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ن�����س��اء ال��َخ��ل��ي��ج وال����َج����زي����رة.. ال����َم����َدن����ُيّ م����ؤرخ���ًا
6ر�صيد الخيون يكتب:

ت�جه الإجراء االنتخابات المحلية في العام المقبل
بغداد/ المدى

ك�ش���فت كتل���ة ب���در النيابي���ة، ع���ن حت���رك نياب���ي لإج���راء انتخاب���ات جمال����س 
املحافظ���ات الع���ام املقب���ل.  وق���ال رئي����س الكتل���ة مه���دي تق���ي، اإن “الربملان 
يعتزم ا�ش���تكمال اجراء التعديالت على قانون انتخابات جمال�س املحافظات، 

والتوجه نحو تخ�شي�س الأموال الالزمة لإجرائها”.
 واأ�ش���اف تق���ي، اأن “جمل���ة م���ن املقرتحات تت���م مناق�شتها لختي���ار الطريقة 

النتخابية ملجال�س املحافظات”. 
واأ�ش���ار، اإىل اأن “النتخاب���ات املحلي���ة �شتج���ري يف ت�شري���ن الأول من العام 

املقبل بعد اإكمال جميع متطلباتها”. 

جريدة الصباحجريدة الصباح الشركة العامة للمعارضالشركة العامة للمعارض البنك المركزي
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معرض العـراق
الدولي للكتاب

لإلعالم والثقافة والفنون

بغداد/ المدى 

تنطل���ق فعالي���ات ال���دورة الثالث���ة 
ال���دويل  الع���راق  معر����س  م���ن 
م���ن  الول  ال�سب���وع  يف  للكت���اب 
�سه���ر كانون الول املقب���ل، برعاية 
موؤ�س�سة “امل���دى لالإعالم والثقافة 

والفنون”.
وانتقلت موؤ�س�س���ة “املدى لالعالم 
والثقاف���ة والفنون” اإىل بغداد بعد 
اأن كان مقره���ا  2003، بع���د  ع���ام 
دم�س���ق، وقدم���ت ن�ساط���ات ثقافية 
مهمة، كما رعت ع���ددًا من املواهب 
الثقافي���ة، وكان���ت اجله���ة الراعية 
ملعر����س اأربيل للكت���اب 14 دورة، 

تنظي���م  يف  خ���رة  اأك�سبه���ا  مم���ا 
املعار�س والإ�سراف عليها.

هذا ومن املتوقع اأن يكون املعر�س 
بدورت���ه الثالث���ة الأه���م يف بغداد، 
من حيث حجمه ونوعية العناوين 

امل�ساركة فيه.
و�ست�س���ارك يف املعر����س اأكرث من 
350 دارًا للن�س���ر عراقية وعربية، 
م���ن 20 بل���دًا، و�سيك���ون “جن���اح 
املدى” اأكر الأجنحة يف املعر�س، 
ب�سب���ب حج���م النتاج ال���ذي تقدمه 
املوؤ�س�س���ة الثقافية �سنوي���ًا، ف�ساًل 
عن موقع “املدى” املتميز بني دور 

الن�سر العراقية والعربية.
و�سمي���ت ال���دورة الثالث���ة ملعر�س 

با�س���م  ال���دويل  للكت���اب  الع���راق 
)ه���ادي العل���وي 1932 - 1998( 
اإ�س���المي  وم���وؤرخ  مفك���ر  وه���و 

ولغوي عراقي.
وبح�س���ب مدي���ر املعر����س اإيه���اب 
القي�س���ي، فق���د مت اختي���ار العلوي 
“نظرًا للدور الذي لعبه على مدى 
خم�سني عامًا يف الهتمام بالبحث 
العلمي���ة  بالنه�س���ة  والدرا�س���ة 
والإ�سالمي���ة،  العربي���ة  احلديث���ة 
ولتف���رده بني املثقف���ني املعا�سرين 
له من العراقيني والع���رب باأفكاره 
ح���ول ال�س���رق، ومعرفت���ه املعمق���ة 
باحل�سارة الإ�سالمية وال�سينية”.
واأ�س���ار القي�س���ي اإىل اأن���ه “�سيت���م 

حواري���ة  جل�س���ات  تخ�سي����س 
ونقدي���ة ع���ن فك���ر ه���ادي العل���وي 
وعن �سريته الإبداعية، طوال اأيام 
املعر����س ي�س���ارك فيه���ا خمت�سون 
يف ه���ذا املج���ال، كما �سيت���م ن�سب 

متثال ن�سفي للمحتفى به”.
ي�س���ار اىل ان ال���دار تهدف من هذه 
اخلطوة اىل تعريف اجليل احلايل 
العل���وي، واإتاح���ة  عل���ى موؤلف���ات 
الفر�س���ة لقراءاتها، ولذل���ك اأعادت 
جميع  طب���ع  امل���دى” اإع���ادة  “دار 

موؤلفاته لعر�سها يف املعر�س.
املعر����س  برنام���ج  يت�سم���ن  فيم���ا 
جل�س���ات فكري���ة وثقافي���ة عدي���دة 
ي�ساه���م فيه���ا مثقفون وكت���اب من 

العراق والبلدان العربية الأخرى، 
وحف���الت  �سعري���ة،  وجل�س���ات 
توقي���ع كتب جديدة، وحفالت فنية 
ن���دوات  اإىل  بالإ�ساف���ة  متنوع���ة، 
يف  ال�سيا�س���ي  احل���راك  تتن���اول 
يف  امل�ستج���دات  واأب���رز  الع���راق، 

الو�سع ال�سيا�سي.
كم���ا �ست�س���ارك موؤ�س�س���ات ثقافية 
وفني���ة عراقي���ة يف املعر����س م���ن 
خالل برامج له���ا، واأجنحة خا�سة 
لها تعر�س فيها نتاجاتها الثقافية، 
العراق���ي،  العلم���ي  املجم���ع  منه���ا 
يف  والكت���اب  الأدب���اء  واحت���اد 
الع���راق، ودار ال�س���وؤون الثقافي���ة 

وغريها من املوؤ�س�سات.

معر�ض العراق الدولي للكتاب بدورته 
بغداد/ نباأ م�صرقالثالثة يحت�سن 350 دار ن�سر

يوا�س���ل رئي�س جمل����س الوزراء 
حمم���د �سي���اع ال�س���وداين حراكه 
اأن  املتوق���ع  وم���ن  الإقليم���ي، 
املقبل���ة  الأي���ام  خ���الل  يج���ري 
زيارات مهم���ة اإىل تركيا واإيران، 
يحم���ل م���ن خالله���ا ر�سائ���ل ع���ن 
املتك���رر  ال�سته���داف  عملي���ات 
الت���ي تق���ع م���ن هات���ني الدولت���ني 
عل���ى الع���راق، اإ�ساف���ة اإىل ملفات 
اأخ���رى تخ����س التج���ارة واملياه. 
واأج���رى ال�سوداين اأم����س زيارة 
اإىل الكوي���ت، واأكد خاللها حر�س 

العراق على بناء عالقات متوازنة 
م���ع جريان���ه، ُتبن���ى عل���ى اأ�سا�س 
الح���رام املتب���ادل وحفظ �سيادة 
البلدي���ن، وال�سع���ي حل���ل العديد 
م���ن امللفات وفق ما يدعم امل�سالح 
امل�سرك���ة، ويحقق ال�ستقرار يف 
املنطق���ة. وقال النائب عن ائتالف 
دول���ة القان���ون ثائ���ر خميف، يف 
حديث مع )امل���دى(، اإن “الرملان 
يراق���ب اخلطوات الإيجابية التي 
يتخذه���ا رئي�س جمل����س الوزراء 
حممد �سياع ال�س���وداين منذ منح 
عل���ى  ل�سيم���ا  للحكوم���ة،  الثق���ة 

�سعيد العالقات اخلارجية”.

ع���ن  النائ���ب  اأف���اد  جانب���ه،  م���ن 
حتال���ف الفت���ح مع���ني الكاظم���ي، 
رئي����س  “اأي  ب���اأن  )امل���دى(،  اإىل 
وزراء وبع���د من���ح حكومته الثقة 
ميار����س دوره يف اإعادة العالقات 

مع الدول الإقليمية”.
“الع���راق  ان  الكاظم���ي،  وتاب���ع 
وه���و  مهم���ة،  دول   6 ب����  حم���اط 
حري����س عل���ى م���د ج�س���ور الثقة 
مع ال���دول الإقليمي���ة يف مقدمتها 
اإيران وتركيا حيث تربطنا معهما 
التبادل  اأبرزها  عالقات م�سرك���ة 
التجاري والعالقات ال�سيا�سية”.
 التفا�صيل �س3

ج�لة ال�س�داني ت�سمل اإيران وتركيا 
الإنهاء االعتداءات الع�سكرية

بغداد/ فرا�س عدنان

حت���دث را�سد جوي عن هطول كميات من المطار 
خالل ال�ساعات املقبل���ة ت�ستد يف �سمايل البالد مع 

اإمكانية ل�سقوط موجات من احلالوب.
وق���ال �س���ادق عطي���ة، اإن »التوقع���ات ت�س���ري اإىل 
تعر�س عموم مدن البالد اإىل حالة جوية خريفية«.

واأ�س���اف عطي���ة، اأن »ه���ذه احلال���ة تتمث���ل بع���دم 
ال�ستق���رار الناج���م ع���ن اندف���اع ه���واء ب���ارد يف 
الطبق���ات العليا امل�سحوب مبنخف����س جوي حار 

يف الطبقات ال�سفلى«.
واأ�س���ار، اإىل اأن »ه���ذه احلال���ة ينت���ج عنه���ا هطول 
زخات مطرية متفاوتة ال�سدة، وتكون ن�سيب مدن 

�سمايل البالد هي الأعلى من حيث الكميات«.

و�س���دد عطي���ة، عل���ى اأن »الغ���زارة �س���وف ت�سم���ل 
حمافظات نينوى وكرك���وك و�سالح الدين اإ�سافة 

اإىل النبار«.
جمي���ع  ت�سم���ل  �س���وف  »المط���ار  ان  ويوا�س���ل، 
املحافظ���ات لكن ن�سب الغ���زارة والكميات �ستكون 
متفاوت���ة، مع اإمكانية لهط���ول زخات من احلالوب 

يف مناطق �سمايل وو�سط البالد.
واأك���د عطية، اأن »ن�ساط الرياح اجلنوبية ال�سرقية 
بغ���داد ودي���اىل  مناط���ق وا�س���ط والعا�سم���ة  يف 

و�سالح الدين و�سمايل مي�سان«.
وم�س���ى عطي���ة، اإىل اأن »مناط���ق جنوب���ي العراق 
�سوف تتعر�س اإىل زخات من المطار حتديدًا من 
اليوم اخلمي����س اإىل ال�سبت، لكن �سدتها وكمياتها 

لن تكون مبا كانت عليه يف املدة املا�سية«.

البالد مقبلة على م�جات 
اأمطار وحال�ب

ترجمة: حامد احمد  

ك�س���ف تقري���ر اأمريك���ي ع���ن قي���ام دول غربية 
بتقني���ات  الع���راق  باإم���داد  اإغاث���ة  ومنظم���ات 
متطورة لالرتق���اء مبنظومته املائي���ة القدمية 
وحتدي���ث اأ�ساليب الزراعة، موؤكدًا ان اجلفاف 

احلايل يعر�س الهوار التي يغذيها نهرا دجلة 
والفرات اإىل اخلطر.

)ا�سو�سييتدبر����س(  لوكال���ة  تقري���ر  وذك���ر 
الأمريكي���ة ترجمته )املدى(، اأن “اأنظار عبا�س 
ها�س���م كان���ت تتجه بقل���ق نحو افق م���اء هور 
اجلباي����س، النه���ار ق���ارب عل���ى النته���اء ومع 

ذلك مل يكن هناك موؤ�س���ر على عودة اآخر راأ�س 
جامو�س ميلكه”.

وتابع التقري���ر، ان “ها�سم يعرف جيدا عندما 
يتاأخ���ر قطيعه من العودة بع���د ق�ساء فرة من 

الرعي يف الهور فهذا يعني اأنها قد ماتت”.
واأ�س���ار، اإىل اأن “الأر����س اجلاف���ة الت���ي يقف 

عليه���ا تعلوها ال�سق���وق والت�سدعات وطبقات 
�سميك���ة م���ن الم���الح تغط���ي اأوراق ال���ردي 
الذابلة يف م�سطح هور اجلباي�س املائي و�سط 
�س���ح مريع ه���ذا العام يف تدفق مي���اه عذبة من 

نهر دجلة”.
 التفا�صيل �س2

دول غربية تزود بغداد بتقنيات لتحديث اأ�ساليب الزراعة والري

بغداد/ المدى

اأ�سدر رئي�س جمل�س اإدارة كل من »�سركة اآ�سيا�سيل لالت�سالت«، 
وموؤ�س�س���ة »جمموعة فاروق القاب�سة« ف���اروق م�سطفى، اأم�س 
الثالث���اء، بيان���ًا ردًا على مق���دم الرامج والعالم���ي احمد املال 
طالل، ب�ساأن املدعو دابان احمد كرمي ال�سجني املحكوم بجرمية 

الن�سب والحتيال.

وجاء يف ن�س البيان الذي تلقته )املدى(:
 )UTV( عر����س اأحمد املال طالل يف برناجمه ال���ذي تبثه قناة 
الق�س���ة   )2022 الث���اين  ت�سري���ن   20( املا�س���ي  الأح���د  ليل���ة 
الف�سائحي���ة املفرك���ة للمج���رم داب���ان اأحم���د ك���رمي، ال�سج���ني 
املحك���وم علي���ه بجرمية الن�س���ب والحتي���ال وانتح���ال �سفة، 
ليظه���ره ك�سحي���ة بريئ���ة “لق�ساء غ���ري ع���ادل” و”�سخ�سيات 
ناف���ذة” يف الدول���ة متار����س “عملي���ة ن�س���ب تلي���ق بالهواة”، 

ويطل���ب م���ن رئي����س احلكومة اتخ���اذ تداب���ري فوري���ة حلماية 
امللفقة” -وهم �سجناء حمكومون  “�سه���وده وم�سادر روايته 
بجناي���ات خمل���ة بال�س���رف - م���ن احتم���ال تعر�سه���م لالنتقام. 
وب�سفت���ي مواطن يحرم التعدد والتن���وع وحرية الراأي، كنت 
اأمتن���ى اأن يلتزم مقدم الرنامج باحل���د الأدنى من املبادئ التي 

حتكم العمل ال�سحفي.
 التفا�صيل �س2

فاروق م�سطفى يك�سف الحقيقة ويرد على ادعاءات مقدم برامج �سيا�سية
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 ترجمة: حامد احمد  

وتاب���ع التقري���ر، ان "ها�ش���م يعرف 
م���ن  قطيع���ه  يتاأخ���ر  عندم���ا  جي���دا 
الع���ودة بعد ق�شاء ف���رة من الرعي 
يف الهور فهذا يعني اأنها قد ماتت".
اجلاف���ة  "االأر����س  اأن  اإىل  واأ�ش���ار، 
الت���ي يقف عليه���ا تعلوه���ا ال�شقوق 
والت�شدع���ات وطبق���ات �شميك���ة من 
ال���ربدي  اأوراق  تغط���ي  االم���الح 
الذابل���ة يف م�شطح ه���ور اجلباي�س 
املائ���ي و�شط �ش���ح مريع ه���ذا العام 
يف تدفق مياه عذبة من نهر دجلة".

وب���ن التقري���ر، اأن "امل���زارع ها�شم 
كان قد فقد اأ�شال خم�شة روؤو�س من 
قطيعه املكون م���ن 20 جامو�شًا منذ 
�شهر اأيار التي هزلت ب�شبب اجلوع 
وت�شممت م���ن املاء املال���ح املت�شرب 

الأحوا�س االأهوار املنخف�شة".
واأو�شح، اأن "مربن اآخرين لقطعان 
اجلامو����س يف املنطق���ة يقولون ان 
حيواناته���م ق���د ماتت اأي�ش���ا او انها 

تنتج حليبا ال ي�شلح للبيع".
ولفت التقرير، اإىل اأن "ها�شم يقول 
اإن���ه اعتاد على هذا امل���كان ان يكون 
مليئ���ا باحلياة. ام���ا االن فهو عبارة 

عن �شحراء اأو مقربة."

واأك���د، ان "اخلرباء يعتقدون اليوم 
ب���ان اجلف���اف، الناج���م ع���ن التغري 
املناخ���ي ون�شب���ة االم���الح، م�شاف���ا 
ل���ه غي���اب اتفاقي���ة �شيا�شي���ة ما بن 
الع���راق وتركي���ا ح���ول املي���اه، هي 
عوامل تعر�س االهوار التي يغذيها 

نهرا دجلة والفرات للخطر".
و�ش���دّد، عل���ى اأن "�ش���ح املي���اه ه���ذا 
الع���ام، الذي يعترب ا�شتن���ادا ملنظمة 
الف���او للغذاء والزراع���ة اال�شواأ منذ 
40 عامًا، قد عر�س مربي اجلامو�س 
للفق���ر اأك���ر م���ن ثق���ل الدي���ون، مما 
ا�شطر الكثري منهم اىل ترك بيوتهم 
والهج���رة اىل مدن قريبة منهم بحثا 

عن عمل".
وي�شر�ش���ل، ان "العوائ���ل الريفي���ة 
عل���ى  تعتم���د  الت���ي  االه���وار  يف 
كان���ت  املوا�ش���ي  وتربي���ة  الزراع���ة 
عر�ش���ة لالإهم���ال احلكوم���ي لف���رة 
طويلة ب�شب���ب ان�شغ���ال امل�شوؤولن 

يف بغداد باالأزمات ال�شيا�شية".
"احلكوم���ة  ان  التقري���ر،  واأردف 
عندم���ا اأدخلت هذا الع���ام توجيهات 
�شارم���ة لر�شي���د ا�شته���الك املي���اه، 
فان اأه���ايل االه���وار اأ�شبحوا اأكر 

ياأ�شًا".
ويوا�شل، اأن "الع���راق البلد الغني 

بالنفط مل يقم باإع���ادة بناء حمطات 
�ش���خ املي���اه القدمي���ة املتهالك���ة وال 
البن���ى التحتي���ة ملنظومات  جتدي���د 

الري عنده".
ونب���ه التقري���ر، اإىل اأن "االآم���ال يف 
التو�ش���ل التفاقي���ة ت�ش���ارك باملي���اه 
م���ن تركيا الت���ي ينبع م���ن اأرا�شيها 
نه���را دجل���ة والف���رات ق���د ت�شاءلت 
وتعرقلت ب�شب���ب العناد والوالءات 

ال�شيا�شية املت�شاربة يف العراق".
وذه���ب، اإىل اأن "املزارع حمزة نور 
33 عام���ًا، وجد رقع���ة حيث يتواجد 
فيه���ا م���اء ع���ذب، اعت���اد ان يخ���رج 
خم�س م���رات يوميًا بقاربه ال�شغري 
ع���رب االه���وار مل���لء حاويات���ه باملاء 

وجلبها اىل حيواناته".
وتاب���ع التقري���ر، ان "ن���ور ق���ال انه 
العائل���ة  م���ن  االخري���ن  واخوي���ه 
فق���دوا منذ �شه���ر اأيار اأك���ر من 20 
ي���رك  مل  ولكن���ه  جامو����س،  راأ����س 
املنطق���ة للذهاب اىل املدينة كما فعل 
ال  م�شيف���ا:  االخ���رون،  املزارع���ون 

اعرف القيام باأية مهنة اأخرى."
"اأحم���د  اأن  اإىل  التقري���ر،  واأ�ش���ار 
مطل���ك، 30 عامًا، ال���ذي عا�س طوال 
عم���ره يف االه���وار ي�شع���ر بنف����س 
ال�ش���يء، ويق���ول ان���ه �شه���د فرات 

جفاف يف �شنوات �شابقة".
ونوه التقري���ر، اإىل اأن "مطلك يرى 
اأنه يتوج���ب على ال�شلط���ات اإطالق 
املزي���د م���ن املي���اه يف امل�شتودع���ات 
وملقي���ا بالالئمة عل���ى دول اجلوار 
التي تاأخذ ح�ش�س العراق املائية".

ويقول مدير دائ���رة زراعة حمافظة 
بح�ش���ب  فره���اد،  �ش���الح  ق���ار  ذي 
باالإرب���اك،  "ن�شع���ر  التقري���ر، 
املزارع���ون يطلب���ون من���ا مزيدا من 
املياه، وال ميكننا تقدمي اأي �شيء."

واأك���د التقري���ر، اأن "الع���راق يعتمد 
عل���ى حو����س نهري دجل���ة والفرات 
وال���ري  ال�ش���رب  مي���اه  لتوف���ري 
وال�شرف ال�شحي لبلد يبلغ تعداده 

40 مليون ن�شمة".
و�شدد، على اأن "تناف�س اال�شتحواذ 
على منابع النهرين التي تنطلق من 
تركي���ا وتقط���ع اأرا�ش���ي يف �شوريا 
قب���ل ان ت�ش���ل اىل  اإي���ران  وكذل���ك 
الع���راق، ق���د عقد ق���درة بغ���داد على 

اعداد خطة مائية".
"انق���رة  اأن  التقري���ر،  ويوا�ش���ل 
التو�ش���ل  م���ن  تتمكن���ا  مل  وبغ���داد 
التف���اق على كمية حم���ددة من تدفق 

املياه بالن�شبة لنهر دجلة".
ملزم���ة  "تركي���ا  اأن  وي�شر�ش���ل، 

باتفاقي���ة ع���ام 1987 الإط���الق 500 
م���ر مكع���ب بالثانية جت���اه �شوريا 
والت���ي تت�ش���ارك ب���ه فيم���ا بع���د مع 

العراق".
وا�شتدرك التقرير، اأن "انقرة ف�شلت 
خالل ال�شنوات االأخرية يف االلتزام 
بتعهداتها، وذل���ك لتناق�س منا�شيب 
اتفاقي���ات  اأي���ة  وترف����س  املي���اه، 
الت���ي  املي���اه  لتقا�ش���م  م�شتقبلي���ة 

جتربها على اإطالق كمية حمددة".
وذك���ر، اأن "خط���ة الع���راق ال�شنوية 
للمي���اه كانت ت�ش���ع يف االأولوية ما 
يكف���ي ملياه ال�ش���رب، ثم م���ا لتجهيز 
القط���اع الزراعي واإط���الق ما يكفي 
م���ن املي���اه العذب���ة لالأه���وار لتقليل 
ن�شب���ة امللوح���ة هن���اك، ولك���ن ه���ذا 
الع���ام قل�شت كميات املي���اه املجهزة 

اىل الن�شف".
 وحت���دث ع���ن "ازدي���اد ح���دة ن�شبة 
امللوحة يف االهوار م���ع قيام اإيران 
بتحوي���ل جمرى نهر الكرخة لي�شب 
و�شول���ه  ومن���ع  اأرا�شيه���ا  داخ���ل 
ع���رب احل���دود لتغذي���ة االه���وار يف 

العراق".
قال م�شوؤول ق�شم و�شع اخلطط يف 
وزارة امل���وارد املائية ح���امت حامد، 
بح�ش���ب التقري���ر، اإن "هناك حوارا 
م���ع تركيا ولك���ن تعر�شه تاأخريات 
كث���رية، اأم���ا م���ع اإي���ران ف���ال يوجد 

�شيء".
"احتياج���ات  اأن  التقري���ر،  وتاب���ع 
الع���راق ملح���ة ج���دا بحي���ث ان عدة 
اإغاث���ة  ومنظم���ات  غربي���ة  بل���دان 
بتقني���ات  الع���راق  ام���داد  حت���اول 
متطورة لالرتقاء مبنظومته املائية 
القدمية وحتديث االأ�شاليب القدمية 

املتبعة يف الزراعة".
اأن  اإىل  التقري���ر،  وم�ش���ى 
اأمريكي قال بان ق�شم  "دبلوما�ش���ي 
امل�ش���ح اجليولوج���ي االأمريكي قام 
بتدري���ب م�شوؤول���ن عراقي���ن على 
ق���راءة �ش���ور االأقم���ار ال�شناعي���ة، 
لتعزي���ز قوة احلجة ل���دى العراقين 

عند تفاو�شهم مع تركيا."
 عن وكالة )ا�س��سييتدبر�س( 
االأمريكية

تقرير اأميركي: دول غربية تزود بغداد بتقنيات 
لتحديث اأ�ساليب الزراعة والري

 بغداد/ المدى

"�شرك���ة  م���ن  كل  اإدارة  رئي����س مجل����س  اأ�ش���در 
"مجموعة  اآ�شيا�شي���ل لالت�ش���االت"، وموؤ�ش�ش���ة 
اأم����س  م�شطف���ى،  ف���اروق  القاب�ش���ة"  ف���اروق 
الثالث���اء، بيانًا ردًا على مقدم البرامج واالعالمي 
احمد المال طالل، ب�شاأن المدعو دابان احمد كريم 

ال�شجين المحكوم بجريمة الن�شب واالحتيال.
وجاء في ن�س البيان الذي تلقته )المدى(:

عر����س اأحم���د الم���ال ط���الل ف���ي برنامج���ه الذي 
تبث���ه قن���اة )UTV( ليل���ة االأح���د الما�شي )20 
الف�شائحي���ة  الق�ش���ة   )2022 الثان���ي  ت�شري���ن 
المفبرك���ة للمج���رم داب���ان اأحمد كري���م، ال�شجين 
الن�ش���ب واالحتي���ال  بجريم���ة  علي���ه  المحك���وم 
وانتح���ال �شفة، ليظهره ك�شحي���ة بريئة "لق�شاء 
غي���ر ع���ادل" و"�شخ�شي���ات ناف���ذة" ف���ي الدول���ة 
تمار����س "عملية ن�ش���ب تليق باله���واة"، ويطلب 
م���ن رئي�س الحكومة اتخاذ تدابير فورية لحماية 
"�شهوده وم�شادر روايته الملفقة" -وهم �شجناء 
محكومون بجنايات مخلة بال�شرف - من احتمال 

تعر�شهم لالنتقام.
وب�شفتي مواطن يحترم التعدد والتنوع وحرية 
الراأي، كنت اأتمنى اأن يلتزم مقدم البرنامج بالحد 
االأدنى من المبادئ الت���ي تحكم العمل ال�شحفي، 
ويقاط���ع معلوم���ات م�شدره كما يفع���ل ال�شحفي 
اال�شتق�شائ���ي الذي يحترم مهنيت���ه وم�شداقيته 
وجمه���وره، م���ع م���ا ل���دى االأط���راف الت���ي ياأتي 
المحك���وم  المج���رم  ف���ي رواي���ة بطله���ا  ذكره���م 
المذكور، لتكتمل ال�شورة ويتجنب ال�شقوط في 

فخ التلفيق والكذب واالتهام الجارح.
ويقينا ل���و ات�شل بي م�شتف�ش���را، لو�شعت تحت 

ت�شرف���ه كام���ل المل���ف وم���ا يحوي���ه م���ن وثائق 
واإثباتات دامغة ُيح�ش���ن بها �شورته وبرنامجه، 
الذي ب���ات واجهة لالتهام والت�شهي���ر والت�شقيط 
المبت���ذل. ول���كان جن���ب نف�شه اته���ام الق�شاء بما 

يجعله قيد الم�شاءلة بالجرم الم�شهود.
ق�ش���ة المج���رم داب���ان وع�شابت���ه، تب���داأ خالف���ًا 
لرواي���ة الم���ال، بانتحال���ه �شف���ة وزي���ر الداخلية 
ال�شابق االأ�شت���اذ عثمان الغانمي، وكان مو�شوع 
ات�شال���ه بي، هو اأن مئ���ات الم�شابين والمعاقين 
ف���ي انتفا�شة ت�شرين ينتظرون العالج والعناية، 
واأن ال���وزارة تفتق���ر الإمكاني���ة تغطي���ة النفق���ات 
الالزم���ة، ب�شبب تاأخر اإق���رار الموازنة ال�شنوية، 
واأن رئي�س الوزراء يتمنى "علّي" - كما اأوهمني 
- تقدي���م مبل���غ ول���و كقر����س ي�ش���دد عن���د اإطالق 

الموازنة.
ال اأخفي هنا عن الجمهور الذي �شيفاجاأ من توالي 
االأحداث، اأنني كنت �شيدًا �شهاًل وثمينًا، و�شحية 
للن�ش���ب واالحتي���ال عل���ى م���دى اأ�شه���ر. ب���داأت 
اال�شتجابة للطلب، واأر�ش���ل "الوزير المفتر�س" 
�شابط���ا يحم���ل هوي���ة ع�شكرية باعتب���اره يعمل 
ف���ي مكتب الوزي���ر، وقمت بت�شليم���ه اأول مبلغ - 
�شاأرفق الحقًا قائمة المبال���غ الم�شلمة، وتواريخ 
ت�شليمه���ا واالإي�ش���االت الموقع���ة باال�شتالم، مع 

ك�شف المحكمة بذلك.
والإظه���ار جانب من الت�شهير ال���ذي مار�شه المال، 
وي�شتدع���ي بال�شرورة، الم�شاءل���ة القانونية لما 
ت�شبب���ه م���ن اأذى واأ�ش���رار معنوي���ة ومادية، هو 
اإقح���ام ا�ش���م �شرك���ة اآ�شيا�شيل بالرواي���ة الملفقة 
"المحت���ال" مع���ي، كان  ات�ش���ال  اأن  م���ع  للم���ال، 
ب�شفتي ال�شخ�شي���ة، واأن االأموال المدفوعة هي 
م���ن ر�شي���دي ال�شخ�ش���ي، وال عالقة له���ا ب�شركة 

اآ�شيا�شي���ل، والمتابع���ة كان���ت تج���ري ف���ي مق���ر 
�شركتي ال�شخ�شية "فاروق القاب�شة"!.

كم���ا اأن ال�شي���د مق���دم البرنام���ج، ال���ذي تن���اول 
مو�شوع���ة تخل���ف ال�شركة ع���ن دف���ع م�شتحقات 
هيئة االإعالم واالت�شاالت، هي االأخرى ادعاءات 
باطل���ة، اإذ �شددت اآ�شيا�شي���ل كامل ما ترتب عليها 
وفقًا لمطالبة الهيئة ومتابعتها، قبل اإطالق خدمة 
)4G.( و�شن�ش���ع كل المرا�ش���الت واالإي�ش���االت 
تحت ت�شرف و�شائل االإع���الم والجهات المعنية 
ليتعرف���وا عل���ى االدع���اءات الكاذبة الت���ي �شاقها 
الم���ال ط���الل والمج���رم الم���دان داب���ان و�شريكه 

الع�شكري عبا�س.
لالأ�ش���ف، وا�شل���ت التعام���ل م���ع المحت���ال دابان 

وع�شابت���ه، مخدوعًا ب�شفاته���م المنتحلة، ودون 
دراي���ة اأو انتب���اه من���ي ال���ى م���ا انح���درت اإلي���ه 
اأو�شاع البالد، وما تف�شى فيها من مظاهر الف�شاد 
والخديعة واالحتيال عل���ى مختلف الم�شتويات، 
حي���ث �شاد الف�ش���اد االإداري والمالي والر�شى في 

اأركان الدولة، وبات ظاهرة اجتماعية بامتياز.
ول���م تكن غفلتي بمعزل عن تعاطف معروف عني 
دون ادع���اء، مع اأو�ش���اع ال�شحايا من العراقيين 
من الجرحى والمعاقي���ن، وقد ا�شتقبل م�شت�شفى 
ف���اروق ف���ي ال�شليماني���ة - كم���ا ه���و مع���روف - 
الع�ش���رات منه���م للع���الج واال�شت�شف���اء بتغطي���ة 

كاملة مني.
ثم تفنن المحتال دابين في تقليد اأ�شوات رئي�س 
الوزراء، ووزير الداخلية. وتابع ات�شاالته معي 
با�شميهما طالبًا مبالغ اإ�شافية كقرو�س حكومية.
وف���ي اآخ���ر ات�شال م���ن المج���رم داب���ان "ب�شفته 
المنتحل���ة كرئي����س وزراء"، طل���ب عل���ى عج���ل 
الأن  مبل���غ  كاآخ���ر  دوالر،  ملي���ون  ع�ش���ر  خم�ش���ة 

الموازنة �شتطلق ويعاد لّي ما تم اقترا�شه.
�شعرت بال�شيق، واعتب���رت هذا الطلب ا�شتغالاًل 
مرفو�شًا، بعد ا�شتنفاذ قدرتي في تاأمين اأي مبلغ 

كا�س.
فات�شلت ب�شديقي اال�شتاذ فخري كريم، واأبلغته 
م���ا اأتعر����س ل���ه م���ن م�شايق���ة م���ن قب���ل رئي����س 
ال���وزراء. وللحقيق���ة ال ب���د ل���ي اأن اأ�شي���ر، اأنن���ي 
اأخفيت عنه طوال الوقت تفا�شيل ما كان يجري؛ 
الأن داب���ان ب�شفت���ه المنتحلة طلب من���ي اأن يظل 
االأمر مح�شورا بينن���ا وب�شخ�س وزير الداخلية 

المزيف.
رف����س اال�شتاذ فخ���ري التدخل اإذا ل���م يطلع على 
كام���ل التفا�شي���ل والمعطي���ات. كان���ت روايت���ي 

�شادم���ة له. ق���ال لي ف���ورًا "اأنت �شحي���ة خديعة 
واحتي���ال"، اأيًا كانت التفا�شيل واأبطالها. وطلب 
تخويل���ه بالتح���رك عل���ى كل م�شت���وى. ت���رددت 
وقلت له "اأخ�شى اأن يزع���ل �شاحبنا"!.. اأجابني 
بانفعال وانزعاج �شديدين: "بعد خم�شين مليونًا 

والخيبة الكبرى تخ�شى من الزعل".
علم���ت بعد �شاعات انه ب���ادر باالت�شال مع معالي 
القا�ش���ي فائ���ق زي���دان، ودول���ة رئي����س الوزراء 
م�شطف���ى الكاظم���ي، ومعال���ي وزي���ر الداخلي���ة 
عثم���ان الغانمي، وو�شع اأم���ام كل واحد منهم ما 
ُن�شب اإليه. ثم فوجئت بات�شال كل منهم تلفونيًا، 
وه���و يبلغني انه فالن الحقيقي. �شعرت بالخجل 
والح���رج حينم���ا �ُشئلت من قب���ل كل واحد منهم: 
"هل تعرفت على �شوتي، كيف مر عليك االحتيال 
المف�شوح"!.. وُبلغت اأن ا�شتمر في التوا�شل مع 
م���ن يت�ش���ل وكاأن �شيئًا لم يك���ن. ودعيت للتوجه 
ال���ى بغداد �شب���اح ذاك اليوم، لالجتم���اع بمكتب 

رئي�س الوزراء.
وبالفع���ل و�شلت في التا�شع���ة �شباحًا الى مكتب 
دول���ة رئي�س الوزراء، وح�ش���رت االجتماع الذي 
�ش���م باالإ�شافة الى دولة الرئي����س، معالي رئي�س 
مجل�س الق�شاء ومعالي وزير الداخلية واالأ�شتاذ 
فخ���ري كري���م مع ح�ش���ور جانب���ي لوكي���ل جهاز 
المخاب���رات وطاقم���ه. واأثن���اء االجتم���اع ات�شل 
المحت���ال دابان، فطلب مني باالإ�ش���ارة اأن ا�شتمر 
بالحديث معه، في حين تابع اللواء وفريقه ر�شد 
االت�شال، والتقاط اإ�شارة التردد. ثم اتفق رئي�س 
ال���وزراء ورئي����س الق�ش���اء على تكلي���ف الفريق 

بمالحقة المجرمين فورًا.
انتق���ل فريق المتابع���ة الى اأربي���ل، واعلم معالي 
وزي���ر داخلية االإقليم بمهمت���ه، فاألقي القب�س من 

قبل االأ�شاي�س على اثنين من الع�شابة، وظهر اأن 
داب���ان وعبا�س وثالثهما قد هرب���ا بفعل فاعل الى 

تركيا.
تاب���ع الفري���ق المكل���ف مهمت���ه، بالتن�شي���ق م���ع 
المخابرات التركية، من خ���الل جهاز المخابرات 
العراقي، فاألقي القب�س على المتهمين، واأر�شلت 

طائرة ع�شكرية، نقلتهم الى بغداد.
داب���ان  اعت���رف  عليه���م  القب����س  اإلق���اء  وح���ال 
بتفا�شي���ل الجريمة ودور كل واحد فيهم، وكيفية 
ت�شرفه باالأموال ب�ش���راء بناية )البيت االأبي�س( 
ف���ي اربي���ل، وعق���ارات و�شي���ارات باأ�شم���اء اأم���ه 
وعائلت���ه، والمبلغ الموجود ف���ي القا�شة الكبيرة 
في )البي���ت االأبي�س( وبقية االأم���وال الموجودة 
لدى �ش���ركات واأ�شخا�س؛ وات�شل بوالدته لتقدم 
االأوراق العقاري���ة، وكل ما ف���ي عهدة العائلة لمن 

�شير�شل لها ا�شمه.
واأ�شدر قا�شي التحقيق حجوزات احترازية على 
العقارات وال�شيارات واالأم���وال. واأ�شدر اأوامر 
القب����س بحق المتهمين الم�شتب���ه با�شتراكهم في 

الجريمة.
وبع���د اإع���الم ال�شيد وزي���ر داخلي���ة االإقليم جرى 
و�شع اليد على الممتلكات واالأموال وال�شيارات، 
وكله���ا في عهدت���ه، وانتظرت ق���رارات المحكمة. 
وبع���د �شدوره���ا ج���رى تحويله���ا ال���ى حكوم���ة 

االإقليم لت�شليمها لّي اأ�شوليا.
وباإمكان اأحمد المال طالل اأن يكمل رواية حقيقية 
غير ملفقة للم�شاهدين الذين خدعوا بما قيل لهم.

وع���ن  عن���ي  الموكل���ون  المحام���ون  و�شيتاب���ع 
ال�شركة، كل على ح���دة، القيام بما يلزم لمقا�شاة 
المج���رم ال�شجي���ن وزميل���ه واأحم���د الم���ال طالل 

وقناة )UTV( اأمام المحاكم المعنية.

ف��اروق م�س��طفى يك�س��ف الحقيقة وي��رد على ادع��اءات مق��دم برامج �سيا�س��ية

الجفاف يهدد االأه�ار بخطر و�سيك.. وقطعان الجام��س تنتج حليبًا غير �سالح

 بغداد/ ح�سني العامل

اعلنت ادارة حمافظة ذي قار عن 
املبا�سرة باإجراءات االحالة مل�ساريع 

بنى حتتية وخدمات ال�سرف ال�سحي 
يف 30 حيًا يف مدينة النا�سرية، 

م�سرية اىل ان ذلك يدخل �سمن 
اخلطة التنم�ية اخلا�سة با�ستكمال 
اخلدمات ال�سكنية. وك�سف حمافظ 

ذي قار حممد هادي الغزي عن جملة 
من م�ساريع البنى التحتية التي دخلت 
ط�ر االعالن واالحالة �سمن م�ساريع 
قان�ن الدعم الطارئ لالأمن الغذائي، 

وقال انها تاأتي ال�ستكمال خدمات 
االحياء واملناطق ال�سكنية امل�سم�لة 

بالت�ساميم القطاعية واملخدومة 
بال�سرف �سحي.

وق���ال الغزي، يف بي���ان �شحفي تلق���ت )املدى( ن�شخة 
من���ه ان "امل�شاري���ع اخلدمي���ة املعلن���ة ت�شم���ل �شوبي 

ال�شامية واجلزيرة من ق�شاء النا�شرية".
واأ�ش���ار، اإىل اأن "ه���ذه امل�شاري���ع باإجنازه���ا تكتم���ل 
اخلدم���ات جلمي���ع احي���اء املدين���ة للم���رة االوىل منذ 

تاأ�شي�شها وبن�شبة %100".
وت�شم���ل امل�شاريع اخلدمي���ة بح�شب بي���ان املحافظة، 
"احي���اء ومناطق �شوب ال�شامي���ة املتمثلة بال�شموخ 
القدمي���ة وال�شم���وخ الثانية وحي املتن���زه والعمارات 
ال�شكني���ة القدمي���ة والزاوي���ة وخل���ف امل�ش���ب الع���ام 
واالقت�شادي���ن وال�ش���كك واحلم���ام ق���رب امل�شت�شف���ى 
ودور  والزعي���الت  والكن���ازوة  واملهيدي���ة  الرك���ي 

القابلوات".
وتاب���ع البي���ان، ان "امل�شاري���ع ت�شم���ل اي�ش���ًا مناط���ق 
واحياء اخ���رى من �شوب اجلزيرة من بينها ال�شرقية 
وال�ش���راي واملمر�ش���ات وح���ي اور واملوحي���ة االوىل 

واملوحية الثانية والت�شحية والفداء".
ويف بي���ان الحق، اأعل���ن حمافظ ذي قار ع���ن م�شاريع 
اخ���رى لتح�ش���ن اخلدمات يف ع���دد م���ن املناطق غري 

املخدومة مب�شاريع ال�شرف ال�شحي.
 وق���ال، ان "م�شاري���ع ال�ش���رف ال�شح���ي ت�شم���ل البو 
يف  االملني���وم  ودور  واملفقودي���ن  واال�ش���رى  فيا����س 

�شوب ال�شامية".
ال�شحفي���ن  احي���اء  "�شم���ول  اإىل  الغ���زي،  واأ�ش���ار 
واحل�ش���د ال�شعبي ودور الزراعة و�شوارع متفرقة يف 

�شوب اجلزيرة".
واأك���د، ان "تل���ك املناط���ق مل ت�شمل مب�شاري���ع التبليط 
يف الوق���ت احلا�ش���ر وحلن اجن���از م�شاريع ال�شرف 

ال�شحي".
وتع���د االمط���ار زائرا ثقي���ال على االحي���اء التي ت�شكل 
ح���زام الفقر ملركز مدين���ة لنا�شرية ومراك���ز االق�شية 
والنواح���ي حي���ث تنعدم �شب���كات املج���اري النظامية 
وال�ش���وارع املبلطة وال�شيما يف االحي���اء التي تعاين 
من تلكوؤ م�شاريع البنى التحتية او تلك غري املخدومة 

ب�شبكات املجاري.
وم���ن جانب اخ���ر، اعلن���ت ادارة املحافظة ع���ن احالة 
5 مدار����س يف مناط���ق االهوار على اح���دى ال�شركات 

املحلية.
وذك���ر بيان للمحافظة تلقته )امل���دى(، اأن "حمافظ ذي 
ق���ار اأعل���ن عن احال���ة م�شروع بن���اء مدر�ش���ة �شعة 12 
�شفا عدد 1 ومدر�شة �شعة 9 �شفوف عدد 4 يف اهوار 

اجلباي�س والفهود".
واأ�شاف البيان، اأن "الكلفة االجمالية للم�شاريع بلغت 

مليار و�شتمائة مليون دينار".
وكانت ادارة حمافظة ذي ق���ار ك�شفت منت�شف ال�شهر 
احل���ايل ع���ن املبا�ش���رة باإج���راءات االع���الن واالحالة 
مل�شاري���ع خط���ة ع���ام 2022، الت���ي ت�شتم���ل على 143 
م�شروع���ا بقيم���ة 560 ملي���ار دين���ار، فيم���ا اعلنت عن 
ان���ذار ع���دد م���ن ال�ش���ركات املتلكئ���ة بتنفي���ذ امل�شاريع 

ال�شابقة ولوحت باإدراجها �شمن القائمة ال�شوداء.
ويواج���ه عدد غري قليل من املناطق واالحياء ال�شكنية 
يف حمافظ���ة ذي قار التي يبلغ ع���دد نفو�شها مليونن 
و300 األ���ف ن�شم���ة وت�شم 22 وح���دة اإدارية 10 منها 
متاخم���ة ملناطق االأه���وار م�شاكل متنامي���ة ناجمة عن 
نق����س يف م�شت���وى اخلدم���ات االأ�شا�شي���ة وتده���ور 
وتق���ادم البن���ى التحتية ف�ش���اًل عن عج���ز �شريري يف 
امل�شت�شفي���ات احلكومية يقدر باأك���ر من 4000 �شرير 
وعج���ز باالأبني���ة املدر�شية يقدر باأكر م���ن 700 بناية 
فيم���ا ال ت�ش���كل املناط���ق ال�شكنية املخدوم���ة ب�شبكات 

املجاري اإال اأقل من 30 باملئة من املناطق.
يف ح���ن يعاين قط���اع الكهرب���اء من تق���ادم اخلطوط 
الناقل���ة وال�شب���كات واملحط���ات واملح���والت الثانوية 
الت���ي بات���ت ال ت�شتوعب االأحم���ال املتنامي���ة وتواجه 
خماطر االن�شهار اأو انفجار املحوالت، ومازالت هناك 
الع�ش���رات من القرى غري املخدوم���ة باملاء والكهرباء، 
ناهيك عن معاناة ال�شكان املحلين من �ُشح املياه خالل 
ف�شل ال�شيف وتزاي���د وات�شاع الع�شوائيات ومناطق 

التجاوز على املمتلكات العامة.
وك�شف���ت املوجة املطرية االخ���رية التي حلت على ذي 
ق���ار يف منت�ش���ف ت�شري���ن الث���اين احلايل ع���ن حاجة 
االحي���اء ال�شكني���ة الفق���رية اىل املزي���د م���ن اخلدمات 
وتاأهيل البنى التحتية يف قطاع املجاري وذلك لتفادي 
اال�ش���رار الناجمة عن غزارة االأمطار وغرق ال�شوارع 
وانهي���ار املنازل، اذ �شهد ع���دد من االق�شية والنواحي 
موؤخ���را حوادث متفرقة ت�شبب���ت مب�شرع 4 اأ�شخا�س 
م���ن عائلة واحدة يف ق�شاء الفج���ر وغرق م�شتو�شف 

�شحي يف الغراف.
وطالب���ت او�ش���اط برملاني���ة و�شعبي���ة يف ذي ق���ار يف 
حزي���ران املا�ش���ي بتفعيل ق���رار برملاين �شنفه���ا باأنها 
حمافظ���ة منكوبة، وت�شمن ا�شتح���داث 30 األف درجة 
وظيفية الأبنائها وع�شرة اآالف دار �شكن واطئة الكلفة، 
موؤكدي���ن ان القرار ما زال ح���ربا على ورق رغم مرور 

اأكر من عامن على اقراره.

امل�سي باخلطة التنم�ية الإكمال اخلدمات ال�سكنية

 المبا�سرة باإحالة م�ساريع بنى تحتية 
ل� 30 حيًا في النا�سرية

ك�س��ف تقري��ر اأمريكي عن قيام دول غربية ومنظمات اإغاثة باإمداد الع��راق بتقنيات متط�رة لالرتقاء 
مبنظ�مت��ه املائية القدمي��ة وحتديث اأ�سالي��ب الزراعة، م�ؤك��داً ان اجلفاف احلايل يعر���س االه�ار التي 
يغذيه��ا نه��را دجلة والف��رات اإىل اخلطر. وذك��ر تقرير ل�كال��ة )ا�س��سييتدبر���س( االأمريكية ترجمته 
)امل��دى(، اأن "اأنظار عبا�س ها�سم كانت تتجه بقلق نح� افق ماء ه�ر اجلباي�س، النهار قارب على االنتهاء 

ومع ذلك مل يكن هناك م�ؤ�سر على ع�دة اآخر راأ�س جام��س ميلكه".

الجفاف يت�ضبب با�ضرار كبيرة جدًا لالهوار
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 بغداد/ نب�أ م�شرق

يوا�شل رئي����س جمل�س الوزراء حممد 
�شي���اع ال�ش���وداين حراك���ه الإقليم���ي، 
وم���ن املتوق���ع اأن يجري خ���ال الأيام 
املقبلة زيارات مهمة اإىل تركيا واإيران، 
يحمل م���ن خالها ر�شائل ع���ن عمليات 
ال�شتهداف املتكرر التي تقع من هاتني 
اإىل  اإ�شاف���ة  الع���راق،  عل���ى  الدولت���ني 

ملفات اأخرى تخ�س التجارة واملياه.
واأج���رى ال�ش���وداين اأم�س زي���ارة اإىل 
الكوي���ت، واأكد خالها حر����س العراق 
على بناء عاقات متوازنة مع جريانه، 
ُتبن���ى على اأ�شا����س الح���رام املتبادل 
وال�شع���ي  البلدي���ن،  �شي���ادة  وحف���ظ 
حلل العدي���د من امللفات وف���ق ما يدعم 
امل�شال���ح امل�شركة، ويحقق ال�شتقرار 

يف املنطقة.
وذك���ر بي���ان حكوم���ي، ان »ال�شوداين 
تراأ�س اجلان���ب العراقي خ���ال جل�شة 
مباحث���ات عقده���ا يف الكوي���ت، فيم���ا 
رئي����س  الكويت���ي  اجلان���ب  تراأ����س 
جمل�س الوزراء اأحم���د النواف الأحمد 

ال�شباح«.
واأك���د ال�ش���وداين، بح�شب البي���ان، اأن 
»ه���ذه الزي���ارة له���ا دللت تع���ر ع���ن 
اخل�شو�شية الت���ي حتظى بها الكويت 
لدى العراق، وتعك�س العمق التاريخي 
يف العاق���ات ب���ني البلدي���ن اجلاري���ن 
والرغب���ة يف توطيده���ا عل���ى خمتل���ف 

ال�شعد واملجالت«.
»ال�ش���وداين  اأن  اإىل  البي���ان،  ولف���ت 
لإقام���ة  ع���ن توج���ه حكومت���ه  حت���دث 
احلكوم���ة  م���ع  حقيقي���ة  �ش���راكات 
الكويتي���ة، مبا ينعك����س بو�شوح على 
م�شالح ال�شعبني العراقي والكويتي«.

ون���وه البي���ان، اإىل اأن »رئي����س وزراء 
ع���ن  جانب���ه،  م���ن  اأع���رب  الكوي���ت 
ال�شتع���داد التام للتع���اون الوا�شع مع 
العراق، مبا يخ���دم امل�شالح امل�شركة، 
واإدامة ال�شراك���ة يف جوانب القت�شاد 

وال�شتثمار والتجارة املختلفة«.
وقبل ذل���ك، اأنهى رئي�س ال���وزراء يوم 

الأردن  اإىل  زي���ارة  املا�ش���ي  الثن���ني 
والتقى خاله���ا امللك عبد الل���ه الثاين، 
وعق���د معه بح�شب بي���ان ر�شمي جولة 
مباحثات ثنائية، تناولت العاقات بني 
البلدي���ن، واأه���م �شبل تعزي���ز ال�شراكة 

والتعاون، ملا فيه م�شلحة ال�شعبني.
وقال النائ���ب عن ائتاف دولة القانون 
ثائر خميف، يف حديث مع )املدى(، اإن 
»الرمل���ان يراقب اخلط���وات الإيجابية 
الت���ي يتخذها رئي�س جمل����س الوزراء 
حممد �شي���اع ال�شوداين منذ منح الثقة 
للحكومة، ل�شيما على �شعيد العاقات 

اخلارجية«.
وتاب���ع خمي���ف، اأن »هن���اك الكث���ري من 
ع���ن  الن���واب  الت���ي طرحه���ا  الأ�شئل���ة 
املنهاج ال���وزاري على احلكومة وتاأتي 

الإجابة بنحو �شريع ومبا�شر«.
و�ش���ع  »ال�ش���وداين  ان  اإىل  واأ�ش���ار، 
جدوًل م���ن الزيارات اإىل دول اجلوار، 
لأن اإدارة الدول���ة تكون على م�شتويني 

الأول داخلي والآخر خارجي«.
وي���رى خمي���ف، اأن »الإدارة اخلارجية 
ل تق���ل اأهمية ع���ن اجلان���ب الداخلي«، 
عازم���ة  »احلكوم���ة  اأن  عل���ى  م�ش���ددًا 
يف النفت���اح عل���ى املحي���ط الإقليم���ي 

للعراق«.
ون���وه خمي���ف، اإىل اأن »هن���اك بع����س 
عل���ى  عاق���ات  معه���ا  تربطن���ا  ال���دول 
خمتل���ف الأ�شعدة مثل التعاون الأمني 
والتب���ادل التج���اري يف كل املج���الت 

وتعزيز هذه العاقات«.
»ال�ش���وداين �ش���وف  اأن  و�ش���دد، عل���ى 
اإي���ران  م���ن  كل  اإىل  ر�شائ���ل  يحم���ل 
وتركيا تعر عن ا�شتياء العراق ب�شبب 
الهجم���ات الأخ���رية الت���ي وقعت داخل 
اأرا�شين���ا بو�شفه���ا انته���اكًا لل�شي���ادة 

الوطنية ول تعك�س ح�شن اجلوار«.
وانته���ى خمي���ف، اإىل اأن »هناك ملفات 
اأخ���رى �ش���وف يت���م بحثه���ا م���ع هاتني 
الدولت���ني، اأبرزها مو�شوع املياه التي 

تعد اأهم من التجاوزات الع�شكرية«.
م���ن جانب���ه، اأف���اد النائ���ب ع���ن حتالف 
الفتح معني الكاظمي، اإىل )املدى(، باأن 

»اأي رئي����س وزراء وبعد منح حكومته 
الثقة ميار�س دوره يف اإعادة العاقات 

مع الدول الإقليمية«.
وتاب���ع الكاظم���ي، ان »الع���راق حماط 
ب���� 6 دول مهمة، وه���و حري�س على مد 
ج�ش���ور الثق���ة مع ال���دول الإقليمية يف 
مقدمته���ا اإي���ران وتركيا حي���ث تربطنا 
معهما عاقات م�شركة اأبرزها التبادل 

التجاري والعاقات ال�شيا�شية«.
وحت���دث ع���ن »متغ���ري جدي���د وه���و ما 
يح�شل داخ���ل الأرا�ش���ي العراقية من 

وج���ود  بحج���ة  ع�شك���ري  ا�شته���داف 
اإي���ران  م���ن  ل���كل  معار�ش���ة  اأح���زاب 

وتركيا«.
واأكد الكاظمي، اأن »زيارات ال�شوداين 
القادم���ة �ش���وف ت�شم���ل كل م���ن اإيران 
وتركي���ا من اأجل معاجلة ه���ذه امل�شكلة 
وتك���ون للع���راق جه���ود حثيث���ة ملن���ع 
تواجد حركات تو�ش���ف باأنها اإرهابية 

على اأرا�شيه«.
يج���ب  الج���راء  »ذل���ك  اأن  واأردف، 
وتركي���ا  اإي���ران  قب���ل  م���ن  يواج���ه  اأن 

باحرام �شي���ادة الع���راق«، اإل اأنه لفت 
اإىل »�شعوب���ة يف الت���زام تركيا بح�شن 
اجل���وار م���ع توغله���ا داخ���ل الأرا�شي 

العراقية«.
وي�شر�ش���ل الكاظمي، اأن »ل���واًء تركيًا 
احل���ايل  الوق���ت  يف  متواج���د  كام���ًا 
داخل قاعدة بع�شيق���ة التابعة ملحافظة 

نينوى، اإ�شافة اإىل 90 مقرًا اآخر«.
وي���رى، ان »ت�شوية ه���ذا امللف بحاجة 
اإىل تفاه���م جدي وحقيق���ي، وا�شتعداد 
عراقي ملنع حترك اجلماعات املناه�شة 

لكل من اإيران وتركيا على اأرا�شيه«.
وا�شتط���رد الكاظمي، اأن »ال�شاح الذي 
بيد العراق ملواجهة اأي خرق لاتفاقات 
املتعلق���ة بح�ش���ن اجلوار ه���و ال�شاح 
التب���ادل  عل���ى  والتاأث���ري  القت�ش���ادي 

التجاري امل�شرك«.
ويوا�شل، اأن »احلوارات �شوف ت�شمل 
اي�ش���ًا املل���ف املائي بالتزام���ن مع قيام 
اجلانب الرك���ي باإن�شاء �شدود حرمت 
الع���راق م���ن حق���ه يف املي���اه، بحج���ة 

ا�شتغالها يف الطاقة الكهربائية«.

»الع���راق  اأن  اإىل  الكاظم���ي،  وم�ش���ى 
يحت���اج اإىل ا�شتمرار العاقات مع دول 
اجلوار وهذا ما يجعل رئي�س الوزراء 
يذه���ب بنف�شه اإىل احل���وار معها ب�شاأن 

هذه امللفات«.
النائ���ب ع���ن حتال���ف  اإىل ذل���ك، يج���د 
تق���دم عدنان الره���ان يف ت�شريح اإىل 
)امل���دى(، اأن »ح���راك رئي����س جمل����س 
اأم���ر  اجل���وار  دول  عل���ى  ال���وزراء 
�شروري لك���ون امللف يخ�س اجلانبني 

الأمني واملائي«.
وتاب���ع الرهان، اأن »احلكومة و�شعت 
�شمن منهاجها فتح عاقات دبلوما�شية 
م���ع ال���دول كاف���ة، وق���د لحظن���ا ه���ذا 
احلراك من خال زيارة ال�شوداين اإىل 

الأردن«.
واأك���د، اأن »جولت���ه �ش���وف ت�شم���ل كل 
م���ن تركي���ا واإي���ران ملناق�ش���ة امللف���ات 
العالق���ة، فامللف القت�ش���ادي �شروري 
ج���دًا اإ�شاف���ة اإىل اأزمة قط���ع املياه عن 

العراق«.
وذهب الرهان، اإىل »�شرورة اأن يبذل 
كب���ريًا  ال�ش���وداين جه���دًا دبلوما�شي���ًا 
م���ن اأج���ل �شم���ان ح�ش���ة الع���راق م���ن 
املي���اه، اإ�شافة اإىل اإيق���اف ال�شتهداف 
الع�شك���ري الذي يقع با�شتمرار من قبل 

هاتني الدولتني«.
واأردف، اأن »الرملان داعم لهذا احلراك 
ال���دويل ال���ذي يجريه ال�ش���وداين على 
امل�شت���وى الإقليم���ي ويتمن���ى من���ه اأن 
تاأت���ي النتائ���ج اإيجابي���ة خ���ال وق���ت 

قريب«.
واأكم���ل الرهان بالق���ول، اإن »النفتاح 
عل���ى دول اجل���وار �ش���وف ي�ش���ب يف 
م�شلحة هذه ال���دول والعراق على حد 
�ش���واء، وهو اأم���ر �شب���ق اأن مت التاأكيد 
علي���ه يف املنهاج ال���وزاري والتفاقات 

ال�شيا�شية«. 
وتق���وم كل م���ن تركي���ا واإي���ران عل���ى 
نحو م�شتمر بهجم���ات داخل الأرا�شي 
العراقي���ة اأوقع���ت ع���ددًا م���ن ال�شحايا 
بني �شهيد وجريح و�شط اإدانات دولية 

ودعوات لإيقاف هذه العتداءات.

 بغداد/ المدى

م���ا زال���ت الطفول���ة يف الع���راق تعي����س واقع���ًا 
ماأ�شاوي���ًا، ويتحدث مراقبون عن �شرورة اإطاق 
حملة وطنية لإنقاذ �شغ���ار ال�شن مما يتعر�شون 
اإليه م���ن انته���اكات التي اأخ���ذت �ش���ورًا متعددة 

اأبرزها، الت�شول وت�شغيلهم باعة متجولني.
وتوؤك���د اجلهات الر�شمية يف العراق اأن م�شكات 
الطفول���ة متجذرة تعود اإىل �شنوات من احلروب 
واملتغ���ريات ال�شيا�شية، موؤك���دة اأن حلها بحاجة 
اإىل م���دة لي�ش���ت بالق�ش���رية وتعاون م���ن جميع 

اجلهات ذات العاقة.
وي�شعى الرملان اإىل مترير قانون حماية الطفولة 
و�ش���ط اعرا�شات م���ن بع�س الكت���ل ال�شيا�شية، 
حي���ث مت اإجن���از الق���راءة الأوىل للم�شروع الذي 
ورد اإىل احلكومة ال�شابقة وبانتظار تقرير جلنة 
ال�شرة والطفولة والتعديات واملقرحات عليه.
وق���ال مدير ال�شرط���ة املجتمعية التابع���ة لوزارة 
الداخلي���ة غال���ب العطي���ة، اإن »مل���ف العن���ف �شد 
الأطف���ال ميثل انعكا�شًا مليئ���ًا بالأحداث الدموية 
واحلروب، بداية من احل���رب العراقية الإيرانية 
واحل�ش���ار  الثاني���ة  اخللي���ج  ح���رب  ث���م  وم���ن 

القت�شادي انتهاًء اإىل تغيري النظام ال�شابق«.

واأ�شاف العطية، ان »الإرهاب الذي جاء بعد عام 
2003 كان ل���ه اأثر كبري عل���ى الأطفال وتدخل يف 
تعليمه���م ودرو�شه���م، ولذا فاأننا نعي����س انعكا�شًا 
لاأح���داث التاريخي���ة الت���ي ا�ش���ّرت بالعراقي���ني 

وانعك�شت على �شغار ال�شن بالتحديد«.
ولف���ت، اإىل اأن »وزارة الداخلي���ة بو�شفها اإحدى 
موؤ�ش�ش���ات ال�شلطة التنفيذي���ة تعمل على تطبيق 
القوان���ني �ش���واء م���ن خ���ال مرك���ز ال�شرط���ة اأو 

مديرية حماية العنف �شد ال�شرة والطفل«.
ونوه العطي���ة، اإىل اأن »ال�شرطة املجتمعية تعمل 
عل���ى زيادة الوع���ي لتعري���ف الأطف���ال بحقوقهم 
وتوعي���ة الآباء والكب���ار؛ من اأج���ل احلفاظ على 

�شغار ال�شن وتن�شئتهم بالنحو ال�شحيح«.
وي���رى، اأن »تقب���ل الأ�ش���ر العراقي���ة لفك���رة ع���دم 
املطل���وب،  بامل�شت���وى  لي����س  اأطفاله���م  تعني���ف 
واأ�شب���ح العن���ف متج���ذرًا يف نف�شي���ة املجتم���ع 

العراقي نتيجة اجلوانب التاريخية«.
وحتدث العطية، اإىل »احلاجة ل�شنوات من العمل 
امل�ش���رك وخطة �شراتيجية حتى جنري تغيريًا 
�شام���ًا عل���ى هذا ال�شعي���د، فالتغي���ري ل ميكن اأن 

يح�شل بني ليلة و�شحاها«.
واأك���د، اأن »التعام���ل م���ع مل���ف الطفول���ة واحل���د 
م���ن النته���اكات عل���ى ال�شغ���ار اأمر ت�ش���رك فيه 

جميع ال���وزارات واملوؤ�ش�ش���ات وو�شائل العام 
ومنظمات املجتمع املدين والنا�شطني«.

وانته���ى العطية، اإىل اأن »العنف له �شور متعددة 
البع����س منه���ا داخ���ل الأ�ش���رة الواح���دة والآخر 
خارجها عندما يدفع الأهل ابناءهم لاعتداء على 
الخري���ن، وهذه عقد نف�شي���ة �شوف يربى عليها 

الطفل وتنتقل اإىل �شلوكياته يف امل�شتقبل«.
اإىل ذل���ك، ذكرت النائب���ة ال�شابقة ندى اجلبوري، 
اأن »الع���راق كان من املفر����س اأن يعي�س الأطفال 
اأف�ش���ل نظ���رًا لمتاك���ه منظوم���ة  في���ه بو�ش���ع 

قانونية ر�شينة«.
واأ�شاف���ت اجلبوري، اأن »و�ش���ع الأطفال احلايل 
ميكن ماحظت���ه مبجرد التج���وال يف ال�شوارع، 
حي���ث ن�شاهد عددًا كب���ريًا اأما باع���ة متجولني اأو 

مت�شولني«.
يف  كف���ل  العراق���ي  »الد�شت���ور  ان  واأو�شح���ت، 
املادت���ني 29 و30 احلماي���ة للطفول���ة، وحماي���ة 

ال�شرة، وعمودها الأ�شا�شي هم �شغار ال�شن«.
ولفتت اجلب���وري، اإىل »وجود اإهم���ال كبري لهذا 
امللف عل���ى ال�شعيدي���ن احلكوم���ي والت�شريعي، 
فاجلمي���ع مق�ش���ر خ���ال ال�شن���وات املا�شي���ة يف 

توفري احلماية للطفل العراقي«.
وجت���د، اأن »امل�شكل���ة الرئي�شة ل تتعل���ق بانعدام 

الت�شريعات فح�شب، لأننا نحتاج اليوم اإىل حملة 
وطنية لإنقاذ الطفولة يف العراق«.

تب���داأ  احلمل���ة  »ه���ذه  اأن  اجلب���وري،  واأوردت 
بالت�شريع وذلك ب�شن قانون حلماية الطفولة ومن 
ث���م تنتقل اإىل اجلانب التنفي���ذي ف�شًا عن تفعيل 

التفاقيات الدولية التي �شادق عليها العراق«.
ولفت���ت، اإىل اأن »الع���راق �ش���ادق عل���ى اتفاقي���ة 
الطف���ل يف ع���ام 1989، ودخل���ت حي���ز النفاذ يف 
اأم���ا الروتوكول���ني الإ�شافي���ني  الع���ام الت���ايل، 
مت���ت امل�شادقة عليهم���ا يف عام 2000 التي متنع 
م���ن ا�شتخ���دام الأطف���ال يف النزاع���ات امل�شلح���ة 

وال�شتغال اجلن�شي«.
واأردف���ت اجلبوري، ان »امل�شروع احلايل لقانون 
حماية الطفل قد متت قراءته الأوىل ونحن لدينا 
اعرا�ش���ات عليه���ا ونعمل على اإع���داد تو�شيات 

ب�شاأنها من خال التعاون مع الرملان« 
من جانبه، ذكر الباحث القانوين حيدر ال�شويف، 
اأن املنظوم���ة الت�شريعي���ة يف الع���راق اخلا�ش���ة 
بالطف���ل متكاملة، لأنن���ا من�شم���ون اإىل اتفاقيات 

حماية الطفل«.
وتاب���ع ال�شويف، اأن »اآخ���ر التفاقيات التي ان�شم 
اإليه���ا الع���راق بهذا ال�ش���اأن كانت يف ع���ام 2007، 
و�ش���در مبوجبها قانون م���ن جمل�س النواب حمل 

الرقم )22( ل�شنة 2007«.
ولف���ت، اإىل »قوان���ني اأخ���رى منه���ا قان���ون وزارة 
العمل وقان���ون رعاية الأحداث وقانون العقوبات 
وقان���ون ال�شم���ان الجتماع���ي وقان���ون احلماية 

الجتماعية«.
وي���رى ال�ش���ويف، اأن »ه���ذه املنظوم���ة القانونية 
غّطت جميع متعلق���ات حماية الطفل«، م�شددًا على 
ان »امل�شكلة تظهر من الناحية القت�شادية وف�شًا 

عن التفكك الجتماعي«.
واأك���د، اأن »موؤ�ش�شات الدولة املعنية برعاية الطفل 
وحمايت���ه ومن���ع العن���ف بحق���ه وحظ���ر ت�شغيله، 
رة يف عملها، فهناك قوانني مهمة نافذة لكنها  مق�شّ
مل جتد طريقها اإىل التنفيذ لغاية الوقت احلايل«.

وي�شر�شل ال�ش���ويف، اأن »اأهمية وجود القوانني 
تاأت���ي م���ن تطبيقها، فل���و كانت موؤ�ش�ش���ات الدولة 
ل�شيم���ا يف وزارة العمل والدوائ���ر التابعة لها قد 
اأجن���زت واجباتها على امت وج���ه لو�شلنا اإىل حل 

اأف�شل بكثري عّما نحن عليه حاليًا«.
ودعا، اإىل »تفعيل هذه القوانني من خال تطبيقها 
وه���ي م�شوؤولي���ة اجله���ات التنفيذي���ة كل بح�شب 

اخت�شا�شه املعني ب�شوؤون الطفولة يف العراق«.
وم�ش���ى ال�ش���ويف، اإىل اأن »الد�شت���ور العراق���ي 
يكف���ل حماي���ة الطف���ل ومن���ع العت���داء علي���ه اأو 
التع�ش���ف بحق���ه ويحف���ظ حقوق���ه املختلف���ة م���ن 

الهدر«.

بغداد/ �شيف الحر

الب�شائ���ع  الع���راق  ي�شت���ورد  �شن���وات  من���ذ 
ال�شيني���ة والإيراني���ة ب�ش���ورة كب���رية، حتى 
غزت الأ�شواق واأ�شبح ا�شتخدامها �شائعًا من 
قبل املواطن���ني العراقيني.. خمت�شون ك�شفوا 
اأ�شباب توجه التجار اإىل هذه الب�شائع وترك 
الب�شائع الأوروبي���ة الر�شينة، و�شط دعوات 

لزيادة الرقابة على ال�شلع امل�شتوردة.
ويف ه���ذا ال�ش���دد، اأ�ش���ار نائ���ب غرف���ة جتارة 
بغ���داد ح�شن ال�شي���خ اىل اأن ب�شائ���ع الحتاد 
الأوروب���ي ا�شعاره���ا مرتفع���ة ج���دا بالن�شبة 
للتج���ار ا�شاف���ة اىل �شعوب���ة ح�شوله���م على 

تاأ�شريات الدخول بالن�شبة لتلك الدول.
وقال ال�شيخ يف حديث مع )املدى(، اإن “هناك 
�شعوبة اأي�شا يف ال�شحن والتحويات املالية 
لل���دول  بالن�شب���ة  املعار����س  اإىل  والو�ش���ول 
الأوروبية وهذه كلها عوامل تعيق التجار عن 

التوجه اإىل اأوروبا”.
واأ�ش���اف اأن “ال���دول الآ�شيوي���ة ت�شهل حركة 
التج���ارة من اأج���ل مناف�شة ال���دول الأوروبية 
بينما الأخ���رية تفر�س �شروط���ا معقدة جتعل 

التجارة معها غري جمدية”.
م���ن جانبه، اأك���د ع�شو جمل����س النواب حممد 
البل���داوي، اأن م�شاألة ا�شت���رياد الب�شائع تتبع 
ال�شعار وامل�شتورد واليوم الب�شاعة ال�شينية 
هي امل�شيطرة يف اوروبا لكن عملية جلب هذه 
الب�شائ���ع وا�شتريادها يج���ب ان يخ�شعا اىل 
�شلط���ة وا�شحة وان كان الي���وم جزء من هذه 

الب�شائع ذات جودة ب�شيطة.
وق���ال البل���داوي يف حديث خا����س ل�)املدى(، 
اإنه “لي�س هناك مانع من دخول هذه الب�شائع 
لك���ن ال�شعار يف املنا�ش���ئ الوروبية مرتفعة 

جدا وهناك توجه اىل دعم امل�شتوردين لتلبية 
حاجة ال�ش���وق ل�شيما الطبق���ات الفقرية وان 
ياأتوا مبواد و�شلع تك���ون ا�شعارها منخف�شة 

على ح�شاب اجلودة”.
اإىل ذل���ك، اأو�ش���ح اخلب���ري القت�ش���ادي م���اذ 
المني، ان “توجه التجار دائما ما يكون نحو 
اجله���ات والب�شائ���ع الت���ي تدر عليه���م ارباحا 

كبرية بغ�س النظر عن اجلودة والر�شانة”.
وقال الأمني يف حديث م���ع )املدى(، اإن “هذه 
الب�شائ���ع الرخي�شة اثرت بال�شكل الكر على 
ال�شناع���ة املحلية التي يكون �شعرها اأغلى من 
امل�شت���ورد وعلي���ه فان املواطن���ني يعزفون عن 
اقتن���اء احلاجات املحلية ويكون التوجه نحو 

الب�شائع الرخي�شة”.
واأ�ش���ار اإىل ان “مقايي����س ال�شيط���رة النوعية 
التابع���ة ل���وزارة التخطي���ط مل تاأخ���ذ دوره���ا 
الكام���ل يف هذا املجال ما جع���ل العراق �شوقا 
مباحة ل���كل املنتجات، �ش���واء امل�شموح بها اأم 

غري امل�شموح”.
وكان مظه���ر حمم���د �شال���ح امل�شت�ش���ار املايل 
اأك���د يف )14 كان���ون  ق���د  ال���وزراء،  لرئي����س 
يف  اخلارجي���ة  التج���ارة  اأن   ،)2021 الأول 
الع���راق، اعتم���دت ما ي�شم���ى ب�شيا�ش���ة الباب 
املفت���وح، وه���و الأمر ال���ذي زاد م���ن م�شكات 
الإغ���راق ال�شلع���ي م���ن منتجات بل���دان تدعم 
�شادراتها اإىل الع���راق على نطاق وا�شع، لكي 
يتم تداولها باأبخ����س الأثمان داخل الأ�شواق، 
فكان���ت �شحية ذلك التح���رر التجاري الوا�شع 
ه���ي قمع احل���رف اليدوي���ة، بدءًا م���ن �شناعة 
وانته���اء  املدر�شي���ة،  واحلقائ���ب  الأحذي���ة 
مبختل���ف املفرو�شات والأثاث وحتى كثري من 
م�شتلزم���ات البناء وغريها م���ن مفا�شل املهن 

ومنتجاتها املحلية.

رئي�س الوزراء يوؤكد من الكويت ال�شعي لبن�ء عالق�ت متوازنة مع دول الجوار

جولة ال�سوداني االإقليمية ت�سمل اإيران وتركيا الإنهاء االعتداءات الع�سكرية

التج�ر يتجهون اإلى الدول ال�شرقية في توريد ال�شلع

»التعقيدات« تمنع و�سول ب�سائع 
اأوروبا اإلى االأ�سوق العراقية

الداخلية: اإنه�ء التعنيف �شد ال�شغ�ر بح�جة اإلى �شنوات

دعوات الإطالق حملة لحماية الطفولة: قوانين مغّيبة 
وموؤ�س�سات مق�سرة

ات�ساع ملحوظ في ا�ستخدام االطفال بعمليات الت�سول

ال�سوداني خالل جولة المباحثات مع الحكومة الكويتية اأم�س
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تعلن محافظة ذي قار عن مناقصة مش��روع )انش��اء شوارع وأزقة وأرصفة في 
مناطق )الشرقية ، اجلزيرة(( ضمن قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 
رقم )2( لس��نة 2022. خطة تنمية االقاليم واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود 
احلكومية رقم )2( لسنة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط 
امللحقة به��ا وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادي��ة النافذة وقانون الدعم 
الط��ارئ ان وثيق��ة الدع��وة لتق��دمي العط��اء )االعالن( ع��ن املناقص��ة العامة 
لهذا املش��روع س��وف تنش��ر في اجلرائد الوطنية )املدى، العدالة، املس��تقبل 
العراقي( وس��يتم العمل عند فحص وتقييم العط��اءات وفق االلية املعتمدة 
للمناقصات )الوثائق القياسية( والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول 
املؤهلة االش��تراك فيها كم��ا هو محدد في النش��رة التوضيحية الصادرة من 
االمم املتح��دة )اخلاصة بتعري��ف الدول املؤهل��ة(. وبإمكان مقدم��ي العطاءات 
ش��راء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طل��ب حتريري إلى العنوان احملدد 
بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع 
من قبل قس��م حس��ابات املشاريع في ديوان احملافظة وس��وف يتم عقد املؤمتر 
اخلاص باالجابات على استفس��ارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )12( 
ظه��راً من ي��وم )الثالثاء( املص��ادف 2022/11/29 في الدائرة املس��تفيدة فعلى 
الراغبني من الش��ركات واملقاول��ني العراقيني املؤهلني واملصنف��ني من الدرجة 
املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص 
مراجعة ديوان محافظة ذي قار – قس��م العقود احلكومية لش��راء نسخة من 
الوثائق اخلاصة باملش��روع علماً إن سعر العطاء الواحد )وكما مؤشر ازاءه( غير 
قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للش��ركات العراقية غير 
نافذة وأوراق التس��جيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن 

العطاء املستمسكات التالية: 
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلب��ات الفني��ة: اخلبرة التخصصي��ة )االعمال املماثل��ة( ولعقد عدد )1( 
ومببل��غ ال يق��ل ع��ن )7.929.522.000( س��بعة مليارات وتس��عمائة وتس��عة 
وعشرون مليون وخمس��مائة واثنان وعش��رون الف دينار عراقي وللسنوات ال� 

)10( السابقة مت إجنازها بنجاح وجودة كاملة. 
ب- املعدات واآلليات )توفير أو تعاقد( )املدرجة في اجلدول ادناه( 

ج- الكوادر الفنية : )املدرجة في اجلدول أدناه(. 
د- املتطلبات املالية: 

أوالً: األداء املالي الس��ابق الذي يظهر حتقيق األرباح للسنتني األخيرتني في حال 

توفرها أو الس��نتني التي س��بقت االزمة املالية هي )2012 – 2013( و)كش��ف 
احلسابات اخلتامية( مصدق من محاسب قانوني. 

ثانياً: املوارد املالية )الس��يولة النقدية(: من خ��الل تقدمي ما يثبت القدرة املالية 
لتنفيذ املش��روع ملبلغ اكبر او يساوي )3.303.967.000( ثالثة مليارات وثالثمائة 

وثالثة مليون وتسعمائة وسبعة وستون ألف دينار عراقي. 
ثالث��اً: معدل االيراد الس��نوي ان يك��ون اكبر من أو يس��اوي )13.399.424.000( 
ثالثة عش��ر مليار وثالثمائة وتسعة وتسعون مليون واربعمائة وأربعة وعشرون 
ألف دينار عراقي )وعلى ان ال يقل عن س��نتني وال يزيد عن عشر سنوات( وخالل 

السنوات العشرة السابقة. 
د- املتطلبات القانونية:

اوالً: االهلية وتش��مل )جنس��ية الش��ركة مقدمة العط��اء – ال يوجد تضارب 
باملصال��ح، لم يتم ادراج الش��ركة املقدمة في القائمة الس��وداء، الش��ركات 
اململوك��ة للدول��ة )ان تثبت انها مس��تقلة قانوني��اً ومالياً وانه��ا تعمل وفق 
القان��ون التج��اري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل(، غير مس��تبعدة 
من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس 

األمن للمشاركة في املناقصات(. 
ثانياً: عدم ممانعة )نس��خة أصلية + نس��خة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة 

العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار. 
ثالثاً : ش��هادة تأس��يس الش��ركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة 
العط��اء اجنبي��ة تقوم بتق��دمي اوراقه��ا كافة ومصدق��ة ل��دى وزارة اخلارجية 

العراقية وحسب القانون. 
رابعاً: هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة 

وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول أدناه.
خامساً: وصل شراء املناقصة )نسخة أصلية + نسخة مصورة(. 

1- كل العطاءات يج��ب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولية( ملقدمي 
العط��اءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س��فتجة صادرة من 
مصرف معتمد في العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع 
ومعن��ون إلى جهة التعاقد )ديوان محافظة ذي قار/ قس��م العقود احلكومية( 
ويذك��ر فيه رقم واس��م املناقص��ة ويكون نافذ مل��دة 150 يوم م��ن تاريخ غلق 
املناقصة وعلى املناقص الفائز )الش��ركة او املقاول( الذي ترسو عليه املناقصة 
مباش��رة بع��د اصدار كت��اب االحالة قبل توقي��ع العقد تق��دمي خطاب ضمان 
بحس��ن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر 

م��ن احد املصارف العراقية ف��ي بغداد او احملافظات اجلنوبي��ة نافذاً إلى ما بعد 
انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية. 

2- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات 
املقدم��ة من املناقصني مس��تجيبة عند تلبيتها ملعايي��ر التأهيل احملددة فيها 
بفروعه��ا كافة والش��روط القانوني��ة والفني��ة واملالية املطلوبة في ش��روط 
املناقص��ة وفي حال عدم الت��زام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياس��ية 

بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
3- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة )120( يوم اعتبارا من 

تاريخ غلق املناقصة. 
4- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 

5- تتحم��ل من ترس��و علي��ه املناقصة اجور النش��ر واالعالن وآلخ��ر اعالن عن 
املناقص��ة وان تتحمل الش��ركة التي يح��ال بعهدتها العم��ل كافة الضرائب 
والرس��وم الت��ي تفرض م��ن قب��ل الدول��ة واي مصاري��ف اخرى تن��ص عليها 

التعليمات النافذة.
6- يلت��زم الطرف الثاني بان يش��غل ما ال يقل عن )30%( م��ن عمالة موظفيه 
العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن توفير 
االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30 يوم( من 

تاريخ استالم املركز للطلب. 
7- في حالة اش��تراك اكثر م��ن مناقص في تقدمي عطاء واح��د لتنفيذ العقد 
تك��ون مس��ؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفي��ذه على ان يقدم عقد 
مش��اركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء او منوذج اتفاق أولي على الش��راكة 
موق��ع م��ن قبل اطراف الش��راكة مع��زز بتعهد م��ن قبلهم بع��دم التنازل أو 
االنس��حاب في حال رس��و املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد الشراكة 
بينهم��ا مصدق اصولياً بعد توقي��ع العقد خالل مدة ال تتج��اوز )14 يوماً( من 
تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء وفيتم معاملة املشتركني 

معاملة الناكل أو اخملل وحسب واقع احلال. 
8- احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.

9- تتحم��ل الدائرة املس��تفيدة مس��ؤولية الكش��ف الفني املع��د من قبلها 
واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد املقاولة.

10- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية . 
11- تلتزم الش��ركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال 
النواق��ص الت��ي تس��مح به��ا التعليمات خالل س��بعة اي��ام م��ن تاريخ فتح 

عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
12- تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمش��روع مع 
مراعاة االلتزام بضوابط الس��عر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها للمواصفات 

املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 في 2017/8/3.
13- ملكي��ة التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود 

الى صاحب العمل.  
14- في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول( الس��لفة فال يحق له ان يطالب 
بأي تعويضات وعليه االس��تمرار بتنفيذ املش��روع وعلى كفاءات��ه املالية التي 
قدمها ابتداءاً عن اإلحالة وتس��تمر مطالبته ملس��تحقاته اصولياً دون االخالل 
مبضمون املادة 62/ط من ش��روط االعمال الهندس��ية املدنية بقس��ميها األول 

والثاني. 
15- ال يحق للش��ركات التي لديها ثالث عقود أو أكثر لم تنفذ االشتراك بهذه 
املناقصة اس��تناداً الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط – دائرة العقود احلكومية 

العامة – قسم االستشارات والتدريب العدد 25524/7/4 في 2022/9/27 . 
16- ان آخ��ر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الس��اعة )11( ظه��راً من يوم )االثنني( 
املص��ادف 2022/12/5 إل��ى العن��وان التال��ي محافظة ذي قار - قس��م العقود 
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية- االدارة احمللية- قرب مصرف الرش��يد 
- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار س��ابقاً(... على ان تكون االسعار املقدمة 
بالدين��ار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مس��تندات العطاء 
وتك��ون الكتاب��ة واضح��ة وخالية م��ن احلك والش��طب وتكون جمي��ع األوراق 
مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد 
االلكترون��ي ويلت��زم املقاول بصحت��ه ويعتبر التبليغ من خالل��ه ملزم واصولياً 
وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية األحوال املدنية وبطاقة 
السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد االلكتروني، وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي 
قار - مبنى احملافظة القدمية – ش��ارع النيل، وس��وف ترفض العطاءات املتأخرة، 
وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس��مية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على 
ان تق��دم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس��م 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
17- تسدد مبالغ املشروع املذكور ادناه من التخصيصات املتوفرة في احملافظة. 

E-mail: GC.thiqar@yahoo.com : امييل قسم العقود احلكومية

جمهورية العراق
حمافظة ذي قار 

ق�سم العقود احلكومية
العدد: 1803

التاريخ: 2022/11/20

املناق�سة: رقم )39( 
اإىل / كافة املقاولني وال�سركات العراقية والأجنبية

م / اإعــــــالن

�سعر الك�سف ت
امل�سادق 

مدة 
التاأمينات املطلوبة/ املوقع الدائرة امل�ستفيدة ا�سم امل�سروع العمل 

بالدينار 
الت�سنيف 
�سعر العطاء بالدينار على الأقل 

انشاء شوارع وازقة وارصفة في مناطق )الشرقية، اجلزيرة(360 يوم 111.598.115.500
مديرية بلدية 

الناصرية 
الناصرية

1% من قيمة الكشف 
التخميني 

انشائية 
الثالثة 

1.500.000 مليون 
وخمسمائة ألف دينار 

قانون الدعم الطارئ لالأمن الغذائي والتنمية 
)خطة 600 مليار دينار ولكافة الوحدات الدارية(

الدكتور حممد هادي ح�سني 
حمافظ ذي قار

املعدات واآلليات 
)توفير او تعاقد(

الكوادر فارشة اسفلت عدد )1( حفارة صغيرة عدد )1( حفارة كبيرة عدد )3( تنكر ماء عدد )1( كريدر عدد )2( شفل مختلف االحجام عدد )3( 
الفنية 

مهندس 
مدني عدد )2( 

مساح 
عدد )3(  معمل اسفلت متكاملمعمل كونكريت متكامل قالب مختلف االحجام عدد )9( حادلة ستيل عدد )2( حادلة مطاطية عدد )2( حادلة ضلفية عدد )2( 

تعل��ن محافظة ذي قار عن مناقصة مش��روع )انش��اء ش��وارع وأزقة وأرصفة 
وقال��ب جانبي( في مناطق )املوحية األولى والثانية( ضمن قانون الدعم الطارئ 
لألمن الغذائي والتنمية رقم )2( لس��نة 2022. خطة تنمية االقاليم واستناداً 
لتعليم��ات تنفيذ العق��ود احلكومية رقم )2( لس��نة 2014 املعدل��ة الصادرة 
م��ن وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليم��ات تنفيذ املوازنة العامة 
االحتادية النافذة وقانون الدعم الطارئ ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )االعالن( 
عن املناقصة العامة لهذا املش��روع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الدستور، 
املدى، الشرق( وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة 
للمناقصات )الوثائق القياسية( والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول 
املؤهلة االش��تراك فيها كم��ا هو محدد في النش��رة التوضيحية الصادرة من 
االمم املتح��دة )اخلاصة بتعري��ف الدول املؤهل��ة(. وبإمكان مقدم��ي العطاءات 
ش��راء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طل��ب حتريري إلى العنوان احملدد 
بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع 
من قبل قس��م حس��ابات املشاريع في ديوان احملافظة وس��وف يتم عقد املؤمتر 
اخلاص باالجابات على استفس��ارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )12( 
ظه��راً من ي��وم )االربعاء( املص��ادف 2022/11/30 في الدائرة املس��تفيدة فعلى 
الراغبني من الش��ركات واملقاول��ني العراقيني املؤهلني واملصنف��ني من الدرجة 
املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص 
مراجعة ديوان محافظة ذي قار – قس��م العقود احلكومية لش��راء نسخة من 
الوثائق اخلاصة باملش��روع علماً إن سعر العطاء الواحد )وكما مؤشر ازاءه( غير 
قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للش��ركات العراقية غير 
نافذة وأوراق التس��جيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن 

العطاء املستمسكات التالية: 
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلب��ات الفني��ة: اخلبرة التخصصي��ة )االعمال املماثل��ة( ولعقد عدد )1( 
ومببلغ ال يقل عن )6.600.410.000( س��تة مليارات وس��تمائة مليون واربعمائة 
وعش��ر ألف دينار عراقي وللس��نوات ال� )10( الس��ابقة مت إجنازها بنجاح وجودة 

كاملة. 
ب- املعدات واآلليات )توفير أو تعاقد( )املدرجة في اجلدول ادناه( 

ج- الكوادر الفنية : )املدرجة في اجلدول أدناه(. 
د- املتطلبات املالية: 

أوالً: األداء املالي الس��ابق الذي يظهر حتقيق األرباح للسنتني األخيرتني في حال 

توفرها أو الس��نتني التي س��بقت االزمة املالية هي )2012 – 2013( و)كش��ف 
احلسابات اخلتامية( مصدق من محاسب قانوني. 

ثانياً: املوارد املالية )الس��يولة النقدية(: من خ��الل تقدمي ما يثبت القدرة املالية 
لتنفيذ املش��روع ملبل��غ اكبر او يس��اوي )2.750.170.000( ملياران وس��بعمائة 

وخمسون مليون ومائة وسبعون ألف دينار عراقي. 
ثالثاً: معدل االيراد الس��نوي ان يكون اكبر من أو يساوي )11.153.470.000( احد 
عشر مليار ومائة وثالثة وخمسون مليون واربعمائة وسبعون ألف دينار عراقي 
)وعلى ان ال يقل عن سنتني وال يزيد عن عشر سنوات( وخالل السنوات العشرة 

السابقة. 
د- املتطلبات القانونية:

اوالً: االهلية وتش��مل )جنس��ية الش��ركة مقدمة العط��اء – ال يوجد تضارب 
باملصال��ح، لم يتم ادراج الش��ركة املقدمة في القائمة الس��وداء، الش��ركات 
اململوك��ة للدول��ة )ان تثبت انها مس��تقلة قانوني��اً ومالياً وانه��ا تعمل وفق 
القان��ون التج��اري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل(، غير مس��تبعدة 
من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس 

األمن للمشاركة في املناقصات(. 
ثانياً: عدم ممانعة )نس��خة أصلية + نس��خة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة 

العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار. 
ثالثاً : ش��هادة تأس��يس الش��ركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة 
العط��اء اجنبي��ة تقوم بتق��دمي اوراقه��ا كافة ومصدق��ة ل��دى وزارة اخلارجية 

العراقية وحسب القانون. 
رابعاً: هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة 

وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول أدناه.
خامساً: وصل شراء املناقصة )نسخة أصلية + نسخة مصورة(. 

1- كل العطاءات يج��ب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولية( ملقدمي 
العط��اءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س��فتجة صادرة من 
مصرف معتمد في العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع 
ومعن��ون إلى جهة التعاقد )ديوان محافظة ذي قار/ قس��م العقود احلكومية( 
ويذك��ر فيه رقم واس��م املناقص��ة ويكون نافذ مل��دة 150 يوم م��ن تاريخ غلق 
املناقصة وعلى املناقص الفائز )الش��ركة او املقاول( الذي ترسو عليه املناقصة 
مباش��رة بع��د اصدار كت��اب االحالة قبل توقي��ع العقد تق��دمي خطاب ضمان 
بحس��ن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر 

م��ن احد املصارف العراقية ف��ي بغداد او احملافظات اجلنوبي��ة نافذاً إلى ما بعد 
انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية. 

2- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات 
املقدم��ة من املناقصني مس��تجيبة عند تلبيتها ملعايي��ر التأهيل احملددة فيها 
بفروعه��ا كافة والش��روط القانوني��ة والفني��ة واملالية املطلوبة في ش��روط 
املناقص��ة وفي حال عدم الت��زام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياس��ية 

بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
3- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة )120( يوم اعتبارا من 

تاريخ غلق املناقصة. 
4- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 

5- تتحم��ل من ترس��و علي��ه املناقصة اجور النش��ر واالعالن وآلخ��ر اعالن عن 
املناقص��ة وان تتحمل الش��ركة التي يح��ال بعهدتها العم��ل كافة الضرائب 
والرس��وم الت��ي تفرض م��ن قب��ل الدول��ة واي مصاري��ف اخرى تن��ص عليها 

التعليمات النافذة.
6- يلت��زم الطرف الثاني بان يش��غل ما ال يقل عن )30%( م��ن عمالة موظفيه 
العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن توفير 
االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30 يوم( من 

تاريخ استالم املركز للطلب. 
7- في حالة اش��تراك اكثر م��ن مناقص في تقدمي عطاء واح��د لتنفيذ العقد 
تك��ون مس��ؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفي��ذه على ان يقدم عقد 
مش��اركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء او منوذج اتفاق أولي على الش��راكة 
موق��ع م��ن قبل اطراف الش��راكة مع��زز بتعهد م��ن قبلهم بع��دم التنازل أو 
االنس��حاب في حال رس��و املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد الشراكة 
بينهم��ا مصدق اصولياً بعد توقي��ع العقد خالل مدة ال تتج��اوز )14 يوماً( من 
تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء وفيتم معاملة املشتركني 

معاملة الناكل أو اخملل وحسب واقع احلال. 
8- احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.

9- تتحم��ل الدائرة املس��تفيدة مس��ؤولية الكش��ف الفني املع��د من قبلها 
واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد املقاولة.

10- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية . 
11- تلتزم الش��ركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال 
النواق��ص الت��ي تس��مح به��ا التعليمات خالل س��بعة اي��ام م��ن تاريخ فتح 

عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
12- تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمش��روع مع 
مراعاة االلتزام بضوابط الس��عر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها للمواصفات 

املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 في 2017/8/3.
13- ملكي��ة التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود 

الى صاحب العمل.  
14- في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول( الس��لفة فال يحق له ان يطالب 
بأي تعويضات وعليه االس��تمرار بتنفيذ املش��روع وعلى كفاءات��ه املالية التي 
قدمها ابتداءاً عن اإلحالة وتس��تمر مطالبته ملس��تحقاته اصولياً دون االخالل 
مبضمون املادة 62/ط من ش��روط االعمال الهندس��ية املدنية بقس��ميها األول 

والثاني. 
15- ال يحق للش��ركات التي لديها ثالث عقود أو أكثر لم تنفذ االشتراك بهذه 
املناقصة اس��تناداً الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط – دائرة العقود احلكومية 

العامة – قسم االستشارات والتدريب العدد 25524/7/4 في 2022/9/27 . 
16- ان آخ��ر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الس��اعة )11( ظهراً من يوم )االربعاء( 
املص��ادف 2022/12/7 إل��ى العن��وان التال��ي محافظة ذي قار - قس��م العقود 
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية- االدارة احمللية- قرب مصرف الرش��يد 
- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار س��ابقاً(... على ان تكون االسعار املقدمة 
بالدين��ار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مس��تندات العطاء 
وتك��ون الكتاب��ة واضح��ة وخالية م��ن احلك والش��طب وتكون جمي��ع األوراق 
مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد 
االلكترون��ي ويلت��زم املقاول بصحت��ه ويعتبر التبليغ من خالل��ه ملزم واصولياً 
وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية األحوال املدنية وبطاقة 
السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد االلكتروني، وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي 
قار - مبنى احملافظة القدمية – ش��ارع النيل، وس��وف ترفض العطاءات املتأخرة، 
وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس��مية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على 
ان تق��دم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس��م 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
17- تسدد مبالغ املشروع املذكور ادناه من التخصيصات املتوفرة في احملافظة. 

E-mail: GC.thiqar@yahoo.com : امييل قسم العقود احلكومية

جمهورية العراق
حمافظة ذي قار 

ق�سم العقود احلكومية
العدد: 1808

التاريخ: 2022/11/20

املناق�سة: رقم )44( 
اإىل / كافة املقاولني وال�سركات العراقية والأجنبية

م / اإعــــــالن

�سعر الك�سف ت
امل�سادق 

مدة 
التاأمينات املطلوبة/ املوقع الدائرة امل�ستفيدة ا�سم امل�سروع العمل 

بالدينار 
الت�سنيف 
�سعر العطاء بالدينار على الأقل 

360 يوم 19.640.950.150
انشاء شوارع وازقة وارصفة )قالب جانبي( في مناطق 

)املوحية األولى والثانية(. 
مديرية بلدية 

الناصرية 
الناصرية

1% من قيمة الكشف 
التخميني 

انشائية 
الثالثة 

1.500.000 مليون 
وخمسمائة ألف دينار 

قانون الدعم الطارئ لالأمن الغذائي والتنمية 
)خطة 600 مليار دينار ولكافة الوحدات الدارية(

الدكتور حممد هادي ح�سني 
حمافظ ذي قار

املعدات واآلليات 
)توفير او تعاقد(

الكوادر فارشة اسفلت عدد )1( حفارة صغيرة عدد )1( حفارة كبيرة عدد )3( تنكر ماء عدد )1( كريدر عدد )2( شفل مختلف االحجام عدد )3( 
الفنية 

مهندس 
مدني عدد )2( 

مساح 
عدد )3(  معمل اسفلت متكاملمعمل كونكريت متكامل قالب مختلف االحجام عدد )9( حادلة ستيل عدد )2( حادلة مطاطية عدد )2( حادلة ضلفية عدد )2( 



 بغداد / اإياد ال�صاحلي

اأعرب املدير الفني الأ�سبق ملنتخبنا 
الوطني لكرة القدم اأكرم �سلمان عن 
فريد  تنظيم  من  �ساهدُه  ملا  غبطتِه 
العامل 2022 من قبل  كاأ�س  لبطولة 
امل�سوؤولة  عناوينها  بكل  قطر  دولة 
عن اإخراج حفل الفتتاح ومباريات 
حاليًا  اجل��اري��ة  امل��ج��م��وع��ات  دور 

بالطريقة املتمّيزة والرائعة.
)امل��دى(  ل�  حديث  يف  �سلمان  وق��ال 
ريا�سّية  قرية  اىل  قطر  حتّولْت   "
كبرية جمعْت الدول ال� 32 امل�ساركة 
اأف�سل  م��ن  ُتعد  مالعب  ثمانية  يف 
التنّقل  �سرعة  مع  الريا�سة  ُمن�ساآت 
التكنولوجيا  ع���ن  ف�����س��اًل  ب��ي��ن��ه��ا، 
على  قطر  حر�ست  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 
من  امل�ساركني  خلدمة  ا�ستخدامها 
لوج�ستّي  ودع��م  ومتطّوعني  ف��رق 
وهذه  للجماهري،  ترفيهية  واأماكن 
ال�سعب  من  وعاملّية  عربّية  مفخرة 

ُم�ساهاتها م�ستقباًل".
اأن طق�س  الالفت  " الأم��ر  واأو���س��ح 
ت�سرين  �سهر  خ���الل  املُ��ع��ت��دل  ق��ط��ر 
الأول  ك���ان���ون  ���س��ه��ر  اىل  ال���ث���اين 
بالرتياح  الأجانب  الالعبني  عر  ُي�سِ
��ة م��ن اأوروب������ا، ك���ون ه��ذه  وخ��ا���سّ
يف  ك��ب��ريًا  انخفا�سًا  ت�سهد  ال��ف��رة 
درج����ات ح����رارة ب��ل��دان��ه��م، ول��ه��ذا 
باللعب  التمّتع  من  حم��روم��ون  ُه��م 

بدرجة حرارة 28°م".

وقت االن�صجام
مباريات  ملفاجاآت  بالن�سبة   " وذكر 
اجلولة الأوىل من دور املجموعات، 
النتائج  مفاجاآت يف  ُتفّجر  ما  غالبًا 
نق�سًا  تعاين  الكبرية  ال��ف��رق  ك��ون 
جميع  للتزام  وذل��ك  التح�سري  يف 
كبرية،  عاملية  دوري��ات  مع  لعبيها 
ف��ف��ي ك���رة ال��ق��دم ����س���رورة جتميع 
ك���ان  م��ه��م��ا  م��ن��ت��خ��ب  اأي  لع���ب���ي 
ت�سنيفه لغر�س اإعادة تاأهيلهم وفقًا 
وبع�س  الفني،  املُدير  ل�سراتيجّية 
املجموعات  دور  من  ُت��غ��ادر  الفرق 
لن�سجام  الكايف  الوقت  توّفر  لعدم 
ال��الع��ب��ني م���ع ِف��ك��ر امل������دّرب ب��رغ��م 

خربتهم املعروفة".

تعليمات رينارد
وك�سف " اأن الظرف النف�سي يلعب 
دورًا موؤثرًا يف ح�سم اأية نتيجة يف 
ا�ستعدادات  كانت  مهما  القدم  كرة 
بدليل  العامل،  كاأ�س  لبطولة  الفرق 
ال��ط��ام��ح  الأرج��ن��ت��ني  منتخب  اأن 
الأّول  م��ع جن��م��ه  ال��ل��ق��ب  لن��ت��زاع 
غري  ب����اأداء  �سقط  مي�سي  ليونيل 
امل�ستوى  ع��ايل  عر�س  اأم��ام  ُمقنع 
الذين  ال�سعودية  منتخب  لالعبي 
يتقوقع  ومل  نتيجتهم،  اأ�سعدتنا 
رينارد  ه��رييف  الفرن�سي  مدربهم 
يف  تعليماته  منح  ب��ل  ملعبه،  يف 
ال�����س��وط ال��ث��اين لم��ت��الك امل��ب��ادرة 
وبالفعل  التانغو،  فرقة  واإح���راج 
برغم  فر�ستني  ا�ستغالل  يف  جنح 
اإل��غ��اء ه���دف ل��الأرج��ن��ت��ني، وخ��رج 

منت�سرًا".

لقاء ويل العهد
�سخ�سّيًا   " ���س��ل��م��ان  وا����س���ت���درك 
ال�سعودي  العهد  ويل  اأن  اع��ت��رب 
الأم�����ري حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان وراء 
ان��ت�����س��ار الأخ�������س���ر يف ظ��ه��رية 
-22 )الثالثاء  التاريخّية  لو�سيل 
بالالعبني  اإلتقى  لأنه   )2022-11
وقال  ال��دوح��ة،  اىل  �سفرهم  ُقبيل 
بارتياح  )األعبوا  كلمات  ثالث  لهم 
ال�سغط  رف���َع  اأي  وا���س��ت��م��ت��ع��وا( 
النف�سّي عنهم ووّفر ُكّل م�ستلزمات 
ي�����س��ع��روا  اأن  دون  م���ن  جن��اح��ه��م 
فعلهم  رّد  كان  ولهذا  املهّمة،  بُثقل 
ُمفاِجئًا،  ولي�س  واقعّيًا  امللعب  يف 
ال�سوط  يف  متقّدم  بدفاع  ولعبوا 
ب��اأن  ُم��درب��ه��م  ف��ِط��َن  بعدما  الأول 
باجلاهزّية  لي�سوا  الأرجنتينيني 
امل��ط��ل��وب��ة، وق���ّدم���وا ك���رة ق���دم لن 
مثلما  املونديال،  بطولت  تن�ساها 
مل تن�َس اأبطال اجلزائر اأمام الأملان 

يف ن�سخة اإ�سبانيا عام 1982".
نتيجتي  ك��ان��ت  م��ه��م��ا   " واأردَف 
بولندا  اأم���ام  ال�سعودية  منتخب 
و30   26 ي����وم����ي  وامل���ك�������س���ي���ك 
اأعتقد  اجل����اري،  ال��ث��اين  ت�سرين 
ك����رُبْت  لع��ب��ي��ه  م�������س���وؤول���ّي���ة  اأن 
الذي  املُ�سّرف  الأداء  و�سيقّدمون 
ي��ل��ي��ق ب���ال���ت���ط���ّور احل���ا����س���ل يف 
من  ب��الده��م  يف  اللعبة  منظومة 
كبرية  ورع��اي��ة  حم��رف��ني  دوري 
من  يرفع  ُم�ساند  واإع���الم  لالأندية 
م��ع��ن��وّي��ات امل���الك���ات ال��ت��دري��ب��ّي��ة 
�ُسمعة  على  ويحر�ُس  والالعبني 
رافقتها  مهما  ال�����س��ع��ودّي��ة  ال��ك��رة 
من  لعبة  يف  طبيعّية  اأخ��ط��اء  م��ن 
الأخ��رية  بالثانية  التكهُّن  ال�سعب 
من دقاِئقها اإل مع �سّفارة النهاية".

حظوظ قطر
يرى  قطر،  منتخب  حظوظ  وع��ن 

املنتخب  م�����س��وؤويل  اأن   " �سلمان 
التي  اخل�سارة  نتيجة  يتحّملون 
ُم��ن��ي ب��ه��ا ب��ه��دف��ني ن��ظ��ي��ف��ني اأم���ام 
اأّول لقاء ر�سمي له  الإك��وادور يف 
�سمن  القطرية  ال��ك��رة  ت��اري��خ  يف 
مناف�سات املونديال، اأذ اأن ال�سغط 
ال�����س��ل��ب��ي ال��ه��ائ��ل ف���وق ط��اق��ت��ه��م، 
ون��زل��وا م��رع��وب��ني وغ��ري ق��ادري��ن 
واملحافظة  امل��ت��وازن  الأداء  على 
واأعتقد  منطقتهم،  يف  الكرة  على 
اخفاقته  �سيعّو�س  العنابي  اأن 
التي  ال�سنغال  اأم���ام  اجلمعة  غ��دًا 
اأم��ام هولندا  خ�سرت هي الأخ��رى 
بهدفني نظيفني، م�ستفيدًا من دعم 
اجلمهور وت�سحيح الأخطاء التي 

رافقته".

درا�صة الفيفا
درو���س   " اأن  على  �سلمان  و�سّدد 
كاأ�س العامل كثرية ويتوّجب على 

ال�ستفادة  ال��ع��رب��ّي��ة  الحت����ادات 
العراقي  الحت���اد  ��ة  وخ��ا���سّ منها 
قبل  ال��ف��ري��ق  حت�سري  كيفّية  يف 
ال�سحيحة  واملُعاجلات  امل�ساركة، 
يف ح��ال��ة اخل�����س��ارة، وال��و���س��ع 
ال��ن��ف�����س��ي وغ��ريه��ا م��ن امل�����س��اِئ��ل 
بتوقيت  ال��ع��الق��ة  ذات  ال��ف��ن��ّي��ة 
الهجومّية  احل��ال��ة  اىل  ال��ت��ح��ّول 
ر،  للخال�س من الراجع غري املرُبَّ
من  عنها  الك�سف  �سيتم  ذل��ك  ك��ل 
قبل الحتاد الدويل الذي ا�ستعان 
الكبار  الفنيني  املُ��دراء  من  بُنخبة 
فينغر  اأر���س��ن  الفرن�سي  برئا�سة 

لدرا�سة وحتليل بطولة قطر".

انتفا�صة املواقع!
 " وخ��لُ�����س ���س��ل��م��ان اىل ال���ق���ول 
ع��ن��دم��ا اأث�������رُت م���و����س���وع ع��دم 
املباريات  من  منتخبنا  ا�ستفادة 
ال����دول����ي����ة ال���ت���ج���ري���ب���ي���ة اأم������ام 
لبطولة  جيدًا  ا�ستعّدت  منتخبات 
ك��اأ���س ال��ع��امل، يف اأّح���د ال��ربام��ج 
الف�سائّية، انتفظْت بع�س املواقع 
م�سرية  عرقلة  اأبغي  كاأين  �سّدي 
�سحيح،  غ���ري  وه����ذا  امل��ن��ت��خ��ب! 
نق�س  يتحّمل  احل���ايل  ف��الحت��اد 
ال��ت��ح�����س��ري جل��م��ي��ع امل��ن��ت��خ��ب��ات 
ت�سّنمه  منذ  ونتائجها  الوطنّية 
 2021 ع����ام  اأي���ل���ول  يف  امل��ه��ّم��ة 
فالتهّيوؤ  ل��ذل��ك،  ينتبه  اأن  وعليه 
ُيلزمنا  ق��وّي��ة  م��ب��اري��ات  خل��و���س 
ال�سليم قبل فرة منا�سبة  الإعداد 
مدّربه  من  الثقة  الالعب  ب  ُيك�سِ
ليتمّكن  تعليماته،  تطبيق  بعد 
م���ن ت��ن��ف��ي��ذ واج���ب���ات���ه ال���ف���ردّي���ة 
واجل��م��اع��ّي��ة خ��الل اح��ت��ك��اك��ِه مع 
النتائج  ويح�سد  الكبرية،  الفرق 
يكتَب  اأن  الغاية  اجلّيدة، ولي�ست 
التاريخ اأن منتخب العراق واجه 
َم وما  منتخب املك�سيك، بل ماذا قدَّ
الذي لعب  النتيجة وما الأ�سلوب 
امل�ستوى  ك��ان  وكيف  امل���درب  ب��ه 
من  فكثري  ال���ث���اين،  ال�����س��وط  يف 
التاريخ  بها  مي��رُّ  التي  املباريات 
ل تعك�ُس نتيجتها املحتوى الفنّي 

ر". الباِهر للفريق اخلا�سِ
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اأكرم �صلمان يك�صف روؤيته المونديالّية:

الُرعب اأ�سقط العنابي.. وثالث كلمات هزمت التانغو!
 مالع��ب الدوح��ة مفخ��رة ال ُت�صاه��ى.. ومنتخبن��ا يعاني نق���ص التح�صير

 متابعة / املدى

لتدريب  اتفاقه  زي���دان  ال��دي��ن  زي��ن  الأ���س��ط��ورة  ح�سم 
يف  ال��دي��وك  م�ساركة  نهاية  عقب  الفرن�سي،  املنتخب 

نهائّيات كاأ�س العامل قطر 2022.
ويبتعد زيدان عن التدريب، منذ مغادرته لريال مدريد 
الإيطايل كارلو  ليحّل بدًل منه  يف �سيف عام 2021، 

اأن�سيلوتي.
وك���ان زي����دان ق��د ارت��ب��ط ك��ث��ريًا يف ال��ف��رة الأخ���رية 
بتدريب باري�س �سان جريمان الفرن�سي، ولكّنه رف�َس 
يوفنتو�س  تدريب  بتويّل  لإرتباطه  بالإ�سافة  متامًا، 

الإيطايل. 
-4( الأ�سرايل  مناف�سه  الفرن�سي  املنتخب  واكت�سح 

اجلنوب  ملعب  على  بينهما  جمع  الذي  اللقاء  يف   ،)1
يف اجلولة الأوىل للمجموعة الرابعة، بنهائيات كاأ�س 

العامل "قطر 2022.

وخرج زيدان عقب ت�سليمه جائزة الكرة الذهبّية لكرمي 
بنزميا يف �سهر ت�سرين الأول املا�سي، بت�سريح اأثار 
اجلدل عن اقراب عودته للتدريب من جديد. وك�سفت 
زيدان  اأن  الإ�سبانية،  ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة 
منتخب  لتدريب  الفرن�سي،  الحت��اد  مع  بالفعل  اإتفق 
الديوك عقب امل�ساركة يف كاأ�س العامل. وينتهي تعاقد 
عقب  الفرن�سي،  للمنتخب  ك��م��درب  دي�سامب  دي��دي��ه 
نهاية مونديال قطر، حيث �سيكون من املتوّقع رحيله 
زي��دان  اأن  واأو���س��ح��ت  اللقب.  ح�سد  يف  اأخ��ف��ق  ح��ال 

الفرن�سي معه، على  وافق بعد توا�سل الحتاد 
العامل  اأب��ط��ال  تدريب  يف  دي�سامب  خالفة 

مدربًا  زيدان  و�سيكون  املونديال.   عقب 
العام  م��ن  ب��داي��ة  الفرن�سي،  للمنتخب 
اجلديد 2023، حيث �سيقود الديوك يف 
يورو 2024، ومن ثم مونديال الوليات 

املتحدة 2026. 

زيدان يقود الديوك بدءًا من عام 2023 

كأس العالم قطر 2022
 مباريات اليوم

 اخلمي�ص 24 نوفمرب 

�صوي�صرا

اأوروغواي

البرتغال

البرازيل

 الكاميرون 

كوريا الجنوبية

غانا

�صربيا

13:00 ظهراً

16:00 ع�صراً

19:00 م�صاًء

22:00 م�صاًء

 بغداد / املدى

ر�سميني  كتابني  وال�سهم  القو�س  احت��اد  تلقى 
للعبة ت�سّمنا  الدويل والآ�سيوي  من الحتادين 
تنفيذّية  هيئة  بانتخاب  ومباركتهما  اعرافهما 
وقال  الأخ��رية.  النتخابات  يف  جديدة  عراقية 
�سعد امل�سهداين رئي�س احتاد القو�س وال�سهم "  
اإن اعراف املوؤ�ّس�ستني الدوليتني ميّثل لنا عهدًا 
جديدًا من العمل اجلاد لل�سنوات الأربع املقبلة، 
امل��واه��ب  واكت�ساف  الحت���اد  م��راف��ق  وتطوير 
الواعدة". واأ�ساف " اإن تنفيذّية احتاد القو�س 

التطور  ملواكبة  م�ستمر  ب�سكل  تعمل  وال�سهم 
برغم  الدولّية  امل�ستويات  على  باللعبة  احلا�سل 

عاب التي تقف اأمامها".  كّل املعّوقات وال�سِ
ولفت اىل اأن " كّل الظروف واملطّبات لن تعرقل 
والإمكانّيات  القدرات  ُكل  يوّفر  اأن  يف  الحت��اد 
ل��الع��ب��ني وامل���الك���ات ال��ت��دري��ب��ّي��ة ل��ل��ِح��ف��اظ على 
يف  النت�سارات  وحتقيق  ال�سابقة،  الإجن��ازات 

ال�ستحقاقات اخلارجّية املقبلة".
بالقو�س  للمتقّدمني  الوطني  منتخبنا  وب�ساأن 
املنتخب  "يوا�سل   : امل�سهداين  ذك��ر  وال�سهم 
حت�سريًا  فاطمة  مركز  يف  الداخلي  مع�سكره 

للم�ساركة يف بطولة اآ�سيا التي �ستقام يف مدينة 
ال�سارقة الإماراتية من 19 اإىل 26 كانون الأول 

املقبل" . 
يوا�سلون  الوطني  منتخبنا  لعبي  " اإن  وب��نّي 
م��ع�����س��ك��ره��م ال���داخ���ل���ي حت���ت اإ�����س����راف امل���الك 
اجلاهزّية  قّمة  اإىل  ال��و���س��ول  بغية  التدريبي 
الآ�سيوية  البطولة  يف  الدخول  ُقبيل  املطلوبة 
ب�سبب  متقّدمة  مراكز  فيها  نحّقق  ما  دائمًا  التي 
الأداء الرائع الذي يقّدمه اأبطال القو�س وال�سهم 
واإن اختيار الالعبني �سيكون وفق النتائج التي 

تتحقق يف املع�سكر احلايل".

 متابعة / املدى

اللقب  اىل  ال�سامبا  ف��رق��ة  ت�سعى 
ال�ساد�س يف رحلتها القطرّية وذلك 
�سربيًا  اأم��ام  جولتها  ُم�ستهّل  يف 
اليوم اخلمي�س يف ملعب لو�سيل.

بكاأ�س  ال��ربازي��ل  منتخب  وت���ّوج 
و1962   1958 اأع������وام  ال���ع���امل 

و1970 و1994 و2002.
املدرب تيتي، �سّحح عمل الالعبني 
ب��ت��ك��ت��ي��ك ن���اج���ح اأن�������س���اُه���م اآث����ار 
الأذه���ان  يف  الرا�سخة  اخل�����س��ارة 
��ب��اع��ّي��ة يف  اأم�����ام امل��ان�����س��اف��ت ب�����سُ
معهم  بو�سوله   2014 م��ون��دي��ال 

 2019 اأم��ري��ك��ا  ك��وب��ا  ن��ه��ائ��ي  اإىل 
وخطف لقبها بجدارة.

باحلار�س  ال��ربازي��ل  ق��ّوة  وتكمن 
األ��ي�����س��ون ب��ي��ك��ر، وق��ل��ب��ي ال��دف��اع 
ت��ي��اغ��و ���س��ي��ل��ف��ا وم��ارك��ي��ن��ي��و���س، 
وخط الو�سط بوجود كا�سيمريو، 
وخ������ط ه���ج���وم���ي م������وؤّل������ف م��ن 
ن��ي��م��ار وف��ي��ن��ي�����س��ي��و���س ج��ون��ي��ور 

ورودريغو.
وي��ع��ي�����س ت��ي��ت��ي وق���ت���ًا ت��ف��اوؤل��ّي��ًا 
نهائي  نبلغ  اأن  "يجب  ب��ت��اأك��ي��ده 
للن�سخة  اأب���ط���اًل  ون�سبح  ق��ط��ر، 

22.. اأنها احلقيقة".
ك��ن��ت  رو����س���ي���ا  "يف  واأ������س�����اف 

بعد  خمتلفة  ظ���روف  يف  امل����درب 
اإق��ال��ة دون��غ��ا. ال��ي��وم ل���دّي فر�سة 
الأرب����ع،  ال�����س��ن��وات  دورة  اإك��م��ال 
��ز  اأركِّ لكّني  ُمرتفعة،  والتوقّعات 

على عملي".
فيما اأّكد املهاجم الربازيلي رافينيا 
اأنه تدّرب رفقة زمالئه على العديد 
م��ن ال��رق�����س��ات الح��ت��ف��ال��ّي��ة، من 
مع  ال�سباك  هّز  عند  تقدميها  اأج��ل 

ال�سامبا بكاأ�س العامل.
وقال رافينيا "لدينا بالفعل حوايل 
لعنا�سر  لي�ست  اإنها  رق�سات،   10
لالحتفال  رق�سة  ه��ن��اك  حُم����ّددة، 
والثالث  وال��ث��اين  الأّول  بالهدف 

وحتى الهدف العا�سر"!
ل ���س��رب��ي��ا على  م���ن ج��ه��ت��ه��ا ت���ع���وِّ
فالهوفيت�س  يوفنتو�س،  مهاجم 

العائد من الإ�سابة.
وق�����������ال امل�������������درب ����س���ي���ن���ي�������س���ا 
على  اأ�سرف  الذي  ميهايلوفيت�س، 
"هو  فيورنتينا  يف  فالهوفيت�س 
لهّز  دائمًا  متعّط�س  لأن��ه  حمظوظ 

ال�سباك".
باأنه  روؤي��ة  "ت�ستطيعون  واأ�ساف 
عندما  الالزمة  الأ�سلحة  كل  ميلك 
و�ُسرعة  باإمتاع  يلعب  ت�ساهدونه 
حني  املرمى  اأمام  باردة  واأع�ساب 

د الكرات الراأ�سّية". ُي�سدِّ

مباركة دولية لتنفيذية اتحاد القو�س وال�سهم

 عم�ار �ص�اطع
معالي الكلمة

�سه����ر كام����ل م����ن البحث ع����ن كّل �س����يء جدي����د يرتبط 
مبيدان كرة الق����دم، تخت�سره اأح����داث مناف�سات كاأ�س 

العامل 22 اجلارية يف مالعب دولة قطر ال�سقيقة.
�سهر كامل، جتعل اجلميع اأمام حقيقة التغيريات التي 
اأ�سابت ج�سد اللعب����ة ال�سعبية الأوىل، فنّيًا وحتكيمّيًا 
واإدارّي����ًا وحت����ى تنظيمّي����ًا، ب����ل وحت����ى م����ن جوان����ب 
اأخرى تتعّلق بالتغطي����ات الإعالمية والنّقل والإخراج 

التلفزيوين.
�سه����ر كامل �سنكون اأم����ام �سا�سة ُتفع����ل اأدوار املدّربني 
وتكتيكاته����م وط����رق اللع����ب الأح����دث، واأم����ام قرارات 
حتكيمّي����ة �ستج����ُد م����ن ُي�سانده����ا ويدعمه����ا م����ن خالل 

التقنّيات احلديثة والكامريات الآلية املُ�ستخدمة.
ته����ا يف �سهر  نع����م.. كّل ذل����ك واأكرث منه����ا �ستكون ح�سّ
املونديال..م����ا يعن����ي اأن����ه م����ن امله����ّم ج����دًا اأن يك����ون 
مونديال 2022 ُفر�سة مهّمة ملتابعتها من قبل العاملني 
يف الو�س����ط الكروي ب����كّل م�سّمياته����م، اأو حتى اأولئك 
الفاعل����ني املُرتبط����ني مِبيدان كرة الق����دم من اأجل ك�سب 
كّل م����ا هو جدي����د لالرتقاء بواقع اللعب����ة ح�سب العمل 

والخت�سا�س.
التفاعل الأهم هو اأن تكون هناك جردة ح�ساب حُت�سي 
كلَّ م����ا من �ساأنِه ُي�سمن حّق كتاب����ة مالحظات اإيجابّية 
ودرا�سته����ا بالطريق����ة الت����ي يت����م ا�ستغالله����ا وحتقيق 
ال�سقف الأعلى وقعًا اأو الو�سول اىل الطموحات التي 
مُيكن تك����ون نقطة انطالق باإجتاه اله����دف الأهم وهو 

التطوير واإيجاد حلول للم�ساكل والعراقيل.
 يف ت�سّوري ال�سخ�س����ي.. يجب اأن تكون هناك اإرادة 
ني ت�سكي����ل فرق عمل من  حقيقّية تفر�����س على املخت�سّ
اإداري����ني ومدّربني ولعبني �سابقني وُحّكام و�سحفيني 
من اأجل البدء بكتابة كّل ما يتم م�ساهدته عرب ال�سا�سة 
ال�سغرية التي تنقل الأحداث باأحدث واأف�سل التقنّيات 

وت�سع امل�ساهدين يف قلب احلدث.
نع����م.. م����ن املهم اأن يت����م ت�سخي�س احل����الت احلا�سلة 
وتثبي����ت كّل ما من �ساأن����ه اأن ي�ساعف اجلهود املبذولة 
م����ن اأج����ل الق�ساء عل����ى ح����الت �سلبّية حت����دث هنا اأو 
هناك وتوؤّكد على تفعيل فر�س اإقامة دورات تطويرّية 
اأو ور�س عمل للدف����ع بالأجيال اجلديدة لتاأخذ مكانتها 
ودورها بع����د �سنوات، وفقًا ملب����داأ التطعيم اأو التدوير 

اأو الزجِّ اأو اإيجاد الكفاءات اجلديدة.
اأعتق����د اأن فر�سة و�س����ع مقعد اأم����ام ال�سا�سة ال�سغرية 
ل����ة ع����ن كل ج����زء اأو جزئّي����ة  وت�سجي����ل حلق����ات مف�سّ
حا�سل����ة، �سيك����ون له����ا وق����ع كب����ري يف الف����رة الت����ي 
تل����ي موندي����ال قط����ر، لأنها ف����رة يج����ب ا�ستغاللها اأو 
ا�ستثماره����ا ب�س����ورة �سحيح����ة ج����دَا نظ����رًا لأهمّي����ة 
البطول����ة اأوًل وحجمه����ا ثاني����ًا والدع����م املُق����ّدم ثالث����ًا 

والأرقام التي و�سلتها رابعًا.
اإنن����ا نقف اليوم على حقيقة ما و�سل����ت اإليه دولة قطر 
ل بينها وبني كّل ُن�سخ  من تفّوق حا�سل وِارتق����اء فا�سِ
امل�سابق����ة العاملّي����ة الكروّية الأوىل، وعلين����ا اأن نخطو 
ع من ب����ني اأولوّيات ت�سييف البطولت  باجتاه ما ُو�سِ
وكيفّي����ة اإجن����اح هك����ذا حماف����ل وُملتقي����ات ريا�سّي����ة 
جاِمع����ة، لأننا بب�ساطة يجب اأن نفه����م جّيدًا اأن التفّوق 
لن ياأت����ي اإل بالتخطيط واأن ال�س����ّح يف كل ذلك هو اأن 
د نف�سها وتطّورها دون اأن يكون  تبقى الطموحات جُتدِّ

للياأ�س مكانًا يف كّل ذلك.
كاأ�����س الع����امل فر�س����ة مهّم����ة مِلَ����ن يرغ����ب يف التحديث 
ال����ذي اأ�س����اب ال�سراتيجّي����ات اأو اأولئ����ك الداعم����ني 
اللوج�ستيني، لأن البطولت مل تعد مباريات فقط، اإمنا 
اأ�سبح����ت تهذي����ب للفكر وحت�سني م����ن اخللل ومتكني 
للخط����وة واإجادة يف الختيار واإنه����اء للخطاأ وتعامل 
ممّيز.. عرب ت�سغيل منظومة متكاملة من كّل القّطاعات 

ومن خمتلف الخت�سا�سات.

مقعد اأمام �سا�ســة المونديال

�صهر كامل �صنكون اأمام �صا�صة ُتفعل 
اأدوار المدّربين وتكتيكاتهم وطرق 

اللعب االأحدث، واأمام قرارات 
تحكيمّية �صتجُد من ُي�صاندها 

ويدعمها من خالل التقنّيات الحديثة 
والكاميرات االآلية الُم�صتخدمة.

متابعة / المدى

كري�ستيان���و  البرتغ���ال  منتخ���ب  نج���م  اأب���دى 
رونالدو، عن رغبته في التتويج بلقب مونديال 
لق���اء  ع�سي���ة  رونال���دو  وق���ال   .2022 قط���ر 
غان���ا " لق���د تعافيت بالفع���ل، واأ�سع���ر باأنني 
م�ستع���ٌد لب���دء كاأ�س العال���م باأف�س���ل �سورة 
ممكنة". واأ�ساف: "نمل���ك اإمكانّيات هاِئلة، 
لك���ن علين���ا التفكي���ر ف���ي المب���اراة والتقّدم 
به���دوء، و�سيتطّور الم�ست���وى بدءًا من ذلك 
اللق���اء، واإذا ُكّن���ا الفري���ق الأف�س���ل �سن�سل 
اإل���ى النهائ���ي، الفري���ق البط���ل �سيك���ون هو 
الأف�س���ل، ونملك مجموع���ة �ساّبة وهذا مزيج 
جّيد". و�سّدد : "اأن الفوز بالمونديال �سيكون 
�سحرّي���ًا، ل نفتق���د اأي �س���يء، ولدين���ا كل �سيء، 
التتوي���ج بكاأ�س العالم �سيك���ون رائعًا". وحول الفرق 
المر�سح���ة للق���ب، ق���ال "ال���دون": "تمل���ك البرازي���ل 
والأرجنتي���ن وفرن�س���ا الحظ���وظ الأف�س���ل، وهن���اك 
اإ�سباني���ا واألمانيا، لكّننا �ساهدن���ا في )يورو( 2016 
اأننا قادرون على تحقيق المفاجاأة وفر�س اأنف�سنا".

 رونالدو: �سن�سل 
الى الكاأ�س بهدوء 

ال�سامبا ت�ستعد للقب ال�ساد�س بـ 10 رق�سات!
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اأولوي���ة يف  الف�ش���اد تع���د  اإن مكافح���ة   
الربنامج احلكومي لل�ش���يد حممد �شياع 
ال�ش���وداين كونه���ا رك���زت على الف�ش���اد 
ب�شقيه االداري واملايل “ملا لهذه الظاهرة 
م���ن تهدي���د خط���ر على جمم���ل اخلطط 
والربامج وال�شيا�ش���ات التي تنفذها اأي 
حكومة، �ش���واء احلكوم���ة االحتادية اأو 
احلكوم���ات املحلي���ة”. ت�شخي����س دقيق 
بح���ق يت�شق مع جهود مكثف���ة للحكومة 
العراقية لل�شيد حمم���د �شياع ال�شوداين 
يف تطبي���ق برنام���ج وزاري طموح اأحد 
حماوره اإع���ادة هيكلة موؤ�ش�شات الدولة 
خا�ش���ة الت���ي تعن���ى مبحارب���ة الف�ش���اد 
موازي���ة  �شرو����س  حرب���ا  باإعتباره���ا 
للح���رب �ش���د االره���اب كونهم���ا وجهان 
لعمل���ة واحدة. ترتيبا عل���ى ما تقدم البد 
ل�شعبن���ا من اأن ي�شه���د – بزمن قيا�شي- 
اإج���راءات حكومي���ة حقيقي���ة جت�شده���ا 
منج���زات حيوي���ة تت�ش���ق م���ع برنام���ج 
للتعبئ���ة احلكومي���ة وال�شعبية  واقع���ي 
الوا�شع���ة لق���وى اخلر �شد ق���وى ال�شر 
باإجت���اه ت�شعيد وا�ش���ح للمواجهة �شد 
منظوم���ة الف�ش���اد الت���ي و�شل���ت ملرحلة 
الع���اج  �ش���وى  معه���ا  الينف���ع  متقدم���ة 
خا�ش���ة  ابع���اده  ب���كل  ال�شرتاتيج���ي 
الثقافي���ة،   – املجتمعي���ة   - القانوني���ة 
االقت�شادية – املالية. �شمن هذا ال�شياق 
الميكننا ت�شور حتجيم الف�شاد االداري 
وامل���ايل دون جه���ود مرك���زة وم�شتدامة 
�شفاف���ة للمحا�شب���ة الق�شائي���ة الوطني���ة 
والدولي���ة الفاعلة للفا�شدين الكبار الذي 
اأهدروا ام���وال الدول���ة العراقية مبئات 
الرتيليون���ات م���ن ال���دوالرات ب�شمنه���ا 
اأ�شاعت  ماعرف ب”�شفقة القرن” التي 
تاأمين���ات �شرائبي���ة لل�ش���ركات النفطية 
اف���ام  ب�ش���ورة الميك���ن ت�شوره���ا يف 
ال�شينما الهوليودي���ة. علما باإن مكافحة 
�شرقة وتهريب كمي���ات كبرة من النفط 
ع���رب مناف���ذ عراقي���ة )كرك���وك و�شم���ال 
الع���راق( الزال���ت هي االخ���رى ت�شتحق 
جه���دا ق�شائيا فاع���ا باأنتظ���ار احل�شم. 
جهود اأخرى يف جماالت مكافحة الف�شاد 
)مل���ف  وامل���ايل  االداري   – ال�شيا�ش���ي 
البن���ك املركزي وامل�ش���ارف( – اخلدمي 
ويف قطاع���ات الزراع���ة وال�شناع���ة ب���ل 
ويف مل���ف االم���ن الوطن���ي وغرها من 
�ش���وؤون الدول���ة احليوية حي���ث و�شلت 
عوائد موارده���ا املهربة اإىل ارقام فلكية 
ت���وازي   - بدقته���ا  التكه���ن  – الميك���ن 
ج���زءا مهما م���ن موازن���ات دول اجلوار 
مث���ل االردن. �شياق يتوازى م���ع اإحكام 
ال�ش���رورة اال�شتثنائية ال�شرتداد اموال 
الدولة م���ن كافة امللذات واملناطق االمنة 
دون التخلي عن املحا�شبة القانونية لكل 
من اأته���م باإرت���كاب جرائ���م اقت�شادية - 
مالية كربى تنعك�س �شلبا على اقت�شادنا 
وجمتمعن���ا ب���ل وعل���ى �شمع���ة وهيب���ة 

و�شيادة الدولة.
 ال�ش���وؤال املنطق���ي االول : ه���ل �ش���رى 

حما�شب���ة حقيقي���ة وب���كل �شفافي���ة ل���كل 
�شفق���ات  عق���ود  اخلا�ش���ة  التف�شي���ات 
يق���ف  م���ن  كل  م���ع  الك���ربى  الف�ش���اد 
وراء تهري���ب االم���وال الت���ي ت�ش���ل اإىل 
مايق���ارب اك���ر م���ن 550 ملي���ار دوالر. 
اعم���ال جت���اوزوا كل  �شا�ش���ة و رج���ال 
اخلط���وط احلمر بل وكل القي���م الدينية 
واالخاقي���ة بعي���دا عن حماي���ة االموال 
ال�شروري���ة للعراق. اآن اآوان اأن يردعهم 
الق�ش���اء ك���ي ينال���وا جزائه���م الع���ادل. 
الت���ي  احلازم���ة  اخلط���وات  اإن  حق���ا 
اطلقته���ا ال�شلط���ات احلكومي���ة املعني���ة 
تع���د فق���ط اجل���زء الوا�شح م���ن غاط�س 
جب���ل اجللي���د الكام���ن للف�ش���اد مث���ا يف 
املكات���ب االقت�شادية لاحزاب. علما باأن 
اع���داد ملفات الف�شاد الك���ربى ت�شاعدت 
النهائي���ة  املحا�شب���ة  اإىل درج���ة جتع���ل 
للفا�شدين اي���ا كانت مراتبهم ومنا�شبهم 
االم���د  يف  مي�ش���ورة  لي�ش���ت  م�شاأل���ة 
القري���ب وبالتايل ح�شنا اجتهت حكومة 
م���ن  امل�شان���دة  الإج���راءات  ال�ش���وداين 
املحي���ط الدويل م���ن قبل ب�ش���ع �شركات 

املحا�شبة الر�شينة.
 م���ن منظ���ور حيات���ي م���درك جمتمعي���ا 
الزال الت�ش���اوؤل الت���ايل ماث���ا للعي���ان : 
 Who guard م���ن يحر����س احلرا����س 
اأن  نتوق���ع  كي���ف  the guards?؟؟ 
ي�شتعيد �شعبن���ا رونق نظامه ال�شيا�شي 
الدميقراط���ي احلقيقي طامل���ا من اأوكلت 
ع���ن  بعي���دا  امل���ال  حماي���ة  مهم���ة  اإلي���ه 
املحا�شب���ة امل�ش���ددة ب���ل يع���د حم�شن���ا 
�شده���ا. لعل م���ن املنا�شب اال�ش���ارة اإىل 
اأن ال�شي���د ال�ش���وداين يف ب���دء جه���وده 
ملكافحة الف�شاد من���ذ اول جل�شة لرئا�شة 
ال���وزراء دع���ى وزرائه لتق���دمي ك�شوف 
ح�شاب عن ذممهم املالي���ة خال ا�شبوع 
واح���د وق���د كان �شباقا لتق���دمي مثل هذا 
الك�ش���ف “اأم���ر يح�ش���ب له”.علن���ا جند 
مث���ل ه���ذا االمن���وذج النزي���ه يف احلكم 
ال���وزاري  للطاق���م  اإنعكا�ش���ا  الر�شي���د 
النزاه���ة  هيئ���ة  فت���ح  لع���ل  واالداري. 
اجلديدة مل���ف الف�شاد لار�ش���دة املالية 
املهرب���ة للبنان وغرها م���ن دول هربت 
ام���وال عراقي���ة �شخم���ة مل���اذات اآمن���ة 
يك���ون ب�ش���ارة خ���ر. كم���ا اأن ا�شتقدام 
الهيئة لع���دد من كبار م�ش���وؤويل الدولة 
للتحقي���ق يف م���ا ن�شب لهم م���ن ت�شخم 

يف موارده���م املالي���ة م�شاأل���ة تعد جزءا 
اليتج���زاأ م���ن احل���رب امل�شتدام���ة �ش���د 

الف�شاد واالرهاب واجلرمية املنظمة.
 من منظ���ور مكمل الب���د اأن نعرتف باإن 
العراق برغم تبنيه النظام الدميقراطي 
اإال اأنه الزال بعيدا عن االمتثال مل�شمونه 
احلقيق���ي ك���ون موؤ�ش�شات���ه ال�شيا�شي���ة 
التنفيذي���ة – االداري���ة والت�شريعي���ة – 
باإ�شتثن���اء الق�شائية- الزالت تعاين من 
�شع���ف وه�شا�ش���ة وا�شح���ة خا�شة يف 
اإجراءات ال�شفافية، املراقبة واملحا�شبة 
يعن���ي  م���ا  القانوني���ة”.  احلوكم���ة   “
لاه���داف،  الربجم���ة  اإع���ادة  اأولوي���ة 
وللهيكل���ة املوؤ�ش�شي���ة اإذ بدونها لن نرى 
نظام���ا اإداري���ا و�شيا�شي���ا فاع���ا جمديا 
العراق���ي  ال�شع���ب  ملطال���ب  ي�شتجي���ب 

اال�شا�شية.
اإداري  اأو�شلتن���ا ملرحل���ة عج���ز   حال���ة 
فا�ش���ح حتى عن تقدمي اأب�شط اخلدمات 
اال�شا�شية وعل���ى راأ�شها مثا يف املجال 
ب�شمن���ه  االغرا����س  املت�ش���ع  اخلدم���ي 
انت�ش���ال فئات �شعبنا ال�شعيفة املعر�شة 
ملخاط���ر االوبئ���ة و االمرا����س ومن اآفة 
اجلهل م���رورا بالفقر املدق���ع يف العديد 
م���ن حمافظاتن���ا. ي�شاف اإليه���ا م�شاحة 
وا�شعة للنازحني ب���دون وجود خدمات 
اأ�شا�شية و�شلت اأعدادهم للمايني. علما 
ب���اإن ن�شب البطالة ه���ي االخرى و�شلت 
ب�شمنه���ا   % 30  25- م���ن  اأك���ر  اإىل 
املتخ�ش�شة التي الزالت باإنتظار فر�س 
العمل املنتج يف القط���اع اخلا�س حيث 
اأن القط���اع احلكوم���ي ا�شح���ى متخم���ا 
)اأكر م���ن 37 % من جممل قوة العمل( 
“بطال���ة  م�ش���كا  املزي���د  والي�شتوع���ب 
مقنع���ة”. املفارقة ت���ربز اي�شا يف قطاع 
النف���ط اإذ ت�ش���ل العمال���ة العراقية فقط 
)1 % من جممل العمالة الكلية(. ترتيبا 
على ذلك تربز احلاجة اإىل جهود مبدعة 
ت�شحيح���ا  اخلا����س  القط���اع  لتطوي���ر 
للم�شار التنم���وي اأالن�ش���اين امل�شتدام. 
جدي���ر باال�ش���ارة اإىل اأننا ن�شه���د ب�شكل 
معاك�ش���ة  من���اذج  يوم���ي  يك���ون  ي���كاد 
تعربع���ن �شل���ل اإداري وا�ش���ح يف ع���دد 
مهم م���ن مفا�ش���ل الدولة الت���ي ي�شوبها 
الف�ش���اد والبروقراطي���ة اجلام���دة يف 
التعام���ل م���ع االن�ش���ان العراق���ي. لع���ل 
م���ن املنا�ش���ب التذكر باأنه طامل���ا مل يتم 

ت�شجي���ل تق���دم وا�ش���ح يف اال�شتجاب���ة 
للم�ش���كات احلياتي���ة ف���اإن االزمات يف 
قطاع���ات االقت�شاد الوطن���ي �شتت�شاعد 
االم���ر الذي يفرت����س ان تق���وم وب�شكل 
عاج���ل كل وزارة بتق���دمي خط���ة عم���ل 
“خارط���ة طريق” وا�شح���ة لربناجمها 
ال�شن���وي مف�شحة ع���ن اإمكاناتها املادية 
والب�شرية املدرب���ة واملتخ�ش�شة بهدف 
تاأ�شي����س م�شروع���ات اإ�شاحية تنموية 
منتجة ومبدعة. توجه���ات كهذه تقربنا 
ن�شبي���ا م���ن م�ش���ار وموؤ�ش���رات احلك���م 
الر�شي���د Good Governance بغ�س 
ال�شيا�ش���ي  النظ���ام  طبيع���ة  النظرع���ن 
ال�شائ���د اإن كان برملاني���ا اأم رئا�شي���ا اأو 
�شب���ه رئا�ش���ي. اإن احلوكم���ة القانونية 
الباد من تقدمي  – املوؤ�ش�شي���ة �شتمكن 
الو�ش���اع  ا�شا�شي���ة  دوري���ة  مراجع���ة 
موؤ�ش�شاتن���ا مب���ا يتنا�ش���ب م���ع حماربة 
كل ا�ش���كال الف�شاد املمتزج باملحا�ش�شة 
املقيت���ة. من منظور مكم���ل اإ�شرتاتيجي 
نلح���ظ غي���اب ن�شب���ة مهمة م���ن م�شاحة 
كل  ب���ني  والتن�شي���ق  التع���اون  عائ���ق 
حياتي���ة  جم���االت  يف  الع���راق  اقالي���م 
ملرحل���ة  او�شلتن���ا  م�شاأل���ة  وجودي���ة. 
ل�ش���رورة  عاج���ل  وب�ش���كل  ت�شتدع���ي 
اإح���كام واإنفاذ مقت�شيات االمن الوطني 
اإ�شتع���دادا ملواجهة رادع���ة وفقا لقواعد 
القانون الدويل ملعاجلة كل ثلم لل�شيادة 
الوطني���ة م���ن قب���ل دول اجلوار)تركي���ا 
وايران( وغرها من اأجراءات تقوميية 
بعب���ارة  للمواطن���ني.  االم���ن  الإنف���اذ 
اأخ���رى الب���د للع���راق م���ن توطي���د اأمنه 
عل���ى ارا�شي���ه ك���ي تتمت���ع كاف���ة اقاليم 
الب���اد باالم���ن واال�شتق���رار ال�شروري 
مع���ززا  الوطن���ي  االقت�ش���اد  الإنعا����س 
بال�شلم املجتمع���ي ماي�شهم ب�شد ثغرات 
ت�شته���دف اإ�شع���اف ال�شي���ادة العراقية. 
يف جزئي���ة اأرتي���ت اقتبا�شها م���ن كتاب 
العراق  تاريخ  يف  والطغيان  “الطاغية 
الق���دمي واحلديث” لا�شت���اذ �شامل عبد 
الق���ادر ورد ت عب���ارة تعد م���راآة عاك�شة 
ن�شبي���ا الأو�شاعن���ا : “العراق���ي يحرتم 
احلاك���م – الطاغية الذي )يعرف( بعفته 
واأنفت���ه م���ن جمع امل���ال اأو تقريب افراد 

عائلته وع�شرته...
ه���ذا  م���ن  كث���رة  اأمثل���ة  التاري���خ  ويف 
النوع..والعراقي���ون يحتقرون حكامهم 

الذي���ن يعتم���دون افقاره���م وجتويعه���م 
بينما يجدون اأق���ارب الطاغية ي�شمنون 
اأن الن�ش���ل ملث���ل هك���ذا ح���ال  “. نرج���و 
ماآ�شاوي. اإذن البد من مواكبة التغرات 
قطاع���ات  وحتدي���ث  لبن���اء  االيجابي���ة 
الدولة مع اإعطاء اولوية حلماية املناطق 
الرخ���وة اإ�شرتاتيجي���ا وثقافي���ا بخا�شة 
واأن ثقاف���ة الف�ش���اد ا�شح���ت متج���ذرة.
اإن متغ���رات الع�ش���ر احلدي���ث تتطل���ب 
اأت�شاق���ا وت�شارع���ا يف م�ش���ار املكافح���ة 
امل�شتدامة للف�ش���اد بعيدا عن دور الدولة 
الريعية “النفطي���ة اإىل ابعد احلدود مع 
اإهتمام كبر باأطاق املبادرات االبداعية 
به���دف بناء دول���ة املواطن���ة احلقة التي 
تعمد اأ�شتثم���ار املوارد املتجددة للطاقة. 
علم���ا ب���اإن التحدي���ات التقني���ة الك���ربى 
معه���ا،  والتماه���ي  التكيي���ف  ت�شتدع���ي 
ل���ذا اآن لنا الت�شاوؤل : اأي���ن نظام االمتتة 
موؤ�ش�شتنا  كافة  “الرقمنة” الت���ي متكن 
خا�ش���ة املالي���ة واالقت�شادي���ة م���ن اأداء 
ادواره���ا ووظائفه���ا ب�ش���ورة تكاملية، 
فاعل���ة وكفوءة �شم���ن �شبك���ة اأت�شاالت 
ومعلوم���ات متبادل���ة خا�شته���ا تق���دمي 
اجلي���د املفيد م���ع توفر اجله���د، الوقت 
وامل���ال؟. اإن التغي���ر املوؤ�ش�ش���ي املرجو 
�شيتبل���ور اإيجاب���ا اإذا ما نهج���ت الدولة 
امل�شتدام���ة  االن�شاني���ة  التنمي���ة  م�ش���ار 
ت�شتقي املعلوم���ات واملعارف من اأحدث 
امل�شادراملعتم���دة هدفه���ا تغي���ر ذهني���ة 
وعقلية من يدير مب���ادرات وم�شروعات 
االعم���ال االقت�شادية م���ن نخب االدارية 
والثقافي���ة  واالقت�شادي���ة  وال�شيا�شي���ة 
ب�شورة حتدث “نقلة نوعية” يف جودة 
االداء ما ميكن الباد من حتقيق االإهداف 
ال�شرتاتيجي���ة العلي���ا. ترتيب���ا عل���ى ما 
تقدم مع جت���ذر التفكر ال�شليم بوجوب 
القانوني���ة  احلوكم���ة  اإىل  اال�شتن���اد 
واالدارة الدميقراطي���ة ال�شليمة �شتذبل 
تدريجا اإمكانات اللجان االقت�شادية لكل 
التكتات احلزبية الفا�شدة التي تعتا�س 
عل���ى : االزم���ات، التط���رف، الفو�ش���ى، 
املحا�ش�ش���ة، وعل���ى ا�شتخ���دام العن���ف 
املجتمع���ي او ال�شيا�ش���ي او غره���ا من 
اأ�شالي���ب مقيتة. االمر ال���ذي ميثل حالة 
االن�شجام املجتمع���ي – املدين واحلياة 
للكرامة  الدميقراطية احلقيقي���ة تعزيزا 

االن�شانية ول�شيادة الدولة.
ب���اإن  الق���ول  املنا�ش���ب  م���ن   : اأخ���را   
املعادل���ة الت���ي نرن���و الو�ش���ول له���ا يف 
جم���ال مكافح���ة الف�ش���اد تاآ�شي���ا ب���دول 
اأخرى حجم���ت الف�شاد لدرج���ات بعيدة 
)الروج، نيوزلندة، ال�شويد، �شوي�شرا 
والدامنارك( ترتبط قبل كل �شيئ مبدى 
واالدراك  الوع���ي  من�ش���وب  ت�شاع���د 
الف���ردي واملجتمع���ي �شد الف�ش���اد كونه 
ي�ش���كل خ�ش���ارة كربى مادي���ة ومعنوية 
االخري���ن  اأن  ملج���رد  تقبله���ا  اليج���ب 
اأوم�شرب���ا  تقليدي���ا  م�ش���ارا  اأرت�شوه���ا 

مائما الأنتعا�س ف�شادهم.

كان “�شلط���ان” الذي يبلغ م���ن العمر 15 عاًما 
ا م���ع عائلته، يف  ���ا روتينيًّ يق�ش���ي وقًتا طبيعيًّ
مزرعته���م ال�شغرة الت���ي تبع���د م�شافة ثاثة 
كيلومرتات عن قاعدة جب���ل �شنجار، وحماًطا 
نون عائلة كبرة تتكون من  باأقاربه الذين يكوِّ
���ا. كان �شلط���ان ي�شمع من  قراب���ة ١٥٠ �شخ�شً
كبار ال�شن عن الفرمانات )االأوامر اأو االأحكام 
ع���ة م���ن ال�شلط���ان(، املرتبط���ة باالإبادات  املوقَّ
����س له���ا االإيزيديون عرب  اجلماعي���ة التي تعرَّ
تاريخه���م، لكنه مل يت�شور اأن ي�شبح هو نف�شه 

�شحية لاإبادة االأخرة.
يف ال�شاع���ة العا�ش���رة �شباًحا، و�ش���ل مقاتلو 
يبعد  ال���ذي  الرئي�س  ال�ش���ارع  “داع����س” اإىل 
ع���ن مزرعة عائل���ة �شلطان 40 م���رًتا، وبدوؤوا 
���ا، وقتل���وا قراب���ة ٥٠  باإط���اق الن���ار ع�شوائيًّ
���ا. �ش���ارت اأخته ال�شغ���رة تبكي وهي  �شخ�شً
تاح���ظ الذع���ر على وج���وه اأف���راد العائلة، ثم 
�شرخت “�شوف يقوم���ون بقتلنا”. حني دخل 
مقاتل���و داع�س املزرعة، �شرعان ما فرقوا اأفراد 
العائلة. فاأدخلوا �شلط���ان مع االأطفال ال�شغار 
غرفة املطب���خ واأغلقوا عليهم باإح���كام، ثم فرز 
املقاتلون ٣٤ ام���راأة وطفًا، كانت من �شمنهنَّ 
ث���اث �شقيق���ات ل�شلطان. ويف غ�ش���ون دقائق 
ى �شوت الر�شا�س، فع���رف �شلطان  قليل���ة دوَّ
اأن الرجال يف عائلته جرت ت�شفيتهم، يف حني 
اخُتطف���ت الفتيات ال�شاب���ات واأعدمت كبرات 
ال�ش���ن بطرق خمتلفة. ُح�شر بقي���ة االأحياء من 
ال�شحاي���ا يف �شيارات القتلة، وعندما مل يتبقَّ 
م���كان لو�ش���ع ال�شغار في���ه، ق���رر االإرهابيون 

ترك �شلطان مع بقية االأطفال يف اآخر حلظة.
م���ا اإن غ���ادر القتلة حت���ى قرر �شلط���ان الفرار، 

فق���اد بقية االأطفال ال�شغ���ار يف رحلة اإىل جبل 
�شنجار، وخال اأكر من ع�شرة اأيام يف اجلبل 
واج���ه تقلب���ات مناخّية �شعب���ة للغاية، من حر 
النه���ار وب���رودة الليل، يف ظل ع���راء موح�س، 
ف�ش���ًا عن �ش���ورة القتل اجلماع���ي التي ظلَّت 

تاحقه يف �شاعات نومه القلقة.
تغ���رت  الاحق���ة  الثماني���ة  االأع���وام  خ���ال 
ل من طفل وديع  وَّ ا، اإذ حتحَ �شخ�شية �شلطان كليًّ
وحامل اإىل رجل يحمل م�شوؤولية تغير العامل 
ا كان يعي���د متثيل �شرة  عل���ى كاهل���ه. تدريجيًّ
اأج���داده، م���درًكا اأن ق�شت���ه لي�ش���ت بجدي���دة، 
بل مُتث���ل ا�شتمرارية ماأ�شاوية ع���رب االأجيال. 
ولكونه���ا كذل���ك، فق���د اختحَ�ش���رت ق�ش�س جيل 
كام���ل م���ن النا�شط���ني والنا�شط���ات فيم���ا بعد 

ا. االإبادة اجلماعية اأي�شً
يف تاري���خ االأقلية االإيزيدي���ة، ُتعربِّ “اأطروحة 
 )The continuity thesis( اال�شتمراري���ة« 
يف تاريخ االأقلية االإيزيدية عن فكرة التوا�شل 
التاريخ���ي الطوي���ل امل���دى، ِلُبًن���ى اجتماعي���ة 
وثقافي���ة تتمحور حول: اال�شطه���اد املنهجي، 

وحم���اوالت  دين���ي،  اأ�شا����س  عل���ى  والتميي���ز 
تغير العقي���دة الدينية بالقوة، مروًرا بالعنف 
املوجه �شد اأفراد االأقلية، وو�شواًل اإىل املذابح 
املنهجي���ة واالإبادات اجلماعي���ة التي تتخذ يف 

الذاكرة االإيزيدية ت�شمية “الفرمانات«.
تقف فكرة اال�شتمرارية على النقي�س من فكرة 
التغي���ر الدائم والتق���دم والتحديث، من خال 
�شل�شل���ة التح���والت ال�شيا�شي���ة واالجتماعي���ة 
واالقت�شادية املتغرة، التي ترتَّب عليها اإعادة 
اإدماج االإيزيديني يف بنية اجتماعية حداثوية، 
ابت���داء م���ن والدة الدولة الوطني���ة يف العراق 
ال�شيا�شي���ة  االأنظم���ة  وتعاُق���ب   ،1921 �شن���ة 
من���ذ العه���د امللكي م���روًرا بالعه���د اجلمهوري 
د�شات���ر  اإىل  ت�شتن���د  والت���ي   ،2003-1958
تق���وم يف ظاهره���ا على مبداأ امل�ش���اواة وفكرة 
املواطنة. ووفًقا ملنظور اال�شتمرارية )ال �شيء 
جديد حت���ت ال�شم�س(، فالع���املحَ -بالن�شبة اإىل 
���ود اأب���دي، والعن���ف يغيب  االإيزيدي���ني- يف عحَ
لٍّ  ت���ارة ليب���زغ بعد ح���ني يف �ش���كل اآخ���ر وجتحَ
جدي���د. وعلى االإيزي���دي يف كل م���رة اأن يبدل 

قبُّله يف �شمن  االأقنعة والوجوه لك���ي يجري تحَ
بنية الثقاف���ة ال�شائدة، اأو يلوذ باجلبل �شديق 
امل�شطهدين يف ن���وع من التقية االإيكولوجية، 
دة يف  اأ�شوة مب���ا فعلته االأقليات الديني���ة املهدَّ

ال�شرق االأو�شط.
ا  لق���د اأ�شبحت االإبادة اجلماعية حدًثا تاأ�شي�شيًّ
يف  وموؤث���ًرا  املعا�ش���رة،  االإيزيدي���ة  للهوي���ة 
ال�شخ�شي���ة  والق���رارات  النظ���ر  وجه���ات 
واملجتمعي���ة. فتماًما كما اأطل���ق املوؤرخ “األون 
ف: “املا�شي  كون���و” على الهولوكو�ش���ت و�شْ
التاأ�شي�شي” للهوي���ة اليهودية، ال تزال االإبادة 
اجلماعي���ة الت���ي ح�شلت يف ع���ام 2014 حية 
وم�شتم���رة بالن�شب���ة اإىل املجتم���ع االإيزي���دي، 
ال�شيا�ش���ي  ال�ش���راع  ا�شتم���رار  م���ع  خا�ش���ة 
ح���ول اإدارة االأرا�شي االإيزيدي���ة االأ�شلية يف 
�شنج���ار، ومع ارتفاع معدالت الهجرة وت�شتت 

املجتمع اأكر فاأكر.
)االإب���ادة  االأخ���ر  الفرم���ان  �شدم���ة  ج���اءت 
رة لقوى الذاكرة،  اجلماعية عام ٢٠١٤(، مفجِّ
����س عل���ى ا�شتمرارية  ل���ة للما�ش���ي املوؤ�شَّ ومفعِّ
اال�شطه���اد؛ ف���اإذا به���ا حتف���ز االإيزيديني على 
نزوحه���م  بع���د  جدي���د  من���وذج  اإىل  التطل���ع 
وهجرته���م داخل الب���اد وخارجه���ا. لكن هذه 
تع���د هويته���م ومعتقداته���م حم���ط  امل���رة، مل 
�ش���راع، ب���ل ب���رز ُبع���د جدي���د لل�ش���راع حول 
اأرا�شيه���م التي اأ�شبحت حمط �شراع داخلي/

اإقليم���ي/دويل )م���ا بع���د الربي���ع العرب���ي يف 
�شوري���ا وم���ا بعد داع����س يف الع���راق(، و�شط 
فو�ش���ى دول���ة ع�ش���رة الت�شكل وف���ق منوذج 
���ل اإقليم���ي ودويل يف �ش���وؤون  م�شتق���ر، وتدخُّ

الباد، على نحو مل ي�شبق له نظر.

ب���ا مقدمات اقول: يختلف “�شي ال�شيد” امل�شري 
عن “�شي ال�شيد” بن�شخته العراقية.

»�ش���ي ال�شي���د” امل�ش���ري اك���ر ب�شاطة م���ن “�شي 
ال�شي���د” العراقي.وهن���اك ف���رق كب���ر ب���ني هذين 

اال�شمني.
لكن���ي اق���ول ان امل�شري���ني حمظوظ���ون ج���دا الّن 
“�ش���ي ال�شي���د” كم���ا يطلق���ون عليه ه���و �شخ�س 
مت�شلط ي�شك���ت اجلميع.ولو اردت ان اأ�شفه لقلت 
ان “�ش���ي ال�شيد” عند اخوتن���ا امل�شريني هو نوع 
من دكتاتور عائلي يفعل كل ما يريد،ويفر�س على 
م���ن حوله نظام���ا �شارما ال حري���ة فيه.هذا ال�شكل 
االجتماع���ي مرتب���ط بو�شع اقت�ش���ادي و�شيا�شي 
ن�ش���اأ يف بداي���ات القرن،وق���د لع���ب تغ���ر الزم���ن 
وانت�ش���ار التعلي���م وان�شاء اجلامع���ات يف التقليل 
من �شيطرة هذا الدكتاتور.ومل يعد الزمن كما كان 
قب���ل ن�شف ق���رن او اكر.لقد اختف���ت �شور “�شي 

ال�شيد” او كادت من قامو�س حياتنا.
بالن�شب���ة الينا ف���ان الو�ش���ع خمتل���ف جدا.ويكاد 
ي�ش���كل حال���ة ا�شتثنائي���ة نعي�شه���ا عل���ى طريقتن���ا 
اخلا�شة.لدين���ا عقدة ال ميكننا ان نتجاوزها وهي 
ع���دم القدرة على مواجهة “�ش���ي ال�شيد” العراقي 

الذي ال يكاد احد يعرفه.
بكلمة مبا�شرة:ال يجروؤ احد ان يقف يف وجه “�شي 
ال�شيد”. فهذا العماق الذي ال يراه اأحد يوجد يف 

كل مكان،ولدي���ه اأدوات تعمل حتت خدمته.عماق 
غام�س قوي يزيح من يقف يف طريقه دون رحمة.

وقد اأهدر “�شي ال�شيد”ه���ذا امواال طائلة اأختفت 
كلها دون ان يك�شف م�شرها.وما يزال االمر على 
م���ا هو عليه اذ يتاعب هذا الكائن الكائن الغام�س 
اخلفي مب�شرنا.وال يوجد اأمل يف التخل�س منه.
اف���ا يحق لن���ا ان نق���ول ان امل�شريني حمظوظون 
على  الزمن عندهم  �شيقهره  ال�شيد”ال���ذي  “ب�شي 

حني نعاين نحن من تدخاته وتدمره حلياتنا.
»�ش���ي ال�شيد” على اية ح���ال هو الف�شاد الذي تقف 
خلف���ه جهات كثرة تتفق كلها على ا�شتمراره.وان 
ح���اول احد اال�شخا�س يف ف�شح اي���ة عملية ف�شاد 
ف�شك���ون الق���وى الفا�ش���دة كله���ا يف مواجهته،وال 
عج���ب ان يخ�شر ه���ذا ال�شخ�س حيات���ه كما حدث 

لكثرين.
اذن �شنع����ت ال�شيا�ش����ة “�ش����ي ال�شي����د” بن�شخ����ة 
خطرة ومرعبة. ف�شاد منظم اىل درجة ال ت�شدق.
تتبخ����ر االم����وال فج����اأة ب����ا رقيب.ع����امل �شيا�شي 
يخ�ش����ر كل �ش����يء اال �شم����ود الفا�شدي����ن ال����ذي ال 

يهتز.
الف�ش���اد ه���و “�ش���ي ال�شيد”ال���ذي يفر����س كلمت���ه 
علينا،ويقهرنا،ويبق���ى موج���ودا عل���ى الرغم منا.

ويرتبط وج���ود هذا الف�شاد ببيئة �شيا�شية تعطيه 
�شرعية كاملة يف البقاء.

اخُل���ربّي  واالأكادمي���ّي،  الكات���ب  اأف���رد 
�ش���اأة والبحرين���ّي املواطنة،  املول���د والنحَّ
كتاب���ًا للن�ش���اء �شم���ن مو�شعت���ه »الُنّخب 
يف اخللي���ج العربّي«. اأت���ى برتاجم ل�شٍتّ 
وخم�شني امراأة، ِم���ن املواطنات واالأُ�شر 
 . ببلدانه���نحَّ دوره���نحَّ  �شج���ل  احلاكم���ة، 
و�شم���اه »رائ���دات ومبدع���ات ِم���ن ن�شاء 
مل  كت���اب   .،)2022 اخلليج«)املنام���ة 
يكتم���ل بع���د، فال�شِتّ واخلم�ش���ون لي�شنحَّ 

ائدات. كل الرحَّ
»رائ���دات...«  كتاب���ه  يف  امل���دين،  ك�ش���ر 
النحَّظرة الّتقليدية، ب���اأنحَّ املنطقة خالية اإال 
ِمن البداوة، مع اأنحَّ االأخرة لي�شت خالية 
)ت�:  نابذة للتح�شر كليًة، والقول للمعريحَّ
ةحَ يف اأُنا�ٍس/  ْرُت الِب���داوحَ 449ه���ج(: »تذكحَّ
مادا/يحَ�شي���دونحَ  ���ًة جحَ نحَ �شحَ ُه���ْم  بيعحَ رحَ تحَخ���اُل 
ّي���ُد االأُ�ْشُد  تحَ�شحَ اِر����سحَ كلحَّ ي���وٍم/ كم���ا تحَ الفحَوحَ
قادا«)لزوم م���ا ال يلزم/اأرى العنقاء(.  الِنّ
كذلك للجواهرّي)ت�: 1997(: »فقلُت ويف 
البحَداوِة م���ا ُيزين/ الُبداةحَ ويف احل�شارِة 

ما ي�شيُد«)اأُفتيان اخلليج/1979(.
�ش���اء نزيرة  تبق���ى الكتاب���ة يف تراجم الِنّ
جال. فهذا ابن �شعد)ت�:  قيا�شًا برتاجم الِرّ
ِم���ن  االأخ���ر  املجل���د  يف���رد  230ه���ج( 
طبقاته الكربى للن�ش���اء، واأفرد اخلطيب 
البغدادّي)ت����: 463هج( ج���زء ِمن جملده 
االأخر لرتاج���م البغدادي���ات، وكان اأول 
ا�س،  عمل ي���وؤرخ ملدينة ع���رب طبق���ات النحَّ
�شار على هديه ابن ع�شاكر)ت�: 571هج(، 
و�شنف »تاريخ دم�ش���ق«، واأدخل الِنّ�شاء 

�شمن الثحَّمانني جزءًا.
ك���ر باالعرتاف باإبداع  ن بحَ غر اأنحَّ هناك محَ
�ش���اء، واالعرتاف بعقوله���نحَّ امل�شلوبة  الِنّ
ظلمًا اآنذاك، فكان كتاب »باغات الِنّ�شاء« 
280ه���ج(،  الكاتب)ت����:  طيف���ور  الب���ن 
�ش���اء« الأُ�شامة ب���ن منقذ)ت�:  و»اأخب���ار الِنّ
584ه���ج(- قي���د الّن�ش���ر ِمن مرك���ز امللك 
را�ش���ات- و»اأخبار  في�شل للبح���وث والِدّ
وزّي)ت����: 597ه���ج(.  الّن�ش���اء« الب���ن اجلحَ
���ر بن���ات  كان���ت اأول ام���راأة تناول���ت �شِ
ر  جن�شها زين���ت فواز)ت�: 1914( يف »الُدّ
املنثور يف طبق���ات ربات اخلدور«)�شدر 

.)1897
اأع���ُدّ ما �شنفه املدين عم���ًا غر م�شبوق، 
اأح���وال  يف  حت���ول  ِم���ن  يج���ري  فم���ا 

يني���ة  �ش���اء، مب���ا ُيخال���ف النحَّظ���رة الِدّ الِنّ
 ، ائدة، ارتكز على تاريخهنحَّ ���ة ال�شحَّ والقبليحَّ
ومعل���وم اأنحَّ من���ح امل���راأة امل�ش���اواة، يف 
الوظيف���ة واحلقوق، تتطل���ب نهج انفتاح 
�شيك���ون  االنفت���اح  وه���ذا  االجتماع���ّي، 
ق���وة الأي نظ���ام، ويك���ون عام���ل  عام���ل 
ين،  ولة التي يقوده���ا رجل الِدّ انهي���ار للدحَّ

خ�شو�شًا فيما يتعلق مبعاملة الِنّ�شاء.
، يف  نفهم، ِم���ن قراءة اأحوال املرُتجم لهنحَّ
ائدة، يف  كت���اب املديّن، ك���م كان عل���ى الرحَّ
العق���ود اخل���وايل، اأْن تبلغ ِم���ن اجلدارة 
جال، كاأديبة،  ك���ي ُت�شجل تفوقها ب���ني الِرّ
اع���رة،  بيب���ة، وفنان���ة، ومذيع���ة، و�شحَ وطحَّ
ن كانت م�شت�شارة  فرة، ومحَ ومعلمة، و�شحَ
ن  الأخيه���ا امللك يف اأ�شعب الق���رارات، ومحَ
بذل���ت جهده���ا اجلهي���د يف تف���وق ن�شاء 

جمتمعها، حتحَّى ُاعتربت اأمًا لبادها.
���ة  لكنن���ي توقف���ت عن���د �ش���رة البحرينيحَّ
ياين، ملا يتعلق مبا�شي الِعراق  فاطمة الزحَّ
فوج���دت  اب���ل،  الذحَّ وحا�ش���ره  اه���ر  الزحَّ
املنا�ش���ة يف كلمة رئي�س ال���وزراء حممد 
���ودايّن، وهو يرد عل���ى طبيب قال له  ال�ُشّ
عند بوابة امل�شت�شفى ال���ذي تفقده: »الله 
يوفق���ك«، وق���د وج���ده ال ي�شل���ح اإط���اق 
وداين:  ا�ش���م م�شت�شف���ى علي���ه، ف���رد ال�ُشّ
اإليج���ي هن���ا يتمر����س،  لي���م  ال�شحَّ ���ى  »حتحَّ
اخلدم���ة«!  ه���ذه  عل���ى  يوفقن���ي  ال  الل���ه 
القري���ب،  االأم����س  يف  ي���اين،  الزحَّ بينم���ا 
بغ���داد)1937(،  اإىل  ح���ال  الِرّ �ش���دت 
لتن���ال �شه���ادة التحَّمري����س والقبال���ة ِم���ن 
مدر�شة التحَّمري����س)1941(، وعادت اإىل 
رج���ات،  البحري���ن، وق���د نال���ت اأعل���ى الدحَّ
واخترت للعمل مع كبر اأطباء البحرين 

)�شنو( الربيطاين.
اإنحَّ ت�شجي���ل ذاك���رة املبدع���ات واملبدعني 
اأزر  ِم���ن  ي�ش���د  م���كان،  اأّي  االأوائ���ل، يف 
املا�شني يف تغي���ر جمتمعاتهم، ِمن دون 
���ورات، واإ�شه���ام  الغ���زوات والثحَّ اأه���واء 
�ش���اء ياأت���ي يف املقدم���ة، ل���ذا ي�شتحق  الِنّ
ما يقوم ب���ه االأكادمي���ي امل���دين التحَّقدير، 
ج���ال  والِرّ �ش���اء  الِنّ جت���ارب  بت�شجي���ل 
االأوائل، فم���ا يح�شل يف هذه املجتمعات 
الي���وم مل ي���ات ِمن ف���راغ، بل ل���ه اأ�شا�س، 
ائ���دات، الذين  واد والرحَّ وهو ه���وؤالء ال���ُرّ
حتمل���وا وحتملنحَ م�شاع���ب املواجهة يف 

من الغابر. الزحَّ

ن�ساء الَخليج والَجزيرة.. 
الَمَدنُيّ م�ؤرخًا

ر�شيد اخلّيون

نوزاد ح�شن

د. اأحمد عبد الرزاق �شكارة

المعالجة ال�ستراتيجية اأول�ية لمكافحة الف�ساد

تاريخ الإبادة الجماعية للإيزيديين »�سي ال�سيد«

�شعد �شلوم
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 عالء املفرجي
كالكيت

عن )ال�سينمائي (
)ال�شينمائ����ي(  جمل����ة  م����ن  العا�ش����ر  الع����دد  باإ�ش����دار 
العراقية، اأ�شبح حقا على هذه املجلة الفتية ان حتتفل 
به����ذا )اال�شتمرار( على ال�شدور غ����ي املتوقف، كعادة 
الكثري من املجالت واملطبوعات ال�شينمائية، لي�س يف 

العراق حده واإمنا يف عموم البلدان العربية.
فق����د �ش����در الع����دد العا�ش����ر له����ذه املجلة خ����الل عامني 
م����ن �شدوره����ا، وهذا ما يدل����ل على ال�شعوب����ات التي 
تواجهها هذه املجلة يف التموي����ل وا�شتقطاب الكتاب 

املتخ�ش�شني لها.
يق����ول عب����د العلي����م البناء رئي�����س حتري����ر املجلة: مع 
�ش����دور )الع�شري����ة االأوىل( ملجل����ة ال�شينمائي، نكون 
ق����د جتاوزن����ا التحدي����ات ال�شعبة الت����ي واجهت هيئة 
حتريره����ا، ال�شيم����ا انه����ا كان����ت املجل����ة ال�شينمائي����ة 
الورقي����ة الوحي����دة يف ال�شاحة ال�شينمائي����ة العراقية 
والعربي����ة. وي�شيف اأن املجلة واظب����ت على ال�شدور 
ال����دوري بدعم وم�شاركة مبا�شرة من نخبة من الكتاب 
والنق����اد العراقي����ني والع����رب، الذين اأ�شهم����وا برفدها 
بكتاباتهم ودرا�شاته����م ومو�شوعاتهم املتنوعة، التي 
راكم����ت جتربته����ا وتعبي����د الطري����ق اأمامه����ا، ملواكبة 
اأحدث التجارب واالإنتاجات واملهرجانات ال�شينمائية 

العراقية والعربية والدولية، 
واأ�ش����ار اىل اأن املجل����ة ق����د فتح����ت ملف����ات وح����وارات 
�شامل����ة ومهمة، ف�شاًل ع����ن عر�س اأح����دث االإ�شدارات 
ال�شينمائية، ومتابعة اأخبار النجوم و�شناع ال�شينما 
يف خمتل����ف اأنح����اء الع����امل، به����دف اإ�شاع����ة وتكري�س 
الثقاف����ة ال�شينمائي����ة الر�شينة بتمظهراته����ا املختلفة، 
ودع����م ال�شينما امل�شتقلة والرتوي����ج لها وهي تخو�س 
غم����ار جترب����ة )االإنت����اج امل�ش����رتك( عربي����ًا واأجنبي����ًا، 
يف ظ����ل غي����اب الروؤي����ة ال�شرتاتيجي����ة ل����دى اجله����ات 
احلكومي����ة، وانع����دام البن����ى التحتي����ة الت����ي حتق����ق 

�شناعة �شينمائية اأ�شيلة..
وعن جدي����د العدد العا�شر ق����ال البناء: »ب����دءًا من هذا 
الع����دد واالأع����داد املقبل����ة، �شنحافظ - بعون����ه تعاىل - 
على انتظام �شدورها، واإيج����اد مرا�شلني دائميني يف 
بع�س العوا�ش����م العربية، والبحث عن منافذ ت�شويق 
حيوي����ة لتوزيعها داخ����ل وخارج الع����راق، وكذلك يف 
اأب����رز املهرجان����ات املحلي����ة والعربي����ة والدولي����ة، من 
خ����الل عق����د �ش����راكات �شرتاتيجي����ة حتق����ق امل�شلح����ة 
امل�شرتكة جلميع االأط����راف، وا�شتكمال هيكلية املجلة 
وتوف����ري مقر دائ����م يليق به����ا ومبحرريه����ا وروادها، 
وتنظي����م فعالي����ات وبرام����ج واأن�شط����ة ثقافي����ة وفنية 
مكمل����ة، باعتبار )ال�شينمائ����ي( م�شروعًا ثقافيًا ال غنى 
عنه يف تفعيل احلراك الثقايف واالإبداعي املن�شود..«

م�شريا: اإن جميع ه����ذه االأهداف حتتاج اىل احت�شان 
ودع����م متوا�شل، م����ن جميع ال�ش����ركاء ال�شرتاتيجيني 
لت�ش����ب يف خدم����ة البل����د والثقاف����ة عام����ة، وال�شينم����ا 
خا�ش����ة، باعتبارها اإح����دى اأدوات القوة الناعمة التي 

ال غنى عنها يف عامل اليوم.
 وعن ابرز ما تعانيه )ال�شينمائي( يقول: عانت املجلة 
– ومازالت - من التمويل والدعم املادي املطلوب، من 
اأج����ل دميومة �شدوره����ا وتوفري م�شتلزم����ات االأجور 
وامل�شاري����ف املعروفة، التي ا�شتطعنا جتاوز بع�شها، 
من خ����الل الدعم املتن����وع، الذي نتوق����ع تو�شعته، من 

لدن ال�شركاء ال�شرتاتيجيني .
واأ�شار رئي�����س التحرير اىل اأن اإ�ش����رار القائمني على 
املجل����ة يف انتظ����ام �شدوره����ا وتن����وع مو�شوعاته����ا 
ال�شينمائي����ة، ياأت����ي م����ن رغبته����م يف ان حتاف����ظ هذه 
املجلة عل����ى �شدورها الورقي، يف وق����ت اأفلت الكثري 
م����ن املج����الت ال�شينمائية، اأو حتول����ت اىل مطبوعات 
ورقي����ة ، موؤك����دا عل����ى اأن )ال�شينمائ����ي( �شت�شه����د يف 
االع����داد القادم����ة مل�ش����ات تطويري����ة جدي����دة، واأبواب 

اأخرى.

وعن جديد العدد العا�شر قال 
البناء: »بدءاً من هذا العدد والأعداد 

المقبلة، �شنحافظ - بعونه تعالى - 
على انتظام �شدورها، واإيجاد مرا�شلين 

دائميين في بع�ض العوا�شم العربية، 
والبحث عن منافذ ت�شويق حيوية 

لتوزيعها داخل وخارج العراق،

 

اأعلن مهرجان البحر الأحمر 
ال�شينمائي الدولي اليوم عن برنامجه 

الجديد بعنوان »البحر الأحمر: 
مم البرنامج  روؤية جديدة«؛ حيث �شُ
ليكون منبًرا لعر�ض الم�شروعات التي 
تطرح روؤية �شنيمائية جديدة. كما 

اأزاح المهرجان ال�شتار عن الأفالم 
المختارة والتي �شيتم عر�شها في 
اإطار هذا البرنامج خالل الدورة 

الثانية من المهرجان.

يحتف���ي الربنام���ج اجلدي���د باالأف���الم الت���ي 
تتن���اول مو�شوع���ات متمي���زة جتم���ع ب���ني 
اجل���راأة واملتع���ة واالإثارة. وق���د مت اختيار 
ثماني���ة اأفالم م���ن مناطق متع���ددة للعر�س 
�شم���ن برنام���ج الروؤي���ة اجلدي���دة. وجتمع 
االأف���الم املختارة فك���رة اأ�شا�شي���ة م�شرتكة، 
اجلريئ���ة  املو�شوع���ات  ط���رح  وه���ي  اأال 
واحل�شا�ش���ة وتناوله���ا م���ن منظ���ور جديد 

ومثري. 
ت�ش���م القائم���ة فيلم »م���ا بع���د النهاية« وهو 
اآخ���ر فيل���م وثائق���ي م���ن للمخ���رج اللبناين 
ندمي مي�ش���الوي. يلقي الفيل���م ال�شوء على 
مدين���ة بريوت مبا�شيها الق���امت وم�شتقبلها 
الغام����س وحا�شره���ا املت�شائ���م. وي�شتعني 
الفيل���م مبذّك���رات املخرج بعد وف���اة والده، 
وجتارب���ه يف مدين���ة ب���ريوت، تل���ك املدينة 
التي ي�شكنها اخل���وف من الفقد واحلرمان. 

ويتج���اوز الفيلم اأبعاد امل�شهد ال�شيا�شي يف 
ب���ريوت ليتغّن���ى بتاري���خ املدين���ة وثقافتها 
املزي���ج  عر����س  خ���الل  فم���ن  وعمارته���ا. 
املتناق����س م���ن تداعي���ات املا�ش���ي القري���ب 

وموجات احلداثة.
فيل���م »جزيرة احلجر« مل���ارك جنكني احلائز 
عل���ى جائزة االأكادميي���ة الربيطانية لالأفالم 
)بافت���ا(، ت���دور اأح���داث فيل���م عل���ى �شط���ح 
جزي���رة غري ماأهولة يف ع���ام 1973؛ حيث 
تتح���ول جتربة اإح���دى املتطّوعات املهتمني 
يف درا�ش���ة احلياة الربية م���ن مراقبة زهرٍة 
تنم���و ب���ني ال�شخ���ور لرحل���ة اإىل م���ا وراء 
الطبيع���ة تدفعها وامل�شاهد اإىل الت�شاوؤل عن 

الفارق بني احلقيقة واخليال املرعب.
ي�شتعر����س فيلم »�شظاي���ا ال�شم���اء«، الفيلم 
الوثائق���ي الث���اين للمخرج املغرب���ي عدنان 

ع���دة  �شناعت���ه  ا�شتغرق���ت  وال���ذي  برك���ة، 
�شن���وات، ق�ش���ة رجلني يجوب���ان ال�شحراء 
املغربي���ة بحًث���ا ع���ن ال�شظاي���ا الهاوي���ة من 
ال�شماء والتي ت�شته���ر بها �شحراء املغرب. 
م���ن  كل  يهي���م  غاياتهم���ا،  اخت���الف  ورغ���م 
حمم���د، الرّحالة وجامع النيازك الغارقة يف 
في���ايف ال�شح���راء الغربية، بحًث���ا عن حياة 
اأف�ش���ل له والأ�شرته، وعبد الرحمن، الباحث 
والع���املمِ املرم���وق، الذي ي�شتع���ني بالنيازك 
لفه���م جذور احلي���اة وحتّوالتها على كوكب 
االأر�س، يف ال�شحراء املتناهية. وال يتخيل 
اأي منهم���ا اأن عملي���ة البحث لن تقت�شر على 
جم���ع ال�شخ���ور، حيث تتمتع ه���ذه االأر�س 
القاحل���ة بق���وة خا�ش���ة ق���ادرة عل���ى تغيري 

الواقع.
كم���ا �شي�شهد الربنامج العر����س االأول لفيلم 

ال�ش���رق  منطق���ة  يف  العزل���ة«  »جغرافّي���ات 
االأو�ش���ط و�شم���ال اإفريقيا ل�شانع���ة االأفالم 
عل���ى  واحلا�شل���ة  ميل���ز  جاكل���ني  الكندي���ة 
العديد م���ن اجلوائز. فبينم���ا تنغم�س عاملة 
الطبيع���ة زوي لوكا����س يف ت�شوير احلياة 
على جزي���رة ال�شّم���ور الكندي���ة يف املحيط 
االأطل�ش���ي، تلتقط عد�شته���ا مواطن اجلمال 
وال�شح���ر يف االأ�ش���وات ومناظ���ر الرم���ال 
واحليوان���ات والطبيع���ة وتفا�شي���ل البيئة 
حوله���ا، م�شتعينًة باأر�شي���ف يوّثق اأكرث من 
40 عاًما م���ن ن�شاطها يف ت�شوير اجلزيرة. 
الطبيع���ة  الوثائق���ي  الفيل���م  وي�شتعر����س 
اخلالب���ة واحلياة يف ه���ذا املكان يف اأجواء 

�شاعرية �شاحرة.
فيل���م »موق���ف اإن�ش���اين« من تاألي���ف واإنتاج 
واإخ���راج اأندر����س اإمبل���م. وت���دور اأح���داث 

الفيل���م يف مدين���ة اأولي�شون���د الرنويجي���ة 
وي���روي ق�ش���ة فتاتني لي���ف واأ�شتا. حتاول 
اأ�شت���ا اإيجاد معن���ى للحياة يف ه���ذه البلدة 
ال�شاحلية الهادئة غرب الرنويج حيث تعمل 
كمرا�شل���ة �شحفي���ة. وبينما حت���اول ك�شف 
احلقيق���ة وراء اختفاء اأح���د طالبي اللجوء 
ال�شيا�ش���ي، تتغ���ري حياته���ا وروؤيته���ا حول 

مفهوم العدالة.
يعر�س املهرجان اآخ���ر م�شروع ملخرج فيلم 
التحري���ك ال�شه���ري فين���وم »خام�ش���ة - بئ���ر 
الن�شي���ان«. يحك���ي الفيلم ق�ش���ة الولد اأدي 
وال���ذي ي�شتيق���ظ ليج���د نف�شه يف ق���اع بئر 
مظلم ال يتذك���ر اأي �شيء. ولكنه يجد معبًدا 
�شخًما حتت االأر�س حتر�شه تايدر. ويتاأكد 
اأدي اأن���ه ق���د فقد الذاك���رة عندم���ا يف�شل يف 
االإجاب���ة عل���ى اأ�شئل���ة تايدر والت���ي تخربه 
اأن ذكريات���ه حبي�ش���ة خل���ف ب���اب الن�شيان. 
الن�شي���ان  ب���اب  عب���ور  اإىل  اأدي  وي�شط���ر 

لي�شتعيد ذكرياته قبل فوات االأوان.
عل���ى  االأول  العر����س  الربنام���ج  وي�شه���د 
الع���رب  »كن���وز  لفيل���م  العاملي���ة  ال�شاح���ة 
ال�شائع���ة: مدين���ة دادان االأثرية«. ويتناول 
الفيلم الوثائقي مدينة دادان القدمية والتي 
تقع يف حمافظة العال، �شمال غرب اجلزيرة 
العربي���ة عل���ى طريق البخ���ور واملذكور يف 
االأناجي���ل الثالث���ة، عل���ى الرغ���م م���ن قلة ما 
ًيعرف عن هذه املنطقة. ويدور الفيلم حول 
فري���ق من علم���اء االآث���ار الدولي���ني والذين 
يحاول���ون ف���ك �شفرة ه���ذه املنطق���ة وك�شف 

غمو�شها.
ي�ش���ور الفيل���م الروائ���ي الث���اين للمخ���رج 
اللبناين ك���رمي قا�شم »اأخطب���وط« تداعيات 
االنفج���ار الكارث���ي ملرفاأ ب���ريوت. ويحاول 
الك�ش���ف عن تفا�شيل ه���ذه الفاجعة ويطرح 
اأ�شئل���ة وجودي���ة فر�شته���ا فداح���ة احلدث؛ 
حيث تتن���اول ه���ذه االأ�شئلة ماهي���ة الروؤى 
ومعن���ى  املعان���اة،  مفه���وم  ح���ول  العاملي���ة 
احلي���اة، واالأهداف امل�شرتك���ة، وغريها من 

االأفكار املنثورة حتت احلطام.

�شهد الفيلم الروائي عَلم للمخرج 
فرا�ض خوري عر�شه العربي الأول 

م�شاء الجمعة في الم�شرح الكبير 
بدار الأوبرا الم�شرية، وذلك �شمن 
الن�شخة الــ44 من مهرجان القاهرة 

ال�شينمائي الدولي )13 - 22 نوفمبر/
ت�شرين الثاني(، حيث يناف�ض الفيلم 

في الم�شابقة الدولية.

النق���اد  م���ن  ع���ددًا  العر����س  وح�ش���ر 
وال�شحافي���ني، كم���ا �شه���د توافد ع���دد كبري 
من اجلماهري حل�ش���ور الفيلم الفل�شطيني، 
واأ�شاد اجلمهور باجل���ودة الفنية واأ�شلوب 
تن���اول الق�شي���ة وعمق���ه كم���ا تفاع���ل مع���ه 

بالت�شفيق اأثناء وبعد العر�س،
 ومن املقرر اأن يح�شل على عر�شني اآخرين 

االأول 

وم���ن املق���رر اأن يح���ل الفيل���م يف حمطت���ه 
العربي���ة الثانية يف �شه���ر دي�شمرب املقبل اإذ 
ي�ش���ارك �شمن فعالي���ات الن�شخة الثانية من 
مهرجان البحر االأحم���ر ال�شينمائي الدويل 
يف ق�شم اختيارات عاملية. وكان عَلم قد �شهد 
عر�شه العاملي االأول يف الدورة ال�شابقة من 
مهرجان تورونتو ال�شينمائي الدويل �شمن 
ق�ش���م ال�شينم���ا العاملية املعا�ش���رة، و�شارك 

بعدها يف مهرجان روما ال�شينمائي.
تدور االأحداث حول تامر، مراهق فل�شطيني 
يعي����س حي���اة تقليدي���ة ه���و واأ�شدقائه يف 
الثانوي���ة حت���ى تظه���ر زميلته���م  املدر�ش���ة 
اجلميل���ة مي�شاء. ولني���ل اإعجابه���ا، يوافق 
تام���ر على امل�شاركة يف عملية غام�شة حتت 

م�شمى »َعَلم« تقلب حياته راأ�ًشا على عقب.
تلق���ى م�شروع فيلم َعَلم متوياًل من موؤ�ش�شة 
واخت���ري   ،  2015 يف  لالأف���الم  الدوح���ة 
�شينيفوندا�شي���ون  ور�ش���ة  يف  للم�شارك���ة 
ال���دويل  ال�شينمائ���ي  كان  مهرج���ان  يف 
2017 ، وُعر����س يف �ش���وق فيني�شي���ا  يف 
للتموي���ل يف 2019، وح�ش���ل عل���ى منح���ة 
بقيم���ة 10 اآالف دوالر م���ن ملتق���ى القاهرة 
ال�شينمائ���ي، ومنح���ة تطوي���ر ال�شيناري���و 
بقيمة 20 األ���ف دوالر من �شندوق مهرجان 
اأبوظبي ال�شينمائي »�شن���د«. كما �شارك يف 
ور�شات اأطل����س يف املهرجان الدويل للفيلم 

مبراك�س.
فيلم َعَلم من تاأليف واإخراج فرا�س خوري، 
وبطولة حمم���ود بكري، و�شريي���ن خا�س، 
و�شال���ح بك���ري، وحمم���د كراك���ي، واأحمد 

زغموري، وحممد عبد الرحمن.
وفرا����س خوري خم���رج فل�شطين���ي تخرج 
بدرج���ة البكالوريو����س يف ال�شينم���ا. ميلك 
يف ر�شي���ده العديد م���ن االأف���الم الق�شرية، 
م���ن بينها اأف���الم نالت العديد م���ن اجلوائز: 

 )2007( بول����س  دي���ر  يف  اأي���ام  �شبع���ة 
و�شّف���ري )2010(، وُعر����س يف العديد من 
املهرجان���ات وعل���ى القن���وات التلفزيوني���ة 
 ،2019 ع���ام  يف   .VVDو  Arte ومنه���ا 
انتهى م���ن فيلمه الق�شري اجري���ن مارادونا 
الذي �شهد عر�شه العاملي االأول يف مهرجان 
بامل �شربينغ���ز ال�شينمائ���ي، ويعر�س على 

نتفليك�س منذ 15 اأكتوبر 2021.
يلت���زم  االإخراج���ي،  ن�شاط���ه  جان���ب  واإىل 

خوري بن�شر االأف���الم الفل�شطينية وتدريب 
التعب���ري  بتدري����س  ق���ام  كم���ا  ال�شب���اب. 
ال�شينمائي يف مدر�ش���ة ال�شينما يف م�شرح 
احلري���ة مبخي���م جن���ني لالجئ���ني، وجامعة 
النا�شرة وجمعي���ة امل�شغل للثقافة والفنون 
يف حيفا، ويف تون�س اأي�شًا. فرا�س خوري 
هو ع�شو موؤ�ش����س يف جمموعة فل�شطينما 
الت���ي تهت���م باإقامة ور����س ل�شناع���ة االأفالم 

وعرو�س يف خمتلف املدن الفل�شطينية.

يلعب بابلو �شيلز وجولي مبوندو دور 
�شابين من اإفريقيا ، يكافحان الظروف 
القا�شية في المنفى ، في فيلم )توري 
ولوكيتا( للمخرجين جان بيير ولوك 

داردين.

فف���ي فيلمهم���ا الروائ���ي الث���اين ع�ش���ر ، ي���روي 
جان بيري ول���وك داردين رحلة هوؤالء املعروفني 
با�ش���م »مين���ا« ، اأي »القا�شري���ن االأجان���ب غ���ري 
امل�شحوبني بذويه���م« ، الذين قدموا من اإفريقيا 
اأو م���ن اأي مكان اآخر ملحاولة �شنع حياة جديدة 
يف اأوروب���ا. وبالت���ايل ، يتاب���ع �شانع���ا االأفالم 
احلائزان على العدي���د من اجلوائز يف مهرجان 
كان ال�شينمائي نهجهما االإن�شاين واالجتماعي. 
قب���ل ع�شر �شن���وات ، ب���داأ االأخ���وان داردين يف 
كتاب���ة �شيناري���و م�شتوح���ى من واق���ع كان يتم 
احلدي���ث عن���ه اأك���رث فاأك���رث يف و�شائ���ل االإعالم 

البلجيكي���ة فق���د اأثاره���م م�شري ه���وؤالء االأطفال 
م���ن اأماك���ن اأخ���رى ، الذين اختف���وا متاما اأو مت 

جتنيدهم من قبل املنظمات االإجرامية.
»علمنا بق�شة ه���ذه االأم الكامريونية التي اأُمرت 
مبغ���ادرة االأرا�ش���ي البلجيكي���ة ، كما ق���ال لوك 
داردي���ن خ���الل مقابل���ة م���ع �شحيف���ة البري�س ، 
فطلب���ت م���ن اأطفالها الذه���اب اإىل مرك���ز �شرطة 
ليي���ج ، حيث ميكنهم احل�ش���ول على و�شع طفل 
مين���ا ]اأي القا�ش���ر االأجنب���ي غ���ري امل�شح���وب 
ببالغني[ ، لكي تاأتي بعد ذلك وجتدهم ذات يوم. 
وقب���ل اأن تغادر ، اأمرته���م بعدم االنف�ش���ال اأبًدا 
، الأن االنف�ش���ال يف ه���ذه احلال���ة يعن���ي املوت. 
والي���زال من املث���ري لال�شمئزاز وج���ود مثل هذا 
الو�ش���ع يف الدميقراطي���ات حي���ث انن���ا جميًعا 

مواطنون بحق. «
لوكيت���ا فت���اة مراهق���ة وت���وري �شب���ي �شغ���ري 
ماك���ر ووا�شع احليلة ،والرواب���ط التي تربطهم 
ببع�شه���م البع����س قوي���ة للغاية ..ويق���ول جان 
بي���ري داردي���ن عنهم���ا: »حاولن���ا تو�شي���ح كيف 
متكنت ق�شة ال�شداقة هذه من مقاومة كل �شيء 
واأن تك���ون اأقوى من ال�شدائ���د. «. فلم يكن لدى 
املراهقة وال�شبي ، اللذان جاءا من اإفريقيا على 
م���ن قارب ، �شوى �شداقتهما الثابتة للبقاء على 

قيد احلياة يف ظروف املنفى ال�شعبة.
وي�ش���ري �شانع���و الفيل���م انه���م قام���وا بتنظي���م 
جل�ش���ات اختب���ار للعث���ور على الالآل���ئ النادرة ، 
بابلو �شيلز )توري( وجويل مبوندو )لوكيتا(. 

ويقول جان بيري داردين :«يف بلجيكا ، ال يوجد 
ممثلون حمرتفون يف ه���ذا الع�شر . لذلك عليك 
ال�شحاف���ة  ن���داءات يف  اإط���الق  اأن تبح���ث. مت 
وعلى �شب���كات التوا�ش���ل االجتماع���ي. اخرتنا 
مائ���ة فتاة ومائ���ة فتى. لق���د عملنا قلي���اًل مع كل 
مت  لوكيت���ا،  �شخ�شي���ة  اإىل  وبالن�شب���ة  واح���د. 
حتدي���د خيارنا ب�شرعة كبرية الأن جويل و�شلت 
يف الي���وم االأول اأو الثاين. لكن �شخ�شية توري 
كانت اأ�شغر �شنًا ، واأكرث تعقيًدا. كنا بحاجة اإىل 
�شخ����س لديه هذه الديناميكية ، هذه ال�شخ�شية 
، وان يك���ون نا�شًج���ا بالقيا����س مع عم���ره. لقد 
وجدنا اأخرًيا بابلو ، كان من بني اآخر ما راأيناه! 

»
ويف مهرج���ان كان ال�شينمائ���ي ، ح�ش���ل توري 

ولوكيت���ا هذا العام عل���ى جائزة خا�شة منحتها 
جلن���ة التحكي���م )برئا�شة فين�شين���ت ليندون( ، 
ومت اإن�شاوؤها مبنا�شبة الذكرى 75 للمهرجان. 
يف  داردي���ن  االأخوي���ن  اختي���ار  مت  ق���د  وكان 
امل�شابقة الر�شمية ت�شع مرات وفازت �شبعة من 
اأفالمه���م الطويلة بجوائز على مر ال�شنني ، مبا 
يف ذلك )روزيتا( يف عام 1999 و )الطفل( يف 
عام 2005 ، وكالهما فائزان بال�شعفة الذهبية.
يو�شح لوك داردي���ن: “بالطبع ، اجلائزة التي 
ح�شلن���ا عليها ع���ن ت���وري ولوكيت���ا مر�شية ، 
لكنه���ا خمتلف���ة قلي���اًل االآن”. كان���ت “روزيتا” 
اأول اأفالمنا املخت���ارة يف املناف�شة ،وباالإ�شافة 
اإىل ح�شول���ه عل���ى ال�شعف���ة الذهبي���ة، ح�شلت 
اإمييل���ي ديكوين على جائزة الرتجمة الفورية. 

واليزال باقيا يف الذاك���رة. كانت هذه املفاجاأة 
اللطيف���ة للغاي���ة غ���ري متوقعة حي���ث مت تقدمي 
)روزيتا( يف اليوم االأخري من املهرجان. وهذا 
الن���وع من االأ�شياء ال ميكن اأن يتكرر، ومع ذلك 
، ف���اإن احل�شول على ه���ذه اجلائ���زة اخلام�شة 
ا جيًدا جًدا ، الأنه  وال�شبعني هذا العام كان اأي�شً
يعني ، بطريقة ما ، اأن هيئة احلكام ال ميكن اأن 

تتجاهل فيلمنا. «
ولكن ،ه���ل �شيك���ون االأخوان داردي���ن �شحايا 
جناحهم؟ فمع كل فيلم قدمه الثنائي كانت ردود 
فع���ل اجلمهور والنق���اد ا�شتثنائي���ة ..وبالطبع 
ن���دد �شانع���و االأف���الم البلجيكي���ون بالظلم يف 
الطوي���ل اجلدي���د و�شلط���وا  الروائ���ي  الفيل���م 
لال�شمئ���زاز.  املث���رية  املواق���ف  عل���ى  ال�ش���وء 

وكان م���ن املتوق���ع اختياره���م يف مهرجان كان 
ال�شينمائ���ي وفوزه���م بجائزة هن���اك.اذ ان من 
اخلط���اأ تفويت م���ا ت�شكله اأفالمه���م بكونها اأحد 
اأك���رث االأعم���ال ال�شينمائية اأهمي���ة يف ع�شرنا. 
واالأكرث افادة.وفيلم )ت���وري ولوكيتا(، الفائز 
“باجلائ���زة اخلام�ش���ة وال�شبع���ني” امل�شمم���ة 
���ا له���ذه املنا�شب���ة ، لي����س ا�شتثناًء من  خ�شي�شً

القاعدة بالتاأكيد. 
واإميان���ا منهم ب�ش���رورة توجي���ه الكامريا اإىل 
املنبوذي���ن وغ���ري املرئي���ني يف املجتم���ع ، ف���اإن 
خمرج���ي )روزيت���ا(و )الطفل( ، وهم���ا فيلمان 
روائيان متمي���زان، يهتمان ه���ذه املرة مب�شري 
بذل���ك ، ي�شتخدم���ون  مينا”،وللقي���ام  “اأطف���ال 
دائًم���ا نهجه���م �شب���ه الوثائقي من خ���الل اإعادة 
اإن�شاء واقع قا�ٍس على ال�شا�شة ، لكنهم و�شعوا 

هذه املرة عن�شًرا ت�شويقيا.
وهك���ذا �شنتاب���ع رحلة ت���وري )بابل���و �شيلز( ، 
�شب���ي يبلغ م���ن العم���ر 12 عاًما م���ن اإفريقيا ، 
واأخت���ه الكربى لوكيتا )جويل مبوندو( ، التي 
تكربه باأربع �شنوات. حي���ث يواجه املهاجران 
ال�شاب���ان ع���داًءا اجتماعي���ا ويقع���ان حتم���ًا يف 
اأي���دي امل�شتغل���ني االأ�شرار. واأثن���اء ا�شتح�شار 
الظ���روف املوؤ�شفة الت���ي يجد ه���وؤالء املنفيون 
اأنف�شه���م فيها ، يق���دم جان بيري ول���وك داردين 
���ا ق�شة رائعة م���ن ال�شداق���ة والت�شامن ،  اأي�شً
فهم���ا الدفاعات الوحيدة التي ميك���ن اأن يعتمد 

عليها بطال هذه الق�شة. 

قوة ال�صداقة في فيلم )توري ولوكيتا( لالخوين داردين

البحر الأحمر ال�صينمائي يعلن برنامجه الجديد 
جديدة"  روؤية  الأحمر:  "البحر 

الفيلم الفل�صطيني )علم( لفت اأنظار النقاد في مهرجان القاهرة 
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 متابعة املدى 

وح���ازت ال�س���ينما العربي���ة عل���ى ع���دة 
جوائ���ز، اإذ توج���ت ال�س���ينما اللبنانية 
بث���اث جوائ���ز مهم���ة، وح�س���ل فيل���م 
كارلو����س  للمخ���رج  الوه���م«  »اأر����س 
�س���اهني على جائزة اأف�س���ل فيلم عربي 
مب�س���ابقة اآفاق ال�س���ينما العربية، فيما 
ح�س���ل فيلم »بركة العرو����س« للمخرج 
با�س���م بري����س عل���ى تنوي���ه خا�س من 
جلن���ة حتكي���م م�س���ابقة اآفاق ال�س���ينما 
العربية، كما فاز بجائزة جلنة التحكيم 
اخلا�سة، وح�سلت بطلته كارول عبود 
عل���ى جائزة اأف�س���ل اأداء متثيلي. وقال 
الناق���د مه���دي عبا�س اإن خ���روج الفيلم 
ال�س���وري »رحلة يو�س���ف« ب���ا جوائز 
يعد اأح���د املفاج���اآت ال�س���لبية، رغم اأنه 
حظي باإجماع كثري من النقاد و�س���ناع 
الأفام الذي���ن توقعوا فوزه باجلوائز، 
موؤك���دًا اأن "الأمر يخ�س جلنة التحكيم 

ولي����س املهرج���ان، فه���و فيلم اإن�س���اين 
بعيد عن ال�سيا�سة"، على حد تعبريه.

وتوج فيلم »علم« للمخرج الفل�س���طيني 
فرا����س خ���وري، - اإنتاج م�س���رك بني 
فرن�سا وتون�س وفل�سطني وال�سعودية 

بامل�س���ابقة  جوائ���ز  بث���اث   - وقط���ر 
اجلمه���ور  جائ���زة  وه���ي  الدولي���ة، 
»يو�س���ف �س���ريف رزق الل���ه«، وجائزة 
اأح�سن ممثل التي تقا�سمها بطل الفيلم 
حمم���ود بك���ري م���ع املمثل ال�س���وداين 

ماه���ر اخلريعن فيلم »ال�س���د«، كما توج 
»عل���م« بجائ���زة اله���رم الذهبي لأف�س���ل 
فيل���م، ويف الوق���ت ال���ذي مل يتمكن فيه 
خمرج���ه فرا����س خ���وري م���ن ح�س���ور 
املهرج���ان فقد اأر�س���ل ر�س���الة م�س���جلة 
خال احلفل عرب فيه���ا عن فرحته بهذه 
"هدي���ة  الفيل���م  اأن  موؤك���دًا  اجلوائ���ز، 
عل���ى  املحاف���ظ  الفل�س���طيني  لل�س���باب 

هويته". 
وحازت ال�س���ينما امل�س���رية على خم�س 
ب«   19« فيل���م  ح�س���ل  فق���د  جوائ���ز، 
للمخ���رج اأحم���د عب���د الله، عل���ى جائزة 
وجائ���زة  »فيرب�س���ي«،  النق���اد  حتكي���م 
الت�س���وير  ملدي���ر  فن���ي  اإ�س���هام  اأف�س���ل 
بجائ���زة  وت���وج  الكا�س���ف،  م�س���طفى 
اأف�س���ل فيل���م عرب���ي باملهرج���ان، وف���از 
الأمريك���ي  امل�س���ري  الوثائق���ي  الفيل���م 
»بعي���دًا ع���ن الني���ل« للمخ���رج �س���ريف 
غ���ري  فيل���م  اأح�س���ن  بجائ���زة  القط�س���ة 
»�س���احبتي«  فيل���م  وح�س���ل  روائ���ي، 

للمخرجة كوثر يون�س على جائزة جلنة 
التحكي���م اخلا�س���ة، مب�س���ابقة الأف���ام 
الق�س���رية، وكان الفيلم ق���د عر�س لأول 
م���رة يف مهرج���ان فيني�س���يا. ومنح���ت 
جلنة حتكيم امل�س���ابقة الدولية برئا�س���ة 
املخرج���ة الياباني���ة ناعومي كاوا�س���ي 
جائ���زة اأح�س���ن ممثلة لزليدا �سم�س���ون 
بطل���ة فيلم »احلب بح�س���ب دلف���ا«، وهو 
اإنت���اج م�س���رك ب���ني بلجيكا وفرن�س���ا، 
وذهبت جائزة جنيب حمفوظ لأح�س���ن 
�س���يناريو للفيل���م الياب���اين »رج���ل م���ا« 
للمخرج كي اإ�سكياو، فيما ح�سل الفيلم 
البولن���دي »خبز وملح« للمخرج داميان 
كوك���ر عل���ى جائ���زة اله���رم الربونزي. 
م�س���ابقة  حتكي���م  جلن���ة  منح���ت  فيم���ا 
برئا�س���ة  العربي���ة«  ال�س���ينما  »اآف���اق 
املخ���رج اللبناين مي�س���ال كمون تنويها 
خا�س���ًا باملمثلة لينا خ���ودري عن الفيلم 
اجلزائري »حورية«، وللفيلم التون�سي 

»نرجعلك« للمخرج يا�سني الردي�سي.

  متابعة املدى

بطريقة  تناوله  ومل��اذا  )تواليت(  فيلمه  عن 
التهكم يقول: م�سامني هذا ال�سوؤال تتطلب 
عن  ولحت����دث  ف��ي��ه،  ا�سئلة  ل��ع��دة  تفكيكا 
العنونة املختلفة وال�سادمة اول "تواليت"، 
فيها،  ال�سدمة  متق�سدا  اعتمدتها  وال��ت��ي 
فحينما ا�سرق نف�سي يف احيان كثرية، من 
لأجدها  الثقايف،  الو�سط  وم��ن  ا�سدقائي 
الثورة  متماهية مع مناطق �سعبية كمدينة 

ه��ن��اك حيث  غ��ري��ب،  اب���و  او  ال�����س��ع��ل��ة  او 
والعاملون و"ال�سغيلة"،  الب�سطاء  يتواجد 
لأنهن  داك��ن  ح��داد  يف  الن�ساء  من  واملئات 
امهات ل�سهداء منذ ع�سور، اتاأكد حينها باأن 
جمتمعنا يف غالبه هو تواليت كبري للب�سر.

قريبة  فيلمك  مو�سوعة  اأن  �ساألناه  وعندما 
)تا  الردين  الفيلم  مو�سوعة  مع  ال�سبه 
فيزيون( الذي اأخرجه مراد اأبو عي�سة قال:

الفيلم  اأ���س��اه��د  مل  اأين  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
ك��ان قد  امل��خ��رج ان  اأح��ي��ي  امل��ذك��ور، لكني 
تناولت  ل��ق��د  امل��ن��ط��ق��ة.  ذات  ع��ل��ى  ا�ستغل 

احلربني  مثل  موا�سيع  العاملية  ال�سينما 
يف  واملجازر  اليهود،  وحم��ارق  العامليتني 
لكن ما يجعلها مادة د�سمة ومهمة  العامل، 
للتناول يف كل مرة، هو خطاب الختاف 
على  الروؤيا،  يف  لاإن�سانية  ينت�سر  الذي 
وهذا  للنمطية،  اخلا�سعة  الف��ام  خاف 
ال�سرق  يف  ال�سينمائي  يحتاجه  م��ا  ه��و 

بتناول ق�ساياه.
ي��ق��ول: يف فيلم  وع���ن ع��م��ل��ه ك��م��ون��ت��ري 
عانيت  ق��د  ك��ن��ت   ٢٠٠٦ ع���ام  "اآمال" 

مما  �سينمائي،  م��ون��ت��ري  وج���ود  ع���دم  م��ن 
ان  اىل  ا����س���ط���رين 

اعتمد على نف�سي واأتعلم فن املونتاج بجهد 

ثاين.  اخراج  بالن�سبة يل  فاملونتاج  ذاتي، 
وكان اأن كنت مونتريا للكثري من اأفامي.

العراقي:  ال�سينمائي  بامل�سهد  راأي��ه  وق��ال 
قد  كان   ،٢٠٠٣ قبل  ما  ال�سينمائي  امل�سهد 
وا�سطر  وال�سلطة،  النظام  لأجندة  خ�سع 

كان  فالنظام  طويلة،  ل�سنوات  التوقف  اىل 
تلّمع  ل��ه،  واعانية  دعائية  لأف���ام  ي�سعى 
ف��ل��م يكن  ب��ع��د ٢٠٠٣  ام���ا  ال��ك��ال��ح،  وج��ه��ه 
ي�ستغلون  ال�����س��ب��اب  جم��م��وع��ة  ال  امل�سهد 
يختطوا  ان  وي��ح��اول��ون  م�ستقل،  ب�سكل 
عما  خمتلفا  وم�ستقا،  بهم  خا�سا  خطابا 
مامح  بع�س  تظهر  بداأت  ما  ونوعا  �سبق. 
الأف��ام  غالب  يف  امل�ستقل  اخل��ط��اب  �سكل 
من  واح���دة  ولعل   ،٢٠٠٣ بعد  م��ا  املنتجة 
اأهم امل�ساكل التي يعاين منها ال�سينمائيون 
هو  خ��ا���س  ب�سكل  وال�سباب  ال��ع��راق��ي��ون، 
الإنتاج والتمويل.  وعن م�سروعه اجلديد 
املوؤجلة  امل�����س��اري��ع  م��ن  الكثري  ل��دي  ق���ال: 
او  الق�سري  ال��روائ��ي  الفيلم  �سعيد  على 
اأقربها  الطويل  الروائي  الفيلم  على �سعيد 
بالتح�سري  ب��داأت  فيلم جنني  املنال هو  يف 
ان  وب��ع��د  ق��ري��ب��ا،  لت�سويره  وال���س��ت��ع��داد 

اأ�ستويف �سروط اإنتاجه.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�سدر عن دار املدى كتاب "مو�سيقى ال�سمت" ال�سرية الذاتية 
للمطرب الأوبرايل ال�س���هري اأندريا بوت�سيلي والتي يتحدث 
فيه���ا ب�س���كل مل ي�س���بق له مثي���ل عن فق���ده للب�س���ر، وحياته 
املبك���رة، واأهمي���ة عائلت���ه، وخوفه من امل�س���رح، و�س���غوط 
النجومي���ة. ل يتذك���ر اأندري���ا بوت�س���يلي وقت���ًا مل يك���ن فيه 
�سغوفًا باملو�سيقى.. يف مو�سيقى ال�سمت يكتب بوت�سيلي 
مبحب���ة عن عائلته التي �س���جعته، وعن التف���اين الذي اأدى 
اإىل تقدمه املهني و�سعوده اإىل النجومية. املذكرات ركزت 
عل���ى ال�س���عوبات يف بدايات حياته املهني���ة املذهلة، وعن 
التفاين الذي اأدى اإىل اأن ي�س���بح واحدًا من ا�س���هر جنوم 

الغناء يف العامل.

منذ اأن دخلنا عامل ال�سو�سيال 
ميديا، لحظُت اأن الكثريين ل 

يتعاطون اإل يف الق�سايا الكربى 
التي تتعلق باإ�سرار عالية ن�سيف 
على احتال الف�سائيات. واحلمد 
لله ق�سايا �سا�ستنا كثرية وطريفة 
وخفيفة واأحيانًا تكون م�سحكة، 

ولذا ل اأحد منا ينتبه اإىل ما تقوله 
هذه الربملانية املخ�سرمة، فلم 

تتوقف يومًا عن توجيه �سهامها 
اإىل الدول العربية التي زارها 
اآنذاك رئي�س الوزراء م�سطفى 

الكاظمي، بل ذهب بها اخليال اإىل 
حد اأن تخربنا، بكل اأريحية، اأن 

الإمارات هي التي متنح املنا�سب 
يف العراق، وكنت �ساأ�سفق للنائبة 
الهمامة التي ترفع �سعار ال�سيادة، 

لو ل اأن النائبة عالية ن�سيف، 
ب�سحمها وحلمها، مل ت�سمت هذه 
الأيام وهي تقراأ وت�ساهد رئي�س 
الوزراء حممد �سياع ال�سوداين 

يزور الأردن والكويت .
منذ �سنوات ل مير يوم على 
املواطن العراقي، اإل ويجد 
خربًا عاجًا يوؤكد اأ�سحابه 

اأنهم منحوا �سلطان اأنقرة ٢4 
�ساعة ل�سحب قواته من العراق، 
وع�سنا مع حتذيرات اجلعفري 

حتولت كربى ابتداأت بال�ساعات 
ثم حتولت اإىل اأ�سهر، وفوجئنا 

اأخريًا باأن هذه التحذيرات 
اأ�سبحت من املا�سي.

وا�سمحوا يل اأن اأعتذر من قّراء 
اأعّزاء يعاتبونني دائمًا: ملاذا، 
ل تتوقف عن متابعة يومّيات 
ال�سيا�سيني، األ ت�سعر بامللل؟ 
�سوؤال اأراه وجيهًا مئة باملئة، 

ومطلوب من "جنابي" اأن يكون 
جوابه اأكرث وجاهة، فاأنا يا�سادتي 

الأعّزاء، جمّرد كاتب مطلوب منه 
يوميًا اأن مياأ هذه امل�ساحة بكل 

ما هو غريب وعجيب يف باد 
الرافدين يف زمن الدميقراطية، 

ورغم اأن البع�س، "م�سكورًا"، 
يتهمني باأنني "ل يعجبني 

العجب"، لكني يا�سادة اأحاول 
اأن اأبحث يف هذا العجب لأنقل 

لكم اأخبار "اأبو مازن" اأحمد 
اجلبوري الذي يطالب باإجراء 

حتقيق دويل عن عمليات الف�ساد، 
طبعًا ل فرق بني ا�ستعرا�سات 

جمل�س  وا�ستعرا�س  مازن"،  "اأبو 
النواب وهو يفرد ع�ساته �سد 

من ينتقده، �سوى اأن "اأبو مازن" 
يغلف ا�ستعرا�ساته بابت�سامته 

اأن  على  "ال�ساحرة" وتاأكيده 
ال�سعب ل ينام قبل اأن يقبل �سورة 
املخدة،  حتت  "�سيادته" وي�سعها 

فيما يزعم جمل�س النواب اأنه يقدم 
عمًا وطنيًا وخدمة جليلة ل�سعب 

باد الرافدين. ولهذا ا�ستحق "اأبو 
مازن" اأن تفتح له ا�ستوديوهات 

الف�سائيات كي تتحدث عن ن�ساله 
الوطني من اأجل اإ�ساعة روح 

الرق�س بني املواطنني، وا�ستحق 
النواب "الأفا�سل" اأن ينعموا 

بالمتيازات والرواتب من دون 
اأن تطاأ اأقدام الكثريين منهم قاعة 

املجل�س .
البع�س متهّكمًا، وماذا بعد 

يارجل؟ ملاذا ت�سّر على تذكرينا 
ب�"النوائب"، عادوا اأم مل يعودوا، 

لن تفرق كثريًا، بل اإّن عودتهم 
�ستكّلف امليزانية الكثري من 

الأموال، كما اأنها �ستعّطل م�سالح 
النا�س، وت�سيع باجلو كميات 
اإ�سافية من اخلطب التي من 

�ساأنها اأن تفاقم اأزمة الحتقان 
الطائفي، فما الذي �سيجنيه النا�س 

من برملان �سُيعيد اإىل م�سامعهم 
اخلطب نف�سها و�ستمتلئ �سا�سات 
الف�سائّيات مبعارك تاريخية عن 

التوازن الطائفي .

نواب ح�سب الطلب 

مو�صيقى ال�صمت

 علي ح�صني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)اخلمي����س( اأن درجات احلرارة حتافظ عل���ى معدلتها ليوم اأم�س يف بغداد 
والعديد من املحافظات، واأن اجلو �سيكون غائمًا وممطرًا يف معظم  مناطق 

الباد.
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تزوجت �س���يدة برازيلي���ة من دمية لرجل، وبعد اأ�س���هر 
من الزواج ك�س���فت اأنها تعر�س���ت للخداع واخليانة و�سط 
ا�ستعدادها لاحتفال بالذكرى ال�سنوية الأوىل لزواجهما، 
فح�س���ب ما ن�س���رته �س���حيفة "ديل���ي مي���ل" الربيطانية، 
ت�سدرت مرييفون رو�سا موراي�س، البالغة من العمر ٣7 
عاما، من الربازيل، عناوين ال�س���حف يف وقت �س���ابق 
من هذا العام بعد اأن ك�س���فت اأنها قابلت "حب حياتها" 
وهو دمية تدعى مار�س���يلو. وبعد ق�س���ة حب عا�سفة، 
قرر الثنائي اأن يتزوجا فى حفل ح�س���ره ٢5٠ �سخ�سا 
خال �س���هر كان���ون الثاين املا�س���ي. اعرفت ال�س���يدة 
الربازيلي���ة منذ ذلك احلني باأن عاقتهما "معلقة بخيط 

رفي���ع" بع���د اأن زعمت اأن���ه خانه���ا، وفى اأح���دث تطور 
للحكاي���ة الغريبة للغاية، زعمت مرييف���ون اأن زوجها ذهب 

اإىل فندق مع امراأة اأخرى، بل وقالت اأي�س���ا اإنها عرثت على 
ر�سائل غرامية على هاتفه. 

برازيلية تتزوج دمية لرجل 
من القما�ش وتتهمه باخليانة

 24 November 2022

املخرج اأيا�س جهاد: لدي م�ساريع موؤجلة للفيلم الق�سري والطويل

جوائز الن�سخة الـ44 من "القاهرة ال�سينمائي" تذهب اإىل م�سر ولبنان وفل�سطني

 تخرج اأيا�ش جهاد جميد من كلية الفنون اجلميلة، اجنز وهو طالب عددا من الأفالم 
الق�صرية، وبعد تخرجه 2009 اجنز عددا من الأفالم الق�صرية، منها فيلم كوابي�ش، فيلم 

كونكريت، فيلم باي�صكل من انتاج مهرجان دبي ال�صينمائي، واأخريا فيلم تواليت الذي 
فاز كاأف�صل فيلم ثالث يف ايام ال�صينما العراقية الذي اأقيم موؤخرا. كما كتب العديد من 

ال�صيناريوهات، وعمل مونتريا للعديد من الأفالم اجنزها زمالوؤه املخرجني.

بيت المدى يحتفي بمعر�ش 
العراق الدولي للكتاب 

اأ�صدل مهرجان القاهرة 
ال�صينمائي ال�صتار 

على دورته الـ44 م�صاء 
ام�ش الول الثالثاء 

يف حفل اقت�صر على 
اإعالن اجلوائز بح�صور 

وزيرة الثقافة امل�صرية 
وعدد كبري من الفنانني 

امل�صريني والعرب.

يقي���م بي���ت امل���دى للثقافة والفنون مبنا�س���بة ق���رب انطاق معر����س العراق 
ال���دويل للكت���اب بدورت���ه الثالثة التي �س���ميت با�س���م املفكر الراح���ل "هادي 
العلوي"، الفعالية التي تقام يوم غد اجلمعة ال�س���اعة احلادية ع�س���ر �سباحا 
يف قاعة بيت املدى يف �سارع املتنبي، ي�سارك فيها عدد من الباحثني والكتاب 
الذين �سي�سلطون ال�سوء على اهمية اقامة معار�س الكتب يف العراق، وعن 

�سناعة الكتاب العراقي وتاريخ الطباعة يف العراق.

 �صمريان مروكل 
و�س���كرترية  الن�س���وية  النا�س���طة 
رابط���ة املراة العراقية، ي�ست�س���يفها 
ملتق���ى رواد املتنب���ي حيث �س���تلقي 
حما�س���رة بعنوان "دور الن�ساء يف 

بناء ال�س���لم الهل���ي". وذلك يف مقر 
املرك���ز الثق���ايف البغ���دادي – قاع���ة 
علي الوردي، يوم ال�سبت امل�سادف 
احلادي���ة  ال�س���اعة   ٢٠٢٢/11/٢٦

ع�سر �سباحا. 

ودع النج���م الربتغ���ايل كري�س���تيانو رونالدو 
مان�س�س���ر يونايتد باأ�س���واأ طريقة ممكنة قبل 
�ساعة واحدة من اإعان ف�سخ عقده مع النادي. 
واأعل���ن ن���ادي مان�س�س���ر يونايتد، ف�س���خ عقد 
اأ�سطورته كري�ستيانو رونالدو، بعد 15 �سهرا 
من عودته اإىل "ال�س���ياطني 
احلم���ر". جاء ذلك ردا 
ت�س���ريحات  عل���ى 
و  ل���د نا و ر
�س���د  القوي���ة 

الإدارة وامل���درب الهولن���دي اإيري���ك تني هاغ، 
ف�س���ا ع���ن هجوم���ه ال�س���ديد عل���ى اأ�س���اطري 
م���ع  التلفزيوني���ة  مقابلت���ه  خ���ال  الن���ادي، 
الإعام���ي الإجنليزي بري�س مورغ���ان. وقبل 
٦٠ دقيقة من اإعان مان�س�س���ر يونايتد ف�س���خ 
عق���د رونالدو، فق���د اأعل���ن الدون �س���راكته مع 
موؤ�س�س���ة "جاك���وب اأن���د ك���و"، وه���ي اإح���دى 
ال�س���ركات الرائدة لل�س���اعات يف العامل. وكتب 
رونال���دو: "ي�س���عدين الإع���ان ع���ن �س���راكتي 
م���ع ه���ذه ال�س���ركة العاملي���ة الت���ي تعد �س���من 

اأف�س���ل العامات التجاري���ة الرائدة يف جمال 
ال�س���اعات". املثري يف الأمر، اأن ال�ساعة التي 
ارتداها رونالدو، حتتوي على �سورته اأثناء 
ت�س���جيل هدفه ال�س���هري م���ع ري���ال مدريد يف 
�س���باك مان�س�سر يونايتد عام ٢٠1٣ يف ثمن 
نهائ���ي دوري اأبطال اأوروب���ا. حيث مثل ذلك 
�س���دمة قوية جلماه���ري "ال�س���ياطني احلمر" 
خا�س���ة واأن رونالدو اأ�سهم وقتها يف خروج 
الفري���ق الإجنليزي من بطول���ة دوري اأبطال 

اأوروبا.

�صاعة رونالدو تدمر العالقة مع مان�ص�صرت يونايتد

يبدو اأن بع�س امل�س���اهري مازالوا مقتنعني بوجودها، ويوؤمنون 
ب���اأن الأ�س���باح حت���وم حولنا، ب���ل اإن بع�س���هم يتحدث���ون اإليها. 
اعرفت النجمة مايلي �سايرو�س باأنها عا�ست فرة من الزمن مع 
الأ�سباح، وانهم كانوا يطوفون حولها اأحيانًا. وقالت �سايرو�س 
يف ت�س���ريحات ل�س���حيفة الديل���ي ميل اإىل اإنها اأقامت يف �س���قة 
بلندن كانت م�س���كونة، واأن الأمر كان مرعبًا للغاية، حيث �سردت 
مايل���ي جتربتها يف املبنى الذي "كان خمبزًا قدميًا"، م�س���ريًة اإىل 
اأن �س���نبور د�س احلمام حتول اإىل �س���اخن فجاأة، بينما كانت اأختها 
ال�سغرى "نوح �س���اير�س" بالداخل، واأنها راأت "�سبيًا �سغريًا يجل�س 
على املغ�سلة يراقبها". واجابت عن �سوؤاٍل طرح عليها عام ٢٠1٣، عما اإذا 
كانت توؤمن بالكائنات الف�س���ائية والأ�سباح، قائلة: "�سيكون من الغباء اأن 

نعتقد اأننا الأ�سخا�س الوحيدون هنا".

مايلي �صاير�ش: ع�صت 
ل�صنوات مع الأ�صباح 

الفائز يف م�صابقة اأيام ال�صينما العراقية

 تتقدم موؤ�ص�صة املدى لالإعالم 
والثقافة والفنون بالتهنئة اإىل الزميل 

)اإيا�س ح�سام ال�ساموك( 
مبنا�صبة ح�صوله على �صهادة املاج�صتري يف القانون 

العام عن ر�صالته التي حملت عنوان )موقف الق�صاء 
الد�صتوري من ت�صريع القوانني ذات الطابع املايل- 

درا�صة مقارنة( املقدمة اإىل معهد العلمني للدرا�صات 
العليا، باإ�صراف د.اإميان ال�صايف، متمنني له املزيد من 

التقدم والعطاء.
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