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 بغداد/ تميم الح�سن

حر�ص الإطار التن�سيقي على �سرية انعقاد ما بات 
يعرف ب���� »اجتماع الكافترييا« الذي جرى م�س���اء 
الثالث���اء بني مر�س���ح »الإطار« حممد ال�س���وداين 
وب�س���عة ن���واب، خوف���ا م���ن اقتحام ال�س���دريني 

للربملان.
وتردد عدد من النواب بح�سور اللقاء الذي جرى 

التبليغ عنه عرب تطبيق���ات الهواتف الذكية، على 
الرغم من ان »الإطار« كان ي�س���عى اىل ا�ستعرا�ص 

عددي.
باملقابل تراج���ع احلديث عن »لقاء احلنانة« الذي 
كان يتوق���ع من���ه ح���ل الزم���ة وت�س���كيل حكوم���ة 
جدي���دة، وال���ذي ق���د يتاأج���ل )اللق���اء( اىل مطلع 

ال�سهر املقبل.
يف تل���ك الثناء نف���ذت القوات المنية ال�س���فحة 

الثاني���ة من عمليات النت�س���ار التي ب���دت وكاأنها 
حم���اكاة للتعامل م���ع الحتجاج���ات املتوقعة يف 

الذكرى ال�سنوية الثانية لتظاهرات ت�سرين.
وفتحت القطعات ال�س���وارع الرئي�س���ة واجل�سور 
يف جانب الكرخ من بغداد فجر اأم�ص، بعد اغالق 
نحو 4 �س���اعات، عقب يوم من اإج���راء مماثل يف 

الر�سافة.
يف غ�س���ون ذلك تتحدث او�ساط التيار ال�سدري، 

الول  ي�س���ادف  وال���ذي  الثال���ث«  »ال�س���بت  ع���ن 
م���ن ت�س���رين الول املقب���ل، والذي ق���د تندلع فيه 

احتجاجات وا�سعة.
و�س���ادف اليوم نف�س���ه )ال�س���بت( القتحام الول 
 ،2016 يف  اخل�س���راء  للمنطق���ة  لل�س���دريني 
والقتح���ام الخري للربمل���ان يف اآب املا�س���ي كان 

يوم �سبت اي�سا.
 التفا�سيل �ص3

كوالي�س »لقاء الكافتيريا«: تبليغ النواب على »الوات�ساب« 
وتردد البع�س خوفًا من ال�سدريين

الرئي�س الإيراني: ناأمل بت�سكيل 
حكومة عراقية قوية

فريق المالكي يو�ّسع دائرة 
النق�سام داخل »الإطار«

اإطالق الوجبة الثامنة من ال�سلة الغذائية »المرور« تطالب باإعادة نظام »الت�سقيط«

ذي قار: ن�سطاء يمهلون "امتداد" يومًا واحدًا لإخالء مقرها

بوتين معلنًا التعبئة: الغرب يريد تدمير رو�سيا

المحكمة التحادية تلغي قرارًا حكوميًا بت�سكيل �سركة النفط الوطنية

الري البدائي 
والتغّير المناخي 

يهددان بجفاف دجلة

 بغداد/ المدى

اأعرب الرئي����ص الإيراين اإبراهيم رئي�س���ي 
ع���ن اأمله بت�س���كيل حكوم���ة عراقي���ة قوية، 
م�س���ددًا عل���ى �س���رورة التفاه���م واحلوار، 
م���ع  العالق���ات  اإع���ادة  بجه���ود  مرحب���ًا 
ال�س���عودية عرب التفاهمات التي جترى يف 

بغداد.
وقال رئي�س���ي خالل لقاء جمع���ه مع رئي�ص 
جمل����ص ال���وزراء م�س���طفى الكاظم���ي، اإن 
»اإيران تاأم���ل اأن توؤدي العملية ال�سيا�س���ية 
يف الع���راق اإىل ت�س���كيل حكوم���ة قوية من 
خ���الل التفاه���م واحل���وار يف اأق���رب وق���ت 

ممكن«.
النب���اء  وكال���ة  بح�س���ب  رئي�س���ي،  واأ�س���ار 
الإيرانية الر�س���مية، اإىل �س���رورة الإ�س���راع 
باإجناز م�س���روع �س���كة   احلديد ال���ذي يربط 

بالده مع الب�سرة.
واأو�س���ح اأن »ح���ل العق���دة ال�س���غرية له���ذا 

امل�س���روع واإمتامه ب�س���كل اأ�س���رع �س���يوؤدي 
اإىل نتائ���ج واإجنازات �س���خمة يف تو�س���يع 
التفاع���ل والتعاون الثنائي وت�س���هيل حركة 

الزوار اإىل الأماكن املقد�سة يف البلدين«.
واأع���رب رئي�س���ي، ع���ن اأمل���ه ب���اأن »تختت���م 
العملي���ة ال�سيا�س���ية لالنتخاب���ات الربملانية 
العراقية يف اأ�س���رع وقت باحلوار والتفاهم 
ب���ني الأط���راف العراقي���ة وت�س���كيل حكومة 

قوية ومقتدرة«.
وع���رب، ع���ن تقدي���ره ل� »ح�س���ن ني���ة وجهود 
احلكومة العراقية ورئي�ص الوزراء �سخ�سيا 

لتح�سني العالقات بني دول املنطقة«.
وم�س���ى رئي�س���ي، اإىل اأن »اإي���ران ترح���ب 
بتح�س���ني العالق���ات م���ع ال�س���عودية، لكننا 
ن�س���ر على اأن هذه العملية يجب اأن ت�س���ري 
على اأ�سا�ص التفاقات والتفاهمات التي مت 
التو�س���ل اإليها يف املباحثات بني م�سوؤويل 

البلدين يف العراق«.
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 ترجمة: حامد اأحمد

داخ����ل  النق�س����ام  ات�س����اع  تقري����ر  راأى 
الإطار التن�سيقي ب�س����اأن كيفية التعامل 
مع مطالب زعيم التيار ال�سدري مقتدى 
ال�سدر، م�سريًا اإىل اأن اخلالف الداخلي 
يتفاقم قبل موعد لقاء حا�س����م حلل ازمة 
الن�س����داد ال�سيا�س����ي ال����ذي دام لأ�س����هر 

لت�سكيل حكومة جديدة.
نا�س����نال(،  )ذي  ملوق����ع  تقري����ر  وذك����ر 
الخب����اري ترجمته )امل����دى(، اأن »زعيم 
التي����ار ال�س����دري مقت����دى ال�س����در كان 
ق����د �س����حب اأع�س����اء حركته من امل�س����هد 
ال�سيا�س����ي الوطن����ي بع����د �س����راع مرير 
مع حتالف الإطار التن�س����يقي الذي مني 
بخ�س����ائر كب����رية يف انتخاب����ات الع����ام 

املا�سي«.

اأن »ال�س����در يري����د  التقري����ر،  واأ�س����اف 
اإبق����اء  واق����رح  الربمل����ان  ح����ل  حالي����ًا 
رئي�ص وزراء ت�سيري العمال، م�سطفى 
الكاظم����ي، ورئي�����ص اجلمهوري����ة برهم 
�سالح مبن�سبيهما لالإ�سراف على جولة 

ثانية من انتخابات مبكرة«.
واأ�س����ار، اإىل اأن »الن����زاع حول ت�س����كيل 
حكوم����ة اأدى اىل احتجاج����ات �س����خمة 
و�س����دامات م�س����لحة، وقد انق�س����ى عام 
تقريبًا والبالد ف�سلت يف ت�سكيل حكومة 

جديدة ب�سبب الأطراف املتناف�سة«.
ولفت التقرير، اىل اأن »ال�س����دريني رغم 
فوزه����م ب� 73 مقعدا يف الربملان املوؤلف 
من 329 مقعدا، ال انهم ف�سلوا بت�سكيل 
حكوم����ة اغلبي����ة وطني����ة مع حلف����اء من 

ال�سنة والكرد«.
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 بغداد/ المدى

اأك���د تقري���ر فرن�س���ي اأن نه���ر دجل���ة مهدد 
بالجف���اف التام، لفتًا اإلى اأ�س���باب عديدة 
اأبرزه���ا ا�س���تخدام الو�س���ائل البدائية في 
ري المزروع���ات والتغّي���ر المناخي، لفتًا 
اإلى اأن بع�ص اأجزاء النهر اأ�س���بحت تبدو 
كاأنها ب���رك اأمط���ار. وذكر تقري���ر للوكالة 
الفرن�سية لالأنباء تابعته )المدى(، اأن »نهر 
دجل���ة ي�س���ارع الم���وت، اإذ يهّدد الن�س���اط 
الب�س���ري الجائر والتغّير المناخي بمحو 
ال�س���نوات«.  اآلف  �س���ريان حي���اة عم���ره 
وتاب���ع التقري���ر، اأن »الع���راق ال���ذي يبلغ 
تعداد �س���كانه 42 مليونًا، ويعتبر م�سدرًا 
للح�س���ارة وللزراع���ة، يعي����ص حالي���ًا في 
تع���د ول تح�س���ى«.  ل  ك���وارث طبيعي���ة 
واأ�س���ار، اإلى اأن »الح���رارة تتجاوز بداية 
م���ن �س���هر ني�س���ان ال���� 35 درج���ة مئوي���ة 
وتتولى العوا�سف الرملية مغطية الب�سر 
والحيوان���ات والآلت بغ�س���اء برتقالي«. 
يح���ل  »ال�س���يف  اأن  التقري���ر،  واأو�س���ح 
بع���د ذلك، مو�س���م الجحي���م بالن�س���بة اإلى 
العراقيين، حين ت�س���ل الح���رارة اإلى 50 
درجة مئوي���ة وتنقط���ع الكهرباء ب�س���بب 

زيادة ال�سغط على ال�سبكة«.
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 بغداد/ المدى

قط���ع  اإط���الق  التج���ارة،  وزارة  اأعلن���ت 
وجتهي���ز الوجب���ة الثامن���ة م���ن مفردات 
الي���وم  م���ن  اعتب���ارا  الغذائي���ة  ال�س���لة 

اخلمي�ص.
وذك���رت الوزارة يف بيان تلقته )املدى(، 
امل���واد  لتج���ارة  العام���ة  »ال�س���ركة  اأن 
الفني���ة  ا�س���تعداداتها  اأنه���ت  الغذائي���ة 
امل���وردة  امل���واد  ل�س���تالم  والإداري���ة 
حل�س���اب ال�س���لة الغذائي���ة يف خمازنه���ا 
الت���ي �س���توزع عل���ى جمي���ع امل�س���مولني 

بنظام البطاقة التموينية«.
واأ�س���اف البيان، اأن »ذلك ح�س���ب اخلطة 
الت�سويقية للتجهيز التي اأعدتها ال�سركة 
وب���دءا من املناطق الأكرث فق���را وتتبعها 

بقية املناطق«.  
ودع���ا البي���ان، »وكالء امل���واد الغذائي���ة 
بغ���داد  يف  القط���ع  مراك���ز  ملراجع���ة 
ح�س����ص  قط���ع  لغر����ص  واملحافظ���ات 

املواطنني وفق جداول القطع«. 
واأ�س���ار، اإىل »جتهي���ز املواطن���ني باملواد 
دفعة واحدة وبنف�ص الوقت بدون تاأخري 

اأو نق�ص يف اي مادة اليوم اخلمي�ص«. 

واأك���د البيان اأن »ال�س���ركة �س���تقوم ببيع 
م���ادة الطح���ني عالم���ة )دا����ص( وحلي���ب 
البي���ع  بطريق���ة  الفرن�س���ي  )دوفي���الك( 
املبا�س���ر للمواطنني، وباأ�س���عار تناف�سية 
بغ���داد  يف  البي���ع  مراك���ز  خ���الل  م���ن 
واملحافظ���ات بالتزام���ن م���ع ب���دء عملية 

القطع«.
ودع���ا البي���ان »املواطن���ني للتبلي���غ ع���ن 
املخالفات عرب اخلطوط ال�ساخنة املعلنة 
اأو ع���رب موق����ع الفي����ص ب���وك الر�س���مي 
لل���وزارة او ال�س���رك�ة او التق���دمي عب����ر 

رابط خدمة )راقبني( اللكرونية«.

 بغداد/ نباأ م�سرق

ق�س����ت املحكم����ة الحتادية العلي����ا، اأم�ص 
الأربع����اء، بع����دم �س����حة ت�س����كيل �س����ركة 
اإىل  النف����ط الوطني����ة واإ�س����ناد رئا�س����تها 

وزير النفط اإح�سان عبد اجلبار.
»املحكم����ة  اأن  )امل����دى(،  مرا�س����ل  وذك����ر 
اأم�����ص  الحتادي����ة العلي����ا عق����دت جل�س����ة 
ونظرت دع����وى اأقامها النواب م�س����طفى 
�س����ند وبا�س����م خ�س����ان وع����دي ع����واد على 
م�س����طفى  ال����وزراء  جمل�����ص  رئي�����ص 
الكاظم����ي والأمني الع����ام ملجل�ص الوزراء 
حميد الغ����زي ووزير النفط اح�س����ان عبد 

اجلبار«.
واأ�س����اف املرا�س����ل، اأن »املدع����ني طلب����وا 
احلك����م بع����دم د�س����تورية ق����راري جمل�ص 
 2020 ل�س����نة   )109( بالع����دد  ال����وزراء 
2021، القا�س����ي  والع����دد )211( ل�س����نة 
باإع����ادة ت�س����كيل �س����ركة النف����ط الوطني����ة 

ومنح رئا�ستها اإىل وزير النفط«.
وذك����ر النائ����ب م�س����طفى �س����ند يف مقطع 

فيدي����و م�س����ور، عق����ب اإ�س����دار املحكم����ة 
اأن  )امل����دى(،  علي����ه  واطلع����ت  قراره����ا، 
»املحكم����ة الحتادي����ة قررت الغ����اء تكليف 
اح�س����ان عبد اجلب����ار مبهام ادارة �س����ركة 

النفط الوطنية«.
الق�س����ائي  »احلك����م  اأن  �س����ند،  واأ�س����اف 
ت�س����افرت في����ه جهود النا�س����طني املدنيني 
والنا�����ص اخلريي����ن الذي����ن طالب����وا بعدم 
النف����ط(  )وزي����ر  ال�س����خ�ص  ه����ذا  مت����دد 

والتوغل بالدولة«.
واأ�س����ار، اإىل اأن »اأح����كام اأخ����رى جزائي����ة 
�ست�س����در نتيجة اخل�س����ائر التي تت�س����بب 

بها القرارات غري الد�ستورية«.
م����ن جانب����ه، قال اخلب����ري النفط����ي حمزة 
�س����ابقا  ق����رارا  »هن����اك  اإن  اجلواه����ري، 
للمحكم����ة الحتادي����ة العلي����ا ق�س����ى بعدم 
د�س����تورية 9 مواد من قانون �سركة النفط 

الوطنية«.
وتاب����ع اجلواهري، اأن »الربملان كان عليه 
اأن ي�س����ن بدًل عن تلك املواد، مواد اأخرى 
تتفق مع الد�ستور وعلى �سوء ما جاء يف 

القرار الق�سائي«.
واأ�سار، اإىل اأن »حماولت قد جرت لتنفيذ 
القرار الق�س����ائي م����ن قبل الربمل����ان لكنها 
اأن  حت����اول  جه����ات  بوج����ود  ا�س����طدمت 
تعبث بالقانون وجتعل����ه مرة اأخرى غري 
د�س����توري وتعطل �س����دور القانون لغاية 

الوقت احلايل«.
»احلكوم����ة  اأن  اجلواه����ري،  واأو�س����ح 
بدورها قامت باإعادة ت�سكيل �سركة النفط 
الوطنية رغم اأن القانون مل ي�س����در لغاية 

الوقت احلايل«.
واأك����د، اأن »ه����ذا التخط����ي جع����ل بع�����ص 
الن����واب يرفع����ون دع����وى اأم����ام املحكم����ة 
الحتادية للطعن بقرار ت�س����كيل ال�س����ركة 
لأن ه����ذا القرار ل ي�س����تند اإىل قانون ومل 
يلتزم باحلكم الق�س����ائي ال�س����ابق، وجاء 
احلكم اجلديد بعدم �س����حة قرار ت�س����كيل 

ال�سركة«.
وبح�س����ب قرار املحكمة لي����وم اأم�ص الذي 
اطلع����ت عليه )امل����دى(، ف����اأن امل����واد التي 
ال�س����ابق  يف  د�س����توريتها  بع����دم  ق�س����ي 

جوهري����ة ل ميكن معها امل�س����ي بت�س����كيل 
�سركة النفط الوطنية.

وتابع، اأن ال�س����روع باإكمال ت�س����كيل هذه 
ال�س����ركة يتعار�����ص م����ع احلك����م ال�س����ابق 
اأن  حي����ث  العلي����ا،  الحتادي����ة  للمحكم����ة 
يت����م  مل  ب����ه  التق����دم  مت  ال����ذي  امل�س����روع 

الت�سويت عليه لغاية الوقت احلايل«.
و�س����ددت املحكم����ة يف بي����ان له����ا تابعت����ه 
)امل����دى(، عل����ى اأن »ع����دم ايج����اد ال�س����بل 
الكفيل����ة للحف����اظ عل����ى امل����ال الع����ام الذي 
ابن����اء  جلمي����ع  مل����ك  حقيقت����ه  يف  ميث����ل 
ال�س����عب من قبل اجله����ات املكلف����ة قانونًا 
بذل����ك ميثل خرق����ًا لأح����كام امل����ادة )27 / 

اوًل( من الد�ستور«.
واأ�س����اف البي����ان، اأن »ع����دم حتقي����ق ذلك 
الجتماعي����ة  العدال����ة  غي����اب  اىل  ي����وؤدي 

وغياب النتماء الوطني جتاه الدولة«.
واأ�س����ار، اإىل اأن »ع����دم �س����يانة املال العام 
ي����وؤدي اىل عدم قي����ام الدول����ة بواجباتها 
الد�س����تورية وفق����ًا ملا هو مر�س����وم لها يف 

املواد )-29 36( من الد�ستور«.

 بغداد/ المدى

ك�سفت مديرية املرور عن اأبرز مقرحاتها 
ملعاجل���ة ازمة ال�س���ري، وطالب���ت باإيقاف 
ا�سترياد العجالت النارية لثالث �سنوات 
مع تنظيم العملية لل�سيارات باعتماد اآلية 
»الت�س���قيط«، موؤك���دة اأن معاجل���ة الزخم 
الطريق���ني  باإن�س���اء  مره���ون  بغ���داد  يف 

احلوليني الرابع واخلام�ص.
وقال مدير املرور العامة طارق اإ�سماعيل، 
تابعته���ا  تلفزيوني���ة  ت�س���ريحات  يف 
)امل���دى(، اإن »املديري���ة رفع���ت مقرح���ًا 
ال���وزراء  ملجل����ص  العام���ة  الأمان���ة  اإىل 
الناري���ة  الدراج���ات  ا�س���ترياد  باإيق���اف 
)تكتك وال�ستوتة( لثالث �سنوات، ما عدا 

دراجات دوريات ال�سرطة واملرور«.

وتابع اإ�س���ماعيل، اأن »العراق ل ي�ستطيع 
اإيقاف ا�س���ترياد ال�س���يارات، لأنه ينبغي 
مواكب���ة العامل، لكننا م���ع تنظيم العملية 

ول تكون ع�سوائية«.
واأ�س���ار، اإىل اأن »�س���وارع بغ���داد مل تع���د 
ت�س���تطيع ا�س���تيعاب جميع هذه املركبات 
املتواج���دة فيها خ���الل الو�س���ع احلايل، 
فهن���اك املالي���ني م���ن املركب���ات وبالتايل 

نذهب اإىل طريق جمهول مع عدم معاجلة 
الأزمة«.

واأو�س���ح اإ�س���ماعيل، اأن »الو�سع يف ظل 
عدم ت�سييد اأنفاق وج�سور وطرق معلقة 
وو�س���ائل نق���ل جماع���ي وط���رق حولية، 
فل���ن تعالج الأزم���ة وقد طلبن���ا باأكرث من 

منا�سبة القيام بهذه الأعمال«.
 التفا�سيل �ص2

 ذي قار/ ح�سين العامل

اأمهل ن�سطاء في تظاهرات النا�سرية حركة امتداد يومًا 
واحدًا؛ لإخ���الء مقرها في المحافظة وذلك على خلفية 
ح�س���ور اأحد اع�س���ائها اجتماعا بح�سور مر�سح قوى 
الإطار التن�سيقي لرئا�سة مجل�ص الوزراء محمد �سياع 
ال�س���وداني، واتهموها بالنحراف عن خط انتفا�س���ة 
ت�س���رين، فيما اأقدم المئات م���ن الخريجين المطالبين 

بالتعيي���ن عل���ى غلق ج�س���ر الزيت���ون و�س���ط المدينة.
واأقدم النا�سط البرز في تظاهرات النا�سرية اح�سان 
الهاللي الملقب ب� )ابو كوثر( ومجموعة من الن�س���طاء 
عل���ى اقتحام مقر حركة امتداد بالنا�س���رية في �س���اعة 
متقدم���ة من فج���ر الربع���اء وقاموا بجم���ع محتوياته 
واثاث���ه في باحة المق���ر واأمهلوا الحرك���ة يومًا واحدًا 

لإخالئه واغالقه.
 التفا�سيل �ص4

 متابعة المدى 

ق���ال الرئي����ص الرو�س���ي فالدمي���ري بوت���ني اإن���ه وق���ع 
مر�س���ومًا ب�س���اأن التعبئة اجلزئية ي�س���ري اعتبارًا من 

ام�ص الأربعاء، وفقًا لوكالة »رويرز« لالأنباء.
واأ�س���اف بوتني يف خطاب بثه التلفزي���ون اأنه »يدافع 
»الغ���رب  اأن  اإىل  م�س���ريًا  الرو�س���ية«،  الأرا�س���ي  ع���ن 
يري���د تدمري الب���الد«، واتهم الرئي�ص الرو�س���ي الغرب 
مبمار�سة ابتزاز نووي �سد بالده، واأ�ساف اأن رو�سيا 
لديها »اأ�سلحة كثرية للرد« على ما و�سفها ب�»التهديدات 

الغربية« وقال اإنه »ل ميزح«، واأمر الرئي�ص الرو�س���ي 
بزي���ادة التموي���ل لتعزير اإنت���اج البالد من الأ�س���لحة، 
وحذر من اأن رو�سيا م�ستعدة ل�ستخدام »كل و�سائلها« 
الدفاعي���ة، »حلماية نف�س���ها«. وقال الرئي�ص الرو�س���ي 
يف خط���اب متلف���ز م�س���جل: »�سن�س���تخدم بالتاأكيد كل 

الو�سائل املتاحة لنا حلماية رو�سيا و�سعبنا«.
وق���ال بوت���ني اإن هدفه ه���و »حترير« منطق���ة دونبا�ص 
ب�س���رقي اأوكراني���ا، واأن معظ���م النا����ص يف املنطقة ل 
يري���دون اخل�س���وع جم���ددًا اإىل م���ا �س���ماه »عبودية« 

اأوكرانيا.
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الأنواء الجوية: الخريف على الأبواب 
 بغداد/ المدى

ذك���رت هيئ���ة الأن���واء اجلوي���ة اأن الب���الد دخلت يف العت���دال اخلريف���ي، لكنها 
ا�سارت اإىل ا�ستمرار التقلب يف درجات احلرارة.

وقال مدير اإعالم الهيئة عامر اجلابري، اإن »ال�س���هر احلايل �سي�س���هد تقلبات يف 
درجات احلرارة«. واأ�س���اف اجلابري، اأن »الع���راق دخل يف العتدال اخلريفي 
لكنه مازال يتاأثر باملنخف�ص املو�سمي احلراري، ليكون هناك ارتفاع وانخفا�ص 

يف درجات احلرارة«.
ًا حادًا يف الأمطار، ونحن  وبني، اأن »العراق �س���هد يف ال�س���نتني املا�سيتني �س���حَّ

ننتظر الدرا�سة املطرية التي تبداأ يف نهاية �سهر اأيلول احلايل«.

مهنة ال�سفافير في بغداد تعاني من الركود... عد�سة: محمود روؤوف 
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 بغداد/ المدى

وتاب����ع التقرير، اأن "الع����راق الذي يبلغ 
ويعتب����ر  مليون����ًا،   42 �ش����كانه  تع����داد 
م�ش����درًا للح�ش����ارة وللزراع����ة، يعي�����س 
حالي����ًا ف����ي ك����وارث طبيعي����ة ال تعد وال 

تح�شى".
واأ�شار، اإلى اأن "الحرارة تتجاوز بداية 
من �ش����هر ني�ش����ان ال����� 35 درج����ة مئوية 
الرملي����ة مغطي����ة  العوا�ش����ف  وتتول����ى 
بغ�ش����اء  واالآالت  والحيوان����ات  الب�ش����ر 

برتقالي".
واأو�ش����ح التقري����ر، اأن "ال�ش����يف يح����ل 
بعد ذلك، مو�ش����م الجحيم بالن�ش����بة اإلى 
العراقيين، حين ت�ش����ل الحرارة اإلى 50 
درج����ة مئوية وتنقطع الكهرباء ب�ش����بب 

زيادة ال�شغط على ال�شبكة".
وبين، اأن "العراق اأ�ش����بح اليوم واحدًا 
من اأكثر خم�ش����ة بلدان في العالم عر�شة 
لعواق����ب تغّي����ر المن����اخ، بح�ش����ب االأمم 
المتحدة، مع الجفاف وانخفا�س ن�ش����بة 
الح����رارة  درج����ات  وارتف����اع  االأمط����ار 

والت�شّحر المت�شارع".
ولف����ت، اإلى "تاأث����ر نهر دجل����ة بذلك، مع 
تراجع االأمطار، وكذلك ب�ش����بب ال�شدود 

المبنية في تركيا حيث ينبع النهر".
ون����وه التقري����ر، اإل����ى اأن "الرحل����ة لنهر 
دجل����ة تب����داأ ف����ي جب����ال كرد�ش����تان عن����د 
تقاط����ع العراق و�ش����وريا وتركي����ا. هنا، 

يك�شب ال�ش����كان لقمة عي�ش����هم من خالل 
زراعة البطاطا وتربية االأغنام".

واأك����د التقرير، اأن "ال�ش����لطات العراقية 
تته����م تركي����ا بقط����ع المي����اه ع����ن طريق 
احتجازه����ا في ال�ش����دود التي اأن�ش����اأتها 
على المجرى قبل و�شوله الى العراق".

و�ش����دد، عل����ى اأن "االإح�ش����اءات اأظهرت 
اأن م�ش����توى نهر دجلة لدى و�ش����وله من 
تركيا هذا العام ال يتجاوز 35 في المئة 
من متو�ش����ط الكمي����ة الت����ي تدفقت على 

العراق خالل المئة عام الما�شية".
وذهب التقرير، اإلى اأن "احتجاز المياه 
كلم����ا ازداد، ق����ّل تدفق النهر ال����ذي يمتّد 
على 1500 كيلومتر يجتازها نهر دجلة 
قب����ل اأن يندم����ج م����ع تواأمه نه����ر الفرات 
ويلتقيا في �ش����ط العرب الذي ي�شب في 

الخليج".
ويوا�ش����ل، اأن "بغ����داد تطل����ب بانتظام 
م����ن اأنق����رة االإفراج عن كمي����ات اأكبر من 
المي����اه. وردا عل����ى ذل����ك، دع����ا ال�ش����فير 
التركي لدى العراق علي ر�شا غوني في 
تم����وز العراقيي����ن اإلى ا�ش����تخدام المياه 
المتاح����ة بفعالية اأكبر، وق����ال اإن المياه 

مهدورة على نطاق وا�شع في العراق".
واأردف التقرير، اأن "الخبراء يتحدثون 
عن اأ�ش����اليب رّي طائ�ش����ة: كم����ا في زمن 
المزارع����ون  ي�ش����تمر  ال�ش����ومريين، 
العراقيون في اإغ����راق حقولهم لرّيها ما 

يوؤدي اإلى هدر هائل في المياه".

وزاد، اأن "النه����ر يبدو مث����ل برك ناتجة 
عن مياه االأمطار، فالتجمعات ال�شغيرة 
للمي����اه ف����ي مجرى نه����ر ديال����ى هي كل 
م����ا تبقى من راف����د نهر دجلة في و�ش����ط 
العراق ال����ذي بدونه، ال يمكن زراعة اأي 

�شيء في المحافظة".
وذك����ر التقري����ر، اأن "ال�ش����لطات ب�ش����بب 
الجفاف، خف�ش����ت هذا العام الم�شاحات 
المزروع����ة ف����ي كل اأنح����اء الب����الد اإل����ى 
الن�شف. ونظرا اإلى اأن ال مياه كافية في 

ديالى، فلن يكون هناك ح�شاد".
واأ�ش����اف، ان "ارتف����اع الح����رارة درجة 
مئوية واحدة وانخفا�س المت�ش����اقطات 
بن�ش����بة 10%، �ش����يوؤديان اإلى انخفا�س 
بن�ش����بة 20 % في المياه العذبة المتاحة 

في العراق بحلول العام 2050".
وي�شتر�شل التقرير، اأن "االأمم المتحدة 
والعدي����د من المنظمات غي����ر الحكومية 
�ش����بق لها اأن حذرت م����ن اأن ندرة المياه 
الزراع����ة  تواج����ه  الت����ي  والتحدي����ات 
الم�ش����تدامة واالأم����ن الغذائ����ي، ه����ي من 
الدوافع الرئي�ش����ة للهجرة م����ن االأرياف 

اإلى المناطق الح�شرية في العراق".
وتح����دث، عن "ن����زوح اأكثر م����ن 3300 
اأ�شرة ب�شبب العوامل المناخية في ع�شر 
مقاطعات من و�ش����ط الب����الد وجنوبيها، 

لغاية �شهر اآذار الما�شي".
واأفاد التقرير، باأن "من�ش����وب النهر هذا 
ال�ش����يف كان منخف�شا في بغداد لدرجة 

اأن �شبانا لعبوا الكرة الطائرة في و�شط 
النه����ر، وكانت المياه ت�ش����ل بال����كاد اإلى 

م�شتوى خ�شورهم".
المائي����ة  الم����وارد  "وزارة  اأن  وتاب����ع، 
ت����رّد ذلك الى الروا�ش����ب الرملية. فنظرا 
اإلى اأن هذه الروا�ش����ب لم تعد تن�ش����رف 
باتج����اه الجن����وب ب�ش����بب نق�����س تدّفق 
المياه، تراكمت في قاع دجلة واختلطت 
بالمي����اه المبتذلة، ما اأدى اإلى �ش����عوبة 

تدفق مياه النهر".
واأ�شار التقرير، اإلى اأن "الحكومة كانت 
حتى وق����ت قريب، تر�ش����ل اآالت ل�ش����فط 
الرم����ال الراك����دة ف����ي ق����اع النه����ر، لك����ن 
ب�ش����بب نق�س الم����وارد، توّقف����ت غالبية 

الم�شخات عن العمل".
ولف����ت، اإلى اأن "المحط����ة االأخيرة للنهر 
ف����ي راأ�����س البي�ش����ة هن����اك عل����ى ح����دود 
الع����راق واإيران والكويت، يتدفق �ش����ط 

العرب اإلى الخليج".
"م�ش����توى  اأن  اإل����ى  التقري����ر،  ون����وه 
الملوح����ة ف����ي �ش����ط الع����رب في �ش����مال 
الب�ش����رة بلغ 6800 جزء ف����ي المليون، 
وفق ما اأفادت ال�ش����لطات المحلية مطلع 

اآب".
ونبه، اإلى "�ش����رورة عدم تجاوز ن�ش����بة 
الملوحة في المياه العذبة األف جزء في 
المليون، وفقا لمعايير المعهد االأميركي 

م�ش����توى  يح����ّدد  ال����ذي  للجيوفيزي����اء 
المياه المتو�ش����طة الملوح����ة بين ثالثة 

و10 اآالف جزء في المليون".
وم�ش����ى التقرير، اإل����ى اأن "ذلك اأدى اإلى 
هجرة اأن����واع معينة من اأ�ش����ماك المياه 
العذبة التي تحظى ب�ش����عبية كبيرة لدى 
ال�ش����يادين من �ش����ط العرب، ما يت�شبب 
في ظه����ور اأنواع اأخرى تعي�س عادة في 

اأعالي البحار".

بع�س اأجزاء النهر تبدو مثل برك االأمطار

تقري��ر فرن�سي: الري البدائ��ي والتغير المناخي يهددان دجل��ة بالجفاف التام

 بغداد/ ح�سين حاتم

الكاظم���ي، ال���ذي �ش���بق ل���ه اأن رعى خالل ال�ش���هر 
�ش���اركت  الوطن���ي  للح���وار  جل�ش���تين  الما�ش���ي 
فيهما كل القوى ال�شيا�ش���ية في العراق با�ش���تثناء 
التيار ال�ش���دري، كرر ع�ش���ية مغادرت���ه بغداد اإلى 
نيوي���ورك، م�ش���اء االثني���ن، الدع���وة اإل���ى حوار 
هادئ، و�ش���رد في بيان ما قام���ت به حكومته على 
�ش���عيد الملف���ات الخارجية، قائ���اًل: "عملنا خالل 
العامين الما�ش���يين عل���ى اإقامة اأف�ش���ل العالقات 
م���ع جيراننا وم���ع المجتمع الدول���ي، ورفعنا من 
م�ش���توى ح�ش���ور العراق في المحاف���ل الدولية، 
الجمي���ع؛  م���ع  وال�ش���راكة  التع���اون  وعززن���ا 
بم���ا ينعك����س اإيجاب���ًا عل���ى م�ش���الح �ش���عبنا بكل 

الم�شتويات".
واأ�ش���اف الكاظم���ي اأن "تجرب���ة الحكوم���ة اأكدت 
ا�ش���تطاعة العراق اأن ي���وؤدي دورًا مهمًا في تثبيت 
اال�ش���تقرار بالمنطقة، واأن يكون �ش���احة لتقريب 
وجهات النظ���ر بين الجميع، وهذا منهج يجب اأن 

ياأخذ مداه على كل الم�شتويات".

والتقى على هام�س الم�شاركة في اأعمال الجمعية 
العام���ة لالأم���م المتح���دة ف���ي نيوي���ورك، برئي�س 
الوزراء االإ�ش���باني بيدرو �شان�شيز، وملك االأردن 
عب���د الله الثان���ي، وم�شت�ش���ار جمهورية النم�ش���ا 
اإبراهي���م  االإيران���ي  والرئي����س  نيهام���ر،  كارل 
نجي���ب  اللبنان���ي  ال���وزراء  ورئي����س  رئي�ش���ي، 
ميقات���ي. ويقول اأ�ش���تاذ العلوم ال�شيا�ش���ية عامر 
ح�ش���ن الفيا�س ف���ي حديث ل�)الم���دى(، اإن "هناك 
عالقات ال يمك���ن نكرانها بين الع���راق والواليات 
المتحدة االمريكية"، مبينا اأن "العراق يعاني من 
ا�شتع�شاء بعد مرحلة انتخابات ت�شرين 2021". 
واأو�ش���ح، اأن "مخرجات زيارة الكاظمي يفتر�س 
ان تف�ش���ي الى حل االأزمة ال�شيا�شية الراهنة، من 
خالل التقارب بين الدول". واأ�ش���ار الفيا�س، الى 
اأن "اأي���ة زيارة حكومي���ة خارج العراق �ش���تتركز 
على اأزمة االن�ش���داد و�ش���تكون مو�شوع بحث او 

مناق�شة".
وياأمل اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية، ان "تكون زيارة 
الكاظم���ي ولقائه مع اطراف اقليمية ودولية، ذات 
مخرج���ات لح���ل االأزمة ال�شيا�ش���ية". م���ن جهته، 

يقول الباحث بال�ش���اأن ال�شيا�ش���ي علي البيدر في 
حديث ل�)المدى(، اإن "الكاظمي اأراد فر�س نف�ش���ه 
كممث���ل عن الع���راق بدال عن رئي����س الجمهورية، 
واظهار �ش���ورة العراق وما يمر به من �شراعات 

امام العالم اجمع بدون تجرد".
واأ�ش���اف البيدر، اأن "الكاظمي ي�شعى الى اطالع 
ال���دول ذات التاأثي���ر ف���ي المنطق���ة عل���ى االأزم���ة 

ال�شيا�شية في العراق".
وتاب���ع الباحث بال�ش���اأن ال�شيا�ش���ي، اأن "العراق 
قد ي�ش���هد تدويل الق�شية والو�ش���ول الى مرحلة 
تخدي���ر االأزم���ة عل���ى اإث���ر زي���ارة الكاظم���ي، اال 
ان االزم���ة معق���دة ج���دا وتحت���اج ال���ى حلحل���ة 
تدريجي���ة". واأ�ش���ار البي���در، ال���ى اأن "الم�ش���هد 
ال�شيا�ش���ي ال يحتمل المزيد من الت�شعيد، ويتجه 
باتجاه خيارات �ش���يقة ب�ش���بب بع����س االأطراف 

التي تحاول فر�س ارادات معينة".
"ذه���اب الكاظم���ي ال���ى  ولف���ت البي���در، ال���ى ان 
نيويورك خيار جيد، كونه يت�شمن تدخل اطراف 

طويلة لحل اأزمة العراق ال�شيا�شية".
ب���دوره، يق���ول ا�ش���تاذ العالق���ات الدولي���ة طارق 

"زي���ارة  اإن  ل�)الم���دى(،  حدي���ث  ف���ي  الزبي���دي 
الكاظمي من حيث الواقع هي زيارة بروتوكولية، 
كونه ذهب ب�ش���فة ممث���ل عن العراق". واأ�ش���اف 
الزبيدي، اأن "المرحلة المقبلة �شت�ش���هد ا�شطرار 
االطار التن�شيقي اإلى ا�شتبدال مر�شحه ب�شخ�شية 

اخرى م�شتقلة".
واأردف ا�ش���تاذ العالق���ات الدولي���ة، "لالبتعاد عن 
اال�ش���تفزازات يجب طرح �شخ�شية م�شتقلة بعيدا 
عن التيار ال�ش���دري واالطار التن�ش���يقي لمن�شب 

رئا�شة الوزراء".
م���ن جانبها، تقول الباحثة في ال�ش���اأن ال�شيا�ش���ي 
واالجتماعي لينا المو�شوي في حديث ل�)المدى(، 
اإن "زيارة الكاظمي الى الواليات المتحدة تتزامن 
م���ع حدثين مهمي���ن داخليي���ن: االأول ه���و االأَزمة 
ال�شيا�ش���ية داخل العراق التي و�شلت لمواجهات 
ط���رف  المتناف�ش���ين،  الطرفب���ن  بي���ن  م�ش���لحة 
يح���اول ت�ش���كيل حكومة وطرف اآخر ت���رك العمل 
ال�شيا�ش���ي لكنه ال يزال يرف�س ا�شتمرار الالعبين 
وتابع���ت،  اأنف�ش���هم".  الحاليي���ن  ال�شيا�ش���يين 
ذك���رى  موع���د  بق���رب  يتمث���ل  الثان���ي  "الح���دث 
احتجاج���ات ت�ش���رين والت���ي ا�ش���بحت الجه���ات 
ال�شيا�ش���ية تخ�شاها ب�شبب ت�ش���يي�س التظاهرات 
في وقت الحق من حدوثها وا�ش���تخدامها كاأوراق 

�شغط �شد بع�شهم".
واأ�ش���افت المو�شوي، ان "الكاظمي حمل بجعبته 
ثالثة ملفات �ش���يطرحها في نيويورك على هام�س 
اجتماع الجمعي���ة العمومية"، مبين���ة اأن "الملف 
االول يتمثل ب�ش���مان الوالية الثاني���ة له، مع اأخذ 
التواف���ق االمريك���ي االإيران���ي بع���د اللق���اء ال���ذي 
ح�شل بين الكاظمي ورئي�شي على �شخ�شه بعدما 
اتفقت االأطراف الداخلية �ش���منيا على م�ش���طفى 
الكاظمي كرئي�س وزراء لدورة ثانية". واأ�ش���افت 
الباحث���ة، اأن "المل���ف الثان���ي، يتمث���ل بالجان���ب 
االأمن���ي ال���ذي يخ�س الدع���م االمريك���ي لمكافحة 

االإرهاب في العراق". 
وا�شارت المو�شوي، الى ان "الملف الثالث يتمثل 
بالجانب االقت�ش���ادي والذي �ش���يحاول الكاظمي 
م���ن خالل���ه ان يق���وم الع���راق بتعوي����س النق�س 
الحا�ش���ل ف���ي االإم���دادات النفطي���ة بع���د الح���رب 

الرو�شية-االأوكرانية".
وتوقع���ت المو�ش���وي، "نج���اح الكاظم���ي بتولي 
دورة ثاني���ة م�ش���حوبة بالعدي���د م���ن التهدي���دات 
م���ن قب���ل الالعبي���ن ال�شيا�ش���يين"، الفت���ة الى ان 
االأط���راف  جمي���ع  ار�ش���اء  يح���اول  "الكاظم���ي 
المختلفي���ن فيم���ا بينهم وهذا امر �ش���عب ال يمكن 

ان ي�شتمر 4 اعوام اخرى". 

مراقبون يرجحون والية ثانية للكاظمي بعد انتهاء زيارته اإلى نيويورك

اأكد تقرير فرن�سي اأن نه��ر دجلة مهدد بالجفاف التام، الفتًا اإلى اأ�سباب 
عدي��دة اأبرزها ا�ستخدام ال��سائل البدائية في ري المزروعات والتغّير 
المناخ��ي، الفت��ًا اإلى اأن بع���س اأجزاء النه��ر اأ�سبحت تب��دو كاأنها برك 
اأمط��ار. وذكر تقري��ر لل�كالة الفرن�سي��ة لالأنباء تابعت��ه )المدى(، اأن 
اإذ يهّدد الن�ساط الب�س��ري الجائر والتغّير  "نه��ر دجلة ي�سارع الم���ت، 

المناخي بمح� �سريان حياة عمره اآالف ال�سن�ات".

اأكدوا اإمكانية تدويل االأزمة ال�سيا�سية

�سورة تظهر الرتاجع الكبري يف منا�سيب نهر دجلة

لقاء الكاظمي مع نظريه اللبناين جنيب ميقاتي يف الواليات املتحدة اأم�س

 بغداد/ المدى

ك�سفت مديرية المرور عن اأبرز 
مقترحاتها لمعالجة ازمة ال�سير، 

وطالبت باإيقاف ا�ستيراد العجالت 
النارية لثالث �سن�ات مع تنظيم 

العملية لل�سيارات باعتماد اآلية 
الزخم  معالجة  اأن  م�ؤكداً  "الت�سقيط"، 

في بغداد مره�ن باإن�ساء الطريقين 
الح�ليين الرابع والخام�س.

وقال مدير المرور العامة طارق 
اإ�سماعيل، في ت�سريحات تلفزي�نية 

تابعتها )المدى(، اإن "المديرية 
رفعت مقترحًا اإلى االأمانة العامة 
لمجل�س ال�زراء باإيقاف ا�ستيراد 

الدراجات النارية )تكتك وال�ست�تة( 
لثالث �سن�ات، ما عدا دراجات دوريات 

ال�سرطة والمرور".

وتابع اإ�ش���ماعيل، اأن "العراق ال ي�شتطيع اإيقاف 
ا�شتيراد ال�ش���يارات، الأنه ينبغي مواكبة العالم، 

لكننا مع تنظيم العملية وال تكون ع�شوائية".
واأ�شار، اإلى اأن "�ش���وارع بغداد لم تعد ت�شتطيع 
ا�ش���تيعاب جمي���ع ه���ذه المركب���ات المتواج���دة 
فيها خالل الو�ش���ع الحال���ي، فهناك الماليين من 
المركبات وبالتالي نذهب اإلى طريق مجهول مع 

عدم معالجة االأزمة".
واأو�ش���ح اإ�ش���ماعيل، اأن "الو�ش���ع ف���ي ظل عدم 
ت�ش���ييد اأنفاق وج�ش���ور وطرق معلقة وو�ش���ائل 
نق���ل جماعي وط���رق حولية، فلن تعال���ج االأزمة 
وق���د طلبن���ا باأكث���ر م���ن منا�ش���بة القي���ام به���ذه 

االأعمال".
وبي���ن، اأن "هن���اك �ش���بع مج�ش���رات دخل���ت في 
ت�ش���ير  الخط���ة  الأن  تكف���ي؛  ال  لكنه���ا  الخدم���ة 

اإل���ى اإن�ش���اء 50 نفق���ًا وج�ش���رًا ت�ش���اعد ف���ي فك 
االختناقات في التقاطعات".

ويرى اإ�شماعيل، اأن "الحلول الترقيعية ال تنهي 
االأزم���ة بال�ش���كل الكام���ل، الت���ي تتطلب اإن�ش���اء 
الطريقي���ن الحوليين الراب���ع والخام�س للتبادل 
التج���اري، الأن تواجد مركب���ات الحمل في بقية 

الطرق يوؤخر حركة ال�شير".
و�ش���دد، على اأن "مجل�س ال���وزراء قرر في وقت 
�ش���ابق تاأهيل المداخل الخم�شة لمحافظة بغداد 
ودعمه���ا بط���رق وا�ش���عة المخ�ش�ش���ة للتب���ادل 
التجاري لكن هذه االإجراءات لو يرافقها اإن�ش���اء 
الط���رق الحولي���ة والمج�ش���رات واالنف���اق م���ع 
تنظيم عملية ا�ش���تيراد ال�ش���يارات لكان الو�شع 

اأف�شل بكثير".
طلب���ت  "المديري���ة  اأن  اإ�ش���ماعيل،  ويوا�ش���ل 
اإيق���اف العم���ل بقرار مجل����س ال���وزراء رقم 68 
ال���ذي يخير المالك اأما دفع ر�ش���وم اأو ترقين قيد 
�شيارة قديمة، وذهبنا اإلى ح�شر عملية ا�شتيراد 
اأي �ش���يارة بترقي���ن اأخ���رى فق���ط كم���ا كان ف���ي 
ال�ش���ابق، اأي اعتماد االآلية الت���ي تعرف محليًا ب� 

)الت�شقيط(".
واأكد، اأن "اإن�ش���اء الج�ش���ور والطرق او معالجة 
اأ�شرارها لي�ش���ت من م�شوؤولية مديرية المرور، 
ف���اإذا كان���ت ف���ي بغ���داد فاأنه���ا م���ن مه���ام اأمان���ة 
العا�ش���مة واالأطراف من م�ش���وؤولية المحافظة، 
وبالن�ش���بة للطرق الخارجية فاأنها من م�شوؤولية 
وزارة االعم���ار"، مبينًا ان "87 اإ�ش���ارة مرورية 

دخلت اإلى الخدمة وتعمل حاليًا".
الت���ي  "االأم���وال  اأن  اإل���ى  اإ�ش���ماعيل،  وم�ش���ى 
يتول���ى رجل الم���رور جبايتها بح�ش���ب القانون 
والمخ�ش�ش���ة للط���رق والج�ش���ور فه���ي ال تعود 
اإلى مديريتنا اإنما تذه���ب اإيرادا نهائيا للخزينة 
العام���ة للدول���ة، كذل���ك الح���ال بالن�ش���بة الأجور 
الخدم���ة التي كانت مديرية الم���رور تقدمها مثل 
بي���ع االأرق���ام الممي���زة فاأنها اي�ش���ًا تذه���ب اإلى 

الخزينة".
وكان���ت مديرية المرور العامة قد اأكدت امتالكها 
نوعي���ن من الخطط ب�ش���اأن التخفي���ف من الزخم 
المروري، االأول���ى: )اآنية( والتي تت�ش���من رفع 
الكت���ل الكونكريتية وفتح الط���رق بالتعاون مع 
الق���وات االمني���ة، والثاني���ة: )م�ش���تقبلية( على 
م�ش���توى اإن�ش���اء الج�ش���ور ومرائب ال�ش���يارات 
قرب الموالت والمناطق ال�شناعية والتجارية".

حتدثت عن مقرتحاتها لتخفيف الزخم املروري

نظام  باإعادة  "المرور" تطالب 
"الت�سقيط" واإيقاف ا�ستيراد الدراجات يرى مراقب�ن اأن م�ساركة رئي�س الحك�مة م�سطفى الكاظمي في الجمعية العامة 

لالأمم المتحدة، تتجه نح� م�سارين، االول ه� محاولة ايجاد حل لالأزمة ال�سيا�سية 
الراهنة، والثاني ه� ل�سمان الح�س�ل على الدعم الدولي لل�الية الثانية.
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  بغداد/ فرا�س عدنان

اأف���اد الحزب���ان الديمقراطي الكرد�س���تاني واالتحاد 
الوطني الكرد�س���تاني با�س���تمرار حواراتهما ب�ساأن 
من�س���ب رئي����س الجمهوري���ة، معربي���ن ع���ن اأملهما 
بالو�س���ول اإل���ى مر�س���ح م�س���ترك، الفتي���ن اإل���ى اأن 
المباحث���ات ق���د بلغ���ت مراح���ل متط���ورة وت�س���مل 
جمي���ع المو�س���وعات ذات االهتم���ام الواح���د مث���ل 
ملف انتخابات ورئا�س���ة اإقليم كرد�س���تان ومحافظة 

كركوك.
الكرد�س���تاني  الديمقراط���ي  الح���زب  ع�س���و  وق���ال 
عل���ي الفيلي، اإن »المفاو�س���ات م���ع االتحاد الوطني 

الكرد�ستاني تبحث ملفات عدة«.
وتابع الفيلي، اأن »اأحد الملفات هو مو�سوع انتخاب 
رئي�س الجمهورية، اإ�سافة اإلى ق�سايا اأخرى تخ�س 
محافظ���ة كركوك واالنتخاب���ات البرلمانية في اإقليم 

كرد�ستان ورئا�سة االإقليم«.
بع�س���ها  متعلق���ة  الملف���ات  »تل���ك  اأن  اإل���ى  واأ�س���ار، 
بالبع�س االآخ���ر، وبالتالي هن���اك اإمكانية في تقديم 

مرونة بمحور من اجل محور اآخر«.
ولفت الفيلي، اإلى اأن »الحوارات على من�سب رئي�س 
الجمهوري���ة اأح���رزت تقدم���ًا كبي���رًا، من���ذ االجتماع 
االأول ال���ذي عق���د قب���ل �س���هر عندم���ا ا�س���تقبل زعيم 
الحزب الديمقراطي الكرد�س���تاني م�س���عود بارزاني 
رئي�س االتحاد الوطني الكرد�س���تاني بافل طالباني، 

كان هناك تفاهم على خطوط عري�سة«.
واأو�س���ح، اأن »هذا اللقاء اأعقبه اجتماع مو�س���ع بين 
المكتبين ال�سيا�س���يين للحزبين برئا�س���ة نيجيرفان 

بارزاني وبافل طالباني«.
و�س���دد الفيل���ي، عل���ى اأن »اآخ���ر لق���اء ح�س���ل قب���ل 
ف���ي  بارزان���ي  م�س���عود  ا�س���تقبل  عندم���ا  يومي���ن 
وجمي���ع  اأخ���رى  م���رة  طالبان���ي  باف���ل  مكتب���ه 
ف���ي  كبي���رًا  تقدم���ًا  �س���هدت  ق���د  اللق���اءات  ه���ذه 

الجمهوري���ة«. رئي����س  لمن�س���ب  المر�س���ح  مل���ف 
واأك���د، اأن »الحزبي���ن لي�س���ا ف���ي عجل���ة م���ن اأمرهما 
على ت�س���مية رئي�س الجمهورية كونهم���ا يريدان اأن 
ي�س���بحا عاماًل م�س���اعدًا في تهيئة االأجواء المثالية 

اأمام الحكومة المقبلة«.
وم�سى الفيلي، اإلى اأن »الحكومة تواجهها تحديات 
كبي���رة، فينبغ���ي قبل الم�س���ي بها وانتخ���اب رئي�س 
الجمهوري���ة اأن يك���ون هن���اك ح���وار وطني ي�س���مل 
الجميع يخ���رج بنتائج اإيجابية وتطمينات ال�س���يما 

للتيار ال�سدري من اأجل اإنجاح المرحلة الحالية«.
من جانبه، ذكر ع�س���و االتحاد الوطني الكرد�ستاني 
»الح���وارات م�س���تمرة  اأن  ال�س���يخ روؤوف،  بره���ان 
م���ع الحزب الديمقراطي الكرد�س���تاني ب�س���اأن جميع 
النقاط الخالفية واأبرزها مو�سوع المر�سح لرئي�س 

الجمهورية«.
ل���م  اأن »تل���ك الم�س���اورات  وتاب���ع ال�س���يخ روؤوف، 
ت�س���ل اإلى اتفاق نهائي لغاية الوق���ت الحالي، لكنها 

م�ستمرة للو�سول اإلى مر�سح م�ستقل«.
ولفت، اإل���ى اأن »الحزبين وفي حالة عدم تو�س���لهما 
اإلى اتفاق ب�س���اأن من�س���ب رئي�س الجمهورية فاإنهما 

�سيدخالن جل�سة االنتخاب كل منهما بمر�سحه«.
واأو�س���ح ال�س���يخ روؤوف، اأن »الطرفي���ن حري�س���ان 
عل���ى اأن يتو�س���ال اإل���ى االتف���اق، وق���د اأك���دا عل���ى 
ا�س���تمرار الحوارات والتوا�س���ل باأمل اأن ن�سل اإلى 
مر�س���ح م�سترك ونحن نبذل كل الجهود لتحقيق هذا 

الهدف«.
وي�سعى االتحاد الوطني الكرد�ستاني لتجديد الثقة 
مرة ثاني���ة برئي����س الجمهورية برهم �س���الح، فيما 
قام الحزب الديمقراطي الكرد�س���تاني بتر�سيح ريبر 

اأحمد خالد للمن�سب.
وين�س الد�س���تور على اأن رئي����س الجمهورية يقوم 
خ���الل 15 يومًا م���ن انتخابه بتكليف مر�س���ح الكتلة 

االأكثر عددًا بت�سكيل الحكومة الجديدة.

 بغداد/ تميم الح�سن

حر�س االإطار التن�س���يقي على �سرية انعقاد 
ما بات يعرف ب���� »اجتماع الكافترييا« الذي 
جرى م�س���اء الثالث���اء بني مر�س���ح »االإطار« 
حممد ال�س���وداين وب�سعة نواب، خوفا من 

اقتحام ال�سدريني للربملان.
وتردد عدد من النواب بح�سور اللقاء الذي 
ج���رى التبليغ عنه عرب تطبيق���ات الهواتف 
الذكي���ة، عل���ى الرغ���م م���ن ان »االإط���ار« كان 

ي�سعى اىل ا�ستعرا�س عددي.
باملقاب���ل تراجع احلديث عن »لقاء احلنانة« 
ال���ذي كان يتوق���ع منه حل االزمة وت�س���كيل 
حكوم���ة جديدة، والذي ق���د يتاأجل )اللقاء( 

اىل مطلع ال�سهر املقبل.
االمني���ة  الق���وات  نف���ذت  االثن���اء  تل���ك  يف 
ال�س���فحة الثاني���ة م���ن عملي���ات االنت�س���ار 
الت���ي ب���دت وكاأنه���ا حم���اكاة للتعام���ل م���ع 
االحتجاجات املتوقعة يف الذكرى ال�سنوية 

الثانية لتظاهرات ت�سرين.
الرئي�س���ة  ال�س���وارع  القطع���ات  وفتح���ت 
واجل�س���ور يف جانب الكرخ من بغداد فجر 
اأم�س، بعد اغالق نحو 4 �ساعات، عقب يوم 

من اإجراء مماثل يف الر�سافة.
يف غ�س���ون ذل���ك تتح���دث او�س���اط التي���ار 
ال�س���دري، ع���ن »ال�س���بت الثال���ث« وال���ذي 
ي�س���ادف االول م���ن ت�س���رين االول املقب���ل، 

والذي قد تندلع فيه احتجاجات وا�سعة.
و�س���ادف اليوم نف�س���ه )ال�س���بت( االقتحام 
االول لل�س���دريني للمنطق���ة اخل�س���راء يف 
2016، واالقتح���ام االخ���ري للربملان يف اآب 

املا�سي كان يوم �سبت اي�سا.
اما فيم���ا يتعلق بزيارة مرتقبة من »االإطار« 
اىل احلنانة حيث مقر زعيم التيار ال�سدري 
مقتدى ال�س���در يف النجف، فاأنها قد تتاأجل 

اىل ال�سهر املقبل.
توج���د  »ال  ان���ه  اىل  الت�س���ريبات  وت�س���ري 
موؤ�س���رات حت���ى االن عل���ى قب���ول ال�س���در 
ا�س���تقبال وف���د م���ن االإطاري���ني، وق���د يت���م 
الرتي���ث مل���ا بع���د زيارة وف���اة الر�س���ول يف 

نهاية ال�سهر احلايل«.
وحتت انباء االحتجاجات وتاأجيل احلوار 
م���ع ال�س���در كان االإطار التن�س���يقي ي�س���عى 

اىل ا�ستعرا�س موؤيديه يف جل�سة للربملان، 
حتول���ت بع���د ذل���ك اىل اجتماع �س���غري يف 

كافترييا املجل�س.
وعن كوالي�س اجلل�سة التي هددت بت�ساعد 
االزمة مرة اخ���رى بني »التي���ار« و«االإطار« 
يتحدث قي���ادي يف اأحد االحزاب ال�س���يعية 
عن ان »التبليغ مبوعد اجلل�س���ة مت التعتيم 
علي���ه خوف���ا من تدف���ق اتب���اع ال�س���در اىل 

الربملان«.
القي���ادي اأك���د يف حدي���ث م���ع )امل���دى( ان 
»االبالغ عن اجلل�س���ة جرى يف �س���باح يوم 
الثالثاء، قبل �ساعات فقط من اجلل�سة، عرب 

كروبات الوات�س اب يف الهواتف«.
وج���اء الق���رار كردة فع���ل على الت�س���ريبات 
الت���ي حتدثت ع���ن خالف���ات �س���ديدة داخل 
االإطار التن�س���يقي ب�س���بب دع���م والية ثانية 

لرئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي.
وتاأخر االتفاق على الرد حتى �سبيحة يوم 
اجلل�سة، وكان يتوقع »االإطار« والذي يزعم 
ان���ه ميل���ك م���ا ب���ني 170 اىل 180 نائبا مع 
حلفائ���ه )اك���ر من 130 من االط���ار وحده( 

ان يتمكن من عقد جل�سة ر�سمية.
ه���ددوا  ق���د  »اطاري���ون«  كان  ذل���ك  وقب���ل 
حمم���د احللبو�س���ي رئي����س الربمل���ان، ب���ان 
اإذا مل يواف���ق عل���ى عقد جل�س���ة بع���د زيارة 
االربعيني���ة )انته���ت مطلع اال�س���بوع( فانه 
�س���يتم عق���د اجلل�س���ات بدونه ث���م يقومون 
با�س���تبداله ب�سخ�س���ية اخرى من �سركائهم 

يف حتالف عزم ال�سني.
وخالف ما كان يريده »االإطار« فان اجلل�سة 
ق���د ادت عك����س الغر����س، بح�س���ب القيادي 
ال�س���يعي، فان »التيار ال�س���دري قد تاأكد ان 
االإطار التن�سيقي ال ي�ستطيع ان يعقد جل�سة 

او ي�سكل حكومة«.
 وب���دال من االعداد املئوي���ة التي كان يتوقع 
االإطار التن�س���يقي ان حت�س���ر للجل�سة، فان 
االمر اقت�س���ر على ع�س���رات فق���ط من نواب 

االإطار وحلفائه، و3 م�ستقلني.
وامل�س���تقلون الذين ح�س���روا اجلل�سة التي 
عق���دت يف كافتريي���ا الربمل���ان، ه���م ح�س���ني 
ال�س���عربي وال���ذي كان���ت انباء ق���د حتدثت 
ع���ن ان االخ���ري قد �س���عر ب� »وعكة �س���حية« 
اجربته على عدم ح�س���ور جل�سة »التحالف 

الثالث���ي« الثاني���ة يف اذار املا�س���ي، والتي 
كان���ت على و�س���ك ان يتحقق فيها الن�س���اب 

وتعلن احلكومة اجلديدة.
ودين���ا ال�س���مري، وه���ي نائب���ة ع���ن باب���ل 
عق���ب  الربمل���ان  يف  مقع���د  عل���ى  ح�س���لت 
ا�س���تقالة نواب التيار ال�سدري يف حزيران 
املا�س���ي، واالخ���رية كانت قد ا�س���تهرت يف 
مقطع م�سور يف فرتة احلمالت االنتخابية 
قب���ل نحو ع���ام، وهي تق�س���م ام���ام جمهور 
م���ن الناخب���ني بانها لن تكون م���ع اي طرف 

�سيا�سي.
ام���ا النائ���ب الثالث فه���و حميد ال�س���بالوي 
عن حرك���ة امتداد يف النجف التي يراأ�س���ها 
ع���الء الركاب���ي، وهي احلركة التي �س���هدت 
اأك���ر موج���ات انق�س���ام وا�س���تقاالت بع���د 

االنتخابات الت�سريعية االخرية.

وعن وجود ال�سبالوي يف االجتماع االخري 
اك���دت احلركة بانه »قرار �سخ�س���ي«، حيث 
يلت���زم احلزب ب�سيا�س���ة احلي���اد يف االزمة 

االخرية.
وقال بيان عن احلركة اإنه »ترد اىل حركتنا 
ر�س���ائل وا�ستف�س���ارات بخ�س���و�س ظه���ور 
النائب حميد ال�س���بالوي يف اجتماع داخل 
كافتريي���ا جمل�س النواب بح�س���ور مر�س���ح 
ق���وى االإط���ار التن�س���يقي لرئا�س���ة جمل����س 

الوزراء«. 
واأ�س���افت، »ن���ود ان نن���وه ب���ان احلركة مل 
توج���ه اي م���ن نوابه���ا بح�س���ور االجتماع 
وان النائ���ب اتخذ قراره ب�س���فة �سخ�س���ية 
وال ميثل احلركة بتواجده يف االجتماع«. 

وتابع���ت، كم���ا ان احلرك���ة »طالب���ت النائب 
بتو�س���يح تف�س���يلي لتواجده يف االجتماع 

التخاذ القرار املنا�سب«. 
واأكمل���ت »وتوؤك���د حرك���ة امت���داد مبوقفه���ا 
الثاب���ت انه���ا تتبنى املعار�س���ة ال�سيا�س���ية 
توافقي���ة  حكوم���ة  تدع���م  ان  ميك���ن  وال 
الفا�س���ل  ال�س���ياق  وبنف����س  حما�س�س���اتية 

ال�سابق«. 
باملقاب���ل هاج���م مدي���ر مكت���ب احلرك���ة يف 
باب���ل، فا�س���ل الغامني، النائب ال�س���بالوي 
حل�س���وره االجتم���اع، معت���ربا ان وج���ود 

االخري كان »طمعا« مبن�سب رفيع.
وق���ال الغامن���ي يف تغري���دة عل���ى »تويرت« 
متحدث���ا اىل ال�س���بالوي: »مل تك���ن خم���واًل 
ع���ن كتلتك النيابية بل ذهبت ب�س���بب طمعك 
مبن�سب النائب االول، �ستحا�سب من ثالث 

حماور جللو�سك مع االإطار«. 
واأ�س���اف، »اوله���ا امت���داد فل���ن يغف���روا لك 

ذلك مطلقًا وانا عل���ى يقني، وثانيهما اخلط 
االحتجاج���ي، وثالثهم���ا 16 األف ناخب من 

النجف ت�سلقت عليهم«. 
وكان مكتب مر�سح االإطار حممد ال�سوداين 
ق���د ك�س���ف تفا�س���يل اجتماع���ه بع���دد م���ن 
الن���واب يف مبنى الربملان ب�س���اأن برناجمه 

احلكومي.
وق���ال املكت���ب يف بي���ان ان »االجتم���اع مت 
بن���اء عل���ى دعوة عدد م���ن الن���واب ميثلون 
كت���اًل �سيا�س���ية خمتلفة، ُوجهت لل�س���وداين 
للتداول مبجريات االأحداث والوقوف على 
اآخر التطورات ال�سيا�س���ية وتب���ادل االأفكار 
والروؤى واملقرتحات بخ�س���و�س الربنامج 
ال���وزاري والعالقة التي يجب اأن تكون بني 

الربملان واحلكومة«.
وب���ني ان »ع���دد احلا�س���رين يف االجتم���اع 

جت���اوز 60 نائب���ًا من خمتل���ف الكتل، حيث 
تطرقوا اإىل ق�س���ايا مهمة تتعّلق باجلوانب 
اخلدمية واملعي�سية التي تواجه املواطنني، 
وكذل���ك االأف���كار واملقرتح���ات الت���ي كان���ت 
املتمثل���ة  االقت�س���اد  تفعي���ل  عل���ى  ت�س���ب 

بال�سناعة والزراعة وال�سياحة«.
�س���هد  »االجتم���اع  اأن  اإىل  املكت���ب  واأ�س���ار 
والربام���ج  االآلي���ات  بتفعي���ل  التباح���ث 
واخلط���ط املتعلق���ة بتوف���ري فر����س العم���ل 
ومعاجلة الفقر ومتابعة اأو�ساع املحافظات 

االأكر فقرًا«.
وا�س���اف »ال�س���وداين قدم �س���ورة عن اآخر 
تطورات الو�س���ع ال�سيا�س���ي واملفاو�سات 
واالتفاقي���ات اجلاري���ة، والت���ي توؤك���د على 
التوا�س���ل م���ع اجلمي���ع واعتم���اد احل���وار 
وامل�سي باإكمال اال�ستحقاقات الد�ستورية«.
وتاب���ع »ال�س���وداين ب���ني خ���الل االجتم���اع 
مالم���ح برناجم���ه ال���وزاري، وا�س���تعر�س 
بع����س ال���روؤى واالأف���كار املتعلق���ة بطبيعة 
العالق���ة ب���ني جمل����س الن���واب واحلكوم���ة 
املقبل���ة والت���ي يفرت����س اأن تك���ون عالق���ة 
تكاملية وت�سامنية تواجه التحديات بروح 

اإيجابية م�سوؤولة«.
واأك���د املكت���ب اأن »الن���واب الذين ح�س���روا 
االجتم���اع كان انطباعهم ايجابيًا واعتربوا 
االجتم���اع موؤ�س���رًا عل���ى مب���داأ امل�س���وؤولية 

امل�سرتكة«.
ا�س���افة اىل ذلك قال مع���ني الكاظمي النائب 
عن منظمة بدر والذي كان قد ح�س���ر اللقاء، 
ان���ه »ج���رى التاأكي���د للن���واب عل���ى تفعي���ل 
الزي���ارات  وتكثي���ف  الربملاني���ة،  اللج���ان 
امليداني���ة املحلي���ة يف املحافظة التي ينتمي 

اليها النائب«.
الكاظمي ا�سار يف حديث مع )املدى( اىل ان 
»التخطيط للجل�سة كان �سريعا، واحل�سور 
اقت�س���ر يف الغال���ب عل���ى ن���واب بغ���داد او 

املتواجدين يف العا�سمة«.
واو�س���ح الكاظم���ي ان »هن���اك نواي���ا لعقد 
جل�س���ة برملاني���ة ر�س���مية غ���ري خم�س�س���ة 
النتخ���اب رئي����س اجلمهوري���ة، تت���م فيه���ا 
مناق�س���ة االمن الغذائي، وحكومة ت�سريف 
احلكوم���ة  برنام���ج  ع���ن  ف�س���ال  االعم���ال، 

املقبل«.
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جمهور التيار يحذر من »ال�سبت الثالث« الذي يتزامن مع ذكرى تظاهرات ت�سرين

كوالي�س »لقاء الكافتريا«: تبليغ النواب على »الوات�ساب«
 وتردد البع�س خوفًا من ال�سدريين

»الديمقراطي« و»االتحاد« يوؤكدان اإحراز 
تقدم بمفاو�سات رئا�سة الجمهورية

  ترجمة: حامد اأحمد

االإط���ار  داخ���ل  االنق�س���ام  ات�س���اع  تقري���ر  راأى 
التن�سيقي ب�ساأن كيفية التعامل مع مطالب زعيم 
التيار ال�س���دري مقتدى ال�س���در، م�سيرًا اإلى اأن 
الخ���الف الداخلي يتفاقم قبل موعد لقاء حا�س���م 
لحل ازمة االن�س���داد ال�سيا�س���ي الذي دام الأ�سهر 

لت�سكيل حكومة جديدة.
وذكر تقري���ر لموق���ع )ذي نا�س���نال(، االخباري 
ترجمت���ه )الم���دى(، اأن »زعي���م التيار ال�س���دري 
مقتدى ال�س���در كان قد �سحب اأع�ساء حركته من 
الم�س���هد ال�سيا�سي الوطني بعد �سراع مرير مع 
تحال���ف االإطار التن�س���يقي الذي مني بخ�س���ائر 

كبيرة في انتخابات العام الما�سي«.
حالي���ًا  يري���د  »ال�س���در  اأن  التقري���ر،  واأ�س���اف 
وزراء  رئي����س  اإبق���اء  واقت���رح  البرلم���ان  ح���ل 
ت�س���يير االعمال، م�س���طفى الكاظم���ي، ورئي�س 
الجمهورية برهم �س���الح بمن�سبيهما لالإ�سراف 

على جولة ثانية من انتخابات مبكرة«.
واأ�س���ار، اإل���ى اأن »النزاع حول ت�س���كيل حكومة 
و�س���دامات  �س���خمة  احتجاج���ات  ال���ى  اأدى 

م�س���لحة، وقد انق�سى عام تقريبًا والبالد ف�سلت 
ف���ي ت�س���كيل حكوم���ة جدي���دة ب�س���بب االأطراف 

المتناف�سة«.
ولفت التقرير، الى اأن »ال�س���دريين رغم فوزهم 
ب���� 73 مقع���دا ف���ي البرلم���ان الموؤلف م���ن 329 
مقعدا، اال انهم ف�س���لوا بت�س���كيل حكومة اغلبية 

وطنية مع حلفاء من ال�سنة والكرد«.
ونوه، اإلى اأن »ال�س���در اأراد ان ينحي خ�س���ومه 
الذين ي�س���عون لحكوم���ة توافقية يحافظون من 
خاللها على المكا�سب او ي�سترجعون �سيطرتهم 

على الوزارات«.
واأك���د، اأن »زعي���م التي���ار ال�س���دري وكون���ه ل���م 
يتمك���ن م���ن تحوي���ل مكا�س���ب االنتخاب���ات الى 
ت�س���كيل حكوم���ة، فاأن���ه ومن���ذ �س���هر حزي���ران 
اعت���اد ار�س���ال موج���ات �س���ادمة عب���ر الم�س���هد 
ال�سيا�س���ي العراقي، فقد امر اتباعه باال�س���تقالة 
م���ن البرلم���ان واأي���د اعت�س���اما واحتجاجا دام 
الأ�س���ابيع داخل وخارج مبنى البرلمان ليقو�س 

جهود االإطار لعقد جل�سة«.
و�س���دد التقرير، عل���ى اأن »محللي���ن يقولون انه 
حت���ى لو تكون هن���اك انتخابات اأخ���رى جديدة 

فاأنه���ا �س���تعمق اأكث���ر م���ن فج���وة ثق���ة النا����س 
بالو�سع ال�سيا�سي للبالد«.

واأف���اد ب���اأن »ثالثة �سيا�س���يين، طلب���وا عدم ذكر 
اأ�سمائهم، قالوا ان قادة االإطار التن�سيقي ف�سلوا 
بالتو�س���ل التف���اق ح���ول كيفي���ة تلبي���ة مطالب 
ال�س���در قبل اجتم���اع مخطط ان يعق���د معه هذا 

ال�سهر«.
وتاب���ع التقرير، اأن »ال�سيا�س���يين قالوا اإن كبير 
قادة االإطار، ه���ادي العامري ورئي����س الوزراء 
ال�س���ابق حيدر العبادي، باالإ�س���افة الى اأع�ساء 
قليلين اآخرين، يدفعون نحو ا�س���تبدال مر�س���ح 
االإطار لمن�س���ب رئا�س���ة الوزراء، محمد �س���ياع 

ال�سوداني، الذي يرف�سه ال�سدر«.
وينقل عن هوؤالء ال�سيا�سيين القول اإن »قياديي 
االإطار المذكورين يقترحون ما بين االإبقاء على 
الكاظم���ي في من�س���به كما يرغب ال�س���در بذلك، 
او ان يدعمون تر�س���ح م�ست�س���ار االأمن الوطني 

قا�سم االعرجي«.
واأ�ساف ال�سيا�س���يون، ان هذا »االقتراح جوبه 
برف�س �س���ديد م���ن قبل رئي�س الوزراء االأ�س���بق 
نوري المالكي وزعيم حركة ع�سائب اهل الحق 

قي�س الخزعلي«.
وقال اأحد ال�سيا�س���يين الذين ح�س���روا اجتماع 
االإط���ار الذي عق���د يوم ال�س���بت، اإن »هناك طرفا 
ف���ي االإطار ي�س���عى ال���ى اإيجاد حل���ول للخروج 
م���ن االزمة، في حين ي�س���ر الط���رف االخر على 
ا�ستفزاز ال�سدر حتى لو اأدى ذلك الى م�سادمات 
مع���ه مرة اأخرى، لقد راأينا كي���ف اأدى بنا العناد 

الى فو�سى �سالت منها الدماء في ال�سوارع«.
فيما اأ�س���ار �سيا�س���ي اآخر، اإل���ى اأن »هذا ال يعني 
ان هذا الطرف يدعم الكاظمي ك�سخ�س، ولكنها 
اح���دى الط���رق لتقدي���م حل���ول للتخفي���ف م���ن 

التوتر«.
واأعل���ن ائتالف الن�س���ر بزعامة حي���در العبادي 
يوم االثنين الما�س���ي دعمه جهود اإنهاء االأزمة، 
وجاء في البيان، »بغ�س النظر عن ا�سم المر�سح 
لمن�س���ب رئا�سة الوزراء، فان مبادرات العبادي 
دائم���ا ما توؤكد عل���ى اختيار الطريق ال�س���حيح 
لحل االزمة والنقطة االأهم هي انه يتوجب على 
جميع االأطراف ال�سيا�سية ان تتفق على خارطة 

طريق النهاء االن�سداد ال�سيا�سي«.
ودعا البيان، اإلى »ت�س���وية د�ستورية و�سيا�سية 
لتمهي���د الطري���ق النتخاب���ات مبك���رة م���ن اأج���ل 

ا�ستعادة ال�سرعية للعملية ال�سيا�سية«.
واأورد التقرير، اأن »الكاظمي وقبل مغادرته الى 
نيويورك للم�س���اركة في جل�سة الجمعية العامة 
لالأم���م المتحدة ف���ي دورتها ال���� 77 اأكد في بيان 
له على اإنجازات الحكومة في التاأ�سي�س الأف�سل 
والمجتم���ع  المج���اورة  البل���دان  م���ع  عالق���ات 

الدولي«.
ونق���ل التقرير عن الكاظمي اأنه »و�س���ف االزمة 
ال�سيا�س���ية الحالية على انها �سعبة، م�سيرا الى 
ان اأب���واب الحل ما زال���ت مفتوحة وهذا يتطلب 
حوارا هادئا و�س���ريحا ي�س���ع م�س���لحة العراق 

و�سعبه فوق الجميع«.
الحالي���ة  »االأزم���ة  اأن  اإل���ى  التقري���ر،  وم�س���ى 
الم�س���تمرة ه���ي االأط���ول الت���ي ت�س���هدها البالد 
من���ذ تغيير النظام ال�س���ابق ع���ام 2003، مهددة 
اال�ستقرار وت�س���عد من احتمالية انجرار البالد 
لح���رب اأهلي���ة وهي لم ت���زل تتعافى م���ن تبعات 

عقود من الحروب واالأزمات«.
عن موقع )ذي نا�سنال( االإخباري

�سيا�سيون: العامري والعبادي يدفعان اإلى التهدئة

فريق المالكي يو�ّسع دائرة االنق�سام داخل 
»االإطار« باإ�سراره على »اال�ستفزاز«

المالكي والخزعلي ي�صران على عدم تلبية مطالب ال�صدر بخالف العبادي

حوار ال�صوداني مع النواب ركز على الق�صايا الخدمية واالقت�صادية

لقاء بارزاني مع طالباني قبل ايام
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�إع����������ان����������ات

 ذي قار/ ح�سني العامل

�أمه���ل ن�شط���اء يف تظاه���ر�ت �لنا�شري���ة 
لإخ���اء  و�ح���دً�؛  يوم���ًا  �مت���د�د  حرك���ة 
مقره���ا يف �ملحافظ���ة وذل���ك عل���ى خلفية 
ح�شور �أحد �ع�شائه���ا �جتماعا بح�شور 
مر�شح ق���وى �لإط���ار �لتن�شيق���ي لرئا�شة 
جمل�س �ل���وزر�ء حممد �شياع �ل�شود�ين، 
و�تهموها بالنحر�ف ع���ن خط �نتفا�شة 
ت�شري���ن، فيما �أق���دم �ملئات من �خلريجني 
ج�ش���ر  غل���ق  عل���ى  بالتعي���ني  �ملطالب���ني 

�لزيتون و�شط �ملدينة.
تظاه���ر�ت  يف  �لب���رز  �لنا�ش���ط  و�أق���دم 
�لنا�شرية �ح�شان �له���ايل �مللقب ب� )�بو 
كوث���ر( وجمموع���ة م���ن �لن�شط���اء عل���ى 
�قتحام مقر حركة �مت���د�د بالنا�شرية يف 
�شاع���ة متقدمة من فجر �لربع���اء وقامو� 
بجم���ع حمتويات���ه و�ثاث���ه يف باحة �ملقر 
و�أمهل���و� �حلرك���ة يوم���ًا و�ح���دً� لإخائه 

و�غاقه.
وق���ال �لهايل يف حديث م���ع )�ملدى(، �إن 
ج���اء على خلفي���ة ح�شور  �ملقر  "�غ���اق 
�لنائب عن حركة �متد�د حميد �ل�شباوي 
�جتماع مع ق���وى �لإطار �لتن�شيقي ف�شا 
عن تن�شل �حلركة عن �لوعود �لنتخابية 
�لتناف����س  ع�شي���ة  لن���ا  قطعته���ا  �لت���ي 
�لنتخاب���ي"، موؤك���د� �ن "�حلركة �غلقت 

مقرها �شباح �أم�س �لأربعاء".
و�أ�شار، �إىل �أن "عدم �لتز�م ممثلي حركة 
�متد�د بالوع���ود �لت���ي قطعوها جلمهور 
ت�شرين جعل �لكثريين يلقون باللوم على 
موقفهم �ل�شاب���ق �لذي دعمو� فيه �حلركة 

�نتخابيًا".
وكان �له���ايل ق���د ب���ادر قب���ل نح���و ع���ام 

كب���ري  �نتخاب���ي  موؤمت���ر  تنظي���م  �ىل 
�م���ام د�ره لدع���م حرك���ة �مت���د�د ع�شي���ة 
�لتناف����س �لنتخاب���ي ح�ش���ره يف حينها 
موؤ�ش�س �حلركة ع���اء �لركابي وعدد من 
�ملر�شح���ني، وق���د ��ش���رط �له���ايل على 

�ملر�شح���ني �لثب���ات عل���ى خ���ط تظاهر�ت 
"�ملتظاهري���ن  ب���ان  ملوح���ا  ت�شري���ن، 
�شيتظاه���رون �شده���م ح���ال �لتن�شل عن 
وعوده���م �لنتخابي���ة �و �نحر�فه���م ع���ن 
�خل���ط �لت�شرين���ي". وتوع���د �لهايل يف 

مقط���ع فيديوي بث���ه فجر �أم����س �لربعاء 
م���ن د�خل مق���ر �حلركة وتابعت���ه )�ملدى( 
ب���� "حما�شب���ة ن���و�ب حرك���ة �مت���د�د على 
مو�قفهم غري �مل�شوؤولة"، موؤكد� �ن "ثو�ر 
ت�شري���ن ل يجامل���ون على ثو�ب���ت ودماء 

�شهد�ء ت�شرين وم�شالح �لباد".
وق���ال، �إن "ذي ق���ار �شتبق���ى خالي���ة م���ن 
غل���ق  �ىل  ��ش���ارة  يف  �لح���ز�ب  مق���ر�ت 
وح���رق جميع مقر�ت �لحز�ب �ل�شيا�شية 
يف �ملحافظ���ة �ب���ان تظاه���ر�ت ت�شرين". 

وكان �لنائ���ب ع���ن حرك���ة �مت���د�د حمي���د 
�ل�شب���اوي، قد ح�ش���ر �جتماعا �شم عددً� 
من �لن���و�ب مع مر�شح �لإط���ار �لتن�شيقي 
لرئا�شة �حلكومة حممد �شياع �ل�شود�ين 
وه���و م���ا دع���ا �حلرك���ة �ىل ��ش���د�ر بيان 
��ش���ارت في���ه �ىل �نه���ا مل توج���ه �ي م���ن 
نو�به���ا بح�ش���ور �لجتم���اع و�ن �لنائب 
�تخ���ذ ق���ر�ره ب�شف���ة �شخ�شي���ة ول ميثل 

�حلركة بتو�جده يف �لجتماع.
م���ن  �ملئ���ات  �ق���دم  �آخ���ر  جان���ب  وم���ن 
خريج���ي �ملعاهد �لتقني���ة وكليات �لد�رة 
و�لقت�ش���اد عل���ى غل���ق ج�ش���ر �لزيت���ون 
و�ش���ط مدين���ة �لنا�شري���ة باإ�ش���ر�م �لنار 
يف �لط���ار�ت �مل�شتهلك���ة وقط���ع �لطريق 
�م���ام م���رور �ملركب���ات، وذل���ك للمطالب���ة 
بتوفري فر�س عمل لهم على ماك �لدو�ئر 

�حلكومية.
وق���ال �أحد موظف���ي دي���و�ن حمافظة ذي 
ق���ار يف حدي���ث م���ع )�مل���دى(، �إن "ج�شر 
�لزيت���ون م���از�ل مقطوع���ا ومغلق���ًا �م���ام 

حركة �ملرور".
باختناق���ات  ت�شب���ب  "ذل���ك  �أن  وتاب���ع، 
مرورية وزحام �شديد على بقية �جل�شور 

يف مركز مدينة �لنا�شرية".
وبدوره �ك���د حممد �لنا�ش���ري وهو �حد 
)�مل���دى(،  م���ع  حدي���ث  يف  �ملتظاهري���ن 
"تو��شل �لتظاهر�ت و�لفعاليات �ملطلبية 
حلني حتقيق مطالب �خلريجني �لعاطلني 
عل���ى  �لنا�ش���ري،  و�ش���دد  �لعم���ل".  ع���ن 
"�شرورة معاجلة م�شكلة �لبطالة وتوفري 
للخريج���ني  �لعم���ل  فر����س  م���ن  �ملزي���د 

و�ل�شباب �لعاطلني عن �لعمل".
ولفت، �إىل �أن "�ملتظاهرين ��شطرو� �ىل 
�لت�شعي���د بغل���ق �جل�شور بع���د �ن مل�شو� 

عدم �ل�شتجابة ملطالبهم �مل�شروعة".
"تظاه���ر�ت  �أن  �إىل  �لنا�ش���ري،  ون���وه 
�خلريج���ني و�عت�شاماته���م �مت���دت عل���ى 
م���دى عدة �أ�شه���ر و�شط جتاه���ل حكومي 

ملطالبهم وفعالياتهم �ل�شلمية".
وغالبا م���ا يلج���اأ �ملتظاه���رون �ملطالبون 
بالتعيين���ات يف ذي ق���ار �ىل �لعت�ش���ام 
�م���ام �لدو�ئ���ر و�ملوؤ�ش�ش���ات �حلكومي���ة 
وُيقدمون يف بع����س �لحيان على �غاق 
عدد من �لط���رق و�جل�ش���ور و�ملوؤ�ش�شات 
�حليوية كال�ش���ركات �لنفطية و�لنتاجية 
و�لدو�ئ���ر �شاحبة �لقر�ر وذل���ك لل�شغط 
و�لتعجي���ل بتنفيذ مطالبهم، �ذ �شهد �لعام 
�ملن�شرم و�لن�شف �لول من �لعام �حلايل 
عدة فعاليات ت�شعيدية �غلق خالها مبنى 
دي���و�ن حمافظة ذي ق���ار و�شركة نفط ذي 
ق���ار وحقل���ي �لغ���ر�ف و�لنا�شري���ة لعدة 
م���ر�ت، ر�شخ���ت بعده���ا �د�رة �ملحافظة 
و�ملوؤ�ش�ش���ات �ملذكورة لتنفي���ذ �لكثري من 
مطالب �ملعت�شم���ني وهو ما حفز جماميع 
�خ���رى م���ن �خلريج���ني و�لعاطل���ني ع���ن 
�لعم���ل على تك���ر�ر فعالي���ات زمائهم يف 

هذ� �ملجال.
وتو�ج���ه حمافظة ذي ق���ار �لتي يبلغ عدد 
نفو�شه���ا �أك���ر م���ن مليون���ني و300 �ألف 
ن�شم���ة وت�شم 22 وح���دة �إد�رية 10 منها 
متاخم���ة ملناطق �لأه���و�ر م�شكلة متنامية 
يف �رتفاع مع���دلت �لبطالة ول�شيما بني 
�خلريج���ني �ذ تق���در ن�ش���ب �لبطالة باأكر 
من 40 باملئة بني �و�شاط �ل�شريحة، فيما 
يعاين �شكان �ملناط���ق و�لحياء �ل�شكنية 
م���ن �رتف���اع مع���دلت �لفقر ونق����س حاد 
يف �خلدمات �لأ�شا�شي���ة وتدهور وتقادم 

�لبنى �لتحتية.

وخريجون يقطعون ج�سر الزيتون للمطالبة بالتعيني 

ن�شطاء ميهلون حركة �متد�د يومًا و�حدً� لإخاء مقرها يف ذي قار

متظاهرون يقطعون ج�شر �لزيتون و�شط �لنا�شرية

اإعـــــــالن للمرة الثانية 
المناق�سة    )TC23/ 2022( )تجهيز با�سات 23 راكب عدد /2(

يس��ر معهد التدري��ب النفطي / كركوك دعوة مقدمي العط��اءات المؤهلين وذوي الخبرة واالختص��اص لتقديم عطاءاتهم لتجهيز 
المعهد )باصات 23 راكب نوع تويوتا كوستر عدد /2( مع مالحظة ما يلي: 

1- بإمكان مقدمي العطاء الراغبين في ش��راء وثائق العطاء باللغة العربية الحصول على معلومات إضافية االتصال بالمعهد على 
العنوان االلكتروني )koti.iq@gmail.com( خالل ساعات الدوام الرسمي. 

2- تس��ليم العطاءات الى العنوان التالي )معهد التدريب النفطي / كركوك / غرفة مس��ؤول ش��عبة العقود والمشتريات الخارجية 
/ بناية اإلدارة / الطابق الثالث( في الموعد المحدد يوم الخميس المصادف 2022/10/6 الس��اعة الثانية عش��ر ظهراً. غير مس��موح 
التقديم بالبريد االلكتروني، س��وف ترفض العطاءات المتأخرة عن التوقيت أعاله وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
أو ممثليه��م الراغبي��ن بالحضور في العنوان التالي )معهد التدريب النفطي / كركوك / بناية اإلدارة / قاعة رقم 5( في نفس يوم غلق 
المناقصة الخميس المصادف 2022/10/6 . كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء )1%( بشكل )خطاب ضمان أو صك مصدق 
او س��فتجة( وبمبلغ )ID 2.400.000( )مليونان وأربعمائة ألف دينار( كتأمينات أولية على أن يكون نافذاً لمدة س��تة أش��هر من تاريخ 

الغلق. 
3- متطلبات التأهيل المطلوبة: 

أ- شهادة تأسيس الشركة. 
ب- يلتزم مقدمي العطاء بإرفاق كافة المستمس��كات الش��خصية )هوية األحوال المدنية أو البطاقة الموحدة ، بطاقة السكن، مع 
تثبيت العنوان الكامل ورقم الهاتف والبريد االلكتروني واس��م وعنوان الش��خص المس��ؤول عن متابعة المراس��الت الرسمية  التي 

تخص المناقصة(. 
ج- هوية غرفة التجارة نافذة على األقل لغاية 2022/12/31. 

د- نسخة أصلية من كتاب براءة ذمة الشركة أو كتاب عدم ممانعة دخول المناقصات معنون الى معهد التدريب النفطي / كركوك . 
ه� نسخة أصلية من وصل شراء أوراق المناقصة بمبلغ )ID 300.000( )ثالثمائة ألف دينار(. 

و- تقديم عمل مماثل ومؤيد من الجهة المس��تفيدة ومنجز خالل مدة ال تتجاوز العش��ر س��نوات قبل الموعد النهائي لتاريخ غلق 
الطلبية على ان ال يقل مبلغ العمل عن )ID 72.000.000( )اثنان وسبعون مليون دينار(. 

ز- كتاب اثبات حجب البطاقة التموينية عن المدير المفوض للشركات العراقية. 
ح- الحسابات الختامية للشركة آلخر سنتين )2020 و 2021(. 

ي- هوية الضريبة للشركات العراقية. 
4- التجهيز يكون )DDP( واصل الى مخازن معهد التدريب النفطي / كركوك وتتحمل الش��ركة المجهزة كافة الرس��وم والمصاريف 

الكمركية والنقل لحين وصول الباصات الى مخازن المعهد. 
5- منشأ الباصات )من أحد مصانع تويوتا في العالم(. 

6- المعهد غير مسؤول عن تغير سعر صرف الدينار العراقي مقابل العمالت األجنبية.
7- المعهد غير ملزم بقبول أوطأ العطاءات علماً ان ثمن أوراق المناقصة غير قابلة للرد. 

8- يتحمل من ترسو عليه المزايدة أجور نشر آخر إعالن . 
9- يقدم العطاء بالدينار العراقي.

10- الكلفة التخمينية للباصين )ID 240.000.000( )مائتان وأربعون مليون دينار(. 
11- في حالة مصادفة يوم غلق المناقصة عطلة رسمية فان اليوم الذي يليه سيكون تاريخ غلق المناقصة. 

12- تخضع هذه المناقصة الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )1( لسنة 2014 وضوابطها وتعديالتها.
13- يلتزم مقدمي العطاء بملئ القس��م الرابع من الوثائق القياس��ية وفي حالة عدم ملئ أية معلومات تخص األقس��ام المطلوبة 

يهمل العطاء .
14- يلتزم مقدمي العطاء تقديم ما يثبت وجود س��يولة نقدية لدى المصرف ولمدة سنة قبل تاريخ الغلق وخاضعة لصحة الصدور 

بمبلغ )ID 48.000.000( )ثمانية وأربعون مليون دينار عراقي( وفي حالة عدم التقديم يهمل العطاء. 
15- يكون مقدمي العطاء غير ملزمين بملئ أية وثيقة مثبت عليها مالحظة )غير مطلوب( أو )ال ينطبق(. 

16- على المجهز تقديم الوثائق التالية عند تس��ليم الباصات )أ- أوراق منفيس الباصات مسجلة حصراً باسم )وزارة النفط / معهد 
التدريب النفطي / كركوك(. ب- شهادة منشأ مصدقة من السفارة العراقية في بلد المنشأ. ج�- شهادة الفحص من الطرف الثالث( 

واعالمنا اسم الشركة الفاحصة عند تقديم أوراق العطاء لكي تثبت في العقد .
17- يودع مقدم العطاء الذي تحال عليه المناقصة تأمينات حسن التنفيذ بنسبة )5%( من مبلغ العقد بموجب خطاب ضمان صادر 

من أحد المصارف العراقية المعتمدة وال تطلق إال بعد إكمال متطلبات العقد واالستالم األولي للباصات في المعهد. 

Item Tender Viecle Tender Price / ID Closing Date

1 TC23 / 2022 TOYOTA Coaster Bus 23 
Passenger Qty. 2 Model 2022 

300.000 6 /10/ 2022 

اإعــــالن
ال�سركة العامة لت�سويق الأدوية والم�ستلزمات الطبية

تعلن الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات 
الطبي��ة ع��ن إعالن ملح��ق تمديد لم��دة )11 يوم( 
للمناقص��ة العام��ة: MED 5 – 2022 – Ba ال��ذي 
يتضمن تمديد موع��د غلق ليكون 2022/10/3 بدالً 
من 2022/9/22 والذي تم اإلعالن عنها على موقعنا 

 www.kimadia.iq

ال�سركة العامة لتجارة الحبوب 
القانوني 

اإعالن تمديد مزايدة
تعلن الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع / النجف عن تمديد بيع المواد المدرجة أدناه في المزايدة العلنية 
للم��رة )الثانية( وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لس��نة 2013 في الس��اعة العاش��رة من صباح 
يوم )الخامس عش��ر( التالي لنش��ر اإلع��الن. فعلى الراغبين بالش��راء الحضور بالم��كان والزمان المعينين 
مستصحبين معهم التأمينات المبينة أدناه بصك مصدق ألمر الشركة وباسم المشتري حصراً والبطاقة 
التموينية أو بطاقة السكن وبراءة الذمة من الضريبة ويتحمل من ترسو عليه المزايدة أجور خزن بنسبة )1 
/ 2( % نصف من المئة من بدل البيع عن كل يوم تأخير ولمدة )30( ثالثون يوم وأية مصاريف أخرى ورفع المواد 

خالل المدة المحددة.  علماً أن البيع خاضع لكسر القرار لمدة )5( خمسة أيام اعتباراً من تاريخ اإلحالة.

التاأمينات بالدينار مدة الدفع موقع املزايدةالكمية املادةت

15 يوم في النجف 95 طن دكة ياسمني1
9.880.000 فقط تسعة 
ماليني وثمامنائة وثمانون 

ألف دينار 

المدير العام 
الحقوقي عامر جا�سم حمود 

مدير الق�سم 

فقدان هوية
الهوي��ة  من��ي  فق��دت 

الصادرة من وزارة الكهرباء 

/ انتاج المنطقة الوسطى 

باسم )حيدر عبد العظيم 

علي(.. يرجى على من يعثر  

عليه��ا تس��ليمها لجهة 

اإلصدار.. مع التقدير 

 بغداد/ املدى

�أكد م�ش���وؤول رفيع �مل�شت���وى يف وز�رة 
�لنق���ل �أن ن�ش���ب �إجن���از م�شاري���ع ميناء 
�لف���او �لكب���ري بلغ���ت 25%، وك�ش���ف عن 
ق���رب �لنته���اء م���ن �لت�شامي���م �لأولي���ة 
للقن���اة �جلاف���ة �لت���ي تربط���ه باملو�ن���ئ 

�لركية.
وقال مدير ع���ام �ل�شركة �لعامة للمو�نئ 
فرحان �لفرطو�ش���ي، �إن "�لتخ�شي�شات 
�ملالي���ة جي���دة وتغط���ي �عم���ال �ملين���اء 
لل�شنة �لقادمة و�إن هناك دعما من وز�رة 
وباإ�شن���اد  �ملالي���ة  ووز�رة  �لتخطي���ط 

مبا�شر من وزير �لنقل ومتابعة حكومية 
للم�شروع".

بي���ان  بح�ش���ب  �لفرطو�ش���ي،  و�أ�ش���اف 
�شادر ع���ن وز�رة �لنقل تلقت���ه )�ملدى(، 
ب�شائ���ر  قريب���ًا  �شت���زف  "�ملديري���ة  �أن 
�نته���اء �لت�شاميم �لولي���ة للقناة �جلافة 
�لعر�قي���ة �و طريق حري���ر �لعر�ق �لذي 

يربط ميناء �لفاو باملو�نئ �لركية".
ولف���ت �لفرطو�شي، �إىل "وج���ود نقا�س 
مع �ل�شركة �لعامة ل�شكك �لعر�ق و�شركة 

)بي �ي جي( حول هذه �لت�شاميم".
و�أو�ش���ح، �أن "كل �لأعم���ال مرتبط���ة مع 
بع�شه���ا وت�ش���ري بخط���ى و�شر�تيحية 

و��شحة �ملعامل �شو�ء يف تنفيذ م�شاريع 
مين���اء �لفاو �و بتنفي���ذ �لقناة �جلافة �و 

طريق حرير �لعر�ق". 
"ن�شب���ة  �أن  �إىل  �لفرطو�ش���ي،  وم�ش���ى 
�لجناز عالية جدً� مب�شاريع ميناء �لفاو 
وتف���وق 25 باملئ���ة عل���ى �لرغ���م �أن عمر 
�مل�شروع ت�شعة �أ�شهر م���ن �أربع �شنو�ت 

هي فرة �كماله".
وح���ذرت �لنائب���ة ع���ن �لب�ش���رة زه���رة 
�لبج���اري م���ن توق���ف �لعم���ل يف ميناء 
يف  �ل�شتم���ر�ر  ج���ر�ء  �لكب���ري  �لف���او 
تعطي���ل عق���د جل�ش���ات �لربمل���ان وع���دم 
�إن  �لبج���اري  �ملو�زن���ة. وقال���ت  �ق���ر�ر 

ميناء  يف  �لعم���ل  �إكمال  "تخ�شي�ش���ات 
�لف���او من �ملو�زنة ح�ش���رً� باعتباره من 
م�شاري���ع �لع���ر�ق �ل�شر�تيجي���ة وعدم 
�إىل  �شي���وؤدي  �لعام���ة  �ملو�زن���ة  �ق���ر�ر 
توقف �لعمل ومغادرة �ل�شركات �لعاملة 

فيه �لآن".
و�أ�شافت، �أن "�لعر�ق يف �أم�س �حلاجة 
�إىل �كم���ال �مليناء مل���ا �شيحدثه من طفرة 
نوعي���ة يف �لقت�ش���اد �لعر�قي من خال 
�لعائد�ت �ملالي���ة �لكبرية �لتي �شيجنيها 
�لع���ر�ق". وق���ال �لنائ���ب �ل�شاب���ق ع���ن 
�لب�ش���رة و�ئل عبد �للطي���ف، يف حديث 
"مين���اء �لف���او  �شاب���ق م���ع )�مل���دى( �إن 

�لكب���ري مت �لتخطيط ل���ه يف عام 1985، 
لأن �لع���ر�ق كان من�شغًا حينها باحلرب 

مع �إير�ن ومن ثم مت تاأجيله".
"ملف���ًا  �أن  �للطي���ف،  عب���د  و�أ�ش���اف 
��شتثماري���ًا كام���ًا ق���د مت تقدمي���ه ع���ام 
2003 عندم���ا كن���ت حمافظ���ًا للب�ش���رة 
من �شرك���ة بريطانية، م���ع �شركة �شاندة 
"�لإد�رة  �أن  �إىل  و�أ�ش���ار،  م�شري���ة". 
�ملحلية حينه���ا �أر�دت �أن تعطي للب�شرة 
م�شروعًا يليق بها، وكان ذلك ميناء �لفاو 

�لكبري". 
"ه���ذ�  �أن  عل���ى  �للطي���ف،  عب���د  و�ش���دد 
�مل�شروع قد تعاقب عليه عدد من روؤ�شاء 

حكومات، �أي منهم مل يتخذ قر�رً� ب�شاأنه 
وكاأن �ملو�شوع ل يعنيهم".

ون���وه، �إىل �أن "بع�س �لقوى �ل�شيا�شية 
ل�شال���ح  �لكب���ري  �لف���او  مين���اء  تعط���ل 
�جلانب �لكويت���ي �أو �إير�ن �أو �لمار�ت 

�أو م�شر".
"ه���وؤلء  �أن  �للطي���ف،  عب���د  ويج���د 
�ل���دول  ه���ذه  يف�شل���ون  �ل�شيا�شي���ني 
عل���ى م�شال���ح �لع���ر�ق"، منوه���ًا �إىل �أن 
"تعطيله ح�شل عن ق�شد منذ عام 2003 

ولغاية �لوقت �حلايل".
ه���ذه  وج���ود  "با�شتم���ر�ر  �أن���ه  ور�أى، 
و�ملوؤث���رة  �لفاعل���ة  �ل�شيا�شي���ة  �لق���وى 

مين���اء �لف���او لن يكتم���ل خ�شو�ش���ًا بعد 
�أن مت تقلي�شه م���ن 108 �أر�شفة �إىل 90 

ر�شيفًا وما تبقى مل ينجز �أي منه".
وي�شر�شل عب���د �للطي���ف، �أن "�جلهات 
�ملخت�ش���ة �ن�شغلت بكا�شر �لأمو�ج �لذي 
ل يق���دم ول يوؤخ���ر، وكاأن �لذي يريد �أن 
ين�ش���ئ د�رً� يب���د�أه بال�شي���اج، ول ي�شع 

�لأ�شا�س له".
و�نته���ى عب���د �للطي���ف، �إىل �أن "وز�رة 
�لنق���ل �لت���ي تعت���رب بت�شكياته���ا خم�س 
�إد�رته���ا  عل���ى  تعاقب���ت  ق���د  وز�ر�ت، 
�شخ�شي���ات ل عاقة لهم به���ا وكان لذلك 
�أثر و��شح على عدم �إكمال ميناء �لفاو".

ــة ــاف قــــرب النـــتـــهـــاء مـــن تــ�ــســامــيــم الــقــنــاة اجل

%  25 بلغ��ت  �لف��او  مين��اء  م�ش��اريع  �إجن��از  ن�ش��ب  "�لنق��ل": 
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 متابعة املدى 

�أك����د رئي�����س �للجنة �لأوملبي����ة �لوطنية 
رع����د حم����ودي، �أن �لق�شاء هو من يبت 
مب�شاأل����ة تكييف �لحت����اد�ت �لريا�شية 
ول دخل لوز�رة �ل�شباب و�لريا�شة �أو 

�للجنة �لأوملبية بذلك.
�لحت����اد�ت   " �إن   ، حم����ودي  وق����ال 
�لريا�شية لها �شخ�شية م�شتقلة ولديها 
قانونه����ا �خلا�س، ويف حال وجود �ي 
��ش����كال فقط �لق�ش����اء و�لهيئ����ة �لعامة 
هما �أ�شحاب �ل�ش����اأن يف ذلك" ،  مبينًا، 
�أن " �لتكيي����ف لي�س م����ن �شاأن �لأوملبية 
ول من �شاأن وز�رة �ل�شباب و�لريا�شة 
بدلي����ل �أن �ل����وز�رة عندم����ا تعطي �ملال 
لالحتاد�ت تر�ع����ي مطابقتها لل�شروط 
ومكيفة بح�شب �لقانون وهنالك ق�شاء 

هو من يبت بهذ� �لمر ".
و�أ�ش����اف حمودي، �ن " �جتماع �لهيئة 
�لعام����ة للجن����ة �لوملبية �ملق����رر �إقامته 
يف �ل�شاد�����س و�لع�شري����ن م����ن �ل�شه����ر 
�حلايل، �شيطرح بع�����س �لق�شايا �لتي 
و�لرتق����اء  �لريا�ش����ي  �لعم����ل  تخ�����س 
به"، لفت����ا �ىل �ن" �لجتم����اع �شيكون 
��شتثنائيًا كونه �شيتناول فقر�ت مهمة 
يف �ملح�ش����ر، �همه����ا مرك����ز �لت�شوي����ة 
�شتق����رر  �إذ  �لريا�ش����ي  و�لتحكي����م 
�ملر�شح����ة  �ل�شم����اء  �لعام����ة  �جلمعي����ة 

ملركز �لت�شوية ". 
ومن جهة �أخرى، ك�شف رئي�س �لحتاد 
�لعر�ق����ي لك����رة �لقدم، عدن����ان درجال، 
ع����ن موعد �إقامة قرع����ة خليجي 25 يف 

حمافظة �لب�شرة.
وقال درجال ، �إن "�لقرعة �شتقام خالل 
�لأ�شبوع �لثالث من �شهر ت�شرين �لأول 
�ملقب����ل، مب�شارك����ة ممثل����ي �ملنتخب����ات 
يف  �مل�شارك����ة  �لثماني����ة  �خلليجي����ة 

�لبطولة �ملرتقبة".
و�أو�ش����ح �أن "�لأمور ت�شري كما متوقع 
و�لبطول����ة �شتق����ام بق����وة يف �لب�شرة، 
�أن هنال����ك دعم����ا وتعاون����ا  ول �شيم����ا 
متو��شل����ن م����ن قب����ل رئي�����س �لحتاد 
�خلليجي لكرة �لق����دم و�أع�شاء �ملكتب 

�لتنفيذي".
و�أ�شار رئي�س �لحت����اد، �إىل �أن "ملعب 

�مليناء و�شل مر�حل متقدمة من �لعمل 
�ملتو��ش����ل لياًل و نهارً� وباقي �ملن�شاآت 
ل�شت�شاف����ة  جاه����زة  �لب�ش����رة،  يف 
�لوق����ت  يف  موؤك����دً�   ،"25 خليج����ي 
نف�شه "مت�شك �لع����ر�ق بحق �إ�شت�شافة 
خليج����ي 25، خ�شو�ش����ًا �أن هناك وقتًا 
كافيًا لتنظيم بطولة ��شتثنائية ونادرة 

من نوعها". 
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ب��درو  �لإ���ش��ب��اين  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س  �أد�ن 
وعدم  مدريد  �أتلتيكو  �شكوت  �شان�شي�س  
�تخاذه موقفًا �شد �لهتافات �لعن�شرية �لتي 
�لرب�زيلي  �ملهاجم  �شد  م�شجعوه  �أطلقها 
�لدوري  دربي  خالل  جونيور  فيني�شيو�س 
�مل��ح��ل��ي ل��ك��رة �ل���ق���دم �أم�����ام ري����ال م��دري��د 
�ملجموعات  بع�س  و�أطلقت  �للقب.  حامل 
قرد  "�أنت  هتافات  �أتلتيكو  م�شجعي  م��ن 
فيني�شيو�س، �أنت قرد" قبل و�أثناء �ملبار�ة 
�للدود 1-2  ري��ال على ج��اره  بها  فاز  �لتي 
مرتوبوليتانو".  "و�ند�  ملعب  على  �لأحد 
فيني�شيو�س  �أت��ل��ت��ي��ك��و  م�شجعو  ورم����ى 
ب��امل��ق��ذوف��ات، بينها  وم��و�ط��ن��ه رودري���غ���و 
يف  بالت�شجيل  �حتفالهما  خ��الل  ولع���ات، 
دييغو  �لأرجنتيني  �مل���درب  ف��ري��ق  م��رم��ى 
���ش��ي��م��ي��وين. و���ش��رتف��ع ر�ب���ط���ة �ل����دوري 
للجنة  ح�شل  ما  ب�شاأن  تقريرً�  �لإ�شباين 
�لتاأديبية يف �لحتاد �لإ�شباين لكرة �لقدم، 
يف وقت �لتزم �أتلتيكو بال�شمت ومل ي�شدر 

�أي بيان ب�شاأن هذه �لأحد�ث.
عند  �لكر�م  م��رور  مير  مل  �أتلتيكو  و�شمت 
�ل��ذي  �شان�شي�س،  ب���درو  �ل����وزر�ء  رئي�س 
ح�شوره  �أثناء  "بوليتيكو"  ل�شحيفة  قال 
�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف نيويورك 
"�أنا من �مل�شجعن �ملتحم�شن جدً� لأتلتيكو 
للغاية".  ح��زي��ن��ًا  ك��ن��ت  وب��ال��ت��ايل  م��دري��د، 

وتابع "كنت �أتوقع ر�شالة قوية من �لأندية 
كنت  ما  هذ�  �ل�شلوك،  من  �لنوع  هذ�  �شد 
يف  م�شوؤوًل  ك��ان  )ل��و  فريقي  من  �شاأطلبه 
�لنادي(. �أعتقد �أنه من �ملهم �أن تاأخذ �أندية 
�ل�شلوك على  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  �ل��ق��دم  ك��رة 

حممل �جلد و�لرد".

اأن  قليل  لعدد  ميكن  "ال 
يلطخوا �صورة االآالف 

واالآالف"
�ل��ي��وم  ظ��ه��ر  ب��ع��د  ح��ت��ى  �أتلتيكو  و�ن��ت��ظ��ر 

ح�شل،  ما  به  يدين  بيان  لإ�شد�ر  �لثالثاء 
غري  �لهتافات  يدين  مدريد  "�أتلتيكو  قائاًل 
�مل�شجعن  من  �أقلية  �أطلقتها  �لتي  �ملقبولة 

خارج �مللعب قبل �لدربي".
يلطخو�  �أن  قليل  ل��ع��دد  ميكن  "ل  و���ش��دد 
م�شجعي  م���ن  و�لآلف  �لآلف  ����ش���ورة 
ب�شغف  فريقهم  يدعمون  �ل��ذي��ن  �أتلتيكو 
�لأمل  "�إن  م�شيفًا  للخ�شم"،  و�ح�����رت�م 
)لقب  )روخيبالنكو(  عائلة  به  ت�شعر  �لذي 

�أتلتيكو( ملا حدث هائل. ل ميكننا �ل�شماح 
لقاعدة م�شجعينا �أن تكون على عالقة 

بهذ� �لنوع من �ل�شلوك و�لت�شكيك يف قيمنا 
ب�شبب �أقلية ل متثلنا".

وتابع "قر�رنا ثابت وو��شح، ولن نتوقف 
ح���ت���ى ي���ت���م ط����رده����م م��ن 
)روخيبالنكو(،  عائلة 
�أن  مي��ك��ن��ه��م  ل  لأن������ه 
منها".  ج���زءً�  يكونو� 
يف  ح�شل  ما  يكن  ومل 
م���ب���ار�ة �لأح�����د ���ش��وى 
لل�شر�رة  ��شتكمال 
بد�أها  �لتي 
رئ����ي���������س 
ر�ب�����ط�����ة 
وك���������الء 
عبن  لال �

يف 
نيا  �شبا �إ
بدرو بر�فو 
ح���������ن ق������ال 
�أم������ام م��الي��ن 
�إن  �مل�����ش��اه��دي��ن 
فيني�شيو�س  على 
"عن  �ل������ت������وق������ف 
كقرد"  �ل���ت�������ش���رف 
ط�������ري�������ق�������ة  يف 
�لحتفالية  رق�شاته 

بالأهد�ف.

باخلزي" "اأ�صعر 
و�عتذر بر�فو بعد ذلك، قائاًل �إنه ��شتخدم 
عبارة مل يق�شد بها �أي دللت عن�شرية، 
ب���ل �إن���ه���ا ت�����ش��ت��خ��دم ب�����ش��ك��ل ���ش��ائ��ع يف 
"�لت�شرف كالأحمق" �أو  �إ�شبانيا مبعنى 

"�لعبث".
مدريد  �لعا�شمة  بلدية  رئي�س  �نتقد  كما 
خ��و���ش��ي��ه ل��وي�����س م��ارت��ي��ن��ي�����س �أمل���ي���د� 
�أتلتيكو،  م�شجعي  م��ن  �أي�شًا  ه��و  �ل��ذي 
�جلمهور �لذي �أطلق هذه �لهتافات بحق 
لي�س  لهم،  مكان  "ل  قائاًل  فيني�شيو�س، 
فقط يف حدث ريا�شي، لكن يف �أي جمال 

من جمالت �حلياة".
وتابع "�أعتقد �أن ما يتعن علينا فعله هو 
�أعتقد  ل  لأين  �لأ�شخا�س  ه��وؤلء  حتديد 
�أنهم ي�شتحقون �ملجيء )�ىل �ملباريات(. 
ويجب  متامًا  �لتوبيخ  ي�شتحق  �أم��ر  �إن��ه 
ب�شفتي  ه��ذ�  "�أقول  و�أردف  �إد�نته". 
كم�شجع  و�أي�����ش��ًا  م��دري��د  بلدية  رئي�س 
لأت��ل��ت��ي��ك��و. �أ���ش��ع��ر ب��اخل��زي م��ن وج��ود 
�لتفوه  على  قادرين  لأتلتيكو  م�شجعن 

بهذ� �لنوع من �لإهانات �لعن�شرية".
ت �أ���ش��م��اء ك��ب��رية يف ك���رة �ل��ق��دم  وع����ربرّ
بيليه  �لأ�شطورة  غر�ر  على  �لرب�زيلية، 
ت�شريحات  حيال  �شخطها  عن  ونيمار، 
يرف�س  �إنه  مدريد  ريال  قال  فيما  بر�فو، 
�أنو�ع �لعن�شرية وكر�هية �لأجانب  "كل 

قانونية". �إجر�ء�ت  " و"�شيتخذ 

تو�ضيح من اللجنة االوملبية ب�ضاأن تكييف الو�ضعني املادي 
والقانوين لالحتادات 

 متابعة املدى 

ك�ش���ف �ملدير �لفني للمنتخب �لوطن���ي �لردين �لأول لكرة �لقدم، �لعر�قي 
عدنان حمد، �شبب �ختيار �ملنتخب �لإ�شباين للن�شامى لإقامة مبار�ة ودية، 
وه���و �لفوز على كو�شوفو قب���ل �شهور، حيث كانت �إ�شباني���ا تر�قبها نظر� 
لوجودها يف جمموعتها بالت�شفيات �لأوروبية، وقدمت �لأردن م�شتويات 
ممي���زة يف تلك �ملو�جه���ة .  وك�شف لو�شائ���ل �إعالم حملية..قب���ل �لتدريب 
�لر�شم���ي �لأول بعد �كتمال �شفوف �ملنتخ���ب �لوطني، �أن طموح �لن�شامى 
يف �ملرحلة �حلالية يتمثل بالو�شول لربع نهائي كاأ�س �آ�شيا و�لتو�جد بن 
�أف�ش���ل 8 منتخبات يف �لقارة، ومن ثم �لتاأه���ل لكاأ�س �لعامل 2026، كا�شفا 
عن وج���ود �ت�شالت مع �لعديد من �ملنتخب���ات �لكبرية خلو�س مو�جهات 
ودي���ة. و�أكد حمد �أن �ملنتخ���ب �لوطني ي�شري بخطى ثابت���ة نحو �لأهد�ف 
�ملر�شومة وحق���ق �أهد�ف �ملرحلة �ل�شابقة و�ش���ول للمكانة �لطبيعية �لتي 
حتقق���ت قبل 8 �شنو�ت، مبينا �شعوب���ة عملية �لإحالل و�لتبديل خ�شو�شا 
و�أنه���ا تتز�من مع �ش���رورة حتقيق �لنتائ���ج �لإيجابي���ة. وي�شتعد منتخب 
�لن�شامى خلو�س بطولة �لأردن �لدولية �لودية �لرباعية، مب�شاركة �لعر�ق 
و�شوريا وُعمان، كما مت �لإعالن ر�شميا عن مو�جهة �ملنتخب �لإ�شباين يف 

عمان يوم �ل� 17 من �شهر ت�شرين �لثاين �ملقبل 
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�أعل���ن �مل�ش���رف �لعام لن���ادي �لقوة �جلوي���ة �لريا�شي، �لفري���ق �لركن رعد 
ها�شم، عن ت�شوية �لأمور �ملالية �ملتعلقة بذمة �لنادي.

وق���ال ها�شم "مت تاأمن �ملبال���غ �ملالية �ملتعلقة بذمة �لن���ادي للمدربن نز�ر 
��ش���رف، وعب���د �جلب���ار ها�ش���م، و�شال���ح حمي���د، و�ملهاجم حمم���د حم�شن 

�شنجاري".
و�أ�شاف "مت تاأمن جميع �مل�شتحقات �ملالية ب�شكل نهائي و�شت�شلم جميعها 
ي���وم غد �لأربع���اء"، مبين���ا �أن "وز�رة �لدفاع ت�شعى جاه���دة لدعم �لعريق 
وعودت���ه ملن�ش���ات �لتتويج خالل ه���ذ� �ملو�شم �ملقبل من �ل���دوري �لعر�قي 

�ملمتاز لكرة �لقدم".
ويف وق���ت �شابق �ليوم، قال ع�شو جلن���ة �لرت�خي�س يف �لحتاد �لعر�قي 
لك���رة �لق���دم، كاظ���م ح�ش���ن، �إن "18 نادي���ًا ريا�شي���ًا م���ن �ل���دوري �ملمت���از 
ح�شل���ت على �لرت�خي����س، فيما مل حت�شل �ندية �لق���وة �جلوية، و�لطلبة، 
و�لديو�ني���ة، على �لرت�خي�س ب�شبب عدم معاجلة �لق�شايا �ملالية �ملكت�شبة 

للدرجة �لقطعية، وي�شاف لهم نادي �شامر�ء لعدم �متالكه ملعبًا موؤهاًل".
و�أ�ش���ار ح�ش���ن �إىل �أن "من ح���ق �لندية �لتي مل ترخ����س �ن تكمل و�شعها 
خالل فرتة �ل�شتئناف"، لفتًا �إىل �أن "يومي �جلمعة و�ل�شبت غري د�خالن 

�شمن �أيام �ل�شتئناف �خلم�شة". 

حمد يح�ضر الن�ضامى ملباراة 
ا�ضبانيا يف االردن

رئي�س وزراء اإ�ضبانيا يدين اأتلتيكو ل�ضكوته عن العن�ضرية بحق فيني�ضيو�س

 متابعة املدى 

�لد�ري����ة  �لهي����اأة  ع�ش����و  �ك����د 
لن����ادي  �لإعالم����ي  �لناط����ق 
عب����د  �لريا�ش����ي  �ل����زور�ء 
�لرحمن ر�شيد �أن فريقه خ�رج 
مبكا�ش����ب كب����رية م����ن جتم����ع 
�خلارج����ي �لفريق �ل����ذي �قيم 

موؤخرً� يف تركيا.
�إن" مع�شك����ر   ،  وق����ال ر�شي����د 
تركي����ا خ����رج مبكا�ش����ب فني����ة 
وبدني����ة وتكتيكية ع����ززت من 
جن����اح منظوم����ة �لعم����ل �لتي 
يعتمده����ا �مل����الك �لتدريبي يف 
ل�شيم����ا  �لإع����د�دي،  منهاج����ه 
�أن �لفريق خ�ا�����س فيه لقاء�ت 
جتريبية �أمام �لأندية �لرتكية، 
�أ�شهم����ت كثريً� باإح����د�ث عامل 

�لن�شجام ما بن �لالعبي".
و��ش����اف ر�شي����د �ن" تدريبات 
فريقه مبرحلتها �لثانية �شتبد�أ 
ب�ت�و�ج�����د  �خلمي�����س  �لي����وم 
��شتع����د�دً�  �لعنا�ش����ر،  �أغل����ب 
�جلدي����د،  �ملو�ش����م  لنط����الق 

مبين����ا �أن �لنو�ر�س �شيخو�س 
مبار�تن وديت����ن �أمام �لطلبة 
و�لع�شري����ن  �ل�شاد�����س  ي����وم 
م����ن �ل�شهر �حلايل ث����م يو�جه 
�حلدود يف �لثالث����ن منه، من 

�أج����ل �لوق����وف عل����ى جاهزية 
غم����ار  يف  للدخ����ول  �لالعب����ن 
�لك����روي  �ل����دوري  مناف�ش����ات 

�ملمتاز". 
و�أ�ش����ار ر�شي����د �إىل �أن "�مل����الك 

�أي����وب  بقي����ادة  �لتدريب����ي 
خ����الل  م����ن  يطم����ح  �ودي�ش����و 
مو�جهة �لطلب����ة و�حلدود �إىل 
و�شع �للم�ش����ات �لأخرية على 

ت�شكيلة �لفريق �لأ�شا�شية". 

ادارة الزوراء ت�ضيد بنتائج مع�ضكر اعداد الفريق يف تركيا 

 عمـار �صـاطع
معالي الكلمة

ِبَغ�����س �لنظر عن ق�شي����ة �شو�بط تر�خي�س �ندية ك����رة �لقدم �لعر�قية 
و�لتي �شغلت �ل�شارع �لريا�شي عمومًا و�لكروي على وجه �لتحديد من 
�ي����ام، وباتت �مليز�ن �حلقيقي يف تو�جد �لف����رق من عدمها يف م�شابقة 
�ملو�شم �جلديد 2022/ 2023، �ل �نني �جد يف تلك نعمة حقيقية ُتنبئ 
بثماٍر جديدة �شتك����ون موؤثرة ومهمة على �للعبة عندنا ب�شكل عام، وقد 

جُنني ِثمارها يف �لأعو�م �ملقبلة.!
�أق����ول.. بغ�����س �لنظر ع����ن �لثارة �لتي ن�ش����اأت و�ل�شج����ة �لتي ُ�ثريت، 
و�لأ�ش����و�ء �لت����ي �ُشِلطت على مو�شوع قدمي ف����ات عليه �لكثري و��شبح 
و�قع����ًا ل حم����ال من �له����روب منه، ف����اأن �لرت�خي�س باتت �لي����وم ُت�شكل 
�لعائ����ق �مام م����ن يبغي �لو�ش����ول �ىل �لتحدي �لمث����ل �و �لبقاء جاثمًا 
يف مكان����ِه ير�وح يف دو�مة �حللم و�لتطلع �ملنطق����ي لغٍد �أبهى و�أف�شل 
يف ُدني����ا ك����رة �لقدم، مع �ش����رورة �لأخذ يف �لعتب����ار�ت ق�شية �لعد�لة 
�ل�شمني����ة و�لفائقة و�لتعامل مببد�أ، �جلمي����ع �شو��شية كاأ�شنان �مل�شط، 

لأنه �شيكون �لفي�شل يف ح�شم كل �شيء.!
وهن����ا ل بد م����ن �لق����ول.. �نني �رف�س كغ����ريي من �جلادي����ن يف تغيري 
رقع����ة كرة �لقدم �لعر�قية و�ش����وًل �ىل �لحرت�فية، �ن ُترمى �لتهامات 
ُجز�ف����ًا �و �لإ�شاءة �و �لت�شهري و�لتكذيب على جلنة �لرت�خي�س، غياب 
�لدلة �ملنطقية �و �لعتماد على ��شاعات �كلت من حقيقة ما يحدث على 
�أر�س �لو�قع، َفالرت�خي�س ُتع����د �خلطوة �لأوىل يف �لطريق �ل�شحيح 
ل����دق بو�بة �لحرت�ف لالندية �ول و�ل����دوري مبجمل مناف�شاته، كونها 
�شتك����ون �لنطالقة �ش����وب فتح �أب����و�ب �لنتعا�س �لقت�ش����ادي لالندية 
تعاين �لمرين وم�شابق����ة تك�شف عن حقيقة �لرتقاء بامل�شتوى �لفعلي 

و�شوًل �ىل خدمة �ملنتخبات �لوطنية.!
لال�شف.. كان على �لندية � �لتي مل حت�شل على �لرتخي�س � �ن ل تهاون 
م����ع ف�ش����ل �لرت�خي�س و�أن ُتع����ريرّ �أهمية كبرية للق�شي����ة دون �ن تغ�س 
�لنظ����ر عن �لكثري من �لجر�ء�ت و�لنقاط �لتي بقيت عالقة ومل تنهيها، 
علم����ا �ن �غل����ب تلك �لنو�ق�����س رمبا كانت حُتل يف �مل����دة �ملحددة �شلفًا، 
وكان����ت رمبا �شتعطي تلك �لندية ج����و�ز �ل�شتمر�ر يف �لدوري �ملمتاز 
للمو�ش����م �جلديد، وتك����ون ذريعة بالبقاء مع ف����رق �ملقدمة، مبقابل قطع 
�لطري����ق �أم����ام ما ح����دث من تد�عيات حت����ى قبل مو�ش����وع �نهاء �جلدل 

�حلا�شل من قبل جلنة �لرت�خي�س.!
ويف �لو�ق����ع فاإن �لرت�خي�����س ��شبه بالمتحان �ل����ذي يجب �ن جتتازه 
�د�ر�ت �لندي����ة بال�ش����كل �ل����ذي يعطيه����ا �حل����ق يف �للع����ب يف دوري 
�ل�ش����و�ء وتتفوق في����ه بدرجة ت�شمن �كمال ملفه����ا دون �ي نق�س و�ن 
تعم����ل بجدية عل����ى ��شتكمال �ل�ش����روط و�ن حت�شل على �ج����ازة �لبقاء 
يف �مل�شابق����ات �لر�شمية على �ن ُتفع����ل �لرتخي�س �ملحلي وتقطف ثمار 
�كم����ال ملفه����ا و�ش����وًل �ىل �لآ�شيوي����ة وهي �عل����ى درجات م����ن �لنطاق 
�ملحل����ي، وه����و ما ُيجي����ُز لها �للع����ب يف �مل�شابقات �خلارجي����ة يف �لعام 

!.2024
يف ت�ش����وري �ل�شخ�ش����ي �ن �أنديتن����ا بحاج����ة ما�ش����ة �ىل عم����ل م����در�ء 
تنفيذي����ن و�إيجاد مو�قع مِلُ�شت�شارين وخرب�ء من �أجل �لنهو�س بو�قع 
عمله����ا �لإد�ري و�لفن����ي من جهة وكذل����ك ��شتقد�م �ش����ركات متخ�ش�شة 
بق�شايا �حل�شابات و�ملال ��شافة �ىل جهل �لإد�ر�ت بالق�شايا �لقانونية 
يف �لعدي����د م����ن �لأمور منها �إب����ر�م �لعقود يف جم����ال �لت�شويق و�لنقل 
�لتلفزي����وين و�لدعايات و�لفتقار �ىل �لرع����اة و�ملمولن، وعدم �عطاء 
�جلانب �ل�شحي �ي �همية �و �ن �لد�ر�ت جتهل بامور فتح �حل�شابات 
�مل�شرفي����ة �لبن����وك �لعاملي����ة كونه����ا من �شمن �ج����ر�ء�ت �مت����ام �شل�شلة 
�مللف����ات �ملتعلق����ة بالرت�خي�س و��شتيفائه����ا و�لتي بقي����ت بع�شها عائقًا 
�مام ح�شول �لندية على �لرت�خي�س.. ولال�شف فاإن هذه �لثقافة غائبة 
متام����ًا على �لعديد م����ن �لإد�ر�ت �لتي تدعي �لت�شحي����ح و�لرتقاء على 
�لبحر وتفتقد �ىل �لتنفيذ �لفعلي �و �نها ل تتمكن �لبحث عن �خلطو�ت 

�ل�شحيحة يف تطبيقها.!
و�لآن.. ف����اإن �د�ر�ت �لندي����ة ��شبحت �مام مفرتٍق م����ن �لطرِق، �إذ يقف 
بع�شه����ا �أمام خطوة �لجناز و�لتطلع وبن خط����وة �للحاق بالركب �و 
�لبقاء على م�شافة من �لنجاحات �لتي ترغب �لإد�ر�ت �ن حتققها، لكنها 
غري ق����ادرة على �إمت����ام �لنقاط �ملتعلق����ة بالرخ�شة �ملحلي����ة.. وهنا فاإن 
�نظار �جلمي����ع �شتتجه �شوب غرفة �ل�شتئن����اف �لتي �شتكون �لفي�شل 
ب����ن بق����اء �لندية غ����ري �ملرخ�ش����ة و�بتعاده����ا ع����ن �مل�شابق����ة �و تنفيذ 

�لت�شويات �ملالية �لتي تطلبها جلنة �لرت�خي�س.!
و�له����م من كل ذل����ك، �ن ُتفكر �د�ر�ت �لندي����ة �جلماهريية منها خا�شة 
بتاريخه����ا ومكانتها و�شمعتها، لن غي����اب �لرت�خي�س يعني عدم �للعب 
م����ع �لكبار وهو �مر ينذر بتغيري حقيقي يف خارطة كرة �لقدم �لعر�قية 

على م�شتوى �لدوري �ملمتاز.! 

الرتاخي�س.. اعرتاف وا�ضتئناف

لال�صف.. كان على االندية ـ التي لم 
تح�صل على الترخي�ص ـ ان ال تهاون مع 

ف�صل التراخي�ص واأن ُتعّير اأهمية كبيرة 
للق�صية دون ان تغ�ص النظر عن الكثير من 
االجراءات والنقاط التي بقيت عالقة ولم 

تنهيها، علما ان اغلب تلك النواق�ص ربما 
كانت ُتحل في المدة المحددة �صلفًا
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ع�سام اليا�سري  

د. فالح ا�سماعيل حاجم
  

الق�ساء الد�ستوري .. بين مطرقة متطلبات 
التغيير و�سندان الفراغ الت�سريعي

اأطفال العراق و�سبابه بال 
اآفاق وم�ستقبل مفقود

الحظ عادة ما يرتبط 
بالمقامرة , لتح�سل 

المفارقات والمفاجاأت في 
اي م�ؤ�س�سة من العائلة الى 
الدولة , وغالبا ما ترتبط 

بالباطل �سرعا وقان�نيا 
واخالقيا , ربما ه� هذا 
الذي حدده القراآن في 
الق�ل ) نف�س وما �س�اها 

فالهمها فج�رها وتق�اها 
. �سدق اهلل العظيم ( . 

فالقان�ن وال�سرع  يحميان 
التق�ى من �سر الفج�ر 

عادة .  

فاملجتمع �لعادل يجب �ن ال يهتم بتنظيم 
�ال�شو�ق وحف����ظ �لقانون و�لنظام ,لكن 
علي����ه د�ئم����ا �ن ي�شعى لزي����ادة �حلركية 
�الجتماعي����ة وتقلي����ل �ثار )ث����ر�ء �حلظ 
( ) توما�����س بيكيت����ي / مقال����ه يف كتاب 
 / �لكت����ب  �عظ����م  �القت�شاد/خال�ش����ة 

�س2020/234(.
�نن����ا نظمن����ا  بيكيت����ي  يا�شي����دي  ولك����ن 
�ال�ش����و�ق مب����ا يخ����دم �ثري����اء �حل����ظ , 
كونن����ا ال زلنا �شمن د�ئرة )�لتخت رمل( 
, فعندم����ا ن�شم����ع �ن �رب����اح �مل�ش����ارف 
�الهلي����ه م����ن �لفرق ب����ن �شع����ر �ل�شرف 
�لر�شم����ي و�شع����ر �ل�ش����وق �ملحلي����ه) بلغ 
ملي����اري دين����ار خ����الل ��شبوع فق����ط ( , 
يف ه����ذه �حلالة �ننا ندخ����ل بجد�رة يف 
�قت�شاد كازينو �لقمار . �ننا �مام فر�س 
ح����ظ فقط ت�شعى �طر�فه����ا للمزيد , �نهم 
كر�ك����ب �لدر�جة �لهو�ئية ال يطاأ �الر�س 

مبجرد �لتوقف.    
فاحل����ر�ك �الجتماع����ي ه����و �لكفيل فقط 
باز�حة ه����ذه �لكازين����و وزبائنها , كون 
و�شل����ت  و�لت�شريح����ات  �ل�شع����ار�ت 
لالنغ����الق وحتاول فت����ح كازين����و ثانية 
و�الم����ل  رب����ي  مارح����م  �ال  �خ����رى  �و 

باملت�شدين. 
حجر �لز�وية لالزمة ه����ذه هو ب�شهوده 
, حي����ث لي�����س م�شادفة �ن تك����ون �لكتلة 
�لنقدي����ة �ملكتن����زة �جلام����دة يف �ملن����ازل 
تبل����غ �كرث م����ن ٪70 من �جم����ايل �لكتله 
نف�����س  لتقابله����ا   , �لعر�قي����ة  �لديناري����ة 
�لن�شب����ة من غ����ر �لناخب����ن يف �لدوره 
�لربملاني����ة �حلالي����ة . ميك����ن الي حمل����ل 
�ن يقول لو كانت هن����اك ثقه باملر�شحن 
�جماال الطماأن �لناخب و�ودع مكتنز�ته 
للناخ����ب  حت����ى  ولك����ن   , �مل�ش����ارف  يف 
�مل����و�يل قد �مت����دت �لي����ه قو�ع����د �للعبة 

�ي�شا .  
ولكن �ي����ن تذهب عائ����د�ت �لنفط �خلام 
�ل����ذي   ) يفتق����د حمليا الب�ش����ط �شناعة( 
وه����ي تكري����ره لت�ش����كل ر�ف����د� حقيقي����ا 
حملي����ا ليناف�����س �شي����ده وم����واله �لنفط 
�خل����ام ه����و  �و�لغاز �ل����ذي �ذلتنا �شحته 
وه����و حت����ت عبائتن����ا .    لي�����س �ش����ر� �ن 
وتبي�شه����ا  وتهريبه����ا  �الم����و�ل  غ�شي����ل 
�لبل����د �ر�ش����دة مدخ����رة  لتف����رخ خ����ارج 
لط����و�رق �حلدث����ان وعم����ار�ت وجتارة 
معاك�شة ب����كل موؤهالتها , فهذه �لظاهره 
�ملتج�ش����دة �عالميا حي����ث مل مي�س يوم 

مل ن�شم����ع بقف�شاته����ا كم����ا تعل����ن �ملناف����ذ 
و�ملو�ن����ئ و�ل�شرط����ة �ملحلي����ة بالتعاون 
م����ع �جله����از �ل�شح����ي �لعلي����ل بامكانته 
م����ع �شريكته �ل�شيطره �لنوعية �ل�شهيدة 

ولتو�شع �لكمارك يف حرج �شاغط .   
�م����ا �مل�ش����ارف فاي�ش����ا تعاين م����ن ذ�ت 
�حلرج �ل�شاغط �شو�ء� �كانت حكومية 
�م �هلية لتم�شي �ىل هدفها غر �ال�شا�س 
وه����و خدمة �ملكتنزين وجلبهم ل�شاحتها 
' ولك����ن عليه����ا �ن تاأخ����ذ �الرن����ب كخيار 
وحي����د بع����د �ن ذه����ب �لغ����ز�ل ملوؤ�ش�شي 
�العتم����اد�ت  فت����ح  ب����دل  �لعمل����ة  �ش����وق 

بر�قبتها �ملالية �لعتيدة .  
وال ز�لة �حل����رج وجر�حاته علينا تنفيذ 
عل����ى �القل ما �شرعت����ه �ل�شغوط لتاليف 
ح����رج �حلر�ك �ل�شعبي , مث����ال ما يتعلق 
بتوط����ن �لرو�ت����ب �ملغذي����ات �ال�شا�����س 
للكتلة �لنقدي����ة �ملكتنزة بدل �ن تخو�س 
يف غمار حم����اوالت ت�شدي����ر مكتنز�تها 
�و  �لت�شدي����ر  دول  �و  �جل����و�ر  ل����دول 
��شتثماره����ا هن����اك ' �ذ تعر�����س �غلبه����م 
خل�ش����ار�ت باه�شة يف تقلب����ات �لدوالر 
هناك حيث حولت عملتنا به , فامل�شارف 
لي�����س يف ج����دول �هتماماته����ا  �الهلي����ه 

دوالر  ��شتح����وذ  �ذ  �ملكتن����ز  �شح����ب 
�ملركزي على هذ� �الهتمام كونه بدون ) 
وجع ر��س( , ولذلك لي�س معنيا بابتكار 
�دو�ت ومنتجات جلذب �الكتناز عموما 
و�الهتم����ام بالره����ن �لعق����اري و�لتاأمن 
وغره����ا م����ن و�شائل ��شتثم����ار �لكنوز ' 
بذريع����ة ع����دم �ال�شتق����ر�ر لينعك�س على 
�لثق����ه حي����ث جرب����ت بع�����س �مل�ش����ارف 

بكالكل وال ز�لت .  
كم����ا ف�شل����ت �حلوكم����ة �اللكرتوني����ة يف 
ح�شم ملف �لف�شائين ومليار�ت �شاعت 
يف دهالي����زه كم����ا �عل����ن من����ذ �شن����و�ت 
و�ال�شب����اب معروف����ه �شيا�شي����ا كزبائ����ن 
لدورة �نتخابية قادمة وماأرب �خرى .  

لذل����ك نح����ن يف ورطه حي����ث مت �لتورط 
يف ظل برمي����ر وجمل�ش����ه ود�شتورهم . 
و�نت�شر �لتلوث �ملتعمد وغر ه .  وهكذ� 
ندف����ع ثم����ن �للرب�لي����ة  �ملعلب����ه بقنين����ة 
�لتحا�ش�����س �ل�شيقة جد� و �له�شة  �لتي 
تلج����م �لعو�م عن علم �لكالم , ولكن �الن 
��شح����اب �الكتناز يوجهون دف����ة �لكتله 
�مل�شتنكفه عن �لت�شويت ' لتتحقق تنمية 
من خالل �دخار يف �مل�شارف �حلكومية 
يف ظ����ل ��شتق����ر�ر �قت�ش����ادي غ����ر ه�س 

بع����د تفعي����ل قو�ني����ن �الم�����س �لقري����ب 
بادو�ت حقيقية تقليدي����ة الن �ال�شتثناء 
و�ال�شتعج����ال غالب����ا نتائج����ه منحرف����ة 
�ي �ي�ش����ا لعب����ة ح����ظ مغلف����ة ب�شعار�ت 
و�عذ�رمع����دة م�شبق����ا . م�ش����ي �لوق����ت 
ب����دون نتائ����ج يدف����ع �لبع�����س للكازينو 
و�خليب����ة يف �لقمار من����اخ منا�شب لنمو 
�لكر�شتال و�خو�ته لي�شبح قطاعا بديال   

فاعال ي�شرتي ذمما جاهزة رمبا . 
فاالدخ���ار يف �مل�ش���ارف �لت���ي يكفله���ا 
بن���ك �لبن���وك ه���ي خط���وة �وىل به���ذ� 
�الجت���اه وه���ذ� �الدخ���ار ه���و بو�ب���ة 
تدفق لالكتنار �لرتليوين نحو �لتنمية 
وه���ذ� �شي���اق  �قت�ش���اد حقيق���ي يلعب 
دوره بغ���ر العبي �قت�ش���ادي �ل�شدفة 
�ملقامرين وق�شري �لنظر  . فالزر�عة 
و�ل�شناعة �ملمولت���ن مبا�شرة من بنك 
�لبنوك ومنظومته هي �لكافل �لوحيد 
و�لره���ان �الوحد , �شيم���ا بعد م�شاندة 
حمل���ة  م���ن  عري�ش���ة  �شعبي���ة  قاع���دة 
��شه���م �ل�ش���ركات �جلدي���دة و�لقدمي���ة 
يف �لزر�ع���ة و�ل�شناع���ة . بع���د تفعيل 
وز�رة �لتخطي���ط و�لقو�نن �لتقليدية 
يف �لنم���و �لتنمي���ة , ولغل���ق �الب���و�ب 

�لتي �تت منها رياح �لت�شحر و�لتملح 
وذب���ح �القت�ش���اد �حلقيق���ي بزر�عت���ه 
و�شناعت���ه ومياهه . لتع���ود �شناعتنا 
�لنفطية و�لتقليدية وزر�عتنا �حلديثة 
كما تب�شر بها �النب���ار وتعود كهربائنا 
للالقت�ش���اد  �النت���اج  ج���دوى  توؤه���ل 
��شت���ر�د  بلع���ه  �ل���ذي  �حلقيق���ي 

�ال�شتهالك �ل�شر�س .
و�لق�ش���اء عل���ى �لبطال���ة �و �حلد منها 
م���ع �لفقر ال ياأتي عرب �شدقات �لرعاية 
�لبائ�ش���ة �ملوؤب���دة للبوؤ�س رغ���م زخمه 
�لعملي���ة  ب���ركات  بف�ش���ل  �ملتو��ش���ل 
�ل�شيا�شية �لت���ي تعطي �شمكة �شغرة 
ب���دون �شبك���ة ' ناهي���ك �نه���ا يف دو�مة 
مقام���ري �ل�شيا�شة . فاالمو�ل �ملكتنزه 
يف �ملنازل + ملي���ار�ت �لوفرة �لنفطية 
+ �طن���ان �لذه���ب �حلالي���ة + �الم���ول 
�مل�ش���رتدة �ملهربة =   تنمي���ة م�شتد�مة 
بامتي���از , مل تت���ح الي دول���ه نامية �و 
متقدم���ه يف �لتاري���خ �ملعا�ش���ر . و�ال 
تذه���ب �الطن���ان و�مللي���ار�ت ل�ش���ركاء 
و�ع�ش���اء ن���ادي �لقم���ار .  ولكن ذ�كرة 
�ل�شع���وب ح���اده ومفاجئ���ة . و�لعاقبة 

للمتقن و�ملتع�شن .

من����ذ خم�ش����ة عق����ود و�أطف����ال �لع����ر�ق جي����ال 
�ملظ����امل  م����ن  �لعدي����د  يعان����ون  جي����ل  بع����د 
و�النته����اكات, و��شت����دت معاناتهم وتر�كمت 
ممار�ش����ة �أ�شاليبه����ا دون ر�دع قان����وين على 
�مل�شتوي����ن �لد�خل����ي »�لوطن����ي« و�ل����دويل 
ناهي����ك عن �ملعاه����د�ت �لتي م����ن �شاأنها عادة 
يف �أي بل����د مدين �أن حتم����ي حقوق �لطفولة 
و�الأموم����ة ورعايتهم����ا, �إال يف �لع����ر�ق �لذي 
ال ز�ل من����ذ �حتالله عام 2003 غر م�شتقرً�, 
�شيا�شي����ًا و�أمني����ا. فاالأطف����ال و�ل�شب����اب على 
وج����ه �خل�شو�س يعانون م����ن �شوء �ملعاملة 
على �مل�شت����وى �الإد�ري و�ملجتمعي ويجري 
�شح����ق طفولته����م و�أمانيه����م ب����كل �لو�شائ����ل 
دون  يوج����د  �لقبي����ل,  ه����ذ�  م����ن  و�لط����رق. 
حماكم����ات عدد كب����ر من �الأطف����ال و�ل�شباب 
يف �ل�شج����ون �لعر�قي����ة �ملنت�ش����رة يف عموم 
�لبالد, حتت طائل����ة �التهام �لكيدي كاالدعاء 
مل�شاركته����م يف �ملظاه����ر�ت عل����ى �أنهم عمالء 
�أو �تهامه����م باالنتم����اء �إىل د�ع�����س. وغالب����ا 
م����ا تك����ون �لع����ودة �إىل �أ�شره����م م�شتحيل����ة, 
مناطقه����م  �إىل  عودته����م  تي�ش����رت  م����ا  و�إذ� 
�شيما �ملحافظ����ات �جلنوبية وبغ����د�د, فاإنهم 
معر�ش����ون خلط����ر �لو�ش����م و�ال�شتبع����اد �أو 
�لتعر�����س للم�شاءل����ة و�لعن����ف م����ن قبل زمر 
تابعة الأحز�ب �ل�شلط����ة. ويف �أغلب �الأحيان 
�أم����ل يف  ب����ال  �لن�شي����ان  ط����ي  يعي�ش����ون يف 
�مل�شتقبل بعد �شنو�ت من �ملعاناة من �لعزلة.

�إن �نتهاك �ل�شلطات �لعر�قية قو�عد »عد�لة 
�الأح����د�ث �لدولي����ة وحق����وق �لطف����ل« عل����ى 
�أ�شا�����س قو�ن����ن مكافح����ة �الإره����اب �ملث����رة 
للجدل, ت�شكل �لعقبة �الأ�شا�س لعدم ��شتقر�ر 
حي����اة �الأطف����ال و�ل�شب����اب. تن�����س »�تفاقية 
�لطف����ل  بحق����وق  �ملتعلق����ة  �ملتح����دة«  �الأمم 
و�لت����ي �شادق عليها �لع����ر�ق �أي�شا, على: �إن 
�حتج����از �الأطف����ال م�شم����وح به فق����ط �إن كان 
�ملالذ �الأخ����ر الأق�شر وقتا ممكن����ا. ومن بن 
�أمور �أخرى, فاإن مبادئ �الأمم �ملتحدة ب�شاأن 
�الأح����د�ث, توؤك����د على �أن �الحتج����از �ل�شابق 
للمحاكم����ة يج����ب �أن يك����ون ممكن����ا فقط يف 
ح����االت ��شتثنائي����ة, �إال �أن �لتقارير, تتحدث 
عن ح����و�يل 270 قا�شر� كان رهن �الحتجاز 
�ل�شاب����ق للمحاكم����ة لفرتة غ����ر م�شموح بها 
يف نهاي����ة ع����ام 2020, وال يوجد مربر لعدم 

�تخاذ �إجر�ء�ت الإنهاء هذه �النتهاكات.
فاملئ����ات م����ن �لقا�شرين ما ز�ل����و� حمتجزين 

ب�شبب �دعاء�ت كيدي����ة مزعومة »بعيًد� عن 
�الأنظ����ار«. و�إن �لعديد من �الأطفال و�ل�شباب 
و�ش����وء  للعن����ف  يتعر�ش����ون  �مل�شجون����ن 
�ملعامل����ة ويحتج����زون يف بع�����س �الأحي����ان 
م����ع �لبالغ����ن. وت�ش����ر �لتقاري����ر �ملتوف����رة 
ل����دى �ملنظم����ات �لدولي����ة �لتي تقّي����م �لو�شع 
يف �ل�شج����ون بناء على مقاب����الت مع خرب�ء 
مثق����ل  باأكمل����ه  »�لنظ����ام  �أن  �إىل  حملي����ن: 
باالأعب����اء ب�ش����كل كب����ر«. ويع����اين �الأطف����ال 
و�ل�شباب �الأيزيديون و�لرتكمان �لعر�قيون 
باالإ�شاف����ة �إىل �لقا�شرين �لع����رب �ل�شنة من 
مناطق د�ع�����س �ل�شابقة من هذ�, كما ال توفر 
�ل�شجون للمعتقل����ن م�شاحة كافية للجلو�س 
�الأك����رث  و�مل�شكل����ة  و�لن����وم.  و�ال�شرتخ����اء 
خط����ورة: �إن برنام����ج �إعادة تاأهي����ل و�إعادة 
دم����ج �لقا�شري����ن �مل�شجونن ال يت����م تطبيقه 

من قبل �حلكومة �لعر�قية وموؤ�ش�شاتها.
�إن و�شع �أطفال �لعر�ق �لقا�شرين �ليوم يف 
ظل نظ����ام �ملحا�ش�شة �لطائفي����ة �لتي �أ�ش�س 
له����ا �الحتالل: و�ش����ع م�شابه مل����ا قبل �شقوط 
�شد�م ح�ش����ن. و�مل�شكل����ة �الأ�شا�شية هي �أنه 
»ال توجد خطة عمل وطنية �أو ��شرت�تيجية 
متما�شك����ة« لتح�شن �لو�ش����ع. و�أدى زعزعة 
�لنظ����ام �لعمي����ق �جل����ذور ب�شب����ب �شيط����رة 
�جلماعات �لدينية و�مليلي�شيات �مل�شلحة منذ 
عدة �شنو�ت على �لقر�ر يف �لبالد, �إىل زيادة 
»�نعد�م �لثقة« وتدمر �لتما�شك �الجتماعي 
وجع����ل �ملحاكم����ات تفتقر للمعاي����ر �لعادلة. 
يعم����الن  و�لظل����م  �لبني����وي«  »�لتميي����ز  و 
كمحركن قوين الإنتاج �آثار جمتمعية �شلبية 
حمتملة على �ملدى �لطويل. و�الأكرث خطورة 
»جعل �جلماع����ات �ملت�شررة من �لنا�س مرة 

�أخرى تقبل �جلماعات �ملتطرفة«.
للغاي���ة«  و�شع���ب  »ح�شا����س  �ملو�ش���وع 
�لع���ر�ق  يف  �الإن�ش���ان  حلق���وق  بالن�شب���ة 
�الأبري���اء  �ملو�طن���ن  ل���الآالف  وبالن�شب���ة 
يف  عنه���م«  �ملبل���غ  غ���ر  �أو  »�مل�شجل���ن 
�ل�شجون �لر�شمية �أو �لتابعة ب�شكل و�آخر 
عل���ى  حماكم���ات  دون  �ملنف���ذة  لالأح���ز�ب 
�أ�شا�س »�شيادة �لقانون«. غر �أن �أ�شو�ت 
�لقا�شرين و�آالمه���م يف �ل�شجون الأ�شباب 
�أخرج���ت �حلكوم���ة  ق���د  كيدي���ة منظم���ة, 
و�لق�ش���اء عن ب���وؤرة �الدع���اء�ت �إىل ر�أي 
عام يج���ذب �النتباه ويدع���و لو�شع ر�دع 

لها.

مما ال �شك في���ه �أن �ملتغر �لوحيد يف �لعالقات 
�الجتماعية - �ل�شيا�شية هو �ملتغر�لت�شريعي. 
تل���ك حقيق���ة بات���ت حم�شوم���ة وال ج���د�ل فيها. 
�نطالقا م���ن ذلك البد �أن يك���ون م�شر �لقو�عد 
�ملنظم���ة لتل���ك �لعالق���ات يف تر�ب���ط م�ش���ري 
معه���ا. ورمب���ا يكون ه���ذ� �لرت�ب���ط �لد�فع �ىل 
لتل���ك  �ملنظم���ة  �لقانوني���ة  �لقو�ع���د  �شياغ���ة 
�لعالقات بال�شكل �لذي يجعلها موؤهلة الحتو�ء 
تل���ك �ملتغ���ر�ت و�شابقة له���ا, بال�ش���كل �لذي ال 
ي���دع جماال لتخلف �لقو�عد �لقانونية ووقوعها 
يف م���ا بات معروف���ا بالف���ر�غ �لت�شريعي, �لذي 
م���ا كان يخ����س  �ذ�  يف�ش���ي بطبيع���ة �حل���ال, 
�لت�شريع �ال�شمى وه���و �لد�شتور �ىل �الن�شد�د 
�ل�شيا�ش���ي و�مل���اأزق �لد�شت���وري, �ل���ذي نعي�س 
جتليات���ه ب���كل و�ش���وح يف �حلال���ة �لعر�قي���ة 
�لر�هنة, حيث تقف �لقو�عد �لد�شتورية عاجزة 
ع���ن معاجل���ة �ال�ش���كاالت, �لت���ي طامل���ا و�جهت 
�لدول و�ل�شعوب, مبا يف ذلك �لقريبة جغر�فيا 

من بلدنا )م�شر وتون�س مثاال قائما(.
�ن و�ح���د� م���ن �ال�ش���كاالت �ملهم���ة �لتي تعرتي 
�لت�شري���ع, و�لت���ي ع���ادة م���ا تو�ج���ه �لق�ش���اء 
�لد�شتوري �ثناء تاأديته مل�شوؤولياته هو �لفر�غ 
�لت�شريع���ي. عل���ى �ن���ه الب���د م���ن �لتنبي���ه قب���ل 
و�ش���ع مو�شوعة �لفر�غ �لت�شريعي على طاولة 
�لت�شريح �ىل �أنه لي�س هنالك من ت�شريع مكتمل 
, حتى يف تلك �لبلد�ن �لتي قطعت �شوطا كبر� 

يف جمال بناء دولة �ملوؤ�ش�شات �لر�شينة.
وينبغ���ي �ال�ش���ارة �ي�شا �ىل �أن وج���ود �لفر�غ 
�لد�شتوري متاأت من عو�مل خمتلفة, رمبا يقف 
يف �ملقدمة منها تخلف �لت�شريعات )�لد�شتورية 
�شمن���ًا( ذ�ت �لطبيع���ة �ملحافظ���ة ع���ن م�شايرة 
�لعالق���ات �الجتماعية �ملتطورة و �لديناميكية, 
و�لتناق����س يف عملي���ة �ل�شر�ع, �لت���ي عادة ما 
تر�ف���ق تطور تل���ك �لعالق���ات, ه���ذ� ��شافة �ىل 
�المكاني���ات �ملحدودة لدى �مل�ش���رع ذ�ته ب�شبب 
حد�ثة �لتجربة وندرة �ملوؤهالت, وهي �مل�شكلة 
�لت���ي ع���ادة م���ا تو�ج���ه �لدميقر�طي���ات حديثة 
�لعه���د وغياب �ملتخ�ش�ش���ن )�لتكنوقر�ط( يف 
�شف���وف �مل�شرع���ن وم�شت�شاريه���م. وهنا �جد 
منا�شب���ا �ال�ش���ارة �ىل �أن و�ح���د� م���ن م�شببات 
ذل���ك هو �نته���اج ��شلوب �ملحا�ش�ش���ة كا�شلوب 
لتقا�شم �ل�شلطات و�ملو�قع �ملهمة يف موؤ�ش�شات 
منه���ا  تع���اين  �لت���ي  �ملع�شل���ة  وه���ي  �لدول���ة, 
منظوم���ة بناء �لدول���ة يف �لع���ر�ق, �الأمر �لذي 

يق���ود �ي�شا, بطبيع���ة �حل���ال, �ىل �لتاأثر على 
م�شت���وى مهني���ة �مل�شوؤول-�مل�ش���رع عل���ى وجه 
�خل�شو����س و�بتع���اده ع���ن �لتخطي���ط �ل�شليم 
لتاأمن متطلبات �لتط���ور �الجتماعي وحاجاته 
�الآني���ة و�ال�شرت�تيجية. ولي����س �أقل خطر� مما 
تق���دم وجود عيوب يف تقني���ة �لت�شريع وغياب 
�لتحلي���ل �ملهن���ي �ملنا�ش���ب ل���دى �ملتخ�ش�ش���ن 
�حلقوقي���ن, ناهي���ك ع���ن حم���اوالت �لت�شوي���ه 
)�ملتعم���د �أو لغياب �خل���ربة( الأ�شاليب وطر�ئق 
و�شع �ط���ر منا�شبة لتنظيم �مل�شالح �ملت�شارعة 
م���ن جان���ب �للوبي���ات �ملختلف���ة وغره���ا م���ن 
�لفعالي���ات �الجتماعي���ة )�لنقاب���ات ومنظم���ات 

�ملجتمع �ملدين مثاال( .
ومم���ا ال �شك في���ه �ي�ش���ا �أن �لف���ر�غ �لت�شريعي 
�لقان���وين  �لتنظي���م  عي���وب  ب���ن  م���ن  يعت���رب 
للعالقات �الجتماعي���ة, تلك �لعيوب �لتي توؤدي 
يف ح�شيلته���ا �لنهائي���ة, لي����س فق���ط �ىل خرق 
حق���وق �ملو�طن���ن وحرياته���م �ال�شا�شي���ة, بل 
�نه���ا توؤ�ش���ر �ي�ش���ا �ىل �ح���د�ث خل���ل يف عمل 
�ملوؤ�ش�ش���ات �لد�شتورية, وهو �الأمر �لذي يظهر 
لنا بكل جالء يف �حلالة �لعر�قية �لر�هنة, حيث 
يق���ف �لد�شت���ور و�لت�شريعات �الأخ���رى عاجزة 
عن ح���ل �الن�ش���د�د �ل�شيا�شي وترتي���ب �لعالقة 
بن �طرف �ل�ش���ر�ع �ملتنازعة. ولي�س �أدل على 
ذلك من �ل�شعوبات �لتي تو�جه و�حدة من �هم 
�ل�شلط���ات �لرقابي���ة �أال وهي موؤ�ش�ش���ة �لق�شاء 
�لد�شت���وري, �لت���ي جعله���ا �لف���ر�غ �لت�شريعي, 
�الك���رث  بقو�ع���ده  يتعل���ق  فيم���ا  وخ�شو�ش���ا 
�شم���وً� وهو �لد�شت���ور, م�شلوب���ة �الر�دة جتاه 
�ال�شتع�ش���اء �لكب���ر �ل���ذي تو�جه���ه منظوم���ة 
�ل�شلط���ة, ذل���ك �ال�شتع�ش���اء �ل���ذي كاد يع�شف 
بالركن �لثالث م���ن �ركان �لدولة وهو �ل�شلطة. 
وهن���ا �جد لز�ما �لتذكر مب���ا �علنه �ل�شيد فائق 
زي���د�ن رئي����س جمل�س �لق�ش���اء �الأعل���ى, �لذي 
�أ�شار �ىل �أن »�خلروقات �لد�شتورية �و �الفعال 
�جتماعي���ا و�خالقي���ا ال ميك���ن  �ملقبول���ة  غ���ر 
للقا�ش���ي م�شاءل���ة مرتكبه���ا �ش���و�ء موؤ�ش�ش���ات 
�و �ف���ر�د �ال بوجود ن�س �شري���ح يعاقب عليها 
وف���ق �ل�ش���روط �لقانونية �لت���ي ينظمها �لن�س 
�لد�شت���وري �و �لقان���وين, ومثال عل���ى ذلك �ن 
�لق�شاء يدرك متاما �الث���ار �ل�شلبية للخروقات 
�لد�شتوري���ة �لت���ي ح�شل���ت بع���د �النتخاب���ات 
 2021 �شن���ة  �الول  ت�شري���ن  يف  �لت�شريعي���ة 
�ملتمثلة  بع���دم �اللتز�م بالتوقيتات �لد�شتورية 

يف ت�شكي���ل �ل�شلط���ة �لتنفيذي���ة ب�شقيها رئي�س 
�جلمهوري���ة وجمل����س �ل���وزر�ء بح�ش���ب  ن�س 
�مل���ادة )66( م���ن �لد�شتور, ورغ���م و�شوح هذ� 
�خلرق �لد�شت���وري �ال �ن �لق�شاء مل يكن قادر� 
عل���ى معاجلة ه���ذ� �خلرق �و م�شاءل���ة مرتكبيه 
ب�شب���ب ع���دم وج���ود ن����س د�شت���وري يجيز له 
ذل���ك, وهذ� م���ا مل�شناه جلي���ا يف ق���ر�ر �ملحكمة 
�الحتادي���ة �لعلي���ا �لع���دد 132 وموحد�تها 17 
دعوى/�حتادية/2022  �ل�شادر  بتاريخ 7 /9 
/2022 بخ�شو����س دع���وى طلب ح���ل جمل�س 
�لن���و�ب �ذ رغ���م �ن �لق�شاء يتفق مع �ملدعي يف 
تلك �لدعوى و�قعيا بوجود خروقات د�شتورية 
مرتكب���ة م���ن قب���ل جمل����س �لن���و�ب و�شخ����س 
تل���ك �خلروق���ات ب�ش���كل و��ش���ح �ال �ن �لق�شاء 
�لد�شت���وري رد �لدع���وى بطل���ب ح���ل جمل����س 
�لن���و�ب الن جز�ء ه���ذ� �خلرق )ح���ل �ملجل�س( 
�وكلت���ه �ملادة )64( م���ن �لد�شت���ور �ىل جمل�س  
�لنو�ب ذ�ته بان يحل �ملجل�س باالغلبية �ملطلقة 
لع���دد �ع�شائ���ه �م���ا بن���اء عل���ى طل���ب م���ن ثلث 
�ع�شائ���ه �و طل���ب م���ن رئي�س جمل����س �لوزر�ء 

ومبو�فقة رئي�س �جلمهورية .
ونح���ن ب�شدد �حلدي���ث عن �لف���ر�غ �لت�شريعي 
وح���دود �شالحيات �لق�شاء �لد�شتوري يف هذ� 
�جلانب البد من �ال�شارة �ىل �أن �جهزة �لق�شاء 
�لد�شت���وري ال متتل���ك �شالحية خا�ش���ة بتقييم 
د�شتوري���ة �لفر�غ �لت�شريع���ي. مع ذلك فان هذه 
�مل�شكلة غالب���ا ما تربز كق�شية م�شاحبة لق�شية 
��شا�شي���ة �أخرى يتم �لنظر فيها من قبل �ملحكمة 
ح���ول د�شتورية, �أو ع���دم د�شتورية ت�شريع ما. 
باالرتباط مع ذلك جتدر �ال�شارة �إىل �أن �لق�شاء 
�لد�شت���وري ينطل���ق عن���د حتديد موقف���ه, �لذي 
يتمث���ل يف �أن �لف���ر�غ يف قانون م���ا من �ملمكن 
�أن ي�ش���كل ��شا�ش���ًا ومنطلق���ًا للتحق���ق من مدى 
د�شتوري���ة ذل���ك �لقانون, خ�شو�ش���ا �ذ� ما �دى 
ذل���ك �لفر�غ �ىل خ���رق, �أو �مكانية خرق حقوق 

د�شتورية حمددة.
ورمب���ا يك���ون �حلديث ع���ن �لف���ر�غ �لت�شريعي 
منقو�شا دون �لتنوي���ه �إىل �ن ��شاليب معاجلة 
ه���ذ� �ملو�ش���وع تختلف م���ن منظوم���ة قانونية 
�ىل �أخ���رى. ففي دول ما يطل���ق عليها �ملنظومة 
�الوربية ع���ادة ما يتم �ز�لة �لف���ر�غ �لت�شريعي 
م���ن خ���الل �مل�ش���رع ذ�ته, فيم���ا يذه���ب �لق�شاء 
�لد�شتوري, �لذي ال ميتلك حق رف�س �لدعاوى 
بهذ� �ل�ش���اأن �ىل ��شتخد�م تقنيات �خرى النفاذ 

�لقان���ون مثل �لرج���وع �ىل ت�شريع���ات �شبيهة, 
مب���ا يف ذل���ك �لقان���ون �لفرع���ي, يف حماول���ة 

للتغلب على �لفر�غ �لت�شريعي.
�الجنلو-�شك�شوني���ة  �ملنظوم���ة  دول  يف  �م���ا 
)common law( حيث موطن والدة وتطبيق 
)�ل�شو�ب���ق �لق�شائي���ة( كثر� م���ا تتكرر حاالت 
�لف���ر�غ  معاجل���ة  �ىل  نف�ش���ه  �لقا�ش���ي  يلج���اأ 
�لت�شريع���ي, �ذ يق���وم ب���دور �مل�ش���رع من خالل 
خلق �ل�شابقة �لق�شائية. وهنا البد من �ال�شارة 
�ىل �ن���ه يف ظروف �لعومل���ة لي�س من �ل�شعوبة 
مالحظة تقارب وتالق���ح �ملنظومات �لقانونية, 
�الم���ر �ل���ذي يجعل م���ن �لفو�رق �م���ر� ب�شيطا. 
وينبغ���ي �ال�شارة هنا �أي�ش���ا �ىل �لدور �ملتز�يد 
لق���ر�ر�ت �الجه���زة �لتنفيذي���ة ل���دول �ملنظومة 
�ملذك���ورة, يف حن يتك���رر �حلديث ع���ن زيادة 
دور �ل�شو�ب���ق يف �لق���ر�ر�ت �لق�شائي���ة وع���ن 
�همي���ة خلق �لقاع���دة �لقانونية من قبل �ملحاكم 
�لعليا, وخ�شو�شا قر�ر�ت �ملحاكم �لد�شتورية, 
�الأم���ر �ل���ذي يدف���ع �لكث���ر م���ن �ملتخ�ش�ش���ن 
)�ملحافظ���ن( �ىل معار�ش���ة �لتحديث و�لدعوة 
�ىل �اللت���ز�م بروح �لن�شو����س �لقانونية وفق 

مبد�أ )ال �جتهاد يف مو�شع �لن�س( .
�نني �أرى �ن �حلالة �لعر�قية �لر�هنة ت�شتدعي 
�لتفك���ر جديا بتحدي���ث �لت�شريع���ات �لعر�قية 
ويف مقدمته���ا �لد�شت���ور, وخ�شو�ش���ا بع����س 
قو�عده »�ملعرقلة لت�شكيل �ل�شلطات �لد�شتورية 
و�لت���ي �شبب���ت حال���ة �الن�ش���د�د �ل�شيا�شي وما 
ر�فقه���ا من �حد�ث موؤ�شفة ب���ان يتم �لن�س على 
جز�ء خمالفة �ي ن�س د�شت���وري بنف�س �لن�س 
�و  لالجته���اد  قابل���ة  غ���ر  و��شح���ة  ب�شياغ���ة 
�لتاأوي���ل. وبال�شكل �لذي يتجاوب مع متطلبات 
�لتغي���ر, مع �الخذ باالعتبار ما تفر�شه �لعوملة 
وث���ورة �ملعلوم���ات م���ن و�ق���ع جدي���د, �ش���و�ء 
عل���ى �مل�شتوى �ملحل���ي �أو �القليم���ي و�لدويل, 
باال�شافة �ىل �شرورة �لنظر عند ذلك من خالل 
مو�ش���ور �مل�شلحة �لوطنية �لعليا و�للجوء �ىل 
�ملبادئ �لتي يت�شمنه���ا �لد�شتور, وهي ت�شمو, 

دون �شك, على كافة �لقو�عد �الأخرى.

*
- مقال���ة لل�شي���د فائ���ق زي���د�ن رئي����س جمل����س 
�لق�ش���اء �الأعل���ى حتت عن���و�ن )�لق�ش���اء.. بن 
مطرق���ة �لو�قع و�شند�ن �لن�شو����س( من�شورة 

. hoc.iq على موقع �ملجل�س

هل الكتناز اأ�سا�س اإدارة الأزمة  ؟  

ثامر الهيم�س
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لت  من ب���ن املر�صحن اخلم�ص���ة النهائي���ن، تو�صّ
جلنة تق���دمي الفيلم الذي ميّث���ل ال�صينما الإيرانية 
يف حف���ل الأو�ص���كار اىل اإختي���ار فيل���م "احل���رب 
العاملي���ة الثالث���ة" كممث���ًا له���ا لعر�ص���ه يف حف���ل 

جوائز الأو�صكار عام 2023. 
يف ال�صياق اأو�صح املتحدث الر�صمي وع�صو جلنة 
تق���دمي الأف���ام الإيرانية يف حف���ل توزيع جوائز 
الأو�صكار 2023 " بروي���ز �صيخ طادی": اختارت 
جلنة الختيار 17 فيلما للمراجعة بعد اجتماعات 
عدي���دة ومراجعات ل� 57 فيلم���ا موؤها يف املرحلة 
الأوىل، وبع���د اإعادة املراجعات مت تر�صيح خم�صة 
اأف���ام للعر����ض النهائي والتي �صيت���م اختيار فيلم 

واحد منها. 
واأكم���ل مو�صح���ًا به���ذا ال�ص���دد: "حال���ة مه���دي" 
)موقعي���ت مه���دی( للمخ���رج ه���ادي حج���ازي، و 
"ال�صبي الدلفن" )پ�صر دلفينی( من اإخراج حممد 
خرياندي�ض، و"ب���دون موعد م�صبق" )بدون قرار 
قبل���ی( م���ن اإخ���راج به���روز �صعيب���ی، و"تفريق" 
)تفري���ق( م���ن اإخ���راج م���اين حقيق���ي، و"احلرب 
العاملية الثالثة" )ج���نك جهانی �صوم( من اإخراج 
هوم���ن �صي���دی، كان���ت من ب���ن الأف���ام اخلم�صة 
املر�صحة لتمثي���ل ال�صينما اليراني���ة يف اأكادميية 

الأو�صكار 2023. 
واأك���د املتحدث الر�صمي وع�ص���و جلنة تقدمي فيلم 
اإي���راين اإىل اأو�ص���كار 2023: اأن اأع�ص���اء جلن���ة 
الختيار، م���ع احرتام وتقدير الأعم���ال الناجحة، 
���ي ال�ص���روط واملعايري الازم���ة لتقدمي  بع���د تق�صّ
الفيل���م اإىل الأو�ص���كار، اخت���اروا بالإجم���اع فيل���م 
 World War III الثالث���ة"  العاملي���ة  "احل���رب 
ليمّث���ل ال�صينما الإيرانية ب�ص���كل نهائي لأكادميية 

الأو�صكار 2023. 
وفيم���ا يل���ي ن�ض بيان جلن���ة اختي���ار الفيلم الذي 
"م���ع حتي���ة   :2023 اأو�ص���كار  اإي���ران يف  ميّث���ل 
واحرتام اأع�صاء اأ�صرة ال�صينما الإيرانية كاأع�صاء 
يف جلنة اختيار ممثل ال�صينما الإيرانية لأو�صكار 
2023، نقدم تقريرا عن اأن�صطة هذه اللجنة: بعد 
ع���دة اجتماع���ات ومراجعة 57 فيلم���ا موؤها يف 
املرحل���ة الأوىل، اخت���ارت جلن���ة الختي���ار 17 
فيلما للمراجعة وبع���د اإعادة املراجعة، اختارت 
خم�ص���ة اأف���ام كمر�صح���ن نهائين عل���ی النحو 

التايل: 
"بدون  الدلفن"،  "ال�صبي  مهدي"،  "حالة 
العاملية  "احلرب  و  "تفريق"  م�صبق"،  موعد 

الثالثة". 
اختار اأع�صاء جلنة الختيار بالإجماع فيلم 
احرتامهم  مع  الثالثة"،  العاملية  "احلرب 
وتقديرهم لاأعمال املقبولة، ممثًا لل�صينما 

الإيرانية يف اأكادميية اأو�صكار 2023. 

العدد )5269( ال�صنة الع�صرون - اخلمي�ض )22( اأيلول 2022

ترجمة: عبا�س المفرجي

اإعداد المدى

من�صور جهاني

 عالء المفرجي
كالكيت

مفكرون واأدباء ع�سقوا ال�سينما

من الر�سوم المتحركة الم�سنوعة باليد الى الر�سوم الكومبيوترية

النجمة ناتالي وود
�سورة االأنوثة االأمريكية الحديثة وهي في طور االنتقال

فيلم "الحرب العالمية الثالثة" يمّثل ال�سينما االإيرانية 
في اأو�سكار 2023

)غاب���و( الذي "ح���رر اجلميع بروايته )مئة عام م���ن العزلة( "، هكذا 
راأی عبقري لتيني اآخر هو كارلو�ض فوينت�ض، ترك  اإرثًا اأدبيًا كبريًا 
�صنفه كاأحد اأهم رجالت الق���رن الع�صرين �صهرة و�صعبية. وبو�صفه 
اأي�ص���ا التج�صيد الأهم لواح���د من اأخطر التي���ارات الأدبية يف القرن 

املن�صرم واأعني به "الواقعية ال�صحرية". 
وم���ع غنی نتاجه الإبداعي و�صهرة ما كتب من اأعمال روائية عظيمة، 
ف���اإن عاق���ة ماركي���ز بال�صينما متت���د اإىل بدايات���ه الأدبي���ة الأوىل. . 
وي���روي جريال���د مارت���ن يف ما كتب���ه من �ص���رية ماركي���ز: " ماركيز 
ق���د اكت�ص���ف ال�صينم���ا اأثناء عمل���ه يف بوغوتا واعت���ر الفيلم مبثابة 
جن����ض اأدب���ي وال�صينم���ا بكونه���ا اأداة اإن�صانية وحمل موقف���ا عدائيا 
جتاه �صينما هولي���وود التجارية مع انه كان معجبا بت�صاريل �صابلن 
وار�ص���ون ويل���ز باعتبارهم���ا ا�صتثن���اء. ذه���ب اإىل روم���ا ويف ذهنه 
م�ص���روع زيارة مدينة ال�صناع���ة ال�صينمائي���ة �صين�صيتا حيث التحق 
يف دورة لاإخ���راج ال�صينمائي ولكن، كعادته، مل ماركيز من الدورة 
وتركه���ا ولكنه ظل قريبا من ال�صينما وطور معرفته بها �صوتًا ون�صًا 

وت�صويرًا واإخراجًا". 
ومثل كبار الروائين فاإن ال�صينما اقتب�صت العديد من اعمال ماركيز، 
وتف���اوت هذا القتبا�ض يف درجة اإتقان���ه مثل العديد من جتارب نقل 
الأعم���ال الأدبي���ة اإىل ال�صينم���ا. . فبينما كانت بع�ض ه���ذه الأفام قد 
اأخفق���ت يف جت�صي���د العم���ل الروائي، ف���ان اأعماًل اأخ���ری وفقت يف 
مام�ص���ة جوه���ره. ومل يكن ذل���ك ما مين���ع ماركيز م���ن املوافقة علی 
اإج���ازة اأفام���ه لل�صينما، حت���ی وان كانت قرا ءته���ا ب�صريًا تتعار�ض 
م���ع روؤيته بو�صف���ه مبدعه���ا الأ�صا�ض، لكن���ه كان يرف����ض ان ت�صادر 
اأعمال���ه حت���ت اأي م�صم���ی، ولع���ل العر�ض ال���ذي قدمه النج���م الكبري 
اأنت���وين كوين ل�صراء حقوق روايته )مئة ع���ام من العزلة( دليل علی 
ذل���ك حيث رف�ض ماركي���ز الأمر ب�ص���كل قاطع، بداعي ان���ه يرف�ض ان 
تك���ون �صورة العقي���د اأورليانو، بافرتا�ض ان م���ن �صيج�صدها كوين 
علی اأغلفة الطبعات اجلديدة من الرواية، كما هو احلال مع )زوربا( 

كازنتزاكي�ض. 
ومل يكتف ماركيز يف املوافقة علی تقدمي اأعماله اإىل ال�صينما بل ذهب 
اك���ر من ذلك عندما ا�صبح علی راأ�ض اح���د اهم التيارات ال�صينمائية 
يف اأمري���كا الاتيني���ة، تي���ار ال�صينم���ا اجلدي���دة، واب���رز موؤ�ص�ص���ي 
مهرج���ان هافانا ال�صينمائي، ومبتكر ور�ص���ة كتابة ال�صيناريو )كيف 

تتم حكاية ق�صة( ، التي كان يحر�ض علی امل�صاركة فيها. 
النج���اح الهائ���ل وال�صه���رة الكب���رية لأعم���ال ماركي���ز دفع���ت عدي���د 
املخرج���ن اإىل معاجلته���ا فيلمي���ا، فف���ي ع���ام 1983يق���وم املخ���رج 
الرازيل���ي راي جويرا بتحويل رواي���ة ) ارينديرا الريئة( اإىل فيلم 
�صينمائي. ويع���ود الرازيلي راي جويرا مرة اأخری ليخرج روايته 
)يف �صاع���ة نح�ض( عام 1984. وعولج مو�صوع روايته )ق�صة موت 
معلن( عام 1986بفيل���م اأداره املخرج الإيطايل فارن�صي�صكو روزي، 
جم�ص���دا اأدواره النجمان روبرت افرييت واحل�صناء اورنيا موتي. 
بينما ت�صدی املخرج املك�صيكي ارتوروريب�صتن لأفلمة رواية )لي�ض 
ل���دی الكولنيل م���ن يكاتبه( الذي مثلت فيها النجم���ة �صلمی حايك مع 
فرنان���دو لوجان. . وكان ارتوروريبي�صتن قد اخرج الن�صخة الأوىل 
م���ن ق�ص���ة )زمن املوت( ع���ام 1965، فيم���ا قدمه لحق���ا لل�صينما ابن 
الروائ���ي احلائز جائزة نوبل لاآداب؛ الكولومب���ي رودريغو غار�صا 

بار�صا. 
ويف عام 2007 يقوم مايك نويل باإخراج روايته الرائعة )احلب يف 
زم���ن الكولريا( . . والتي اجمع النقاد ان روؤية نويل لها مل ترتِق اإىل 
م�صت���وی هذا العمل الروائي الكبري، وقام ببطولة هذا الفيلم خافيري 

باردم، جيوفانا ميزوغيورنو، وبنجامن برات. 
ورمب���ا اآخر الأفام املقتب�صة عن اأعمال �صاحب خريف البطريرك هو 
ع���ن روايته "عن احل���ب و�صياطن اأخ���ری" للمخرجةالكو�صتاريكية 
"اإيلدا اإيداجلو". مل يقدم ماركيز اأعماله الروائية فقط اإىل ال�صينما، 
لكن���ه اأي�ص���ا مار�ض �صكا اأدبيا اآخ���ر هو كتاب���ة ال�صيناريو حيث قدم 
الريئ���ة  واإيريندي���را   )1982( الختط���اف  اأف���ام  �صيناريوه���ات 
)1983( . . كم���ا كت���ب ع���ام 1977 �صيناري���و فيلم عن قن���اة بنما قام 

باإخراجه املخرج اليوناين كو�صتا غارفا�ض بتمويل فرن�صي. 
ورمبا ل يعرف الكث���ري ان ماركيز كتب للتلفزيون �صيناريو م�صل�صل 
)ق�ص����ض ع���ن جي���ل ماأ�صاوي( ب�ص���ت حلق���ات يحكي جترب���ة الثوار 

الأمريكين الاتينين الأوائل الذين ثاروا علی التاج الإ�صباين. 
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ريت�ص���ارد ويليامز، مبدع " َمْن اإبتكر روجر 
رابي���ت "، هو احللق���ة بن الع�ص���ر الذهبي 
للر�صوم املتحركة مل�صنوعة باليد والر�صوم 
بلوغ���ه  مبنا�صب���ة  الي���وم.  الكومبيوتري���ة 
الثمان���ن، يروي لنيكول����ض رو كيف حّول 
�صفوف���ه الدرا�صية العلي���ا عن الكارتون اىل 

برامج كومبيوتر. 
املتحرك���ة  ال�ص���ور  ر�ص���ام  اإحتف���ل  ح���ن 
ريت�ص���ارد ويليام���ز مبي���اده الثمان���ن كان 
حم���ط تهلي���ل وا�ص���ع الإنت�ص���ار كواحد من 
اأك���ر ال�صخ�صيات تاأث���ريا يف �صناعة اأفام 
الكارت���ون. متت���د م�صريته الفني���ة من �صنع 
دعايات جتارية �صغ���رية اىل اأفام رئي�صية 
هوليوودية عالية الكلفة، منها فيلم التقدير 
للع�ص���ر الذهب���ي للر�ص���وم املتحرك���ة، "َمْن 
ب  اإبتكر روجر رابي���ت") 1988( ، فيلم ُن�صِ
اىل �ص���كل فني من ن�صاط ي���دوي وحيد كان 

اإنق�صی وقته. 
العدي���دة - وكذل���ك  اإنت�صارات���ه  م�صتذك���را 
بع����ض من كبواته الب���ارزة - يعزو ويليامز 
الكثري م���ن جناحه اىل الق���رار الذي اإتخذه 
يف نهاي���ة ال�صتين���ات، ح���ن اأن���زل بنف�ص���ه 
مرتبت���ه يف �صركت���ه اخلا�ص���ة، عالية الربح 
واحلائ���زة عل���ی جوائ���ز تقدي���ر متع���ددة. 
يف ذل���ك الوق���ت، عل���ی اجلان���ب الآخ���ر من 
الأطل�ص���ي، كان بع����ض من �صّن���اع الر�صوم 
الثاثين���ات  ل�صن���وات  العظ���ام  املتحرك���ة 
وح���ن  بالتقاع���د.  ب���داأوا  والأربعين���ات 
اأعفته���م �صركت���ا ديزين وورنر ب���روذرز من 
خدماتهم، بداأ ويليامز باإ�صتئجارهم. خال 
العقود القليلة الت���ي تلت، اأ�صبح معا مديرا 
وم�صاعدا لأمثال ميلت كال، مبدع �صخ�صية 
�ص���ري خان، النم���ر يف فيلم " كت���اب الغابة" 
لدي���زين؛ اآرت بابي���ت �صاح���ب جمد غويف 
] ال�صدي���ق املخل����ض مليك���ي ماو����ض، وعلی 
عك����ض بلوت���و ه���و كل���ب ناط���ق[ ؛ وغ���رمي 
ناتوي���ك، ال���ذي �صن���ع اأغلب ر�ص���وم " �صنو 
واي���ت "، كم���ا اإبتكر بيتي ب���وب ] �صخ�صية 
الفت���اة الكارتونية ال�صهرية يف الثاثينات، 
واأ�صلها كاريكاتور عن املغنية هيلن كن[ . 
اأول امل�صتاأجري���ن كان ك���ن هاري�ض - باغز 

ل���ووين  م�صل�ص���ل  بط���ل  الأرن���ب،   [ ب���اين 
تون���ز[ واآخري���ن - )) الأف�ص���ل ب���ن ال���كل، 
ب�ص���كل ميك���ن اإثبات���ه، ( ( يق���ول ويليام���ز. 
)) كان يف القم���ة بن ر�صام���ي ت�صاك جونز 
] �صان���ع ر�ص���وم متحرك���ة وخم���رج ومنتج 
اأن  اأف���ام كارت���ون[ وميكن���ك بطريق���ة م���ا 
تكت�صف م�صهدا لك���ن هاري�ض يف الفيلم، اإذ 
كان ير�صم ب�صكل اأجم���ل من اأي ر�صام اآخر. 
( ( عل���ی نحو منا�ص���ب، بداأ لقاءهم���ا الأول 
ب�صح���ك. )) ُفِتَح ب���اب امل�صعد وما اأن خطی 
خارج���ه مل اأ�صتطع متالك نف�ص���ي، ( ( يقول 
ويليامز. )) ' اأجل، اأجل '، قال هاري�ض، ' اأنا 
اأبدو �صبيها ب�صبع. ' وكان كذلك. كان ت�صاك 

جونز هو الذي �صبهه بال�صبع. ( ( 
يف غ�صون العقدي���ن التالين، كان ويليامز 
وفريق���ه احلامل من الر�صام���ن منهمكن يف 
بع����ض م���ن اأك���ر الأعم���ال متي���زا وجناحا 
يف تل���ك الف���رتة. ن�صخته���م ع���ام 1972 من 
" كري�صما����ض كارول " ف���ازت بالأو�ص���كار، 
وح���از فيلمهم التلفزي���وين، " موهبة زيغي 
"، عل���ی جائ���زة اإمي���ي. يف هولي���وود جّهز 
ويليام���ز م�صاهد التايت���ل ل�صل�صل���ة اأفام " 
بين���ك بان���ر "، وكذل���ك " من اإبتك���ر روجر 
رابي���ت "، وكان من نتيجته���ا ح�صوله علی 

جائزتي اأو�صكار اأخرين. 
الآخري���ن  امل�صروع���ن  هم���ا  رمب���ا   لك���ن 
اف�ص���ل  ب�ص���كل  اأخ���ريا  �صيح���ددان  الل���ذان 
ينج���ح  ال���ذي  امل�ص���روع  بينهم���ا؛  العاق���ة 

 " كان  الفا�ص���ل  يف�ص���ل.  ال���ذي  وامل�ص���روع 
الل����ض والإ�صكايف "، فيل���م ر�صوم متحركة 
طوي���ل ملهم بحكاي���ات ال�صع���وب ال�صوفية 
واإ�صتحوذ علی فكر ويليامز طوال م�صريته 
الفني���ة. من منت�صف ال�صتينات وّجه كميات 
كب���رية م���ن الوق���ت وامل���ال، وكذل���ك خ���رة 
املتعاونن  مع���ه، يف م�صار حتقيق طموحه 
ِنع  باإنت���اج اأف�صل فيل���م ر�صوم متحرك���ة �صُ
يوم���ا. بعد العدي���د من البداي���ات اخلاطئة، 
مّت اأخ���ريا اإبعاده من م�صروع���ه اخلا�ض به 
من قب���ل منا�صري���ه يف بداي���ة الت�صعينات. 
لك���ن من هذا احلطام اخل���ِرب ظهر اإنت�صارا 
غ���ري متوق���ع.  جم���ع ويليامز �صوي���ة كل ما 
تعلم���ه ع���ْر ال�صن���ن واإ�صت�ص���اف �صل�صل���ة 
م���ن ال�صفوف التعليمي���ة العليا يف الر�صوم 

املتحرك���ة، الت���ي اأّدت يف النهاي���ة، يف ع���ام 
البق���اء  اأدوات   " كت���اب  ن�ص���ر  اىل   ،2001
ل�صان���ع الر�ص���وم املتحرك���ة "، كت���اب ه���و 
و�صيل���ة م�صاع���دة تعليمي���ة ممي���زة جلي���ل 
جدي���د من ط���اب واأ�صحاب مهن���ة علی حد 
�ص���واء. قبل خم�ض �صن���وات، اأ�صبح الكتاب 
مطبوعا علی جمموعة من اأقرا�ض الدي يف 
دي، ويف �صه���ر ني�صان هذا العام حتّول اىل 

برامج علی الآي باد. 
تط���ورا  دي  يف  ال���دي  اأقرا����ض  كان���ت   ((
وا�صح���ا لعر�ض احلرك���ة، ( ( ي�صرح قائا. 
)) لك���ن الآي ب���اد م�صن���وع له���ا متام���ا. كنا  
ح�صرنا اأفاما جدي���دة، وكنا قادرين متاما 
عل���ی التاعب بالأج���زاء اخللفية والأمامية 
م���ن الر�ص���وم ل���ری بال�صب���ط ك���ي نح�صل 
عل���ی �صيء ما من احلركة. �صيكون هذا اأداة 
للنا����ض لدرا�ص���ة الر�ص���وم املتحرك���ة، وهو 
اأي�ص���ا �صيء ميكنهم يف احلقيقة اإ�صتخدامه 

علی مكاتبهم. ( ( 
برغم اأن توق���ري ويليامز للمهارات احلرفية 
الكا�صيكي���ة ل�صانع���ي الر�ص���وم املتحرك���ة 
الأوائل هو جوهر عمله، لكن كان ُينظر اليه 
دائم���ا بو�صف���ه احللقة بن الع�ص���ر الذهبي 
للر�صوم امل�صنوعة بالي���د وع�صر الديجتال 
احلايل. كانت ه���ذه ال�صلة مدركة يف بداية 

�صفوفه عندما ت�صجل علی نحو غري متوقع 
12 م���ن ر�صام���ي بيك�ص���ار ] �صتودي���و اأفام 
للر�صوم املتحرك���ة بالكومبيوتر[ . )) كانوا 
اإنتهوا لتوهم من �صنع فيلم " توي �صتوري 
"، ال���ذي مل ُيطلق للعر�ض بعد، لذلك مل يكن 
الإنطباع الذي �صيرتكه معروفا. كنت اأعرف 
اأن���ه اأول فيل���م م�صغ���ول بالكومبيوت���ر، لذا 
�صعرت باأن م���ن واجبي اأن اأخرهم اأنني ل 
اأعرف �صيئا ع���ن الكومبيوتر. قالوا اأن هذا 
مل يكن ال�صب���ب وراء ت�صجيلهم، ويف نهاية 
الكور����ض قالوا اأن %90 مم���ا حتدثت عنه 
ينطب���ق عليهم. يب���دو اأحيانا كم���ا لو اأن كل 
�ص���يء تغرّي، لكن يف الواق���ع مل يتغري �صيئا 

علی الإطاق. ( ( 
ُوِل���َد ويليام���ز يف كندا ع���ام 1933، وترّبی 
يف تورنت���و. والدت���ه كان���ت ر�صام���ة �صور 
اإي�صاحي���ة، وهي نف�صها ُعِر����ض عليها يوما 
العم���ل يف دي���زين. )) اأخذتن���ي مل�صاه���دة " 
�صن���و واي���ت " عندم���ا كن���ت يف اخلام�ص���ة 
م���ن العم���ر وقالت يل فيما بع���د اأنني مل اأعد 
ال�صخ����ض نف�ص���ه اأبدا. ل لأنن���ي كنت خائفا 
مث���ل كل الأطفال الآخرين، الذي���ن ظنوا اأن 
املخلوقات كانوا حقيقين، ( ( يقول هو. )) 
كنت اأعرف اأنه���م ر�صوم، وذلك ما �صحرين. 
( ( يف �ص���ن الرابع���ة ع�ص���رة زار ويليام���ز 
فعا �صتوديوه���ات ديزين واإلتقی والت، )) 
ورمبا تعتقد اأنها كانت ذكری وا�صحة، لكن 

لي�ض يل �صوی ذكريات غام�صة عنها( ( . 
بع���د جتربت���ه م���ع دي���زين رم���ی نف�ص���ه يف 
الفن، الذي ق���اده، لفرتة، بعيدا عن الر�صوم 
املتحرك���ة. )) يف واح���د م���ن الغالرييه���ات 
�صاه���دت قاع���ة م���اأی بر�ص���وم رامرانت، 
فاأجه�ص���ت باكي���ا وقل���ت ' �صحق���ا للر�ص���وم 
املتحرك���ة، ه���ذا ه���و ال�صيء احلقيق���ي. '( ( 
بع���د معه���د الف���ن �صاف���ر اىل ا�صباني���ا حيث 
عّن نف�صه فنان���ا. )) كانت املعي�صة رخي�صة 
بحي���ث كان ميكنني العي�ض �صن���ة كاملة من 
جم���رد بيع لوحة واح���دة. لكني مل اأكن حقا 
اأرغ���ب بعم���ل بورتريه���ات لزوج���ات رجال 
ال�صناع���ة. وبرغ���م اأين كن���ت اأقن���ع نف�ص���ي 
ب���اأن الر�ص���وم املتحرك���ة ل ميك���ن ان يخرج 
�صيء جيد منها، لكنني حقا اأردت املحاولة، 
والر�ص���وم املتحرك���ة باغتتن���ي اىل ح���د ما. 
وجدت نف�صي اأقوم بهذه الأ�صياء ال�صغرية 
املر�صوم���ة بت�صل�ص���ل ق�ص�ص���ي ومفكرا يف 

فيلم حول مثاللن ثاثة. ( ( 

ناتايل وود ممثلة اأمريكية من اأ�صل رو�صي 
ب���داأت م�صريته���ا املهني���ة يف الأف���ام وهي 
طفلة، ثم اأ�صبح���ت جنمة يف هوليوود يف 
�صبابها. ُر�صح���ت وود للفوز بثاثة جوائز 
اأو�ص���كار قب���ل اأن تبل���غ 25 عاًم���ا، وب���داأت 
التمثي���ل يف الأفام بعمر الرابعة وح�صلت 
علی دور بطولة م�صرتكة وهي بعمر الثامنة 
يف فيل���م )معج���زة يف �ص���ارع 34( 1947. 
ُر�صح���ت ناتالي���ا للف���وز بجائ���زة الأو�صكار 
لأف�ص���ل ممثل���ة م�صاعدة وه���ي مراهقة عن 
اأداءها يف فيلم )متمرد دون ق�صية( 1955، 
وت���ا ذلك دوًرا يف فيلم )الباحثون( 1956 
م���ن اإخ���راج جون ف���ورد. اأدت نات���ايل دور 
البطولة يف الفيل���م املو�صيقي )ق�صة احلي 
الغرب���ي( 1961، وفيلم )جيب�صي( 1961، 
وُر�صح���ت للفوز بجائ���زة الأو�صكار لأف�صل 
ممثل���ة ع���ن اأدوارها يف فيلم���ي )روعة بن 
الغري���ب  م���ع  و)احل���ب   1961 الع�ص���ب( 
املنا�صب( 1963. وا�صلت ناتايل م�صريتها 
بعدة اأفام مثل )اجلن�ض والفتاة الوحيدة( 
)1964( ، و )اخل زهرة الر�صيم( 1964، 

و)بوب وكارول وتيد واألي�ض( 1969. 

ُول���دت ناتايل يف �صان فران�صي�صكو لأبوين 
ع���ن  وانقطع���ت  رو�صي���ا.  م���ن  مهاجري���ن 
التمثي���ل يف الأف���ام يف �صبعيني���ات القرن 
الع�صري���ن ث���م اأجنب���ت طفل���ن م���ن زوجها 
روب���رت واغر ال���ذي تزوجته، ث���م طلقته، 
ث���م تزوجته من جديد بعدم���ا طلقت زوجها 
الثاين. ظهرت نات���ايل يف ثاثة اأفام فقط 
خ���ال هذا العق���د، ولكنه���ا �صاركت يف عدة 
برام���ج تلفزيونية مث���ل الن�صخة املُعادة من 
م�صل�ص���ل )م���ن هنا حت���ی اخلل���ود( 1979 

ال���ذي فازت بف�صله بجائ���زة غولدن غلوب. 
رم���زت اأفامه���ا اإىل )بلوغه���ا �ص���ن الر�صد( 
يف  حياته���ا  ويف  الواقعي���ة  حياته���ا  يف 
���ا. ي���ری بع�ض  هولي���وود يف املجم���ل اأي�صً
النقاد اأن م�صرية ناتايل املهنية يف ال�صينما 
متث���ل �صورة الأنوث���ة الأمريكي���ة احلديثة 
وه���ي يف طور النتق���ال، اإذ اأنه���ا كانت من 
ب���ن النجمات القائ���ل الاتي لع���ن اأدوار 
الأطف���ال واأدوار �صخ�صي���ات يف منت�ص���ف 

ا.  العمر اأي�صً
مات���ت نات���ايل غرًق���ا بالق���رب م���ن جزي���رة 
كاتالينا يف 29 نوفمر 1981 بعمر الثالثة 
والأربع���ن. ت�صارب���ت اأق���وال ال�صهود عن 
حقيق���ة الأح���داث الت���ي اأدت لوفاته���ا، مما 
دف���ع ق�صم ماأم���ور مقاطعة لو����ض اأجنلو�ض 
اإىل اعتب���ار )الغ���رق وع���دة عوام���ل اأخری 
جمهولة( �صبًبا يف وفاتها بناًء علی تعليمات 
مكتب حمقق الوفيات يف عام 2012. ويف 
عام 2018 اعت���رت التحقيقات املتوا�صلة 
ح���ول وفاته���ا اأن روب���رت واغ���ر �صخ�ض 

م�صتبه به يف الق�صية. 
ب���داأت نات���ايل م�صريته���ا الفني���ة قب���ل عي���د 
اأ�صابي���ع  بب�صع���ة  اخلام����ض  مولده���ا 
ك�صخ�صي���ة م�صاع���دة يف م�صه���د مدت���ه 15 
ثانية يف فيل���م )اأر�ض �صعي���دة( )1943( . 

عل���ی الرغم م���ن ظهوره���ا يف الفيلم لرهة 
ق�صرية فقد جذبت انتب���اه املخرج اإيرفينغ 
بيت�ص���ل الذي ظل علی ات�صال دائم بعائلتها 
لعامن ليخرهم بفر�ض ظهورها يف اأدوار 
اأخ���ری. ات�ص���ل املخ���رج بوالدته���ا وطل���ب 
منها اأن حت�ص���ر ابنتها اإىل لو�ض اأجنلو�ض 
لختب���ار اأداءه���ا. حتم�صت والدته���ا ب�صدة 
لذل���ك حت���ی اأنه���ا "حزم���ت اأمتع���ة العائل���ة 
لو����ض  يف  للعي����ض  وانتقل���ت  باأكمله���ا 
اأجنلو����ض علی ح���د قول هاري����ض. عار�ض 
والده���ا تلك الفك���رة ولك���ن الأولوية كانت 
م���ن ن�صي���ب )طموحه���ا الطاغ���ي اإىل جعل 
ابنتها ناتايل جنمة( . وعلی حد قول اأختها 
ال�صغ���ری لن���ا: )اكت�ص���ف بيت�ص���ل نات���ايل 

واأراد اأن يتبناها( . 
حازت نات���ايل عل���ی دورها املن�ص���ود وهي 
بعم���ر ال�صابع���ة. اأدت دور طفل���ة يتيمة يف 
اأملانيا عقب احلرب العاملي���ة الثانية، ولعب 
اأور�ص���ن ويل���ز دور الوا�صي عليه���ا. مثلت 
ناتايل كذلك دور كلوديت كولبريت يف فيلم 
)الغ���د ل ينته���ي( 1946. مل تتمك���ن ناتايل 
من البكاء عند الإ�صارة لها يف البداية، ولذا 
مزقت اأمها فرا�صة اأمام اأعينها حتی ت�صمن 
اأنها �صتبكي يف امل�صهد. قال ويلز لحًقا اأنها 
ُولدت مبوهبتها، واأنها "جيدة جًدا اإىل حد 

خمي���ف". وبعد انتهائها من اأداء دورها يف 
اأح���د اأف���ام بيت�صل، وقع���ت اأمه���ا علی عقد 
م���ع �صركة فوك�ض للق���رن الع�صرين لاإنتاج 
لأداء اأول دور بط���ويل لها يف فيلم )معجزة 
يف �ص���ارع 34( 1947 الذي �ص���ار من اأحد 
الأفام الكا�صيكي���ة املحبذة يف يوم املياد 
املجي���د. �صارك���ت نات���ايل يف التمثي���ل م���ع 
ماورين اأوهارا، وكان���ت ُتعد اإحدی اأف�صل 
الأطف���ال النج���وم يف هولي���وود، وحظيت 
ب�صهرة وا�صعة جًدا حتی اأن �صل�صلة متاجر 
ماي�صي���ز عر�صت عليه���ا اأن تقف يف موكب 

عيد ال�صكر ال�صنوي اخلا�ض بها. 
ذكر موؤرخ الأفام جون تيبيت�ض اأن ناتايل 
لعب���ت اأدوار البن���ة يف اأف���ام العائلة عقب 
جناحه���ا يف فيل���م املعج���زة؛ مث���ل دوره���ا 
كابن���ة فري���د ماكم���وري يف فيل���م "وال���دي 
كان مدافًع���ا" )1949( وفيل���م )دي���ر برات( 
1951، وابنة مارغ���ارت �صولفان يف فيلم 
"ل اأري���د اأغاين حزين���ة" )1950( ، وابنة 
)اجلائ���زة  فيل���م  يف  �صتي���وارت  جيم����ض 
الك���ری( )1950( ، وابنة ج���ون بلونديل 
الأزرق"  "احلج���اب  فيل���م  يف  املهم�ص���ة 
)1951( ، وابن���ة بي���ت ديفي����ض يف فيل���م 
ظه���رت  املجم���ل  ويف   .1952 )النجم���ة( 
ناتايل يف ما يزيد عن 20 فيلًما وهي طفلة. 

ولم يكتف ماركيز في الموافقة على 
تقديم اأعماله اإلى ال�صينما بل ذهب 

اكثر من ذلك عندما ا�صبح على 
راأ�س احد اهم التيارات ال�صينمائية 

في اأمريكا الالتينية، تيار ال�صينما 
الجديدة، وابرز موؤ�ص�صي مهرجان 

هافانا ال�صينمائي، 



علي لفتة �سعيد

وقال مدي����ر اإعالم العتب����ة عبا�س اخلفاجي 
ل�)امل����دى( ان الكث����ر من ال�س����جاد  املخزون 
ب�س����ورة غ����ر طبيعي����ة تعر�����س اىل التلف 
وال�س����رر معت����را ال�سجاد الي����دوي القدمي 
ث����روة وتراث����ا وتاريخ����ا خا�س����ة امل�سنوع 
يدويا بطريقة ريافة قدمية، واأ�س����ار اىل ان 
الفنيني يف العتب����ة  متكنوا من اأعادة ريافة 
�س����جاد قدمي بطرق فني����ة حديثة.. وبني ان 
ال�س����جادة الواح����دة حتتاج م����ن )10 �� 20( 
لون����ا م����ن اخلي����وط يف عملي����ات �س����يانتها 
وادامته����ا وان العمل الفني الناجح واملميز 
ه����و الذي ال ي����رك اأثرا لل�س����جادة على انها 
تعر�س����ت اىل  ال�س����يانة او اإعادة الريافة.. 
ولف����ت اىل ان اأغل����ب ال�س����جاد املوجود يف 
العتبة احل�س����ينية هو �س����جاد ق����دمي ونادر 
لك����ن طريق����ة اخل����زن كانت غر جي����دة واأن 

الق�سم اأعاد �س����يانة اأغلبها خا�سة تلك التي 
عمره����ا م����ا ب����ني 100 اىل 200 �س����نة وهذا 

يحت����اج اىل دق����ة وف����ن ومه����ارة ومعرف����ة.. 
وذك����ر اأن اأن����واع اال�س����رار ت����راوح ما بني 

نتيج����ة موؤث����ر خارج����ي  ال�س����جادة  مت����زق 
اأو االإ�س����ابة بالفطري����ات نتيج����ة تعر�س����ها 
للرطوب����ة مم����ا ي����وؤدي اىل تهروؤ ال�س����جادة 
وتاآكله����ا وهي حالة ت�س����مى )الدامج( وهي 
بالغ����ة،  ب�س����عوبة  وتعال����ج  ج����دا  خط����رة 
وكذل����ك اح����راق ال�س����جادة الأ�س����باب عّدة، 
واأ�س����رار اأخ����رى تلح����ق بال�س����جاد نتيج����ة 
تقادم����ه، معت����را اأن دق����ة العم����ل يف اإعادة 
�س����يانة ال�س����جاد اأ�س����عب بكثر من �سيانة 
االبني����ة.. ولفت اخلفاجي اىل اأن ال�س����جاد 
املوجود يف خمازن العتبة املقد�سة يعد من 
الن����وع النفي�س القوقازي الذي م�س����ى على 
�س����ناعته اأكرث من )200( �سنة، مو�سحا اأن 
ال�س����جاد اليدوي ال�س����رقي القدمي املخزون 
لدينا االأكرث ب����ني مثيله املوجود يف العامل، 
منوه����ا اىل ان هن����اك فكرة الإقام����ة معر�س 
لل�س����جاد  ليطل����ع اجلمه����ور عل����ى  تاريخها 

واأنواعها وم�سادرها وطرق حياكتها.

 عامر م�ؤيد 

وا�س���افت "و�س���لت للم�س���ابقة ٣2 ن�س���ًا 
م�س���رحيًا وه���ي حتم���ل ق���راءات للواق���ع 
العراقي بكل همومه واأحالمه وتطلعاته، 
لكّت���اب  الع���ايل  امل�س���توى  اىل  وت�س���ر 
امل�س���رح وهم م�س���در فخر لنا، وب�س���رية 
تام���ة ومهنية وعلمي���ة كانت الن�س���و�س 
عل���ى طاول���ة جلن���ة احلك���م دون معرف���ة 

اأ�س���ماء املوؤلف���ني متامًا لتفرز لن���ا القائمة 
الق�سرة التي �سيتبعها اإعالن الن�سو�س 

الثالثة الفائزة بعد اأيام".
م�س���رحيا  ن�س���ا   )11( القائم���ة  و�س���مت 
الن����س  الت���ايل:  النح���و  عل���ى  وكان���ت 
امل�س���رحي "ب���زوع عن���د االلفي���ة الثالثة" 
والن����س  جاب���ر،  نعم���ة  عم���ار  للموؤل���ف 
امل�س���رحي "ار�س احلرام" للموؤلف عقيل 
العبي���دي، والن����س امل�س���رحي "مذبح���ة 

التماثي���ل املتنك���رة" للموؤل���ف لي���ث فائ���ز 
امل�س���رحي"الراأ�س"  والن����س  االيوب���ي، 
والن����س  النعيم���ي،  ا�س���واق  للموؤلف���ة 
امل�سرحي "يو�سف" للموؤلف مثال غازي، 
والن�س امل�سرحي "جمع تك�سر" للموؤلف 
احمد املاجد، والن�س امل�س���رحي "�س���رة 
ذاتي���ة حلار����س الفن���ار" للموؤل���ف ميث���م 
ها�س���م طاه���ر، والن�س امل�س���رحي "مارة 
واملل���ك" للموؤلف ع�س���ام ح�س���ني ح�س���ن، 

والن�س امل�س���رحي "�سك�سبر يف الرقة" 
للموؤل���ف عواد عل���ي، والن�س امل�س���رحي 
"اللعبة" للموؤلف عبد علي كعيد، والن�س 

امل�س���رحي "ك�س���ف داللة" للموؤلف زيدون 
داخ���ل. وبالتاأكي���د ف���ان اعالن امل�س���ابقة 
وكذل���ك اطالق ا�س���ماء القائمة الق�س���رة 

القي���ا ترحيبا كبرا من ا�س���حاب العالقة 
خا�س���ة وان مث���ل ه���ذه امل�س���ابقات م���ن  

�ساأنها االرتقاء بالن�س امل�سرحي.
وذكر الكاتب واملوؤلف نا�سر طه ان اقامة 
م�س���ابقة للن����س امل�س���رحي ه���و  �س���ياق 
واجراء �س���حيح ومب���ارك فنحن بحاجة 
ت�س���يء  ون�س���و�س  م�س���رحيني  لكت���اب 
خ�س���بات م�س���ارح الع���راق  ويج���ب دع���م 
جميع اجلهود املبذول���ة من اجل االرتقاء 

بالواقع امل�سرحي العراقي.
من جانبه ابدى امل�سرحي فاروق �سري 
امل�س���رحي  الن����س  م�س���ابقة  ع���ن  راأي���ه 
قائ���ال ان���ه "م���ن املهم ج���دا وال�س���روري 
ج���دا والعمل���ي جدا اي�س���ا، هو تاأ�س���ي�س 
اخلط���وة االوىل الزاحة ما ي�س���مى )ازمة 
الن�س( والبدء بخلق فر�س���ة الن�س���و�س 
الت���ي يكتبه���ا الكت���اب، فخط���وة مهرجان 
بغ���داد للم�س���رح هذه مهمة ج���دا من اجل 

احلث على اهمية الكتابة امل�سرحية".

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�س���درت عن دار املدى رواية "الرجل الالمرئي" تاأليف رالف 
اإيل�سون، ترجمة اأ�سامة منزجلي، الرواية تتحدث عن ق�سايا 
العن�سرية، كتبها الروائي االأمريكي من اأ�سل اأفريقي رالف 
اإيل�س���ون، وفازت باجلائزة الوطنية للكتاب عن فئة اخليال 

يف عام 195٣. 
وقد �س���نفت باملرتبة 19 يف قائمتها الأف�س���ل مئة رواية يف 
القرن الع�سرين. �سّمنت جملة تامي رواية الرجل الالمرئي 
يف قائمته���ا الأف�س���ل 100 رواي���ة باللغ���ة االإنكليزي���ة من���ذ 
ع���ام 192٣ وحتى ع���ام 2005، اإذ اأطلق���ت عليها "الرواية 

االأمريكية اجلوهرية للقرن الع�سرين".

قال بائع الكتب العجوز وهو 
يبت�سم: هل ت�سدق، اأنا الرجل 

الذي ق�سى عمره يتنقل من 
�سوبنهور اإىل طه ح�سني، ال 

اأفهم  مباذا "يرطن" �سا�ستنا.. 
�سحك وهو يكمل حديثه: معظم 

امل�سوؤولني ومعهم احلكومة ال 
يرون  الب�سطاء من اأمثالنا، اإال 
يف االنتخابات.. ولهذا قررت 

اأن ال اأ�سارك يف االنتخابات 
القادمة، ما الفائدة؟ فمنذ عقود 

والنا�س تبحث عن م�سوؤول 
خمتلف مينحونه اأ�سواتهم، وهم 

مطمئنون اإىل اأنهم ا�ستثمروها 
يف امل�ستقبل.. قال اإن رحلته مع 

االنتخابات بداأت عام 2005 رغم 
اأن عمره االآن جتاوز ال�ستني.. 

كان يدرك اأن نظام �سدام 
تعامل مع االنتخابات على اأنها 
عّداد �سيارة اأجرة ال يعمل اإال  

ل�ساحله.. �سحكت وتركته يكمل:  
يف االنتخابات االأخرة  توهمت 

اأن العداد �سيكون نزيهًا.. واأن 
النا�س �ستحظى للمرة االأوىل  
يف حياتها  مب�سوؤول من حلم 
ودم.. ت�ستطيع اأن تراه متى 

�ساءت.. فقد مللنا من امل�سوؤول 
الذي  يخرج بني احلني واالآخر 

من على �سا�سات الف�سائيات 
ليذكرنا باأنه "املنقذ".. اأنظر اإىل 

هذا الكتاب، واأ�سار بيده اإىل كتاب 
ماذا  اإقراأ  ال�سلطة"..  "خطابات 

يقول فيل�سوف بحجم جون لوك 
من اأن "احلاكم هو الذي يحقق 
نفعًا م�ستقبليًا للنا�س"، ال نريد 

م�سوؤواًل يتفقد النا�س يف منت�سف 
الليايل ويرك لهم على عتبة الباب 

حفنة من الدنانر، وع�ساء من 
م�سوؤواًل  نريد   الريف"..  "�ساج 

يدرك جيدًا اأن االنتخابات القادمة 
رمبا لن تاأتي به.. هل تعرف 

حكاية عامل امل�سنع الذي اأ�سبح 
رئي�سًا للرازيل؟.. هذا الرجل 

ظل يف احلكم  حتى عام 2010، 
عندها �سعر اأهايل الرازيل بنوع 
من اخليبة الأن الد�ستور ال ي�سمح 

ل�"رئي�سهم املحبوب" بالبقاء يف 
املن�سب، فقد م�سى حتى اليوم 

االأخر من حكمه موؤمنًا بالد�ستور 
راف�سًا اأن يغره ل�ساحله فيبقى 

رئي�سًا مثلما يتمنى معظم 
ال�سعب.. األي�ست هذه معجزة  

حقيقية؟.. فيما نحن نعي�س يف 
ظل �سا�سة يعتا�سون على تروي�س 

النا�س وقهرهم، نعي�س يف ظل 
قبائل وطوائف.. ثم راح الرجل، 
وبحما�سة، ي�سرب االأمثال قائاًل: 

هل تعرف الكاتب امل�سرحي  
فات�سالف هافال؟، وقبل اأن اأجيب 

بنعم اأكمل حديثه: هذا الرجل 
عا�س حياته من اأجل هدف واحد 

اأن ال ياأتي باأي خطوة خاطئة 
تثر حفيظة النا�س وتزعجهم.. 
واأ�سار اإىل كتاب ي�سم عددًا من 
م�سرحيات الرئي�س الت�سيكي..  

قائاًل: يف هذا املجلد ال�سغر 
�ستجد كلمات من نوعية: " لقد 

اآمنت طوال حياتي، باأن ما ُيعمل 
ال متكن العودة عنه اأبدًا، واأن كل 

�سيء يبقى اإىل االأبد. 
�سمت قلياًل ليكمل بعد اأن اجّر 
احل�سرات: ال نريد اأن نظل على 
الهام�س دائمًا.. وننتظر الفتات 

اأو نت�سّول املنح.. نريد �سيا�سيني 
ينقلوننا اإىل مناطق االأمان.. 

فاملعجزة احلقيقية عندما يجد هذا 
ال�سعب الذي  يعي�س يف الهام�س،  
مكانًا له داخل دائرة عقل ال�سلطة 

وقلبها.

اأحالم مواطن عراقي 

الرجل الالمرئي 

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)اخلمي����س( اأن درجات احل���رارة  تنخف�س قليال عن معدالتها ليوم اأم�س يف 
بغداد والعديد من املحافظات، واأن اجلو �س���يكون م�سم�س���ًا ت�س���احبه غيوم 

وامطار خفيفة يف بع�س مناطق البالد.
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ال�سهر،  االأمركي  النجم  اأن  يبدو 
ب���راد ب��ي��ت، ل��دي��ه م��واه��ب اأخ���رى 
اإمكانياته  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  دفينة 
اإذ  ال�����س��ي��ن��م��ا،  ع����امل  امل��ذه��ل��ة يف 
غبار  له  ي�سق  ال  نحات  اأن��ه  ك�سف 
االأول.  الفني  معر�سه  افتتاح  بعد 
العمر،  من  البالغ  النجم  وي�سارك 
58 عاما، يف معر�س جماعي يقام 
هيلدين  ���س��ارة  متحف  يف  حاليا 
ف��ن��ل��ن��دا. وم����ن بني  ل��ل��ف��ن��ون يف 
لبيت،  املعرو�سة  الت�سعة  االأعمال 
ثمة جم�سم على �سكل منزل م�سغر 
يبلغ ارتفاعه 46 �سم م�سنوع من 

حلاء ال�سجر .

عبارة  فهو  املنحوتات،  اأكر  واأما 
بحجم  ب����رون����زي  ����س���ن���دوق  ع���ن 
ال���ت���اب���وت ت��ظ��ه��ر ع��ل��ي��ه االأي�����دي 
التي حتاول  وال��وج��وه  واالأق���دام 
اخ�������راق ال���ت���اب���وت م����ن زواي�����ا 
خم��ت��ل��ف��ة. وه���ن���اك اأي�����س��ا ل��وح��ة 
)اجلب�س(،  اجل�س  من  م�سنوعة 
النارية  باالأ�سلحة  معركة  وت�سور 

تدور بني ثمان �سخ�سيات.
ويف حديثه خالل افتتاح املعر�س، 
اجل��دي��دة:  موهبته  ع��ن  بيت  ق��ال 
بالتاأمل  االأمر  "بالن�سبة يل يتعلق 
اأ�سميه )ج��ردا  ال��ذات��ي...  ه��و م��ا 

جذريا للذات(".

 براد بيت يك�سف لأول مرة 
عن م�هبة جديدة 

 22 September 2022

اإع�����الن ال��ق��ائ��م��ة ال��ق�����س��رة جل���ائ���زة ال��ن�����ص امل�����س��رح��ي

فري��ق فني يعي��د رياف��ة ال�سجاد الي��دوي الق��دمي يف العتب��ة احل�سينية

يقيم بيت المدى للثقافة والفنون 
جل�سة احتفاء بالروائي والقا�س 
الذي يعد واح��دا من  جهاد مجيد 
في  ال�ستينيات  جيل  ادب��اء  اب��زر 
فيها  ي�سارك  الفعالية  ال��ع��راق.. 
الدكتور  اب��رزه��م  النقاد  من  ع��دد 
ال��ع��ان��ي وال��ن��اق��د ف�سل  ���س��ج��اع 
ث��ام��ر وال��دك��ت��ورة ن��ادي��ة هناوي 
جبير  محمد  وال��ن��اق��د  وال��ق��ا���س 
عن  �سهادة  به  المحتفى  و�سيقدم 
القا�س  الفعالية  يقدم  تجربته. 
ح�����س��ي��ن ر���س��ي��د وت���ق���ام ي���وم غد 
ع�سر  ال��ح��ادي��ة  ال�ساعة  الجمعة 
�سباحا على قاعة بيت المدى في 

�سارع المتنبي. 

 ح�سين الجاف 
الكاتب والمترجم، اعلن عن موافقة المكتب التنفيذي ال تحاد ادباء 
ال�سليمانية  في  العراق  الدباء  الثقافي  المهرجان  اقامة  على  العراق 
عا�سمة الثقافة الكوردية  بح�سور ع�سرات الرموز الثقافية العراقية 

و�سيقام المهرجان في كانون االول 202٣.

ق��ام��ت مم��ث��ل��ة ه���ول���ي���وود و���س��ف��رة االأمم 
بزيارة  جويل،  اأجنلينا  لالإن�سانية،  املتحدة 
مفاجئة اإىل واحدة من اأكرث املناطق ت�سّررًا 
وفقًا  الثالثاء،  ي��وم  باك�ستان،  جنوبي  يف 
القتلى  ح�سيلة  ارتفعت  بينما  مل�سوؤولني، 
اإىل  �سهور  منذ  امل�ستمرة  الفي�سانات  ب�سبب 

1559 �سخ�سًا.
ع��ر���س م��ق��ط��ع ت��ل��ف��زي��وين و����س���ول ج��ويل 

ال�سند  اإقليم  عا�سمة  كرات�سي،  مطار  اإىل 
الفي�سانات  قتلت  حيث  باك�ستان،  جنوبي 
�سخ�سًا   692 املا�سي  يونيو/حزيران  منذ 
ودّمرت مئات االآالف من املنازل وتركت اأكرث 
ماأوى. الحقًا،  من ن�سف مليون �سخ�س بال 
زارت جويل بع�س املناطق التي ت�سّررت من 
وبح�سب  املحلي.  لالإعالم  وفقًا  الفي�سانات، 
زارت  االأح���م���ر،  لل�سليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة 

جويل باك�ستان لدعم املجتمعات التي دّمرتها 
الفي�سانات.

زيارة  على  احلكومة  من  تعليق  ي�سدر  ومل 
فيها  ت�سببت  التي  املنطقة  دادو،  اإىل  جويل 
 ٣00 نحو  مقتل  يف  اأي�����س��ًا  امل��ي��اه  اأم��را���س 
وحاليًا،  املا�سي.  يوليو/متوز  منذ  �سخ�س 
اأم��را���س  تف�سي  اح��ت��واء  االأط���ب���اء  ي��ح��اول 

حتملها املياه و�سط ناجني من الفي�سانات.

اأجنلينا ج�يل تق�م بزيارة مفاجئة اإىل باك�ستان املنك�بة بالفي�سانات

يف رد غر مبا�سر على الت�سريحات املثرة للجدل 
الت���ي اأطلقه���ا الرئي�س االأمركي ج���و بايدن، حول 
اجلائح���ة الت���ي خطف���ت االآالف خ���الل ال�س���نوات 
الثالث املا�س���ية، اأكدت ال�سحة العاملية اأن كورونا 
مل ينته بع���د. وقال متحدث با�س���م املنظمة العاملية 
يف اإف���ادة �س���حافية، ي���وم الثالث���اء، اإن جائح���ة 

كورون���ا ال ت���زال متثل حال���ة طوارئ عاملي���ة. لكنه 
اأو�س���ح يف الوق���ت عين���ه اأن نهايتها ق���د تلوح يف 
االأف���ق اإذا ا�س���تخدمت ال���دول االأدوات املوج���ودة 
حتت ت�س���رفها، بح�س���ب م���ا نقلت روي���رز. تاأتي 
ه���ذه الت�س���ريحات بعدم���ا اأعلن باي���دن يف مقابلة 
تلفزيونية اأذيعت يوم االأحد املا�سي، اأن "اجلائحة 

انته���ت"، ما فتح عليه بع����س االنتقادات يف بالده، 
ال�سيما من قبل عدد من املراجع الطبية. كما اأ�ساف 
قائال "ما زلنا نواجه م�س���كلة م���ع كوفيد-19، لكن 
اجلائحة انتهت، اإذا الحظتم فال اأحد ي�س���ع كمامة، 
ويب���دو اأن اجلمي���ع يف حال���ة طيبة، ل���ذا اأعتقد اأن 

الو�سع بداأ يتغر".

اأعلن����ت الدكتورة ديانا لوبانوفا، اأخ�س����ائية علم 
النف�����س الرو�س����ية، اأن االكتئ����اب وع����دم الر�س����ا 
ع����ن املظهر ه����ي عالم����ات اأزمة منت�س����ف العمر 
عن����د الن�س����اء. وت�س����ر االأخ�س����ائية يف حديث 
ل�س����حيفة "اإزفي�س����تيا"، اإىل اأن اأزمة منت�سف 
العم����ر تتميز باإع����ادة تقييم ال����ذات والتجربة 
احلياتية. اأي اأن االإن�سان يلخ�س نتائج حياته 

املا�سية. هذه الفرة وفقا لالح�سائيات تظهر عند 
الرجال والن�س����اء الذي����ن اأعماره����م ٣0-50 عاما. 
وتظه����ر اأزمة منت�س����ف العمر لدى امل����راأة كقاعدة 
عامة بو�س����وح من خالل عدم الر�س����ا عن مظهرها 
اخلارج����ي والرغب����ة يف تغي����ره. كم����ا ميك����ن اأن 
يتجلى هذا يف اخلوف من التقدم يف العمر وعدم 
اجلاذبي����ة. و تعتق����د امل����راأة الت����ي مل تت����زوج ومل 

تنج����ب طفال، اأنها لن تتمكن م����ن ذلك اأبدا. وتقول 
االأخ�سائية، "قد يالحظ لدى املراأة يف هذه الفرة 
تكرر البكاء و�س����وء املزاج. وقد ت�سعر املراأة التي 
اأجنبت، اأن اأوالدها كروا ومل يعودوا بحاجة اإىل 
اهتم����ام اأمهم. لذلك ال تعل����م اإىل ماذا توجه رغبتها 
الطبيعي����ة يف االعتن����اء بهم، وحتى قد ت�س����عر باأن 

زوجها واأطفالها مل يعودوا بحاجة لها".

رداً على بايدن.. ال�سحة العاملية "ك�رونا مل ينته بعد"

اأزمة منت�سف العمر عند الن�ساء

�سمن الن�ساطات الفنية امل�ستمرة يف �ستى جمالت الفن، ُاعلن عن القائمة الق�سرية 
مل�سابقة الن�ص امل�سرحي بعد و�س�ل اكثـر من ن�ص اىل اللجنة املكلفة بذلك. 

وذكرت اللجنة املكلفة انه "احتفاء بالن�ص امل�سرحي العراقي الذي قدم عطاءات 
مهمة على م�ست�ى الكتابة منذ عق�د ط�يلة من الزمن وما زاَل مت�ا�ساًل باألقِه عراقيًا 

وعربيًا ودوليًا، فان املبادرة كانت من قبل دائرة ال�سينما وامل�سرح والي�م مت اعالن  
القائمة الق�سرية مل�سابقة الن�س��ص امل�سرحية �سمن اأعمال مهرجان بغداد الدويل 

للم�سرح بن�سخته الثالثة  للفرتة من 20 ولغاية 2٨ ت�سرين الثاين للعام 2022". 

بيت المدى يحتفي بالقا�ص 
والروائي جهاد مجيد 

متكن فريق فني ومهني 
من اإعادة ترميم �سجاد 
يع�د تاريخه اىل اأكثـر 

من 200 �سنة �سمن جلنة 
�سكلتها العتبة احل�سينية 
املقد�سة لإعادة الأعمال 

اليدوية القدمية التي 
تعر�ست اىل التلف.
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