأن  واأ�ساف،  للمياه".  اأكرث  ا�ستهالكًا  يتطلب 
من ارتفاع بدرجات احلرارة وقلة هطول المطار وجفاف حاد وندرة 
باملياه مع عوا�سف ترابية ورملية متكررة، قد توؤدي لعواقب مدمرة 
جترب فيها الأهايل على الهجرة الداخلية مامل يتم ال�ستعداد امل�سبق 
وقوعها  دون  للحيلولة  املنا�سبة  اخلطط  وو�سع  الحتمالت  لهذه 
لربنامج  ووفقا  "العراق  اأن  اإىل  التقرير،  واأ�سار  منها".  والتخفيف 
البيئة التابع لالأمم املتحدة قد مت ت�سنيفه على انه خام�س اأكرث دولة 
"البالد  اأن  اإىل  ولفت،  العامل".  يف  املناخي  التغري  لتبعات  معر�سة 
�ستكون عر�سة لدرجات حرارة مت�ساعدة ومعدلت هطول امطار غري 
كافية ومتناق�سة وحالة جفاف حادة وندرة باملياه ف�ساًل عن عوا�سف 

ترابية ورملية متكررة".
 التفا�صيل �س2

العراق يواجه معدالت 
تدميرية للتغّير المناخي

 بغداد/ ح�صين حاتم

اإىل  واملهجري���ن  الهج���رة  وزارة  ت�س���عى 
انه���اء مل���ف الن���زوح ب�س���كل نهائ���ي رغم 
التحديثات التي تواج���ه هذا امللف الهام، 
فيم���ا تعت���زم نقل 500 اأ�س���رة م���ن خميم 

الهول اإىل اجلدعة خالل العام احلايل.
�س���خ�س  5 مالي���ني  م���ن  اأك���رث  واأ�س���طر 
للن���زوح وت���رك منازله���م يف حمافظ���ات 
نينوى وكركوك و�س���الح الدين والأنبار 
م���ن  واأج���زاء  بغ���داد  واأط���راف  ودي���اىل 
حمافظ���ة بابل، بعد منت�س���ف عام 2014 
عقب تو�سع �سيطرة ع�سابات داع�س على 

مناطق البالد املختلفة.
ويق���ول املتح���دث با�س���م وزارة الهج���رة 
واملهجري���ن عل���ي جهانك���ري، اإن "جمل�س 
الن���واب خ�س����س ج���زء من مبال���غ قانون 

الأم���ن الغذائ���ي، لإغاث���ة النازح���ني حتى 
نهاية العام احلايل".

واأ�س���اف، اأن "هن���اك 28 خميمًا يف اإقليم 
كرد�س���تان، ت�س���م 37 األف عائلة نازحة"، 
م�س���ريا اىل انه "كان م���ن املقرر نقل 500 
عائلة من خميم الهول هذا العام على �سكل 
وجب���ات، بالتعاون مع م�ست�س���ارية الأمن 

القومي والأجهزة الأمنية كافة".
ولف���ت جهانكري اإىل، اأنه "متت املبا�س���رة 
بنق���ل الوجب���ة الأوىل م���ن نازح���ي خميم 
 153 نح���و  عدده���م  يبل���غ  ال���ذي  اله���ول 
عائل���ة"، م�س���تدركا "اأما الوجب���ة الثانية 
ف�ست�س���مل نق���ل نح���و 150 عائل���ة خ���الل 
الأي���ام املقبل���ة، اأم���ا املتبق���ون م���ن العدد 
املق���رر ال���� 500، �س���ينقلون جميع���ًا حتى 

نهاية العام احلايل".
ي�س���ار اإىل اأن خمي���م الهول �س���هد مقتل 3 

اأ�س���خا�س داخل املخيم، خالل �سهر متوز 
املا�سي، وبذلك بلغ تعداد املقتولني داخل 
املخي���م منذ بداية 2022، 27 �سخ�س���ًا، 6 

منهم عراقيني، بينهم امراأتان.
وب���ني، اأن "اجلدول الزمن���ي لنقل نازحي 
خمي���م اله���ول اإىل خمي���م اجلدع���ة يعتمد 
على الكثري من الأمور منها و�سع اجلانب 
ال�سوري، اإ�سافة اإىل ا�ستعدادات اجلانب 

العراقي".
و�س���دد جهانك���ري، عل���ى اأن "نق���ل نازحي 
الهول ملخيم اجلدعة �سيكون ملدة تراوح 
من 4 اإىل 6 اأ�س���هر، والغاية منها تاأهيلهم 
وتدقي���ق بياناته���م امني���ًا والتحقي���ق من 

و�سعهم النف�سي والجتماعي".
بياناته���م  مدقق���ة  "النازح���ني  اأن  واأك���د، 
ولكنه���م  �س���بهات،  اأي���ة  لديه���م  ولي����س 
عا�س���وا باملخي���م لف���رة من الزم���ن، لذلك 

هناك خ�س���ية من تاأثره���م باأفكار التطرف 
الداع�سي".

يف  ال�س���ابق  الع�س���و  تق���ول  بدوره���ا، 
والنا�س���طة  الإن�س���ان  حق���وق  مفو�س���ية 
الن�س���وية، فات���ن احللف���ي اإن "النازح���ني 
متواجدين حتت حماية حكومة القليم"، 
مبين���ة ان "جميع اخلدم���ات متوفرة لهم، 
واأف�س���ل من تلك املتواج���دة يف مناطقهم 

ال�سابقة".
واأ�س���افت، ان "خميمات اقليم كرد�س���تان 
اأف�سل من خميمات املحافظات الخرى"، 
م�س���ريا اىل ان "اغل���ب النازح���ني ترف�س 
الع���ودة اىل مناطقه���م ال�س���لية لأ�س���باب 

عديدة وخمتلفة".
"عملي���ات  اأن  اىل  احللف���ي  وا�س���ارت 
م�س���تمرة  للنازح���ني  الطوعي���ة  الع���ودة 
من خ���الل التن�س���يق م���ع جمي���ع اجلهات 

ذات العالق���ة"، لفت���ة اإىل ان "النازح���ني 
يواجهون م�سكالت اأكرب عند عودتهم اىل 
ديارهم، فامل�س���كلة لي�ست باإنهاء املخيمات 

كما يت�سور البع�س".
واأو�سحت، اأن "العائدين يجدون دورهم 
ق���د هدم���ت ومناطقهم ب���ال خدم���ات، مثل 
الكهرب���اء واملياه وغريه���ا، ويعانون من 
البطالة وعدم توفري فر�س عمل، ا�س���افة 
اىل وجود ثاأرات وخالفات ع�س���ائرية يف 

املناطق الأ�سلية".
وعقب اإع���الن احلكوم���ة اأواخ���ر 2017، 
هزمية داع����س، عاد الكثري م���ن النازحني 
اإىل دياره���م، لك���ن ل ي���زال الكث���ري غ���ري 
قادري���ن عل���ى الع���ودة ملناطقهم الأ�س���لية 
نتيجة تدمري منازلهم خالل احلرب، ف�ساًل 
ع���ن عدم توف���ر البنى التحتية الأ�سا�س���ية 
للخدمات وعدم ا�ستقرار الو�سع الأمني.

م�ساع الإنهاء ملف النزوح ترافقها تحديات وتم�سك بالمخيمات

 بغداد/ نباأ م�صرق

اأعلن���ت اللجنة املالي���ة النيابية عن 
انتهاء مدة التقدمي لأغلب الدرجات 
الوظيفية الواردة يف قانون الدعم 

الطارئ لالأمن الغذائي.
وقال ع�س���و اللجنة ناظم ال�س���بلي 
اإن  )امل���دى(،  اإىل  ت�س���ريح  يف 
لالأم���ن  الط���ارئ  الدع���م  "قان���ون 
ل���كل  اأعط���ى  والتنمي���ة  الغذائ���ي 
حمافظة �س���الحية التعاقد مع األف 

خري���ج ملدة ث���الث �س���نوات براتب 
ال���ف   300 �س���هري ل يزي���د عل���ى 

دينار".
واأ�ساف ال�س���بلي، اأن "املحافظات 
ب���داأت تطل���ق ه���ذه العق���ود تباعًا، 
عل���ى  للح�س���ول  املتق���دم  ويك���ون 
فر�س���ة العمل حا�س���ل على �سهادة 

البكالوريو�س اأو املعهد".
واأ�سار، اإىل اأن "مدة التقدمي لأغلب 
ق���د انتهت، وتخ�س���ع  املحافظ���ات 
الف���رز  لعملي���ات  الطلب���ات  حالي���ًا 

ح�سب الخت�سا�سات املطلوبة".
واأورد ال�س���بلي، اأن "جل���ان داخل 
املحافظ���ات تت���وىل عملي���ة الفرز، 
وم���ن حق ال���ذي ي�س���عر بالغنب اأن 

يعر�س على نتيجة الطلبات".
وم�س���ى ال�س���بلي، اإىل اأن "اأع�ساء 
املحافظ���ات  يف  الن���واب  جمل����س 
يتابع���ون ه���ذه التعيين���ات كونه���ا 

مت�س حياة املواطنني".
وكان���ت اللجنة املالي���ة النيابية قد 
نفت يف وقت �سابق وجود درجات 

وظيفي���ة يف قان���ون الدعم الطارئ 
اأن  وا�س���رطت  الغذائ���ي،  لالأم���ن 
املوازن���ة  قان���ون  يف  ذل���ك  يك���ون 

العامة الحتادية.
وكان جمل����س الن���واب ق���د �س���وت 
يف وقت �س���ابق على مقرح قانون 
الغذائ���ي  لالم���ن  الط���ارئ  الدع���م 
املقدم م���ن اللجنة املالية بعد جولة 
من املباحثات مببلغ ي�س���ل اإىل 25 
تريليون دينار ينفذ على مرحلتني.

انتهاء مدة طلبات التعيين �سمن قانون االأمن الغذائي
 ذي قار/ ح�صين العامل

قار  ذي  حمافظة  ا�ستثمار  هيئة  رئي�س  تعهد 
اجلديد علي عبد الهادي الدخيلي بتبني حزمة 
بواقع  لالرتقاء  اإداري��ة  واإج��راءات  اإ�سالحات 

العمل.
ياأتي ذلك بعد ا�سدار الهيئة الوطنية لال�ستثمار 
امرا ديوانيًا بتكليف الدخيلي باإدارة املن�سب 
من  اعفي  ال��ذي  احل�سونة  احلميد  لعبد  خلفا 
من�سبه ال�سبوع الفائت اإثر تظاهرات مطلبية 

اغلقت هيئة ال�ستثمار لعدة ايام.

وكان حمافظ ذي قار حممد هادي الغزي اأعلن 
رئي�س  اع��ف��اء  ع��ن  املن�سرم  مت��وز  اواخ���ر  يف 
هيئة ا�ستثمار املحافظة عبد احلميد احل�سونة 
ف��ي��م��ا ر�سحت  ب��امل��ن�����س��ب،  وت��ك��ل��ي��ف م��ع��اون��ه 
الهيئة  اىل  اأ���س��م��اء  ث��الث��ة  املحلية  احل��ك��وم��ة 
غثيث  اأحمد  من  كل  وهم  لال�ستثمار  الوطنية 
وغ�سان  الدخيلي،  الهادي  عبد  وعلي  طاهر، 
ح�سني، لختيار اأحدهم ل�سغل املن�سب، وعلى 
تكليف  ع��ن  الوطنية  الهيئة  اأعلنت  ذل��ك  اإث���ر 

الدخيلي.
اأن  )امل����دى(،  تلقته  ب��ي��ان  يف  الدخيلي  وذك���ر 

"ادارة هيئة ال�ستثمار اجلديدة تتبنى حزمة 
بواقع  لالرتقاء  اإداري��ة  واإج��راءات  اإ�سالحات 
على  �ستاأخذ  "الهيئة  اأن  واأ���س��اف،  الهيئة". 
عاتقها اجلزء الأكرب من تغيري مالمح العمار 

يف املحافظة وكذلك الواقع اخلدمي".
�سيكون  "الركيز  اأن  اإىل  الدخيلي،  واأ���س��ار 
ال�سكن  قطاعات  يف  ال�ستثمار  مفا�سل  على 
وتنمية  وال�����س��ي��اح��ة  وال��ك��ه��رب��اء  وال�����س��ن��اع��ة 
"بتذليل  متعهدا  ال�سباب"،  وت�سغيل  امل�ساريع 

العقبات اأمام امل�ستثمرين".
 التفا�صيل �س2

اإ�سالحات بحزمة  قار" تتعهد  ذي  "ا�ستثمار 

 بغداد/ فرا�س عدنان

نفت وزارة الكهرباء تخفي�س ح�س����س ذي قار ومي�س���ان والب�س���رة، 
كا�س���فة عن ت�س���كيل جلنة علي���ا لإدارة هذا امللف يف تل���ك املحافظات، 
والتحقي���ق ب�س���اأن حوادث النف�س���ال وحما�س���بة املق�س���رين يف اأداء 

واجباتهم.
وقال املتحدث با�سم الوزارة اأحمد مو�سى، ان "حالت النف�سال التي 
حت�س���ل يف املنظومة الكهربائية حتدث نتيجة عوار�س لي�ست خافية 

عن الراأي العام".
"م���الكات ال���وزارة وملواجه���ة ه���ذه العوار����س  وتاب���ع مو�س���ى اأن 

ا�ستنفرت مالكاتها لإعادة اخلطوط والوحدات التي انف�سلت".
ونفى، "وجود تخفي�س يف ح�س���ة املحافظات اجلنوبية، �س���واء كان 
للب�س���رة اأو مي�سان اأو ذي قار"، م�س���ددًا على اأن "الوزارة متكنت من 
اإع���ادة التي���ار الكهربائي بع���د اإزال���ة العوار�س وكانت له���ا جملة من 

الإجراءات".
واأورد مو�س���ى، اأن "الإج���راءات �س���ملت ت�س���كيل جلن���ة وزارية عليا 
برئا�س���ة م�ست�س���ار الوزارة مبتابعة من الوزير، وت�س���م اللجنة اي�سًا 

خرباء وخمت�سني لالأ�سراف على الكهرباء يف اجلنوب".
 التفا�صيل �س3

"الكهرباء" تحقق بانف�سال ال�سبكة

ال�سدر يدعو اإلى �سالة موحدة يوم الجمعة امام مبنى البرلمان.. عد�سة: محمود روؤوف 
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وذك���ر تقري���ر لمنظم���ة �لهج���رة �لدولي���ة 
 )UK aid( منظم���ة  م���ع  بالتع���اون 
�لبريطاني���ة للم�شاع���د�ت ومنظمة �شبكة 
�أن  �لمتح���دة,  لالأم���م  �لتابع���ة  �لهج���رة 
"�لع���ر�ق ي�شه���د نموً� �شكاني���ًا مت�شارعًا 
وتو�شعًا في رقع���ة �الحياء �لمدنية وهذ� 

يتطلب ��شتهالكًا �أكثر للمياه".
و�أ�شاف, �أن "وج���ود عو�مل موؤثرة, من 
�رتف���اع بدرج���ات �لحر�رة وقل���ة هطول 
�المط���ار وجفاف حاد ون���درة بالمياه مع 
عو��ش���ف تر�بي���ة ورملي���ة متك���ررة, ق���د 
ت���وؤدي لعو�قب مدمرة تجبر فيها �الأهالي 
على �لهجرة �لد�خلية مالم يتم �ال�شتعد�د 
وو�ش���ع  �الحتم���االت  له���ذه  �لم�شب���ق 
�لخطط �لمنا�شبة للحيلولة دون وقوعها 

و�لتخفيف منها".
و�أ�ش���ار �لتقرير, �إل���ى �أن "�لعر�ق ووفقا 
لبرنام���ج �لبيئة �لتاب���ع لالأمم �لمتحدة قد 
ت���م ت�شنيفه على �ن���ه خام����س �أكثر دولة 
معر�ش���ة لتبع���ات �لتغي���ر �لمناخ���ي ف���ي 

�لعالم".
ولف���ت, �إل���ى �أن "�لب���الد �شتك���ون عر�شة 
ح���ر�رة مت�شاع���دة ومع���دالت  لدرج���ات 
هط���ول �مط���ار غي���ر كافي���ة ومتناق�ش���ة 
وحالة جف���اف حادة وندرة بالمياه ف�شاًل 

عن عو��شف تر�بية ورملية متكررة".
وتوقع �لتقري���ر, �أن "يبلغ نط���اق �لتغير 
�لمناخي معدالت تدميري���ة, بدون �تخاذ 
�أية ��شتع���د�د�ت وتخطيط لمو�جهة هذه 
�لم�شكلة م���ن قبل �لحكوم���ة و�لمنظمات 

�لدولية".
�لعر�قيي���ن  يج���ر  ق���د  "ذل���ك  �أن  و�أورد, 
للبح���ث ع���ن �أماك���ن �أخ���رى لل�شك���ن م���ن 
�جل �لعي�س", وتط���رق, �إلى �ن "�لهجرة 
�لناجم���ة عن �لتغي���ر �لمناخ���ي موجودة 

حاليا في �لعر�ق".

�لهج���رة  "منظم���ة  �ن  �لتقري���ر,  وتاب���ع 
�لدولي���ة �شجل���ت نهاي���ة �لع���ام �لما�ش���ي 
نزوح ما يقارب من 200 �ألف �شخ�س في 
ع�شر محافظات؛ الأ�شب���اب متعلقة ب�شحة 
�لمياه و�رتف���اع ن�شب���ة �لملوحة ورد�ءة 

نوعية �لمياه".
�لتغي���ر�ت  "عو�م���ل  �أن  عل���ى  و�ش���دد, 
�لمناخي���ة كلم���ا ت���زد�د حدة, معه���ا تزد�د 

ن�شبة �لنزوح �لمحتملة".
ور�أى �لتقري���ر, �أن "�ال�شتع���د�د لتبع���ات 
�لتغير �لمناخي وو�شع �لحلول للمخاطر 
�لمر�فق���ة له من هج���رة وغير ذلك تتطلب 

تحركا عاجال ومن�شقا".
ونّوه, �إلى "طرح م�شكلة �لهجرة �لناجمة 
ع���ن �لتغي���ر �لمناخ���ي عب���ر ع���دة محافل 

رئي�شية وور�س عمل دولية ومحلية".
و�أك���د �لتقري���ر, �أن "تل���ك �لمحاف���ل توفر 
للعر�ق �لقدر�ت و�المكانيات وتخ�شي�س 
�لفني���ة  و�لم�شاع���د�ت  �لمالي���ة  �لم���و�رد 
و�لتكنولوجي���ة م���ن �ج���ل �إيج���اد حلول 
للتغي���ر  �لمر�فق���ة  �لتحدي���ات  لمو�جه���ة 
�لمناخي". و�أفاد, باأن "جل�شة من �لمقرر 
عقدها لموؤتم���ر �لتغي���ر �لمناخي �لدولي 
�ل���ذي م���ن �لمتوق���ع �ن يح�ش���ل بمنطقة 
�شرم �ل�شيخ بم�ش���ر للفترة من 7 �لى 18 

ت�شرين �لثاني 2022".
�لجل�ش���ة  "تل���ك  �أن  �لتقري���ر,  ويو��ش���ل 
�شوف تتن���اول �جر�ء مناق�ش���ات ر�شمية 
مع �ل���دول لتقديم تعهد�ته���م وتحركاتهم 
بخ�شو�س �لتغي���ر �لمناخي و�لبحث في 

�زمة �لمناخ و�لحلول لمو�جهتها".
و�أردف, �ن "�تف���اق باري�س للمناخ �لذي 
قدم للعالم �التفاقية �لدولية �الأولى ب�شاأن 
تغّي���ر �لمن���اخ و�ل���ذي ت���م �لتو�ش���ل �ليه 
عام 2015 يوف���ر �الن �لقاعدة للتفاو�س 
بين �لدول ح���ول �لمن���اخ وتعتبر من�شة 
�شتر�تيجي���ة كونه���ا �شترك���ز عل���ى جم���ع 
�أمو�ل للبلد�ن �لتي تو�جه هكذ� م�شاكل".

ويج���د �لتقري���ر, �ن "ذل���ك يتي���ح فر�ش���ة 
ل�شم���ان  للع���ر�ق  بالن�شب���ة  حيوي���ة 
�حتياجات���ه به���ذ� �لخ�شو����س و�در�جها 
�شم���ن ج���دول �عم���ال �لموؤتم���ر �لدول���ي 
ك���ون �لموؤتمر �شيح�شل في منطقة �شمن 
�شم���ال �فريقيا ومنطقة �ل�ش���رق �الأو�شط 

�لتي ت�شم �لعر�ق �أي�شا".
"�لحكوم���ة  �أن  �لتقري���ر,  و��شتط���رد 
�لعر�قي���ة, ف���ي �آذ�ر ع���ام 2022 وخ���الل 
فعالي���ات �لموؤتمر �لدول���ي �لثاني للمياه 
�ل���ذي عقد ف���ي بغ���د�د, طرح���ت م�شروع 

)�لورقة �لخ�شر�ء( �لوطنية".
و�أ�ش���اف, �أن "�لورق���ة �لخ�ش���ر�ء تهدف 
�لى تطبي���ق �إجر�ء�ت للتخفي���ف من �آثار 
�لتغي���ر �لمناخ���ي ودع���م �لتوج���ه نح���و 
�لطاقة �لبديلة و�لتركيز على �القت�شاد".

و�أ�ش���ار �لتقرير, �إلى �أن "وزير �لتخطيط 
ب���دء �لعم���ل  �أك���د خ���الل �لموؤتم���ر عل���ى 
بالورق���ة �لخ�ش���ر�ء و�ن مجل�س �لوزر�ء 
ق���د �شكل لجن���ة لالإ�ش���ر�ف عل���ى �عد�دها 
و�شياغته���ا. و�شارك���ت �الأم���م �لمتح���دة 
ف���ي �لجان���ب �ال�شت�ش���اري الإع���د�د ه���ذه 
�لورق���ة". و�أورد, �أن "�لجان���ب �لعر�قي 
لتخفي����س  باري����س  �تف���اق  وف���ق  تعه���د 
�نبعاثات غاز ثاني �أوك�شيد �لكاربون في 
�لقطاع �ل�شناع���ي بن�شبة 1 – 2% متخذ� 
ع���دد� م���ن �إج���ر�ء�ت �لتخفي���ف �لمتعلقة 
بقطاع �لطاقة وف�ش���ح �لمجال لال�شتثمار 
بقيم���ة 100 مليار دوالر في قطاع �لطاقة 
�شن���و�ت  �لع�ش���ر  م���دى  عل���ى  �ل�شديق���ة 

�لقادمة".
 ونب���ه, �إل���ى �أن "�لتغي���ر�ت �لبيئي���ة مثل 
ح���االت �لجفاف تعمل عل���ى تز�يد حاالت 
�لن���زوح �لد�خل���ي عبر �لع���ر�ق, في حين 
ت���وؤدي �لتغي���ر�ت �لمناخي���ة ف���ي حاالت 
�أخ���رى �ل���ى مخاط���ر توؤثر عل���ى �ل�شحة 
�لب�شرية مثل �لتلوث وت�شكل �أي�شا د�فعا 

للهجرة".

وذك���ر �لتقري���ر, �أن "�لع���ر�ق �شهد فتر�ت 
جف���اف متك���ررة من���ذ �شبعيني���ات �لقرن 
�لما�ش���ي", ف���ي حي���ن ع���ّد "ن���درة �لمياه 
في �لوق���ت �لحال���ي عامال بيئي���ا رئي�شيا 
للن���زوح الأنه���ا تعر����س �لنا����س للحرمان 
لل�ش���رب م���ع غي���اب  م���ن مي���اه �شالح���ة 
�الم���ن �لغذ�ئي وزي���ادة �لتلوث ومخاطر 

�شحية".
ورج���ح, ��شتم���ر�ر "حال���ة �شح���ة �لمياه 
في �لم�شتقبل م���ع توقع تناق�س متو�شط 
هط���ول �الأمط���ار �ل�شنوي بحل���ول �لعام 
خ���الل   %17 بن�شب���ة  وتناق�شه���ا   2050

مو��شم �المطار".
وذك���ر �لتقري���ر, �أن "محافظ���ات �لب�شرة 

ومي�ش���ان وذي ق���ار �شه���دت عب���ر �لعق���د 
�الخي���ر من �لزمن مع���دالت نزوح د�خلية 
و�لتل���وث  �لمي���اه  �شح���ة  ب�شب���ب  عالي���ة 

وزيادة ملوحة �لتربة".
و�أك���د, �أن "ق�شم���ًا من �لق���رى, خ�شو�شا 
ف���ي ذي ق���ار, خل���ت ن�ش���ف بيوته���ا م���ن 
�شاكنيه���ا", متابعًا �ن "حاالت �شح �لمياه 
ت�شبب���ت �عتب���ارً� م���ن كان���ون �لثاني من 
�لع���ام �لحال���ي بح���دوث موج���ات نزوح 
جدي���دة ل���� 15 �أل���ف �شخ����س ف���ي كل من 

محافظات ذي قار و�لب�شرة ومي�شان".
و�أو�ش���ح �لتقري���ر, �أن "منظم���ة �لهجرة 
�لدولية �شجلت وف���ي ت�شرين �لثاني عام 
�شخ�ش���ًا  �أل���ف و348  ن���زوح 12   2021

�شم���ن �لفي���ن و58 عائل���ة م���ن جنوب���ي 
�لعر�ق جر�ء �لجفاف".

وبي���ن, �أن "�أكث���ر ه���ذه �لعو�ئ���ل تعتم���د 
ومعي�شته���ا  حياته���ا  ف���ي  كلي���ًا  �عتم���ادً� 
عل���ى �لزر�ع���ة وتربية �لمو��ش���ي و�شيد 
�الأ�شم���اك ولي�س لديهم م���ورد مالي بديل 
ه���ذ�  م���ن  �ش���يء  �و  حكومي���ة  كوظيف���ة 

�لقبيل".
و�أف���اد �لتقري���ر, باأن "محافظ���ات كربالء 
و�لديو�نية و�لمثن���ى و�لنجف وو��شط, 
وف���ي و�شط �لع���ر�ق �أي�شًا �شه���دت �أي�شًا 
�لتغي���ر  ج���ر�ء  د�خل���ي  ن���زوح  ح���االت 

�لمناخي و�شحة �لمياه".
ويو��ش���ل, �أن "ه���ذه �لمحافظات �شجلت 

ن���زوح 5 �آالف و922 �شخ�ش���ًا ي�شكل���ون 
973 عائلة", منبهًا �لى �أن "�أكثر �لمناطق 
�لمت�ش���ررة كان���ت مناطق ريفي���ة و�غلب 
�لنازحين توجه���و� لمر�كز �لمدن للبحث 

عن م�شدر �آخر للدخل".
ويو�ش���ي �لتقرير, ب���� "�تخ���اذ �إجر�ء�ت 
وخط���ط للتخفي���ف م���ن �الآث���ار �لبيئي���ة 
دع���م  وتوفي���ر  �لجف���اف  ع���ن  �لناجم���ة 
م���ن  �لمتاأث���رة  و�لمجتمع���ات  للعو�ئ���ل 
تبع���ات ذل���ك وزي���ادة حال���ة �لمرون���ة في 
�لمر�كز �ل�شكنية �لمدنية, وذلك لمعالجة 
�لتغي���ر  ع���ن  �لناجم���ة  �لن���زوح  م�شكل���ة 

�لمناخي".
عن: منظمة الهجرة الدولية

تقرير دولي يك�سف عن اإح�سائيات مخيفة للعائالت النازحة ب�سبب الجفاف

العراق يواجه معدلت تدميية للتغيرّ املناخي وتناق�سًا م�ستمرًا يف الأمطار

 بغداد/ فرا�س عدنان

نف���ت وز�رة �لكهرب���اء تخفي�س ح�ش����س ذي قار 
ومي�شان و�لب�شرة, كا�شفة عن ت�شكيل لجنة عليا 
الإد�رة هذ� �لملف في تلك �لمحافظات, و�لتحقيق 
ب�شاأن ح���و�دث �النف�شال ومحا�شب���ة �لمق�شرين 

في �أد�ء و�جباتهم.
وق���ال �لمتحدث با�شم �ل���وز�رة �أحمد مو�شى, �ن 
�لمنظومة  �لتي تح�ش���ل في  �النف�شال  "ح���االت 
�لكهربائية تحدث نتيج���ة عو�ر�س لي�شت خافية 

عن �لر�أي �لعام".
وتاب���ع مو�شى �أن "م���الكات �ل���وز�رة ولمو�جهة 
الإع���ادة  مالكاته���ا  ��شتنف���رت  �لعو�ر����س  ه���ذه 
�لخط���وط و�لوح���د�ت �لت���ي �نف�شل���ت". ونفى, 
�لمحافظ���ات  ح�ش���ة  ف���ي  تخفي����س  "وج���ود 
�لجنوبي���ة, �شو�ء كان للب�ش���رة �أو مي�شان �أو ذي 
قار", م�شددً� على �أن "�ل���وز�رة تمكنت من �إعادة 
�لتي���ار �لكهربائ���ي بع���د �إز�لة �لعو�ر����س وكانت 
له���ا جملة م���ن �الإج���ر�ء�ت". و�أورد مو�ش���ى, �أن 
عليا  وز�رية  لجن���ة  ت�شكيل  �شملت  "�الإج���ر�ء�ت 
برئا�ش���ة م�شت�ش���ار �لوز�رة بمتابع���ة من �لوزير, 
وت�شم �للجنة �ي�شًا خبر�ء ومخت�شين لالأ�شر�ف 
عل���ى �لكهرباء في �لجنوب". ونوه, �إلى "تخويل 
�أع�شاء �للجن���ة بكافة �ل�شالحيات �لالزمة الإد�رة 
مهامهم", م�ش���ددً� على �أن "�ل���وز�رة قررت �ي�شًا 
�عف���اء من ثبت تق�شي���ره باأد�ء �لمه���ام �لوظيفية 
ولم يتمكن من �ل�شيطرة على �الأحمال". و�أو�شح 
مو�ش���ى, �أن "�لوز�رة �شكلت لجن���ة فنية لتق�شي 
�لحقائق وفتحت تحقيقًا عالي �لم�شتوى للوقوف 
عل���ى �أ�شب���اب �نف�ش���ال �لمنظوم���ة". وبي���ن, �أن 
"�النف�ش���ال له �أ�شباب عر�شية �أما نتيجة �إطالق 
ن���ار ي�شيب خط���وط �لنق���ل �أو �حت���ر�ق وحد�ت 
توليدي���ة, ومالكاتنا �شرعان ما تقوم بعزل �أماكن 
�لف�شل وتقوم بمعالجته���ا وتعيد �لكهرباء خالل 
�شاعات".وكان���ت �ل���وز�رة ق���د ك�شف���ت عن خطة 

لو�شول �الإنتاج �إل���ى 25 �ألف ميغا و�ط بموجب 
ع���دد من �الإجر�ء�ت �لتي ت���م �تخاذها موؤخرً� من 
بينها دخ���ول محطات جدي���دة للخدمة, وتحدثت 
عن �إمكاني���ة تحقيق �الكتف���اء �لذ�تي خالل ثالث 
�شن���و�ت. م���ن جانب���ه, ذك���ر خبي���ر �لطاق���ة بالل 
خليف���ة, �أن "حج���م �نتاج �لطاق���ة �لكهربائية كان 
قبل ع���ام 2003 بحدود 3500 ميغ���ا و�ط, وكان 
�له���دف حينه���ا �لو�ش���ول �إل���ى 6 �آالف ميغا و�ط 

ل�شد �لعجز �آنذ�ك".
وتاب���ع خليفة, �ن "�لع���ر�ق ينتج حالي���ًا بين 21 
�أل���ف �إل���ى 22 �أل���ف ميغ���ا و�ط, لكن هن���اك زيادة 
كبي���رة مط���ردة ف���ي �ال�شته���الك". و�أو�ش���ح, �ن 
�إلى  "�لفج���وة بين �ال�شته���الك و�الإنتاج و�شلت 
نح���و 10 �آالف ميغ���ا و�ط", مبين���ًا �ن "�لع���ر�ق 
يو�ج���ه زي���ادة �شنوية في �ال�شته���الك تقدر بالف 
ميغا و�ط". ويرى خليفة, �أن "هذه �لزيادة تعني 
تحديًا كبيرً� للحكومة �لعر�قية ووز�رة �لكهرباء 
عل���ى حد �ش���و�ء", معربًا عن �عتق���اده باأن "�لحل 
يك���ون بالذه���اب �إلى خ�شخ�شة بع����س �لعمليات 

في �لطاقة �لكهربائية".
ب����  �ال�شته���الك  زي���ادة  ف���ي  �ل�شب���ب  وي�شخ����س 
"ع���دم وجود جباي���ة تجعل �لفرد م�ش���وؤواًل عّما 
ي�شتهلك���ه", د�عي���ًا �إل���ى "تكثي���ف جه���ود ن�ش���ب 
بقرو����س  �لمنزل���ة  �ل�شم�شي���ة  �لطاق���ة  وح���د�ت 
مي�شرة وبالتالي �لمو�طن يقلل من �العتماد على 
�لخ���ط �لوطن���ي". وتعّد �آف���ة �لف�ش���اد �لتي تنخر 
موؤ�ش�ش���ات �لدول���ة �أح���د �أ�شب���اب ��شتم���ر�ر �أزمة 
�لطاق���ة, �إلى جان���ب تعر�س �ل�شب���كات لم�شكالت 
فعلي���ة خارج���ة ع���ن �شيط���رة �لدول���ة, م���ن بينها 
�نخفا�س منا�شي���ب نهري دجلة و�لفر�ت وتوقف 
بع����س محطات �لطاق���ة في �ل�ش���دود, و�لعمليات 
�الإرهابي���ة �لتي تتعر�س لها �أب���ر�ج نقل �لكهرباء 
بين �لحي���ن و�الآخر, �إلى جان���ب ��شتمر�ر �لطلب 
�لمتز�ي���د عل���ى �لتيار بمع���دل �شن���وي يبلغ نحو 

�ألفي ميغاو�ط.

 ذي قار/ ح�سين العامل

تعه���د رئي�س هيئ���ة ��شتثمار محافظة 
ذي ق���ار �لجدي���د عل���ي عب���د �له���ادي 
�لدخيل���ي بتبن���ي حزم���ة �إ�شالح���ات 
و�إج���ر�ء�ت �إد�ري���ة لالرتق���اء بو�ق���ع 
�لعم���ل. ياأتي ذلك بعد ��ش���د�ر �لهيئة 
�م���ر� ديو�ني���ًا  �لوطني���ة لال�شتثم���ار 
بتكلي���ف �لدخيل���ي ب���اإد�رة �لمن�ش���ب 
خلف���ا لعبد �لحمي���د �لح�شون���ة �لذي 
�عفي م���ن من�شب���ه �ال�شب���وع �لفائت 
�إث���ر تظاه���ر�ت مطلبية �غلق���ت هيئة 

�ال�شتثمار لعدة �يام.
وكان محاف���ظ ذي ق���ار محم���د ه���ادي 
تم���وز  �و�خ���ر  ف���ي  �أعل���ن  �لغ���زي 
�لمن�ش���رم ع���ن �عف���اء رئي����س هيئ���ة 
�لحمي���د  عب���د  �لمحافظ���ة  ��شتثم���ار 
معاون���ه  وتكلي���ف  �لح�شون���ة 
بالمن�ش���ب, فيم���ا ر�شح���ت �لحكوم���ة 
�لمحلي���ة ثالث���ة �أ�شم���اء �ل���ى �لهيئ���ة 
م���ن  كل  وه���م  لال�شتثم���ار  �لوطني���ة 
�أحمد غثيث طاهر, وعلي عبد �لهادي 
�لدخيل���ي, وغ�شان ح�شي���ن, الختيار 
�أحده���م ل�شغ���ل �لمن�شب, وعل���ى �إثر 
ذلك �أعلنت �لهيئة �لوطنية عن تكليف 

�لدخيلي.
تلقت���ه  بي���ان  ف���ي  �لدخيل���ي  وذك���ر 
)�لم���دى(, �أن "�د�رة هيئة �ال�شتثمار 
�إ�شالح���ات  �لجدي���دة تتبن���ى حزم���ة 
و�إج���ر�ء�ت �إد�ري���ة لالرتق���اء بو�ق���ع 

�لهيئة".
و�أ�ش���اف, �أن "�لهيئ���ة �شتاأخ���ذ عل���ى 
عاتقها �لجزء �الأكبر من تغيير مالمح 
�العمار في �لمحافظ���ة وكذلك �لو�قع 

�لخدمي".
و�أ�ش���ار �لدخيل���ي, �إل���ى �أن "�لتركي���ز 
�شيكون عل���ى مفا�ش���ل �ال�شتثمار في 
قطاعات �ل�شكن و�ل�شناعة و�لكهرباء 
�لم�شاري���ع  وتنمي���ة  و�ل�شياح���ة 

وت�شغي���ل �ل�شباب", متعه���د� "بتذليل 
�لعقبات �أمام �لم�شتثمرين".

و�ش���ّدد, عل���ى "محا�شب���ة �لمتلكئي���ن 
بالم�شاري���ع  �لعم���ل  و��شتئن���اف 
�لمتوقف���ة و�لتركي���ز عل���ى ��شتثم���ار 
خ���ارج  �لو�قع���ة  �لخالي���ة  �الأر��ش���ي 

مركز مدينة �لنا�شرية".
نا�شط���ي  م���ن  �لع�ش���ر�ت  وكان 
�لحبوب���ي  �شاح���ة  ف���ي  �لتظاه���ر�ت 
ق���د �أغلقو� مبن���ى هيئ���ة ��شتثمار ذي 
قار في �شه���ر �أيار �لما�ش���ي للمطالبة 
متابع���ة  ف���ي  �لهيئ���ة  دور  بتفعي���ل 
�لمتلكئ���ة  �ال�شتثماري���ة  �لم�شاري���ع 
و�ج���ر�ء تغيي���ر�ت �إد�ري���ة, م�شيرين 
�ل���ى �ن هيئ���ة �ال�شتثم���ار تتحدث عن 
مئ���ات �لم�شاري���ع �ال�شتثماري���ة غي���ر 
�ن معظمه���ا م���از�ل معطاًل ول���م يقدم 

�لخدمات �لمرجوة.
وذك���ر �أح���د �لمتظاهرين حينه���ا �إلى 
�لم�شاري���ع  "قائم���ة  �أن  )�لم���دى(, 
للم�شاري���ع  تفتق���ر  �ال�شتثماري���ة 
�ل�شناعي���ة و�النتاجية وتكاد تقت�شر 

على م�شاري���ع للم�شت�شفي���ات �الهلية 
و�لموالت وم�شاريع ��شكان متلكئة".

و�تهم, "هيئة �ال�شتثمار باال�شتحو�ذ 
عل���ى مو�قع خدمية متمي���زة ومنحها 
للم�شتثمرين م���ن بينها موقع �لعيادة 
�لخارجي���ة �ل���ذي تح���ول �ل���ى �شوق 
دي���و�ن  ومبن���ى  )م���ول(,  تج���اري 
�لمحافظ���ة �لقدي���م �ل���ذي تح���ول �لى 
م���ر�آب ومبن���ى �لف���رع �لقدي���م �ل���ذي 

تحول �لى مول �ي�شًا".
وك�شف �لمتظاهر, ع���ن "تجاوز على 
و�جهات ع���دد من �البني���ة �لحكومية 
�لخ�ش���ر�ء  �لم�شاح���ات  وبع����س 

وتحويلها �لى مو�قع ��شتثمارية".
وكان محاف���ظ ذي ق���ار محم���د هادي 
�لغ���زي, ق���د وج���ه ف���ي مطل���ع �لع���ام 
ق���ار  ذي  ��شتثم���ار  هيئ���ة  �لحال���ي, 
ومديري���ة بلدي���ة �لنا�شري���ة باإيق���اف 
من���ح رخ����س �ال�شتثم���ار  �إج���ر�ء�ت 
عل���ى م�شار كورني����س �لنا�شرية على 
�شفت���ي نه���ر �لف���ر�ت, و�ي ��شتثمار 
عل���ى منطق���ة خ�ش���ر�ء وم���ن �شمنها 

�لحز�م �الخ�شر �لمقابل لمجمع تينا 
�ل�شكني.

كم���ا وج���ه �لغ���زي, بح�ش���ب وثيق���ة 
"بتزوي���ده  مكتب���ه,  م���ن  �ش���ادرة 
بتفا�شي���ل �ي���ة �ج���از�ت �و رخ����س 
ه���ذه  �شم���ن  �شابق���ًا  ممنوح���ة 
�الإج���ر�ء�ت  التخ���اذ  �ال�شتعم���االت 
�لالزمة". ف���ي تحرك �شعب���ي لتفعيل 
�لم�شاري���ع  عل���ى  �لرقاب���ي  �ل���دور 
و�الد�ء  و�ال�شتثماري���ة  �لحكومي���ة 
�لحكوم���ي �حت�شد �ع�ش���اء مجموعة 
�لرقاب���ة �ل�شعبي���ة في ذي ق���ار مطلع 
�لعام �لحالي لوق���ف �لعمل في موقع 
م�ش���روع ��شتثم���اري متج���اوز عل���ى 
�لمناطق �لخ�شر�ء و�شط �لنا�شرية, 
ما ��شتدع���ى تدخل �لحكومة �لمحلية 
�لم�ش���روع  موق���ع  �ل���ى  و�لح�ش���ور 
و��شد�ر جملة من �لق���ر�ر�ت الإيقاف 

�لم�شاريع �ال�شتثمارية �لمخالفة.
ويرى مر�قب���ون لل�ش���اأن �القت�شادي 
�لتوج���ه  �أن  ق���ار  ذي  محافظ���ة  ف���ي 
لتفعيل قط���اع �ال�شتثمار في محافظة 

ذي ق���ار يكت�ش���ب �أهمي���ة كبي���رة ف���ي 
تاأمي���ن �لمتطلبات �لحياتي���ة لل�شكان 
�أد�ء  �شع���ف  ظ���ل  ف���ي  �لمحليي���ن 
ه���ذ�  ف���ي  �لحكومي���ة  �لموؤ�ش�ش���ات 

�لمجال. 
�أح���د  وه���و  ح�شي���ن  عل���ي  وق���ال 
ف���ي  لل�ش���اأن �القت�ش���ادي  �لمتابعي���ن 
حدي���ث م���ع )�لم���دى(, �إن "محافظ���ة 
ذي ق���ار ذ�ت �لكثافة �ل�شكانية �لعالية 
و�لت���ي ت�شن���ف �شم���ن �لمحافظ���ات 
�الأكث���ر فق���رً�, بحاجة �ل���ى �لمزيد من 
المت�شا�س  �ال�شتثماري���ة  �لم�شاري���ع 
�لبطال���ة �لتي تقدر باأكثر من 40% من 

�لقوى �لعاملة و�لخريجين".
وتاب���ع ح�شي���ن, �أن "م�شكل���ة �رتف���اع 
مع���دالت �لفق���ر تتطل���ب ه���ي �الأخرى 
و�لم�شاري���ع  �لبر�م���ج  م���ن  �لعدي���د 
�لكبيرة للنهو�س بالو�قع �القت�شادي 
و�لمعي�ش���ي ل�ش���كان �لمحافظ���ة �لتي 
يزي���د ع���دد نفو�شه���ا عل���ى مليوني���ن 

و300 �ألف ن�شمة".
وكان���ت �الإد�رة �لمحلي���ة في محافظة 
م���ن   2016 ع���ام  ح���ذرت  ق���ار,  ذي 
�رتفاع معدالت �لجريمة بين �ل�شباب 
�لعاطلي���ن ع���ن �لعمل, فيم���ا �أكدت �أن 
�لمحافظ���ة  م�شاري���ع  توق���ف مجم���ل 
عّط���ل حرك���ة �لمفا�ش���ل �القت�شادي���ة 
و�لتجاري���ة وت�شب���ب بتر�ج���ع فر�س 

�لعمل.
ق���ار  ذي  ��شتثم���ار  هيئ���ة  �ن  يذك���ر 
�أعلنت �لعام �لما�شي عن منح رخ�س 
��شتثمارية ل� 64 م�شروعًا في قطاعات 
ع���ام 2020, وفيم���ا  خ���الل  مختلف���ة 
بين���ت �أن قيم���ة �لم�شاري���ع �لمذكورة 
تبل���غ 252 ملي���ار دينار, �أك���دت توفر 
��شتثماري���ة  فر�ش���ة   370 م���ن  �أكث���ر 
�ل�شناعي���ة  �لقطاع���ات  ف���ي  �أخ���رى 
�ل�شياحي���ة  و�لتجاري���ة  و�لزر�عي���ة 

و�لنقل و�ل�شكن وغيرها.

ال�سبكة  انف�سال  يف  "الكهرباء" حتقق 
وتنفي تخفي�ص احل�س�ص

حذر تقرير دويل من بل�غ التغري املناخي يف العراق معدالت تدمريية، مرجحًا 
حالة �سحة املياه يف امل�ستقبل مع ت�قع تناق�س مت��سط هط�ل االأمطار، وحتدث عن 

معدالت خميفة للهجرة الداخلية يف املحافظات اجلن�بية وال��سطى ب�سبب اجلفاف.

اجلفاف يوا�سل هجومه على البالد ويت�سبب بحاالت نزوح جماعية

الخريجين من   ت�عدت بمحا�سبة المق�سرين واإعفائهمالمحافظة تنتظر م�ساريع ت�ّفر فر�س عمل لـ 40 % 

تغييرات تطال "ا�ستثمار ذي قار".. والإدارة الجديدة تتعهد بحزمة اإ�سالحات

من امل�ساريع املتوقفة يف ذي قار
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 بغداد/ تميم الح�سن

حتول ن����وري �ملالك����ي زعيم دول����ة �لقانون �ىل 
»ع����بء« عل����ى �لإط����ار �لتن�ش����يقي �ل����ذي يحاول 
�لتي����ار  زعي����م  �ل�ش����در  مقت����دى  م����ع  �لتهدئ����ة 

�ل�شدري.
ويف وق����ت بد�أ “�لإطار” مناق�ش����ات مد ج�ش����ور 
�لتفاه����م مع �ل�ش����در، ج����اءت ت�ش����ريحات زعيم 
دولة �لقانون �لخرية مبنا�ش����بة “عا�ش����ور�ء” 

لتعمق �لزمة.
وح����دث ه����ذ� �لت�ش����عيد يف وق����ت ح�ش����ا�س من 
�زم����ة �قتح����ام �لربمل����ان، حيث كان����ت معلومات 
�ش����ابقة قد تد�ولت عن نية �ل�ش����دريني تو�ش����يع 

�لحتجاجات.
وف�ش����رت ما و�ش����فت ب�”لء�ت �ملالكي �لثالثة” 
بانها ور�ء ت�ش����عيد جديد لأن�شار �ل�شدر بد�أت 
مالحمه تظهر يف �ل�شاعات �ملا�شية، وقد حتدث 

�ملفاجاأة باأية حلظة.
وطبق����ا لتل����ك �لتطور�ت ف����ان معلوم����ات وردت 
ل�)�مل����دى( �ك����دت بان “�شاع����ات �لع�ش����ل �لقليلة 
�لتي حدثت بني �ملالك����ي و�لعامري زعيم �لفتح 

قبل يوم من عا�شور�ء قد �نتهت”.
�ل�شب����وع  مطل����ع  ن�ش����ر  �ملالك����ي  مكت����ب  وكان 
�حلايل، �شور� عن لقاء جمع �لول بزعيم �لفتح 

لأول مرة بعد ق�شية “�لت�شجيالت �مل�شربة”.
ووفق����ا للمعلوم����ات �ن ذل����ك �للقاء �ل����ذي حدث 
عقب �نباء �خلالفات ب����ني �لزعيمني �ل�شيعيني، 
كان حماولة لتقريب وجهات �لنظر قبل �ن يبد�أ 

�لعامري جولة مرتقبة للتفاو�س مع �ل�شدر.
وت�ش����ري �ملعلوم����ات �لت����ي ت����دور يف �لو�ش����اط 
�ل�شيا�شي����ة �ن “ت�شعيد �ملالكي غري �ملتفق عليه 
ع�شية ي����وم عا�شور�ء )�لثن����ني( ن�شف �لتقارب 

�له�س بني زعيمي �لفتح ودولة �لقانون”.
و�أطل����ق �ملالك����ي ثالث����ة لء�ت رد� عل����ى مطالب 
�ل�شدر بحل �لربمل����ان، رف�س فيها حل �ملجل�س، 
و�ج����ر�ء �نتخابات مبكرة، وتغيري �لنظام، قبل 

�ن يعود �لربملان ل�شتئناف جل�شاته.
وتوؤك����د �ملعلومات �لو�ردة م����ن م�شادر مطلعة، 
�ن “�لإط����ار �لتن�شيقي ب����د�أ ي�شعر بعبء وجود 
�ملالك����ي، خ�شو�شا و�ن����ه ح����اول �لتخل�س منه 

�أكرث من مرة لكنه ف�شل”.

�لدو�ئ���ر  “بع����س  �ن  �ىل  �مل�ش���ادر  وت�ش���ري 
�ن  عل���ى  تتف���ق  ب���د�أت  �إي���ر�ن  يف  �ل�شيا�شي���ة 
�ملالك���ي �أ�شب���ح ورق���ة حمروق���ة خ�شو�شا بعد 
باملقاب���ل  لكن���ه  �مل�شرب���ة،  �لت�شجي���الت  ق�شي���ة 
يحظ���ى بعالقات قوية مع �أط���ر�ف �خرى د�خل 

�جلمهورية �ل�شالمية تدعم ��شتمر�ره”.
وكان���ت �لت�شريب���ات �لت���ي �شبقت �زم���ة �قتحام 
�لربمل���ان قبل نحو ��شبوعني، ق���د �ظهرت �شوتا 
من�شوب���ا للمالك���ي وه���و يتح���دث م���ع ف�شي���ل 
م�شلح، عن �همية �لعالقات مع �حلر�س �لثوري 

�لير�ين وتاأثريه يف �مل�شهد �لعر�قي.
بح�ش���ب  �ملت�شن���ج،  �لخ���ري  �ملالك���ي  موق���ف 
مر�قب���ني، يب���دو �غ�شب زعيم �لتي���ار �ل�شدري، 

�لذي �ق�ش���م يف تغريدة على “توت���ري” بان “ل 
يحك���م فين���ا )�لفا�ش���د (” يف ��ش���ارة فهمت بانه 

يق�شد زعيم دولة �لقانون.
وم���ع نهاية زي���ارة عا�ش���ور�ء، م�ش���اء �لثالثاء، 
بد�أت �عد�د �أن�شار �ل�ش���در تت�شاعد ب�شكل غري 
م�شب���وق د�خ���ل �ملنطق���ة �خل�ش���ر�ء، وفهم ذلك 

�لتجمع بانه ��شتعد�د لتمدد �لحتجاجات.
ووفق م�شادر مقربة من �لتيار �ل�شدري حتدثت 
ل�)�ملدى( بان “دخول �عد�د كبرية يف تلك �لليلة 
كان ب�شب���ب ت�شريب���ات عن قرب �ذ�ع���ة بيان عن 

تو�شيع �لحتجاجات �ىل خارج �لربملان”.
وو�ش���ط حما����س �ملعت�شمني ل�شم���اع �لتعليمات 
�جلدي���دة، نف���ى وزير �لقائد وه���و �شالح حممد 

�لعر�قي �ملقرب من �ل�شدر تلك �لنباء.
ون�ش���ر يف ح�شاب���ه عل���ى “توي���ر” ما ق���ال �نه 
“تغريدة مزورة” ن�شبت له كالما عن “ت�شعيد 
ق���وي ق���ادم” بانتظ���ار �ن ت�ش���رح ب���ه �للجن���ة 

�ملنظمة لالعت�شامات.
لكن �مل�شادر �ملقرب���ة من �لتيار رجحت �ن “ذلك 
كان �شم���ن ح���رب �لأع�ش���اب �لت���ي ي�شتخدمه���ا 
�لتي���ار �ل�ش���دري �ش���د مناف�شي���ه و�لت�شعيد قد 

يحدث باية حلظة”.
وكان���ت من�شات تابع���ة للتيار �ل�ش���دري، ملحت 
�ىل �حتم���ال تو�ش���ع �لحتجاج���ات �ىل منطق���ة 
�جلادرية، حيث مقر�ت عدد من �لقوى �ل�شيعية 

و�لف�شائل.

و�أم����س قال���ت �للجنة �ملنظم���ة لالعت�شامات يف 
��ش���ارة جدي���دة �ىل �لتهدئة، �ن �ش���الة �جلمعة 
�ملقبل���ة )غد�( �شتكون “قرب خميمات �لعت�شام 

وللثائرين �ملعت�شمني ح�شرً�”.
و�شل���ى �ملعت�شم���ون و�أن�شار �ل�ش���در �لقادمني 
من خ���ارج �ملنطق���ة �خل�شر�ء وم���ن �ملحافظات 
�جلمع���ة �ملا�شية، يف �شاح���ة �لحتفالت و�شط 

�جو�ء حارة ت�شببت بحالت �غماء.
 وكان �ل�ش���در يف منا�شب���ة عا�ش���ور�ء، ق���د غرد 
مطالب���ا بالتح�شي���د ل�شالح »ح���ل �لربملان« وقال 

على »توير«: »�أفال من نا�شر ين�شرنا!؟«.
وح���اول زعي���م �لتي���ار �ل�ش���دري �أكرث م���ن مرة 
�غر�ء »�لت�شرينيني« بالن�شمام �ىل �ن�شاره يف 

�لربمل���ان، لكنه���م ف�شل���و� �لتظاه���ر يف مناط���ق 
خارج �ملنطقة �خل�شر�ء.

و�أم�س �علنت �لقوى �ملدني���ة و”ت�شرين” بانها 
�شاح���ة  يف  �جلمع���ة  ي���وم  تظاه���ر�ت  �شتنظ���م 

�لفردو�س و�شط بغد�د.
وحملت بينات حول �لتظاهر�ت �ملرتقبة مطالب 
م�شابهة مل���ا ينادي بها �ل�شدريون، من “�لتغيري 

�ل�شامل” و”�نهاء �لف�شاد«.
ويح���اول �لتيار �ملدين �ن يفر����س معادلة ثالثة 
بني “�لإط���ار” و”�لتيار”، باختي���ار مكان بعيد 

عن �لربملان حيث تو�جد �ل�شدريني.

الحوار قبل حل البرلمان 
�لتن�شيق���ي«  »�لإط���ار  ياأم���ل  �للحظ���ة  وحت���ى 
بالتو��ش���ل م���ع زعيم �لتي���ار �ل�ش���دري مقتدى 
�ل�شدر عرب زعيم حتالف �لفتح هادي �لعامري، 
�و وفود ت�شم �أطر�فا �خرى من �لإطار، بح�شب 

ما يقوله و�ئل �لركابي.
ويوؤكد �لركابي وه���و ع�شو “�لإطار” ل�)�ملدى( 
�ن���ه “لي�س لدينا حل �خر غري �حلو�ر، ومطالب 
�ل�ش���در بحل �لربملان و�ج���ر�ء �نتخابات مبكرة 

لن تتحقق �ل باحلو�ر”.
وك���رر �لركاب���ي كالم �ملالك���ي وبيان���ات �لإط���ار 
�لتن�شيق���ي �لخ���رية ع���ن “�شرورة ع���ودة عمل 
�لربملان و�نتخابات رئي����س جمهورية وت�شكيل 
حكومة جديدة قبل خطوة حل جمل�س �لنو�ب”.

وبني ع�ش���و �لإط���ار �لتن�شيق���ي، �ن “�حلكومة 
�حلالي���ة هي حكومة ت�شري���ف �عمال ولي�س من 
�شالحيته���ا حل �لربمل���ان”، مت�شائ���اًل: “ماذ� لو 
رف�شت �لقوى �ل�شنية و�لكردية ذلك �لجر�ء؟”.

و�ش���دد �لركاب���ي عل���ى �ن حل �لربمل���ان “يحتاج 
�ىل �ن تك���ون هن���اك حو�ر�ت قب���ل عقد جل�شات 
�لربملان �و �ثناء ��شتئناف عمل �ملجل�س و�تفاق 
على �شكل �حلكومة �جلديدة ومهماتها – �إذ� مت 

�لتفاق على حل �ملجل�س-”.
كما �أكد �لركابي على �ن قر�ر �ملحكمة �لحتادية 
�ل�شاب���ق و�ل���ذي �أي���دت في���ه نتائ���ج �لنتخابات 
قان���ون  ب�”تغي���ري  �و�شى باملقاب���ل  �لخ���رية 
�لع���د  �ىل  و�لتح���ول  �لنتخاب���ات  ومفو�شي���ة 
و�لف���رز �ليدوي، وه���ي ق�شايا يج���ب مناق�شتها 

قبل حل �لربملان”.

التيار زعيم  مع  جماعية  اأو  فردية  للقاءات  "الإطار" يطمح 

ال�سدريون ينتظرون ال�سوء االأخ�سر لتو�سيع االحتجاجات خارج البرلمان

 بغداد/ اأن�س ال�سمري

ق����ادت دع�����و�ت ح���ّل �ل���ربمل���ان و�إج�����ر�ء 
ف�����ش��اًل ع��ن تعديل  �ن��ت��خ��اب��ات ج��دي��دة 
�إقليم  يف  �لكردية  �لأح���ز�ب  �لد�شتور، 
جديدة  �شيا�شية  دو�م��ة  �إىل  كرد�شتان، 

بعيدً� عن عقدة رئا�شة �جلمهورية.
�لرئي�شان،  �ل��ك��ردي��ان  �حل��زب��ان  ي�شب 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي �ل��ك��رد���ش��ت��اين و�لحت����اد 
�ل��وط��ن��ي �ل��ك��رد���ش��ت��اين، ج��ه��وده��م��ا يف 
�لوقت �لر�هن، على كيفية �تخاذ موقف 
من دعو�ت زعيم �لتيار �ل�شدري مقتدى 
�إىل حّل �لربملان �حلايل  �لر�مية  �ل�شدر 
يناأى  حيث  جديدة،  �نتخابات  و�إج��ر�ء 
�لحتاد �لوطني �لكرد�شتاين بنف�شه عن 
معلاًل  مبا�شر،  ب�شكل  �لدعو�ت  تلك  دعم 
ح�شول  ع��دم  م��ن  �خل�شية  ب�شبب  ذل��ك 
ح�شل  كما  �لنتخابات  بعد  ما  �ن�شجام 

يف �نتخابات 2021، على حد تعبريه.
وقال ع�شو �لحتاد �لوطني �لكرد�شتاين 
�لد�شتور  “تعديل  �إن  �ل�شيخ،  ب��ره��ان 
�لد�شتور  يف  ُر�شمت  �لتي  �لآليات  وفق 

ل مانع منه”.
ل�)�ملدى(،  ت�شريح  يف  �ل�شيخ  وي�شرط 
�أن “يتم ت�شمني حقوق �لُكرد ومكونات 
�ل�����ش��ع��ب �ل��ع��ر�ق��ي ب��ن��ظ��ام ي���ت���الءم مع 

يدعون  كما  ولي�س  �ل�شعب،  م��ك��ون��ات 
�إىل  و�ل�����ع�����ودة  رئ���ا����ش���ي  ن���ظ���ام  �إىل 

�لدكتاتورية”.
و�أ�شار، �إىل �أن “�لعر�ق �أجرى �نتخابات 
ت�شكيل حكومة،  لكن دون  �أ�شهر،   9 قبل 
لذ� م�شكلة �لعر�ق لي�شت يف �لنتخابات 
بل يف عدم �لن�شجام ما بعد �لنتخابات، 
لو  �شيئًا  �ملبكرة  �لنتخابات  تغري  ولن 
تزد�د  وقد  �مل�شاكل،  حتّل  ولن  ح�شلت، 

�مل�شاكل بعد �إجر�ء �نتخابات جديدة”.

درا�سة دعوات ال�سدر
»�إي��ج��اد  ���ش��رورة  على  �ل�شيخ،  و���ش��دد 
و�آليات  �ملتخا�شمة  �لأطر�ف  بني  حلول 
منوهًا  �لد�شتور«،  تطبيق  يف  للتعاي�س 
�أن »�مل�شكلة �لكبرية يف �لعر�ق هي  �إىل 
عدم �للتز�م بالد�شتور �لذي �شوت عليه 
 50 �أك��رث من  2005، وع��دم تطبيق  عام 
�إىل  �أو�شلنا  �ل��ذي  هو  بنوده  من  بندً� 

�لن�شد�د �ل�شيا�شي �لذي نعي�شه �لآن«.
ح�شلت  مهمة  »�جتماعات  �إىل  و�أ���ش��ار، 
ب��ني �حل��زب��ني �ل��دمي��ق��ر�ط��ي و�لحت����اد 

�لوطني �لكرد�شتانيني«.
ق��د ح�شل  »�ت��ف��اق  ع��ن  �ل�شيخ،  وحت��دث 
على حّل جميع �مل�شاكل بالطرق �ل�شلمية 

و�لتو��شل باحلو�ر�ت«.

على  ك��ث��رية  »م�����ش��رك��ات  �إىل  ون�����وه، 
م��ن وج��ود خ��الف��ات على رئا�شة  �ل��رغ��م 
�جل��م��ه��وري��ة �ل��ت��ي مي��ك��ن ح��ل��ه��ا، وه��ذه 
مع  م��ق��ارن��ة  ب��ال��ك��ب��رية  لي�شت  �مل�شكلة 

م�شكلة �ختيار رئي�س �لوزر�ء«.
تو��شاًل  »هناك  �أن  �إىل  �ل�شيخ،  وم�شى 
�ل�����ش��در،  دع����و�ت  در����ش��ة  يف  م�شتمرً� 
و�شيكون للحزبني ر�أي يف هذ� �ملو�شوع 
�إىل  بحاجة  �ل��ربمل��ان  ح��ل  و�أن  خا�شة 

ن�شاب �لأغلبية �ملطلقة«.

متطلبات وموازنة كبيرة
�ل��ن��ائ��ب ع��ن �حل��زب  م��ن ج��ان��ب��ه، ر�أى 
خليل،  حمما  �لكرد�شتاين  �لدميقر�طي 
نحو  �مل�����ش��ي  يف  ���ش��ع��وب��ة  »ه���ن���اك  �ن 
�إىل  �حل��اج��ة  ب�شبب  مبكرة  �نتخابات 

حت�شري�ت م�شبقة«.
�إن  ل���)�مل��دى(،  ت�شريح  يف  خليل  وق��ال 
�إىل  يحتاج  مبكرة  �نتخابات  »�إج����ر�ء 
مو�فقة  عن  ف�شال  م�شبقة،  حت�شري�ت 
جمل�س  �أع�����ش��اء  لعدد  �ملطلقة  �لأغلبية 

�لنو�ب«.
حتتاج  �لنتخابات  »�إع��ادة  �أن  و�أ�شاف، 
مئات  �ىل  ت�شل  قد  كبرية  م��و�زن��ة  �إىل 
م�شتلزمات  لتغطية  �ل���دولر�ت  ماليني 

تلك �لنتخابات«.

لكن خليل عاد ليوؤكد، »�ل�شدر كان �لفائز 
�لأول يف �نتخابات 2021، ولديه قاعدة 
�أن له �حلق يف  جماهريية قوية، ونرى 

�ملطالبة باإجر�ء �نتخابات مبكرة«. 
�ل��ن��ائ��ب  ر�أى  م��ت�����ش��ل،  ���ش��ع��ي��د  وع��ل��ى 
ري��ب��و�ر عبد  كتلة �جل��ي��ل �جل��دي��د  ع��ن 
�لرحمن يف ت�شريح ل� )�ملدى(، �إن “حل 
�ل���ربمل���ان و�ل���ذه���اب ن��ح��و �لن��ت��خ��اب��ات 
�حلّل  من  ن��وع  فيه  يكون  لرمبا  �ملبكرة 
“ميكن  م�شتدركًا،  �لر�هنة”،  للم�شاكل 
�ل��ق��وى  م��ق��اع��د  ت��ب��ني  �أن  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
�ملوجودة يف �لربملان وقد يكون يف ذلك 
�لذي  �ل�شيا�شي  �لتعقيد  نوع من جتاوز 

ن�شهده �ليوم”.
“�لنتخابات  �أن  �لرحمن،  عبد  و�أ�شاف 
�ل�����ش��اب��ق��ة ك���ان���ت و�ح������دة م���ن �أف�����ش��ل 
�لنتخابات �لتي جرت يف �لعر�ق، ر�أينا 
فيها نوعا من �لنز�هة و�ملر�قبة �لدولية 

�ملميزة”.

الياأ�س هو الدافع
�ل�شيا�شي  �ملحلل  يجّد  ذلك،  مقابل  ويف 
�لكردي �آر�م �شعيد، �أن »�لياأ�س �ملوجود 
من  هو  �ل�شيا�شية  �لأط��ر�ف  بع�س  لدى 
دف��ع نحو �إط���الق دع���و�ت ح��ّل �ل��ربمل��ان 

و�إجر�ء �نتخابات مبكرة«.
�أن  )�مل��دى(،  ل�  حديث  يف  �شعيد،  وتابع 
»ه��ذه �حللول رمب��ا ل جت��دي نفعًا كون 
�لت�شامح  �إىل  حتتاج  �ل�شيا�شية  �لعملية 

ولي�س �إىل �إعادة �نتخابات«.
بحاجة  �لد�شتور  »تعديل  �أن  �إىل  ولفت، 
و�أمنيًا  �قت�شاديًا  م�شتقرة  ظ��روف  �إىل 

و�شيا�شيًا«.
يف  مير  »�لعر�ق  �أن  �إىل  �شعيد،  وم�شى 
لذ�  �لوقت �حلا�شر بظرف غري م�شتقر، 
�أطلقت،  لو  �لد�شتور  تعديل  مناق�شات 
معينة  جهة  ل�شالح  �لتعديل  ف�شيكون 
دون �أخرى لذ� نحن بحاجة لعقد وطني 

قبل �لذهاب نحو هذ� �مل�شار«.
وب�����ش��اأن �خل���الف���ات ب��ني �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
بنّي  �لكرد�شتانيني،  �لوطني  و�لحت���اد 
تفاهم  ل��دي��ه��م��ا  »�حل���زب���ني،  �أن  ���ش��ع��ي��د، 
هناك  ولكن  كرد�شتان،  �إقليم  حكم  يف 
يف  وحتديدً�  بينهما  بغد�د  يف  خالفات 
فاإن �خلالفات  لذ�  �لتحالفات،  مو�شوعة 
ب��اأم��ور  �مل��وج��ودة ب��ني �حل��زب��ني تتعلق 
�حل��ك��م �لحت�����ادي ول��ي�����س ح��ك��م �إق��ل��ي��م 
من  �خلالفات  لتلك  بد  ل  لكن  كرد�شتان، 

�أن حتّل مع مرور �لوقت«.

 بغداد/ المدى

دع���ا رئي�س �ل���وزر�ء م�شطفى �لكاظم���ي، �أم�س �لأربعاء، 
�لقوى �ل�شيا�شي���ة �إىل �حلو�ر، وحمله���ا م�شوؤولية �إنهاء 

حالة �لن�شد�د �ل�شيا�شي.
وذك���ر بي���ان حكوم���ي، �ن »�لكاظم���ي و�ش���ع �أم�س حجر 
�لأ�شا����س مل�شروع �إعادة تاأهي���ل مطار �ملو�شل �لدويل يف 

حمافظة نينوى«.
وتاب���ع �لبي���ان، �أن »رئي����س �لوزر�ء كان ق���د وّجه باإكمال 
�إىل  �شابق���ة  زي���ارة  يف  �مل�ش���روع  �إط���الق  م�شتلزم���ات 
�ملحافظ���ة �ل�شه���ر �ملا�شي؛ م���ن �أجل �أن تك���ون �لنطالقة 
فاعل���ة وعل���ى وفق �ملعاي���ري و�ملتطلبات �لت���ي متنع تلكوؤ 

�مل�شروع، وت�شمن �إجنازه يف �لوقت �ملحدد«.
وق���ال �لكاظمي يف كلمت���ه خالل �حتفالي���ة و�شع �حلجر 
�لأ�شا����س، »�لي���وم نح���ن يف حمافظ���ة نين���وى بع���د �أن 
وعدتك���م يف زيارتي �لأخرية باأننا نعمل على و�شع خطة 
حمكمة، وتذلي���ل �ملو�نع و�لعقبات و�شَنق���ِدم �إليكم ثانية 
لن�ش���ع حجر �لأ�شا�س لإعادة تاأهيل ه���ذ� �ملطار، وها هنا 

�ليوم عندكم خالل �شهر«.
و�أ�ش���اف، �أن »م�شروع مطار �ملو�شل �لدويل هو م�شروع 
�شر�تيج���ي ومه���م لأبنائن���ا يف �ملحافظ���ة، ون�شع حجر 

�لأ�شا�س �ليوم«.
و�أ�ش���ار �لكاظمي، �إىل �أن »مط���ار �ملو�شل �لدويل �شيوفر 
فر�ش���ًا للعمل، ويعمل على ت�شهيل �لنق���ل، وت�شهيل حياة 

�ملو�طنني«.
و�شدد، عل���ى �أن »�ملو�شل هي من���وذج للتعاي�س و�لتنّوع 
�لعر�ق���ي �لذي نعّده عن�شر قوة، ومنوذج للت�شامح يثبت 
�أن �لع���ر�ق ميتلك �لكثري من �لقدر�ت �لب�شرية و�لكفاء�ت 

يف هذه �ملحافظة �لطيبة باأهلها وتاأريخها«.
و�أورد �لكاظم���ي، �أن »مدين���ة �ملو�ش���ل عان���ت �لكثري من 
�شيا�ش���ات �لتخب���ط و�لإرهاب و�شوء �لتخطي���ط«، معربًا 
ع���ن �أمل���ه باأن »م���ا ح�ش���ل يف �ملا�ش���ي لن يتك���رر، ل يف 

�ملو�شل، ول يف نينوى، ول يف عموم �لعر�ق«.
وحتدث، عن »جهود جبارة تبذل يوميًا؛ من �أجل �لإعمار 

�لتحدي���ات  تفا�شي���ل  و�أتاب���ع  �أتابعه���ا �شخ�شي���ًا،  و�أن���ا 
وتذليله���ا؛ من �أجل �أن نبعث ر�شالة مفادها: �أن �لعر�قيني 
ي�شتحقون �حلياة، و�أنهم قادرون على حتويل �لتحديات 

�إىل فر�س جناح«.
و�أ�ش���اد �لكاظم���ي، ب���� »�مل�شاري���ع �لأخرى �لت���ي ت�شهدها 
�إىل  �شيجريه���ا  قريب���ة  زي���ارة  �إىل  منوه���ًا  �ملحافظ���ة« 
�ملو�شل ل� »نفتتح م�شروع �إع���ادة �إعمار �جلامع �لنوري، 
ه���ذ� �مل�شجد �جلام���ع �مله���م و�ملوجود يف �شم���ري �أهايل 

�ملحافظة وكل �لعر�قيني«.
و�أو�ش���ح، �أن »�ملنظمات �لدولية و�ليون�شكو، و�ملنظمات 
�لدولي���ة، وكذل���ك �ملكت���ب �ل�شت�ش���اري �لتاب���ع جلامع���ة 
�ملو�ش���ل، ور�كان �لع���الف، عمل���و� على ه���ذ� �مل�شروع«، 

معربًا عن �أمله باأن »يكتمل يف �لقريب �لعاجل«.
 ودع���ا �لكاظم���ي، �إىل “�لتكام���ل و�لتع���اون جميع���ًا؛ من 
�أجل ��شتنها�س �لطاق���ات، وبناء عر�ق يليق بالعر�قيني، 
وه���ذه �جلهود ل���ن ت�شي���ع”، م�ش���ددً� على ع���دم �ل�شماح 
ل���� “�لفا�شدي���ن با�شتغ���الل ه���ذه �مل�شاريع لتبذي���ر �أمو�ل 

�ل�شعب”.
و�أك���د، �أن “نتيجة كل م���ن يحاول �لعبث به���ذه �مل�شاريع 
لأج���ل م�شال���ح �شخ�شي���ة �أو لأج���ل جماع���ات �لع�شابات 
و�لفا�شدين �شتكون مثل م�شري �لإرهابيني �لذين حاولو� 

تدمري هذه �ملدينة”.
و�أردف �لكاظم���ي، �أن “�حلكومة عمل���ت منذ �ليوم �لأول 
على �لهتمام بهذه �ملحافظ���ة وعموم حمافظات �لعر�ق، 
بالرغ���م م���ن كل �لتحدي���ات �لت���ي متر به���ا، �ش���و�ء كانت 

حتديات �قت�شادية، �أو �شيا�شية، �أو �أمنية”.
“عب���ور �لتح���دي �لقت�ش���ادي  ولف���ت، �إىل �لنج���اح يف 
وكذل���ك �لتحدي �لأمني”، ويجد �أن���ه “مطلوب من �لكتل 
�ل�شيا�شية �أن تتحمل م�شوؤولياتها بحل مو�شوع �لن�شد�د 

�ل�شيا�شي؛ من �أجل م�شلحة �لعر�ق وم�شتقبله”.
 وم�ش���ى �لكاظم���ي �إىل �أن “�جلمي���ع عليه���م �لعم���ل بكل 
ق���وة حلل �لن�شد�د �ل�شيا�ش���ي و�للجوء �إىل �حلو�ر حلل 
�خلالفات، ولي�س لدين���ا خيار غري �حلو�ر. �حلو�ر لألف 

�شنة، �أف�شل من حلظة ن�شطدم بها كعر�قيني”.

حملها م�سوؤولية الخروج من الن�سداد ال�سيا�سي

الكاظمي يحذر من اال�سطدام: لي�س 
اأمام الكتل �سوى الحوار

الإقليم يخ�سى النتقا�س من حقوقه بتعديل الد�ستور

»الديمقراطي« و»االتحاد« ي�ستعدان التخاذ موقف
 موحد من االنتخابات المبكرة

الكاظمي ي�صع حجر الأ�صا�س لم�صروع تاأهيل مطار المو�صل

رئي�س اقليم كرد�صتان يجتمع مع القوى الكرد�صتانية لبحث النتخابات البرلمانية في القليم اأم�س

توزيع ثواب �صهر محرم على المعت�صمين اأمام مبنى البرلمان اأم�س
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جمهورية العراق / وزارة النفط 
�شركة م�شايف الو�شط / �شركة عامة – بغداد 

العدد : 19280 
التاريخ : 2022/8/8 

م / ن�شر تنويه
تهديكم �شركتنا اأطيب حتياتها... 

إش��ارة إلى اإلعالن )ط - 42( للطلبية )1244 / 2022( واملنش��ور في 
جريدة الصباح العدد )5459( في 2022/7/27 وجريدة الدستور العدد 
)5330( ف��ي 2022/7/27 وجريدة املدى العدد )5230( في 2022/7/27 
تق��رر تغيير تاريخ الغلق ليكون 2022/8/22 وتاريخ انعقاد املؤمتر في 
2022/8/14 م��ع اإلش��ارة الى أن الطلبية أصبح��ت تخصصية لذا 

اقتضى التنويه. 
د. عائد جابر عمران شاكرين تعاونكم معنا .. مع التقدير

املدير العام 

اإعالن مزايدة رقم )86 / 2022( للمرة الأوىل
�شادرة عن ال�شركة العامة لتجارة املواد الغذائية

تعلن هذه الش��ركة عن وجود مزايدة علنية لبيع املواد املدرجة تفاصيلها ادناه واملوجودة في قس��م الش��حن والنقل 
هذا وتعتبر قائمة املزايدة مفتوحة ملدة )10( عش��رة أيام تبدأ من اليوم التالي لنش��ر اإلعالن في الصحيفة احمللية وفقاً 
لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم األخير 
2022/8/21 املصادف يوم )األحد( وإذا وافق يوم املزايدة عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم التالي فعلى الراغب باالشتراك 
ف��ي املزاي��دة املذكورة مراجع��ة جلنة البيع وااليجار في مركز عام الش��ركة الكائن في منطقة املنصور – نهاية ش��ارع 
النقابات لالطالع على تفاصيلها وابداء رغبتهم في الش��راء ويكون احلضور في الزمان واملكان املعينني مس��تصحبني 
معه��م املستمس��كات املطلوبة وترفع املواد املباعة خالل مدة )15( خمس��ة عش��ر يوماً من تاري��خ اإلحالة القطعية 
وبخالفه سيتحمل املشتري أجور خزن بنسبة )2/1 %( نصف من املائة من بدل البيع عن كل يوم تأخير وملدة ثالثني يوماً 
وبعد انتهاء الفترة أعاله جاز للش��ركة اإلعالن عن بيعها ثانية وفق احكام هذا القانون ويجري تس��ليم املال املباح بعد 

دفع بدل البيع واملصاريف التي يعد البيع فيها قطعياً.
الشروط املطلوبة: 

- وص��ل التأمينات القانوني��ة البالغ 20% من القيمة املقدرة مبوجب صك مصدق ص��ادر من مصرف معتمد في العراق 
ألمر الس��احب وال يسمح لغير مسددي تلك التأمينات باالش��تراك في املزايدة مطلقاً وال تدخل هذه التأمينات ضمن 

بدل الشراء.
- كتاب عدم ممانعة صادر عن الهيئة العامة للضرائب لعام 2022 معنونة الى الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية.

العددنوع املادةت
مبلغ التاأمينات 

املطلوبة
1alony 250.000( فقط 1جهاز اشعاع عالمة(

مئتان وخمسون الف 
دينار ال غيرها.

1جهاز تفريغ الهواء 2
3Shield 1درع رصاصي
4Canberra 1جهاز فحص العناصر املشعة
1درع رصاصي صغير احلجم 5
6 CANBERRA 1درع رصاصي كبير احلجم نوع
7 HERAEUS نوع  Oven1
8 LTE نوع  Oven1
9METROHM نوع PH 1جهاز

10 GC 2جهاز
11MEHIER و DENNER 2ميزان حاس نوع
12JENAAY 1جهاز كلو ميتر نوع
2جهاز تصعيد سكوليت 13
14GERHAROT 2جهاز هيتر نوع
1هيتر كبير 15
1حمام مائي 16
17IKA 1هيتر
18MELLER 1ميزان
19SERVIES1
20400 SLIMA A EHER1
21SOVAN 1اوفن
1جهاز تعفير 22
1هود معدني 23
2420086f1 1جهاز تقطير نوع

العنوان: جمهورية العراق – بغداد – املنصور – شارع النقابات 
Address : Republic of Iraq – Baghdad – Al Mansoor
Web.site: www.iraqsfsc.org , E-mail: foodstuff1@iraqsfsc.org
E-mail: foodstuff2@iraqsfsc.org , E-mail: foodstuff3@iraqsfsc.org
E-mail: foodstuff4@iraqsfsc.org , General food stuff@yahoo.com 

املهند�شة ملى ها�شم ح�شني 
املدير العام وكالة 

تعلن شركة مصافي الشمال )مصفى الصمود( احدى تشكيالت وزارة النفط عن نشر إعالن )مناقصات عامة محلية( وحسب التفاصيل املبينة في اجلدول ادناه 
وجدول الكميات واملواصفات الفنية واملناش��ئ. فعلى الراغبني باالش��تراك من الش��ركات أو املكاتب املتخصصة ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية املذكورة في 
ادناه مراجعة مقر شركتنا في بيجي – مصفى الصمود، اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن الستالم نسخة من جدول املواصفات واالعداد ووثائق املناقصة مقابل مبلغ 
غير قابلة للرد إال في حال الغاء املناقصة أو تغيير أسلوب تنفيذها على ان يتم تسليم العطاء بظرف مغلق في أو قبل الساعة الواحدة ظهراً ليوم األحد املوافق 
2022/9/4 وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية أو حظراً للتجوال من قبل اجلهات الرسمية فيكون تاريخ الغلق في أول يوم دوام رسمي يلي تاريخ العطلة 
أو احلظر ويتحمل من حتال بعهدته املناقصة أجور نشر اإلعالن والرسوم القانونية، علماً أنه سيتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابة على االستفسارات في متام الساعة 

العاشرة من صباح يوم األحد املوافق 2022/8/28 في نفس مكان القطع.

أوالً: املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء: 
1- الهويات املبينة تفاصيلها في اجلدول أعاله على أن تكون نافذة لعام 2022 مع إرفاق )الهوية الضريبية – شهادة تأسيس – إجازة ممارسة مهنة – عقد التأسيس 

– النظام الداخلي للشركة(. 
2- التأمينات األولية حس��ب املبلغ املبني في اجلدول أعاله على ش��كل صك مصدق ممغنط أو خطاب ضمان صادر من مصرف حكومي أو مصرف أهلي معتمد من 
قبل البنك املركزي العراقي ألمر ش��ركة مصافي الش��مال على أال يكون ضمن املصارف احملظور التعامل معها واملبينة في القائمة املرفقة ضمن وثائق املناقصة 
ويت��م مصادرة التأمينات عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب اإلحالة أو عند س��حب مق��دم العطاء لعطائه خالل فترة نفاذه وبعد غلق املناقصة أو 

رفض التصحيح على اخطاءه احلسابية في العطاء وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية.
3- جلب كتاب عدم ممانعة من االش��تراك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذة لعام 2022 )تصوير ملون( باس��م الش��ركة مقدمة العطاء )حصراً( 

مع هوية ضريبية.  
4- وصل شراء وثائق املناقصة )األصلي( مع تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية أو عدم شموله بإجراءات احلجب.  

5- اعمال مماثلة بالتنفيذ على ان يتم تقدمي العطاء مع املستمسكات أعاله )بظرف مغلق(.
ثانياً: تعتبر الشروط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءاً ال يتجزأ من العقد: 

1- يكون التجهيز والتنفيذ حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومناشئ في جدول املواصفات أو الكميات. 
2- يعتبر العطاء نافذ ملدة )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة. 

3- يتم استبعاد العطاء الذي لم يرفق التأمينات األولية التي يكون أقل من املبلغ احملدد أعاله. 
4- استبعاد العطاءات التجارية التي ال تتضمن تدوين أسعار فقرات جدول الكميات في العطاء وتقتصر على املبلغ اإلجمالي. 

5- شركتنا غير ملزمة بقبول أوطأ األسعار.
6- يكون التسعير بالدينار العراقي حصراً ويتم تثبيت األسعار رقماً وكتابة )طباعة الكترونية أو باملداد( على جدول االعداد املرفقة طي هذه املناقصة خالية من 
احلك والشطب وختمها ومصادقتها على جميع الصفحات ويعول على السعر املدون كتابة في حالة اختالفه مع السعر املدون رقماً كما يعول على سعر الوحدة 

في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة. 

7- ال يجوز ملقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق املناقصة أو اجراء تعديل عليها. 
8- ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشتراك في املناقصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويتحمل اخملالف التبعات القانونية.

9- ال يجوز للمدير املفوض في اكثر من شركة تقدمي أكثر من عطاء واحد في املناقصة الواحدة.
10- تقدمي احلسابات اخلتامية للسنتني األخيرتني كحد ادنى. 

11- ال يجوز مطلقاً بيع العقد أو التنازل عنه إلى شخص آخر وفي حالة ثبوت ذلك يعد ناكالً وتتخذ اإلجراءات القانونية بحقه.
12- يتحمل من حتال بعهدته املناقصة كافة الضرائب والرسوم املفروضة مبوجب القوانني النافذة. 

13- العقد خاضع للضريبة وكافة الرسوم القانونية وقانون حتصيل الديون احلكومية رقم 56 لسنة 1977 والقوانني العراقية النافذة. 
14- يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 2 لس��نة 2014 املعدلة والضوابط امللحقة بها املعدلة والوثائق القياس��ية والشروط العامة ملقاوالت 

الهندسة املدنية والكهربائية. 
15- يلتزم من حتال بعهدته املناقصة تقدمي كفالة حس��ن التنفيذ بنس��بة )5%( من مبلغ اإلحالة تغطي كامل مدة العقد وفترة الضمان للمناقصة قبل توقيع 
العقد على شكل خطاب ضمان صادر من مصرف حكومي أو مصرف أهلي معتمد لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي ألمر شركة مصافي الشمال )ش.ع(.

16- يعتبر مبلغ اإلحالة قطعياً وال يجوز التفاوض عليه وعلى املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وأرقام هواتفه والبريد االلكتروني وبشكل دقيق وواضح. 
17- املفاضلة واالحالة س��تكون وفق تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لس��نة 2014 املعدلة والوثائق القياسية ومعايير التأهيل املرفقة طياً والتي يجب 
ختمها وتقدميها مع وثائق املناقصة مع مراعاة االس��تثناء املمنوح لش��ركتنا بخصوص قبول العطاء الذي يقل بنس��بة اكثر من )20%( عن الكلفة التخمينية إذا 

كانت العطاءات مقبولة من الناحية الفنية حسب قرار اجمللس الوزاري للطاقة رقم )1( لسنة 2019.
18- لشركتنا احلق في متديد موعد غلق املناقصة أو الغاءها في أي مرحلة من مراحلها دون حتمل أي تبعات مالية أو قانونية. 

19- يتم صرف املستحقات للشركة احملال بعهدتها املناقصة على حساب )I BAN( حسب نظام املدفوعات العراقي.
20- يلتزم املتقدم بكافة الشروط املطلوبة باإلعالن.

21- مراجعة وزارة العمل والشؤون االجتماعية الستحصال اجازات العمل ملنتسبيكم وفق قانون العمل رقم )37( لسنة 2015. 
22- للجنة دراسة وحتليل العطاءات إهمال أي عطاء في حالة وجود أخطاء في األسعار أو حك أو شطب أو تصحيح أو تعديل حتى وان كان املتقدم اوطأ العطاءات. 
23- يكون القطع واالشتراك باملناقصة في كافة أيام األسبوع )أيام الدوام الرسمي( من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة ظهراً واعتباراً من تاريخ 

نشر االعالن.
24- بإمكان كافة املشتركني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات في متام الساعة التاسعة صباح من اليوم التالي لتاريخ غلق /املناقصة في مقر 

شركتنا في بيجي - مصفى الصمود. 
25- ال تصرف املستحقات النهائية إال بعد تقدمي براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب ودائرة العمل والضمان االجتماعي. 

26- لش��ركات القطاع العام افضلية بالس��عر بنس��بة ال تزيد عن )10%( عند حتقق القيمة املضافة البالغة )30%( للمواد املصنعة من قبلها مع مراعاة املواصفة 
والنوعية وحسب الدليل السنوي املعد من قبل وزارة التخطيط اخلاص بالشركات العامة املصنعة استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم )20( لسنة 2021. 

27- تدفع املستحقات بعد التنفيذ بالكامل على شكل ذرعات ومطابقتها من قبل شركتنا حسب املواصفات والكميات الواردة بجدول الكميات. 
28- الزام ش��ركات القطاع اخملتلط بتقدمي التأمينات األولية اس��تناداً إلى كتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود احلكومية العامة – قس��م االستش��ارات والتدريب 

املرقم ع / 7/ 19006 في 2019/8/6 .
.)https://nrc.oil.gov.iq( 29- لالطالع على الشروط اخلاصة بالتقدمي وجدول املواصفات اخلاص باملناقصة أعاله ميكن تصفح موقع شركتنا على الشبكة العاملية

30- يجب االطالع وملئ املعلومات املطلوبة بالوثائق القياسية وختمها والتوقيع عليها.
 .)nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq(31- لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني

جمهورية العراق / وزارة النفط 
�شركة م�شايف ال�شمال )�ش.ع( 

ق�شم امل�شرتيات والعقود 
�شعبة امل�شرتيات املحلية – وحدة املناق�شات 

العدد: 16359 
التاريخ: 2022/8/4 

  )�شركة م�شايف ال�شمال / م�شفى ال�شمود  
ن�شر اإعالن مناق�شات عامة حملية(

مو�شوع املناق�شةرقم املناق�شةت
عدد 
مرات 

الإعالن
الكلفة التخمينية

مدة 
التنفيذ 
والتجهيز

مبلغ التاأمينات الهوية املطلوبة
الأولية

مبلغ و�شل 
ال�شراء

1
2022/54 ميزانية 

تشغيلية 
جتهيز أثاث مكتبي

للمرة 
االولى

)600.000.000( ستمائة 
مليون دينار عراقي

60 / يوم 
هوية شركة أو مكتب 
متخصص نافذة لعام 

2022 الدرجة ممتازة

)12.000.000( اثنا 
عشر مليون دينار 

عراقي

 )250.000(
مائتان وخمسون 
ألف دينار عراقي

2
 2022/55

ميزانية تشغيلية 
جتهيز مواد لتأهيل 
منظومة اإلطفاء 

للمرة 
األولى 

)1.535.000.000( مليار 
وخمسمائة وخمسة 

وثالثون مليون دينار عراقي 
60 / يوم 

هوية شركة او مكتب 
متخصص نافذة لعام 
2022 الدرجة ممتازة  

)30.000.000( ثالثون 
مليون دينار عراقي 

 )500.000(
خمسمائة ألف 

دينار عراقي

و. قا�شم عبد الرحمن ح�شني 
املدير العام 

رئي�ش جمل�ش الإدارة
مدير الهيئة الفنية والهند�شية

م�شعب اأحمد اإبراهيم 
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 بغداد / كرمي قحطان

مل يب���ق على �نط���اق بطولة �آ�ش���يا �لتا�ش���عة 
٢٠٢٢ للنا�ش���ئني لك���رة �لي���د �ملوؤّهل���ة لكاأ����س 
�لع���امل ٢٠٢٣ يف �ليونان �ش���وى ت�ش���عة �أيام 
وال ز�لت حت�ش���ر�ت منتخبنا �لذي �شي�شارك 
يف �لبطولة لي�ش���ت مب�شتوى �حلدث وفقرة 
با�ش���تعد�د�ت  مقارنته���ا  ميك���ن  وال  ج���دً� 

�ملنتخبات �لتي �شنتناف�س معها.
وو�شعت قرعة �لبطولة منتخبنا يف جمموعة 
�ش���مت �ىل جانبه �ل�ش���عودية و�ليابان وقطر 
و�لكويت و�الإم���ار�ت، وهذه �ملنتخبات بد�أت 
باإقام���ة مع�ش���كر�ت تدريبي���ة يف دول �أوربية 
و�أفريقي���ة من���ذ م���ا يق���ارب �ل�ش���هرين ولعبت 
مباري���ات جتريبي���ة مع ف���رق متقّدم���ة هناك، 
وتعّرف���ت ماكاته���ا �لتدريبي���ة ع���ن �مكاني���ة 
�قت�ش���رت  فيم���ا  لعب���ه،  كل الع���ب و�أ�ش���لوب 
حت�ش���ر�ت نا�شئتنا على مع�ش���كر�ت د�خلية 
يف �ل�ش���ليمانية ال تغن���ي وال ت�ش���من من دون 

خو�س �أية مبار�ة جتريبية قوية.

ا�ستعدادات ب�سيطة
�ملنتخ���ب  جاهزي���ة  عل���ى  �لوق���وف  والأج���ل 
و��ش���تعد�د�ته للبطولة �إلتقت �ملدى مع ر�ش���ا 
عب���ودي �جلارو�س، ع�ش���و �حتاد ك���رة �ليد، 
�ملُ�ش���رف عل���ى �ملنتخ���ب، حي���ث حت���ّدث قائًا 
ولي�ش���ت  ب�ش���يطة  �ملنتخ���ب  :"��ش���تعد�د�ت 
مب�ش���توى �لطم���وح، مقارن���ة م���ع �ملنتخبات 
�ملناف�ش���ة، فبعد �نتهاء بطولة �لنا�ش���ئني �لتي 
�أقيمت �لعام �ملا�شي يف كرباء مب�شاركة عدد 
من فرق �الأندية وبح�شور �ملاك �لتدريبي يف 
تلك �لف���رة �ملكّون من �ملدرب حممد حمزة مت 

�ختي���ار جمموعة من �لاعبني و��ش���تدعاوؤهم 
لان�ش���ام و�اللتحاق باملنتخ���ب يف �لتجّمعني 
�للذي���ن �أقيم���ا يف حمافظ���ة كرب���اء، ومن ثم 
يف �إير�ن حيث �ش���ارك هن���اك يف بطولة لفرق 
�ل�ش���باب كان���ت مبثاب���ة �الختب���ار �حلقيق���ي 
لنا�ش���ئينا الإبر�ز قدر�تهم ومهار�ته���م �لفنّية، 

وعاد بعدها �ملنتخب �ىل �لعر�ق.
مطال���ب  هن���اك  �ل�ش���ديد  "لاأ�ش���ف  و�أ�ش���اف 
لتحقي���ق �جناز�ت �أو �لتناف�س يف ظّل ظروف 
مالية �ش���عبة وميز�نية �ش���عيفة يع���اين منها 
�الحت���اد، بينم���ا ن�ش���اهد ون�ش���مع ونق���ر�أ بان 
�ل���دول �ملناف�ش���ة �أقام���ت مع�ش���كر�ت خارجية 
يف دول �أوروبي���ة على م�ش���توى عاٍل، ولعبت 

مباري���ات م���ع فرق قوي���ة، لذلك م���ن �لطبيعي 
�أن حت�ش���د نتائ���ج وتقف يف �ملر�ك���ز �ملتقّدمة 
بينم���ا  �لع���امل،  كاأ����س  يف  مقاع���د  وحتج���ز 
منتخبن���ا بد�أ و�ش���ينتهي مبع�ش���كر�ت د�خلية 
فق���ط م���ن دون �أن يخو����س �أّي���ة مباريات مع 

فرق تفوقه قّوة".

حق م�سروع .. ولكن!
وب���نّي "هن���اك م���ن يطال���ب �الحت���اد و�مل���اك 
�لتدريبي و�لاعبني بنتائج متقّدمة برغم �إننا 
نطمح جميعًا لتحقيق ذلك و�لتو�جد يف مركز 
قري���ب م���ن �لقّمة وهو ح���ّق م�ش���روع، �إال �أننا 
باملقاب���ل ال منل���ك �لُبنى �لتحتي���ة وال ميز�نّية 

ي�ش���تطيع من خالها �الحتاد �لتخطيط وبناء 
منتخب���ات قوي���ة ت�ش���ّهل �أمرن���ا يف �ملناف�ش���ة 
وُتعّر�ش���ه للمحا�ش���بة يف حالة عدم �حل�شول 

على �لنتائج".
رئي�ش���ي  �ش���بب  �مل���ايل  "�لع���وز  و�أو�ش���ح 
الن�ش���حاب منتخبن���ا �ل�ش���بابي م���ن �لبطول���ة 
�الآ�ش���يوية �الأخ���رة، و�الحت���اد و�ف���ق عل���ى 
�الحت���كاك  لغر����س  بالنا�ش���ئني  �مل�ش���اركة 
و�ال�ش���تفادة م���ن �ملنتخب���ات �الأخ���رى �لت���ي 

�شنلعب معها يف �لبطولة".

االهتمام بالكرة  
وو��ش���ل يف قول���ه: "ما يحزُّ يف نفو�ش���نا هو 
�هتم���ام �لدولة بكرة �لقدم فقط دون �الكر�ث 
لبقي���ة �الألعاب، لذلك ال نتوّق���ع �أن يكون هناك 
تطّور باألعاب �ليد و�لطائرة و�ل�ش���لة وغرها 
م���ن �الألعاب �جلماعي���ة   و�لفردي���ة، ومن هنا 
ندع���و �حلكومة ووز�رة �ل�ش���باب و�لريا�ش���ة 
لاهتمام ببقية �الألعاب وتخ�ش���ي�س �الأمو�ل 

�لكافية لها �أ�شوة مبا ُيقّدم للعبة كرة �لقدم".
و�أفاد م�ش���رف منتخب �لنا�شئني ب�شاأن توقعه 
للنتائ���ج �لت���ي �شيح�ش���ل عليه���ا �ملنتخب يف 
بطولة �آ�شيا :"نحن نعي�س يف �الأحام يف ظّل 
ه���ذه �ملعاناة �لتي يعي�ش���ها �ملنتخب و�الإعد�د 
�ملنتخب���ات  با�ش���تعد�د�ت  مقارن���ة  �لب�ش���يط 
�الأخ���رى، وال �أعتق���د ب���اأن �ملنتخ���ب �ش���يحّقق 
�ش���يئًا يف بطولة �ملنامة �ش���وى �ال�شتفادة من 
�الحتكاك مع �لفرق �لتي �ش���نقابلها وهي فرق 
مر�ّشحة للمناف�ش���ة على �ملر�كز �الأوىل و�لتي 

�شتحجز مقاعدها يف كاأ�س �لعامل".
و�ختتم �جلارو�س "ت�شتهدف م�شاركتنا تهيئة 
جمموعة من �لاعب���ني، يعمل �الحتاد على �أن 
يكون���و� نو�ة �ش���احلة للرحيل و�ال�ش���تفادة 
منها مع منتخبات �ل�شباب و�لكبار م�شتقبًا".  

م�سرف منتخب نا�سئة كرة اليد .. الجارو�ش:

ندعو احلكومة ووزارة الريا�سة مل�ساواة دعمنا مع كرة القدم

+ 964 7809144160 |  + 964 7709992499  
+ 964 7708080800 |  + 964 7704448045 

Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

اإع��������ان��������ات

فقدان هوية الدائرة 
فقدت من��ي الهوية الص��ادرة من 
وزارة الكهرباء – املنطقة الوسطى 
وس��مي  الس��ام  )عب��د  باس��م 
مصطف��ى(.. يرجى عل��ى من يعثر 
عليها تس��ليمها جله��ة اإلصدار.. 

مع التقدير 

اإعــــالن
اإىل / ال�سريك )كرمي اأمني ح�سن( 

اقتضى .. حضورك .. الى صندوق اإلس��كان 
العراق��ي الكائن قرب مجمع النهضة وذلك 
لتثبيت إقرارك باملوافقة على قيام شريكك 
الس��يد )محمد ناصر كباشي( بالبناء على 
حصته املش��اعة في القطع��ة املرقمة )3 / 
220( مقاطعة )31 البدعة( لغرض تسليفه 

قرض اإلسكان. 
وخال مدة أقصاها خمسة عشر يوم داخل 
العراق وش��هر خارج العراق من تاريخ نش��ر 
اإلعان وبعكسه س��وف يسقط حقك في 

االعتراض مستقباً. 

م/ اإعادة اإعـــــالن
مناق�سة حملية  

 105/ م/ د ي ا / 2022 )جتهيز )40( طن �سريط نحا�سي قيا�ش )210 
× 0.6( ملم ذو الرقم الرزمي B/ R138 وح�سب ال�سروط املذكورة 

يف املوا�سفات الفنية وقائمة جدول الت�سليم.     
)معلنة للمرة الثانية(    تاريخ الغلق )2022/8/22( 

يس��ر )وزارة الصناعة واملعادن / ش��ركة ديالى العامة( بدع��وة مقدمي العطاءات املؤهلني 
وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم مبوجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء 

مع ماحظة ما يأتي: 
1- عل��ى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلص��ول على معلومات إضافية االتصال 
)شركة ديالى العامة( وعبر البريد االلكتروني )info@dialacompany.com( وكما موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع ماحظة ما يلي: 
أ- الكلفة التخمينية للمناقصة هي )760000000( دينار عراقي )فقط سبعمائة وستون 

مليون دينار عراقي ال غيرها( واصل مخازن شركة ديالى العامة. 
ب- مق��دار مبلغ التأمينات األولي��ة للمناقصة هو )22800000( دين��ار عراقي )فقط اثنان 

وعشرون مليون وثمامنائة ألف دينار عراقي ال غيرها( واملطلوب تقدميه مع العطاء. 
ج- ان س��عر بيع مس��تندات للمناقصة هو )150000( دينار عراقي )فقط مائة وخمس��ون 
ألف دينار عراقي ال غيرها( غير قابل للرد إال في حال إلغاء املناقصة من قبل شركتنا حيث 

تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
ه�- على مقدم العطاء ان يستخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القسم الرابع )مناذج 
العطاء( ويجب أن يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيير في شكله ولن تقبل اي بدائل 

كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة. 
* ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً. 

2- متطلبات التأهيل املطلوبة: )كما مبينة في وثائق العطاء(.
3- يتم تس��ليم العطاءات إلى العنوان اآلتي )ش��ركة ديالى العامة / طريق بغداد بعقوبة 
اجلديد – قرب تقاطع القدس( وان آخر موعد لتس��ليم العطاء س��يكون الس��اعة الثانية 
ظهراً من تاريخ غلق املناقصة في 2022/8/22 وان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم 
فت��ح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي 
)مقر ش��ركتنا / غرفة جلنة فتح العروض( في الس��اعة التاسعة صباحاً ليوم 2022/8/23 
وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس��مية يكون اليوم التالي للدوام الرس��مي هو آخر 

موعد لتقدمي العطاء ويعتبر موعد الغلق.. مع التقدير .

املهند�ش عبد ال�ستار خملف عليوي
املدير العام / وكالة
رئي�ش جمل�ش االدارة

 بغداد / اإياد ال�ساحلي

طالب �أحمد عبا�س، �أمني �ش���ر �حتاد كرة �لقدم �الأ�ش���بق، �حلكومة باإلغاء قر�رها 
�ملُتخ���ذ يف جل�ش���تها ٢8 �لفائت���ة، و�خلا�س بتحويل �ملبالغ �لازم���ة من �مليز�نّية 
�لت�ش���غيلّية للبرودوالر �أو �ملنافذ �حلدودية ملحافظة �لب�شرة �إىل وز�رة �ل�شباب 
و�لريا�ش���ة لتنفي���ذ متطّلبات خليج���ي ٢5.  وقال عبا�س ل�)�مل���دى( : "ُيفر�س �أن 
تك���ون ل���كّل حمافظة خّط���ة �أو برنام���ج متكامل الإن�ش���اء م�ش���اريع تطوي���ر �لُبنى 
�لتحتية خلدمة �ش���ّكانها �ش���و�ء من مبلغ �لب���رودوالر �أم م���ن ميز�نّيتها �لو�ردة 
من �حلكومة �ش���نويًا، ويف �ش���وء ذل���ك يتم تكثيف �جلهود من �أجل ��ش���تثمار كل 
دينار مل�ش���لحة �أبناء �ملحافظة �لذين يو�جهون ظروفًا �ش���عبًة ي�ش���تحّقون رعاية 
�لدولة لهم يف رفع �ملعاناة ولي�س زيادتها". و�أ�ش���اف "مل �أجد �أي مرّبر للت�شّرف 
�س ملحافظة �لب�شرة من �أجل تهيئة  بنقل كل �أو جزء من مبلغ �لبرودوالر �ملخ�شّ
�حتياج���ات بطولة كاأ����س �خلليج �لعربي ٢5 �لتي �ش���تقام يف �ملدين���ة مطلع عام 
٢٠٢٣، كونها لي�ش���ت بطولة �لب�ش���رة فح�ش���ب، بل بطولة كل �لعر�ق، فا يوجد 
�شة الإنقاذ مو�طنيها  ِغطاء ي�شمح بو�شع يد �حلكومة على �أمو�ل �لب�شرة �ملخ�شّ
من م�ش���اكل كثرة تبد�أ باالأمر��س �مل�شتع�ش���ية وال تنتهي بالتلوث �لبيئي و�أزمة 

�لكهرباء وملوحة مياه �ل�شرب".
و�أو�ش���ح "يفر����س بوز�رة �ل�ش���باب و�لريا�ش���ة �أن تقّدم طلب �ش���لفة مت�ش���ّمنًا 
م �ىل  ح�ش���اب �لُكلف���ة �لتخميني���ة لتنظي���م �لبطول���ة م���ن �الأل���ف �ىل �لياء، وُيق���دَّ
�حلكوم���ة لغر����س تاأمني م�ش���تحّقات خليج���ي ٢5 �إىل حني تلقي �ل���وز�رة مو�رد 
مالي���ة متحّققة من �لت�ش���ويق و�الإعانات و�لنقل �لتلفازي �لتي �ش���يمنحها �حتاد 
كاأ����س �خلليج �لعربي �ىل �حتاد كرة �لقدم �لعر�قي بعد �نتهاء �ملناف�ش���ات، وهي 

مبالغ كبرة ت�شدُّ �شلفة �الحتاد وغرها من �لنفقات".
وبنّي "من خال معاي�شتي �أغلب بطوالت كاأ�س �خلليج �لعربي كع�شو يف جلانها 
�لتنظيمي���ة، فاإن جمي���ع �لدول �ملنّظمة لها ك�ش���بت �أمو�اًل كثرة م���ن �إقامتها على 
�أر��ش���يها، و�لعر�ق مل يع�س جتربة �لتنظيم �ش���وى مّرة و�ح���دة عام 1979 يوم 
جمع �شت منتخبات يف ملعب �ل�شعب �لدويل، وهناك �شنني طويلة بني �لن�شختني 
�خلام�ش���ة و�خلام�شة و�لع�شرين تغّرت خالها �للو�ئح و�أقيام �جلو�ئز وعو�ئد 

�ال�شتثمار وفقًا حلد�ثة �لُنظم و�لتكنولوجيا".
و�أ�ش���ار �ىل �أنه "لي�ش���ت مّنة من �أّحد �أن يتم بناء ملعبي )�لب�شرة �لدويل و�مليناء 
�الأوملب���ي( مبو��ش���فات عالي���ة، فاحلكومة �ش���ملت حمافظات كثرة يف م�ش���روع 
�ملاع���ب �لنموذجي���ة مث���ل كرب���اء و�لنج���ف وبغ���د�د و�الأنب���ار و�ش���اح �لدين 
وغرها، وبالتايل ال توجد ��ش���تثنائية للب�شرة يف حت�شني و�قعها �لريا�شي كي 
�ش���ة لل�ش���كان  ت���رّبر �حلكومة �قتط���اع كّل �أو جزء من �أمو�ل �لبرودوالر �ملخ�شّ
بذريع���ة جغر�في���ة �لبطول���ة". و�ختت���م عبا����س قول���ه "تاأّخر �الإخ���وة يف وز�رة 
�ل�ش���باب و�لريا�ش���ة و�حتاد كرة �لقدم بت�ش���كيل �للجنة �لتنظيمية للبطولة �لتي 
ت�شطلع مبهام كبرة و�أ�شا�شية، وعليهم �أن يّطلعو� على �لنظام �لد�خلي لبطولة 
كاأ�س �خلليج، فهناك �جتماع للجنة �لفنية و�آخر خا�س باحلّكام وتفّرعات �أخرى 
ة مب�شر رئي�س  تتطّلب �لتح�ش���ر لها، وعدم �الن�ش���غال ب�ش���غائر �الأمور �خلا�شّ
�لنادي �لفاين و�لهيئة �ملوؤقتة لناٍد يبحث عن خمرج قانوين، فاالمتحان �الأ�شعب 
�أن خليجي ٢5 �ش���يقام مبا�شرة بعد مونديال قطر ٢٠٢٢ باأ�شبوعني وُيفر�س �أن 

تخرج �لبطولة بنجاح باهر يليق بالعر�ق �لعظيم و�لب�شرة �جلميلة".  

اأحمد عبا�س: جغرافية خليجي 25 
ال ترّبر الت�سّرف باأموال الب�سرة

 بغداد / املدى

توّع���د �حتاد �ل�ش���باحة و�لريا�ش���ات �ملائي���ة كل من 
ينتحل �ش���فة خبر يف �للعبة وغ���ر معتمد من قبله 
باإج���ر�ء�ت ق�ش���ائية وفقًا لقانون ٢4 ل�ش���نة ٢٠٢1. 
وذكر �الحتاد يف بي���ان �أطلعت عليه )�ملدى( "برزت 
يف �الآون���ة �الأخ���رة ظاه���رة �نتح���ال �ش���فة خب���ر 
�ش���باحة �أو م���درب �ش���باحة دويل �أو الع���ب منتخب 
وطني �شابق  لدى �لبع�س من �ملدربني حديثي �لعهد 
يف �أغل���ب م�ش���ابح بغ���د�د و�ملحافظ���ات". و�أ�ش���اف 
"ونظرً� لتاأثر ذلك على و�قع �ل�شباحة وخا�شة مع 
�جلي���ل �جلديد فاإن �حتادنا �شُيحا�ش���ب كل �ش���خ�س 
يّدعي �أو ين�ش���ب هذه �ل�شفات له بغر وجه حق من 

�لذي���ن ال يحملون �ملوؤّه���ات �لتي توؤّهلهم ملمار�ش���ة 
مهنة تعليم �أو تدريب �ل�ش���باحة �أو �النقاذ". و�ش���ّدد 
�لبي���ان "�ش���يتم �تخاذ جمي���ع �الإج���ر�ء�ت �لقانونية 
�الحت���اد�ت  لقان���ون  وفق���ًا  �ل�ش���فة  منتح���ّل  بح���ق 
�لريا�ش���ية ٢4 لع���ام ٢٠٢1 و�ل���ذي �أج���از الحت���اد 
�ل�ش���ياقات  و�ش���ع  �ملائي���ة  و�لريا�ش���ات  �ل�ش���باحة 
�لقانوني���ة و�الإج���ر�ء�ت �الحر�زي���ة ملمار�ش���ة هذه 
�ملهنة �أو فتح �أكادمييات لتعليم �ل�ش���باحة". وخل�س 
�لبيان "ُي�ش���تثنى من �ملُاحقة �لقانونية �ال�شخا�س 
�حلا�شلني على �شهاد�ت ُمعتمدة من �حتاد �ل�شباحة 
�ل�ش���احية  متنحه���م  و�لت���ي  �ملائي���ة  و�لريا�ش���ات 
ملمار�ش���ة مهنتي �النقاذ و�لتعليم، ب�شرط عدم �طاق 

�مل�شّميات �ملذكورة �أعاه بغر م�شّوغ قانوين".

�سامراء / حممد �سادق ال�سامرائي

نعت �الأو�ش���اط �لريا�شية يف ق�ش���اء �شامر�ء، 
�مل�شور �لريا�شي �ل�شابق لنادي �شامر�ء كرمي 
حم���ادي، �لذي و�فاه �الأجل بعد �ش���ر�ع طويل 
م���ع �ملر����س. ويع���د �لر�ح���ل �أّح���د �مل�ش���ّورين 
�لبارزي���ن يف جمال �لريا�ش���ة مع نخبة خدمت 
�الإعام �لريا�ش���ي من خال تغطية مناف�ش���ات 
�ل���دوري ومو�كب���ة �ملنتخب���ات ومر�فق���ة �أبرز 
�لفرق يف �مللتقيات �ملحلية و�لدولية. ومار�س 
حم���ادي ك���رة �لق���دم يف �ش���ّن �ل�ش���باب مبركز 
حار�س �ملرمى لفريق �لعروبة مطلع �شبعينيات 
�لقرن �ملا�ش���ي وهو من �لفرق �لكبرة مبدينة 
�لتاأمي���م، وكذل���ك  لفري���ق  لع���ب  ث���م  �ش���امر�ء، 

لفريق �ش���امر�ء يف بد�ية تاأ�شي�ش���ه عام 197٣ 
حت���ى ع���ام 1975 قب���ل �أن ميته���ن �لت�ش���وير 
�لريا�شي منذ عام 1987 و�أبدع فيه ونال ثناء 

�ملوؤ�ّش�شات �لريا�شية نظر خدماته وعطائه. 
ر�ف���ق �لر�ح���ل ن���ادي �ش���امر�ء �لريا�ش���ي يف 
جمي���ع �ملباري���ات �لت���ي �أقيمت خ���ارج ملعبه، 
ولدي���ه مكتبة و�ش���ط �ملدين���ة، وكان من حمّبي 
ن���ادي �لقوة �جلوي���ة، ويحر�س عل���ى توثيق 
جمي���ع مباريات���ه، ويق���وم بتوزي���ع �حلل���وى 
عل���ى رو�د مكتبته عقب �إنته���اء مبار�ة �الأزرق 
بالفوز �أو حتى عندما يقّدم �مل�ش���توى �ملُر�شي 
�لريا�ش���يني  م���ن  ع���دد  و�أع���رب  جلماه���ره. 
و�الإعامي���ني �لذي���ن �لتق���ت به���م )�مل���دى( عن 
حزنه���م لرحيل �مل�ش���ور حمادي بعدما و�ش���ع 
ب�ش���مات ممّيزة يف تاريخ نادي �ملدينة ووثق 
�أحد�ث���ًا عّدة الأن�ش���طة ومهرجان���ات وبطوالت 

خّرجت �أجيااًل عّدة يف غر لعبة.

احتاد ال�سباحة: �سنقا�سي من ينتحل �سفة اخلبري! رحيل امل�سور الريا�سي كرمي حمادي
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اأردُت هن� ان ا�س���ر اىل م�س����ألة ال تبدو 
يف الق�ئمة ونحن نقراأ ا�سب�ب العزوف 
ع���ن ال�س���عر. ه���ذه ه���ي ان الن��س���ر ال 
ي�أمل من ن�س���ر كت�ب ل�س����عر جديد غر 
مع���روف، عو�سً� طيبً� ح���ن يحقق هذا 
من بعد �سمعًة ويكون �س�عرًا مهمً�.ففي 
زم�نن���� وخالل �سنوات، عقود، مل مينح 
�س�عر مثل هذا اجلزاء االوفى او الربح 
امل�ستقبل���ي، فال ن��س���ٌر ي�أمل اليوم مبثل 
ذل���ك. وال احد من الن��سرين يراهن، يف 

ح�ل كهذه، على امل�ستقبل.
ابرز اال�سب�ب واكرثه� ثب�ت�، انه مل يعد 
زم�ن �سعر وان اهتم�م�ت كثرة ت�سغل 
الن�����س ولي�س���وا يف زم���ن ك�ن ال�سع���ر 
املع����رِّ االب�س���ط واالقرب وال���ذي اي�س� 
ال يكل���ف ثمن���ً�.. كي���ف واأكرث م���� ي�سل 
الن��سر غر مقنع وال يب�سر بجدوى، ان 

مل يكن موؤ�سفً�؟ 
يف ح����ل الن�س���ر، ق���د تدم���ر ال�سل�سل���ة 
وترب���ك مبيعه���� ثالث���ة اأو اربع���ة كت���ب 
رديئة! كيف وقد �س�ر معروف� ان اغلب 
م� ين�سر من �سع���ر ال يغري قراًء  فهو ال 

ُيب�ع؟
من ن�حية ث�نية اذا ك�ن الن��سر ال ين�سر 
اال مب�ستوى ال�سعراء الفحول او الكب�ر 
ين�س���ر  ه���ذا ال  امل�سهوري���ن، معن���ى  او 

�سعرا. اأي�س� وه���و اعتق�د �سخ�سي، لو 
اأن حم���رر ال�سعر لدى اأي ن��سر راأى يف 
الكت����ب ال�سعري موهبة ن����درة ، الأهتم 
ب���ه، ب���ل واأل���ح عل���ى �سرعة اجن����زه او 
ن�س���ره . لكن اال�سهر مت�سي وال�سنوات 
اتق����د  ح���ّد  ن��س���رًا  يقن���ع  م����  ولي����س 
احلم��س���ة لن�س���ر م� و�سل���ه والربح من 
ن�س���ره. ثم���ة خيبة. خيبة ه���ي ال�س�ئدة 
بع���د كم كبر من ال�سع���ر. نعم قد ينزلق 
خمتل���ف، متمي���ز وال ُينتَبهل���ُه. لكن هذا 
ن�در وعلين���� االعرتاف. ال كت�ب �سعري 
ي�سم���ن للن��سر ارب�ح���ً� للم�ستقبل. هذا 
اأكي���د. ف����ذا ا�سفن���� ان ال�سع���ر عموم���ً� 
غر مو�س���ع اهتم�م، نك���ون ب�زاء عمل 
عبث���ي وا�س���ع البد م���ن التقلي���ل منه او 
من ات�س�عه بهذه ال�سفة لنقلل اخل�س�رة 
علين���� وعل���ى الن��س���ر. وم���� دام  لي����س 
كل ال�سع���ر يق���راأ ، فلي����س اذا كل ال�سعر 
ين�س���ر. نعلم جميعً� ان بع�س الدواوين 
القدمي���ة من �سعرن� احلدي���ث اكرث جدًة 
وغن���ى من كتب ال يبدو فيه� م� هو مهم، 
اال الوان وملع�ن االغلفة. علين� احلديث 

يف امل�س�ألة من جميع اأوجهه�. 
وال�س���وؤال االن: وم����ذا نفع���ل لنجع���ل 
القراء يتذوقون ويفهمون او يحت�جون 
النت�ج����ت  او  احلداث���ة  نت�ج����ت  اىل 
املع��س���رة؟ هن� الق�سي���ة تبتعد عن دار 
الن�س���ر لتكون �سم���ن ا�س���ك�الت التقدم 

االجتم�ع���ي ومذاق�ت وافك�ر احل�س�رة 
احلديثة .

حم���رر ال�سع���ر يف ال�سفح���ة الثق�في���ة 
غ���ر حم���رر ال�سع���ر يف دار الن�سر. يف 
ب�لق�سي���دة  يهت���م  الثق�في���ة  ال�سفح���ة 
الت���ي تعجب���ه، الت���ي تواف���ق ف�سلي����ت 
ثق�فت���ه الفنية واالدبي���ة الع�مة لينع�س 
متخ�س�س����  ك�ن  اذا  ه���ذا  �سحيفت���ُه. 
ب����الدب احلدي���ث. ام���� ب����الدب الق���دمي 
ف�سعب ان يج���د ال�سع���ر احلديث عنده 
ر�س���� اأو قب���واًل. ن����درًا م���� يح�سل غر 
ه���ذا. حم���رر ال�سع���ر يف دار الن�س���ر ال 

ينظ���ر الأي مدر�س���ة اأو الأي اجت����ه ه���ذا 
الكت����ب ال�سعري، م� يعنيه هل هو �سعر 
يواف���ق  املرحل���ة الثق�فية للق���راء اليوم 
وه���ل ير�سي الق���راء املتخ�س�سن ؟ كم 

ن�سبة من ير�سيهم من جميع القراء؟ 
هن���� اي�سً� تدّخ���ل رقم املَبي���ع؛ الأنه رقم 

جن�ح العمل!
اجِل���دة  �س����رت  ات�س���ح  وكم����  هك���ذا 
وحداث���ة العم���ل وقدرته عل���ى االث�رة، 
ا�سب����ب اخت���الف ع���ن املعت����د وا�سب�ب 
ار�س����ء لدار الن�سر. م� ي���زال االأمل ب�أن 
يك���ون موؤث���رًا ومث���رًا. املح���رر حديث 

الثق�ف���ة ال يرت�س���ي املجموع���ة من دون 
منه���ج اأو روؤي���ة. هو يف�س���ل مو�سوعً� 
ي�س���م الق�س�ئد وروؤية فردي���ة متميزة. 
واأ�سب�ب���ه  من��سب�ت���ه  النظ���م،  انته���ى 
وم�س�مين���ه. لن���� ، نح���ن الع���رب، ويف 
الع����مل ، �سع���راء م���ن النم���ط احلدي���ث 
املعروف���ون  ال�سع���راء  وه���م  املتف���وق 

ب�متي�زهم.
وللمن��سب���ة اذكر اع����دة ال�سي�غة التي 
ق����م به���� ازرا ب�ون���د لق�سي���دة اإلي���وت 
“ار�ٌس يب�ب” Waste Land . لقد ك�ن 
عمل���ه يف الق�سيدة عماًل حتريريً�. ن�سر 

ال�سعر يتطلب حم���ررًا ن�قدًا متخ�س�سً� 
ال�سع���ري احلدي���ث. ال  للف���ن  ومت�بع���ً� 
يتواف���ر هذا دائم���ً�. ولكن حكم���ً� �سليمً� 
عل���ى العم���ل يجع���ل مث���ل ه���ذا املح���رر 
املتخ�س�س مطلوبً�. مطلوبً� ومهم� الأنه 
بتلك االح�طة وذلك الفهم وتلك الذائقة، 
ي�ستطي���ع ان يلتق���ط املوهب���ة اجلديدة 

واملزاي� التعبرية والفنية اجلديدة.
�سحي���ح ه���ذا قلي���ل ون����در واملواه���ب 
لي�ست ب�لقدر الذي جتري عنه االح�ديث 
واالدع�ءات، ولكن ملعًة ت�سطع بن حن 
ال   ، هين���ة  لي�س���ت  وخ�س�رته����  واآخ���ر 
عل���ى تط���ور الفن وال عل���ى جممل ثق�فة 
ال�سع���وب. وال نن�َس هن���� ان كلم� تطور 
ال�س�عر، زادت مقدرات���ه النقديةووعيه 
الفن���ي. وه���ذا يعن���ي ان���ه ي�سه���م اأواًل 

بتقدير امتي�زه اأو ا�س�فته. 
الإلي���وت خ����ة طويلة يف ن�س���ر ال�سعر 
اإذ عم���ل يف دار الن�س���ر في���� ان���د في� 
طوي���اًل. مل يكتب مق�لة ع���ن ن�سر ال�سعر 

ولكنه ق�ل : 
الن��سري���ن  خط����أ  لل�سع���ر،  »ب�لن�سب���ة 
يثن���ون  اأنه���م  م���ن  تت�أت���ى  ومت�عبه���م 
ال�سعراء عن التعجل يف الن�سر واالكث�ر 
منه . هذا ال ير�سيهم لكن هذايف �س�لح 
الكت����ب ال�سعري لي�أت���ي ان�سج واأف�سل 

من �س�بقه.”  
لعل����ه هن� ي�سر مل����� ذك����ره اودن من انه 

قدم كت�به ال�سع����ري االول “اخلطب�ء” 
اىل في� وظل اإليوت ال يعيد املخطوط 
اىل اأودن وال ين�سره، حتى وجد الوقت 
ال����ذي ي�س����رب في����ه  املن��س����ب واجل����و 

�سربته املوفقة واملثرة، فن�سره!
اأي�س����ً� ال�سع����ر ال تنج����زه اجلوائ����ز وال 
ك����رثة الن�سر وال اال�س����راف يف ال�سور 
الرا�س����خ  العم����ل  ينج����زه  واللق�����ءات. 
ال����دوؤوب،  واملجي����د، العم����ل ال�س�م����ت 
واجلوع الثق�يف الذي ال يهداأ. مطلوب 
م����ن حم����رر املجل����ة، اأو دار الن�س����ر عدم 
اعتم�����د روؤي����ة اأو فه����م واح����د مل����� يجب 
ان ين�َس����ر. ح����ن ك�ن اإلي����وت م�س����وؤواًل 
مل تتقي����د في����� بن�سر �سع����ر “اإليوتي” 
فه����و اإلي����وت نف�س����ه مل يعتم����د ذل����ك يف 
اختي�راته مل����� تن�سره ال����دار. ك�ن يريد 
“جدي����دًا”. وه����و نف�س����ه يو�س����ي ب�أن 
يكون ن��سرو ال�سعر “حم�فظن” ولكن 
بحم��سة لل�سعر اجلديد اجليد، حم��سة 
م����ن ال�س�ع����ر وحم��سة م����ن املوؤ�س�س�ت 
الت����ي تن�س����ر ال�سع����ر. ك�ن ال يري����د يف 

املجموعة �سفحة ال ُتقَراأ ! 
اعتقد ب�أن اأي �س�ع����ر ي�سع هذا ال�سع�ر 
اأم�����م عيني����ه، “ال تك����ون يف املجموعة 
�سفحة ال تق����راأ ..” ، �سوف يكون عمله 
متقنً� وجمموعته ال�سعرية خلوًا مم� ال 

�سرورة لن�سره...
–يتبع-
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 يا�سين طه حافظ 

يحتوي هذا العنوان كل ما جاء 
من اتفاقيات ومذكرات تفاهم , 
التي تمت في اطارها التاريخي 

من 2011 الى عام 2019 ’ اذ 
تت�سمن من االعمار في البينية 
التحتية والمدار�س وم�ستحقات 

الحزام والطريق  الى م�سروع 
الفاو الكبير , كل هذا ياأتي في 

اطار عقد بعنوان النفط مقابل 
االعمار .  

لي����س غريب� ان نتفق م���ع ال�سن بعد ح�سوله� 
عى االولوية يف ميزانن� التج�ري فهي االعلى 
الت�سدي���ر  يف اال�ست���راد منه���� واالعل���ى يف 
النفط���ي اليه�، لذلك ف�التف����ق املعلن بت�سديده 
نفط� ، ه���و جوهر االمر واجل�ئزة الك�ى ’ اذ 
رمب� يكون فريدا كمق�ي�سة و�سفقة ت�ريخية ’ 
حيث ن�سمع ان ال�سن ت�ستحوذ على امل�س�ريع 
الت���ي تنفذه���� ’ اذا مل ي�س���دد امل�ستفي���د ،بينم� 

اتف�قن� يع� هذا اخلطر بنفطه . 
وال نن����س ان اول موان���ئ الع���رب يف التج�رة 
البحري���ة يف زم���ن اال�س���الم  م���ع ال�س���ن هي 
مدينة الب�سرة التي ان�س�أه� اخلليفة الث�ين من 
اخللف�ء الرا�سدين .) ب���در الدين حي ال�سيني 
/العالق����ت ب���ن العرب وال�س���ن /�س 109/ 

1950 /مكتبة النه�سه امل�سريه (. 
احل���زام  مب����درة  اىل  الع���راق  انظم����م  ف����ن 
والطري���ق ي�أت���ي م���ن �سي����ق متمي���ز اىل واقع 
ملمو�س من خالل توقي���ع اتف�ق اط�ر التع�ون 

ل�سم�ن ائتم�ن ال�س�درات .  
ورب �س�ئ���ل ي�س����أل بع���د املب��سرة ببن����ء الفي 
مدر�س���ة ، مل نلم����س م� يتعلق مب�س���روع الف�و 
الكب���ر واللغط ال���ذي اثر حول���ه ’ اذ مل نرى 

غر ال�سركة الكوريه اجلنوبية تعمل . 
انن���� غ�لب� م� ن�ستعجل االم���ور ف�ل�سن لي�ست 
م���ن امره���� رغ���م اهمي���ة احل���زام  يف عجل���ة 
والطريق الذي بلغ عدد منت�سبيه 54 دوله مب� 
فيه� من االحت�د االوروبي ، ف�ل�سن كم� يبدو 
ال ترغ���ب يف م�س�يقة م���ن ي�س�يقهم م�سروعن� 
وه���م دول نفطي���ة مت�س�طئ���ة معن���� وهي دول 
اخللي���ج . كم���� ان ال�س���ن يب���دوا تراهن  على 
التج����رة الع�ملية التي �س���وف ال تكفي املوانئ 
الف����و  مين����ء  ’ لي�أت���ي  ال�ستيع�به����  احل�لي���ة 
كم�س���روع كب���ر كقف���زة نوعي���ة يف �سال�س���ل 
التوري���د من حي���ث الكلف���ة م�لي���� وتوقيت� يف 

االف���ق املنظور ، حيث ال���� االوروبي االقرب 
بري���� واالج���دى اقت�س�دي���� للب�ئ���ع وامل�سرتي 
و�س�ح���ب امل�سروع لتج�رة احل���زام والطريق 
.  ب�ال�س�ف���ة لدوره يف ار�س����ء االمن امل�سرتك 
بتك�مله���م جت�ري���� وتنموي���� ولوج�ستي���� مثل 
الربط ال�سككي ب�ل���� العراقي ثم ال� الرتكي 

ف�الوروبي .  
يق���ول احد ال�سي��سن ال�سيني���ن : ان النه�سه 
ال�سيني���ة لن حتذو ح���ذو امري���ك� او تتن�ف�س 
معه�’ ول���ن تقوم هذه النه�س���ة على اال�س�ليب 
التي ت�ستخدمه� الوالي�ت املتحدة مع االخرين 
. ) حمم���د خر ال���وادي / جت����رب ال�سن من 
التط���رف اىل االعت���دال ����س/179 / 2008 / 

دار الف�رابي (.ة 
فه���ذه الروؤية ال�سيني���ة تن�سجم م���ع ال�سي��سة 
ال�سيني���ة غ���ر املغ�م���رة الت���ي ال تن�سج���م مع 
يف  معروف���ة  مبغ�م���رات  الت�ريخ���ي  غرميه���� 
العراق وافغ�ن�ست�ن و�سبقه� يف فيتن�م وكوب� 
وغره� اذ املنطلق خمتلف اذ الغرمي االمريكي 
تقوده �سرك�ت  ،وال�س���د النوعي يقوده حزب 
�سيوعي ب���رتاث �سرقي كونفو�سو�سي خمتلف 
، ا�س�ف���ة لتجرب���ة غني���ه ك���رتاث و مع��سرة ، 
حي���ث لعب���ت احلرك���ة الدميقراطي���ةة بعد م�و 
دورا مف�سلي���� حي���ث توف���ر له� �سغ���ط �سعبي 
خ���الق بحيث اع����دت القي����دة ال�سينية النظر 
بجميع االلي�ت ’ التي ت�سب يف خ�نة اجلدوى 
ولي����س يف ال�سع����رات فق���ط . تكم���ن عظم���ة 
احلركه من اجل الدميقراطية ل�سنة 1989 عن 
كونه���� اظهرت الطيب���ة وال�سج�ع���ة وال�سعور 
بقي���م العدال���ة وروح الت�سحية ل���دى االغلبية 
ال�س�مت���ة ، لي�س���ت اال�سالح�ت ممكن���ة اال اذا 
�سغ���ط املجتمع على ال�سلطة ، وال تتوقف على 
وعي النخبة بوج���وب اع�دة �سي�غة �سرعيته� 
فغ�لبي���ة اال�سالح�ت هي نتيج���ة تراكم �سغط 
املجتم���ع . )اأن �سنغ / الفك���ر يف ال�سن اليوم 
/ ترجم���ة  د. حمم���د حممود / هيئ���ة البحرين 

للثق�فة واالث�ر /�س 180 / 2019 (.
لذل���ك و�سع���ت ال�س���ن �سرتاتيجي����ت بعي���دة 
غ���ر ق�بله للتغر  ، برا�سم�لي���ة دولة له� هدف 
ارب���ع  ل�سن���وات  اجن����زات  ولي����س  مرك���زي 
تع�س���ف به� اعتب�رات الرب���ح املب��سر و�سغط 

البور�س�ت او اقت�س�د الك�زينو. 
ف�حل���زام والطري���ق ال���ذي �سيك���ون امل�سروع 
ال���ذي تق���دم ال�س���ن منجزه���� احل�س����ري من 
خالله ب����ت �سرتاتيجية واثقة اخلطى ، ولذلك 
م���ع  اال�سرتاتيج���ي  ال�س���ن  تن�سي���ق  ي�س���كل 

الوطن العرب���ي جزءاأ مهم� م���ن روؤية)احلزام 
الواح���د ، الطري���ق الواح���د ( وق���د اقرتح���ت 
ال�س���ن ا�سرتاتيجية تع����ون �س�مل عرفت ب) 

 .)3+2+1
يرم���ز الرق���م واح���د اىل احل�ج���ة اىل زي����دة 
التع����ون يف جم����ل الط�قة لي�سم���ل ط�ئفة من 
الق�س�ي���� مثل انت����ج النفط والغ����ز ، و�سم�ن 
وت�أ�سي����س  والط�ق���ه  النق���ل  ط���رق  و�سالم���ة 
عالق����ت �سينية _ عربية طويلة وذات منفعة 
متب�دلة يف جم����ل الط�قة . ويرمز الرقم اثنن 
اىل جن�ح���ي تطوي���ر البني���ة التحتي���ه ، وهم� 
البن�ء وت�سير التج����ره واال�ستثم�ر . ويرمز 
الرق���م ثالث���ه اىل النج�ح����ت ال���الزم احرازه� 
يف جم����الت الط�ق���ه النوويه الع�لي���ة التقنية 
واالقم����ر ال�سن�عي���ة ، والط�قة اجلديدة  لرفع 
م�ستوى التع����ون الفعلي بن ال�سن والوطن 
العرب���ي . )ك�سيو منغ كي�ن/ العالق�ت العربيه 
ال�سينيه / ����س167 / مركز درا�س�ت الوحده 

العربيه / 2017(.  
بن����ء على م� تق���دم ’ ليكون النف���ط هو املحور 
م���� يعن���ي اوب���ك بل����س  اي ان  وب�خت�س����ر 
’  وم�  العن�س���ر الرو�سي العب� ب�رزا يف االوبك
ي�سبق ذلك من تراكم�ت �سي��سية ودبلوم��سية 
وع�سكري���ة واقت�س�دي���ة . والتن���ن ال�سين���ي 
يراق���ب عن كث���ب كون ال�س���رق االو�س���ط ب�ت 
القلع���ة االخره للغ���رب وامري���ك� را�س رحمه 
اذ جيوبه���م يف �سرق ا�سي���� تتف�عل مع ال�سن 
به���دوء وروي���ة ع���� �س���راك�ت تقل���م االظ�ف���ر 
يف ظ���ل حكم���ة �سيني���ة مطمئن���ة ، ن�هي���ك عن 
احلكم���ة الهندية الت���ي ترف����س ان تكون جزء 
من حمور . وهكذا ب�قي الدول من الي�ب�ن اىل 
ا�سرتالي���� ونيوزيلنده . ب���كل االحوال الت�سبه 
منطقتن���� يف ال�سراع وجت����رة النفط واملوقع 
ال�سرتاتيجي ، نظرا لر�سوخ جت�ربه� وبعده� 

عن حلب�ت ال�سراع الدويل ن�سبي� .  
فعندم���� تن�س�أ امريك� اك� �سف�رة وملحقية يف 
الع����مل عندن���� لي�س بطرا وب���ذخ ، بل لغ�ية يف 
نف�س الع���م �س�م ’ اغلبن���� الي�ستطيع  ان يجزم 
ويح���دد اف�قه���� ، ف�ي���ران متجه���ة اىل اتف����ق 
النووي واتف�ق م���ع الري��س  وامريك� ت�سعى 
حل���ل الدولتن ل�سحب الب�س���ط من حتت اقدام 
الرادك�لي���ة العربية واال�سالمي���ه كم� ي�سمونه� 
، ودول اخللي���ج اغل���ب جت�رته���� النفطية االن 
مع ال�سن والهند وعالقه مع رو�سي� من خالل 
اوب���ك بل����س ، ’ ولكن الالع���ب الرو�سي يدخل 
طرف���� �سر�س���� يف املع�دلة الدولي���ة ، ويبدو ان 

العب ال�سطرجن ال ميكن توقع نقالته حلد االن 
  .

وم���ع ذلك وح�سبم� ظهر من جب���ل ثلج القمتن 
الع���راق  ان  يعن���ي  مت���وز  يف  املتك�فئت���ن 
�سيح�س���ل على كهرب����ء تغنيه رمب� ع���ن الغ�ز 
االي���راين  ، ولك���ن اي���ك�ل دور اقليمي كمحور 
وال���دويل  االقليم���ي  االهتم����م  م���ع  يتن��س���ب 
ام���ر يحم���ل جم�زف���ة الي من الالعب���ن العرب 
وامل�سلم���ن االن او يف االف���ق املنظور  . ولكن 
علين���� ان نتوقع او نرى وف���ق نظرية امل�س�لح 
ان تركي���� واي���ران ال ي�سعن� ان ن�سط���دم بهم� 
كم���� ان اخل���الف امر غ���ر وارد ب���كل االحوال 
م���ع اي ج�ر ، يف ه���ذه املرحلة . حيث جرانن� 
كال لديه ا�سب�به ومنطلق�ته وم�س�حله ب�غطيه 
ايديولوجي���ه كم���� نعهده� االن وقب���ل، ف�يران 
اغل���ب جواره� هم غ���ر متج�ن�س���ن قومي� او 
مذهبي���� وهذا م� حتظى بعك�س���ه ال�سعودية اذ 
تتمتع بج���وار من�سجم اغلب���ه قومي� ومذهبي�  
مع���روف  عن���وان  ك�ن���ت  اخلالف����ت  وه���ذه   ،
جلميع ال�سراع�ت غ���ر ذات العالقه ب�ملذاهب 
م���� مت توظيف���ه  القومي���ه  وه���ذا  اللغ����ت  او 
�سي��سي� ب�سكل فج احي�ن�، وهذه افة ال�سي��سة 
الت���ي وج���دت يف عراقن���� مك�ن����  اخل�رجي���ة 
متميزا ، �سيكون ح��سرا يف عالقتن� االقليميه 
الت���ي تتب�ين خ�رج م�ستحق����ت امل�س�لح . كم� 
مل�سن�ه���� يف م�ستحق����ت مل���ف املي����ه الذي مل 
يح���رك ا�سح����ب ال���والءت املذهبي���ة امل�سي�سة 

�س�كن� ورمب� ك�نوا ك�ثوليك اكرث من الب�ب�. 
اذن ب����ت م�س���روع او برن�م���ج النف���ط مق�ب���ل 
االعم�ر لي�س جم���رد روؤي���ة اقت�س�دية تنموية 
يوؤ�س����س لروئ يف  ’ ب����ت برن�جم���� �سي��سي� 
الثق�ف���ة واالجتم�ع وال�سي��س���ة حيث ت�سطف 
الفئ����ت وال�سرائ���ح االجتم�عي���ة لتق���ف عل���ى 
بنيه حتتيه واحدة بخدم����ت ج�معه وبزراعة 
حديث���ة وب�سن�ع���ه مبني���ة عل���ى ا�س����س فني���ة 
واقت�س�دي���ة حديث���ة . وعك����س ذل���ك اي بدون 
مق�ي�س���ة النفط ذو الوف���رة املح�سودين عليه� 
بحدود اكرث من ع�سرة ملي�ر �سنوي� و�سرتتفع 
بع���د ان ن�سط���ف من خالل خ���ط الب�سرة عقبه 
ب�نت����ج م�س�عف ،فه���ل نذهب ب���ذات الاللي�ت 
الف�س�ئي���ن  م���ن  ملزي���د  امل��سي���ن  للعقدي���ن 
واملزوري���ن وتره���ل موظف���ي 17 دقيق���ه عمل 
بعط���ل 118 ي���وم يف ال�سن���ة ع���دا االج����زات 
 ، عم���ل  كم�ستحق����ت  واالعتي�دي���ة  املر�سي���ة 
ن�هيك عن ت�س�عف متق�عدي ال�مل�ن كل اربع 
�سنوات ب�متي�زاتهم املعروفة الغر د�ستورية 
مب� في���ه رواتبهم وامتي�زاتهم، �سيذهب النفط 
هك���ذا لتخطف���ه امليزاني���ة الت�سغيلي���ه بن�سب���ة 
ا�ستثم�ريه  اكرث م���ن %70 ر�سمي� وموازن���ة 
تذه���ب للم�س�ري���ع املتلكئ���ة والف��سل���ة ،  ه���ل 
ه���وؤالء �سيكون���وا رواد وفقه�ء ه���ذه الفر�سة 
اب���دا ان  الت�ريخي���ة ؟ ، فلي����س م���ن املعق���ول 
يك���ون لدين� عالقة طردية ب���ن الفقر والبط�لة 
والتف����وت الطبق���ي واالنفج����ر الدميغ���رايف 
املح��س�س���ة  خ���الل  م���ن  القدمي���ة  االدوات   .
ال ي�سعه����   ان تك���ون عراقي���ة خ�ل�س���ة ب���كل 
االح���وال تبني بع���د ان هدمت .  اذن ال امل من 
التح��س�س اذا ك�ن هو من يدير امللف ) النفط 
مق�ب���ل االعم����ر ( كتجرب���ة مل�سن�ه���� ووالءات 
جت�سدت بف�س�د وف�سل ال زال متحكم� اذ و�سل 

لالعودة  .  

يف �سن���وات ال�ستيني����ت ظه���ر كت����ب الفيل�سوف 
االمل�ين اال�س���ل - هربرت م�رك���وز - من مدر�سة 
فرانكف���ورت، )االن�س�ن ذو البع���د الواحد(، الذي 
ا�سب���ح الحق� احد امل�س�در امللهمة لثوار انتف��سة 
الطلب���ة وال�سب�ب -68- لعم���وم اوروب� وفرن�س� 
خ�سو�س����، والكت����ب يتح���دث ب�سف���ة حموري���ة 
عم���� ي�سمي���ه املجتم���ع اال�ستهالك���ي يف االنظم���ة 
ال�سن�عي���ة، واح���د مظ�ه���ره ه���و تدم���ر العق���ل 
الطبيعي ال���ذي ب�سر به التنويري���ون، عند مطلع 
احق����ب احلداثة االوىل، ولك���ن بتقدم املجتمع�ت 
الرا�سم�لي���ة وتوح�سه���� حت���ول ه���ذا العق���ل عن 
بو�سلت���ه االوىل وب����ت )اداتي����( بواف���ع وبني���ة 
ا�ستهالكي���ة، و�س���ل اليه���� املجتم���ع الرا�سم����يل، 
وهذا االنح���راف عن التنوير يف جم�ل العقل هو 
من طبيع���ة النظ�م الراأ�سم�يل وم���ن �سلبه، الذي 
تتزاي���د فيه وت���رة االنت�ج بغي���ة حتقيقق زي�دة 
اال�ستهالك ب�سكل م�ستمر وب�لعك�س وبال هوادة.

هن����ك ف�س���ل مهم يف هذا الكت����ب يتحدث فيه عن 
الثق�ف���ة يف املجتمع����ت اال�ستهالكي���ة، في�سفه���� 
هي االخرى ت�خ���ذ ط�بع� ا�ستهالكي���� ب�ل�سرورة 
توافق���� م���ع تزاي���د ايق�ع احلي����ة و�سرعته����، ام� 
الق�سية الت���ي ال يثره� الكت�ب وهي املجتمع�ت، 
التي تك���ون ثق�فته� ا�ستهالكية، م���ن دون اأن متر 
ب�ملراح���ل نف�سه����، الت���ي م���رت به���� املجتمع����ت 
الرا�سم�لية، والنموذج الراهن لهذه الظ�هرة هو 
العراق، هن� �ستك���ون ا�سك�لية كبرة جدا، اي ان 
بع�س���� من الثق�فة �ستكون �سدى اليق�ع خ�رجي، 
وه���ذا طبع���� ال���ذي نلم�سة بق���وة عندم���� اطالعن� 
عل���ى مو�سوع����ت، الت���ي تنهم���ك مب�س���كالت من 
مث���ل م� بعد احلداثة، ف�لفك���ر الغربي يتحدث عن 
مع�سلة يقلق ب�زائه���� بعد جت�وزه للحداثة وهي 
م���ن �سميم حي�ته بتطوره����، واالخرة ب��سك�له� 
ال�سف�ف���ة وال�سلب���ة، واالم���ر نف�س���ه ينطب���ق على 
املجتم���ع اال�ستهالك���ي، ف�لثق�فة غ���ر الب�لغة اىل 
م�ست���وى ع����ل من اال�سته���الك �ستك���ون يف حرج 
كبر عندم� يكون عن�س���ر اال�ستهالك غر م�سبع، 
او مل���� يك���ون املجتم���ع برمته يعي����س مرحلة فيه� 

م�س�كل م� قبل الدولة.
ي�س���ر م�سطل���ح اال�ستهالك اىل تراب���ط االأن�سطة 
وه���ذه  الثق�في���ة،  املم�ر�س���ة  م���ع  االقت�س�دي���ة 
املم�ر�س���ة تتح���دد بدق���ة يف �س���وء را����س امل����ل 
م�سطل���ح  وي�ستخ���دم  االف���راد،  و�سيكولوجي���ة 
ثق�ف���ة اال�سته���الك للت�أك���د ان ع����مل ال�سل���ع يلعب 
دورا ا�س��سي���� يف فه���م املجتم���ع املع��س���ر، حيث 
يوؤك���د التحلي���ل ال�سيكولوجي لثق�ف���ة اال�ستهالك 
للعملي���ة  الثق����يف  البع���د  االول:  بعدي���ن:  عل���ى 

االقت�س�دي���ة، ويق�سد به ا�سف�ء مع�ٍن رمزية على 
ال�سل���ع امل�دية، وا�ستخدامه���� كو�س�ئط للتوا�سل 

االجتم�عي.
والث�ين: اقت�س�دي�ت ال�سلع الثق�فية، وهي فل�سفة 
ف�علة وموؤثرة يف جم�ل امن�����ط احلي�ة وا�سلوب 
املعي�س����ة لدى اجلم�ع�����ت وال�سرائ����ح االجتم�عية 
يكم����ن    ، والثق�ف�����ت،  املجتمع�����ت  خمتل����ف  يف 
الف����رق ب����ن الثق�ف����ة واالقت�س�����د ، يف ان تطوي����ر 
العملي����ة االقت�س�دي����ة ، مره����ون ب�للحظ����ة ااّلنية 
الت����ي يعي�سه� االقت�س�����د ، وبح�س����ب الزمن الذي 
يحي����� فيه ، ويتنف�س بح�سب ح�لة ال�سوق املتقلبة 
ويتطل����ع نح����و ارب�����ح م�دي����ة  م�ستعجل����ة ، بينم� 
تطوي����ر الثق�ف����ة وتنمية املجتم����ع  ثق�فيً� ، يحت�ج 
اىل ا�ستمراري����ة وتوا�سل ، تبدْا م����ن التغلغل يف 
عمق ه����ذا املجتمع والع����ودة اىل بداي�ته للتم��س 
م����ع ا�س�س����ه ، ومن ثم اع�����دة احي�ءه����� وترميم م� 

حت�ول ري�ح الزمن ان تفككه ومتحوه .
ال���دول املت�خرة  عل���ى االغلب يحكمه���� ويقوده� 
ا�سخ�����س يجهل���ون م����ذا يعن���ي االقت�س����د ، وال 
يفقهون  دوره يف بن�ء الدولة القوية واملتطورة  ،  
وقد جرب الع�مل  منذ ن�سوء  النظرية االقت�س�دية  
التقليدي���ة  من����ذج متع���ددة ، اف�س���ت اىل نت�ئ���ج 
متب�ين���ة ، لع���ب امل�ست���وى الثق����يف والوعي  يف 
املجتم���ع ال�ستيع�ب ا�سك�ل االنت����ج  واال�ستهالك 
ايق����ع  �سرع���ة  يف  ح��سم���ً�  دورا  واال�ستثم����ر 
التح���والت ، ويف ا�ستقب����ل احلداثة والتحديث ، 
وق���د ثب���ت ان االختالف�ت الثق�في���ة  متيل ل�س�لح 

االقدر من امل�ستثمرين امللم بثق�فة غر ثق�فته . 
يعي�س العراق يف حمى افتت�ح املوالت يف موؤ�سر 
عل���ى تراج���ع اقت�س����ده ب�ملق�رن���ة عل���ى مثيالته 
يف الع����مل، والغري���ب ان احلكوم����ت العراقي���ة 
ال�س�بق���ة وهيئ���ة اال�ستثم����ر تع���د ذل���ك موؤ�س���را 
للتنمي���ة االقت�س�دي���ة يف الع��سم���ة، بينم���� ت�ْتي 
معظ���م روؤو����س امل�ستثم���رة يف تل���ك امل���والت من 
قرو����س توفره� امل�س����رف احلكومية، ف�سال عن 
ك���ون ال�س���رك�ت امل�لكة لتل���ك امل�س�ري���ع واجه�ت 

اقت�س�دية لقوى و�سخ�سي�ت وجمموع�ت
متنفذة.

اقت�س�ديون يعدون تلك املوالت بدون اية جدوى 
انت�جي���ة واقت�س�دية لالقت�س�د الكلي املحلي ، بل 
ه���ي غ�سي���ل ام���وال للف��سدين، ن�هيك ع���ن كونه� 
تكر����س ثق�ف���ة ا�ستهالكي���ة م�سوه���ة، ب�عتب�ر ان 
اقت�س����د الع���راق ال ي�ستند اىل ق�ع���دة اقت�س�دية 
ر�سين���ة، ف���ال انت����ج �س���وى النف���ط، وه���و الذي 
ميول احلكومة ويغطي نفق�ته� وجي�س موظفيه� 

الكبر.

ين�سر اال�ستاذ يا�سين طه حافظ..هذه الحلقات عن الن�سر الثقافي.. 
و�ستفتح المدى باب الحوار كما �ستقيم جل�سة نقا�سية عن هذا المو�سوع

املحرر

ال���������ش����ع����ر وال���ن�������ش���ر

ثقافة اال�شتهالك في العراق
)ظاهرة الموالت انموجَا( 

النفط مقابل االعمار..  في عوا�شف اال�شتقطابات

 رزاق عداي 

 ثامر الهيم�س
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للمخرج والم�صور العراقي حيدر 
مو�صى، ر�صيد ال ي�صتهان به في 

مجالي الت�صوير واالخراج، فقد قدم 
اأفالما ق�صيرة عديدة منها فيلم 

)�صواهد �صامتة( الذي تنتجه �صمن 
�صل�صلة اأفالم بغداد عا�صمة الثقافة 

العربية 2013 والذي كتب ال�صيناريو 
له فا�صل مح�صن، والفيلم الوثائقي 

)اأحالم الع�صافير( 75 دقيقة، 
)وق�صة ال�صينما العراقي( الذي كتب 

ال�صيناريو له عالء المفرجي.

�ملخ���رج در����س �ل�ش���ينما يف كلي���ة �لفن���ون 
�جلميل���ة، وعم���ل وم�ش���ور� يف �لتلفزيون 
�ليوناين وقناة هولندي���ة، وقناة )�جلزيرة 
�النكليزي���ة(، وكذلك يف �لتلفزيون �ل�شيني 
cctv م�شور يف �لفيلم �لوثائقي ت�شاري�س، 
�أنتاج �جلزيرة hot spot و�لفيلم �لوثائقي 
�المريك���ي، وم�شور� يف فيل���م )ماذ� نقاتل( 
�خ���ر�ج يوجني جريكي �حلائ���ز على �ف�شل 
د�ن����س و�لفيل���م  فيل���م يف مهرج���ان �ش���ان 
�ال�ش���ر�يل )و�ل���د �شالم(. ون���ال �لعديد من 
�جلو�ئ���ز م�ش���ور� وخمرج���ا، كان �آخره���ا 
جائ���زة �ف�شل فيل���م �أول يف مهرج���ان )�أيام 
�ل�شينم���ا �لعر�قي���ة( �ل���ذي �أقي���م موؤخر� عن 
فيلم���ه )�إج���ازة(. حاورته )�مل���دى( للوقوف 

حمطات عمله يف �ل�شينما.

الم�شاركة  فيلميك  عن  حدثنا  البداية  في   
في ايام ال�شينما العراقية وعن فيلم )اإجازة( 
فكرته،  ما  فيلم،  كاأف�شل  الم�شابقة  في  الفائز 

وطبيعته؟
- �لفك���رُة و��شح���ة م���ن �ل�شيناري���و، فبلدنا 
�لعر�ق عا�س حرب���ًا طاحنة مع �ير�ن، فقدنا 
و�أق���ارب  و�إخو�نن���ا،  �آباءن���ا  �لكث���ري  فيه���ا 
و�أ�شدق���اء، �لذي���ن غادرون���ا وال ذن���ب له���م، 
�ش���وى �أنه���م فتي���ة �شاقه���م �لطاغ���ي ل�شوح 
�حل���روب، وهذ� م���ا دفعني يف ه���ذ� �لفيلم، 
�أن �أخِل���د ذكرياته���م، ومعاناة م���ا تركو� من 
زوج���ات وحبيب���ات ينتظ���رّن ق���دوم �ملكمل 
له���م، ونهاي���ة �لفيل���م تكتف���ي بقطع���ة حد�د 
مكتوب عليه���ا )�ل�شهيد �لبطل(، �لفيلم يوؤكد 
�أن ال بطول���ة ملن مات مرغمًا كي يرك حياته 
�حلافل���ة باحل���ب و�حلي���اة من �ج���ل رعونة 
�لطغاة، و�شميه يف �لنهاية)�ل�شهيد �لبطل(. 
فالفيلم يذهب بعيد� يف �أغو�ر تلك �حلروب 
�لتي خا�شها �ل�شعب �لعر�ق���ي، و)�لتقاليد( 
�لت���ي �أر�شتها. و�لفيلم �الأخ���ر �لذي �شاركت 
ب���ه يف �ملهرجان هو فلم )ن���وم طويل وممل 
ج���دً�( و�ل���ذي �أنتج ع���ام 2021، وه���و فيلم 
يحم���ل نف�س فل�شفي وغر�ئب���ي، عن �ملعاناة 
و�ملاأ�ش���اة �لت���ي م���ر به���ا �لعر�ق م���ن ق�شوة 

�أرهاب د�ع�س

)نوم  هما  الم�شابقة  في  بفيلمين  �شاركت   
هل  الفائز  الفيلم  وكذلك  جدًا(  وممل  طويل 

كنت تتوقع الفوز بهذا الفيلم؟
- �حلقيق���ة مل �أتوق���ع �لف���وز، و�أن���ا بطبعي 
ل�ش���ُت مي���ااًل �ىل �ملهرجان���ات �و �لكرنفاالت 
�لت���ي تت�شمن جو�ئز، فاأن���ا �أرى �أن �جلميع 
فائزي���ن باملنجز �ل���ذي يقدم، ويبق���ى �لفوز 
من عدم���ه خا�شعًا الأر�ء جلن���ة �لتحكيم، مع 
�حر�م���ي �ل�شديد لكل من �شاه���م وقيم تلك 

�الأفالم.

بمو�شوع  ال�شينمائيين  من  جيلك  ين�شغل   
ومحاربة  الحروب،  بتداعيات  يتعلق  محدد، 
اآن  اأما  ماأ�شاة..  من  جرته  وما  داع�ش،  تنظيم 
مو�شوعات  الى  الأفالم  تن�شرف  لأن  الوان 

اأخرى؟
- نح���ن جي���ل ن�شاأن���ا وتربين���ا يف حا�شن���ة 
�حلروب، ومبا �أن �ل�شينما هي مر�آة للو�قع، 
ف���ال منا����س م���ن �له���رب م���ن ه���ذ� �لو�ق���ع، 
فجميعن���ا يح���اول �ن يرج���م �ملرحل���ة عرب 
�شورً� مرئية تناغ���ي �ملرحلة و�نعكا�شاتها، 
نح���اول �أن ننت�ش���ر عل���ى ق���وى �لظ���الم من 
خ���الل �أفالمن���ا، فم�شالة )�الن�ش���ر�ف( تاأخذ 

وقتًا رمبا يكون طويال،

تفكر  هل  ووثائقية..  ق�شيرة  افالما  عملت   
بعمل فيلم روائي طويل؟

- �أن���ا عملت فلميني وثائقي���ني �الأول )�أحالم 
�لع�شاف���ري( 75 دقيقة �أنت���اج عام 2005 مع 
�أربع���ة خمرج���ني عر�قي���ني كل و�ح���د عم���ل 
ج���زءً� ه���و �ل���ذي �أخت���اره وم���ن ث���م �أكملت 
وربطت �لق�شة بالكامل كانت جتربة جديدة 
ومفي���دة، و�لفيلم �لث���اين هو فل���م )�شو�هد 
�شامتة( �إنتاج 2013 - �أفالم بغد�د عا�شمة 
�لثقاف���ة - تاألي���ف فا�ش���ل حم�ش���ن، �إ�شاف���ة 
الأف���الم �أخ���رى. و�حلقيق���ة جميعن���ا يحل���م 
بالفل���م �لرو�ئ���ي �لطويل ويوج���د لدي ن�س 
جاهز، لكن �مل�شكلة تكمن يف �الإنتاج، وكلي 
طم���وح بتنفيذه وال�شيم���ا �أن د�ئرة �ل�شينما 
و�مل�ش���رح بدت جادة خلل���ق �أنتاج �شينمائي 
عر�ق���ي، وننتظر �لوق���ت �ملنا�شب للح�شول 
عل���ى متوي���ل الإنتاج �أف���الم رو�ئي���ة طويلة، 
وباملنا�شب���ة لي�شت د�ئ���رة �ل�شينما و�مل�شرح 
وحدها بطيئ���ة يف �ال�شتجابة، �أنا منذ زمن 
�تو��شل مع مهرجان���ات تدعم �إنتاج �الأفالم 
لكن �لنتيجة و�حدة هي عليك �ن تنتظر، فال 
لوم عل���ى جهة دون �أخرى م���اد�م �ملو�شوع 

يتعل���ق بامل���ال، و�متن���ى �إنت���اج فل���م رو�ئي 
طوي���ل بتمويل عر�قي حت���ى نفوت �لفر�شة 

على �لذين ي�شرطون.

الم�شكلة  هي  يكون  يكاد  ال�شينمائي  النتاج   
كيف  العراق..  في  ال�شينما  ل�شناع  الأهم 

ال�شبيل للتخل�ش من اأثر هذه الم�شكلة؟
- ال�شك �أن �النت���اج �ل�شينمائي هو �ملع�شلة 
�لعر�قي���ة،  �ل�شينم���ا  تو�ج���ه  �لت���ي  �اله���م 
فال�شينما �شناع���ة قبل �أن تكون فنا،، ونحن 
من���ذ �كرث م���ن �شت���ني عام���ا، رهن���ا �نتاجنا 
بالقطاع �لعام، وحتديد� منذ بد�ية تاأ�شي�س 
 ،1958 بع���د  و�مل�ش���رح  �ل�شينم���ا  م�شلح���ة 
ه���ذ�  ثقاف���ة  �إال  ال منتل���ك  ��شبحن���ا  درج���ة 
�لقط���اع، ومل نع���ّود ر�أ�شمالن���ا يف �لدخ���ول 
�ىل هذ� �لقطاع.. وهو ما جنينا ثماره نحن 
�ل�شينمائي���ني �ل�شب���اب يف ه���ذه �ل�شن���و�ت 
�لتي �شه���د فيها �النت���اج �ل�شينمائي �لعاملي 
�رقام���ا خيالي���ة يف �إنت���اج �الف���الم.. وله���ذ� 
�ل�شبب �أجته معظ���م �شينمائيينا �ىل �الفالم 
�لق�ش���رية غ���ري �ملكلف���ة �نتاجي���ًا، علها تردم 
ه���وة �النتاج هذه.. وبالن�شبة يل وما �أوؤمن 
�أوؤمن به، �أنه على �لقطاع �خلا�س و�شركات 
�الإنت���اج �لعر�قية �ن ت�شهم وب�شكل قاطع يف 
�إنتاج �أفالم عر�قية، وعليهم �أن يغامرو� كما 
فعلو� مع �إنتاج در�م���ا وم�شل�شالت، وعلينا 
�ن ننتب���ه جي���دً� فاأي���ة ب�شاع���ة ب���ال ت�شويق 
و�إع���الن �شيبق���ى م�شريه���ا رف���وف �لغرف 

�لرطبة.

 ما الذي تقوله في المهرجانات ال�شينمائية 
من  ينتج  مما  اكثر  ا�شبحت  والتي  العراق  في 

افالم وفعاليات �شينمائية؟
�ملعني���ني  م���ن  �لكث���ري  موق���ف  �أن  رمب���ا   -
يف �ل�شينم���ا يف �أنه���م يج���دو� ك���رثة ه���ذه 
حي���ث  حتدي���د�،  �لع���ر�ق  يف  �ملهرجان���ات 
�شناع���ة �ل�شينما م���ا ز�ل���ت ولالأ�شباب �لتي 
ذكرتها، يف طور �لتجديد، ومن غري �ملعقول 
�ن يك���ون هن���اك هذ� �لعدد م���ن �ملهرجانات، 
لكن���ي �رى عك�س ذل���ك، فاإقام���ة �ملهرجانات 
ومب���رور �لزم���ن تخل���ق ن���وع م���ن �خل���ربة 
�هد�فه���ا  لتحق���ق  �إقامته���ا،  يف  و�لدر�ي���ة 
�ملرج���وة. �ما بخ�شو�س ك���رثة �ملهرجانات 
يف �لع���ر�ق، �شو�ء يف بغ���د�د �و �ملحافظات 
ف���اأين �جده���ا حال���ة �شحي���ة وت�شتح���ق كل 
�ىل  بحاج���ة  فنح���ن  و�الح���ر�م،  �لتقدي���ر 
�لدرب���ة و�مل���ر�ن و�أكيد م���ن تر�كم �خلرب�ت 
�شينه�س �لعر�ق �شينمائيًا،، الإ�رى �أن قليالأ 
م���ن �ل�ش���رب �شيولد لن���ا جم���االت يف �لدعم 

و�الإنتاج.

 ما الذي تتوقف عنده في الحراك ال�شينمائي 
العراقي الن؟

- �أرى �ن دف���ع عجل���ة �ل�شينم���ا يف �لع���ر�ق 
ت�شري ب�ش���كل طبيعي ومت�شاع���د، و�ل�شباب 
ه���م �لذين �أر�ش���و� �ال�شا�س له���ذ� �النطالق، 
و�إن و�جه���ت �حلرك���ة �ل�شينمائي���ة بع����س 
�ملعوق���ات ومنه���ا �النتاج كما �أ�شرن���ا، �إال �أن 
ذلك ال يعن���ي �أن �مل�شرية تتوقف، فقد حققت 
 ،2003 بع���د  وخا�ش���ة  �لعر�قي���ة  �ل�شينم���ا 
�إجن���از�ت كب���رية �إذ� م���ا قي�ش���ت بالظروف 
�ل�شعب���ة �لت���ي و�جهته���ا، و��شتطاع���ت �أن 
�ملهرجان���ات  يف  �لف���وز  من�ش���ات  تعتل���ي 
�ل�شينمائي���ة، ومت �إنت���اج ع���ددً� م���ن �الأفالم 
�لرو�ئية �لطويل���ة، ملخرجني عر�قيني �أكدت 

ح�شورها يف �ملحافل �ل�شينمائية.

اأعلنت موؤ�ص�صة مهرجان البحر االأحمر 
ال�صينمائي الدولي عن انطالق المرحلة 

الرابعة واالأخيرة للم�صاريع لما بعد االإنتاج 
والتي تهدف اإلى دعم �صانعي االأفالم ورواد 
الثقافة ال�صينمائية في ال�صعودية والعالم 

العربي واإفريقيا وذلك من اأجل تطوير 
المهارات والخبرات والم�صاهمة في تحويل 
الروؤى اإلى اإبداعات ماثلة على اأر�ض الواقع.

يح���ث �شن���دوق �لبح���ر �الأحم���ر عل���ى تق���دمي �الأف���كار 
و�ل���روؤى �ملبتك���رة و�جلريئ���ة �لت���ي تعم���ل عل���ى �شرد 
مو��شيع متنوع���ة ت�شاهم يف �إثر�ء جتربة �مل�شاهد مع 
قدرته���ا على منح �جلمهور جرعة م���ن �لرفيه. وُيعنى 
�ل�شندوق يف -مرحلة مابعد �الإنتاج – با�شتقبال فئات 
�الأفالم �لرو�ئية و�لوثائقية و�أفالم �لتحريك �لطويلة. 
�أم���ا يف مرحلة تطوي���ر �مل�شاريع ف���اإن �ل�شندوق ُيعنى 
و�لق�ش���رية  �لطويل���ة  �لرو�ئي���ة  �الأف���الم  با�شتقب���ال 

و�الأفالم �لوثائقية و�أفالم �لتحريك و�مل�شل�شالت.
تنوع���ت فئ���ات �الأف���الم �لتي ف���ازت يف �لدع���م حيث مت 
�ختي���ار 13 فيلم���ًا رو�ئيًا طوي���اًل من كل من م���ن ليبيا 
و�ل�شعودي���ة  و�لع���ر�ق  و�ملغ���رب  و�الأردن  وم�ش���ر 
ومورتاني���ا وفل�شطني و�ل�ش���ود�ن و�أملاني���ا و�ل�شويج 
و�شوي�ش���ر� وكن���د� وفرن�ش���ا و�إيطالي���ا وغان���ا، وع���ن 
فئ���ة �الأف���الم �لرو�ئية �لق�شرية مت �ختي���ار 3 �أفالم من 
�ل�شعودي���ة، وع���ن فئ���ة �الأف���الم �لوثائقي���ة �لطويلة مت 
�ختي���ار 3 �أفالم من م�ش���ر و�لع���ر�ق و�شوي�شر� وقطر 
و�ل�شوي���د، وع���ن فئة �أف���الم �لتحريك مت �ختي���ار فيلمًا 
و�حدً� من �ل�شعودية، وعن فئة �مل�شل�شالت فازت 3 من 

فرن�شا و�ل�شنغال و�ملغرب.
ومن �شم���ن �الأعم���ال �لعربي���ة �ملختارة دع���م �شندوق 
�لبح���ر �الأحم���ر كاًل من �الأف���الم �لرو�ئي���ة �لطويلة مثل 
)م���ا علينا حرج-كوك���ب يل يل �ملزدوج( م���ن �ل�شود�ن 
و�أملانيا، و فيلم )�لبا�شطرديا - ذ�ت مرة يف طر�بل�س( 
من ليبي���ا وم�شر، و فيلم )�النهيار( م���ن �الأردن، وفيلم 
)ح�شي�ش�شت���ان( من فل�شط���ني و�الأردن و�ل�شويد. ومن 
�شم���ن �الأف���الم �ل�شعودي���ة ع���ن فئ���ة �الأف���الم �لرو�ئية 
�لطويلة مت �ختيار فيل���م )م�شاألة حياة �أو موت( وفيلم 
)ه���ج لوندرالن���د( وفيل���م )ليثي���وم( وع���ن فئ���ة �الأفالم 
�لرو�ئي���ة �لق�ش���رية مت �ختي���ار كل م���ن فيل���م )�لع���ني 
�حلم���ر�(، وفيل���م )بن���ت �جلامع���ة( وفيل���م )جاذرينغ( 

وثالثتها من �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
وبه���ذه �ملنا�شب���ة عل���ق �لرئي����س �لتنفي���ذي ملوؤ�ش�ش���ة 
�لبح���ر �الأحم���ر �ل�شينمائ���ي �ل���دويل حمم���د �لرك���ي، 
قائ���اًل: “ يكمن جوهر عملنا يف مهرجان �لبحر �الأحمر 
�ل�شينمائ���ي يف �لعمل على �الرتق���اء ب�شناعة �ل�شينما 
�ملحلي���ة و�الإقليمي���ة، و�لدفع بال�شينم���ا �إىل م�شتويات 

جديدة، من خالل خلق فر�س تناف�شية. »
و�الأفالم 23 �لفائزة بالدعم وهي:

�لفيل���م �لرو�ئي �لطويل )ما علين���ا حرج-كوكب يل يل 
�مل���زدوج( من �ل�شود�ن و�أملانيا، من �إخر�ج مروة زين، 

و�إنتاج مايكل هرنيك�س.
�لفيل���م �لرو�ئ���ي �لطويل )�لبا�شطردي���ا - ذ�ت مرة يف 
طر�بل�س( من ليبيا وم�شر، من �إخر�ج عبد�لله �لغايل، 

و�إنتاج هالة لطفي.
�لفيل���م �لرو�ئ���ي �لطوي���ل )�النهي���ار( م���ن �الأردن، من 

�إخر�ج مي �لغوطي، و�إنتاج د�ليا �أبو زيد.

�لفيل���م �لرو�ئي �لطوي���ل )ح�شي�ش�شت���ان( من فل�شطني 
و�الأردن و�ل�شوي���د، م���ن �إخ���ر�ج �شعيد ز�غ���ة، و�إنتاج 

مي�س �شلمان.
�لفيل���م �لوثائقي �لطويل )حل���م �أمريكي( من م�شر، من 

�إخر�ج �أمري �ل�شناوي، و�إنتاج �أحمد عبد�ل�شالم.
�لفيل���م �لوثائق���ي �لطوي���ل )ن�شاء حياتي( م���ن �لعر�ق 
و�شوي�ش���ر�، من �إخر�ج زهر�ء غن���دور، و�إنتاج كل من 

زهر�ء غندور و�شمري جمال �لدين.
�لفيل���م �لوثائق���ي �لطوي���ل )ي���اّل بارك���ور( م���ن قط���ر 
و�ل�شوي���د، م���ن �إخ���ر�ج ع���رب زعي���ر، و�إنت���اج با�شم 

مولوي.
�لفيل���م �لرو�ئ���ي �لطويل )م�شاأل���ة حي���اة �أو موت( من 
�ل�شعودي���ة، من �إخر�ج فار�س �مل�شع���ري، و�إنتاج �أن�س 

باطهف
�لفيلم �لرو�ئي �لطويل )هج لوندرالند( من �ل�شعودية، 

من �إخر�ج مها �ل�شاطي، و�إنتاج �شارة يو�شفي.
�لفيل���م �لرو�ئ���ي �لطوي���ل )ليثي���وم( م���ن �ل�شعودي���ة، 
م���ن �إخ���ر�ج كل من طلحة ب���ن عبد�لرحم���ن وعمرو بن 
عبد�لرحم���ن، و�إنت���اج كل م���ن مع���ن ب���ن عبد�لرحم���ن 

ويا�شر بن عبد�لرحمن وحممد �لغامدي.
فيل���م �لر�شوم �ملتحركة )قبل �أن ترح���ل( من �ل�شعودية 
و�ليابان و�إندوني�شيا، من �إخر�ج كل من رز�ن �ل�شغري 
وهال �لهايد، و�إنتاج كاًل من �أحمد كناين وب�شاير عقيل.

�لفيلم �لرو�ئي �لق�شري )�لعني �حلمر�( من �ل�شعودية، 
من �إخر�ج حممد ج�شتاين، و�إنتاج حممد �شندي.

�لفيل���م �لرو�ئي �لق�شري)بنت �جلامعة( من �ل�شعودية، 
من �إخر�ج و�إنتاج علي �ل�شرهد.

�لفيل���م �لرو�ئي �لق�شري )جاذرينغ( من �ل�شعودية، من 
�إخر�ج وليد �لقحطاين، و�إنتاج عزيز �لرب�ك.

�لفيل���م �لرو�ئ���ي �لطوي���ل )�الأخوة( م���ن مورتانيا، من 
�إخر�ج علي �شو، و�إنتاج �شيبا�شتيان �أونومو.

�لفيلم �لرو�ئي �لطويل )�مللجاأ( من �ملغرب، من �إخر�ج 
طالل �ل�شلحمي، و�إنتاج ملياء �ل�شريبي.

�لفيل���م �لرو�ئي �لطويل )�حلافلة �حلم���ر�ء يف بغد�د( 
م���ن �لعر�ق و�شوي�ش���ر� وكند�، من �إخ���ر�ج علي حممد 

�شعيد، و�إنتاج عايدة �شاليبفر.
�لفيل���م �لرو�ئي �لطويل)دجلة( من �لعر�ق و�ل�شعودية 

وفرن�شا و�إيطاليا، �إخر�ج و�إنتاج حيدر ر�شيد.
م�شل�ش���ل )م�شك���ون( م���ن �ملغ���رب، م���ن �إخ���ر�ج ه�شام 

�لع�شري، و�إنتاج ملياء �ل�شريبي.
�لفيل���م �لرو�ئ���ي �لطوي���ل )�شيمبو ت�شيب���ريي - �أغنية 
�ل�شبع( م���ن زميباب���وي وفرن�شا و�أملانيا، م���ن �إخر�ج 

ناي�شه ح�شن نياموبايا، و�إنتاج �إرميا باالنك.
�لفيل���م �لرو�ئي �لطويل )�ملت�شردين( من غانا وفرن�شا، 
م���ن �إخر�ج �إمارتي �أرم���ار، و �إنتاج كل من �شيبا�شتيان 

ح�شينوت و �آيك ميوه.
م�شل�شل )دميبيت �أند �أبابا( من فرن�شا، من �إخر�ج فينب 

�إليا�س ولدهاو�رية، و�إنتاج �شيبا�شتيان �أونومو.
م�شل�ش���ل)ذ� ال�ش���ت د�مل( م���ن �ل�شنغ���ال وفرن�شا، من 

�إخر�ج �حل�شن �شي، و�إنتاج بيري جولز بوت�شي.
و �جلدير ذكره باأنه �شيتم فتح باب �لتقدمي يف برنامج 
�شن���دوق �لبح���ر �الأحمر مل���ا بعد �الإنتاج �عتب���اًر� من 8 

�أغ�شط�س 2022، وحتى 22 �أغ�شط�س 2022.

على مدى يومين، كانت فاني اردانت 
في دائرة ال�صوء في مهرجان بروك�صل 

ال�صينمائي الخام�ض، فعلى الرغم من 
بلوغها �صن الثالثة وال�صبعين، التزال 

الممثلة الفرن�صية فاتنة ومغرية لكنها 
لم تعد قادرة على اختيار ادوارها 

ب�صهولة منذ ان قدمت اأدوارا مهمة في 
افالم )ال�صخرية من باتري�ض لوكونتي( 

و)�صغطة ناعمة( للمخرج غابرييل 
اغيون )التي نالت عنها جائزة �صيزار 

الأف�صل ممثلة، كما انها خالفت الماألوف 
عندما اعلنت عن مواقفها من االلوية 

الحمراء او الموؤيدة لرو�صيا في عام 
2017..فهي توؤكد انها جزء اليتجزاأ عن 

الواقع ال�صيا�صي..

ويف �حلقيق����ة ف����ان ف����اين �أرد�ن����ت لي�ش����ت من 
حمب����ي �لتك����رمي و�ال�شتعر��ش����ات. كم����ا �أنه����ا 
منزعج����ة لروؤي����ة م�شريته����ا �ملهني����ة تتلخ�����س 
با�شتم����ر�ر يف فيلم )�مل����ر�أة �ملجاورة /1981( 
و)فلياأت �الح����د/1983( وهما �لفيلمان �للذ�ن 
مت ت�شويرهما مع فر�ن�شو� تروفو، و�لذي كان 
�أول خمرج �شينمائ����ي يك�شر�لقو�عد �جلامدة. 
يف ذل����ك �لوقت، ق����ررت �رد�نت �ن تكون حرة، 
و�أن تفع����ل ما تري����د، دون �اللتفات �إىل ما يقال 
له����ا. وبينما يتح����دث �لنا�س من خ����الل �ملهنة، 

قررت �أن تتحدث من منظور �حلياة!..
ومن���ذ فيلم )�مل���ر�ة �ملج���اورة(، �رتبطت فاين 
�أرد�ن���ت باملمثل ج���ري�رد ديبارديو. و��شركا 
يف خم�ش���ة �عم���ال مًع���ا )�ربع���ة م�شرحي���ات 
م���ن  –�ملو�شيق���ى-  بعن���و�ن  و�ح���دة  منه���ا 
�خ���ر�ج مارغري���ت دور�(، وفيل���م )�الجنح���ة 
�خل�شر�ء( جلاك بيك���ر – وتقول �رد�نت �نها 
مل ت�شتط���ع تخيل �حلياة ب���دون ديبارديوالأنه 
كان ي�شاركه���ا كل م���ا كان يفكر في���ه، ما يقوله، 
�أخطائه، مبالغاته، و�شعفه.وت�شفه باإنه كائن 

حقيقي وعرق مهدد باالنقر��س..
ومل تنح���ن ف���اين �رد�ن���ت لظ���روف �ل�شينم���ا 
�لفرن�شي���ة، فبينم���ا رف�س �لعدي���د من �ملمثلني 
�لفرن�شي���ني �لتمثي���ل م���ع �ملخ���رج �لبولن���دي 
روم���ان بوالن�شك���ي، و�فق���ت عل���ى �لت�شوير، 
جنًب���ا �إىل جنب مع ج���ون كليز وميكي رورك، 
يف فيلمه)�لق�ش���ر(، م���ن �إنت���اج م�ش���رك ب���ني 
فل����س  دون  وبولن���د�  و�شوي�ش���ر�  �إيطالي���ا 
ع���ن  �لفرن�ش���ي... وتق���ول  �مل���ال  م���ن  و�ح���د 

بوالن�شكي:«لق���د �أحببت حًق���ا �لكوميديا �لتي 
يقدمه���ا،كان ذل���ك جريئا للغاي���ة. ووجدت �أنه 
م���ن �مل�شحك ج���ًد� �أن �ألع���ب دوًر� مل �ألعبه من 
قب���ل يف �ل�شينم���ا، لكنن���ي لعب���ت دوًر� بالفعل 
يف �مل�شرح مع رومان بوالن�شكي..فهو خمرج 

��شتثنائي واليهمني ما�شيقوله �لنا�س عني..
وترك���ز �رد�نت يف �دو�رها عل���ى �حلياة فهي 
مل تلع���ب دوًر� مل يعجبه���ا �أب���ًد�. ومتكنت من 
تلقي مقرح���ات من خمرجني ر�ئع���ني باأدو�ر 
مل حتبه���ا. وتظن �رد�ن���ت �نها لي�شت حمرفة 
بدرج���ة كافية الأنها التعرف كي���ف تو�فق على 
بع����س �الدو�ر..وه���ي عندم���ا كان���ت ترف����س 
تق���ول  كان���ت  كرهته���ا،  �لت���ي  �دو�ر�لن�ش���اء 
للمخ���رج: »عزي���زي، ل���ن �أمتك���ن م���ن جت�شيد 
�ن���ه  �ل���دور، الأنن���ي ل�ش���ت ممثل���ة حمرف���ة. 
اليعجبني،�شاأدم���ره و�شاأحط���م فيلم���ك. لذل���ك 
من �الأف�شل �أال تختارين«،وحتى بعد �أكرث من 
40 عاًم���ا من حياتها �ملهني���ة. يبدو كما لو �أنها 
�شعت د�ئًما �إىل تنمية طبيعتها وعفويتها. �نها 
تظن �ن �ملخرجني �لعظماء �لذين �أعجبت بهم 
د�ئًم���ا و�شعو� نف�س �ل�شغف يف �شنع �أفالمهم 
كم���ا لو كانت �أفالمه���م �الأوىل. لقد �دركت على 
�لف���ور �أن �ل�شينما و�مل�ش���رح لي�شا مهنة، ويف 
�لنهاي���ة، فم���ا يغذيها ه���و �ل�شغ���ف و�لطاقة و 

�ملتعة �ملطلقة يف �لقيام مبا تفعله..
وللحف���اظ عل���ى حريتها �لغالي���ة، ف�شلت فاين 
�أرد�نت د�ئًما �للجوء �إىل �شينما �ملوؤلفني، بداًل 
من �الأفالم �لفرن�شية �أو هوليوود. تقول:«لقد 
قم���ت بغزو و�حد لل�شينم���ا �الأمريكية يف فيلم 

)�شابرين���ا( ل�شي���دين بوالك،ولك���ن يف �لنظام 
�الأمريكي، يتم �لدفع لك ويتم ��شتدعاوؤك حتى 
لو مل يكونو� بحاجة لك. �أكره ذلك! �أتذكر �أنني 
مل �أ�شتط���ع �لتمثيل يف �ل�شب���اح �لباكر، الأنني 
كن���ت �أمثل يف �مل�شرح يف �مل�ش���اء. لقد جاوؤو� 
ال�شطحاب���ي يف �ل�شاع���ة �ل�شاد�ش���ة، قلت: ال، 

�خربو� �ل�شيد ب���والك �أن �الأمر مل يعد يهمني. 
وبالن�شب���ة لالأمريكي���ني، هذ� غ���ري مقبول. فما 
هذه �لفتاة �لتي لي�س لديها �شمري مهني؟ ومن 
�لغري���ب �أنن���ي كنت د�ئًم���ا �أح���رم �مليز�نيات 

�ل�شغرية �أكرث من �مليز�نيات �لكبرية«...
وم���ع ذل���ك، مل حت�ش���ر ف���اين �أرد�ن���ت نف�شه���ا 

يف �ل�شينم���ا �لفرن�شي���ة. لق���د قام���ت بالفع���ل 
بجول���ة مع �الإيطاليني كاملخ���رج مايكل �جنلو 
�نطوني���وين يف فيل���م )م���ا ور�ء �لغي���وم عام 
ع���ام  )�لعائل���ة  �شك���وال  و�إيت���وري   ،)1995
وباول���و   )1998 ع���ام  دون���ر  و)ل���و   )1986
�شورينتين���و )�ل ديف���و( ع���ام 2007 و)جمال 
ر�ئ���ع( ع���ام 2013( ومع �ملخرج���ة �لتايو�نية 
ت�ش���اي مين���ج ليان���غ –يف فيل���م )وج���ه ع���ام 
2009( وم���ع �ثنني من �ملخرجني �لبلجيكيني، 
�أندري���ه ديلف���و )بنفينوتا ع���ام 1983( وجان 
ج���اك �أندريان )�أ�شر�ليا ع���ام 1989(. عندها 
�أدرك���ت �أن �ل�شينم���ا �أو �مل�ش���رح لغ���ة دولي���ة. 
فه���ي تتذكر �أن ت�ش���اي مينج ليان���غ مل تتحدث 
�أبًد� كلم���ة و�حدة بالفرن�شي���ة �أو �الإجنليزية. 
ويف نف����س �لوق���ت، لق���د قام���ت بجول���ة م���ع 
�أنطوني���وين، �ل���ذي مل ي�شتط���ع �لتعب���ري عن 
نف�ش���ه )بع���د �شكتة دماغي���ة حرمت���ه متاًما من 
��شتخ���د�م �لكالم يف عام 1985(... ولكن، يف 
�الأ�شا����س �ل�شينما و�مل�شرح هما عامل �مل�شاعر، 
�لنب�ش���ات، �لعو�ط���ف، و�الأ�شي���اء �لغريزي���ة. 

�إنها لغة عاملية ».
ويف كثري من �الأحيان،وبعد �شن معينة ي�شبح 
م���ن �ل�شعب على �ملمثالت �لعث���ور على �أدو�ر 
�شيق���ة، لكن هذ� لي�س هذ� ه���و �حلال بالن�شبة 
لفاين �أرد�نت، �لتي �شرن�ها يف �الأ�شهر �ملقبلة 
على مل�شق ما ال يقل عن ثمانية �أفالم! وعندما 
�ُشئلت عن �شر طول عمرها، �أجابت �ملمثلة: »ال 
�أعتق���د �أنن���ي �مر�أة حًق���ا...! �أن���ا فنانة و�حب 

�حلياة الأنها التنف�شل لدي عن �لفن »..

�صيفة مهرجان بروك�صل الفنانة الفرن�صية فاني اردانت:

ال�شينما والم�شرح لي�شا مهنة.. بل �شغف ولغة عالمية !
ترجمة:عدوية الهاليل

عالء املفرجي

جدة/ خا�ض

�شندوق البحر الأحمر ُيطلق المرحلة الرابعة 
لما بعد الإنتاج باأعالنه عن 23 فائزًا

 المـخـرج حـيــدر مـو�شـى:
بتراكم الخبرات �شينه�ض العراق �شينمائيًا
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اقــــرأ

العمود
الثامن

تعودت منذ �أن بد�أت يف كتابة 
�لعمود �لثامن، �أن �أبحث لكم 

عن �أحدث ما ت�صدره �ملطابع، 
ورغم �أن �لكثري من �لقّر�ء 

�لأعز�ء  يرون يف كتاباتي عن 
�لكتب و��صت�صهادي بقادة �لغرب 
�لبطر،  �أنو�ع  من  "�لكافر" نوعًا 

ولكني �أحاول �أن ل �أحا�صركم 
باأخبار �للفتة �حلامتية �لتي قام 

بها �لتاجر �ل�صاطر علي غالم 
وهو يتنازل عن مبلغ "600" 

مليون دولر من �أجل عيون 
هذ� �ل�صعب!، ول بتغريد�ت 
�لنائبة حنان �لفتالوي �لتي 

تبدو ع�صبية لأن هناك مطالبات 
بحل �لربملان، وخوفها على 

�لدميقر�طية، وهي �لتي خرجت 
علينا قبل �أكرث من عام ت�صخر من 

�لنتخابات و�لدميقر�طية.. ل يهم 
فالدميقر�طية عند نو�بنا �لعز�ء 

مثل �لدجاجات �لتي عليها �أن 
تبي�ض ذهبًا ودولر�ت و�متياز�ت 
ومقاولت وف�صائيات .. وما دمنا 

نتحدث عن �لدجاجات  ��صمحو� 
يل �أن �أروي لكم ف�صاًل من كتاب 

بعنو�ن "�لوزير �ملر�فق" لالأديب 
و�لوزير �ل�صعودي �لر�حل غازي 

�لق�صيبي وي�صم حو�ر�ت غري 
ر�صمية د�رت بني �لوزير وبع�ض 

�ل�صيوف �لعرب و�لأجانب.
وميزة هذ� �لكتاب �أنه ي�صتطيع 

�أن مينحك متعة �خليال يف عامل 
�صيق مليء بالأحد�ث و�لق�ص�ض 
�ملثرية، وقبل �أن يتهمني �لبع�ض 

باأنني �أروج لل�صعودية وحليب 
�ملر�عي، �أدعوكم لالطالع على ما 

يجري يف �ل�صعودية من تطور يف 
جمال �لثقافة و�لفنون و�لعمر�ن 

ومعار�ض �لكتب  ومتحاف �لفنون 
، وكيف �حتفى �لقارئ �ل�صعودي 

بالثقافة �لعر�قية قبل ��صهر، ع�صى 
�أن نتعلم  كيف ميكن للبلد�ن �ن 

ت�صحح م�صار�تها  
من بني �أجمل �حلو�ر�ت 

��صتوقفني يف كتاب �لق�صيبي  
حو�ره مع رئي�صة وزر�ء �لهند 

�أندير� غاندي  حني �صاألها عن 
�صعورها وهي خارج �حلكم.. 

فاأجابت: "ل ت�صدق ول �أحد 
ي�صدق �أن حجرً� �صخمًا قد �أزيح 
عن �صدري.. وعندما خرجت من 

�لوز�رة بد�أت �لقطيعة و�لتهامات 
�صدي، منها �أنني �صرقت خم�ض 

دجاجات و�صت بي�صات".
وي�صاألها �لق�صيبي عن �لأزمة 

مع �ل�صيخ فتقول �إنها �أزمة مع 
�ملت�صددين فقط ولي�ض مع طائفة 

باأكملها، وت�صيف باأنها رف�صت 
طلب بع�ض �أع�صاء �حلكومة 

بتغيري حر�صها �ل�صخ�صي �ملكون 
من �ل�صباط �ل�صيخ معتربة �أنه 

يجب �أن ل يوؤخذ �لأبرياء بجريرة 
�ملذنبني.

يتوقف �لقارئ �لعر�قي عند 
�لوثيقة �لتي ن�صرت �أم�ض على 

مو�قع �لتو��صل �لجتماعي وفيها 
نقر�أ �أن �ل�صيدة حنان �لفتالوي مت 
تعيينها منذ عام 2008 م�صت�صارة 
يف مكتب رئي�ض �لوزر�ء، وبهذه 

�ل�صفة منحت قطعة �أر�ض جمانية 
يف بغد�د.. يف كل مرة ن�صاأل 

ماذ� حدث ملد�خيل �لنفط، يف ظل 
�لف�صاد خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية، 
وماذ� �صرف منها على �ل�صعب، 

وماذ� نهب وهرب خارج �لبالد؟.. 
يف ذلك �لوقت كان  �صوت 

�لفتالوي ي�صدح باأنا�صيد �لن�صر 
، و�أن �لعر�ق �صيتفوق بالرفاهية 

على �صنغافورة و�لدمنارك.

دجاجات الفتالوي 
التي تبي�ض ذهبًا!! 

عامل بال نهاية

 علي ح�سني

الطقس
�أعلن���ت �لهيئ���ة �لعام���ة لالأنو�ء �جلوي���ة �لعر�قي���ة حالة �لطق�ض له���ذ� �ليوم 
)�خلمي����ض( �أن درج���ات �حل���ر�رة  مقارب���ة ملعدلتها ليوم �أم����ض، و�أن �جلو 

�صيكون م�صم�صًا يف �لعديد من مناطق �لبالد. 
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 ي�ش���تذكر بيت المدى في �ش���ارع 
والمحق���ق  العالم���ة  المتنب���ي 
كوركي����س  الراح���ل  والم���وؤرخ 
عواد، ال�شخ�شي���ة الثقافية التي 
ج���ذور  تر�شي���خ  ف���ي  �شاهم���ت 
الفعالي���ة  العراقي���ة،  الثقاف���ة 
تق���ام ال�شاع���ة الحادي���ة ع�ش���رة 
م���ن �شب���اح يوم غ���د الجمعة في 
بيت الم���دى في �ش���ارع المتنبي 
وي�شارك فيه���ا عدد من الباحثين 
الم���وؤرخ  بت���راث  والمهتمي���ن 

الراحل.

 يو�سف اأبو الفوز 
الروائ���ي والكاتب، ت�شت�شيفه جمعي���ة ال�شداقة ال�شوري���ة الفنلندية 
ف���ي حوار مفتوح، حول تجربته االأدبية، الهجرة واللجوء واالندماج 
وروايت���ه الجدي���دة )جريم���ة ل���م تكتبها اجاث���ا كري�شت���ي(. �شي�شارك 
الفنان امير الخطيب بتقديم �شهادة عن الكاتب وذلك يوم غد الجمعة. 

انق�سى اأكثـر من 5 �سنوات مل 
ُت�سدر خاللها املغنية العاملية 
ريهانا األبومًا جلمهورها الذي 
مل ميل االنتظار. يتفهم هذا 

اجلمهور الغياب املو�سيقي 
لفنانته املف�سلة الغارقة منذ 

اأعوام يف عامل االأعمال؛ اإذ 
يبدو اأن ريهانا و�سعت االأغاين 

واحلفالت جانبًا، لرتكز على 
الـ"بيزن�ص" اخلا�ص بها.

ت�صحي����ة بالفن عادت عليه����ا بالكثري؛ 
فق����د �صنفتها جملة "فورب�����ض" �ل�صهر 
�ملا�ص����ي �ملليارديرة �لأ�صغ����ر �صنًا يف 
�أم����ريكا، ب����رثوة ت����و�زي 1.7 ملي����ار 

دولر.
�إىل جان����ب �صف����ة "�لأغن����ى"، ح����ددت 
عام����ًا(   34( ريهان����ا  �أن  "فورب�����ض" 
�صنع����ت ثروته����ا بنف�صه����ا، �أي �أنها مل 
ترثه����ا عن �أح����د ومل تربحه����ا يف لعبة 
"�للوت����و"؛ ب����ل عمل����ت بكد م����ن �أجل 
و�لفنان����ة   2017 ع����ام  من����ذ  جمعه����ا. 
يف  طاقته����ا  كام����ل  توظ����ف  �ل�صاب����ة 
�صركته����ا  �ملخت�ص����ة يف م�صتح�صر�ت 
�لتجميل، و�لتي �نبثقت عنها عالمات 
جتاري����ة �أخ����رى خمت�ص����ة يف �لعناية 
بالب�صرة و�ملالب�ض �لد�خلية. ول توفر 
ريهانا فر�صة للرتويج للم�صتح�صر�ت 

�لتي حتمل ��صم عائلتها.
لي�صت ريهانا وحدها من ��صتطاعت �أن 
توؤ�ص�ض عم����اًل ناجحًا وجتمع ع�صر�ت 
ومئ����ات �ملالي����ني بَف�صله، ب����ل كثري�ت 
هن �لفنانات �لالت����ي �صرن على خطى 

�صات طليعيات مثل كوكو �صانيل  موؤ�صِ
و�إليز�بيث �أردن و��صتي لودر.

ل يخف����ى عل����ى �أح����د ول عل����ى �أوب����ر� 
وينفري نف�صها �أنها �لإعالمية �لأ�صهر 
من����ذ  �أدرك����ت  لكنه����ا  �لإط����الق،  عل����ى 
�لبد�ي����ة �أن �ل�صه����رة ل ت����دوم، و�أنه����ا 

تبن����ي ق�صورً� م����ن ورق ل من �صخر. 
�أوب����ر� �لآتي����ة م����ن بيئة فق����رية و�لتي 
كانت تنتظر �مل�صاعدة �حلكومية حتى 
تاأكل يف طفولتها، �أ�صبحت مليونرية 
يف عم����ر �ل�32 بع����د جن����اح برناجمها 
�لإعالمي����ة  تكت����ِف  مل  �لتلفزي����وين. 

مبليونه����ا �لأول ول بظهوره����ا عل����ى 
�ل�صا�صة، بل ر�حت تبحث عن �أ�صاليب 
تبن����ي من خالله����ا مملكة خا�ص����ة بها، 

تقيها حرمان �ملا�صي.
كان����ت �لفنان����ة �لعاملية مادون����ا �إحدى 
�أوىل �ل�صي����د�ت �لالت����ي �عتمرن قبعة 

ريادة �لأعم����ال؛ ففي عام 1992 وهي 
يف عز تاألقها على �ل�صاحة �ملو�صيقية، 
توؤ�ص�����ض  �أن  �ملالي����ني  جنم����ة  �رت����اأت 
�صرك����ة �لإنتاج �خلا�صة به����ا "مافريك 
ريك����وردز". �ل�صركة �لت����ي تخ�ص�صت 
يف �إنت����اج �لأفالم، و�ملو�صيقى، ون�صر 
�لكتب، �صكل����ت م�صدرً� �أ�صا�صيًا لرثوة 
مادون����ا �لتي تقدر �ليوم ب�����1.2 مليار 

دولر.
بع����د �أن فق����دت �لأمل يف ع����ودة فريق 
خو�����ض  وعق����ب  غريل����ز"  "�صباي�����ض 
غ����ري  منف����ردة  مو�صيقي����ة  جترب����ة 
م�صجع����ة، كر�ص����ت فيكتوري����ا بيكه����ام 
جن����ح  وق����د  �لأزي����اء.  لع����امل  وقته����ا 
�لره����ان؛ �إذ حتولت عالمتها �لتجارية 
�إىل ��ص����م مرم����وق يف قط����اع �ملالب�ض 
�جلاهزة، و�ص����ارت ت�ص����ارك يف �أبرز 

عرو�ض �لأزياء �لعاملية. 

فنانات اأ�س�سن �سركاتهن اخلا�سة وح�سدن مئات املاليني

ت�����ص��ك��ي��ل��ي��و ك����رب����الء ي���ق���ي���م���ون م���ع���ر����ص���ا ل��ل��م�����ص��غ��رات

�ص���درت ع���ن د�ر �مل���دى رو�ي���ة "ع���امل ب���ال نهاي���ة" للكات���ب 
�لربيط���اين ك���ني فولي���ت ترجم���ة عزة ح�ص���ون، وك���ني فوليت 
يجن���ح �إىل �لتاريخ يف رو�ياته. كتب���ه �أكرث �لكتب مبيعًا حول 
�لع���امل، حيث باع �كرث من "160" مليون ن�صخة. كانت رو�يته 
عم���ود ن���ار - �ص���درت ترجمته���ا �لعربية ع���ن د�ر �مل���دى - من 
�أك���رث �لكتب مبيع���ًا على م�صت���وى �لعامل منذ ن�ص���ر �لكتاب يف 
ع���ام 1989، من رو�ياته �مل�صه���ورة: �لظالم و�لفجر، عامل بال 
نهاي���ة، مفتاح ريبيكا. �صحرت ثالثية ك���ني فوليت �ملاليني من 
�لقر�ء بدر�ما �حلرب و�لعاطفة و�ل�صر�ع �لأ�صري �لتي تدور 

�حد�ثها يف بريطانيا يف �لع�صور �لو�صطى.

بعد �أن �أ�صبحت �لنجمة �ملك�صيكية من �أ�صل لبناين �صلمى 
حاي���ك �صديقة �لنجمة �لأمريكي���ة �أجنلينا جويل �صرحت 
بح�ص���ب جمل���ة  "بيوبي���ل" ب���اأن �أجنلين���ا ج���ويل �أف�ص���ل 

خمرجة.
وقال���ت �صلم���ى حاي���ك: "�أجنلين���ا ج���ويل �أف�ص���ل خم���رج 
عمل���ت معه على �لإطالق، وقد عمل���ت مع بع�ض �ملخرجني 

�جليدين".
وج���اء هذ� �لت�صريح بعد �أن ظه���رت �صلمى حايك يف فيلم  
"م�صاعد م�صا�ض �لدماء"، وهو من نوعية �أفالم �لرعب، 

�لذي تولت �إخر�جه �لنجمة �لعاملية �أجنلينا جويل.
وقد ر�صدتهم���ا عد�صات كامري�ت �لبابار�ت���زي �صويًا عدة 
م���ر�ت موؤخرً� ما يوؤكد �أن �صد�ق���ة قوية جتمعهما، ولي�ض 

فقط عالقة عمل.

و�ملقدم���ة  �ملمثل���ة  �صتقا�ص���ي 
�لعر�قي���ة  �لتلفزيوني���ة 
ذي  �صحيف���ة  طال���ب  �إينا����ض 
�لأ�صبوعي���ة  �إيكونومي�ص���ت 
��صتخ���د�م  بع���د  �لربيطاني���ة، 
�لن�ص���اء  �صورته���ا كمث���ال ع���ن 
�لعربي. �لعامل  "�لبدينات" يف 

يف 28 مت���وز �ملا�ص���ي، ن�صرت 
تقري���رً�  �إيكونومي�ص���ت"  "ذي 
�أك���رث  �لن�ص���اء  "مل���اذ�  عنو�ن���ه 
بد�ن���ة م���ن �لرج���ال يف �لع���امل 
�لتقري���ر  �ألق���ى  �لعرب���ي؟". 
عل���ى  �أ�صا�ص���ي  ب�ص���كل  بالل���وم 
�لقيود �لثقافي���ة �ملفرو�صة على 
�لن�ص���اء �لتي تعي���ق ممار�صتهن 

�لتماري���ن �لريا�صية و�لو�صول 
�إىل �مل�صاحات �خلارجية. ويف 

�ل�صحيف���ة  �خت���ارت  �لتقري���ر، 
��صتخ���د�م �صورة �إينا�ض طالب 

خ���الل ح�صوره���ا يف مهرج���ان 
يف  �ل�صن���وي  �ل���دويل  باب���ل 
�لعر�ق، لتب���دو كاأنها مثال على 
�للو�ت���ي  �لعربي���ات  �لن�ص���اء 

يعانني �ل�صمنة.
خ���الل مقابل���ة م���ع جمل���ة ني���و 
لين���ز قال���ت طالب �إنه���ا ت�صتعد 
�لربيطانية،  �ل�صحيفة  ملقا�صاة 
و�أ�صافت: "قررت �تخاذ �إجر�ء 
قانوين �صد ذي �إيكونومي�صت. 
�أطال���ب بتعوي����ض ع���ن �ل�صرر 
�ملعنوي و�لنف�صي و�لجتماعي 
�ل���ذي �صببته يل ه���ذه �حلادثة. 
نرت���ب �أن���ا وفريق���ي �لقان���وين 

�خلطو�ت �لتالية".

ك�صف���ت �ل�صاع���ات �لذري���ة، جنب���ا �إىل جن���ب م���ع �لقيا�صات 
�لفلكي���ة �لدقيق���ة، �أن ط���ول �ليوم ي���زد�د فج���اأة، ول يعرف 
�لعلم���اء �ل�صبب، وفقا ملوق���ع "�صين�ض �أل���ريت". وقد يكون 
لذل���ك تاأثري�ت لي�ض فقط على "�صب���ط �لوقت لدينا"، ولكن 
�أي�ص���ا عل���ى �أ�صياء مث���ل "جي بي �أ����ض" وتقني���ات �أخرى. 
وعل���ى م���دى �لعق���ود �لقليل���ة �ملا�صي���ة، كان دور�ن �لأر�ض 
ح���ول حمورها - و�لذي يح���دد مدة �لي���وم - يت�صارع. هذ� 
�لجتاه جع���ل �أيامنا �أق�صر. �صهدت �لأر����ض �أق�صر يوم لها 
عل���ى �لإطالق ه���ذ� �ل�صي���ف، وذل���ك ب�صبب �لتذب���ذب )عدم 
�نتظ���ام �حلركة( يف حمورها، مما يعن���ي �أنها �أكملت دورة 
و�ح���دة بوقت �أقل م���ن 24 �صاعة، ويقدر بج���زء من �لثانية 

فقط، وفقا ملوقع "�صين�ض �ألريت".
ويف �لعقود �لأخرية، كانت هناك توقعات باأن تتباطاأ حركة 
�لأر����ض، مما يعن���ي �أياما �أطول. لك���ن يف �ل�صنو�ت �لقليلة 

�ملا�صية، �نعك�ض هذ� �لجتاه، و�أ�صبحت �لأيام �أق�صر.

عل���ى �لرغم من ع���دم وجود طعام 
و�ح���د مث���ايل ميك���ن �أن ي�صم���ن 
عم���ر� مدي���د� و�صحيا، يب���دو �أن 
تن���اول وجب���ة خفيف���ة معّين���ة قد 
�ق���رتب كث���ري� م���ن حتقي���ق هذه 
�لنتيج���ة. وق���ال �لدكت���ور مايكل 
مو�صل���ي "�إنه وق���ت مبكر من بعد 
�لظه���ر و�أنا مت�صائ���م قليال. لذلك، 

�أنا على و�صك تناول وجبة خفيفة 
لذيذة ميكن �أن حت�صن تدفق �لدم، 
وتع���زز عقل���ي وتقلي����ض حميط 
خ�ص���ري". وع���الوة على كل هذه 
�لفو�ئ���د، وج���د �أن ه���ذ� �لطع���ام 
يقلل من خطر �ملوت بن�صبة %35.

لي�ص���ت  "�إنه���ا  مو�صل���ي:  وتاب���ع 
بع�ض �لأطعمة �خلارقة �لغريبة. 

يف �حلقيقة، �إنها تفاحة". و�حدة 
�خلفيف���ة  �لوجب���ات  �أ�صه���ر  م���ن 
عندم���ا يتعل���ق �لأم���ر بال�صح���ة، 
و�أ�صي���د بالتفاح لفو�ئ���ده �لقوية 
عل���ى م���ر �لع�ص���ور، م���ا �أدى �إىل 
�لقول �ملاأث���ور - تفاحة يف �ليوم 

تغنيك عن �لطبيب.
"�أح���د �لأ�صباب  وق���ال مو�صل���ي: 

�لفاكه���ة  ه���ذه  جتع���ل  �لت���ي 
جي���دة ج���د� بالن�صب���ة لنا ه���و �أن 
�لق�ص���رة مليئ���ة مبركب���ات ت�صمى 
تن���اول  �أن  �لفالفونوي���د. وثب���ت 
تفاح���ة يوميا يح�صن �صغط �لدم، 
�إنقا����ض  عل���ى  �لنا����ض  وي�صاع���د 
�ل���وزن، ب���ل �إن���ه مرتب���ط بحي���اة 

�أطول".

�سلمى حايك: اأجنلينا 
جويل اأف�سل خمرجة

اإينا�ص طالب �ستقا�سي "ذي اإيكونومي�ست" ال�ستخدام 
�سورتها يف تقرير عن ال�سمنة

فاكهة تاريخية ميكن اأن تطيل العمر

بيت المدى ي�صتذكر العالمة 
كوركي�ض عواد 

علي لفتة �سعيد

�لفنان���ني  جمعي���ة  �أقام���ت 
�لت�صكيلي���ني يف كرب���الء معر�ص���ا 
�طلق عليها )�مل�صغر�ت( �صم �أكرث 
م���ن 110 �أعم���ال فني���ة لأك���رث من 
�أربع���ني فنانا متح���ورت لوحاتهم 
عل���ى هم���وم خمتلف���ة لتع���رب ع���ن 

�لبد�ع و�ملخيلة.
وقال ع�صو �جلمعية �لفنان فا�صل 
�جلمعي���ة  �إن  ل�)�مل���دى(  �صام���د 
و�صمن منهاجها �ل���ذي د�أبت على 
تنفيذه �قامت ه���ذ� �ملعر�ض �لذي 
ج���اءت �لت�صمية لأ�صغ���ر �لأعمال 
�مل�صارك���ة �ص���و�ء منه���ا �للوح���ات 
�لبع���اد  �لثالثي���ة  �و  �لت�صكيلي���ة 
كالتماثيل و�ل�صري�ميك.. و��صاف 
�أك���رث  في���ه  �ص���ارك  �ملعر����ض  �ن 
م���ن  110 �أعم���ال فني���ة لأك���رث من 
�أربعني فنانا �صاركو� يف لوحاتهم 

و�لتقني���ات  �لأ�صالي���ب  مبختل���ف 
و�ملد�ر����ض �لفني���ة. ولف���ت �ىل �أن 
�مل�صغ���ر�ت عامل �صغ���ري ينح�صر 
باإطار �صي���ق لكنه و��صع مبخيلته 
و�نتمائه �لفكري.. م�صري� �ىل �ن 
ما ب���ني �ملحتوى �لذي م���الأ ف�صاء 
�لفن���ان  تهج���د�ت  هن���اك  �لعم���ل 
�لت���ي ت�صللت م���ن خميال���ه �ملتزن 
و�خل���ط  �لل���ون  �ىل  بالنتم���اء 
لتكون ولدة و�قعية مرة و�خرى 
م�صهد م���ن �لطبيعة �و يدخل �كرث 
ويف عم���ق نفو�صنا لتظهر �للوحة 
كخلفي���ة ملعان���اة �لن�ص���ان كتعبري 
ظلم���ه  �ل���ذي  �مل���كان  يف  خللق���ه 
كث���ري�.. ولف���ت �ىل �ن���ه م���ا ب���ني 
�ملدر�ص���ة �لتعبريية �صي���دة �مل�صهد 
ومقامه���ا �لعايل يف �ك���رث �للوحة 
كمحم���ولت  �لتجري���د  ب���ني  م���ا 
تكويني���ة ولدت معه���ا �آفاق كبرية 
من �لأف���كار و�لطروحات من فنان 

ملتزم..
وذك���ر �أن �ملعر����ض بحد ذ�ته حتد 
ثاب���ت لو�ق���ع م���وؤمل ويف مدين���ة 
تظه���ر  �ن  عل���ى  د�ئم���ا  نحر����ض 
يف  و�جلم���ال  �للياق���ة  مبظه���ر 
�لع���الم رغ���م �لفرقة ب���ني �لفنان 

و�مل�صوؤول �ل���ذي �بتعد كثري� عن 
�لف���ن.. و�أ�صاف �ن �ملعر�ض حمل 
ر�صال���ة �ن �لفن هو �حلياة خا�صة 
�ن هن���اك حيوي���ة للمتلق���ي �ل���ذي 
�زدحم���ت ب���ه قاع���ة �ملعر����ض فقد 
�نتج���ت �حليوي���ة ح���و�ر�  جدليا 

ب���ني �لفنان و�ملتلق���ي  و�لذي جاء 
ب�صبب ك���ون �ملحافظة دينية وهو 
م���ا �صدن���ا �ىل �للت���ز�م و�لبتعاد 
عن بع����ض تفا�صي���ل �جل�صد ومع 
ذل���ك لي�صت هناك تابو�ت على ذلك 
لكننا نحرتم ونقدر �لآخر، نحتاج 
ه���ذ� �لح���رت�م متب���ادل لن�صي���ف 
�صبغ���ة جديدة لوعين���ا �مل�صتقبلي 
�لذي ن�صعى د�ئما لتوريط �لوقت 
وتغ���ري �لجت���اه نح���و �لف�ص���ل. 
وذك���ر �ن �لفنان���ني يف هذ� �لوقت 
ي�صتحقون م���ن �لدولة �و �ل�صلطة 
�لكامل���ة  �لرعاي���ة  �مل�ص���وؤول  �و 
كونهم يقدمون �جلم���ال و�لأفكار 
�ملحدث���ة م���ن خ���الل �لعم���ل �لفني 
حتى نتخل�ض من �لنا �لعليا �لتي 
�وجدها بع�ض �مل�صتفيدين لنتفق 
باإيج���اد حو�ر مالئم للطرفني على 
�لقل م���ن �جل مناق�ص���ة �مل�صتقبل 

للمدينة وجمالياتها.

طول اليوم يزداد وترجيح 
لعوامل موؤثرة
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