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تخ�ضي�ضات ل�ضحايا تظاهرات الخ�ضراء
بغداد/ المدى

ق���رر جمل����س ال���وزراء تغطي���ة نفق���ات �ش���هداء وجرح���ى تظاه���رات املنطق���ة 
اخل�ش���راء مبلي���اري دينار.  وقال وزي���ر الرتبية علي التميم���ي خالل موؤمتر 
�شحف���ي، اإن »جمل����س الوزراء عقد اأم�س الثالث���اء جل�شته االعتيادية برئا�شة 
م�شطف���ى الكاظم���ي«.  وتاب���ع الدليم���ي، ان »املجل�س قرر قي���ام وزارة املالية 
بتموي���ل مكت���ب رئي����س الوزراء مببل���غ ملياري دين���ار لتغطية نفق���ات �شهداء 

وجرحى تظاهرات املنطقة اخل�شراء«.
واأ�ش���ار، اإىل »ق���رار بتقدمي دعم م���ايل للقوة اجلوية العراقي���ة لدعم جهودها 

يف مكافحة االإرهاب«.

اأحمد عبد الرزاق �ضكارة:
اال�ضتحقاقات ال�ضتراتيجية الوطنية للحراك الثوري الت�ضريني المتجدد

 لطفية الدليمي:
ال�ضيا�ضات النيوليـبرالية �ضّوهت روح الليبرالية 67

 بغداد/ تميم الح�صن

تدريجيا تراج���ع الإطار التن�سيق���ي عن حما�سه 
يف ت�سكي���ل م���ا ب���ات يع���رف ب���� »ائت���اف ادارة 
الدول���ة« بع���د ردود فع���ل غا�سبة ته���دد باإ�سعال 

ال�سارع واقتحام اخل�سراء.
حمم���د  اع���ان  عق���ب  »الإط���ار«  بي���ان  وج���اء 
احللبو�سي رئي�س الربملان ا�ستقالته من من�سبه، 

خالي���ا م���ن اي ت�سري���ح او تلميح ع���ن التحالف 
اجلدي���د. وتوع���د اأن�سار زعيم التي���ار ال�سدري 
باف�سال جل�سة الربملان املفرت�س انعقادها اليوم 
الربع���اء لبح���ث ا�ستقالة احللبو�س���ي. باملقابل 
ف�سح عمار احلكيم زعي���م تيار احلكمة، مواقف 
اأط���راف يف الإط���ار التن�سيق���ي التي ق���ال بانها 
ترف����س النتخاب���ات، مبدي���ًا يف الوق���ت نف�س���ه 

ا�ستعداده لزيارة ال�سدر يف النجف.

وعن ال�ساع���ات الخرية التي حلقت الت�سريبات 
بخ�سو����س الئتاف اجلديد، ق���ال نائب �سيعي 
�ساب���ق ل�)امل���دى( ان: »ت�سكي���ل ه���ذا التحال���ف 
يعترب حتدي���ا لل�سدريني وملطالب ال�سارع، لذلك 
الهج���وم علي���ه كان متوقعَا«. ويه���دف التحالف 
اجلدي���د اىل �سياغ���ة تفاه���م �سيا�س���ي وحكومة 
�سبيه���ة باحلكوم���ات ال�سابقة واآخره���ا حكومة 
ع���ادل عبد املهدي الت���ي ا�سقطت يف احتجاجات 

ت�سرين 2019. وي�سيف النائب الذي طلب عدم 
ن�سر ا�سمه: »ل ميكن اعتبار ما جرى يوم الحد 
ه���و التف���اق عل���ى ائتاف وامن���ا التف���اق على 

�سيغة لئتاف جديد ميكن تعديله باي وقت«.
ومن �سمن التعديات التي ميكن الرتاجع عنها 
بح�سب النائ���ب: »هو تر�سيح حممد ال�سوداين، 

لكن بعد ان يح�سل على موافقة من طهران«.
 التفا�صيل �س3

»التن�صيقي« يريد ال�صيطرة على كر�صي الزاملي من بوابة الم�صتقلين

حما�ضة »االإطاريين« لالئتالف الجديد تتراجع 
 ترجمة: حامد احمد   مع ت�ضعيد �ضدري تجاه جل�ضة البرلمان اليوم

يتح����دث تقري����ر اأمريك����ي من اإمكاني����ة حدوث 
�سدامات جديدة بني اأطراف الأزمة ال�سيا�سية 
العراقي����ة، لفت����ا اإىل اأن اإي����ران تف�سل ت�سكيل 

حكومة تديرها كتلة �سيعية موحدة. 
وذكر تقري����ر ملعهد وا�سنطن لل�سرق الأو�سط، 
اأن »عام����ًا م����ر تقريب����ًا على انتخاب����ات العراق 
 2021 ع����ام  الأول  ت�سري����ن  يف  الربملاني����ة 

واحلكومة مل ت�سكل بعد«.
واأ�ساف التقرير، اأن »مركز ال�سراع يكمن يف 
تناف�س����ات �سيا�سية مزمنة وعداءات �سخ�سية 

للهيمنة على منا�سب حكومية«.
واأ�س����ار، اإىل اأن »الن�س����داد ال�سيا�سي ما يزال 
م�ستم����را، برغ����م احل����وار الوطن����ي امل�ستم����ر 

)الذي يرف�س ال�سدريون الن�سمام اليه(«.
واأو�سح التقري����ر، اأن »الكثريين يخ�سون من 
احتمالي����ة ح����دوث �سدامات ما مل يت����م اتفاق 

ط����ريف الن����زاع املتمثل����ني بالتي����ار ال�س����دري 
والإط����ار التن�سيق����ي عل����ى تن����ازلت مقبول����ة 

لكليهما«.
وب����ني، اأن »الإط����ار التن�سيق����ي منق�س����م عل����ى 
نف�سه ب�س����اأن عملية ت�سكيل احلكومة وتعامله 
م����ع التي����ار ال�سدري م����ا بني اأط����راف معتدلة 

ومت�سددة«.
و�س����دد التقرير، على اأن »اأع�س����اء من ائتاف 
الإطار وجدوا اأن ه����ذا الو�سع ي�سكل احباطا 
فاعل����ة  لإي����ران ولأط����راف �سيعي����ة  بالن�سب����ة 

تف�سل البقاء على وحدة البيت ال�سيعي«.
اعت����ربوا  الإط����ار  يف  »اأع�س����اء  اأن  واأك����د، 
�سدام����ات 29 اآب ب�سكل عام على انها خ�سارة 
لل�سدري����ني وفوز له����م، فقد اظه����روا اأنف�سهم، 
عل����ى النقي�����س م����ن زعي����م التي����ار ال�س����دري 
مقت����دى ال�سدر، باأنهم حكماء يت�سرفون وفقا 

للقانون«.
 التفا�صيل �س2

تقرير اأميركي: مخاوف
من �ضدامات جديدة

 بغداد/ المدى

ح���ذرت خلية الع���ام احلكومي، اأم����س الثاثاء، 
خ���ال  الع���راق،  اأزم���ة اجلف���اف يف  تفاق���م  م���ن 
ف�س���ل اخلريف احل���ايل، وحتدثت ع���ن مزيد من 

التهديدات للزراعة ال�ستوية.
ونقل���ت اخللية، يف بي���ان تلقته )امل���دى(، »دعوة 
وزارة امل���وارد املائي���ة اجلهات امل�س���تهلكة للمياه 
وبالأخ����س وزارة الزراعة واجلمعيات الفاحية 
واحلكوم���ات املحلية ووزارة ال�س���كان والعمار 
بغ���داد  وامان���ة  العام���ة  وال�س���غال  والبلدي���ات 
ب�س���رورة الوقف���ة اجل���ادة ملواجه���ة �س���ح املي���اه 
م���ن خ���ال تر�سي���د ا�ستهاكها«.واأ�س���اف البيان، 
اأن »ال���وزارة وح�س���ب متابعته���ا ملجموع���ة م���ن 
التنب���وؤات اجلوية للخريف احل���ايل عرب القمار 
اأن  اىل  جميعه���ا  ت�س���ري  املخت�س���ة  ال�سناعي���ة 

اخلريف احل���ايل �سيكون خريفًا جافًا مما �سيزيد 
التهديدات ب�ساأن الزراعة ال�ستوية وينذر مبوجة 
جف���اف وللمو�سم الرابع على التوايل مما �سيزيد 

املخاطر والتهديدات ب�ساأن الزراعة ال�ستوية«.
واأ�س���ار، اىل اأن »ال���وزارة طالب���ت اجلميع �سواء 
اأم  للمي���اه  امل�ستهلك���ة  القطاعي���ة  املوؤ�س�س���ات 
املواطن���ني ب�س���رورة تر�سيد ال�سته���اك لتجاوز 
الزمة احلالية التي مير بها العامل اجمع والعراق 
عل���ى وج���ه اخل�سو�س ولغر����س تاأم���ني اإي�سال 

املياه ملحطات الأ�سالة«.
ودع���ا البي���ان املوؤ�س�سات احلكومي���ة واملواطنني 
اىل »ع���دم رم���ي املخلف���ات ال�سناعي���ة وامللوثات 
ومي���اه ال�س���رف ال�سح���ي والنفاي���ات يف مقاطع 
الأنهر الرئي�سة والفرعي���ة حفاظًا على بيئة النهر 

و�سحة املواطن«.

تحذير حكومي من تفاقم اأزمة 
الجفاف في الخريف

 متابعة: المدى

ذك���ر تقري���ر اأن ثمانية جن���ود حملوا نع�س 
ملكة بريطانيا اإليزابيث الثانية �سيعودون 
اإىل الع���راق للقيام مبهامه���م �سمن القوات 
غ���ري القتالي���ة حلل���ف ال�سم���ال الأطل�س���ي. 
وذكرت �سحيفة )دايلي مايل(، اأن »ثمانية 
جن���ود م���ن الكتيب���ة الأوىل للحر�س حملة 
القنابل اليدوي���ة يف جي�س اململكة املتحدة 
الذين حملوا نع�س امللكة اإليزابيث الثانية 
خ���ال جنازتها جيء بهم م���ن قاعدة جوية 
ع�سكرية يف الع���راق ت�ستخدم يف حماربة 
و�سيع���ادون  الرهاب���ي  داع����س  تنظي���م 
واأ�ساف���ت  الأ�سب���وع«.  ه���ذا  القاع���دة  اإىل 
ال�سحيف���ة، اأن »ه���وؤلء اجلن���ود وغريه���م 
اأع�ساء الكتيبة يعملون يف حماية القاعدة 
الت���ي يتمركز فيها جنود من �ساحي اجلو 
الربيط���اين والأمريك���ي، وي�سهمون اأي�سًا 
م���ن  العراقي���ة  الأم���ن  ق���وات  تدري���ب  يف 
�سم���ن بعثة غري قتالية اأر�سلها حلف �سمال 
الأطل�س���ي اإىل العراق«. واأ�س���ارت، اإىل اأن 
»اجلنود الثمانية حظوا بكثري من التقدير 
والثن���اء لن�سباطه���م ال���ذي اأ�سه���م يف دقة 
تنظيم اجلن���ازة التاريخية الت���ي �ساهدها 
مبا�س���رة ع���رب و�سائ���ل الإع���ام ملي���ارات 

الب�سر حول العامل«.

حملة نع�ش 
»اإليزابيث« يعودون 

اإلى العراق

 بغداد/ المدى

اأف�سح���ت وزارة التخطي���ط ع���ن �سرتاتيجي���ة 
لبن���اء دور واطئة الكلفة للطبق���ة الفقرية، لفتة 
اإىل تنفي���ذ م�ساري���ع بهذا ال�س���اأن يف حمافظات 

عدة.
وق���ال املتح���دث با�س���م ال���وزارة عب���د الزه���رة 
الهنداوي، يف ت�سريح لوكالة النباء الر�سمية، 
اإن »وزارة التخطي���ط لديه���ا خط���ة لبن���اء دور 
واطئة الكلفة خم�س�سة للطبقة الفقرية«، مبينا 
اأن »تقيي���م ن�س���ب الفق���ر يكون بح�س���ب معايري 

خا�سة«.

ولف���ت الهن���داوي، اإىل “تنفي���ذ م�س���روع الدور 
واطئ���ة الكلف���ة يف حمافظات النب���ار وكركوك 
ع���ن  ف�س���ا  ووا�س���ط،  واملثن���ى  والديواني���ة 
جممعات اأخرى يجرى العمل على اإجنازها يف 

حمافظات اأخرى”.
تخطيطي���ة  روؤي���ة  “هن���اك  ان  ع���ن  وحت���دث، 
تت�سمن التوجه نحو �سراكة حقيقية مع القطاع 
اخلا�س ليكون قادرا على ا�ستيعاب الزيادة يف 

اأعداد اخلريجني من خمتلف الخت�سا�سات”.
واأك���د الهنداوي، اأن “القطاع اخلا�س قادر على 
حتقيق ال�سراك���ة ب�سرط اأن تكون هناك ظروف 

مائمة لعمله يف هذا الإطار”.

 بغداد/ فرا�س عدنان

اأف���ادت قي���ادة العملي���ات امل�سرتك���ة ب���اأن اأعداد 
تنظيم داع�س الرهاب���ي اأ�سبحت قليلة للغاية، 
م�س���رية اإىل اأن اأغلبه���م حملي���ون، لكنها اأفادت 
باأنه���م ما زال���وا ي�سكل���ون خط���رًا، منوهة اإىل 
عدم مقدرتهم على التواجد يف املناطق املحررة 

ب�سبب تعاون الأهايل مع القوات الأمنية.
حت�س���ني  للقي���ادة  الر�سم���ي  املتح���دث  وق���ال 
ممثل���ة  الأمني���ة  »الأجه���زة  اإن  اخلفاج���ي، 
بوزارت���ي الدفاع والداخلي���ة مهمتها الأ�سا�سية 
احلفاظ على الب���اد و�سامة املواطنني وتاأمني 
الأه���داف احليوي���ة وبناء الق���درات الع�سكرية 
من خال ممار�س���ة القيادة وال�سيطرة يف حالة 
حدوث طارئ«. واأ�ساف اخلفاجي، اأن »القوات 
الع�سكري���ة متتل���ك ال�ساحية للقي���ام مبناورة 

يف العم���ل الأمني، وال�ستع���دادات والتهيئات 
لفح�س منظومة القي���ادة وال�سيطرة وقدراتنا 
والتعام���ل يف خمتل���ف الظ���روف �س���واء كانت 
ليلي���ة اأو نهارية«. واأ�سار، اإىل اأن »التنقل الذي 
جنري���ه بني احل���ني والآخ���ر ياأتي عل���ى �سعيد 
تطوير الق���درات، ولدينا حتلي���ل وتدقيق لهذه 
املمار�سات والتي ج���رى البع�س منها قبل اأيام 
يف بغ���داد«. واأو�س���ح اخلفاج���ي، اأن »القوات 
الأمني���ة ت�سعى با�ستمرار اإىل ت�سخي�س مكامن 

اخللل واخلطاأ بغية معاجلتها وجتاوزها«.
اأن »تنظي���م داع����س م���ا زال موج���ودًا  وب���ني، 
ويح���اول اأن ي�ستغ���ل اأي ظ���روف معينة للقيام 
ت�سط���دم  الأطم���اع  ه���ذه  ولك���ن  بهجم���ات، 
بجهدن���ا ال�ستخب���اري وتفعيل الكث���ري من تلك 

الن�ساطات«.
 التفا�صيل �س2

التخطيط: دور واطئة الكلفة للفقراء

العمليات الم�ضتركة: اأغلب عنا�ضر 
 بغداد/ ح�صين حاتمداع�ش محليون

يعت���زم البن���ك املرك���زي العراق���ي، 
العمل���ة  م���ن  فئ���ة جدي���دة  اإ�س���دار 
بقيمة 20 األ���ف، يف خطوة و�سفها 
خمت�س���ون باأنه���ا ل تعط���ي للعملة 
اأي���ة قيم���ة، ال انها تزيد م���ن ن�سبة 
ال�سيول���ة وتو�سع حج���م النقد لدى 

البنك املركزي.
املرك���زي  البن���ك  حماف���ظ  وق���ال 
م�سطف���ى خمي���ف خ���ال كلم���ة له، 
اأم�س الثاث���اء، اإن “البنك املركزي 
يعمل على اكم���ال فئة جديدة بقيمة 
20 األ���ف دين���ار بن���اء عل���ى درا�سة 
واأبح���اث مقارنة م���ع دول اجلوار، 
ويعمل عل���ى ا�ستكمال �سكل الورقة 
وخ���ال الأي���ام املقبل���ة �س���وف يتم 

اأن  اىل  منوه���ًا  عنه���ا”،  الإع���ان 
بتخفي����س  ق���ام  املرك���زي  “البن���ك 
�سع���ر الفائدة على القرو�س املقدمة 
لتموي���ل امل�ساري���ع، واأن املبادرات 
قط���اع  كب���ري  ب�س���كل  ا�ستهدف���ت 
الإ�س���كان الذي ي�سغ���ل اأكرث من 30 

القطاعات”. خمتلف  يف   %
واأو�س���ح اأن “البن���ك املركزي لديه 
خطة و�سرتاتيجية خلم�س �سنوات 
وق���د تتاأخ���ر ب�سبب م���ا يواجهه يف 
اأن  اىل  م�س���ريًا  جم���الت”،  ع���دة 
خطوات  بعدة  قام  املركزي  “البنك 
لتطوير القطاعني امل�سريف واملايل 
منها اإلغ���اء الفائ���دة وو�سع ر�سوم 
ب�سيطة لتنمية امل�ساريع ال�سناعية 

وال�سكنية والزراعية”.
“البن���ك  اأن  اإىل،  خمي���ف  واأ�س���ار 

املرك���زي لي�س���ت لديه ني���ة خلف�س 
اأو تغي���ري �سع���ر �سرف ال���دولر”، 
يف  لي���زال  “الع���راق  اأن  موؤك���دًا 
املراح���ل الوىل م���ن جن���ي الث���ار 
ال�س���رف  �سع���ر  لتغ���ري  اليجابي���ة 
وهناك بع����س املوؤ�س���رات ال�سلبية 
يعم���ل على معاجلتها خ���ال الفرتة 

املقبلة”.
واأ�ساف اأن “عملية حذف الأ�سفار 
ت�سري���ع  اىل  حتت���اج  العمل���ة  م���ن 
قان���ون وتتطلب بع����س التعديات 
ويج���ب اأن تتوف���ر الأج���واء لتقبل 
مث���ل ه���ذه التعدي���ات”، مبين���ًا اأن 
وق���ت  يف  ق���دم  املرك���زي  “البن���ك 
�سابق م�سروع���ًا ب�ساأن عملية حذف 

الأ�سفار”.
ويق���ول اخلب���ري القت�س���ادي نبيل 

جب���ار العل���ي، اإن “م�ساأل���ة ا�سدار 
للبن���ك  رغب���ة  ه���ي  جدي���دة  عمل���ة 
املرك���زي العراق���ي بتو�سي���ع حجم 

النقد”.
واأ�س���اف العل���ي، اأن “ع���زم البن���ك 
املرك���زي باإ�س���دار فئة جدي���دة من 
العمل���ة العراقي���ة بقيم���ة 20 األ���ف 
هو حماولة لتق���دمي عملة متو�سطة 
لي�س���ت مرتفع���ة ويف نف����س الوقت 

لي�ست منخف�سة جدا”.
العمل���ة  “ا�س���دار  اأن  اإىل  واأ�س���ار، 
اجلدي���دة ل يوؤثر �سلب���ا ول ايجابا 

على القت�ساد ب�سورة عامة”.
واأو�س���ح العل���ي، ان “ال�سيا�س���ات 
ق���د  النق���د  م�ساأل���ة  يف  التو�سعي���ة 
ح���ال  يف  ت�سخ���م  يف  تت�سب���ب 
ا�ستمرارها”، لفت���ا اىل اأن “البنك 

املرك���زي طبع العمل���ة بكثافة خال 
ال�سنت���ني املا�سيت���ني دون ا�س���راف 

من قبل جمل�س النواب”.
من جهته، يقول اخلبري القت�سادي 
با�س���م جمي���ل انط���وان، اإن “قيم���ة 
العملة تكمن يف قوة القت�ساد لأي 

بلد، رغم كونها و�سيلة للتبادل”.
“الع���راق  ان  انط���وان،  وا�س���اف 
عك����س  بالعمل���ة  بك���رثة  يتعام���ل 
الكثري من البلدان التي اعتمدت يف 
تعاماتها على الفيزا كارت وغريها 

من الطرق الخرى غري النقدية”.
ولف���ت، اإىل اأن “عمل���ة ال���� 20 األف 
اجلدي���دة عن���د طرحه���ا يف ال�سوق 
�ستزيد من ن�سب���ة ال�سيولة وت�سهل 
التعام���ل، ال انها ل تعطي اية قيمة 

للعملة”.

البنك المركزي يعتزم طرح فئة جديدة من العملة بقيمة 20 األف دينار

 متابعة المدى 

ال�ساب���ق  الرو�س���ي  الرئي����س  ق���ال 
دمي���رتي ميدفيدي���ف، ام����س الثاثاء، 
اإن مو�سك���و له���ا احل���ق يف الدفاع عن 
مت  اإذا  النووي���ة  بالأ�سلح���ة  نف�سه���ا 
جتاوز حدودها.واأ�س���اف ميدفيديف، 
نائب رئي����س جمل�س الأم���ن الرو�سي، 
قائ���ا: هذا بالتاأكي���د لي�س خدعة، وفقا 

لرويرتز.
كما ح���ذر ميدفيدي���ف م���ن اأن مو�سكو 
له���ا احل���ق يف ال���رد “دون الكث���ري من 

امل�س���اورات” م���ع ت�ساع���د التوت���ر مع 
الت���ي  ال�ستفت���اءات  ب�س���اأن  الغ���رب 
م���ن  �سا�سع���ة  م�ساح���ات  يف  اأجري���ت 
املناطق الأوكرانية التي ت�سيطر عليها 
رو�سيا.واأ�س���در ميدفيدي���ف على نحو 
دوري بيان���ات عدوانية ب�س���اأن الغرب 
واأوكراني���ا يف الأ�سه���ر الأخ���رية، مما 
يوؤكد حتول���ه من ليربايل على ما يبدو 
ذي توج���ه غرب���ي كرئي����س بني 2008 
نظ���ر  وجه���ة  �ساح���ب  اإىل  و2012 
جيو�سيا�سي���ة مت�سددة.وياأت���ي تاأكي���د 
ميدفيدي���ف عل���ى اأن “التهديد النووي 

لي�س خدع���ة” ردا اأي�سا عل���ى الرئي�س 
زيلين�سك���ي،  فولودمي���ري  الأوك���راين 
ال���ذي �س���رح اأم����س الثن���ني باأن���ه “ل 
يعتقد” اأن الرئي�س الرو�سي فادميري 
اإن  ق���ال  عندم���ا  “خ���ادع”،  بوت���ني، 
مو�سك���و �ستكون م�ستع���دة ل�ستخدام 

الأ�سلحة النووية للدفاع عن رو�سيا.
وكان بوت���ني اأعل���ن، يف خط���اب نقل���ه 
اأن  املا�س���ي،  الأ�سب���وع  التلفزي���ون 
الو�سائ���ل  “كل  �ست�ستخ���دم  مو�سك���و 
املتاح���ة” حلماية رو�سي���ا و�سعبها اإذا 

تعر�ست وحدة اأرا�سيها للتهديد.

مـو�ضـكـو: الـتهـديـد النـووي ليـ�ش خـدعـة

 ذي قار/ ح�صين العامل 

ك�سف ث���وار احلبوبي ونا�سطون يف تظاه���رات النا�سرية عن جانب 
من الفعاليات الحتجاجية املزمع اقامتها يف الذكرى الثالثة لنطاقة 
تظاهرات ت�سرين.وجاء يف بيان لثوار احلبوبي تلقت )املدى( ن�سخة 
من���ه ان »موقف ثوار �ساحة احلبوبي من تظاهرات الول من ت�سرين 
يتمث���ل بالتم�سك مبطالبه���ا امل�سروعة التي ترف�س النظ���ام ال�سيا�سي 
بكل اأحزاب���ه«، م�سريا اىل ان » تظاهرات اإحياء ذكرى انطاق الثورة 

العظيمة �ستكون يف �ساحة احلبوبي ح�سرا«. 
 التفا�صيل �س4

»نا�ضطو الحبوبي« ي�ضتعدون 
الإحياء ذكرى »ت�ضرين«

المتحف العراقي يعاود فتح ابوابه .. عد�شة: محمود روؤوف
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يتحدث تقرير اأميركي من 
اإمكانية حدوث �سدامات 

جديدة بين اأطراف االأزمة 
ال�سيا�سية العراقية، الفتا 

اإلى اأن اإيران تف�سل ت�سكيل 
حك�مة تديرها كتلة 

�سيعية م�حدة. 
وذكر تقرير لمعهد وا�سنطن 

لل�سرق االأو�سط، اأن "عامًا 
مر تقريبًا على انتخابات 

العراق البرلمانية في 
ت�سرين االأول عام 2021 

والحك�مة لم ت�سكل بعد".

واأ�شاف التقرير، اأن "مركز ال�شراع يكمن 
ف���ي تناف�ش���ات �شيا�شية مزمن���ة وعداءات 
�شخ�شية للهيمنة على منا�شب حكومية".

واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "االن�ش���داد ال�شيا�شي ما 
ي���زال م�شتم���را، برغ���م الح���وار الوطن���ي 
ال�شدري���ون  يرف����س  )ال���ذي  الم�شتم���ر 

االن�شمام اليه(".
واأو�شح التقري���ر، اأن "الكثيرين يخ�شون 
م���ن احتمالي���ة حدوث �شدامات م���ا لم يتم 
اتف���اق طرف���ي الن���زاع المتمثلي���ن بالتيار 
ال�شدري واالإطار التن�شيقي على تنازالت 

مقبولة لكليهما".
منق�ش���م  التن�شيق���ي  "االإط���ار  اأن  وبي���ن، 
على نف�شه ب�شاأن عملي���ة ت�شكيل الحكومة 
وتعامل���ه م���ع التي���ار ال�ش���دري م���ا بي���ن 

اأطراف معتدلة ومت�شددة".
"اأع�ش���اء م���ن  اأن  و�ش���دد التقري���ر، عل���ى 
ائت���الف االإط���ار وج���دوا اأن ه���ذا الو�شع 
ي�ش���كل احباطا بالن�شب���ة الإيران والأطراف 
�شيعي���ة فاعل���ة تف�ش���ل البقاء عل���ى وحدة 

البيت ال�شيعي".
واأك���د، اأن "اأع�ش���اء ف���ي االإط���ار اعتبروا 
�شدام���ات 29 اآب ب�ش���كل ع���ام عل���ى انه���ا 
خ�شارة لل�شدريين وفوز لهم، فقد اظهروا 
اأنف�شه���م، عل���ى النقي����س من زعي���م التيار 
ال�ش���دري مقت���دى ال�ش���در، باأنه���م حكماء 

يت�شرفون وفقا للقانون".
ولفت التقرير، اإل���ى اأن "االإطار التن�شيقي 
منق�ش���م ح���ول ال�شبي���ل االأف�ش���ل للتعامل 
م���ع ال�ش���در، ق�ش���م م���ن يدعو ال���ى موقف 
معت���دل اأكثر تج���اه احتوائ���ه بتفعيل عدة 
قنوات �شيا�شية داخل وخارج العراق، اما 

المت�شددين فيرف�شون ذلك".
ويق���ول اأح���د اأع�ش���اء االإط���ار التن�شيقي، 
"نري���د ان نعار�ش���ه لكي يع���ي الدر�س"، 
فيما يوؤكد التقرير، اأن "االأطراف المعتدلة 
في االإط���ار تجاه االزمة ه���ي كل من زعيم 
منظم���ة بدر ه���ادي العام���ري وزعيم تيار 
الحكم���ة عم���ار الحكي���م ورئي����س الوزراء 
االأ�شبق حيدر العبادي ف�شال عن ا�شخا�س 
اآخرين، اما المت�شددين فيتمثلون برئي�س 
ال���وزراء ال�شابق ن���وري المالك���ي وزعيم 
حركة ع�شائب اه���ل الحق قي�س الخزعلي 

واآخرون".
واأف���اد التقري���ر، ب���اأن "اأع�شاء ف���ي االإطار 
ذهبوا اإلى اأن ا�شتمرارية ال�شراع ال�شيعي 
الداخلي �شتكون �شببا لعدم اال�شتقرار في 

العراق وال ت�شب في م�شلحة اإيران".
وينق���ل ع���ن ه���وؤالء االأع�ش���اء، اأن "اإيران 
�شيعي���ة  كتل���ة  تديره���ا  حكوم���ة  تف�ش���ل 
موحدة كبي���رة، وان م�ش���روع ال�شدريين 
بحكومة اغلبي���ة �شيا�شية هو تهديد لذلك، 
في حي���ن ذك���ر م�ش���وؤول حزبي اآخ���ر قبل 
ح�شول ال�شدامات في اأواخر �شهر اآب ان 
اإي���ران نف�شها منق�شمة حول ايهما االأف�شل 

ف���ي التعامل مع ال�شدر وهذا ينعك�س على 
االنق�ش���ام ف���ي ال���راأي داخ���ل االإط���ار بين 

مت�شدد ومعتدل".
وك�شف م�شوؤول عراقي، عن "عدة اأطراف 
حاول���ت ا�شالح العالقات م���ا بين المالكي 
وال�ش���در، ب�شمنهم ممثلون عن حزب الله 
اللبنان���ي وذل���ك ف���ي االأ�شهر الت���ي �شبقت 

ازمة هذا ال�شيف".
واأ�شار التقرير، الى اأن "االإطار التن�شيقي 
�ش���ارع بع���د م���لء مقاع���د اأع�ش���اء التي���ار 
ال�شي���اع  محم���د  باإع���الن  الم�شتقيلي���ن 
ال�شودان���ي كمر�شحه���م لمن�ش���ب رئا�ش���ة 
الوزراء وهذا ما اثار اندها�س ال�شدريين 
الذي���ن يعتب���رون ال�شودان���ي كممث���ل عن 

المالكي".
واأو�شح، اأن "اأع�شاء في االإطار التن�شيقي 
ذك���روا: توج���د هناك لجن���ة تر�شيح داخل 
ال�شودان���ي  اختي���ار  ت���م  وان���ه  االإط���ار 
باالإجم���اع كاأف�ش���ل مر�ش���ح له���م، وذكروا 
اأي�ش���ا: لي�س هناك من ق���دم �شببا �شحيحا 

لحد االن يمنع �شغله هذا المن�شب".
ويق���ول اأح���د اأع�ش���اء االإط���ار، "اإذا كانت 
هن���اك مخ���اوف عن���د اأحد م���ا فاأنه���ا يجب 
ولح���د  البرلم���ان،  داخ���ل  علن���ا  تق���دم  ان 
االن ل���م يتقدم اأح���د ب�شبب موث���وق يمنع 

تر�شيحه".
واأ�ش���اف ع�ش���و اآخر م���ن المت�شددين، اأن 
ت�شكيل  ال�شدر،  عل���ى  يتوقف  ال  "العراق 
الحكومة م�شتمر"، لكنه عاد ليو�شح، "لو 

كان���ت هناك اعترا�شات ر�شمية جدية على 
ال�شودان���ي، فان الع���راق غير متوقف على 

ال�شوداني اأي�شًا".
"االإط���ار التن�شيق���ي  ويج���د التقري���ر، اأن 
ما�س بخطط ت�شكيل الحكومة بمر�شحهم 
بع����س  اعتر����س  ل���و  حت���ى  ال�شودان���ي 
�شيك���ون  تر�شيح���ه  ان  عل���ى  المعتدلي���ن 
ا�شتف���زازا تج���اه ال�شدر وان���ه ي�شتوجب 

النظر بمر�شحين اآخرين".
م���ن  االإط���ار  ف���ي  اآخ���ر  م�ش���وؤول  وح���ذر 
ف���ي ت�شكي���ل الحكوم���ة بدون  "االإ�ش���راع 
اجراء مباحثات اأكثر م���ع الطرف الكردي 
وال�شن���ي، م�شي���را ال���ى ان تجاه���ل ذل���ك 
ال ي���وؤدي فق���ط ال���ى ردود اأفع���ال محتملة 
ب���ل �شي���وؤدي اأي�ش���ا ال���ى ت�شكي���ل حكومة 

�شعيفة".
وي�شير التقرير ال���ى ان "م�شوؤولي االإطار 
التن�شيقي ب�شكل عام �شوروا اأنف�شهم على 
انهم يمثلون الجان���ب المنطقي والحكيم، 
وانه���م يت�شرفون وفق القان���ون العراقي 
العلي���ا  االتحادي���ة  المحكم���ة  وق���رارات 
االخي���رة ومتقيدي���ن باحت���رام المجتم���ع 

الدولي".
وذك���ر محم���ود الربيع���ي، المتح���دث ع���ن 
ع�شائ���ب اهل الح���ق، اأن "االأم���م المتحدة 
وح�ش���ب م���ا �شمعن���ا م���ن اأط���راف اأخرى 
اأي�ش���ًا، حت���ى ال�شف���ارة االأميركي���ة، باأنهم 
يدعم���ون موق���ف االإط���ار بع���د م���ا ق���ام به 

ال�شدر".

واأورد التقري���ر، اأن "العدي���د م���ن اأع�شاء 
االإط���ار يتفقون على ان اأحد اأكبر العوائق 
ام���ام تحقيق ت�شوي���ة �شيا�شية هو موقف 

ال�شدر المت�شلب ح�شب ادعائهم".
وقال هوؤالء االأع�شاء، اإن "االإطار قد يلجاأ 
لتقدي���م بع�س التن���ازالت لتج���اوز االزمة 
ال�شيا�شي���ة، ولكنه���م ي�شكك���ون بموافق���ة 
ال�ش���در اإذا ما ا�شتم���ر المالكي يلعب دورا 
رئي�ش���ا"، ويوؤك���د اأحده���م اأن "ت�شريبات 
المالكي غيرت كل �شيء بالن�شبة لل�شدر".

فيما اأفاد اأحد الم�شوؤولين ال�شيا�شيين في 
االإطار متحدثا عن ان�ش���داد عملية ت�شكيل 
الحكومة، باأن "الو�شع باق على حاله، قد 

ي�شتمر ذلك الأ�شابيع او اأ�شهر".
مظاه���رات  "اج���راء  التقري���ر،  ويتوق���ع 
ال�شنوي���ة  للذك���رى  احي���اء  �شخم���ة 
الحتجاجات ت�شرين مخطط لها ان تحدث 
ف���ي االأول م���ن ت�شري���ن االأول يق���وم به���ا 
الم�شتقل���ون الت�شريني���ون الذين ي�شفون 

اأنف�شهم باأنهم حركات تغيير".
وم�شى التقرير، اإل���ى اأن "اأع�شاء اأحزاب 
�شيا�شية في االإط���ار التن�شيقي قالوا انهم 
ينتظ���رون اأي�ش���ا كم���ا هو ح���ال االخرين 
الي���ه ه���ذه االحتجاج���ات،  م���ا �شتف�ش���ي 
خ�شو�شا اإذا ما �شين�شم اإليهم ال�شدريون 
وفيم���ا اإذا �شيكون هن���اك مزيد من العنف 

في االأفق".
 عن: معهد وا�سنطن لدرا�سات 
ال�سرق االأو�سط  

اأكد اأن اإيران تف�سل ت�سكيل حك�مة تديرها كتلة �سيعية م�حدة

تقرير اأميركي: مخاوف من �صدامات جديدة بين 
اأطراف الأزمة العراقية

 بغداد/ فرا�س عدنان

اأفادت قي���ادة العمليات الم�شتركة باأن اأعداد تنظيم 
داع����س االرهاب���ي اأ�شبح���ت قليلة للغاي���ة، م�شيرة 
اإل���ى اأن اأغلبه���م محلي���ون، لكنه���ا اأف���ادت باأنهم ما 
زال���وا ي�شكلون خط���رًا، منوهة اإلى ع���دم مقدرتهم 
على التواج���د في المناطق المحررة ب�شبب تعاون 

االأهالي مع القوات االأمنية.
وقال المتحدث الر�شمي للقيادة تح�شين الخفاجي، 
الدف���اع  بوزارت���ي  ممثل���ة  االأمني���ة  "االأجه���زة  اإن 
والداخلي���ة مهمته���ا االأ�شا�شية الحف���اظ على البالد 
و�شالم���ة المواطني���ن وتاأمي���ن االأه���داف الحيوية 
وبن���اء الق���درات الع�شكري���ة م���ن خ���الل ممار�ش���ة 

القيادة وال�شيطرة في حالة حدوث طارئ".
واأ�ش���اف الخفاجي، اأن "الق���وات الع�شكرية تمتلك 
ال�شالحي���ة للقي���ام بمن���اورة ف���ي العم���ل االأمن���ي، 
منظوم���ة  لفح����س  والتهيئ���ات  واال�شتع���دادات 
القي���ادة وال�شيطرة وقدراتنا والتعامل في مختلف 

الظروف �شواء كانت ليلية اأو نهارية".
واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "التنقل الذي نجري���ه بين الحين 
واالآخر ياأتي على �شعي���د تطوير القدرات، ولدينا 
تحلي���ل وتدقي���ق له���ذه الممار�ش���ات والت���ي جرى 

البع�س منها قبل اأيام في بغداد".
واأو�ش���ح الخفاج���ي، اأن "الق���وات االأمني���ة ت�شعى 
با�شتم���رار اإل���ى ت�شخي����س مكامن الخل���ل والخطاأ 

بغية معالجتها وتجاوزها".
وبين، اأن "تنظيم داع�س ما زال موجودًا ويحاول 
اأن ي�شتغ���ل اأي ظ���روف معين���ة للقي���ام بهجم���ات، 
ولكن هذه االأطماع ت�شط���دم بجهدنا اال�شتخباري 

وتفعيل الكثير من تلك الن�شاطات".
واأك���د الخفاج���ي، اأن "القوات االأمني���ة نجحت في 
تحدي���د ن�شاط���ات االإرهاب، لك���ن ه���ذا ال يعني اأن 
تنظي���م داع�س قد انتهى بل يح���اول اأن ي�شتغل اأي 

موقف لتنفيذ الهجمات".
ويوا�ش���ل، اأن "االأع���داد المتبقي���ة لتنظي���م داع�س 

قليل���ة ج���دًا، اأغلبه���م م���ن المحليين يتنقل���ون على 
�ش���كل مف���ارز لكن ه���ذه التنق���الت ت�ش���كل خطورة 
م���ن خ���الل ما يق���دم اإليهم م���ن دعم ف���ي الم�شافات 

والحوا�شن".
وتح���دث الخفاجي، عن "ت�شمي���م على التعامل مع 
ه���ذه االع���داد القليلة م���ن داع�س، بع���د اأن �شبطنا 

الح���دود العراقية م���ع �شوريا وتمكن���ا من تطوير 
جهدنا اال�شتخباري واالأمني".

و�شدد المتحدث الع�شكري، على اأن "هناك تعزيزًا 
للخط���وط الدفاعية في الحدود م���ع �شوريا، حيث 
ت���ّم و�شع خطي���ن دفاعيي���ن: االأول يتمث���ل بقيادة 
حر�س الحدود، والثاني يتمثل بالجي�س العراقي، 

باالإ�شاف���ة اإل���ى الحواج���ز الكونكريتي���ة واأب���راج 
المراقبة".

واأورد، اأن "ه���ذا ج���اء ع���ن طريق العم���ل والجهد 
الكبيري���ن م���ع دول متقدمة مثل التحال���ف الدولي 
الطيب���ة  والعالق���ة  الجي���دة  م�ش���ادره  وتفعي���ل 
والمتط���ورة م���ع المواطنين ال�شيما ف���ي المناطق 
المح���ررة الذي���ن يرف���دون قواتن���ا بالتقاري���ر ع���ن 

تواجد العدو". 
ولف���ت الخفاج���ي، اإل���ى اأن "بع�س عنا�ش���ر تنظيم 
داع����س يعتق���دون اأن االنب���ار حاليًا كم���ا كانت في 
ال�شاب���ق واأن تك���ون حا�شن���ة له���م باال�شتفادة من 
مناطقه���ا ال�شحراوي���ة والوع���رة �ش���واء باتج���اه 
حدوده���ا مع محافظ���ة كرب���الء او محافظة �شالح 
الدين". و�شدد، على اأن "هذا الت�شور خاطئ فهناك 
جهد كبير على ال�شعي���د اال�شتخباري مثلما ح�شل 
قبل اأيام عندم���ا تم القاء القب�س على ا�شخا�س في 

االنبار كانوا يريدون زعزعة االمن فيها".
واأك���د الخفاج���ي، اأن "الم���دن المح���ررة وال�شيم���ا 
محافظ���ة االنب���ار اأ�شبح���ت الي���وم بق���درات عالية 
اأو  االأمن���ي  او  الخدم���ي  ال�شعي���د  عل���ى  �ش���واء 

اال�شتخباري".
ويوا�ش���ل، اأن "الو�ش���ع االأمني م�شتق���ر في بغداد 
وبقية المحافظ���ات ولم يبق للعدو �شوى االختباء 
في مناطق نائية ويتم الو�شول اإليهم با�شتمرار".

الر�ش���د  "ق���درات  اأن  اإل���ى  الخفاج���ي،  وانته���ى 
واال�شتم���كان لقواتن���ا نجح���ت ف���ي الق�ش���اء عل���ى 
اأغلب قادة ال�شف االأول للتنظيم ال�شيما عن طريق 

ال�شربات اأو االنزال الجوي".
م���ن جانب���ه، اأفاد الخبي���ر االأمني اأحم���د ال�شريفي، 

ب���اأن "تنظيم داع�س م���ا زال ي�شكل خط���رًا ي�شتلزم 
معه وجود عملي���ات ا�شتباقية على م�شتوى الجهد 

اال�شتخباري اأو العمليات النوعية".
وتاب���ع ال�شريفي، اأن "الن�شاط االإرهابي لداع�س ال 
يتعلق فق���ط بالجو وتقلبات المن���اخ التي قد تتيح 

لهم مرونة الحركة".
ويجد، اأن "التنظيم يتاأثر اي�شًا بالو�شع ال�شيا�شي 
وي�شتثم���ر االأزم���ات، عل���ى اأن االرب���اك ال�شيا�ش���ي 
يوؤث���ر بنح���و مبا�شر عل���ى اإدارة القطع���ات االأمنية 

والع�شكرية".
واأورد ال�شريف���ي، اأن "المن���اورة به���ذه القطع���ات 
ال�شيا�شي���ة  االأو�ش���اع  ب�شب���ب  بغ���داد  باتج���اه 
والتظاه���رات يمك���ن اأن ت�شكل ثغ���رات في مناطق 

تو�شف باأنها رخوة".
اإل���ى اأن "التقلب���ات المناخي���ة واالأزم���ات  ولف���ت، 
ال�شيا�شي���ة م���ا زالت تمث���ل بيئة حا�شن���ة للتنظيم 
ت�شاعده في القيام بعمليات تو�شف باأنها نوعية".

وانته���ى ال�شريف���ي، اإل���ى اأن "القي���ادة الع�شكري���ة 
يفتر����س اأن تتمت���ع بالحيط���ة والح���ذر لمواجه���ة 
التنظي���م االإرهاب���ي الأن���ه م���ن ناحي���ة التقيي���م م���ا 
زال يمث���ل تهدي���دًا مبا�ش���رًا للو�ش���ع ف���ي الع���راق 

والمنطقة".
واأعلن���ت وزارة الدف���اع ف���ي بي���ان ر�شم���ي تلقت���ه 
)الم���دى(، اأن "طي���ران الجي����س تمك���ن م���ن تدمير 
وادي  منطق���ة  ف���ي  داع����س  لع�شاب���ات  م�شاف���ات 

الثرثار".
"العملي���ة ج���اءت بن���اء عل���ى  وتاب���ع البي���ان، ان 
معلوم���ات ا�شتخباري���ة تلقتها الق���وات الع�شكرية 

.")GH4( ونفذت بو�شطة طائرة

العمليات الم�صتركة: تراجع كبير في اأعداد داع�ش واأغلبهم من المحليين
حتدثت عن متتع املدن املحررة بقدرات اأمنية عالية

العقل والعقالنية.. والتعقـّل
 اق�ش���د هن���ا عقولن���ا المن�شغل���ة بال�شيا�ش���ة، والمن�شرفة الى 
فرو�س التعامل مع اآخر بالء ع�شف بالعراق على يد ا�شحاب 
العملي���ة ال�شيا�شي���ة لم���ا بع���د �شق���وط الدكتاتوري���ة، وال���ى 
المهان���ات الت���ى لحق���ت بالعراقيين وه���م يتاأ�ش���ون على حال 

بالهم اإذ �شارت كرة بال هواء يتقاذف بها كل من هّب ودب.
اأعن���ي، العقول الخائفة  من الم�شتقب���ل ومن خفايا الكوالي�س 
وغدر االي���ام القادمة، الموزعة  بين النظري���ات والتف�شيرات 
ووجه���ات النظ���ر التي يج���ري ت�شويقه���ا على م���دار ال�شاعة، 
فتتوزع عقولنا بينها: تتبنى هذه وتتحم�س لها، وترف�س تلك 

وتجّرم ا�شحابها.
 وف���ي االأخير ي���زداد الت�شظ���ي "العقلي" بالط���ول والعر�س، 
وتتعم���ق الظنون والري���ب واالتهامات الى اآخ���ر خلية تفكير 
ف���ي وجداننا، حت���ى لي�شع���ب ان تجد اثنين م���ن المتجادلين 
متفق���ان عند فا�شلة واحدة، فيما االع���الم وال�شا�شات الملونة 
وخدم���ات ال�شبك���ة العنكبوتي���ة تغير على عقولن���ا بفي�س من 
والم�شبوق���ة  والمغ�شو�ش���ة  المثي���رة  المعلوم���ات  راجم���ات 

برائحة الدخان.
 والنتيج���ة ف���ان ثم���ة فايرو�س اخت���رق عقولنا وا�ش���رم فيها 
ال�شق���اق و"النفاق" فالح���ال الذي نحن فيه عن���د بع�شنا لعبة 
�شنعه���ا م�ش���وؤول في م���كان م���ا لتمري���ر م�شروع���ه و"النا�س 
ني���ام" وهي عند البع�س الثاني موؤامرة امريكية ل�شرب حكم 
ال�شيعة من مواقع ح�شا�شة في خا�شرته وتبرير عودة قواتها 
الى االر�س العراقي���ة، وعند البع�س الثالث ال تعدو عن خطة 
من خطط ايران ال�شتغالل الو�شع في تمديد نفوذها و�شلطتها 
في الع���راق، وعند البع�س الرابع حرك���ة من حركات عوا�شم 
الخلي���ج ل�ش���ق معار�شيه���ا وت�شري���ف ازماته���ا الداخلية الى 
خ���ارج الحدود، وهي عند البع�س الخام����س مناورة ارهابية 
لتدمي���ر العملي���ة الديمقراطي���ة ف���ي الع���راق، وعن���د البع����س 
ال�شاد�س لغم �شهيون���ي ال�شعاف العراق واخراجه من قو�س 
المواجه���ة م���ع ا�شرائي���ل، وعن���د البع����س ال�شاب���ع ال وجود 
لموؤامرة وال متاآمرين في واقع االمر بل مجرد تلفيق اخباري 

روجته جميع الجهات وفق ما ينفع م�شالحها وخططها.
 انن���ا، ف���ي و�شط هذه الفو�ش���ى التحليلية ن�ش���ع جانبا عقلنا 
الجمع���ي ال���ذي يخت�س بر�ش���د االخطار المحدق���ة بالجميع، 
ونفق���د مو�ش���وف العاق���ل "الجام���ع الأم���ره وراأي���ه" بح�شب 
قوامي�س اللغة والماأخوذ من عبارة  "عقل البعير" اإذا جمعت 
قوائمها، وما قيل بان العاقل هو "الذي يحب�س نف�شه ويردها 

عن هواها".
 وهك���ذا، نن�شى بان العقل ملك���ة اال�شتدالل والحكم، وقد عني 
االن�ش���ان في تنميته بالمعارف بعد رحلة طويلة في اال�شاطير 
والخراف���ات والهمجية، واعتبر الفيل�ش���وف االلماني ال�شهير 
"كانت" العقل ك� "منظومة من المبادئ، ولي�س خزانا لالأفكار 
الع�شوائي���ة" ويعرف اي واحد منا بان العق���ل ميزة االن�شان 

عن الدواب..
فان االن�شان يعقل.. والدواب ال تعقل.

ا�شتدراك
" نح���ن ال نج���روؤ، لي����س الأن االأ�شي���اء �شعب���ة، ب���ل االأ�شياء 

�شعبة الأننا ال نجروؤ".
�شنيكا اال�شغر- فيل�شوف روماني

وفي االأخير يزداد الت�سظي "العقلي" بالط�ل 
والعر�س، وتتعمق الظن�ن والريب واالتهامات 

الى اآخر خلية تفكير في وجداننا، حتى 
لي�سعب ان تجد اثنين من المتجادلين متفقان 

عند فا�سلة واحدة، فيما االعالم وال�سا�سات 
المل�نة وخدمات ال�سبكة العنكب�تية تغير على 

عق�لنا بفي�س من راجمات المعل�مات المثيرة 
والمغ�س��سة والم�سب�قة برائحة الدخان.

 عبد املنعم االأع�سم 
جملة مفيدة

وفد ع�صكري يتفقد �لو�صع �لأمني في �صالح �لدين �أم�س

مو�جهات �لمنطقة �لخ�صر�ء خلفت �لعديد من �ل�صحايا
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عدنان علي 

 ذك����رت تقاري����ر �شحفي����ة �ن، عب����د �لر�شيد 
دو�شت����م، زعي����م طائف����ة �الوزبك�شت����ان يف 
�أفغان�شت����ان �تهم �ل�شيا�ش����ي، كرمي خليلي، 
زعي����م طائف����ة �له����ز�رة بارتباط����ه بعالقات 

�شرية مع باك�شتان.
�ن  �ىل  لالأنب����اء  خام����ا  وكال����ة  و�أ�ش����ارت 
دو�شت����م �دىل بهذه �الدع����اء�ت يف لقاء عرب 
�النرتني����ت بح�ش����ور �شخ�شي����ات معادي����ة 
لطاليب����ان. و�نتق����د غياب ك����رمي خليلي يف 
�للقاء متهما �إي����اه بارتباطه بعالقات �شرية 

مع باك�شتان.
وق����ال دو�شت����م يف �للقاء، �لذي عق����د �إحياء 
للذك����رى �ل�شنوية لوف����اة �لرئي�س �الفغاين 

�ل�شاب����ق بره����ان �لدين رباين، ب����ان خليلي 
يتو�طاأ م����ع باك�شتان وذلك بلزومه �ل�شمت 

عن �أفعال طاليبان.
وق����ال �أي�ش����ا �ن خليل����ي تلق����ى �أم����و�ال م����ن 
باك�شت����ان ليبق����ى، �شامت����ا، �إز�ء طاليب����ان. 
ويف رده عل����ى مالحظ����ات دو�شتم، �نتف�س 
خليلي غا�شبا وطلب من زعيم �وزباك�شتان 

�ن يعتذر لكالمه هذ�.
�لتو��ش����ل  مو�ق����ع  عل����ى  �شفحت����ه  ويف 
�الجتماعي، قال خليلي �ن حزبه �ل�شيا�شي 
يعتق����د باأن �حلرب و�لعن����ف هو لي�س �حلل 
الأزم����ة �أفغان�شت����ان و�ن �لب����الد بحاجة �إىل 
�أن تنتق����ل م����ن نظ����ام �حلك����م �ملرك����زي �ىل 
�إد�رة حكم غري مركزي����ة بالكامل وذلك عرب 

�لتفاو�س.

زعيم �أوزبك�ستان في �أفغان�ستان 
يتهم كريم خليلي بعالقات �سرية

مع باك�ستان
 بغداد/ نباأ م�شرق

ك�ش����ف م�شوؤول نفطي رفيع �مل�شتوى عن قرب 
حتقي����ق فائ�����س يف �لبنزي����ن وت�شدي����ره �إىل 
�خل����ارج، موؤكدً� �أن ت�شغيل م�شفاة كربالء من 
�شاأن����ه �أن يخف�س ��شتري�د�ت وقود �ل�شيار�ت 

بن�شبة 70 %.
ياأتي ذلك، يف وقت �أكد خبري نفطي �أن �لعر�ق 
باإمكانه ��شتثمار م����ا كان يدفع للبنزين �ملورد 
يف ت�شدي����د مبال����غ �إن�ش����اء �مل�شف����اة �جلدي����دة 

خالل مدة ال تتجاوز �لعام ون�شف �لعام.
وق����ال معاون مدي����ر د�ئرة �مل�شتق����ات �لنفطية 
�إىل  ت�شري����ح  يف  غ����امن،  مو�ش����ى  �إح�ش����ان 
مت����ت  �ل����ذي  كرب����الء  »م�شف����ى  �إن  )�مل����دى(، 
�ملبا�شرة مبر�ح����ل �فتتاحه قبل يومني �شيقّلل 
م����ن ��شت����ري�د �لع����ر�ق مل����ادة �لبنزي����ن مبعدل 

.»% 70
و�أ�شاف غامن، �أن »�النتهاء من تطوير م�شايف 
�لب���الد وح�شب �خلط���ة �لتي و�شعته���ا وز�رة 
�لنف���ط �شيف�ش���ي �ىل فائ����س ليت���م �لت�شدي���ر 
�إىل �خل���ارج بعد �جناز �لتطوي���ر وفقًا للخطة 

�لع�شرية خالل �ل�شنو�ت �لقادمة«.
و�أ�شار، �إىل »�إطالق عملي���ات ت�شغيل جتريبي 
مل�شفاة نفط جديدة يف كربالء، ومن �شاأن هذ� 
�مل�ش���روع بح�ش���ب خمت�شني م�شاع���دة �لعر�ق 
�لغني بالنفط على تقلي�س و�رد�ته من �لوقود 

ب�شكل كبري«.
وبني غامن، �أن »�لعر�ق مقبل على فائ�س كبري 
من �لبنزي���ن نظرً� ملا �شينتج���ه م�شفى كربالء 
وبع���د �النتهاء م���ن وح���د�ت )�أم �شي �شي( يف 
م�شفى �لب�شرة �خلا�ش���ة بالتك�شري، وتطوير 
م�شفى بيجي، وبهذ� �ش���وف تكتفي �لبالد من 

�لبنزين«. 
ولفت، �إىل �أن »�لطاقة �لتكريرية لهذه �مل�شفاة 
تبل���غ 140 �أل���ف برمي���ل يف �لي���وم، و�ش���وف 
ت�شه���م خ���الل �لف���رتة �لقليل���ة �ملقبل���ة بتغطية 
ج���ز ء من �حلاج���ة �ملحلية وتقلي���ل �ال�شتري�د 

للم�شتقات �لنفطية و�لوقود«.

و�ش���دد غامن، على �أن »�ل���وز�رة بد�أت باملرحلة 
�لت�شغيلية �الأوىل وم���ن �ملقرر �أن يبد�أ �الإنتاج 

يف مطلع �لعام �ملقبل«.
و�أورد غ���امن، �أن »�نت���اج م�شف���ى كرب���الء من 
�لبنزي���ن �شيكون مبق���د�ر 9 ماليني لرت يوميًا، 
يف ح���ني ي�شت���ورد �لع���ر�ق 15 ملي���ون م���رت 

مكعب«.
و�أك���د، �أن »م�شف���ى كرب���الء بجان���ب �مل�شايف 
�الخ���رى �لت���ي مت ذكره���ا وبع���د �النته���اء من 
�لتو�شعات �ملوج���ودة يف م�شفى �ل�شعيبة يف 
�لب�شرة �شيغطي �حلاج���ة �ملحلية من �لبنزين 

مبقد�ر )-90 100( %«. 
وم�شى غامن، �إىل �أن »كلفة ��شتري�د �لعر�ق من 
�مل�شتق���ات �لنفطية و�لتي تزيد على 3 مليار�ت 

دوالر �شنويا �شتنخف�س ب�شكل كبري«.

حم����زة  �لنفط����ي  �خلب����ري  ذك����ر  جانب����ه،  م����ن 
�أن  )�مل����دى(،  �إىل  ت�شري����ح  يف  �جلو�ه����ري، 
»ه����ذه �مل�شفاة تع����ّد مبو��شف����ات عالية للغاية 

�لتي ت�شمى )يورو 5(«.
وتاب����ع �جلو�ه����ري، �أن »�النبعاث����ات �لغازية 
�مل�ش����رة للبيئة له����ذه �ملو��شفات تتناق�س �إىل 

30 % عن �مل�شتوى �لطبيعي«.
و�أ�ش����ار، �إىل �أن »�مل�شف����اة �ملتط����ورة �شتكون 
طاقته����ا �الإنتاجية 140 �ألف برميل يف �ليوم، 
وتنت����ج م�شتقات نفطية مث����ل �لبنزين �ملح�شن 
�أوي����ل(  )�ل����كاز  و�لدي����زل  �الوكت����ان(  )ع����ايل 
و�لنفط �الأبي�����س ووقود �لطائر�ت ومنتجات 

�أخرى مثل �لزيوت وغريها«.
و�أك����د �جلو�هري، �أن »حج����م ��شتري�د �لعر�ق 
م����ن �لبنزين �ش����وف يتناق�س مبع����دل 70 %، 

�أم����ا ب�ش����اأن �ملنتج����ات  و90 % م����ن �لدزي����ل، 
�الأخ����رى فال توجد فيها م�ش����كالت ��شا�شًا مثل 

�لنفط �الأبي�س ووقود �لطائر�ت«.
و�ش����دد، على �أن »�لعر�ق ويف حال مت �النتهاء 
م����ن �عم����ار وتطوي����ر م�شف����ى بيج����ي �ش����وف 
تك����ون لديه كميات كبرية من �لبنزين �لفائ�س 

وميكن بالتايل ت�شديرها للخارج«.
ل����ه  »�مل�ش����روع  �أن  �إىل  وم�ش����ى �جلو�ه����ري، 
�أهمي����ة كبرية ج����دً� بالن�شب����ة لالقت�شاد ورمبا 
ن�شتطيع ت�شديد كلف �مل�شفاة من خالل �ملبالغ 
�لت����ي كانت تدفع للبنزين �ملورد خالل �شنة �أو 

�شنة ون�شف �ل�شنة«.
�أعل���ن وزير �لنفط �إح�شان عب���د �جلبار �إ�شماعيل 
مطل���ع �الأ�شبوع �حل���ايل �لب���دء يف عمليات �شخ 
�لنف���ط �خل���ام مل�شف���ى كرب���الء �لنفط���ي �إيذ�ن���ًا 
للوح���د�ت  �لتجريب���ي  بالت�شغي���ل  باملبا�ش���رة 

�الإنتاجية مل�شفى كربالء �لنفطي.
�إن  )�مل���دى(،  تلقت���ه  بي���ان  �إ�شماعي���ل يف  وق���ال 
»�لطاق���ة �لتكريري���ة للم�شف���ى تبل���غ 140 �أل���ف 
برمي���ل بالي���وم، مو�شح���ا �أنه���ا �شت�شه���م خ���الل 
�لفرتة �لقليلة �ملقبلة يف تغطية جزء من �حلاجة 
�ملحلي���ة وتقلي���ل �ال�شت���ري�د«، م�شي���دً� باجله���د 
�لوطن���ي وبائتالف �ل�ش���ركات �لكورية وبجميع 

�جلهات �لتي �شاندت �مل�شروع.
م���ن جانب���ه، �أو�ش���ح مدير ع���ام �شرك���ة م�شايف 
�لو�ش���ط عائ���د جاب���ر عم���ر�ن �ل���ذي �أد�ر عجل���ة 
�ل�ش���خ نيابة ع���ن وزير �لنفط، �أن »ب���دء عمليات 
�ش���خ �لنفط �خلام للوح���د�ت �الإنتاجية للم�شفى 
خطوة مهمة للتعجيل بعمليات �النتاج و�لتكرير 
للم�شفى، �لذي �شيوفر ماليني �للرت�ت يوميًا من 

�ملنتجات �لنفطية«.
وم���ا ز�ل �لع���ر�ق يعتمد على �لبنزي���ن �ملورد يف 
�شد �حلاج���ة �ملحلية خ�شو�ش���ًا بالن�شبة للوقود 
�ملح�ش���ن )عايل �الوكتان( حيث حت�شل بني �آونة 
و�أخ���رى �أزم���ات يف �ملحط���ات ينج���م عنه���ا �شح 
وزحام �شديد، فيما تتهم �ل�شلطات �الأمنية بع�س 
�شع���اف �لنفو�س بالقيام بتهريبه بني �ملحافظات 

من �أجل حتقيق �أرباح مالية.

م�شفاة جديدة تقلل ا�شتيراد وقود ال�شيارات بن�شبة 70 %

م�س�ؤول نفطي: نقترب من تحقيق فائ�ض في �لبنزين 
وت�سديره �إلى �لخارج

 بغداد/ تميم الح�شن

تدريجي����ا تر�جع �الإط����ار �لتن�شيقي عن حما�شه 
يف ت�شكي����ل م����ا بات يع����رف ب����� »�ئت����الف �د�رة 
�لدول����ة« بع����د ردود فع����ل غا�شبة ته����دد باإ�شعال 

�ل�شارع و�قتحام �خل�شر�ء.
حمم����د  �ع����الن  عق����ب  »�الإط����ار«  بي����ان  وج����اء 
م����ن  ��شتقالت����ه  �لربمل����ان  رئي�����س  �حللبو�ش����ي 
من�شب����ه، خالي����ا م����ن �ي ت�شري����ح �و تلميح عن 

�لتحالف �جلديد.
وتوع����د �أن�شار زعي����م �لتيار �ل�ش����دري باف�شال 
�لي����وم  �نعقاده����ا  �ملفرت�����س  �لربمل����ان  جل�ش����ة 

�الربعاء لبحث ��شتقالة �حللبو�شي.
باملقاب����ل ف�شح عمار �حلكيم زعيم تيار �حلكمة، 
مو�ق����ف �أطر�ف يف �الإط����ار �لتن�شيقي �لتي قال 
بانه����ا ترف�����س �النتخاب����ات، مبدي����ًا يف �لوق����ت 

نف�شه ��شتعد�ده لزيارة �ل�شدر يف �لنجف.
وعن �ل�شاعات �الخرية �لتي حلقت �لت�شريبات 
بخ�شو�س �الئتالف �جلدي����د، قال نائب �شيعي 
�شاب����ق ل�)�مل����دى( �ن: »ت�شكي����ل ه����ذ� �لتحال����ف 
يعترب حتديا لل�شدريني وملطالب �ل�شارع، لذلك 

�لهجوم عليه كان متوقعَا«.
ويه����دف �لتحال����ف �جلدي����د �ىل �شياغ����ة تفاهم 
�شيا�شي وحكومة �شبيه����ة باحلكومات �ل�شابقة 
و�آخرها حكومة عادل عبد �ملهدي �لتي ��شقطت 

يف �حتجاجات ت�شرين 2019.
وي�شيف �لنائب �لذي طلب عدم ن�شر ��شمه: »ال 
ميك����ن �عتبار ما ج����رى يوم �الحد ه����و �التفاق 
عل����ى �ئتالف و�منا �التفاق على �شيغة الئتالف 

جديد ميكن تعديله باي وقت«.
ومن �شمن �لتعديالت �لتي ميكن �لرت�جع عنها 
بح�شب �لنائب: »هو تر�شيح حممد �ل�شود�ين، 

لكن بعد �ن يح�شل على مو�فقة من طهر�ن«.
ويزع����م �لنائب �ن بع�����س �أطر�ف »�الإطار« – مل 
يحدده����ا بال�شبط- متم�شكة بال�شود�ين ب�شبب 

عدم وجود »فيتو« من �إير�ن على ��شمه.
�ن  �إذ� وج����دت  »طه����ر�ن  �ي�ش����ًا:  يق����ول   لكن����ه 
�ل�ش����ود�ين لي�س ب�شالح �ملتغ����ري�ت يف �لعر�ق 
وخا�شة لو تو�شلت �ىل �تفاق مع �لغرب ب�شاأن 

�لربنامج �لنووي قد تت�شاهل يف ��شتبد�له«.
عق����ب  �ل�ش����دري،  �لتي����ار  �و�ش����اط  وب����د�أت 
�الئت����الف �جلدي����د،  ت�شكي����ل  ع����ن  �لت�شريب����ات 
ت�شكي����ل  ق�شي����ة  يف  تق����دم  �ي  مبن����ع  تتوع����د 

�حلكومة ومترير �ل�شود�ين.
�ملنطق����ة  و�قتح����ام  �لتح�شي����د  دع����و�ت  وز�دت 
�خل�شر�ء، مع �عالن رئا�شة �لربملان عقد جل�شة 

يوم �الربعاء.

ولوحظ منذ م�شاء �الثنني �نت�شار غري م�شبوق 
للق����و�ت �المني����ة يف بغ����د�د، فيم����ا مت تعزي����ز 
�ملنطق����ة  حمي����ط  يف  �لكونكريتي����ة  �جل����در�ن 
�لط����رق  يف  �شيط����ر�ت  ون�ش����ب  �خل�ش����ر�ء، 

�لرئي�شة.
وعل����ى خلفي����ة ذل����ك �لت�شعي����د، �أ�ش����در �الإط����ار 
�لتن�شيق����ي بيانا ب����د� فيه مرت�جع����ا عن حما�شه 
�ل����ذي �ظهره بع�����س �طر�فه يف �الع����الن �ملبكر 

عن �ئتالف »�د�رة �لدولة«.
وق����ال »�الإطار« تعليقا عل����ى طلب عقد جل�شة يف 
�لربملان �نه يرحب: »بدعوة جمل�س �لنو�ب �ىل 
عقد جل�شة تعيد �حلياة للموؤ�ش�شات �لد�شتورية 

يف �لبالد«. 
�لبي����ان-  -وف����ق  �لتن�شيق����ي  �الط����ار  وج����دد 

مبك����رة  �نتخاب����ات  �ىل  للذه����اب  »��شتع����د�ده 
بع����د ��شتكم����ال مقدماته����ا م����ن حكوم����ة مكتملة 
�ل�شالحي����ات و�قر�ر مو�زن����ة �حتادية وتعديل 
قان����ون �النتخاب����ات وتنظي����م �ملفو�شي����ة �لعليا 

�مل�شتقلة لالنتخابات«. 
ودع����ا �الإط����ار �لتن�شيق����ي �لق����وى �لكرد�شتانية 
حل�ش����م مر�شحه����م لرئا�ش����ة �جلمهوري����ة، فيم����ا 
مل يتط����رق �لبي����ان �ىل �الع����الن ع����ن �الئت����الف 

�جلديد.
وكانت معلومات قد و�شلت �ىل )�ملدى( ��شارت 
�ىل �ن تاأجي����ل �الإع����الن ع����ن �لتحال����ف �جلديد 

�شببه �خلوف من ردة فعل �ل�شارع.
وي�شتع����د �أن�ش����ار »ت�شرين« �ىل �حي����اء �لذكرى 
�لثالث����ة لالحتجاجات يوم �ل�شب����ت �ملقبل، فيما 

ت����رتدد �نباء عن �حتمال م�شاركة �ل�شدريني يف 
تلك �لتظاهر�ت.

د جمل�����س �لن����و�ب، موع����د عق����د جل�شت����ه  وح����دَّ
وج����دول �أعمالها، بينما ت�شم����ن جدول �الأعمال 
�لت�شوي����ت على ��شتقال����ة رئي�س �ملجل�س حممد 

�حللبو�شي من من�شبه.
وقال����ت �لد�ئ����رة يف بي����ان م�ش����اء �الثن����ني، �إن 
»جمل�س �لنو�ب �شيعقد �الأربعاء �ملقبل )�ليوم(، 

جل�شة يف �ل�شاعة �لو�حدة ظهرً�«.
و�أ�شاف����ت، �أن »ج����دول �أعم����ال �جلل�شة يت�شمن 
�لت�شويت عل����ى ��شتقالة رئي�س جمل�س �لنو�ب 
م����ن من�شب����ه و�نتخ����اب �لنائ����ب �الأول لرئي�����س 

�ملجل�س«.
وبح�شب ت�شريح���ات �ع�شاء �الإطار �لتن�شيقي، 

�ن���ه جرى �التفاق على منح من�شب نائب رئي�س 
�لربملان �ىل �مل�شتقل حم�شن �ملندالوي.

ويعت���رب »�طاري���ون« �ن �ملن�ش���ب و�ل���ذي كان 
حاك���م  �مل�شتقي���ل  �ل�ش���دري  �لنائ���ب  ي�شغل���ه 
�لز�مل���ي، هو من حقهم لكنه���م تنازلو� عنه على 
وفق مبد�أ »�لتو�فق و�لتو�زن«، �إذ �ملندالوي هو 

كردي فيلي.
ه���و  �ملن���دالوي  �ن  �لت�شريب���ات  بح�ش���ب  لك���ن 
»�طاري« حيث �نتقل �ىل �ش���ف �لتكتل �ل�شيعي 
يف �ي���ار �ملا�شي، �بان دع���وة �ل�شدر حينها �ىل 
�مل�شتقلني باالن�شمام �ىل فريقه لت�شكيل حكومة 

�الغلبية.
�أبرزه���م  �خ���رون  �ربع���ة  ومع���ه  و�ملن���دالوي 
�لنائب���ان ح�شني عرب وم�شطفى �شند، ��شطفو� 

حينه���ا �ىل »�لثل���ث �ملعط���ل« �ل���ذي كان يتبن���اه 
�الإطار �لتن�شيقي.

وحت���ى �الن تتز�ي���د �لرتجيحات بع���دم �مكانية 
عق���د جل�شة �لربملان ب�شب���ب ت�شعيد �ل�شدريني، 
فيم���ا تتز�ي���د باملقاب���ل دع���و�ت رف����س �لق���وى 

�ل�شيا�شية ال�شتقالة �حللبو�شي.
و�عت���رب مر�قب���ون �ن توقي���ت طل���ب �ال�شتقالة 
»غري���ب« خ�شو�ش���ا و�ن���ه ج���اء بع���د �لتو�ف���ق 

�ملبدئي على حتالف �د�رة �لدولة.
وذهب �غلب �لتحليالت �ىل �ن طلب �حللبو�شي 
لال�شتقال���ة ه���و للتخل����س م���ن �ل�شغ���ط �ل���ذي 
يتعر����س ل���ه ب�شب���ب �لتج���اذب ب���ني �ل�شدريني 

و«�الطاريني«.
وحتى �للحظة مل يعل���ق �ل�شدر على �لتطور�ت 
�جلدي���دة، لكن نائ���ب رئي����س �لهيئ���ة �ل�شيا�شية 
للتي���ار ن�ش���ار �لربيع���ي، �أك���د �ن �لتدخل مبلف 
ت�شكيل �حلكومة م���رتوك لرئي�س �لتيار مقتدى 

�ل�شدر.
وقال �لربيع���ي يف مد�خلة خالل ملتقى حو�ري 
يعق���د يف بغد�د، �إن »مو�ش���وع �لتدخل بت�شكيل 
م���رتوك  عليه���ا  �ملو�فق���ة  �و  �ملقبل���ة  �حلكوم���ة 

لل�شدر و�شنم�شي مبا يقرره«.
كان���ت  �ل�شابق���ة  »�حلكوم���ات  �أن  �إىل،  و�أ�ش���ار 
عرجاء و�الآن هي مكرم���ة )م�شلولة(، مبينا �أنه: 
»ال ميك���ن �أن يك���ون رئي����س �حلكومة م���ن كتلة 
متتلك نائب �و نائبني و�إال �شتعاد جتربة �شقوط 
�حلكوم���ة كما حدث مع رئي����س �لوزر�ء �ل�شابق 

عادل عبد�ملهدي«.
ويف وق���ت الح���ق ك�ش���ف �حلكي���م )زعي���م تي���ار 
�حلكم���ة( ع���ن �عرت�����س �غل���ب �أط���ر�ف �الإطار 

�لتن�شيقي على �جر�ء �نتخابات جديدة.
�ن:  �أم����س،  ت�شريح���ات  يف  �حلكي���م  وق���ال 
م���ن  �لكث���ري  �شابه���ا  �الأخ���رية  »�النتخاب���ات 
�ملالب�ش���ات وقدمت �لكثري م���ن �لطعون«، موؤكدً� 
�أن »�أغل���ب ق���وى �الإط���ار غ���ري ر�غب���ة باإج���ر�ء 
�النتخاب���ات �ملبك���رة ولكن ب�شبب غي���اب �لتيار 

�ل�شدري متت مناق�شة �النتخابات �ملبكرة«.
و�أعل���ن زعي���م تي���ار �حلكم���ة ��شتع���د�ده لزيارة 
زعي���م �لتيار �ل�شدري، وق���ال �حلكيم »�إذ� كانت 
زيارتي �ىل �حلنان���ة �شت�شهم يف حلحلة �الزمة 

لن �دخر جهد� يف �لقيام بذلك«.
ولف���ت �ىل �أن »�لتي���ار �ل�شدري �شري���ك �أ�شا�شي 
يف �لعملي���ة �ل�شيا�شية و�الإط���ار �لتن�شيقي كان 
حري�ش���ا على وجوده وخالل تق���دمي ��شتقالتهم 
كانت لديه ند�ء�ت من �أجل عودتهم«، م�شريً� �إىل 
»عدم وجود �أي حو�ر و�قعي بني �الإطار و�لتيار 

ملعرفة مو�قف �لتيار �ل�شدري �لر�شمية«.

الحكيم: اأغلب قوى االإطار غير راغبة باإجراء االنتخابات المبكرة

 حما�سة »�لإطاريين« لالئتالف �لجديد تتر�جع مع ت�سعيد �سدري
 بمنع جل�سة �لبرلمان �لي�م

الم�شتقلين ب��واب��ة  م��ن  ال��زام��ل��ي  ك��ر���ش��ي  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة  ي��ري��د  التن�شيقي  االإط�����ار   

م�سفى كربالء �سيوفر للعراق كميات كبيرة من البنزين

ا�سرار من االطار التن�سيقي على الم�سي بجل�سة البرلمان اليوم
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يف  ونا�شطون  �حلبوبي  ث���و�ر  ك�شف 
ت��ظ��اه��ر�ت �ل��ن��ا���ش��ري��ة ع��ن ج��ان��ب من 
�قامتها  �ملزمع  �الحتجاجية  �لفعاليات 
تظاهر�ت  النطالقة  �لثالثة  �لذكرى  يف 
ثقافية و�دبية  بر�مج  ت�شرين، ت�شمنت 
ف�شاًل  �ل�شهد�ء  ذكرى  الإحياء  وفعاليات 
عن �لتح�شيد لتظاهر�ت �شعبية و��شعة 

يف ميد�ن �حلبوبي و�شط �لنا�شرية.
و��شع  ميد�ين  ح��ر�ك  و�شط  ذل��ك  ياأتي 
و�ملتظاهرين  �لنا�شطني  �و���ش��اط  ب��ني 
ل��ت��ن��ظ��ي��م �ل���ف���ع���ال���ي���ات �الح��ت��ج��اج��ي��ة 
����ش��ت��ع��د�د� الإح���ي���اء �ل���ذك���رى �ل��ث��ال��ث��ة 

النطالق تظاهر�ت ت�شرين.
تلقت  �حلبوبي  لثو�ر  بيان  يف  وج��اء 
ث��و�ر  "موقف  �ن  منه  ن�شخة  )�مل���دى( 
�الول  تظاهر�ت  م��ن  �حلبوبي  �شاحة 
مبطالبها  بالتم�شك  يتمثل  ت�شرين  من 
�مل�������ش���روع���ة �ل���ت���ي ت���رف�������ض �ل��ن��ظ��ام 
�ل�شيا�شي بكل �أحز�به"، م�شري� �ىل �ن 
" تظاهر�ت �إحياء ذكرى �نطالق �لثورة 
�حلبوبي  �شاحة  يف  �شتكون  �لعظيمة 

ح�شر�". 
و��شار �لبيان �ىل �ن "�نطالق �لفعاليات 
�لت�شرينية �شيكون عند �ل�شاعة �لتا�شعة 
�شباحا وُت�شتهل مب�شرية طالبية لذوي 
�لقم�شان �لبي�ض، يعقبها يف ظهر �ليوم 
و�لنو�حي"،  �الأق�����ش��ي��ة  ث���و�ر  دخ���ول 
م�شدد� على "ترديد �الهازيج و�لهتافات 

�لوطنية �خلال�شة".
 وك�شف �لبيان عن جملة من �لفعاليات 
�لتي �شتنطلق بالتز�من مع �لتظاهر�ت 
ت�شرين  �شهد�ء  ذكرى  "�إحياء  بينها  من 
�لعلم  ت��رف��ع  ك�شفية  م�����ش��رية  وتنظيم 

�لعر�قي و��شتعر��ض باالأزياء �لعر�قية 
�خلا�شة بالطو�ئف و�لقوميات للتعبري 
�لوطنية"،  بالوحدة  ت�شرين  عن مت�شك 
و�حد  �شعب  ث��ورة  "ت�شرين  �ن  موؤكد� 

مبكونات �جتماعية متنوعة".
معار�ض  �شتقام  "كما  �ل��ب��ي��ان  وت��اب��ع 
ر���ش��م وف��وت��وغ��ر�ف وت��ق��دمي �وب��ري��ت 

�حلبوبي  �شاحة  ث��و�ر  مب�شاركة  فني 
ذكريات  ي�شتعر�ض  ت�شجيلي  وعر�ض 
تظاهر�ت  �شهدتها  �لتي  �الأح��د�ث  �أب��رز 
"كما تت�شمن تقدمي  ت�شرين"، و��شاف 
�نا�شيد و�غاين ومعزوفات مو�شيقية".

�إىل  ن��ن��ت��ق��ل  "بعدها  �ل��ب��ي��ان  وت���اب���ع 
ك��ورن��ي�����ض �ل����ف����ر�ت الإق����ام����ة ك��رن��ف��ال 

من�شة  ه���ن���اك  و���ش��ت��ك��ون  ج��م��اه��ريي 
مركزية وم�شرح يحمل �شور �ل�شهد�ء"، 
خيم  ثمان  ن�شب  �شيتم  "كما  و�أردف 
حت��م��ل ����ش��م��اء �ل�����ش��ه��د�ء و�جل��رح��ى 

و�ملغيبني وغريهم".
�ي  ��شتقبال  ع��دم  "على  �لبيان  و�شدد 
م�شوؤول �شو�ء يف �حلكومة �ملركزية �أو 

يقدمونها  تربعات  �ي  ورف�ض  �ملحلية 
تظاهر�ت  ذك��رى  �حياء  فعاليات  لدعم 
"�لدعو�ت �شتوجه  ت�شرين"، موؤكد� �ن 
�لوطنية  �ملو�قف  ��شحاب  من  مل�شايخ 
ف�شال  ودينية  �جتماعية  و�شخ�شيات 
ع����ن مم��ث��ل��ي �ل���ن���ق���اب���ات و�مل��ن��ظ��م��ات 

�ملجتمعية و�لفرق �لتطوعية".

و���ش��ه��دت ت��ظ��اه��ر�ت حم��اف��ظ��ة ذي ق��ار 
ت�شرين  م��ن  �الول  يف  �نطلقت  �ل��ت��ي 
�الول 2019 وتو��شلت على مدى عام 
 134 م��ن  �أك���ر  �شقوط  �ل��ع��ام  ون�شف 
�آالف  خم�شة  ع��ل��ى  ي��زي��د  وم���ا  ���ش��ه��ي��دً� 
�ملفرط  �لعنف  ��شتخد�م  ج��ر�ء  م�شاب 
�حلي،  و�لر�شا�ض  �لدخانية  و�لقنابل 
ف�شاًل عن �لهجمات �مل�شلحة �لتي تقوم 
�لتي  �مللي�شيات و�لف�شائل �مل�شلحة  بها 
�عت�شام  وميادين  جتمعات  ت�شتهدف 
���ش��اح��ة �حل��ب��وب��ي  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن يف 

وغريها.
وبدوره ك�شف �لدكتور جنم عبد طار�ض 
وه���و �أح����د �ل��ن��ا���ش��ط��ني يف ت��ظ��اه��ر�ت 
ثو�ر  من  جل��ان  ت�شكيل  عن  �لنا�شرية 

ت�شرين لتنظيم �لفعاليات.
وق���ال ط��ار���ض يف ح��دي��ث م��ع )�مل���دى(، 
�أحدهما  للتظاهر�ت  موعدين  "حددنا 
يف �الول من ت�شرين و�الخر يف �ل� 25 

من منه".
تنطلق  �ن  ع��ل��ى  "�شددنا  و�أ�����ش����اف، 
�لتظاهر�ت من �شاحة �حلبوبي باجتاه 
�شهد�ء  ذك���رى  الإح��ي��اء  �ل��زي��ت��ون  ج�شر 
ج�شر  جم��زرة  �شهد�ء  وال�شيما  ت�شرين 

�لزيتون".
"تظاهر�ت  �أن  �إىل  ط��ار���ض،  و�أ����ش���ار 
�لت�شرينيني ال عالقة لها باأية تظاهر�ت 
مع  بالتز�من  تنطلق  قد  �خ��رى  حزبية 

تظاهر�ت �حياء ذكرى ت�شرين".
ولفت، �إىل �أن "�لت�شرينيني �أعدو� بيانًا 
�لتظاهر�ت  خ��الل  �شيتلى  بهم  خا�شًا 
وي��ع��رب ع���ن م��وق��ف��ه��م جت���اه �الح����د�ث 

�لر�هنة وتطلعاتهم �مل�شتقبلية".
تنحاز  ال  "ت�شرين  �ن  ط��ار���ض،  و�ك���د 
�ل�شيا�شية  �الط�����ر�ف  م��ن  ط���رف  الأي 

�لعر�قية"،  �ل�شاحة  على  �ملت�شارعة 
�لعنف  ����ش��ت��خ��د�م  "عدم  ع��ل��ى  م�����ش��دد� 
ب��ال��ق��و�ت �الم��ن��ي��ة خالل  �و �الح��ت��ك��اك 

�لتظاهر�ت".
وجددت �مهات �شحايا قمع �لتظاهر�ت 
�ملطالبة  �ملا�شي  �شباط  يف  ونا�شطون 
جم��زرة  م��ل��ف  يف  دويل  حتقيق  بفتح 
�لتي  �لقمع  وح��م��الت  �ل��زي��ت��ون  ج�شر 
طالت �مل�شاركني يف تظاهر�ت ت�شرين، 
يف  �نطلقت  ت��ظ��اه��رة  خ��الل  م�شددين 
من  �الف��الت  عدم  على  �حلبوبي  ميد�ن 
�لقتلة  جميع  م��ن  و�لق�شا�ض  �لعقاب 
وعدم �الكتفاء باحتجاز �ملقدم عمر نز�ر 

�أحد �ملتهمني مبجزرة ج�شر �لزيتون.
ن��ه��اي��ة �شهر  ن��ا���ش��ط��ون يف  �ث����ار  ف��ي��م��ا 
م�شري  حول  �لت�شاوؤالت  �ملا�شي  متوز 
نحو  مقتل  يف  �ل�����ش��اب��ق��ة  �لتحقيقات 
ق��ار،  ذي  حمافظة  يف  متظاهر�   140
و�شحايا  �ل�����ش��ه��د�ء  �أ���ش��ر  �ن  م��وؤك��دي��ن 
 900 من  �أك��ر  رفعو�  �لتظاهر�ت  قمع 
دعوى ق�شائية �أمام حماكم ذي قار �شد 
وعنا�شر  �الأمنية  �ل��ق��و�ت  من  عنا�شر 
�لق�شايا  تلك  معظم  �ن  �ال  ميلي�شاوية 
ماز�لت مركونة على �لرفوف يف مر�كز 

�ل�شرطة.
وكان م�شاركون يف �ملو�كب �حل�شينية 
يف  ت�شرين  �نتفا�شة  م��ت��ظ��اه��ري  م��ن 
�آب  من  )�لثامن  يف  طالبو�  �لنا�شرية 
2022( بالق�شا�ض من قتلة �ملتظاهرين 
جم��زرة  بارتكاب  �ملتورطني  وال�شيما 
�شحيتها  ر�ح  �ل��ت��ي  �ل��زي��ت��ون  ج�����ش��ر 
يومني  خ��الل  جريح  و500  �شهيد�   50
فقط، حمذرين من �لت�شويف و�ملماطلة 
��شر  رفعتها  �لتي  �ل��دع��اوى  ح�شم  يف 

�ل�شحايا.

اأوبريت وا�ستذكار لل�سهداء وفعاليات ثقافية متنوعة

نا�شطو احلبوبي يوا�شلون ال�شتعداد لإحياء ذكرى انتفا�شة ت�شرين

جانب من تظاهر�ت �شاحة �لحبوبي

وزارة التجارة - ق�سم العقود العامة
 MOT/WHEAT/2 /2022 :رقم المناق�سة

رقم التبويب: 33 الموازنة الجارية 
Tender No:   MOT/ WHEAT  2 / 2022اعـــــالنتاريخ االعالن: 28 /  9 / 2022

Classification No: 33 CURRENT BUDGET 
Date:    28  /  9 /2022
Iraqi Ministry of Trade (MOT), General Contracts Department, is pleased to invite 
the qualified and experienced companies who have experience in supplying 
wheat and have similar trading deals with Iraq or other countries to participate 
in a tender for purchasing the quantity of (50,000) mt ±5% in minimum of hard 
wheat from all origins Except the Russian Origin according to the specifications 
adopted by Grain Board of Iraq, and the final quantity will be specified by the 
buyer. Payment will be affected by L/C.
The following should be noted:
- The qualified companies who want to obtain additional information should 
contact ( General Contracts Department ) through its official e-mails ( high_
mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq) during the  official working days 
of tender period from (29 /9 /2022 - 4/ 10 /2022) between 08:00 hrs -14:00 hrs 
Iraq /BLT ).
- A conference will be held on   2/ 10  /2022 in (General Contracts Department   at 
Ministry of Trade / Minister's Office section in Almansour City – nearby Baghdad 
International Fair) to answer the inquiries of the participants in the tender.
- The requisite qualification requirements:  
Offers must be accompanied by initial bid bon (LG, certified check, or bill of 
exchange (provided that check or bill of exchange should be submitted attached 
to an official letter issued by the bidder and to be presented with offer. This letter 
has to mention that the submitted check or bill of exchange is a bond related 
to the said tender) issued from banks are adopted by the central bank of Iraq 
inside Baghdad) that mention the name & number of the above tender at rate of 
1% of the bid's value issued by the bidder in favor of Grain Board of Iraq. initial 
Bid bond must be valid for (35 days) starting from offers validity's expiry date.
Document required from Iraqi companies:
- Offer should be signed & stamped (original copy) 
- Purchase bill of tender (original copy) 
- Mention the full details of the company address (phone no. – e- mail address 
– indicative points of the home address for the company's CEO) for the purpose 
of correspondences within the specified dates stipulated in tenders̀ conditions 
(The Standard Bids) provided that the company should notify the contracting 
party of any change in it's address within 7 days of the date of change 
- ID.
-  Habitation card.
- A letter of no objection from the State Authority of Taxes addressed to The 
Ministry of Trade exclusively and should be valid until the end of the year.
-  Valid trade chamber ID.
-  Submitting one or more of the following documents: Incorporation certificate/ 
foundation contract / the company's internal system certified   recently by 
Companies Recorder Directorate in Ministry of Trade.
- Final financial Statement (a-a general budget audited by chartered 
accountants showing financial position for the last tow years and whose 
rates are profitable /b- final accounts may be submitted for the last tow years 
preceding the financial crisis of 2014 
- Submitting (1 - 3) executed contracts during the last (5) years as a similar 
trade dealing supported by confirmation of the concerned contracting parties.
Documents required from Arabic & Foreign companies:
- Offer should be signed & stamped (original copy) 
- Purchase bill of tender (original copy)
- Mention the full details of the company address (phone no. – e- mail address 
– indicative points of the home address for the company's CEO) for the purpose 
of correspondences within the specified dates stipulated in tenders̀ conditions   
provided that the company should notify the contracting party of any change in 
it's address within 7 days of the date of change.
- Submitting one or more of the following documents Incorporation certificate 
legalized by the Iraqi consul or who substitutes at the country of incorporation 

in addition to a translated copy to Arabic issued by a legal translation office or 
specialized & adopted section / foundation contract / the company's internal 
system, legally certified.
- submitting Final financial Statement (a- general budget audited by chartered 
accountants showing financial position for the last two years and their rates 
should be profitable
- Submitting (13-) executed contracts during the last (5) years as a similar trade 
dealing supported by confirmation of the concerned contracting parties.
General conditions:
- Representative of Iraqi companies have to present dully official certified 
authorization for their representation according to law, and regarding 
Representative OF Arabic & Foreign Companies, they have to present legalized 
authorization by Iraqi embassy in the country of the company  
- The bidders have to submit a proof of their previous dealing with export & 
import wheat and are continuing their specialization activity for the last two 
years.
- The winner bidder of awarding should bear the publish and advertisement 
costs.
- Companies who are willing in purchasing tender's conditions (The Standard 
Bids), they have to visit the General Contracts Department in the head quarter 
of MOT   located in Baghdad / Almansour City – nearby Baghdad International 
Fair, and submit an official letter to obtain this tender's conditions against 
nonrefundable amount of 500,000 IQD Iraqi Dinars.
- The bids to be delivered to the following address: (General Contracts 
Department   at Ministry of Trade / Minister's Office section in Almansour City 
– nearby Baghdad International Fair) at the specified date (10:00 am Iraq/ BLT 
on   5  /  10  /2022) and offers are valid to reply up to    9 / 10  /2022. Any bid with 
shorter validity shall be disregarded  
- Bidders to submit the offer in a closed envelope sealed with the stamp of the 
company's name and marked with the tender's no. &name. These offers must 
be put in the tender's box in the Ministers office reception in the head quarter of 
MOT / Almansour City – nearby Baghdad International Fair). 
- Late bids will be rejected, and bids will be opened in attendance of bidders 
or their representatives who are willing to attend this process at the following 
address Ministers office reception in the head quarter of MOT / Almansour City 
– nearby Baghdad International Fair).  at the specified date 10:00 am BLT /Iraq 
on   5 /10 /2022
- The bidder has to fill out the 4th part of the standard bids, it should be submitted 
in a paper and sealed with the original stamp of the bidding company. In case 
the bidder un fulfilled with the requirement of the 4th part mentioned above, he 
will be disregarded. 
- The bidder has to submit a similar table of technical specification set forth 
in sixth part of the standard bids to clarify its compliance with the required 
specifications in addition to fill column (H) in the list of commodities & schedule 
of delivery table in the part mentioned above
Contract ratification Fees according to standard document as  para (16 - 1) 
general conditions of the  contract as follows : the seller should pay 10.000 IQD 
(ten thousand dinar)for the first page of the contract-  the seller should pay  1000 
IQD (one thousand dinar)for the rest of contract papers  - the seller should pay 
1000 IQD ( one thousand)for  establishing Schools and Kindergarten
Note :
- Ministry of Trade is un obliged to accept the lower prices.
- If the closing date to meet by chance or unexpectedly an official holiday in 
Iraq, then the closing date will be on the next day
- advertisement can be founded in MOT"S Websites:
-websites: www.iitp.mot.gov.iq &   www.mot.gov.iq
-and  dg Market- tenders& Procurement Worldwide:www.dq markt.com
Acting for Manager of General Contracts Department

 Ministry of Trade

 بغداد/ املدى

�لعامة،  و�لبلديات  و�ال�شكان  �العمار  وز�رة  �أعلنت 
�أم�����ض �ل��ث��الث��اء، ع��ن �جن���از 91% م��ن م�����ش��روع م��اء 

�لبغد�دي يف �الأنبار.
ب��ي��ان تلقته  ب���ال���وز�رة يف  �مل��رك��ز �الع���الم���ي  وذك����ر 
)�ملدى(، �أن "�لوز�رة �جنزت 91% من �عمال م�شروع 
3000م3/ بطاقة  �النبار  حمافظة  يف  �لبغد�دي  ماء 

بال�شاعة".
و�أ�شاف �لبيان، �أن "�مل�شروع �شُي�شهم يف توفري �ملاء 

�ملجاورة  و�لقرى  �لبغد�دي  مبناطق  لل�شرب  �ل�شالح 
لها �شمن م�شاريع �خلطة �ال�شتثمارية للوز�رة".

و�أ�شار، �إىل �ن "�العمال �حلالية تت�شمن مد �خلطوط 
�لناقلة يف منطقة �جلبة ومنطقة �لدوالب، وتنفيذ 12 

كم من �أ�شل 22 كم م�شافة �خلط �لناقل للم�شروع".
وم�شى �لبيان، �إىل �أن "�الأعمال تت�شمن �أي�شًا ن�شب 
و�كمال  �ل��ف��ر�ت  نهر  على  و�ل�شحب  �لدفع  م�شخات 
كافة، ف�شاًل  �مل�شروع  الأبنية  �ملتبقية  �النهاء�ت  �عمال 
�لثالثة  �لرت�شيب  �حو��ض  ملء  بعملية  �ملبا�شرة  عن 
��شتعد�دً�  حو�ض  لكل  بال�شاعة  م3/   1000 بطاقة   /

لعملية �لفح�ض �لفنية لها".
وكان حمافظ �الأنبار علي فرحان، قد حتدث يف وقت 
�شابق عن تفا�شيل خطة �ملحافظة الإعادة �إعمار �لطرق 

�لغربية، فيما حدد ن�شبة �إجناز �ملنطقة �ل�شناعية.
وقال فرحان، �إن "ما يحدث ب�شاأن �إعمار �الأنبار، تطور 
عن  �ختلفت  "�الأنبار  �أن  مبينًا  للبالد"،  بالن�شبة  كبري 
و�شعها  مت  �لتي  �ل��روؤي��ة  ب�شبب  �الأخ��رى  �ملحافظات 

للمحافظة و�لتخطيط �ل�شليم".
هي  �ملحافظة  يف  �مل�شاريع  �أب��رز  "�أحد  �أن  و�أ���ش��اف، 
�أو  �جلمارك  مناطق  ت�شمى  و�لتي  �ل�شناعية  �ملنطقة 

"ن�شبة �إجناز �ملنطقة  �أن  �ملنطقة �حلرة"، م�شري� �ىل 
�ل�شناعية يف �ملحافظة بلغت %70".

وعن م�شاريع �إعادة تاأهيل طرق �ملحافظة، ذكر فرحان، 
�أن "م�شاريع �إعادة تاأهيل �لطرق �لغربية تتم على �شكل 
مقاطع، حيث �أن م�شافة 160 كيلومرت� حتولت �إىل 20 
مقطعًا، �إ�شافة �إىل �أن �لطريق من حديثة �إىل عانة مت 
حتويله �ي�شا �إىل 20 مقطعًا، وبالتايل هناك �أكر من 
40 �شركة تقوم بتاأهيل �لطريق �لدويل مب�شافة 300 
كم"، الفتًا �إىل �أن "�مل�شاريع ت�شري وفق ما خمطط لها 

بح�شب جدول زمني".

فقدان هوية ن�����ش��ب اإجن�����از م��ت��ق��دم��ة مل�����ش��روع ح��ي��وي يف الأن���ب���ار
فق��دت من��ي الهوية الص��ادرة من 
مديرية اإلقامة باسم )ميرنا منهل 
 ... الجنسية  العماطوري( س��ورية 
يرجى على من يعثر عليها تسليمها 

لجهة اإلصدار.. مع التقدير 

يس��ر قس��م العقود العامة في وزارة التج��ارة دعوة الش��ركات المؤهلة من ذات 
الخبرة واالختصاص في مجال تجهيز الحنطة ولديها اعمال مماثلة مع العراق او 
اي دولة اخرى للمش��اركة في مناقصة تجهيز مادة الحنطة بكمية )50,000( طن 
خمس��ون ألف طن ±5% كحد أدنى من مادة الحنطة الصلبة ومن كافة المناشئ 
عدا المنشأ الروسي وحسب المواصفات المعتمدة لدى الشركة العامة لتجارة 
الحب��وب والكمي��ة النهائية س��تكون حس��ب خيار المش��تري وان يك��ون الدفع 

بطريقة )اعتماد مستندي( مع مالحظة ما يأتي:
عل��ى  الحص��ول  ف��ي  والراغبي��ن  المؤهلي��ن  العط��اءات  مقدم��ي  عل��ى   -
التج��ارة  ل��وزارة  االلكترون��ي  البري��د  عب��ر  االستفس��ار  اضافي��ة  معلوم��ات 
التاليي��ن العنواني��ن  عل��ى  العام��ة  العق��ود  /قس��م  الوزي��ر  مكت��ب   / 

  high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq ) 
  خالل فترة االعالن )  29  /  9 /   2022  لغاية    4/  10  /2022  ( من الس��اعة 8:00 

صباحاً بتوقيت العراق /بغداد ولغاية الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت العراق /بغداد .
- سيتم انعقاد مؤتمر خاص لإلجابة على استفسارات المشاركين في المناقصة 
بتاريخ )  2   / 10   /2022( ) بمكتب الوزير / قس��م العقود العامة  في مقر الوزارة 
الكائن في  بغداد / المنصور / قرب بناية معرض بغداد الدولي / قاطع مبنى مكتب 

الوزير(
- متطلبات التأهيل المطلوبة:

تقديم تامينات اولية بموجب خطاب ضمان  او صك مصّدق او س��فتجة )على ان 
يرد الصك او الس��فتجة رفقة كتاب رس��مي من الش��ركة مقدمة العطاء ويرفق 
مع العطاء ويذكر فيه ان الصك او السفتجة هو تأمينات اولية تخص المناقصة 
( لصالح الش��ركة العامة لتج��ارة الحبوب صادرة من المص��ارف المعتمدة لدى 
البن��ك المركزي العراقي في بغداد بنس��بة 1% من مبلغ العطاء ويتم ذكر اس��م 
ورق��م المناقصة في التامين��ات المقدمة على ان تكون التامين��ات االولية نافذة 

لمدة )35( يوم ابتداء من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاءات.
- يرفق مع العطاء المستمسكات التالية:

اوال / بالنسبة للشركات العراقية: 
-  يقدم العطاء موقّع ومختوم )النسخة االصلية(.
-  ارفاق وصل شراء المناقصة )النسخة االصلية(.

-  ذكر العنوان الكامل للش��ركة )رقم الهاتف، البري��د االلكتروني، النقاط الدالة 
لسكن المدير المفوض للش��ركة( ألغراض المراسالت ضمن المواعيد المّحددة 
في ش��روط المناقصة )الوثيقة القياس��ية( على إن يتم إشعار جهة التعاقد بأي 

تغيير يطرأ على عنوان الشركة خالل )7( أيام من تاريخ حصوله.
- البطاقة الموحدة او بطاقة األحوال المدنية.

- بطاقة سكن  
- كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب معنون الى وزارة التجارة حصرياً 

ونافذ لغاية نهاية العام الحالي.
- هوية غرفة التجارة للتجار نافذة.

- تقدي��م واحدة او أكثر من الش��هادات االتية )ش��هادة تأس��يس الش��ركة /عقد 
التأس��يس/النظام الداخل��ي للش��ركة مصدقة بتاريخ حديث من دائرة تس��جيل 

الشركات في وزارة التجارة(.
الحسابات الختامية )أ- الميزانية العامة المدققة من قبل المحاسبين القانونين 
تعرض الوضع المالي ألخر سنتين ويجب ان يكون معدالتها رابحة ب- يجوز تقديم 

الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتين تسبق االزمة المالية لعام 2014).
-  األعم��ال التجارية المماثلة )يق��دم مقدم العطاء أي وثيقة تثبت قيامه بأعمال 
مماثل��ة من 1-3 عمل خالل الخمس س��نوات الس��ابقة مع��ززة بتأييد من جهات 

التعاقد المعنية( .
ثانيا / بالنسبة للشركات العربية واالجنبية:

- يقدم العطاء موقّع ومختوم )النسخة االصلية(.
- ارفاق وصل شراء المناقصة )النسخة االصلية(.

- ذك��ر العنوان الكامل للش��ركة )رقم الهاتف، البري��د االلكتروني، النقاط الدالة 
لسكن المدير المفوض للش��ركة( ألغراض المراسالت ضمن المواعيد المّحددة 
في شروط المناقصة على إن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيير يطرأ على عنوان 

الشركة خالل )7( أيام من تاريخ حصوله.

- تقديم واحدة او أكثر من الشهادات االتية )شهادة تأسيس الشركة مصدقة من 
القنصل العراقي او من يقوم مقامه في بلد التأسيس مع نسخة مترجمة باللغة 
العربية لش��هادة تأسيس الشركات من مكتب او جهة معتمدة ومختصة /عقد 

التأسيس/النظام الداخلي للشركة مصدقة اصوليا.
الحس��ابات الختامية )الميزانية العامة المدققة من قبل المحاسبين القانونين 

تعرض الوضع المالي ألخر سنتين ويجب ان يكون معدالتها رابحة 
-  األعم��ال التجارية المماثلة )يق��دم مقدم العطاء أي وثيقة تثبت قيامه بأعمال 
مماثل��ة من 1-3 عمل خالل الخمس س��نوات الس��ابقة مع��ززة بتأييد من جهات 

التعاقد المعنية(.
ثالثا/ الشروط العامة: 

- يجب ان يقدم ممثل الش��ركة تخويل رس��مي بالمراجعة وفق القانون بالنسبة 
للش��ركات العراقية، ومصّدق رس��ميا من قبل السفارة العراقية في بلد الشركة 

بالنسبة لممثلي الشركات العربية واالجنبية.
-  تقدم الش��ركة م��ا يثبت بان لديها تعامل باس��تيراد وتصدي��ر الحنطة وتكون 

مستمرة بنشاطها التخصصي للسنتين االخيرتين .
-  تتحمل الشركة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نشر اإلعالن.

-  يتوجب على الش��ركات الراغبة بشراء ش��روط المناقصة )الوثيقة القياسية( 
تقدي��م طلب تحريري ال��ى العنوان المحدد في ش��روط المناقصة بعد دفع مبلغ 

(500,000( دينار ً خمسمائة إلف دينار غير قابلة للرد.
-  يتم تس��ليم العطاءات الى العنوان االتي ) اس��تعالمات مكتب الوزير / في مقر 
الوزارة الكائن في  بغداد / المنصور / قرب بناية معرض بغداد الدولي / قاطع مبنى 
مكتب الوزير( في موعد اقصاه )) الس��اعة 10:00 صباحاً  بتوقيت  العراق / بغداد 
المص��ادف    5/  10  /2022 وتك��ون العروض نافذة لل���رد لغاية   9 /   10  /2022)) 

وفي حالة تقديم مدة نفاذية اقل سيتم استبعاد العطاء. 
-  يق��دم العط��اء في ظرف مغل��ق ومختوم مثبت عليه اس��م ورق��م المناقصة 
ويت��م وضعه ف��ي صندوق العطاءات في اس��تعالمات مكتب الوزي��ر / مقر الوزارة 
الكائ��ن في المنصور / قرب بناية معرض بغداد الدولي/ قاطع مبنى مكتب الوزير( 
وان العطاءات المتأخرة س��وف ترفض , وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العط��اءات او ممثليه��م الراغبي��ن بالحضور في العن��وان االتي )مكت��ب الوزير / 
استعالمات مكتب الوزير في مقر الوزارة الكائن في  بغداد / المنصور / قرب بناية 
مع��رض بغداد الدولي( المصادف   5 /  10  /2022 الس��اعة 10:00 صباحا بتوقيت 

بغداد /العراق .
-  عل��ى مقدم العطاء مليء القس��م الرابع من الوثيقة القياس��ية ويقدم ورقيا" 
ومخت��وم بالخت��م الحي للش��ركة مقدمة العطاء وف��ي حال ع��دم التزامه بما 

تتطلبه الوثيقة القياسية بالقسم الرابع منها فأنه سيتم استبعاده  
- على مق��دم العطاء أن يجهز جدوالً مش��ابهاً للمواصف��ات الفنية المنصوص 
عليها في القس��م السادس من الوثيقة القياس��ية إليضاح كيفية تطابقها مع 
المواصف��ات المطلوب��ة باإلضافة إلى مل��ئ الحقل )د( في جدول قائمة الس��لع 

وجدول التسليم في القسم المشار إلية أعاله.
-على مقدم العطاء ان يقوم بدفع أجور تصديق العقد وحسب الوثيقة القياسية 

الواردة بالفقرة )16-1( من الشروط العامة للعقد وكاالتي:
 يتم اس��تحصال مبلغ )10000( عش��رة االف دينار عن الصفحة األولى في العقد، 
يتم اس��تحصال مبلغ )1000( عن باقي أوراق العقد، وكذلك يتم استحصال مبلغ 

(1000( ألف دينار عن انشاء مدارس ورياض األطفال 
مالحظات

- ان الوزارة غير ملزمة بأوطأ العطاءات.
- إذا ص��ادف يوم غلق المناقصة عطلة رس��مية في الع��راق، فيعتبر اليوم التالي 

موعدا لغلق المناقصة.
   www.iitp.mot.gov.iq :بإم��كان أيجاد اإلعالن عل��ى المواقع االلكترونية لل��وزارة - 

  www.mot.gov.iq  و
الدولي��ة والمش��تريات  المناقص��ات  لمعلوم��ات  االلكترون��ي   والموق��ع 

WWW.dgmarket.com:  Dg Market 

مدير ق�سم العقود العامة
في وزارة التجارة

Ministry of Trade
General Contracts Department

Advertisement
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 بغداد / املدى 

للجن���ة  �لعام���ة  �لهيئ���ة  عق���دت 
�جتماع���ًا  �لوطني���ة  �لأوملبي���ة 
��شتثنائّي���ًا يف �شال���ة �لجتماعات 
مبقّر �للجنة برئا�ش���ة �لكابنت رعد 
حم���ودي رئي����س �للجن���ة �لأوملبية  
ميثل���ون  ع�ش���وً�   36 وبح�ش���ور 

�لهيئة �لعامة للجنة.
وت�شّم���ن ج���دول �أعم���ال �ملوؤمت���ر 
�أب���رز �لنق���اط �ملهّم���ة �لت���ي مّت���ت 
مناق�ش���تها، ومتّخ�س عنها عدد من 
�ملقّرر�ت، حيث مت �نتخاب �أع�شاء 
مركز �لت�شوية و�لتحكيم ف�شاًل عن 

جلنة �لخالقّيات.
وق���ال �أمني ع���ام �للجن���ة �لأوملبية 
�لوطني���ة هيث���م عب���د �حلمي���د يف 
" �إن �جتم���اع  ت�ش���ريح ل�)�مل���دى( 
��ش���تقالة  �ش���هد  �لأوملبي���ة  �للجن���ة 
و�إنه���اء  للرئي����س،  �لأول  �لنائ���ب 
ع�ش���وية �لنائبني �لثاين و�لثالث، 
و�إن عمل �للجنة �لأوملبية لن يتاأثر 
�إد�ريًا بغياب �لنو�ب ما د�م ن�شاب 

�أع�شاء �ملكتب �لتنفيذي مكتماًل".
و�أ�شاف " ح�شب �لنظام �لد�خلي، 

�شيتم عقد �جتماع للجنة �لق�شائّية 
و�للجنة �مل�ش���رفة عل���ى �نتخابات 
�للجن���ة �لأوملبي���ة لتحدي���د موع���د 
�لنتخاب �لتكميلي لنو�ب �لرئي�س 
للفرتة �ملقبلة، و�ش���يتم �لإعالن عن 
ذلك وحتديد ��شماء �ملر�ّشحني قبل 

�شهر من موعد �لنتخابات".
مرك���ز  ت�ش���كيل  �إن   " و�أو�ش���ح 
برئا�ش���ة  و�لتحكي���م  �لت�ش���وية 
ن���دمي  حمم���ود  حمم���د  �لقا�ش���ي 
�ملر�ّشح من جمل�س �لق�شاء �لأعلى، 
و�ش���بق �أن �ش���غل من�ش���ب رئي����س 
حمكم���ة �لنز�عات �لريا�ش���ّية، مهم 
ج���دً� له���ذه �ملرحل���ة كونه �أ�ش���فى 
و�إن  علي���ه،  �لقانوني���ة  �ل�ش���بغة 
�لق���ر�ر�ت �لتي �شت�ش���در عنه بعد 
�ملبا�ش���رة بالعم���ل �ش���تكون ُملزمة 
لأن���ه  �لريا�ش���ة،  جلمي���ع مفا�ش���ل 
�شيكون �مل�شوؤول عن �لبّت بق�شايا 
�لريا�ش���ة و�ش���يتم �لعمل بقر�ر�ته 
�لتنفيذّي���ة ووفقًا  �ش���من �لدو�ئ���ر 

للنظام �لد�خلي".
وبخ�شو�س طلب �لتمييز و�لطعن 
بقر�ر�ت مركز �لت�شوية و�لتحكيم، 
قال عب���د �حلميد " متيي���ز قر�ر�ت 

مركز �لت�شوية و�لتحكيم  �شيكون 
 )CAS( من �خت�ش���ا�س حمكم���ة
�لدولي���ة ح�ش���رً�، و�إن ه���ذ� �ملركز 
�لتحكيمي �لعر�قي ت�شّكل من �أجل 
�إنهاء �لتد�خل بالق�شايا �لقانونّية 
حي���ث �أعت���ر م�ش���وؤوًل ع���ن كّل ما 
يخ����سّ �لعم���ل �لريا�ش���ي، و�لبّت 
به���ا فقط، وبعد �كت�ش���ابها �لدرجة 

�لقطعّية تكون ُملزمة للجميع".

قانون االحتادات 
وتابع " �إن �لجتماع ناق�س �أي�ش���ًا 
تكييف و�شع �لحتاد�ت �لريا�شّية 
قانونّي���ًا وفق���ًا للقانون 24 ل�ش���نة 

2021، حي���ث �ش���بق و�أن �ش���ّكلت 
���ة  �لأوملبّي���ة �لوطنّي���ة جلنة خا�شّ
عمل���ت ملدة 6 �أ�ش���هر، و�أنهت عملها 
وقّدم���ت  �ملا�ش���ية  �لف���رتة  خ���الل 
تقريرها، وللعلم لي�س من �شالحية 
�لأوملبّية تطبيق قانون �لحتاد�ت 
�ش���الحية  م���ن  و�إمن���ا  �جلدي���د، 
وز�رة �ل�ش���باب و�لريا�ش���ة، كم���ا 
مت �لتف���اق على ت�ش���كيل جلنة من 
�لحت���اد�ت �لريا�ش���ّية م���ن �أج���ل 
�لتباح���ث و�لت�ش���اور م���ع �لوز�رة 
حلّل كل �ل�شكالّيات �لتي تعرت�س 
حل���ول  �ىل  للو�ش���ول  �لتطبي���ق 

منا�شبة للطرفني".

وعن م�ش���وؤولّية �للجن���ة �لأوملبية 
�لإد�رّي���ة و�ملالّي���ة و�لتنظيمّية عن 
عب���د  �أك���د  �لريا�ش���ّية  �لحت���اد�ت 
" �لحت���اد�ت �لريا�ش���ّية  �حلمي���د 
عمله���ا  تنّظ���م  م�ش���تقّلة،  كيان���ات 
وتعم���ل وفق���ًا لنظامه���ا �لد�خل���ي، 
وت�ش���تلم تخ�شي�ش���اتها �ملالّية من 
م���ن  و�لريا�ش���ة  �ل�ش���باب  وز�رة 
علم���ا  �ل�ش���نوي،  منهاجه���ا  خ���الل 
�أن روؤ�ش���اء �لحت���اد�ت يعت���رون 
للجن���ة  �لعام���ة  بالهيئ���ة  �أع�ش���اء 
�لأوملبي���ة �لوطنّي���ة، وم�ش���اركتهم 
)�ل���دور�ت  �ملركزي���ة  بال���دور�ت 
�لآ�ش���يوية  و�ل���دور�ت  �لأوملبي���ة 
ودور�ت  �لعربي���ة  و�ل���دور�ت 
�لت�ش���امن �لإ�ش���المي ( ُت�ش���هَّل عن 
طريق �للجن���ة �لأوملبّي���ة �لعر�قّية 
فق���ط لأنها �مل�ش���وؤولة عن ��ش���تالم 
�لدع���و�ت، وحتدي���د عدد �أع�ش���اء 
به���ذه  �ملُ�ش���ارك  �لعر�ق���ي  �لوف���د 
�لأم���و�ل  وتخ�ش���ي�س  �ل���دور�ت، 
�لإعد�دي���ة  للمع�ش���كر�ت  �لالزم���ة 
�ش���من  م���ن  تعت���ر  لأنه���ا  له���ا، 
ريا�ش���ة �لإجناز �لع���ايل، �أما بقّية 
ف�ش���تكون  �خلارجّي���ة  م�ش���اركتهم 

بالتن�شيق مع �لوز�رة ".
وخت���م عبد �حلميد ت�ش���ريحه " مت 
ة  ت�ش���وية كل �لأمور �ملالّية �خلا�شّ
ب���دورة  �لتدريبّي���ة  باملع�ش���كر�ت 
�لت�شامن �لإ�شالمي ُقبيل �ن�شحاب 
�لع���ر�ق منه���ا، وتنتظر �لريا�ش���ة 
�لعر�قّية م�شاركة يف دورة �لألعاب 
�لآ�ش���يوية �ملُقبلة يف �ل�شني خالل 
ُمّط���ط  مل���ا  ووفق���ًا   ،2023 ع���ام 
ريا�ش���تنا  ت�ش���ر  �أن  وناأم���ل  ل���ه، 
�أف�شل  بالطريق �ل�شحيح لتحقيق 

�لإجناز�ت".

ا�ضتقالة واإنهاء ع�ضوية
ُيذكر �أن �جتماع عمومية �لأوملبية 
عل����ى  �ملو�فق����ة  �ش����هد  �لبوطني����ة 
�ل�ش����تقالة �لت����ي تق����ّدم به����ا �إي����اد 
جنف �لنائب �لأول لرئي�س �للجنة 
�لأوملبي����ة ورئي�س �حتاد �جلمباز، 
ع�ش����وية  �إنه����اء  عل����ى  و�ملو�فق����ة 
�لنائب����ني �لثاين و�لثال����ث لرئي�س 
�لأوملبي����ة حي����در ح�ش����ني  �للجن����ة 

و�لدكتور �أحمد حنون.
ومت خالل �لجتماع �ملُ�شادقة على 
�لد�خل����ي  �لنظ����ام  �لتعدي����الت يف 
يف  �لأوملبي����ة  �للجن����ة  ملمثلّي����ات 
�ملحافظ����ات، كم����ا مّت����ت �مل�ش����ادقة 
عل����ى �للجن����ة �لق�ش����ائّية �ملُقرتحة 
م����ن قب����ل جمل�����س �لق�ش����اء �لأعلى 
�لنتخاب����ات  عل����ى  لال�ش����ر�ف 
�لتكميلّية للمكتب �لتنفيذي للجنة 

�لأوملبية .
ي�ش����ار �ىل �أن جمل�����س �إد�رة مركز 
�لت�ش����وية و�لتحكي����م يتاأّل����ف م����ن 
ن����دمي  حمم����ود  حمم����د  �لقا�ش����ي 
ُمر�ّشحًا من جمل�س �لق�شاء �لأعلى 
رئي�ش����ًا، وتاأّلف����ت ُغرف����ة �ملُحّكمني 
م����ن زي����د فار�����س رحي����م رئي�ش����ًا، 
وع�شوّية �روه زو حممود ح�شني 
وعلي ح�شني علي وبر�ق خ�شر، 
فيما ف����از يف �نتخاب����ات �ملُحّكمني 
ق����ني كاًل م����ن �ش����رغام عب����د  و�ملوفِّ
�لزه����رة ولينا بهاء �ش����ياء و�أحمد 
جبار جليل وفالح ح�ش����ن حم�ش����ن 
وب�ش����رى عبد �لرز�ق عبد �حل�شني 
وم�شطفى �ش����اري كاظم وري�شان 
�ش����الم عبد �حل�ش����ني وعلي �شلمان 
�ليا�����س، فيم����ا �ش����ّمت �نتخاب����ات 
جلنة �لخالقيات �لريا�شية هديل 
ع����الء  طال����ب حمم����د  وم�ش����طفى 

ح�شني.

 متابعة / املدى

�أكدت م�ش���ادر �إعالمي���ة مقّربة من �حتاد 
غرب �آ�ش���يا لكرة �لقدم �لنتهاء من و�شع 
ع�ش���وية  ملنا�ش���ب  �لنتخاب���ي  �لإط���ار 
�لآ�ش���يوي  لالحت���اد  �لتنفي���ذي  �ملكت���ب 
بدعم تر�ش���يح رئي����س �لحت���اد �لعر�قي 
لك���رة �لق���دم عدن���ان درج���ال و�للبن���اين 
عمي����س  ل���وؤي  و�لأردين  حي���در  ها�ش���م 
و�لفل�ش���طينية �ش���وز�ن �ش���لبي لع�شوية 

�ملكتب.
و�أ�ش���افت �مل�ش���ادر "�أن رئي����س �حت���اد 
�ل�ش���اهني  عبد�لل���ه  �لكويت���ي  �لك���رة 
�شيح�ش���ل عل���ى مقعد ممث���ل �حتاد غرب 
�آ�شيا يف �ملكتب �لتنفيذي، وهو �ملن�شب 
�ملُ�ش���تحَدث موؤّخ���رً� يف �لحت���اد �لقاّري 

لكافة �لحتاد�ت �لإقليمّية". 
و��ش���تقّر �حت���اد غرب �آ�ش���يا لك���رة �لقدم 

على م�شاندة تر�شح يا�شر �مل�شحل رئي�س 
�حت���اد �لكرة �ل�ش���عودي، و�ل�ش���يخ حمد 

ب���ن خليفة رئي����س �حتاد �لك���رة �لقطري 
لع�ش���وية جمل�س �لحتاد �ل���دويل للعبة 

)�لفيفا( كممثلني عن �لقاّرة �لآ�شيوّية .
وبح�ش���ب �مل�ش���ادر ذ�ته���ا فاإن �مل�ش���حل 
�ش���يناف�س على من�ش���ب ع�ش���وية �لفيفا 
�ر�نيت���ا  ماريان���و  للفلبين���ي  كبدي���ل 
جونيور، و�ل�ش���يخ حمد بن خليفة يكون 

بدياًل ملو�طنه �شعود �ملهندي .
�ملكت���ب  يف  �أع�ش���اء  �ش���تة  وي�ش���غل 
�لتنفي���ذي �لآ�ش���يوي منا�ش���ب ع�ش���وية 
�لحت���اد �ل���دويل لكرة �لق���دم حالي���ًا ُهم 
و�لهن���دي  زه���اوكاي،  د.دو  �ل�ش���يني 
بر�فول باتيل، و�لياباين كوزو تا�شيما، 
و�لفلبين���ي ماريان���و �ر�نيت���ا جوني���ور، 
و�لبنغالدي�ش���ية حمفوظ���ة �أكرث كرون، 

و�لقطري �شعود �ملهندي.

وتعق���د �جلمعّي���ة �لعمومّي���ة يف �لحتاد 
�لآ�ش���يوي لكرة �لق���دم �جتماعه���ا �ل� 33 
يوم���ي �لأول و�لث���اين م���ن �ش���باط ع���ام 
2023 يف �لعا�ش���مة �لبحريني���ة �ملنامة، 
حيث تقوم �لحتاد�ت �لوطنية �لأع�شاء 
�لتنفي���ذي  �ملكت���ب  �أع�ش���اء  بانتخ���اب 

للدورة من عام 2023 �إىل عام 2027.
وبح�ش���ب �لروزنام���ة �لر�ش���مّية، �ش���يتّم 
�إغالق باب �لرت�ش���ح للمنا�شب �لآ�شيوية 

يف �لأول من ت�شرين �لأول �ملقبل.
ومن �ملنتظر �أن ي�ش���هد �جتماع �جلمعّية 
�ل�ش���يخ  �لبحرين���ي  تزكي���ة  �لعمومّي���ة 
رئي�ش���ًا لالحت���اد  �إبر�هي���م  ب���ن  �ش���لمان 
�لقاّري لولية ثالثة بجانب من�شب نائب 
رئي�س �لفيفا �ملبا�ش���ر بعدما ح�ش���ل على 

تاأييد 46 �حتادً� وطنيًا.

 الدوحة / خا�ص باملدى

�أعل���ن �لحت���اد �ل���دويل لكرة �لق���دم )�لفيفا( ع���ن �إنطالق مرحل���ة �ملبيعات 
�لأخرة لتذ�كر مباريات كاأ�س �لعامل قطر 2022، قبل �أقّل من �شهرين على 
�ش���افرة �لبد�ية ملناف�شات �لن�ش���خة �لأوىل من �ملونديال يف �لعامل �لعربي 
و�ل�ش���رق �لأو�شط. و�أ�ش���بحت تذ�كر مباريات �ملونديال متاحة عر موقع 
�لفيفا، �عتبارً� من ظهر �أم�س �لثالثاء، وفقًا لأ�شبقّية �ل�شر�ء، و�شيتو��شل 
بي���ع �لتذ�كر حتى نهاية �لبطولة، ح�ش���ب توّفره���ا، �إذ يتوّقع تز�يد �لطلب 
عل���ى �لتذ�كر ونفاد �ملتوفر منها �ش���ريعًا، لذلك ين�ش���ح �لفيفا جماهر كرة 
�لقدم بت�ش���ّفح موقعه �لإلكرتوين بانتظام، حيث �ش���يطرح دفعات �إ�شافية 

من �لتذ�كر، كما تنطلق مرحلة �إعادة بيع تذ�كر �ملباريات قريبًا.
و�شتتوفر تذ�كر �ملبار�ة �لو�حدة يف فئات �لأ�شعار �لأربع، علمًا باأن تذ�كر 
�ش���ة ح�ش���ريًا للمقيمني يف قطر، وي�ش���تطيع �مل�ش���ّجع  �لفئة �لر�بعة م�شّ
�ش���ر�ء 6 تذ�ك���ر على �لأكرث لكل مب���ار�ة، و�إجمايل 60 تذكرة كحد �أق�ش���ى 
جلمي���ع مباريات �لبطولة. ويدعو �لفيف���ا ذوي �لإعاقة، وحمدودي �لقدرة 
على �حلركة، للتعّرف على �خليار�ت �ملتاحة، و�ملتوفرة يف �لق�شم �خلا�س 
بتذ�ك���ر ذوي �لإعاق���ة يف موق���ع �لفيفا. وت�ش���هد مناف�ش���ات �لبطولة �أربع 
مباري���ات يف �ليوم �لو�حد خ���الل دور �ملجموعات، حيث تنتظر �جلمهور 
�أكرث من مو�جهة قوّية يف �ليوم نف�ش���ه، وباإمكان �مل�شّجعني �ل�شتفادة من 
هذه �لفر�شة �لفريدة وح�شور مبار�تني يف يوم و�حد، وذلك وفقًا لقو�عد 
تو�ف���ق �ملباريات. ومن �ملُقّرر �إ�ش���د�ر جميع تذ�كر �جلماه���ر رقمّيًا على 
�لأجهزة �ملحمولة، و�ش���يعلن �لفيفا يف �لن�ش���ف �لثاين من ت�ش���رين �لأول 
�ملقبل عن تطبيق خا�س بالتذ�كر لتحميله على �لأجهزة �لذكّية، و�شيتمّكن 
�مل�ش���ّجع من حتمي���ل تذ�كره وتفعيلها على هذ� �لتطبي���ق عند �لدخول �إىل 
�ملالعب. ُيذكر �أن �لفيفا �أعلن �ل�ش���هر �ملا�ش���ي عن بيع مليونني و450 �ألف 
تذك���رة حل�ش���ور مباري���ات مونديال قط���ر 2022، وت�ش���ّدر قائم���ة �لأكرث 
ح�ش���وًل على �لتذ�كر �مل�ش���جعون من قطر، و�لوليات �ملتحدة، و�إنكلرت�، 
و�ل�ش���عودية، و�ملك�ش���يك، و�لإمار�ت، وفرن�ش���ا، و�لأرجنت���ني، و�لر�زيل 

و�أملانيا.

 بغداد / املدى

�لبطل حممد لطيف بلقب بطولة  تّوج 
�لكال�شيك  بال�شطرجن  �لدولية  بغد�د 
لعام 2022 بعد حتقيق �لفوز يف �شت 
ج���ولت وت��ع��ادل ل��ث��الث م��ب��اري��ات من 
دون خ�شارة تذكر. وقال �شعد �لكناين، 
مدير �إد�رة �حتاد �ل�شطرجن ل� )�ملدى( 
لفتة ثانيًا  "حّل �ملخ�شرم ع�شام نعمة 
وجاء  لطيف،  �لبطل  عن  نقطة  بفارق 
 ، نقاط   6 بر�شيد  قا�شم  فر��س  ثالثًا 
�شامل،  طالب  �لر�بع  باملركز  فاز  بينما 
خام�شًا  ك�شو�س  د.عبد�لكرمي  وج��اء 
�شاد�شًا  �شياء  وموؤّمن  �لر�شيد  ب��ذ�ت 
وعبد�لله �شنان �شابعًا بر�شيد 6 نقاط، 

ومت ك�شر �لتعادل حل�شم �ملر�كز".
�لبطولة  مناف�شات  "جرت  و�أ���ش��اف 
 9 وب��و�ق��ع  �ل�شوي�شري  للنظام  وفقًا 
مع  دقيقة   60 ق���دره  وب��زم��ن  ج���ولت 
منجزة  نقلة  ل��ك��ّل  ث��ان��ي��ة   30 �إ���ش��اف��ة 
تر�كمّيًا ح�شب نظام في�شر، وكان عدد 

�مل�شاركني 35 لعبًا ولعبة ميّثلون 4 
حمافظات وهي بغد�د ودياىل ومي�شان 
و�لأنبار. وبنّي "بلغ عدد �ملُ�شّنفني 25 
)�ي��دي  ميلكون  �ل��ذي��ن  وع��دد  م�شّنفًا 
وهناك   ،28  )ID NUMBER منر 
يحملون  ول  م�شّنفني،  غر  لعبني   7
"مت  وت��اب��ع  �لدويل".  �لحت����اد  ك���ود 
�لفائزين  على  �ملالية  �جلو�ئز  توزيع 

�لتفّوق،  كوؤو�س  �لأو�ئ��ل مع  �خلم�شة 
وك�����ان ه���ن���اك ن�����ش��ي��ب م���ن �جل���و�ئ���ز 
طيبة  �لبطالت  وهّن  �أي�شًا،  لل�شيد�ت 
مهدي عطية ودلباك �إ�شماعيل ورويدة 
�أن  �إىل  ول��ف��ت  �شعد".  وري��ت��اج  �شعد 
و�ل�شّيد�ت  �ل��رج��ال  نهائّيات  "ختام 
ب��ال�����ش��ط��رجن �ل��ك��ال���ش��ي��ك ���ش��ي��ك��ون يف 
�مل��ق��ب��ل،  �لأول  ت�����ش��ري��ن  م���ن  �لأول 

�لالعبني  �لبطولة متلف  وت�شّم هذه 
بت�شانيفهم �لدولية، ومن كافة �ملناطق 
�خلم�س ح�شب �لزونات )1-5( و�لتي 
على  للوقوف  جغر�فّيًا  تق�شيمها  مت 
�لعر�ق  مناطق  و�شملت  �مل�شتويات، 
قال  �لن�شاء  بطولة  وب�����ش��اأن  كافة". 
على  �مل��ن��اف�����ش��ات  "�شتكون  �ل��ك��ن��اين 
�أ�شّدها حلجز مقاعد �لنهائي و�لتناف�س 
�ملن�شرم  للعام  �لن�شوي  �ملنتخب  مع 
منتخب  وت�شكيل  ت�شمية  �أج���ل  م��ن 

�لعر�ق لل�شيد�ت لعام 2022".
ُم��ع��ت��م��دة دول���ّي���ًا  �ل��ب��ط��ول��ة  �أن  ي��ذك��ر 
�لدويل  �لحت��اد  بيانات  يف  وم�شّجلة 
لل�شطرجن، وهناك �لكثر من �لالعبني 
و�ل���الع���ب���ات �ل���ذي���ن ي�����ش��ع��ون ل��رف��ع 
ت��دّرج��ات��ه��م و�حل�����ش��ول ع��ل��ى �أل��ق��اب 
)�شوي�س  �مل�����ش��وؤول  �أن  علمًا  دول��ّي��ة، 
�حلكم  �ل��رج��ال  بطولة  على  منيجر( 
وعلى  مو�شى،  ج��ب��ار  �شمر  �ل���دويل 
�شعد  �ل���دويل  �حل��ك��م  �لن�شاء  بطولة 

حم�شن.

 رعد العراقي
باختصار ديمقراطي

مل يت�شّور �أّحد من رّو�د وحمّبي �لكرة �لعر�قية �أن ت�شقط يومًا 
يف غياه���ب �لخفاق و�لرت�جع غر �ملنطق���ي من دون �أن متتلك 
�لقدرة على �لنهو�س من جديد طبقًا ملقولة )كبوة فار�س �أ�شيل( 
عطفًا على ُمعطيات عديدة متتلكها ويتح�ّش���ر عليها �لآخرون من 
كن���وز �ملو�هب، وُقدرة �قت�ش���ادّية متينة ودع���م جماهري غر 

حمدود وع�شق وطني ل مثيل له.
�حلقيقة �أن �شقطة �لفار�س مل تكن كبوة و�إمنا �ُشرق منه جو�ده 
وُترك وحيدً� ُي�ش���ارع �لزمن لّلحاق بركب فر�ش���ان دول مت�ّشكت 
بطريق �لتطّور وحّققت قفز�ت كبرة يف عامل �لكرة �مل�ش���تديرة 
ب���دءً� م���ن �لفئات �لعمري���ة و�نته���اًء باملنتخب���ات �لوطنية حتى 
و�ش���ل �حلال بنا �إىل �أننا ل نقوى  على جمار�ة منتخبات كانت 

بالأم�س ل متّثل عقبة ُتذكر يف �أي مو�جهة معها. 
كيف و�ش���لت �لأم���ور لهذ� �ملُنعط���ف؟ ومن هو �مل�ش���وؤول عنها؟ 
وهل من حلوٍل لها؟ �أ�شِئلة ترو�د �أذهان كل �ملعنّيني مّمن �شاَءهم 
�حلال، و�هت���ّزت لديهم �لثقة يف �لقدرة على �خلروج من �ملاأزق 
���َعنا ب���ِه كّل من ت�ش���ّدى لعملّية �إد�رة �لك���رة �لعر�قية  �لذي ُو�شَ
�شو�ء من كان يف منا�شب �لقيادة �أم من خالل �ملفا�شل �لأخرى 

�لد�عمة.
�لحتاد و�لأندية و�لإعالم �لريا�ش���ي ثالثة �أركان �أ�شا�ش���ّية هي 
من تتحّكم بن�شب �لنجاح لأي م�شروع حقيقي حت�شر به �لرغبة 
و�جلدية للنهو�س بالكرة �لعر�قية بعيدً� عن �مل�شالح و�ملو�قف 

�ل�شخ�شية.
هن���ا فاإن �لعالقة �لوّدية و�لتعاون بني تلك �جلهات متّثل �ش���رطًا 
�أ�شا�شّيًا للم�ش���ي نحو جناح �مل�شروع، و�حلال بالتاأكيد ينطبق 
على طبيعة �لأجو�ء و�لُنظم �ل�ش���ائدة فيما بني �لأفر�د �لعاملني 

د�خل كّل جهة من تلك �جلهات.
ل �أّح���د ينك���ر �أّن �حت���اد �لكرة �حلايل وكّل من �ش���بقه يعي�س يف 
�أجو�ء �شر�ع د�ئم يغيب فيه �لن�شجام و�لتو�فق يف �لآر�ء مّما 
يجعلُه هدفًا لالنتقاد وه�ّشًا �أمام هجمات �ملُعار�شني له من خارج 
�لحتاد، وبنف�س �لوقت تر�ه يفتقد لفل�ش���فة �لتعامل و�لتعاطي 
م���ع �لأندي���ة و�لإعالم ..فال قو�ن���ني حاكمة ول روؤية و��ش���حة، 
ول �ش���و�بط �إد�رية تناأى به عن �أية ُمع�ش���لة ومتنحُه م�ش���احة 
م���ن تطبي���ق ُخططه م���ن دون �عرت��س ب���دًل عن تفّرغ���ه للدفاع 
و�لتري���ر وحماول���ة �إر�ش���اء �لآخري���ن بتغي���ر قر�ر�ت���ه وهذ� 
ين�ش���حب بالتاأكيد على خطط �لعمل وخطو�ت �لتطوير �ش���و�ء 
بتحديث �أ�ش���لوب ت�ش���كيل منتخبات �لفئ���ات �لعمرّية و�لكو�در 

�لتدريبّية �ملنا�شبة �أو �إقامة دوري �ملحرتفني وغرها. 
�أم���ا �لأندي���ة، ف���اإّن حالها ل يختلف كث���رً� وتتحّم���ل وزرً� كبرً� 
بالرت�جع و�لخفاق حني تخّلت عن مبد�أ �نتاج �ملو�هب وذهبت 
نح���و �لت�ش���ّبث بذريعة �لجت���اه نحو �لحرت�ف و�لت�ش���ابق يف 
�إب���ر�م عق���ود �لالعبني �ملُحرتف���ني مببالغ ل تتنا�ش���ب مع حقيقة 
م�ش���توى �لالعب���ني يف حني �أنها ل متتلك �أدنى �ش���روط �لتحّول 
�ىل �لح���رت�ف، ف���ال مالع���ب �ش���احلة، ول نظ���ام مايل م�ش���تقّل 
يعتم���د �لتموي���ل �لذ�ت���ي، ول خط���ط تطوير و�نت���اج �ملو�هب، 
وه���ي كذل���ك تعي�س د�ئم���ًا يف �أج���و�ء �خِل���الف و�لتناف�س فيما 
عف �أد�ءها من  بينها، لكّنها حتاول �أن ت�ش���ّدر تلك �مل�ش���اكل و�شُ
خ���الل �لعرت��س �لد�ئم على �لحتاد وك�ش���ب بع�س �لأ�ش���و�ت 

�ملوؤّيدة لها من �جلماهر و�لإعالم و�ل�شحافة. 
ويف و�ش���ط تلك �لفو�ش���ى، فاإن �لإعالم و�ل�ش���حافة �لريا�ش���ّية 
�لدخيلة بات ي�شّكل حمورً� يف �إد�رة �ل�شر�عات مييل نحو جهة 
م���ن دون �أخرى بعد �أن توّفرت �مل�ش���احة �لكب���رة له من قنو�ت 
ف�ش���ائّية ومو�قع �لتو��ش���ل �لجتماعي يف �لتاأث���ر على �لر�أي 
وممار�شة �ل�شغوط لك�ش���ر �لقر�ر�ت و�خ�شاع �جلهات لروؤيته 
ومعها ك�ش���ب �ل�ش���هرة �لز�ئفة �لتي متّكنه من حتقيق �مل�ش���الح 
�ل�شخ�ش���ّية وه���و م���ا �أث���ار ب���ني �أبن���اء �لبيت �ل�ش���حفي نف�ش���ه 
�خلالف���ات و�لتهامات و�أنح���رف �لكثر عن �ملبادىء �ل�ش���امية 
م���ن خالل تطويع مفرد�ت �لتهّجم �لنابية يف خطابه و�لت�ش���هر 
وحت���ى �لتخوي���ن ب���ال ح�ش���يب �أو رقي���ب ومل تتح���ّرك �جلهات 
�لر�عية من �أجل جلم تلك �لت�ش���ّرفات وتهذيب �خلطاب وو�شع 

�شروط ُملزمة للعمل يف هذ� �ملجال.
باخت�ش���ار .. �إذ� كان هذ� �حلال �لأركان �لأ�شا�شية لإد�رة �لكرة 
�لعر�قي���ة وه���ي بالتاأكي���د من تتحّمل ما و�ش���لنا �لي���ه جمتمعة، 
فكيف نريد للكرة �لعر�قية �أن تعود �ىل �أجمادها وحتّقق طفر�ت 
جدي���دة؟ نحن نحتاج �ىل موؤمتر م�ش���احلة وم�ش���ارحة جتتمع 
في���ه كل �لطر�ف لتوقيع وثيقة عهد و�ش���رف لت�ش���حيح �لعالقة 
فيما بينهم، و�أن ت�ش���تحدث �أ�ش�س و�ش���و�بط جديدة حتكم تلك 
�لعالق���ة يجري من خاللها منح �مل�ش���احة �لزمنّية لالحتاد للعمل 
م���ن دون تدخ���ل �أو تقاطع لتنفي���ذ برناجمه و�أن يلت���زم �لإعالم 
و�ل�ش���حافة �لريا�ش���ّية بالتهِدئة �أو �ل�شمت �لإعالمي خالل تلك 
�ملّدة من �أجل رفع �ل�شغوط عنه، ولتكن �لنتخابات �لقادمة هي 

من حتّدد ف�شله �أو جناحه!

َمْن �سرق جواد الفار�س؟

االتحاد واالأندية واالإعالم 
الريا�ضي ثالثة اأركان اأ�ضا�ضّية 

هي من تتحّكم بن�ضب النجاح 
الأي م�ضروع حقيقي تح�ضر به 

الرغبة والجدية للنهو�ص بالكرة 
العراقية بعيداً عن الم�ضالح 

والمواقف ال�ضخ�ضية.

عمومية اللجنة االأولمبية الوطنية تعقد اجتماعها اال�ضتثنائي

الأمني العام : قرارات "مركز الت�سوية والتحكيم" ُملزمة .. 
وجلنة الحتادات �ست�ساور الوزارة يف قانونها

د ل�سلمان  درجال ُيناف�س في تنفيدّية اآ�سيا .. و46 اتحادًا ُتجدِّ
قبل غلق الرت�ضيح يف 1 ت�ضرين االأول املقبل

توا�سل مناف�سات بغداد للرجال والن�ساء بال�سطرنج انطالق اآخر مراحل بيع 
تذاكر مونديال قطر 

هيثم عبد الحميد
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الع���راق يف  اأدي���ب يف  اأّي  مل يتمّك���ن 
الق���رن الع�صري���ن م���ن اأن ي�صبح رمزا 
يّتفق العراقيون على اأهّميته وت�أثريه 
يف امل�ص�رك���ة يف خل���ق هوّي���ة البل���د. 
اأعني اأدب�ء مبنزلة جنيب حمفوظ يف 
م�ص���ر، اأو رمّب� ج���ربان خليل جربان 
يف لبن�ن، اأو ال�ص�عر ب�بلو نريودا يف 
ت�صيلي اأو فيودور دو�صتويف�صكي يف 
رو�ص���ي�. اأقول هذا ويف ذهني املعي�ر 
املق����وم  ل����أدب  الإنكلي���زي  النق���دي 
لتق����دم الزمن، اأي اأن يظ���ّل ذلك الأدب 
مق���روءا حّت���ى بع���د م���رور ق���رن م���ن 
الزمن على ت�أليفه. لل�ص���عر يف العراق 
ت�ري���خ عري���ق ل زال ممت���ّدا، �ص���واء 
�صعر ب�لف�ص���حى اأو الع�مية العراقية. 
لك���ن يبدو اأن م� بق���ي ح��صرا وموؤّثرا 
فع� من �صعر القرن الع�صرين العراقي 
ل يتع���ّدى ق�ص�ئ���د لب�صعة �صعراء مثل 
حممد مه���دي اجلواه���ري، ومعروف 
لب���در  اأح���دث  ق�ص�ئ���د  اأو  الر�ص����يف، 
�ص�كر ال�صّي�ب وعب���د الوه�ب البي�تي 
وعب���د الرزاق عب���د الواح���د ويو�صف 
ال�ص�ئ���غ وثّل���ة �صع���راء اآخري���ن. اأم���� 
على �صعيد الرواية فيمكن ذكر اأ�صم�ء 
قليلة مث���ل غ�ئب طعمة فرم����ن وفوؤاد 
التكريل. لكّن كّل بلد بح�جة اإىل اأديب 
رم���ز. اأديب يع���ود اإليه امل���رء للتعّرف 
عل���ى �صخ�صية البلد العميق���ة ون��صه، 
اأو ميكن القتب��س من اأعم�له اأو تذّكر 
�صخو�صه�، اأو ب�صب���ب مواقفه الأدبية 

الت���ي  ال�صي��صي���ة  اأو  الجتم�عي���ة  اأو 
ك�ن له� ثقل وت�أث���ري. اأديب ي�صبح من 

مرجعي�ت البلد الأخ�قية والفنية.
ولأّن ه���ذه املنزلة الأدبية ظّلت �ص�غرة 
اجتم����ع  ع����مل  �صغله����  فق���د  عراقي����، 
تن�ولت اأغل���ب اأعم�له الع���راق درا�صة 
عل���ي  وتقييم����:  وحتلي����  وبحث���� 
ال���وردي )1913�1995(. لي����س م���ن 
ال�ص�ئع يف بلدان الع�مل اأن يحوز ع�مل 
اجتم�ع اأك�دميي على مثل هذه املنزلة 
الت���ي ل زالت حمفوظ���ة لعلي الوردي 
ل���دى العراقي���ن. ف�إع����دة طب�عة كتبه 
م�صتم���رة، و�صي���ل الكت���ب اأو املق�لت 
الت���ي تتن�ول���ه ل ي���ك�د يتوّق���ف. كم���� 
اأُجِنَزت يف ال�صنوات الأخرية ترجمة 
اإىل العربي���ة لأطروحت���ه للدكت���وراه، 
والت���ي ك�ن ح�ص���ل عليه���� يف اأمري���ك� 
نه�ي���ة عق���د الأربعيني����ت م���ن الق���رن 
امل��ص���ي. ولأّن لديه “ُمريدين” اأي�ص�، 
فق���د ترج���م اأح���د ت�مذت���ه مقتطف����ت 
م���ن اأعم�ل���ه اإىل اللغة الأمل�ني���ة، اأطلق 
عليه���� ا�صم” عل���م اجتم����ع البداوة”. 
كم� ل ي���زال الإنرتنت يع���ّج ب�ص�ئع�ت 
ومتّني����ت وا�صتف�ص����رات متكّررة عن 
كت���ب ُيق����ل اإّن ال���وردي عر����س فيه���� 
اآراءه ع���ن العراق، واأو�ص���ى بن�صره� 

بعد مم�ته.
وبعي���دا ع���ن الهتم����م الع�طف���ي به، 
ف�أن ُطروح�ت���ه الرئي�صية عن “�صراع 
الع���راق”،  يف  واحل�ص����رة  الب���داوة 

ال�صخ�صي���ة  يف  “الزدواجي���ة  اأو 
العراقي���ة” اأو حم�ول���ة بي����ن �صم����ت 
“�صخ�صية الفرد العراقي” ل زالت هي 
الأكرث ح�صورا يف الأو�ص�ط العراقية 
وال�صعبي���ة  والإع�مي���ة  الأك�دميي���ة 
اأي�ص����. ول ب���ّد م���ن الإ�ص����رة هن� اإىل 
م���ع  تن�ق����س  الهتم����م  ه���ذا  يف  اأّن 
طبيع���ة علم الجتم�ع ذات���ه، ف�لنظرية 
الجتم�عية )ال�صو�صيولوجية( لي�صت 
ث�بت���ة ول ينبغي له� ذلك، بل اأنه� تظّل 

اأخ���رى  اأن تظه���ر نظري���ة  ق�ئم���ة اإىل 
ت�صتطي���ع تقدمي فهم اأو تف�صري اأف�صل، 
فتحّل حمّله�. لكّن التم�ّصك بُطروح�ت 
ال���وردي يدّل، اإىل ج�ن���ب غي�ب علم�ء 
بوزن���ه،  لحق���ن  اآخري���ن  اجتم����ع 
عل���ى اأهميت���ه ك�أحد اأه���ّم ال�صخ�صي�ت 
الفكرية املوؤّث���رة يف العراق يف القرن 
الع�صري���ن، كم���� ي���دّل اأي�ص���� عل���ى اأن 
منزلت���ه تتج����وز كون���ه جم���ّرد ع����مل 
اجتم����ع. يف كّل م� كت���ب ك�ن الوردي 

منت�ص���را ل�إن�ص����ن الب�صيط، و�ص�خرا 
�ص���واء  امل�صطنع���ة  المتي����زات  م���ن 
“اأ�صط���ورة الأدب الرفي���ع” � كم���� هو 
عنوان اأحد كتبه � اأو امتي�زات الُنخب، 
بغ����س النظ���ر عن كونه���� تقليدي���ة اأو 

جمتمعية اأو �صي��صية.
ك�ن الوردي �صغوف���� ب�لعراق، ويبدو 
اأن���ه عرث يف علم الجتم�ع على و�صيلة 
للتعب���ري عن ذل���ك ال�صغ���ف. فلقد عكف 
بع���د اإح�لته عل���ى التق�عد م���ن ج�معة 

البع���ث  ح���زب  جم���يء  بع���د  بغ���داد، 
للحك���م، عل���ى ت�ألي���ف اأه���ّم كتب���ه ع���ن 
الع���راق وال���ذي �ص���در ب�صّت���ة اأجزاء، 
ت�ري���خ  م���ن  اجتم�عي���ة  “ملح����ت  اأي 
الع���راق احلدي���ث”. وهو لي����س كت�ب 
عل���م اجتم����ع وح�ص���ب، بل اأّن���ه كت�ب 
ت�ريخي م�ص���ّوق اأي�ص�، ب���داأه بتن�ول 
القري���ب  العثم����ين  الع���راق  ت�ري���خ 
واأحداث���ه، وو�صل يف اآخ���ر جزء منه 
اإىل ت�أ�صي����س اململك���ة العراقية وتويّل 
املث���ري  وم���ن  احلك���م.  الأول  في�ص���ل 
ل�هتم����م هن���� ذك���ر اأّن���ه مل يك���ن م���ن 
اأولئك الذي���ن يحتفون “بعظمة بلدهم 
ونبوغ اأهل���ه وعمق ح�ص�رته”، مثلم� 
فعل طه ح�صن مع م�صر. ويف اقرتاب 
من م�م���ح �صخ�صي���ة الأدي���ب الرمز، 
ف����إن اأ�صلوب الوردي �صه���ل وخ�ٍل من 
النربة الأك�دميي���ة املنفرة للق�رئ غري 
املتخ�ص����س. لك���ن اأ�صلوب���ه ال�صهل مل 
يك���ن م�أخذا علي���ه، فم�صدر ق���وة علي 
ال���وردي ال�صو�صيولوجية ه���و اآراوؤه 
الث�قب���ة ودّق���ة م�حظ�ت���ه وحتلي�ته 
و�صراحته� وكونه� �ص�دمة يف اأحي�ن 
كث���رية. ل نع���رث يف كت�ب����ت الوردي 
عل���ى اإح�ص����ءات مث����، اأو اقتب��ص�ت 
لعلم����ء الجتم����ع الأك���رث اأهمي���ة يف 
ع�ص���ره، اإل ن�درا. لكّن���ه اأح�صن �صنع� 
اأّنه مل يرّكز على اجل�نب النظري لعلم 
الجتم����ع، ب���ل عم���د، كع����مل اجتم�ع 
درا�ص���ة  اإىل  بل���ده،  عل���ى  حري����س 

الظواه���ر الجتم�عي���ة وتعريته���� من 
الزيف، ثم بي�ن راأيه فيه� بدون ترّدد. 
اأ�ص����ر اإىل م�ص�ئ���ل ك�ن���ت تع���ّد اآن���ذاك 
بعي���دة ع���ن اهتم�م����ت املثقف���ن، مثل 
�صرورة احلف�ظ على الأ�صم�ء القدمية 
للمن�ط���ق واملدن كم� ه���ي دون تغيري، 
مل� يف ذلك من تع���ّد عليه� وعلى ت�ريخ 
البل���د. ودع���� لإ�ص����ح اللغ���ة العربية 
وتخلي�صه���� م���ن الزخ����رف وتب�صيط 
النح���و، وانتقد تبعية �صع���راء العرب 
للمل���وك وال���ولة، ون��ص���ر  القدام���ى 
ظه���ور اأدب جدي���د قري���ب م���ن الن��س 
ويتن����ول �ص���وؤون حي�ته���م وهمومهم 
واآم�له���م. غن���ّي ع���ن الق���ول اإن الكثري 
من اآرائ���ه النقدية جلب���ت عليه �صخط 
املح�فظ���ة،  الدوائ���ر  م���ن  الكثريي���ن 

و�صي��صين من الجت�ه�ت ك�فة.
الع���راق  يف  ال���وردي  عل���ي  زال  ل 
املتخ�ص�ص���ن  اأو�ص����ط  يف  معروف���� 
وغ���ري املتخ�ص�ص���ن، وحت���ّول اقتن�ء 
كتب���ه، حت���ى م���ن دون قراءته����، اإىل 
ع�دة و�صلوك م�ألوف هن�ك. اإذ ي�صعب 
ت�صّور خل���ّو مكتبة خ��ص���ة من واحد 
من كت���ب ال���وردي، على الأق���ل. واإىل 
اأدي���ب عراق���ي رم���ز حقيق���ي،  يظه���ر 
يبق���ى اإجن�ز عل���ي ال���وردي الأهم هو 
الح���رتام الكبري ال���ذي ل زال يحظى 
ب���ه ل���دى العراقين، بغ����سّ النظر عن 
انتم�ءاته���م، وهذه، لعم���ري، منزلة ل 

يحظى به� اإل اأديب عظيم.
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هن����ك م���� نحلم ب���ه دائم�، ويتك���رر يف اللي���ل والنه����ر، نحّبه 
ونفتقده اإذا غ�ب، مع انه حلم، لي�س اإل. وهن�ك م� كن� نعتقده 
�ص�ئب���ً�، فذهبن���� الي���ه بكل قوتن����، ورمب���� غ�مرن���� يف �صبيل 
حتقيقه، لكْن، تبّن لن� انه اخلط�أ واخلطيئة، واأي�ص�، هن�ك م� 
نريده دائمً�، لكنه ظل بعيد املن�ل، الآن يقطعن� المل ب�قتن�ئه، 
م���ع اأنن���� مل نلم�صه حت���ى. وكثرية ه���ي الأي�م الت���ي انفقن�ه� 
ب�نتظ����ر من مل ي����أت، وهن�ك م���ن مددن� اليدي اليه���م، لكنهم 
�صل���وا يف الطرق�ت...تركن���� اأيدين���� مم���دودة لهم، ث���م م�توا 

عنه�.
ه، لكن���ه اأغفل  وهن����ك م���ن اأحببن����ُه، ومن تعلقن���� بحب����ل ودِّ
حمبتن����، م���ع اأنن���� ل منل���ك غ���ريه، ول نع���رف كي���ف ت�صتبدل 
القل���وَب ب�لكع���وب. حدائق وب�ص�ت���ن وثي����ب ومق�عد كثرية 
اأردن�ه� يوم� مل�صراتن�، كن� قد احتفظن� به� طويً� يف خزان�ت 
الليل والنه����ر، وبن طي�ت الثي�ب، وقن����ين العطر الف�رغة.. 
لكنه���� تف�صخ���ت ب�لن�صي�ن، ي� له� من حي����ة مل حتقق حلمً� لن�، 
اأح�من���� الب�صيط���ة تلك ين����دي ب�ئع اخل���ردوات عليه� �صب�ح 

وم�ص�ء كل يوم.
تع����يل، ق���ويل يل �صيئً� مل تق���ل الن�ص�ء به من قب���ل. ا�صمعيني 
م���� مل ا�صمعه من امراأة قبلك. اأرين���ي م� مل اأره يف كل الن�ص�ء، 
اللوات���ي ع���ربن اجل�ص���د اىل اللغ���ة. حتدث���ي بل�ص����ن الع���رب 
والعج���م، اأيِّ ل�ص����ن، �ص�أفهمك. اريني اجل�صد ال���ذي مل يتكرر 
ب�م���راأة �صواك، والنهد الذي مل يفزعني ط�ئر �صواه، وخذيني 
اىل الرتع���ة الت���ي ل يع���ود اأح���ٌد منه����، اىل ال�صف���ة املغمو�صة 
ب�لن����رج، الت���ي مل يتلم���ظ به� اأحٌد م���ن قب���ل، اىل ال�ص�ق التي 
ل تذب���ل ب�لعدو، ول ته���داأ ب�ل�صرير، اىل ال���ذراع التي تتعطل 
حت���ت عنقي، ول ي�صغلن���ي عنه� املوت، اىل الغرب���ة التي تن�م 
يف احلل���م اىل ال�صب����ح، اىل ال�صت�ئر الت���ي ل يخد�س حي�ءه� 

ال�صوء، حيث ين�م ع��صَقن.
ذات ي���وم ق�ل���ت يل اإحداهن: كن���ُت �ص�وقُد امل�صب����ح لول اأنك 
اأ�ص����ت فمي بقبلة. وكن���ت �ص�رتدي قمي�صي للن���وم، لول اأنك 
جّردتن���ي من ثي�ب ال�صجر كله�. وقبل ذلك كنت �ص�أر�س العطر 
خل���ف اأذين، لكن���ك هم�صت به����: اأحبِك. كنت �ص�جع���ل ال�صرير 
قرب الن�فذة، لكنك طرقت الب�ب، ف�صقطت ال�صت�رة فج�أة. كنت 
�ص�خل���ع حذائي، لكنن���ي ن�صيته، ومل اأج���ده يف ال�صب�ح حتت 
ال�صري���ر! اعددُت ك�أ�س النبيذ، وكي�س املح����رم، قبل اأن تطرق 

الب�ب، من اأفرغ الك�أ�س؟ من قذف بكي�س املح�رم؟.
كن����ت �ص�أريك الو�صَم ال����ذي على كتفي، نّق�����َر اخل�صب ال�صغري، 
لكن����ك تعجلت الذه�����ب اىل ع�صبة اخللود، وكن����ت �ص�أقراأ عليك 
الف�ص����ل الول م����ن الرواية، التي كتبته����� الب�رحة، لكنك ذهبت 
اىل ف�صله� الخري، وكن����ت �ص�أريك الدمع، لول انك ا�صتعجلت، 
و�صربت����ه م����ع القب����ل والكرك����رات، كل الأ�صج�����ر الت����ي ظننته� 
بنف�صج����ً� ك�ن����ت دفلى، والله، لهذا م� كن����ت واثقة من الليل. ول 
ط�لعة من النه�ر.كنت �ص�م�صح عنه الغب�ر، قلَم الكحل الذي فقد 

لونه بغي�بك. وجودك يف ال�صرفة ذلك م� كنت افتقده دائمً�.
لكل الزج�ج�ت يف البحر ر�ص�لة واحدة. ل يتهدم املنزل مبوت 
اأحد نزلئه، كنت �ص�تلفه� ب�لنتظ�ر ال�ص�عة يف حمطة القط�ر. 
الق����رُب ال���ذي �ص�أُبحر في���ه لذراعيك، مل اخ���رت م�ص�مريه بعد، 
لكنن���ي، �ص�أ�صي���ده من اخل�صب، اأو من الدم���وع. ت�خرْت كثريًا 
قبل���ة احلي�ة، التي وعدتني به�. يف حفل���ة التنكر، قلي�ٌت هنَّ 
اللوات���ي مل يخلعن حّم����لت �صدرهن. ان� ل اأ�ص���ُل، اأن� اأم�صي 

ح�صب. النتظ�ر ل يعني ب�أنَّ اأحدًا م� �صي�أتي.

و�سول لإ�ستحقاقات وطنية 
اإ�ستراتيجية منتظرة يبدو للمتابع 

الح�سيف لل�ساأن العراقي اأن 
بلدنا الحبيب بحاجة اإلى روؤية 

اأ�ستراتيجية متاأنية تر�سد، تنقد 
وتقييم طبيعة الحداث والوقائع 

التاريخية – ال�سيا�سية بالتوازي مع 
ا�ستقراء لم�ستقبل العراق اإنطالقا 
من اإحياء للذكرى الثالثة للحراك 

الت�سريني. 

حراك جم�هريي�صي�أخذ ب�لت�ص�ع م�صتقب� 
جمتمعي���ة  و�صرائ���ح  فئ����ت  ي�صتوع���ب 
متنوع���ة من العراقين حت���ت قي�دة حراك 
�صب�بي ميتلك وعي� �صي��صي� متقدم� يف ظل 
ت�ص�عد ملحوظ حل�ل���ة الن�صج ال�صي��صي 
جلم�ه���ري �صعبن����. اله���دف ال�صرتاتيجي 
يرتك���ز ب�إ�صتمرار على �ص���رورة اإ�صتع�دة 
حقوق وحري�ت اأ�ص��صية لل�صعب العراقي 
لي�س فقط حول تلبيةاأهداف �صع�ر “ن�زل 
اأخذ حق���ي” بل والندف�ع نح���و اأ�صتع�دة 
وطن ط�مل���� عن جهل اأو ق�ص���د يراد له عن 
يغي���ب عن ذاك���رة ابن�ئ���ه الذي���ن يعتزون 
به اأمي���� اأعتزازويحلمون ب����إن يحقق لهم 
اأمني�ته���م واآم�نيه���م الوطنية عرب م�صرية 

الجي�ل احل�لية وامل�صتقبلية.
اإن الحتف����ل الع�ملي بيومي الدميقراطية 
والن�ص�ني���ة وفق���� لإجن���دة المم املتحدة 
يف �صه���ر �صبتمرب من كل ع����م يحتم علين� 
كنخ���ب ثق�في���ة التحق���ق عن م���دى اإجن�ز 
التغي���ري  ملتطلب����ت  ال�صي��ص���ي  النظ����م 
اليج�ب���ي يف بن����ء ع���راق »دميقراطي – 
اإن�ص�ين” جدي���د يواكب متغريات الع�صر 
التقني���ة �صريعة اليق�ع م���ن جهة ب�لتواز 
م���ع اإهتم�م ج����د اآخ���ذ ب�لت�ص����ع ب�إجت�ه 
ا�صتقط����ب ابن����ء الع���راق كله���م ب�أجت����ه 
ه���دف بن����ء دول���ة ع�صري���ة مدني���ة »دولة 
مواطنة حقيقية« حت���رتم ابن�ئه� وبن�ته� 
دون متيي���ز او تغلي���ب لفئة ع���ن الخرى 
م���ن خ����ل اإعتم����د مب���داأ تك�ف���وؤ الفر�س 
الداري���ة  للمهني���ة  من��ص���ب  وا�صتثم����ر 
وللتخ�ص�صية العلمي���ة والعملية يف بن�ء 
موؤ�ص�ص����ت حقيقية للدولة العراقية بعيدا 
عن ال�صخ�صنة اأو املح��ص�صة املقيتة بكل 

ا�صك�له� وانواعه� وم�صتوي�ته�.
وللنه���ج  للمفه���وم  وفق����  ي�ص���ري  ع���راق 
الدميقراط���ي ال�صلي���م ال���ذي �ص����رت عليه 
اأمم ودول متقدم���ة ع���ززت مواقعه� ع�ملي� 
م���ن خ����ل اإجن����زات تنموي���ة م�صتدام���ة 
ي�صهد له� ب�لتمييز. من هن� لبد من النظر 
للع���راق عل���ى اأن���ه وط���ن واح���د موحد ذا 
�صي����دة وطنيةيج���ب اأن يتمت���ع ب�لهيب���ة 

ب���ن اقران���ه م���ن دول الع�مل ب���ل اأن تكون 
ل���ه حظوة ن�جم���ة عن م� ميتلك���ه من اآرث 
ح�ص����ري ت�أريخ���ي ا�صي���ل جمي���د، موقع 
جيو�صي��صيممت���زج مبوارد ب�صرية مهنية 
متخ�ص�صة وم�دي���ة – م�لية حيوية يتبع 
م�ص����را حداثي�– مدني�. اإنط�ق� مم� تقدم 
خطت الثورة الت�صريني���ة م�ص�را م�صتمرا 
�ص���د  املحت���دم  ال�صي��ص���ي  ال�ص���راع  م���ن 
ق���وى التخلف والظ�مي���ة ال�صي��صية بكل 
ا�صك�له���� و�صوره����. اأك���رث من ذل���ك ثورة 
اجلليلة  عمدته� قرابن “�صهداء” الثورة 
الت���ي �صعت لإجن�ح اأه���داف اإ�صرتاتيجية 
متو�صط���ة وطويل���ة امل���دى لبن����ء ع���راق 
دول���ة املواطنة –احلق���ة اأو الدولة املدنية 
الدميقراطي���ة وفق���� لنه���ج وقي���م اأن�ص�نية 
�ص�مي���ة. من هن�، �صمن مث���ل هذا ال�صي�ق 
ال�صرتاتيج���ي القيم���ي - املث����يل يف نظر 
م�ص����را  يع���د  الوق���ت  وبنف����س  البع����س 
طبيعي� يبلور مرحلة بن����ء نظ�م �صي��صي 
لتهم���ل  اأن  يج���ب  جدي���د  د�صت���وري   –
الطبقة ال�صي��صية اجلديدة التي �صتفرزه� 
مطلب����  الق�دم���ة  املبك���رة  النتخ�ب����ت 
�صعبي���� يرتبط ب�إج���راء حم��صبة ق�نونية 
�صف�ف���ة وح�زمة لقتلة متظ�ه���ري ت�صرين 
– 2020 وكذل���ك حليت����ن   2019 للع����م 
الف�ص����د الكبرية وفق���� ل�أط���ر الت�صريعية 
ذل���ك  دون  الد�صتوري���ة.   – الق�ص�ئي���ة   -
الع���راق  و�ص���ول  ت�ص���ور  ال�صع���ب  م���ن 
ملرحل���ة حقيقية م���ن ال�صلم الهل���ي املمهد 
للتنمي���ة الن�ص�ني���ة ال�ص�مل���ة امل�صتدامة. 
ب���ل وم���ن غ���ري املقب���ول التكلم ع���ن دولة 
تتمت���ع موؤ�ص�ص�ته� الداري���ة – التنفيذية 
م�(  )اإىل حد  والق�ص�ئي���ة  – الت�صريعي���ة 
والع�مي���ة ب�جلراآة الك�في���ة للتعمق يف 
ال�صتج�ب���ة املطلوب���ة ملع�جل���ة تف��صي���ل 
اأحداث ووق�ئع اإهدرت من خ�له� ثروات 
ب�صري���ة لغن���ى عنه���� اإ�ص�ف���ة اإىل م�ص�در 
م�دية – م�لية كبرية جدا متت م�ص�درته� 
اأو نهبه���� )يف امل����ذات الآمن���ة( يف ظ���ل 
م���� ع���رف ب�ملوازن����ت النفج�ري���ة الت���ي 
معه���� و�صلت ا�صع����ر النف���ط يف الع�من 
امل��صي���ن لقيم علي� )اك���رث من م�ئة دولر 
للربمي���ل الواح���د( ب�ص���ورة رمب���� ت�ص���ل 
اإىل ف�ئ����س م����يل بح���وايل 100 بلي���ون 
دولر تقريب���� يف نه�ي���ة الع����م احل����يل. 
م�ص�أل���ة حتت����ج جله���ود جم���ددة ابداعية 
لتوزيع من�فعه� على �صعبن� الذي من حقه 
احل�صول عل���ى عوائد جمزي���ة من موارد 
الدول���ة الريعية )النفط والغ����ز الطبيعي 

واملع�دن الخرى(.
اإن النتق�ل حل�لة بن�ء ر�صن مكن للدولة 
مبوؤ�ص�ص����ت ر�صينة متينة م�صتدامة لي�س 

ب�لم���ر اله���ن او ال�صه���ل نظ���را ملعطي�ت 
وا�صحة على راأ�صه���� اإ�صتمرار امت�ك بل 
واإحت���ك�ر فئ����ت وتكت����ت و�صخ�صي����ت 
حزبية - جمتمعية – �صي��صية وع�ص�ئرية 
مل�ص�ح����ت  مدني���ة  او  قبلي���ة  وحت���ى  ب���ل 
جغرافي���ة ت���در امت�ره���� املربع���ة م�ي���ن 
الدولرات دون وجه حق، م�ص�ف� لل�ص�ح 
“املنفل���ت خ�رج اإلخت�ص��س الق�نوين - 
الق�ص�ئ���ي للدول���ة«. اإن الح���داث الدامية 
املوؤ�صفة يف نه�ية �صهر اآب/ اغ�صط�س يف 
اخل�صراء لي�صت �صوى مث�ل واحدا موؤمل� 
ومدمي� للقلب بحق مل� ميكن اأن يت�صور يف 
مراحل لحقة اإذا م� انتقلت ح�لة الن�صداد 
ال�صي��صي اإىل توترات جدية جمددة ح�لة 
م���ن اله�ص��ص���ة او ال�صع���ف ال�صي��ص���ي – 
المن���ي حي���ث اأ�صح���ى ب�لم���ك�ن اأنتق�ل 
مظ�ه���ر ال�صراع����ت ال�صي��صي���ة حل����لت 
من العن���ف والعنف املق�ب���ل يف م�ص�ح�ت 
الع��صم���ة  تغط���ي  اأخ���رى  جيو�صي��صي���ة 
وغريه� من من�ط���ق واأق�ليم الدولة. علم� 
ب����إن رئي����س جمل����س ال���وزراء العراق���ي 
ال�صي���د م�صطف���ى الك�ظم���ي قد ح���ذر علن� 
م���ن وق���وع مث���ل ه���ذه الح���داث الدامية 
ف���راغ  اإىل  ب�ل�ص���رورة  �صت���وؤدي  كونه���� 
د�صت���وري على م�صت���وى رئ��ص���ة جمل�س 
ال���وزراء م�ص�أل���ة لحتم���د عقب�ه���� ت�صعى 
احلكوم���ة العراقي���ة لتج�وزه���� من خ�ل 
توف���ر ال�صتع���دادات اللوج�صتية احل�مية 
للمواطنن وللموؤ�ص�ص����ت مع�. هذا ولكي 
ي�صل احلراك الثوري الت�صريني اإىل مداه 
الو�صع والعمق والك���رث م�صداقية لبد 
م���ن اأن يعم���د الث���وار اإىل الب���دء بت�صكيل 
روؤي���ة ا�صرتاتيجي���ة موح���دة يف املواقف 
موؤ�ص�صي���ة  وهيكلي���ة  ب���ل  وال�صي��ص����ت 
جدي���دة ت�ص���م ق����دة الث���ورة الت�صريني���ة 
والق���وى الر�صمي���ة الن�طق���ة ب�إ�صمه� التي 
جنح���ت يف الون���ة الخ���رية يف اأنبث����ق 
ب�ك���ورة م�يع���رف ب« اإحت����د تن�صيقي����ت 
حيوي���ة  ع���ن  كن�ي���ة  العراقي���ة«  الث���ورة 
ا�صتم���رار احلراك ال�صعبي الذي انهى اإىل 
حد كبري م���� يعرف ب�لط�ئفي���ة املجتمعية 
رغ���م بق����ء جذوره���� اله�ص���ة عل���ى �صعيد 
النظ�م ال�صي��صي الق�ئم. علم� ب�إن الحت�د 
ي�صم 16 جلنة تن�صيقية عرب 9 حم�فظ�ت 
عراقي���ة ب�صمنه���� الع��صم���ة واملح�فظ�ت 

الكربى.
اأخ���ريا، لع���ل م���ن املن��ص���ب ال�ص����رة اإىل 
ال�ص��صي���ة  واملظ�ه���ر  اله���داف  بع����س 
للح���راك الث���وري الت�صرين���ي امل�صتقبل���ي 

على راأ�صه�:
التغي���ري  �صلمي���ة  عل���ى  ال�ص���رار  اول: 
للنظ�م ال�صي��ص���ي املتوقع بعيدا عن ح�لة 

التوت���رات والت�صنج����ت ال�صي��صي���ة منع� 
مل���� ليحم���د عقب����ه من اأح���داث عن���ف قد 
تك���ون “دموي���ة”. اأي اأن م�صتقبل النظ�م 
الد�صت���وري – ال�صي��ص���ي –الدميقراطي 
عل���ى املحك بل وحي����ة العراقين ا�ص��ص�. 
الت���ي  ال�صي��صي���ة  الطبق���ة  اأع���رتاف  اإن 
ت�صع���ى لإدارة املرحل���ة النتق�لية ب�إجت�ه 
ح���ل مبك���ر للربمل����ن عليه���� اأن ت���درك ب���ل 
ه���ي ادركت م�صبق���� منذ م���دة زمنية حتى 
م�قب���ل انتخ�ب����ت الع��ص���ر م���ن اوكتوبر 
اغرا�صه����  ج���ل  ا�صتنف���ذت  ب�إنه����   2021
كونه� مل تقدم منجزا اإداري� –اجتم�عي� /
اقت�ص�دي���� - اإ�صرتاتيجي� مر�صي� للغ�لبية 
ال�ص�حق���ة م���ن �صعبن���� ه���ذا وفق���� لإقوال 
موثق���ة من الطبقة ال�صي��صية التي تك�لبت 

على حكم الب�د والعب�د.
ث�ني����: ترتيب���� عل���ى م�تق���دم م���ن املتوقع 
اأن تت�ص���ع دائ���رة الحتج�ج����ت ال�صعبية 
بدءا م���ن بداي���ة اأوكتوب���ر 2022 خ��صة 
م���ن قبل ق���وى احل���راك الت�صرين���ي الذي 
حم���ددة  لي�ص���ت  متع���ددة  فئ����ت  ي�ص���م 
الع���دد ولكنه���� متنوع���ة الطي���ف القومي 
واملجتمع���ي والدين���ي م���ن �صعبن���� وعلى 
راأ�صه� جمه���ور التي�ر ال�ص���دري والقوى 
العلم�ني���ة انط�ق���� م���ن �ص�ح���ة الن�صور. 
علم���� ب�إن اإنتخ�ب�ت الع��ص���ر من اأوكتوبر 
/ت�صري���ن الول 2021 اعت���ربت منج���زا 
حلكوم���ة الك�ظمي ك���ون املجتمع الدويل 
وعل���ى راأ�ص���ه المم املتحدة ب���ل والعديد 
من القوى الدولية اعتربته� نزيهة وجرت 
وفق� لإحدث التقني�ت الرقمية )اف�صل من 

اأية انتخ�ب�ت ت�صريعية �ص�بقة(.
ث�لث����: يج���ب اأن يت�صم���ن التوج���ه املقبل 
مب���داأ ا�صرتاتيجي� مف����ده ت�أكي���د ا�ص��صي 
عل���ى اأهمي���ة اإنه����ء ح�ل���ة التبعي���ة او اأي 
نوع م���ن الهيمن���ة اخل�رجية عل���ى ال�ص�أن 
الولي����ت  قب���ل  م���ن  بخ��ص���ة  العراق���ي 
املتح���دة المريكي���ة واي���ران. علم���� ب����إن 
رغبة الت�صريني���ن وغريهم من املواطنن 
الح���رار امل�صتقل���ن ه���ي يف تقب���ل قي����م 
ع�ق����ت متوازن���ة مو�صوعي���� م���ع ق���وى 
املجتمع ال���دويل بعيدا ع���ن الت�أثريات او 
التدخ����ت التي ل مت���ت ب�صلة اإىل اإجن�ز 
الن�ص�ني���ة  والتنمي���ة  التق���دم  متطلب����ت 

امل�صتدامة او تب�دل امل�ص�لح.
تتمي���ز  واقعي���ة  اآلي���ة  ابت���داع  رابع����: 
ب�ل�صف�فية وال�ص��ص���ة والواقعية والهم 
النتق�لي���ة  املرحل���ة  لإدارة  عليه����  متف���ق 
الت���ي يج���ب اأن ت�ص���رف اأوتراق���ب عملية 
ح���ل الربمل����ن ومن ث���م اإج���راء انتخ�ب�ت 
برمل�ني���ة ح���رة م�صتقل���ة وبعي���دة ع���ن كل 
الت�أثريات احلزبي���ة او اخل��صة بتكت�ت 

�صي��صية همه� تلبية م�ص�لح �صيقة فئوية 
و�صخ�صية. المر الذي ي�صتدعي ت�أ�صي�س 
مفو�صي���ة ق�ص�ئية م�صتقل���ة ومتخ�ص�صة 
فني� م�صتن���دة اإىل حكومة وطنية م�صتقلة 
من كف����ءات �صمته� النزاه���ة والتخ�ص�س 
هدفه���� تقدمي خدم�ت حيوي���ة للمواطنن 
بغي���ة تلبي���ة مط�ل���ب ال�صع���ب اجلوهرية 
ال���ذي لزال يف غ�لبيت���ه ال�ص�حق���ة يع�ين 
اخل���رية  املح���دودة  اجله���ود  كل  برغ���م 
والبط�ل���ة،  الفق���ر  م�ص�ح���ة  اإت�ص����ع  م���ن 

الف�ص�دوالمرا�س والبئة.
خ�م�ص����: توجه مرك���زي حكوم���ي يتمتع 
ب�حل���زم واجل���راآة نح���و فر����س الم���ن، 
الق�ن���ون والنظ�م الع�م م���� يقت�صي الغ�ء 
كل انواع امللي�صي����ت التي لزالت تتم�صك 
ب�ص����ح يع���د منفلت���� خ����رج الخت�ص��س 
الق�ن���وين للدولة م�ص�ل���ة تتطلب كمرحلة 
تر�ص���د  “كمي����ت  ال�ص����ح  �صب���ط  اوىل 
اإح�ص�ئي����« وم���ن ث���م ا�صتخ���دام ا�ص�ليب 
بخدم���ة  وو�صع���ه  لإنتزاع���ه  ن�جع���ة 
موؤ�ص�ص�ت الدول���ة ال�صي�دية ت�أمين� ل�أمن 
املجتمعي وا�صتم���رارا لتعزيز املواجه�ت 
الن�جح���ة �ص���د ق���وى الره����ب والف�ص����د 

واجلرمية املنظمة.
مظ�هرالف�ص����د  اقت����ع  اإن  �ص�د�ص����: 
القت�ص����دي   – الداري   – ال�صي��ص���ي 
الزمني���ة  املدي����ت  اق���رب  يف  وامل����يل 
م�ص�أل���ة حيوي���ة لإعط����ء انطب����ع وطن���ي 
ودويل عن�إهتم����م �صن����ع الق���رار بهيب���ة 
تعزي���ز  خ����ل  وم�صداقيته�م���ن  الدول���ة 
الثق���ة املتب�دل���ة بن احل���ك�م واملحكومن 
وال�صي��صي���ة  الق�نوني���ة  ب�ل�صلط����ت 

“التنفيذية” املعنية.
 – اأي���ة تعدي����ت د�صتوري���ة  اإن  �ص�بع����: 
ق�نوني���ة جوهرية لبد م���ن اإجرائه� وفق� 
ملدي����ت زمنية وا�صح���ة برغ���م اأدراكن�اأن 
والد�صتوري���ة  ال�صي��صي���ة  التحدي����ت 
ب�صمنه�مث���� فقرات م���ن الد�صتورت�صمح 
تعدي����ت  اي���ة  حم�فظ�ت�لغ����ء  لث����ث 
اأو  م�ص�حله����  م���ع  لتتواف���ق  د�صتوري���ة 
ا�صتمرار مفهوم الكتلة الكرب التي ت�صكل 
عق���ب النتخ�ب�ت يف وقت يجب اأن ينحو 

العراق لدولة املواطنة– الدولة املدنية.
ث�من���� واأخ���ريا: م���ن ال�ص���روري تفعي���ل 
ادوار ال�صلط����ت الت�صريعي���ة، الق�ص�ئي���ة 
و الع�مي���ة وجتدي���د ا�ص�لي���ب ومن�ه���ج 
عمله����. ه���ذا ولع���ل م���ن اأب���رز م���� ميك���ن 
ي�صم���ح  اأن  الق�دم���ة  للمرحل���ة  ت�ص���وره 
الوطني���ة بح���ق عل���ى  العراقي���ة  للنخ���ب 
اأخت����ف م�ص�ربه���م واطي�فه���م اجلميل���ة 
اأن يدل���وا بدلوه���م يف تق���دمي مقرتح����ت 
عملي���ة، علمية واأبداعي���ة لإ�ص�ح احلي�ة 
والقت�ص�دي���ة  والد�صتوري���ة  ال�صي��صي���ة 
بعي���دا عن رغب���ة اأي ط���رف �صخ�ص���ي اأو 
فئوي �صيق الفق يف الآ�صتئث�ر ب�ل�صلطة 
بعيدا عن مفه���وم الدميقراطية ال�صي��صية 
التي يجب اأن تعن���ى بت�أ�صي�س موؤ�ص�ص�ت 
دميقراطي���ة حقيقية تلب���ي اأوىل اأولوي�ت 
الحتي�ج�ت ال�ص��صية بل والتي يفرت�س 
اأن ت�صع���د حي����ة املواطن���ن وجتع���ل من 
احلف����ظ عل���ى �صحتهم وبيئته���م ورف�هم 

همه� الول والخري..

قناطر

�أنا ال �أ�صل..�أنا 
�أم�صي ح�صب

علي �لوردي، عالم �جتماع بمنزلة �أديب �أّمة

طالب عبد العزيز

د. احمد عبد الرزاق �سكارة

اأحمد القا�سمي

�ال�صتحقاقات �ل�صتر�تيجية �لوطنية
للحر�ك �لثوري �لت�صريني �لمتجدد
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لو �شاأْلنا �أي �شخ�ٍص على درجة 
معقولة من �لثقافة �لعامة: 

ما�لتو�شيف �لإقت�شادي �لذي تر�ه 
منا�شبًا لع�شرنا؟ �أظّنه �شي�شارُع في 
�لقول: �إنه �لر�أ�شمالية بكّل تاأكيد. 
وقد ي�شتفي�ُص بع�شهم في �لجو�ب 

في�شيُف �أّن �لآيديولوجيا �لليبر�لية 
هي �لذر�ع �ل�شيا�شية للر�أ�شمالية، 
و�أّن �لأ�شو�ق �لحّرة و�ليد �لخفية 
�لتي تحّدث عنها جوزيف �شمث 

�إن هي �إل بع�ُص �أدو�ت �لر�أ�شمالية، 
و�أّن ميكانيكية �لتو�زن �لذ�تي 
للأ�شو�ق �لحرة هي �لآلية �لتي 

تناظُر فعل �لطبيعة في بلوغ حالة 
�لتو�زن لكّل �لفعاليات �لطبيعية 
�لعديدة بما فيها فعاليات �لكائن 

�لن�شاني. �لأ�شو�ق �لحرة – بموجب 
هذ� �لمفهوم – هي �شيء �أقرُب �إلى 

�لكينونة �لبيولوجية �لتي تعلُم 
كيف تعّدُل ذ�تها بذ�تها ؛ �أي بمعنى 
 Self آخر �أنها نظام ذ�تي �لت�شحيح�

Correcting System – . �شيعلُن 
�لبع�ص �لقليل من �ل�شخا�ص، بلهجة 

ظفر طافحة بالن�شوة، �أّن �إكليل 
�لفوز بات معقود�ً للآيديولوجيا 

�لليبر�لية و�لر�أ�شمالية �لإقت�شادية 
و�لأ�شو�ق �لحرة. �ألم يكتب 

فر�ن�شي�ص فوكوياما عقب تهاوي 
�لتحاد �ل�شوفييتي �ل�شابق عن نهاية 
�لتاريخ، و�أّن نموذج �لكائن �لليبر�لي 

هو �آخر نموذج يمكن �أن تتاح له 
فر�ص �ل�شتمر�رية و�لديمومة؟

ل���و �ش���ئنا �حلقيق���ة ف�ش���نقوُل �أّن �إجاب���ات 
ه���وؤالء جميع���ًا خاطئة بن�ش���بة 100  % !! 
ع�شرنا هذ� لي�س ع�ش���ر �لر�أ�شمالية ؛ �إنه 
 )Neoliberalism )�لنيوليرب�لية  ع�شُر 
�لت���ي �أر�د لها بع����سُ �ملنّظرين )من �أمثال 

فريدريك ف���ون هايك و ميلت���ون فريدمان( 
�أن تك���ون �لوريثة �ل�شرعية – ورمبا حتى 
�لوحي���دة - للر�أ�شمالي���ة، ويف ه���ذ� �لفعل 

�إفتئاٌت كبري الأ�شباب كثرية، منها:
فكري���ة  ج���ذور  ذ�ت  �لر�أ�شمالي���ة   .1
الهوتي���ة بروت�شتانتي���ة قائم���ة عل���ى فكرة 
ب�ش���رورة  �ملق���رن  �لف���ردي  �خلال����س 
يف  و�الإخال����س  و�الن�شب���اط  �لعم���ل 

�مل�شعى �لفردي )وه���ذ� ماجعله �لعامل 
�الإجتماعي �ملعروف ماك�س 

ميد�ن���ًا  في���رب 
بحثي���ًا 

ب���ه  لكتا
�لر�ئ���ع 

وروح  �لربوت�شتانتي���ة  �الخالقي���ات 
�لر�أ�شمالية(.

2. ث���ّم �أّن �لر�أ�شمالي���ة كان���ت د�فع���ًا حلفز 
�لبح���ث �لعلم���ي وتطبيقات���ه �لتقني���ة يف 

مرحلة �لثورة �ل�شناعية �الأوىل.
3. ثمة �أمٌر �آخ���ر: �لر�أ�شمالية لي�شت �شكاًل 
و�ح���دً� له خ�شائ�شه �ملمي���زة ؛ بل �الأ�شحُّ 
ه���و �حلدي���ث ع���ن ر�أ�شمالي���ات متع���ددة. 
الميك���ن �أن نقب���ل بالتكاف���وؤ ب���ن من���وذج 
�لر�أ�شمالي���ة �الأمريكية و منوذج ر�أ�شمالية 
�ل���دول  يف  �الإجتماعي���ة  �لرعاي���ة  دول���ة 
�ال�شكندنافي���ة ؛ ب���ل �حل���قُّ �أّن نظ���ام دولة 
�لرعاية �الجتماعي���ة ينطوي على جو�نب 
مل ت�شتط���ع �لدول �ل�شيوعي���ة توفري مثيل 

لها.
4. �شاعت يف �أعق���اب كارثة �لك�شاد �لكبري 
)1929 – 1932(، وبخا�شة يف �لواليات 
و��شع���ة  تطبيق���ات  �الأمريكي���ة،  �ملتح���دة 
لل�شيا�شات �القت�شادية �لكينزية يف �شياق 
 The New ما�شّم���ي )�ل�شفق���ة �جلدي���دة
Deal( – تل���ك �ل�شيا�ش���ات �لتي تدعو �إىل 
تدّخل و��شع �لنطاق للدولة وبال�شد متامًا 

من �شيا�شة �الأ�شو�ق �حلرة �ملنفلتة.
�لر�أ�شمالي���ة  ب���ن  كب���ري  ف���رق  ثم���ة  �إذن 
م���ن  �لكث���ري  �أّن  و�أظ���نُّ  و�لنيوليرب�لي���ة، 
موبق���ات �لنيوليرب�لية �ش���ارت تلقى على 
�أكت���اف �لر�أ�شمالية جز�فًا وم���ن غري تفّكر 
؛ لذ� ف���اإّن ِكتابًا يتن���اوُل �لنيوليرب�لية يف 
�شعوده���ا و�نكفائه���ا �شيك���ون مرغوبًا به 

و�شرورة الزمة يف �لوقت ذ�ته.
* * *

م��ع ن��ه��اي��ة �حل����رب �ل���ب���اردة ك��ت��ب �ل��ع��امل 
مقالته  فوكوياما  فر�ن�شي�س  �ل�شيا�شي 
وقد  و��شعًا،  �حتفاًء  نالت  �لتي  �ل�شهرية 
يجادل  �ل��ت��اأري��خ«.  »نهاية  بعنو�ن  ج��اءت 
ف��وك��وي��ام��ا يف م��ق��ال��ت��ه ت��ل��ك ب����اأّن ت��ه��اوي 
�ل�شيوعية �أز�ح �لعقبة �الأخرية �لتي كانت 
باأكمله يف  �لعامل  �أمام م�شي  تقف حاجزً� 
م�شاره �لطبيعي �ملتج�ّشد يف �لدميقر�طية 
�حل��ّرة،  �ل�شوق  و�قت�شاديات  �لليرب�لية 

روؤي��������������������ة وق�����د ح����ازت 

بقاع  �شتى  يف  �لكثريين  قبول  فوكوياما 
�لعامل.

تب���دو �لروؤية �لفوكويامي���ة يف يومنا هذ� 
غريب���ة و�شاذج���ة، وبخا�ش���ة بع���د �أن بتنا 
نو�ج���ه �نكف���اًء م���ن جانب �لنظ���ام �لعاملي 
�ملع���ّززة  بالقو�ع���د  �ملحك���وم  �للي���رب�يل 
لالأ�ش���و�ق �حل���ّرة ؛ لك���ّن ه���ذه �حلالة هي 
ذ�تها �لتي ر�حت تعّزُز �ملذهب �القت�شادي 
مفاهيم���ه  تغّول���ت  �ل���ذي  �لنيولي���رب�يل 
وتعاظم���ت �شطوت���ه عل���ى م���دى �الأربعن 
�شنة �ملا�شية. �إّن م�شد�قية �الإميان �الأعمى 
�ل���ذي تبديه �لنزع���ة �لنيوليرب�لي���ة ب�شاأن 
ك���ون �الأ�ش���و�ق غ���ري �ملقّيدة ه���ي �لطريق 
�ملوؤّك���د نح���و حتقي���ق �لرفاهي���ة �لعاملي���ة 
�مل�شرك���ة غد� �أمرً� م�شكوكًا فيه، حتى بات 
من �ل�ش���روري و�شعه على جه���از �إنعا�س 
�حلي���اة ! وح�شنًا �أّن �الأم���ر �نتهى �إىل هذ� 
�مل���اآل غ���ري �لطّيب ؛ بل ه���و �ل�شو�ب �لذي 
كان يتوّج���ب فعله منذ زمن �أبعد من يومنا 
هذ�. �إّن �نخذ�ل �لثق���ة وتر�جعها �ملتز�من 
يف كّل م���ن �لنيوليرب�لي���ة و�لدميقر�طي���ة 
لي����س حم�س و�قعة ت�شادفي���ة، �أو �رتباط 
عاب���ر، الأّن �لنيوليرب�لي���ة ق���د عمل���ت على 
�لتقلي���ل م���ن �ش���اأن �لدميقر�طي���ة وتوهن 

�شاأنها على مدى �أربعن عامًا.

نخت���رُب �لي���وم �لنتائ���ج �ل�شيا�شي���ة له���ذه 
�خلديع���ة �لك���ربى: �نعد�م �لثق���ة بالنخب 
�ل�شيا�شية، وكذلك يف »�لعلم« �القت�شادي، 
�ل���ذي تاأ�ّش�ش���ت علي���ه هي���اكل �ل�شيا�ش���ات 
مظاه���ر  تعاظم���ت  كم���ا  �لنيوليرب�لي���ة، 
�لعد�ء جتاه �ملنظوم���ة �ل�شيا�شية �ملغّم�شة 
بالف�ش���اد �مل���ايل، �لت���ي جعل���ت �ل�شيا�شات 
�أر����س  �أم���رً� مطّبق���ًا عل���ى  �لنيوليرب�لي���ة 
�إّن  تق���وُل  �ل�شارخ���ة  �حلقيق���ة  �لو�ق���ع. 
�حلقب���ة �لنيوليرب�لي���ة، وب�ش���رف �لنظ���ر 
ع���ن تو�شيفه���ا، كان���ت بعي���دة للغاي���ة عن 
�أن تك���ون ليرب�لي���ة ؛ فق���د فر�ش���ت منط���ًا 
ُيب���ِد  مل  )�أ�شولي���ًا(  �أرثوذوك�شي���ًا  فكري���ًا 
�أو�شي���اوؤه و�ملنافح���ون عن���ه �أي ت�شام���ح 
جت���اه �أي �ن�شق���اق ممكن عن���ه، وقد عومل 
�القت�شادي���ون ذوو �ل���روؤى �لهجين���ة كم���ا 
ل���و كان���و� هر�طق���ة ال ي�شتحق���ون �ش���وى 
�لنبذ �أو – يف �أف�ش���ل �الأحو�ل – �النكفاء 
ب���ن ج���در�ن ب�ش���ع موؤ�ش�ش���ات معزول���ة. 
�لنيوليرب�لي���ة به���ذ� �ملعن���ى و�لتو�شي���ف 
حمل���ت �لقليل م���ن متّثل معاي���ري )�ملجتمع 
�ملفت���وح( �لت���ي د�ف���ع عنه���ا كارل بوب���ر، 
وق���د �أّك���د ج���ورج �شورو����س )�أح���د �أكابر 
�أ�شاط���ن �مل���ال �لعاملي���ن( يف ه���ذ� �ل�شاأن 
على �أّن بوبر عّد جمتمعنا �حلايل منظومة 
معّق���دة د�ئم���ة �لتطّور بكيفي���ة ت�شمن �أننا 
كّلما تعّلمن���ا �أكرث فاإّن معرفتن���ا �مل�شتزيدة 
تغ���رّيُ يف �شلوك �ملنظوم���ة )�أي �ملجتمع (، 
وه���ذ� ما عج���زت �لنيوليرب�لية عن �الإيفاء 
مبتطّلباته، و�أبدت �إز�ءه نكو�شًا متفاقمًا.

* * *
يق���ّدُم لن���ا �مل���وؤرخ و�الأكادمي���ي �الأمريك���ي، 
جامع���ة  يف  �الأمريك���ي  �لتاري���خ  �أ�شت���اذ 
 Gary Gerstle كامربدج، غ���اري غري�شتل
)�ملولود عام 1954( قر�ءة دقيقة ملو�شوعة 
تاري���خ �لنيوليرب�لية يف كتاب���ه �ل�شادر يف 
ني�شان )�أبريل( 2022 عن جامعة �أك�شفورد 

بعنو�ن:
�لنيولي���رب�يل:  �لنظ���ام  و�نكف���اء  �شع���وُد 

�أمريكا و�لعاملمَ يف حقبة �ل�شوق �حلرة
The Rise and Fall of the Neoliber-
al Order: America and the World 
in the Free Market Era

حق���ق �لكت���اب مرتبة �أف�ش���ل �ملبيعات، وهو 
ي�شتحق هذه �ملرتبة بكّل جد�رة.

�جلمي���ل يف �لكتاب هيكليت���ه �لب�شيطة �لتي 
و�لت���ي  حمتويات���ه،  يف  �لق���ارئ  يلحظه���ا 
جتعل���ه عل���ى �لفور يحد����ُس �خل���ّط �لزمني 
لتط���ّور �لنظ���ام �لنيوليرب�يل. يب���د�أ �ملوؤلف 
كتاب���ه مبقدم���ة متقن���ة �أو�ش���ح فيه���ا عل���ى 
م���دى مايقرُب م���ن ع�شري���ن �شفحة �جلذور 
�لفكرية للنيوليرب�لي���ة. يق�ّشم �ملوؤلف كتابه 
بعد �ملقدمة عل���ى جزئن: يتناول يف �جلزء 
�الأول نظ���ام �ل�شفقة �جلديدة �لذي �إمتّد يف 
�ل�شنو�ت 1930 – 1980 و�نتهى مع نهاية 
حقبة �لرئي�س كارتر وجميء �لرئي�س ريغان 
؛ �ما �جلزء �لثاين م���ن �لكتاب فيتناول فيه 
�ملوؤل���ف �لنظام �لنيولي���رب�يل �لذي �إمتّد يف 
�ل�شنو�ت �ملح�ش���ورة بن 1980 و 2020، 
وُيف���ِرُد ل���ه �ملوؤلف �شت���ة ف�شول تن���اول فيها 
بد�ي���ات �لنظ���ام، و�رتق���اءه، و�نت�شار�ته، 
و�خفاقات���ه �لكارثي���ة، وت�شظّي���ه، وم���ن ث���ّم 
نهايت���ه �ملحتوم���ة. ميتاز �لكت���اب بهو�م�شه 
�لكثرية وكثافة توثيق���ه و�إحاالته �ملرجعية 
�لتي �شغلت حو�يل 100 �شفحة من �لكتاب، 
وه���ي �شفحاٌت كث���رية �إذ� علمن���ا �أّن �لكتاب 

باأكمله يقُع يف 393 �شفحة.
رمب���ا م���ن �لن���ادر �أن يو�ش���ف كت���اٌب باأنه “ 
���ر  مرجع���ي “ وبخا�ش���ة �إذ� م���اكان ق���د ن�شِ
حديث���ًا ؛ لكّن كت���اب غري�شت���ل ي�شتحقُّ هذ� 
�لو�ش���ف متام���ًا ؛ فه���و يق���ّدُم �لنيوليرب�لية 

�أنها �أ�شو�ٌق ح���رة مطلقة �ليد  “ م���ن حي���ث 
�مل���ال  لر�أ����س  ح���ر  و�نتق���ال  �حلرك���ة،  يف 
و�لب�شائ���ع و�لنا�س، و�إلغ���اء كل �ل�شو�بط 
“ يف  �لعومل���ة  �ش���اأن  و�إع���الء  �لتنظيمي���ة، 
�شي���اق تاريخي ميتدُّ على مدى زمني يقارب 
�ملائ���ة �شنة، وهذ� م�شعى الب���ّد منه �إذ� �شئنا 
فه���م �ل�شيا�ش���ات �حلالي���ة و�لكيفي���ة �لت���ي 
جعلتنا ننته���ي �إىل �لو�ش���ع �لعاملي �حلايل 
على م�شت���وى �لواليات �ملتح���دة �الأمريكية 
و�لع���امل باأكمل���ه. يقدُم �ملوؤل���ف – ف�شاًل عن 
�شياحت���ه �لفكري���ة �لت���ي �إمت���دت عل���ى قرن 
من �لزم���ن – �ش���ورة بانور�مي���ة للعالقات 
و�لتوجه���ات  و�القت�شادي���ة  �ل�شيا�شي���ة 
�الجتماعي���ة �مل�شتبك���ة خ���الل ذل���ك �لق���رن ؛ 
�الأمر �لذي البّد منه لفه���م �لو�شع �ال�شكايل 
�لتي �إنته���ت �إليه �أمريكا، وه���و و�شٌع يلقي 
بظالل���ه – بال�شرورة – على جممل �لو�شع 
�لعاملي. يقدم �ملوؤل���ف يف �لوقت ذ�ته توقعًا 
باحلال���ة �مل�شتقبلي���ة �لت���ي �شتم�ش���ي �إليه���ا 

�أمريكا و�لعامل.
�أحُد �الأفعال �ملفيدة �يل �أقدم عليها غري�شتل 
يف كتاب���ه �أنه يدف���ع �لقارئ دفع���ًا لتقوي�س 
�لتعريف���ات �لكال�شيكي���ة �لر��شخ���ة للنزع���ة 
و�لنزع���ة   Conservatism �ملحافظ���ة 
�ل�ش���اأن  يف   Liberalism �لليرب�لي���ة 
�القت�شادي �الأمريكي على �أقّل تقدير. �ملثال 
يف هذ� �ل�شاأن و��ش���ح متامًا: كان �لروؤ�شاء 
رونال���د ريغان وثنائي بو����س )�الأب و�إبنه( 
جمهورين حمافظن؛ يف حن كان �لروؤ�شاء 
بل كلينت���ون و ب���ار�ك �أوبام���ا دميقر�طين 
ليرب�لين ؛ لكنهم جميعًا كانو� نيوليرب�لين 
مت���ى ما�خت�ّس �المر بتو�شي���ف �شيا�شاتهم 
�القت�شادية. �لنيوليرب�لية يف نهاية �ملطاف 
�شيا�ش���ات �إقت�شادي���ة ولي�ش���ت �آيديولوجيا 
�شيا�شي���ة، وبه���ذ� فهي تتماي���ز جوهريًا عن 
�لر�أ�شمالي���ة ومتظهر�تها �ل�شيا�شية �ملتمثلة 

يف �الآيديولوجيا �لليرب�لية.
متثُل ق���ر�ءة خط �لتطور �لفك���ري و�لعملي 
للنيوليرب�لي���ة م�شع���ى مطلوب���ًا لفه���م عاملنا 
�ملعا�شر: �شيفه���م �لقارئ كيف �أّن عقودً� من 
ترك �الأ�ش���و�ق �حلرة بال �شيا�شات تنظيمية 
�أّدت �إىل �الأزم���ة �ملالي���ة �لعاملي���ة عام 2008 
وم���ن ثّم �شع���ود �لتي���ار �ل�شعب���وي �ملتمثل 
برئا�ش���ة دونال���د تر�م���ب. �شيفه���م �لق���ارئ 
�القت�شادي���ة  �ملف���رد�ت  م���ن  بع�ش���ًا  �أي�ش���ًا 
بالغ���ة �ل�ش���رورة مثل �ل�شيا�ش���ات �لكينزية 
ومابعد �لكينزية، و�تفاقيات برتون وودز، 
و�شيعرف ظروف ن�شاأة كّل من �لبنك �لدويل 
و�شن���دوق �لنقد �لدويل، كما �شيتعّرف على 
فال�شف���ة  كان���و�  كب���ار  �إقت�شادي���ن  �أ�شم���اء 
�لنيوليرب�لية �الو�ئ���ل، مثل: فريدريك فون 

هايك و لودفيع فون ماي�شز.
م���ن �ملفي���د يف نهاية ه���ذه �لق���ر�ءة �ملوجزة 

: �الإ�شارة �إىل م�شاألتننْ
�لنيوليرب�لي���ة  �ل�شيا�ش���ات  فه���م  �الأوىل: 
الأّن  مثق���ف  ف���رد  ل���كّل  الزم���ة  �ش���رورة 
و�شعن���ا �حلايل �إمن���ا هو بع����سُ نتاج هذه 
�ل�شيا�ش���ات. وحت���ى ل���و كن���ا عل���ى �أعت���اب 
ع�ش���ر مابعد �لنيوليرب�لية ف���اإّن فهم �لنظام 
حمتم���ة  �ش���رورة  �شيك���ون  �لنيولي���رب�يل 
ملعرفة �ش���كل �مل�شتقب���ل �لب�ش���ري �لقادم يف 
نطاق �ل�شيا�شات �القت�شادية �الأف�شل للب�شر 

و�لبيئة.
�لثاني���ة: �لكت���اب غري مرج���م �إىل �لعربية 
لكونه حدي���ث �الإ�شد�ر، ولو �ش���اء �لقارئ 
باللغة �لعربية كتاب���ًا مرجمًا �إىل �لعربية 
فيمكن���ه �الإ�شتعان���ة بكت���اب )�لوجي���ز يف 
تاريخ �لنيوليرب�لية( ملوؤلفه )ديفيد هاريف 
( وهو كاتب مو�شوعي ممتاز ذو �إمتد�د�ت 
معرفي���ة و��شع���ة ؛ لك���ن كتابه لي����س بدياًل 

كاماًل عن كتاب )غري�شتل(.

في رو�يتها )خط �ل�شباحة( 
�ل�شادرة عن د�ر غاليمار �لفرن�شية 

للن�شر،ت�شتك�شف �لرو�ئية 
�لمريكية من ��شل ياباني جولي 

�أوت�شوكا نهاية �لحياة وفقد�ن 
�لذ�كرة في �جو�ء يختلط فيها 

�لحزن بالفرح..

وكانت �أوت�ش���وكا قد ح���ازت على جائزة 
ع�ش���ر  قب���ل  �الجنبي���ة  للم���ر�أة  فيمين���ا 
�شن���و�ت ع���ن رو�يته���ا )�لبع����س مل ي���ر 
�لبحر مطلقا( وهاه���ي تن�شر �ليوم كتابا 
موؤث���ر� ع���ن نهاي���ة حي���اة �شي���دة عج���وز 
تع���اين م���ن �خل���رف. وتتن���اول �لرو�ية 
ق�ش���ة �مل�شن���ة �ألي����س �لتي تذه���ب يوميا 

�ىل �مل�شب���ح لتمار����س �ل�شباح���ة �شم���ن 
�خلطوط �ملحددة لها. ويف هذه �حلجرة 
بالكلور�مل�شماة”هن���اك،  �ملليئ���ة  �ملغلق���ة 
يف �الأ�شف���ل “ تلتقي ��شناف خمتلفة من 
�لنا����س، وتختفي �ختالفاتهم وتذوب يف 
ل���ون �لربكة �الأزرق، ويف �أج�شادهم �شبه 
�لعاري���ة. ففي حجرة “هن���اك يف �الأ�شفل 
و�ح���دة  �إىل  فق���ط  �جلمي���ع  ينتم���ي   ،“
م���ن ه���ذه �لفئ���ات �لث���الث يف �ل�شباحة: 
و�لبطيء.”حي���ث  و�ملتو�ش���ط  �ل�شري���ع 
ال توج���د �شاح���ة، وال �أف���ق، وال قيلول���ة، 
وال �شم���اء - وه���ذ� ه���و �ل�ش���يء �ل�شيء. 
ولكن الب���د من �الإ�ش���ارة �إىل �أنه ال يوجد 
فيها قنديل بح���ر، وال تيار�ت، والحروق 
م���ن �ل�شم����س، �أوزقاقي���ون، و�الأه���م من 
ذل���ك، الوج���ود لالأحذي���ة.” هن���اك هدوء 

فقط،بعيًد� عن �شجيج �لعامل.
جمتم���ع  م���ن  ج���زًء�  �ألي����س  وتعت���رب 
�ل�شباح���ن ه���ذ� وجت���د ر�ح���ة كبرية يف 
�لنزول �إىل “هن���اك، يف �الأ�شفل “ للقيام 
بتماري���ن �ل�شباح���ة �خلا�شة به���ا. ولكن 
يف ي���وم م���ن �الأي���ام، ظهر �ش���دع يف قاع 
�حلو�س،وظه���ر �ش���دع �آخر، ث���م ظهرت 
�لع�شر�ت من �ل�شدوع، ما �أدى �إىل تك�شر 
ق���اع �حلمام �لكبري، معلنًا عن تلك �لفرة 
�لت���ي ال رجع���ة فيه���ا و�لت���ي تب���د�أ بك�شر 
دماغ �ل�شيدة �لعجوز.فعندما يغلق حمام 
�ل�شباح���ة �أبو�به، تاأخذ حياته���ا منعطفًا 

جدي���د� حتم���ًا �ذ تن�شى كل �ش���يء تقريبًا 
وب�شكل تدريج���ي، لكنها تتذكر �للحظات 
�ملهم���ة يف حياته���ا: طفولته���ا، �حل���رب، 
�العتق���ال يف مع�شك���ر، حبيبه���ا فر�ن���ك، 
زو�جه���ا من �شخ�س �آخ���ر وفقد�ن �بنتها 
�الأوىل بع���د ن�ش���ف �شاع���ة من �ل���والدة. 
�لثاني���ة،  �بنته���ا  منه���ا  تق���رب  فج���اأة، 
�لرو�ئي���ة، بعد �شنو�ت م���ن �لقطيعة،يف 
حماولة منها العادة ل�شق �أجز�ء حمطمة 

من عالقة معقدة.
�جلدي���د  �لكت���اب  ه���ذ�  خ���الل  وم���ن 
�أوت�ش���وكا  ج���ويل  �جلميل،ت�شتك�ش���ف 
يف  مقي���د�  ومايبق���ى  �ل�شيخوخ���ة، 
�إنه���ا  م���ن �حلي���اة.  �الأخ���رية  �للحظ���ات 
تلتق���ط �ل�شدوع و�خل�شائ���ر و�النكما�س 
ا �للحظات  �لذي يحدث ببطء، ولكن �أي�شً
�ملعلق���ة �ل�شغ���رية �لت���ي تقود �مل���رء �ىل 

�ملوت ب�شكل الميكن تفاديه..
�الأول  �لن�ش���ف  �لكاتب���ة  لق���د خ�ش�ش���ت 
م���ن �لكتاب حلمام �ل�شباح���ة حيث تطفو 
�شخ�شية �ألي�س يف بيئ���ة مو�شوفة بدقة 
لتت���م  �الأنرثوبولوجي���ا،  يف  ع���امل  م���ن 
در��شت���ه مثل ع���امل منف�ش���ل. ويحت�شن 
حم���ام �ل�شباح���ة جمتم���ع �ل�شباحن كما 
تدعون���ا �لكاتب���ة �إىل مالحظ���ة ما يحدث 
يف ه���ذ� �مل���كان �ملغلق، حيث يت���م تنظيم 
�ل�شباح���ن و�ل�شباح���ات مث���ل �لنوت���ات 
�ملو�شيقي���ة وكاأنه���م ي���وؤدون رق�شة على 

باإتقان.ث���م  معزوف���ة  �شيمفوني���ة  �نغ���ام 
تظه���ر �ل�شق���وق �لغام�ش���ة �لت���ي تعل���ن 
ب�ش���كل موؤك���د ونهائ���ي  �مل�شب���ح  �إغ���الق 
كم���ا تعل���ن �ل�شق���وق يف دم���اغ �ألي�س عن 
وفاته���ا. لكنه���اويف �لوقت نف�ش���ه، تفتح 
منظ���وًر� لعامل �آخ���ر، لو�ق���ع جديد حيث 
ي�شبح �ل�شباح���ون “�أكرث �هتماًما، و�أقل 

“ُتن�ش���ى  وحي���ث  تعلًق���ا”، 
�ل�شغائن”،ث���م نق���ر�أ هناك 
مل���ا  جمازي���ة  ��شتع���ارة 
�شيح���دث الألي����س مبج���رد 
�ل�شط���ح،  عل���ى  ظهوره���ا 
يف �لعامل �ملليء بال�شوء 

�ل�شاطع.

ويف �جل���زء �لث���اين م���ن �لكت���اب، نرك 
�لعالق���ة  لنغو����س يف  �ل�شباح���ة  حم���ام 
�حلميمة غري �ملكتملة الألي�س، �لتي تعاين 
م���ن �خلرف. ث���م تنتقل �لق�ش���ة �إىل �بنة 
�ألي�س، �لكاتب���ة �الأربعينية، �لتي تخربنا 
ع���ن نف�شها ث���م نعود بالزم���ن �إىل �لور�ء 
من خالل 

عي���ون ه���ذه �لفت���اة �ملذنبة �لت���ي غادرت 
و�لدته���ا مبكًر�..وحت���اول �البن���ة �إيجاد 
حلول، وتبح���ث عن موؤ�ش�ش���ة ال�شتقبال 
مركز)بي���ال  فتج���د  �ملري�ش���ة،  و�لدته���ا 
رعاي���ة  دور  م���ن  ن���وع  وه���و  في�شت���ا(، 
�مل�شنن �لفاخ���رة على �لطر�ز �الأمريكي. 
ولكن���ه خمال���ف لالع���الن �ل���ذي طرحت���ه 
�ملوؤ�ش�ش���ة، و�ل���ذي ي�شف���ه باأن���ه 
�ملكان �ملثايل للعي�س لكبار �ل�شن 
�لذين يعانون من فقد�ن �لذ�كرة، 
�ذ يتب���ن بعدها �أن بيالفي�شتا هي 
مثل مع�شكر �عتقال يحرم �ل�شكان 

من �إن�شانيتهم.
�مل�شب���ع  �لن����س،  وي�شتك�ش���ف 
باحل���زن، ه���ذه �مل�شاح���ة �خلال���دة 
عندم���ا  �حلي���اة  نهاي���ة  ه���ي  �لت���ي 
ت�شي���ع �لذ�ك���رة، و�لعالق���ة �ل�شعبة 
ب���ن �الأم و�بنتها. ومن �ملفارقات �أنه 
يف �لفر�غ���ات �لتي نحتته���ا �ل�شقوق، 
ويف �لوق���ت �حلا�شر �ل���ذي تتقا�شمه 
�لكلم���ات  تختف���ي  �ملر�أتان،وعندم���ا 
متاًم���ا، ت�شب���ح �لعالق���ة بينهم���ا �أك���رث 
�للحظ���ة  ه���ذه  يف  �شنفع���ل  قوة،م���اذ� 
�لعاب���رة �ذن، يف �آخ���ر ف���رة م�شم���وح 
لن���ا به���ا؟ ه���ذ� م���ا تقول���ه ه���ذه �لرو�ية 
ذ�ت  يف  و�ل�شعي���دة  �جلميل���ة  �حلزين���ة 
�لوق���ت، و�ملكتوبة بلغ���ة جمازية م�شبعة 

باحليوية.

 حيدر �لمح�شن
مرساة

هل �شمعتم با�شم )هريو�شر�تو�س(؟ تقول »ويكيبيديا« �إنه 
ُم�شعل حر�ئ����ق �إغريقّي عا�س يف �لق����رن �لر�بع قبل �مليالد، 
وكان ي�شع����ى �إىل �ل�شه����رة عن طريق تدم����ري �إحدى عجائب 
�لدنيا �ل�ّشبع �لقدمية. وقد �أّدت �أفعاله �إىل �شّن قانون يحّرم 
عل����ى �أّي �شخ�����س �لتلّف����ظ با�شمه، و�ش����ار ��شم����ه علما على 
. يقول �ل�شاعر  كّل م����ن ي�شع����ى �إىل �ل�ّشهرة بارتكاب جر�ئ����ممَ
�ليون����اين »جورج �شيفريي�س« يف ق�شي����دة عنو�نها )نري�ن 

�لقدي�س يوحنا(:
»�الأوالد ه����م �لذين ي�شعلون �لّنري�ن، ويت�شايحون يف هذه 
�لّليلة �حلاّرة �أماممَ �أل�شنِة �لّلهب وهل كان ثّمة نار مل ي�شعلها 
�أوالد، يا هريو�شر�تو�س يلق����ون فيها حّبات �مللح، فتقرقع 
�أل�شن����ة �لّلهب...«. * �إن مئات �ل�شن����ن �لتي مّرت على زمان 
ورُة �حلرِب،  هريو�شر�تو�س، كاأم�س �لذي ع����رب. �نتهتنْ �شمَ
و�خلي����وُل نفقتنْ كلها، تقريًبا. كان �ليوُم يو�شُك �أن ينق�شي، 
و�له����و�ُء مل يك����ن ل����ري�ُه �أحٌد. �أ�شج����اُر �لكالبتو�����س وحدها 
ترّوُح، و�لقمُر �ملعتُم كان مفعمًا باأ�شو�ِء �لغ�شق. ثم تعّطلِت 
�مِلبخ����رُة: رو�ئ����ُح �مِل�شِك و�لدماِء و�ملل����ِح �متزجتنْ ببع�شها، 

ومعها عرُق �الأج�شاد، ومل ن�شمعنْ ناأمةمَ �شوٍت. 
�شم����ُت �ل�ش����ارِع، �شم����ُت حج����ِر �مل�شّن����اِة، �شم����ُت �ل�شاط����ئ 
و�لنه����ِر وقاِع �لنهِر. �شدى �شمِت �ل�شماِء... كان �لدُم ي�شيل 
تنْ كما لو �أنها  عمَ �شيئا ف�شيئ����ا، وتوّقدتنْ �أحد�ُق �جلي����اد، �ّت�شمَ
�شت�شهل، وكانت تق�شُم �لع�ش����بمَ �أ�شودمَ �لّلون. �أتر�ها كانت 
ّدق! �ل�شتاُء  ًة ب�شذ� �لع�شب؟ كان �أمرً� ال ُي�شمَ ت�شحُك، م�شّمخمَ
يبت����دئ �الآن، وم����ع �ل����ربد ت�شتع����ُل �أج�ش����اِد �جلي����اِد بالرّقة، 
غباُره����ا ي�شب����ُه حبوبمَ �لّطل����ع يف �لّنهاِر، و�لّتب����غمَ يف �لليل. 
ُه  كان يف �لقلِب �شيٌء ي�شب����ُه �خلوف، و�لليُل يو��شُل �ُشخطمَ
. ي����ا لينابيع �ل����دم! ر�شمتنْ حو�ف����ُر �جلياِد  �لت����امَّ و�ل�شام����لمَ
قو�ش����ًا طوياًل من �لعذ�ِب، �أحاطمَ بال�شروج �ملبعرثة، و�ملياُه 
تلّونتنْ باالأحمر �لنقّي، بي�شاءمَ �شارتنْ ورديًة، زهرّية �لّلون 
�أونْ �ش����ود�ءمَ كانت بفع����ل �الأمل، زرقاءمَ معتم����ًة... غباٌر. غباٌر. 
م����ن �أي����نمَ ياأتي �لغب����اُر و�ل�شاطئ رمليٌّ و�ل�ّش����ارُع مر�شوف 
باحلج����ر؟ وكان����ت �أذرُع �لنائح����اِت بي�شاءمَ من ف����رِط �حلزِن 
و�لغ�ش����ب. هو �لُبهاق �ل����ذي ي�شاحب �لب�شر عن����د �لتعا�شة 
. مّزق����ت �لن�ش����اء ثيابه����ّن وبك����نمَ  �ل�شدي����دة و�الأمل �ملُم�����سّ
ت �إحد�هّن �شفريتمَها ورمتها �إىل �لنهر. ها هي  مبر�رٍة. ق�شّ
�الأبو�ُق ت�شيح و�لطبول تقرع يف م�شرية جنائزية، و�لقمر 
ها - كما يحدث  يف �ل�شم����اء ينري �ل�شاطئ. جّذت �ملغنيُة قرطمَ
يف �الأح����الم �أو يف �ل�شينم����ا، ياقته����ا كانت خمّرم����ًة وثوُبها 
من �ملخم����ِل. �ملوُج ناعٌم، و�شياُح �لّنو�ر�����سِ جتمعُه �لّريُح. 
ي�شتّد، ي�شعُل �شوءً� يف �ل�ّشماِء ال ير�ُه �أحٌد. �شوٌء نور�شيٌّ 
، و�شر�ُخ  ف����ريةمَ ليل����يٌّ ال يو�ش����ف. كان����ت �لّريُح متي����ُت �ل�شّ
�ملغني����ِة يبعثها حّيًة، و�جلياُد �ملّيتة ت�شبه دنانا حمّطمة. يف 
. ُقطعت روؤو�شها  �لفجِر لن يبقى لنا �شيٌء الأن �خليوُل ماتتنْ
ولوي����ت �أطر�فها و�الأع����ر�ف ُجّزت وُبعرثت عل����ى �ل�شاطئ. 
م����ا نفُع �الأ�شئل����ة �الآن، و�حلل����وُل كّلها ت�شبُه �ش����ربمَ �ل�ّشيِف 
يف �لهو�ء، م����ّر�ت ومّر�ت؟ �أجمُل م����ا يف �حل�شان خ�شره، 
ُه قو�ئُمُه، ث����ّم �حلو�فُر. �أجمُل م����ا يف �حل�شاِن  تل����ي خ�ش����رمَ
ك����دُرُه، جت����ري �جلي����اد الأن �متالءه����ا ُيثق����ُل عليه����ا. �أل����و�ٌن 
ومو�شيق����ى له����ا �إيقاُع رمي����ِة رم����ٍح. �أجمُل م����ا يف �حل�شاِن 
ر�أ�ُش����ُه �ل�ّشبي����ِه باالأ�شاط����ري. مناب����ُت �حلو�فِر، ح����نمَ تكوُن 
دقيقًة ترق�����سُ �خليُل عندها مثل �جل����ر�ِد. ترك�ُس �الأفر��ُس 
مد�و�ًة لغ�شِبها، ولي�����س لغر�س �آخر يف �لوجود. �أجمل ما 
يف �حل�شاِن ِمنخ����ر�ُه وهو يلهُث. �لعرُف، و�شعُر �لّنا�شيِة. 
ُئ����ُه، مر�ش����وٌم باأن����اٍة، باإخال�ٍس،  �أجم����ُل م����ا يف �حل�شاِن �شينْ
بنف����اد �شرٍب، بغ�شٍب، بج����ّرِة قلٍم و�حدٍة، �شعل����ٌة لي�س يبقى 
بعدمَ �ل����ّرو�ِء منها رماٌد. ح�شاين �لُكمي����ُت مينٌْت، و�لقمُر كان 
بلون �لقم����ر. �حل�شاُن كّلُه �مر�أٌة. �لرجل كّله ح�شان. �أجمُل 
م����ا يف �ملر�أِة �شوُتها، كاأمن����ا تقوله لنا بلغة �لرخام، �أو بلغة 
�شُبه، حن  �لنهر يف �رتعا�س �لن�شيم. �أجمل ما يف �لرجل غمَ
ي�شتع����ل مث����ل �لنار �لتي ال تتغ����رّي، وال تب����ّدل لونها. وكانِت 
�جلي����اد، و�لفجُر عل����ى �الأبو�ِب، جذ�ذ�ٍت م����ن �لع�شِب تطرُي 

يف �الأثِر.

ه �مر�أة �حل�صان كلُّ

�شمُت �ل�شارِع، �شمُت حجِر 
�لم�شّناِة، �شمُت �ل�شاطئ و�لنهِر 

وقاِع �لنهِر. �شدى �شمِت 
�ل�شماِء... كان �لدُم ي�شيل �شيئا 
ف�شيئا، وتوّقدْت �أحد�ُق �لجياد، 

�ّت�َشَعْت كما لو �أنها �شت�شهل، وكانت 
تق�شُم �لع�شَب �أ�شوَد �لّلون. 

نهاية الحياة وفقدان الذاكرة في رواية اأوت�شوكا عن ال�شيخوخة
ترجمة:عدوية �لهليل

لطفية �لدليمي

�شعود �لنظام �لنيوليبر�لي و�نكفاوؤه

ال�شيا�شات النيوليبرالية اأعاقت الديمقراطية و�شّوهت روح الليبرالية

غاري غري�شتل

https://www.amazon.com/Rise-Fall-Neoliberal-Order-America/dp/0197519644/ref=sr_1_1?crid=FE9SH0WW2JNL&keywords=gary+gerstle&qid=1656059253&s=books&sprefix=gary+%2Cstripbooks-intl-ship%2C1756&sr=1-1
https://www.amazon.com/Rise-Fall-Neoliberal-Order-America/dp/0197519644/ref=sr_1_1?crid=FE9SH0WW2JNL&keywords=gary+gerstle&qid=1656059253&s=books&sprefix=gary+%2Cstripbooks-intl-ship%2C1756&sr=1-1
https://www.amazon.com/Rise-Fall-Neoliberal-Order-America/dp/0197519644/ref=sr_1_1?crid=FE9SH0WW2JNL&keywords=gary+gerstle&qid=1656059253&s=books&sprefix=gary+%2Cstripbooks-intl-ship%2C1756&sr=1-1


 متابعة املدى

الفيل����م  يف  املاج�س����تري  درج����ة  عل����ى  ح�س����ل 
التلفزي����وين، الإع����ام م����ن جامع����ة كارلوف����ا ع����ام 
ت�سيكو�س����لوفاكيا  جمهوري����ة  ب����راغ،  يف   1989
�س����ابقا. ا�ستمر يف �س����ناعة الأفام البديلة كموؤلف 
- �س����انع اأفام ومنتج م�ستقل. عمل يف العديد من 
�س����بكات التلفزيون يف ال�س����رق الأو�سط والعراق، 
ووقع على بع�ض الإنتاج����ات ال�سينمائية امل�ستقلة 
الق�سرية والطويلة. اأ�س�ض �سركة اأفام عام 2010 
KIC Film Ltd ومقرها يف تورنتو / كندا. 
اأ�س�����ض ب����از �سمع����ون �سرك����ة اأنكي����دو لاإنت����اج يف 
مونرتي����ال )كن����دا(  يف ع����ام 1998، والتي ا�ستمر 

عملها حتى عام 2006.
حت����دث ع����ن ال�سب����ب  يف اختيارال�سينم����ا قائ����ا: 
ال�س����ورة التي تتك����رر يف ذهني وخي����ايل والزمن 
الذي ياأخ����ذين اىل جذوري بعيدا، وبالتحديد كان 
قبل اع����ان )اجلبه����ة الوطنية(، كان يوم����ا ربيعيا 
عرائ�سي����ا يف �سهل نين����وى، والبيت الكبري يتكون 

م����ن الطني الحم����ر ولكن بن����اءه متق����ن ومدرو�ض 
ليك����ون �ساحل����ا لل�ستاء والف�س����ول الخرى، كانت 
هن����اك زغاري����د كث����رية و�سع����ادة كب����رية، يف تل����ك 
اللحظ����ات على ما اعتق����د ا�ستلمنا هدي����ة قادمة من 
مو�سك����و، الهدية عبارة عن �س����ورة بالألوان تعود 
لعائلتي ال�سغ����رية، انا والوال����د والوالدة واختي 
ال�سغ����رية والكب����رية، اده�ستن����ي نوعي����ة وال����وان 
وم����زاج الكادر برمت����ه والتقني����ة العالي����ة للطباعة 
البا�ستيكي����ة، وم����ع ه����ذه ال�س����ورة كام����ريا ن����وع 
)زيني����ت( الرو�سية، ثقيلة و�س����وداء وغريبة، كنت 
ارك�����ض يف باح����ة البيت الكب����ري والتق����ط ب�سرعة 
اللقط����ة، بعد ان اختار اللحظ����ة، الكامريا كانت من 
دون فيل����م، التقطت على ما اعتق����د مايني ال�سور، 
ه����ذه الكام����ريا خلقت يف داخل����ي بع����دا ا�ستثنائيا 

ومغامراتيا. 
وحول بدايته يف اإخ����راج الفام الوثائقية، خال 
الت�سعيني����ات م����ن خ����ال �سركت����ه )�سرك����ة انكيدو 
لاإنت����اج( الت����ي اأ�س�سها يف مونرتي����ال، يقول باز: 
ه����ذه لي�ست موؤ�س�س����ة ولكن �سركة انت����اج تاأ�س�ست 

يف مونرتيال الكندية، انتجت جمموعة من الفام 
اأهمها الرغبة والطني، كم����ا انتجت )انكيدو( كذلك 
انتج����ت فيلم����ا روائي����ا وثائقيا م�س����ورا �سينمائيا 
وبعن����وان مونولوغ، بالأل����وان مدته 92 دقيقة، مل 
يت����م عر�ض الفيلم منذ النتهاء من ن�سخته النهائية 

منذ عام 2000، لأ�سباب فنية. 
وع����ن فيلمه الروائي الطوي����ل الذي يح�سر له الن 
ق����ال �سمع����ون: فيلم����ي الروائ����ي الطوي����ل حكايته 
تع����ود اىل زمن الدكتات����ور وحماكم الع����دام التي 
كان����ت كرنف����الت ال�ستب����داد والقت����ل املتعم����د فيها 
تتج����اوز اخليال يف انتهاكاتها، ُق����دم هذا امل�سروع 
للدع����م امل����ادي يف بغ����داد عا�سم����ة الثقاف����ة ولك����ن 
لاأ�س����ف رف�����ض، ع����ام 2019، وافق����ت عل����ى تقدمي 
امل�سروع للجنة اختيار الن�سو�ض، ومتت املوافقة 
على انتاجه بال�سرتاك مع �سركة كيك فيلم الكندية 
وهولن����دا، وكان من املفرت�����ض ان يتم التوقيع يف 
ع����ام 2020 مع املوؤ�س�سة لاإنتاج ولكن التظاهرات 
ومن ثم ح�س����اد كورونا اعاق����ت عملية الجراءات 

الإنتاجية.  

 دهوك / املدى

اختتمت يف قاعة احتاد الدباء الكرد يف 
ده���وك فعاليات مهرج���ان دهوك الثقايف 
اخلام����ض مب�سارك���ة وا�سع���ة م���ن ادباء 
وكت���اب وباحث���ني م���ن الع���راق وتركي���ا 

وايران وال�سويد واملانيا .. 
وذك���ر رئي����ض احت���اد الدب���اء الكرد يف 
ان  �سليف���اين  ح�س���ن  القا����ض  ده���وك 
املهرجان يوؤكد على ا�ساعة ثقافة احلوار 
وتقب���ل الخ���ر، ون�سر مفاهي���م التعاي�ض 
ان  مو�سح���ا  املكون���ات،  ب���ني  ال�سلم���ي 
مهرج���ان ه���ذا الع���ام ج���اء للتاأكي���د على 
اقلي���م  الت���ي يعي�سه���ا  الثقافي���ة  احلال���ة 

كرد�ستان .
واو�سح �سليفاين اأن املهرجان يركز على 
حماور عديدة اأبرزها انعكا�سات حمات 
الأنف���ال عل���ى الأدب الك���وردي، واأي�س���ا 

درا�سات عن امل�سه���د الروائي الكوردي، 
و�سيك���ون اأح���د حم���اور املهرج���ان ع���ن 

حركة الرتجمة واهميتها.

فيم���ا بني حمافظ ده���وك علي ترت اهمية 
الثقافة يف بن���اء املجتمع���ات املتعاي�سة، 
دع���م  يف  القلي���م  جترب���ة  اىل  م�س���ريا 

كل الن�سط���ة الثقافي���ة الدبي���ة والفني���ة 
وامل�ساهم���ة يف تن�سي���ط ثقاف���ة احل���وار 

وتر�سيخ ا�س�ض التعاي�ض ال�سلمي ..
و�سمن فعالي���ات جل�سة افتتاح املهرجان  
�سارك���ت فرقة الفنون ال�سعبية يف دهوك  
بدبكة مع فوا�س���ل غنائية  لكل املكونات 
العراقية حيث ا�ساعت جوا من البهجة..
وقد �سمل���ت فعاليات املهرجان اقامة عدة 
جل�س���ات اجلل�سة الوىل �س���ارك فيها  د. 
دل�ساد عل���ي: اللغة الكوردية يف اأح�سان 
ال�سعر من اجلزي���ري اىل نايل، د. يا�سر 
ح�س���ن دخي���ل كورد�ست���ان يف ظ���ل حكم 
البع���ث ) ق�سائ���د عبدالرحم���ن م���زوري 
وخطابات الهوي���ة(. د. �سامان عزالدين 
اجلماعي���ة  الإب���ادة  ماآ�س���ي  �سع���دون: 
للك���ورد يف ال�سع���ر الك���وردي. د.نعمت 
الله حامد نهيل���ي: انعكا�سات الأنفال يف 
ال�سع���ر الكوردي احلدي���ث - بهدينان – 

كمثال.
فيما �سارك يف اجلل�سة الثانية كوين ره 
����ض : الواقع الثق���ايف الكوردي يف غرب 
كورد�ست���ان، خال���د جميل حمم���د: فكرة 
توحي���د اللغ���ة الكوردية، عزي���ز نعمتي: 
الك���ورد والهوي���ة الثقافي���ة، عبدالك���رمي 
يحيى زيب���اري: م�ساألة الهوية الكوردية 

وا�سكاليات الرتجمة. 
و�س���ارك يف اجلل�س���ة الثالث���ة، �سعيد ڤه 
روژ: ح���ال اللغ���ة الكوردي���ة يف �سمايل 
حي���اة  عم���ر:  فا�س���ل  د.  كورد�ست���ان، 

الكلمات والكلمات القاتلة .
هذا وقد �سملت فعالي���ات املهرجان الذي 
كان برعاي���ة ال�سي���د م�سع���ود البارزاين 
مبختل���ف  �سعري���ة  لق���راءات  جل�س���ات 
روائي���ة،  �سه���ادات  وجل�س���ة  اللغ���ات، 
واختتم���ت فعالي���ات املهرج���ان باأم�سي���ة 
قراءات �سعرية وكلمة ختام املهرجان ..

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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 �س���درت ع���ن دار امل���دى الطبع���ة العربي���ة م���ن "الكوميدي���ا الإلهّي���ة" 
لل�ساع���ر الإيط���ايّل ال�سهري "دانت���ي األيغيريي"، �سم���ن �سل�سلة اأعمال 
خال���دة، برتجمة الدكت���ور ح�سن عثمان، ومراجع���ة املرتجم "معاوية 
عبداملجي���د". وح���ول الكتاب يق���ول املرتج���م "معاوي���ة عبداملجيد": 
"الكوميديا الإلهّية" هي الق�سيدة الأعظم يف تاريخ الأدب  "تعت���ر 
الأوروب���ّي احلدي���ث، املب�ّس���رة بخ���روج اأوروب���ا م���ن رك���ود الع�سر 
الو�سي���ط، والرابط���ة ب���ني الأ�ساط���ري الإغريقّي���ة القدمي���ة باهوت 
الديان���ة امل�سيحّي���ة، واملوؤ�ّس�س���ة لثقاف���ة ال�سع���ب الإيط���ايّل ولغت���ه 
وتقالي���ده الأدبّي���ة وال�سيا�سّي���ة، ق�سي���دة اخلي���ال امله���ول وال�سعر 
اجلّب���ار والفك���ر املتم���ّرد والزه���د املرتّف���ع"، وت�س���در "الكوميدي���ا 
الإلهّي���ة" عن دار املدى بحّلة جديدة، واإخراٍج ع�سرّي، ومع اإ�سافة 

املحذوف.

يو�سف باأنه اأ�سهر فيل�سوف 
معا�سر، لكنه ي�سخر من هذا 

الو�سف ويقول اإنه لغوي �سنع 
�سهرته من اللغة التي يرى اأنها 
عملية اإبداعية جعلت من الب�سر 

املفكر  وخاقون"..  "مبدعون 
امل�ساغب كما ت�سفه و�سائل الإعام، 
ب�سعره الأبي�ض املعتنى بت�سريحه 

وقم�ستله الكتان، وتلك اللمعة 
الطفولية امل�ساغبة يف عينيه، 
يرف�ض اأن يقال له اإنه �ساحب 

نظرية: "هذا امل�سطالح عفا 
عليه الزمن". نعوم ت�سوم�سكي 

الذي �سيدخل عامه اخلام�ض 
والت�سعني بعد اأ�سابيع ل يزال 

مهمومًا بالفل�سفة يرى اأنها ميكن 
اأن تكون راأ�ض احلربة يف جهود 

اإ�ساح العامل، يوؤكد اأن املهمة 
التي تواجه املواطن تكمن يف 

واجب تغيري العامل، وهي العبارة 
التي رفع لواءها املرحوم كارل 

مارك�ض عندما اأعلن عن اأن مهمة 
املفكر لي�ست تف�سري العامل واإمنا 

تغيريه.. ولأننا ا�ستطعنا اأن 
نغري العراق نحو الأح�سن بف�سل 

جمموعة من املفكرين كان على 
راأ�سهم ال�سيد عبا�ض البياتي، فكان 

لبد من اأن ُيكمل مركز الرافدين 
ل�ساحبه زيد الطالقاين مهمة تغيري 

العامل، فاأعلن عن اإقامة ملتقى 
حتت عنوان "العامل يتغري"، ولأن 
الله لطيف بعباده فقد التقطت لنا 
عد�سات الكامريات �سورة لل�سيد 
عبا�ض البياتي ومعه املئات وهم 
ين�ستون اإىل الكلمة التي األقاها 

ت�سوم�سكي العراق وفيها اكت�سف 
م�سكورًا "اأن العامل يتغري.. وهذه 

املرة نتيجة املتغريات" واأرجوك 
ل تطلب مني تف�سريًا لهذه اجلملة 
العجيبة لأنني �ساأحيلك اإىل كتاب 

ت�سوم�سكي "بنيان اللغة". 
يف كتابه املهم "الدول الفا�سلة" 

يخرنا ت�سوم�سكي احلقيقي، 
ولي�ض مدير مركز الرافدين، اأن 
الدول الفا�سلة ت�سبح عبئًا على 

مواطنيها. ول اأعتقد اأن هناك 
عبئًا عانت منه ال�سعوب مثل عبء 

الدميقراطية العراقية ومهزلة 
التوافق.

ل�ست يف وارد احلديث عن ما 
قدمه املركز من ندوات، وما بثته 

القنوات عن املنجزات التي حتققت 
خال الت�سعة ع�سر عامًا املا�سية، 

ولكن هل يعقل اأن اجلميع يريد 
ان ُيغري العامل ، يف الوقت الذي 

يعي�ض فيه العراق " حملك �سر " . 
�سيقول البع�ض: اأيها الكويتب ما 

الذي ي�سرك يف اأن تعقد ندوات 
وموؤمترات ملناق�سة او�ساع 

العامل ؟، األ�ست من الذين �سدعوا 
روؤو�سنا باحلديث عن جتارب 
ال�سعوب ؟ اأعرف اننا بحاجة 

لن تعرف موقعنا من العامل ،  
بحاجة اإىل مراجعة حقيقية تفتح 

بها امللفات املغلقة وم�سارحة 
املواطنني مبا جرى ، كل هذا 

اأتفّهمه، ولكن، الذي ما ل اأفهمه، 
ول اأ�سدقه، كيف يتمكن مركز 
الرافدين من اأن يجمع كل هذه 

الكوكبة من امل�سوؤولني، يف الوقت 
الذي ُت�سّد هذه الأبواب اأمام بوجه 

املواطن الذي يبحث عن طوق 
جناة؟ .

اإذا اأردت اجلواب عن ظاهرة مركز 
الرافدين، �ستجدها حتمًا يف دفاتر 

الدميقراطية العراقية املمتعة 
والظريفة، خ�سو�سًا حني يخو�ض 

�سدنتها نقا�سًا بيزنطّيًا حول َمن 
امل�سوؤول عن كل ما جرى؟ .

ت�سوم�سكي بالعراقي!!

الكوميديا الإلهّية

 علي ح�سني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ض له���ذا اليوم 
)الأربعاء( اأن درجات احلرارة  حتافظ على م�ستوياتها ليوم اأم�ض يف بغداد 
والعدي���د م���ن املحافظ���ات، واأن اجلو �سيك���ون �سحوا يف عدد م���ن  مناطق 

الباد.
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نيويورك  �سحيفة  م��ع  الأخ���ري  ح��واره��ا  ف��ى 
ت���امي���ز ق���ال���ت ال��ن��ج��م��ة الأم���ري���ك���ي���ة، ج��ول��ي��ا 
تقدم  حتى  عاما   20 انتظرت  اإنها  روبرت�ض، 
واإنها  اأخ��رى،  مرة  رومان�سيا  كوميديا  فيلما 
مل جتد فيلما كوميديا اأو ن�سا مكتوبا بحرفية  
عر�ض  حتى  الرومان�سية  للكوميديا  لتعود 
اأن  خا�سة  اجلنة"  اىل  "تذكرة  فيلم  عليها 

�سريكها فى الفيلم هو جورج كلوين.
وفى فيلم   "تذكرة اىل اجلنة"  يقرر الثنائي 
ديفيد وجورجيا، وهما زوجان مطلقان بينهما 
امل�ساجرات  التوقف عن  الكثري من اخلافات، 
»كتلني  ليلي،  الوحيدة  ابنتهما  ملنع  والتعاون 
دي��ف��ر«، م��ن ال����زواج م��ن ���س��اب يعمل ب��ح��ارا 
ومزارعا لاأع�ساب البحرية قابلته موؤخرا فى 

اإليها  كهدية تخرجها بايل التي �سافرت 
بايل  ويف  اجل��ام��ع��ة،  ي��ع��ق��د ال���وال���دان يف 

حماولة  تفكريهما  كل  وي�سبح  بينهما  هدنة 
ل  حتى  ممكنة  طريقة  بكل  ال���زواج  اإف�����س��اد 

ارتكباه  الذي  نف�ض اخلطاأ  ابنتهما يف  تقع 
الزواج يف �سن  منذ ربع قرن حينما قررا 

�سغرية بعد تخرجهما من اجلامعة.

اأكواب من  اإىل ثاثة  اأن �سرب كوبني  اأكدت درا�سة جديدة 
القهوة يوميًا ميكن اأن يطيل العمر ب�سكل ملحوظ.

ووفقًا ل�سبكة »�سكاي نيوز« الريطانية، فقد بحثت الدرا�سة 
يف العاقة بني تناول اأنواع خمتلفة من القهوة وخطر الوفاة، 
با�ستخدام بيانات من البنك احليوي يف اململكة املتحدة، تخ�ض 
حوايل 450 األف بالغ ترتاوح اأعمارهم بني 40 و69 عامًا، متت 
متابعتهم على مدار 12 عامًا. وت�سمنت البيانات احلالة ال�سحية 
القهوة  اأكواب  وعدد  منها  يعانون  التي  والأمرا�ض  لاأ�سخا�ض 
التي ي�سربونها كل يوم وما اإذا كانوا ي�سربونها عادًة مطحونة 
فريق  ووج��د  الكافيني.  منزوعة  اأو  ال��ذوب��ان  �سريعة  اأو 
الدرا�سة اأن �سرب القهوة املطحونة قلل من احتمالية الوفاة 
الذوبان  �سريعة  القهوة  قللت  فيما  املائة،  يف   27 بن�سبة 
من هذه الحتمالية بن�سبة 14 يف املائة، مقارنة بن�سبة 11 
اأن  يف املائة للقهوة منزوعة الكافيني. ولفت الباحثون اإىل 
اإطالة  اأجل  من  �سربها  يجب  التي  القهوة  من  الأف�سل  الكمية 
اإىل وجود ارتباط  اأ�ساروا  اأكواب يوميا. كما  العمر هي 2 - 3 
بني �سرب القهوة مبختلف اأنواعها وانخفا�ض خطر الإ�سابة 

باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.

جوليا روبرت�س:  انتظرت 20 عامًا حتى اأ�سبح 
ممثلة كوميدية 
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باز �سمعون: فيلمي الروائي الطويل حكايته تعود اإىل زمن حماكم الإعدام

�سرب كوبني من القهوة يوميًا 
يطيل العمر

اخلام�س  ال��ث��ق��ايف  ده���وك  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  اخ��ت��ت��ام 
 ئاوت ح�سن اأمين

وال��ن�����س��ر  ال��ث��ق��اف��ة  دار  م��دي��ر 
ال�ستعداد  عن  اعلن  الكردية، 
لن���ط���اق ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���ض 
ال���ك���ت���اب ال����ك����ردي ال�����ذي من 
ال���م���وؤم���ل اإق���ام���ت���ه ف���ي م��دي��ن��ة 
كرد�ستان  باإقليم  ال�سليمانية 
والخمي�ض  الأرب���ع���اء  ي��وم��ي 
اإن  ال��ج��اري.  اأي��ل��ول  و29   28
بم�ساركة  �سيقام  "المعر�ض 
ك���ردي���ة  م��ح��ل��ي��ة  ن�������س���ر  دور 
ع��ددًا  �سي�سم  حيث  وع��رب��ي��ة، 
الكردية  العناوين  م��ن  كبيرًا 
التاقح  ف��ي  ت�سهم  وال��ع��رب��ي��ة 

الثقافي المعرفي".

 �سعيد عدنان  
الكاتب والكاديمي، ي�ست�سيفه 
ادب��اء  اتحاد  في  الكتاب  ن��ادي 
وك����ت����اب ك����رب����اء ف����ي ن����دوة 
الأدبية"  "المقالة  ب��ع��ن��وان 
وذل����ك ي���وم غ���د الرب���ع���اء في 
يديرها  الفعالية  النادي..  مقر 
ويعد  القريني.  �سام  القا�ض 
في  المهتمين  اب��رز  من  عدنان 
و�سبق  النقدية  المقالة  درا�سة 

من  ال���ع���دي���د  ل���ه  ����س���درت  ان 
كتاب  اخرها  وك��ان  الدرا�سات 
الطاهر  ج���واد  "علي  بعنوان 

الناقد المقالي".

 عمر ال�سراي 
لتحاد  العام  والمين  ال�ساعر 
ال��ع��راق،  ف��ي  والكتاب  الدب���اء 
التحكيم  ل��ج��ن��ة  ف���ي  ي�����س��ارك 
الأدب��ي��ة  بالم�سابقة  الخا�سة 
والم�سرح  والخطابة  لل�سعر 
ل��ل��م��ع��ل��م��ي��ن وال���م���در����س���ي���ن 
والم�سرفين التي تقيمها وزارة 

التربية.. 

معظم  مغادرة  على  طويل  زمن  مّر 
يف  النائية  قريتهم  بابينو  �سكان 
ال�����س��م��ال��ي��ة، لكّن  م��ق��دون��ي��ا  ج��ب��ال 
فيها،  �سامدة  ت��زال  ل  الكتب  اآلف 
�ستيفو  الأم����ني  ح��ار���س��ه��ا  ومثلها 

�ستيبانوف�سكي. 
وت�����ن�����اق�����ل�����ت اأج��������ي��������ال ع���ائ���ل���ة 
املوؤلفة  املجموعة  �ستيبانوف�سكي 
من 20 األف كتاب، اإذ كان والد جّده 
هو من اأطلق هذا التقليد يف نهاية 
تلّقيه  ع��ق��ب  ع�سر  ال��ت��ا���س��ع  ال��ق��رن 
كتبًا من جنود عثمانيني مّروا عر 
امل��ع��زول يف جنوب  ال����وادي  ه���ذا 
الواقعة  ال�سمالية  مقدونيا  غربي 
ال���ب���ل���ق���ان. وحت����وي  م��ن��ط��ق��ة  يف 

ما  تتناول  تاريخية  كتبًا  املكتبة 
ال�سمالية،  مقدونيا  حاليًا  اأ�سبح 
املحلية،  باللغة  مكتوبة  ورواي��ات 

والعربية  بالفار�سية  وجم��ل��دات 
والرتكية بالإ�سافة اإىل كتب باللغة 

ال�سربية-الكرواتية.

وُت��ع��ر���ض جم��م��وع��ة ال��ك��ت��ب ه��ذه 
مئات  عمره  حجري  منزل  داخ��ل 
ال�سنني، اإىل جانب �سور اأ�سلية 
اأح���داث  غ��ّط��ى  �سحايف  التقطها 
احلرب العاملية الأوىل، وخرائط 
بلغات متعددة  قدمية وقوامي�ض 

خا�سة مبنطقة البلقان.
وي��������ت��������وىل ����س���ت���ي���ف���و 

 72( �ستيبانوف�سكي 
باملكان  العتناء  �سنة( 
منذ ع��ق��ود، ون���ادرًا ما 
ي���ك���ون وح���ي���دًا لأن���ه 
 3000 ب��ني  ي�ستقبل 
يف  زائ�����ر  و3500 

املكتبة �سنويًا.

قرية خالية من النا�س �سكانها كتب فقط 

يقيم املخرج واملنتج امل�ستقل باز 
�سمعون باملنفى يف كندا، واأوروبا منذ 

40 عاما. اهتم بالأفالم الوثائقية 
الطويلة والق�سرية، وحقق العديد 

منها موؤلفا وخمرجا، منها: الفيلم 
الق�سري )اأين العراق(، وفيلم )ذاكرة(، 

اإ�سافة اىل افالم وثائقية طويلة 
منها: فيلم )مونولوج غري مكتمل(، 

و)C 73(، وهو من الأفالم التي ر�سحت 
على جائزة املهر الطويل لالأفالم يف 

فئة الفيلم الوثائقي يف مهرجان دبي 
الدويل و )يا مية(. 
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