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الك�شف عن موعد اإقرار قانون التجنيد
 بغداد/ المدى

ذكر ع�سو الإطار التن�سيقي تركي العتبي، اأن البرلمان �سيطرح قانون 
خدمة العلم )التجنيد الإلزامي( مرة اأخرى منت�سف العام الحالي.

وقال العتبي، اإن "5 ا�سباب دفعت الحكومة الى �سحب قانون التجنيد 
اللزام���ي من مجل�س النواب". واأ�س���اف، اأن "اأبرز تلك الأ�سباب، هو 
بل���ورة قانون ينهي حالة القل���ق التي اثارها نواب ونا�س���طون في وقت 
�س���ابق". واأ�س���ار العتبي، اإلى اأن "القانون �س���يعود ال���ى اروقة مجل�س 

النواب منت�سف 2023 من اجل اإقراره". 

 بغداد/ تميم الح�صن

ب���داأت الق���وى ال�سيا�س���ية مرحل���ة اختبار 
تعهدات رئي�س الوزراء حممد ال�س���وداين 
التي اأطلقها قبل ت�س���كيل احلكومة ال�س���هر 

املا�سي.
وبداأت الح���زاب ال�س���نية والكردية جولة 
مفاو�س���ات م���ع اق���راب اق���رار املوازن���ة، 
ونية ال�سوداين اجراء تغيريات باملنا�سب 
املهم���ة، وب���روز التهدي���دات اليرانية على 

احلدود.
بح�س���ب  ال���وزراء،  رئي����س  ويلت���زم 
ت�س���ريحات الإطار التن�س���يقي، باحل�سور 
�سهريا امام التكتل ال�سيعي ملناق�سة اعمال 

حكومته.
وو�س���ع رئي�س الوزراء اآلي���ة عمل ملراقبة 
اداء احلكوم���ة خ���ال اأول 100 ي���وم اىل 
6 اأ�س���هر، قد تت�س���من هذه الف���رة تعديًا 

وزاريًا.
"ا�س���رداد  اأم����س،  ال�س���وداين  واأعل���ن 

ج���زء من الأموال امل�س���روقة م���ن الأمانات 
"اجله���ات  اأن  اىل  لفت���ا  ال�س���ريبية"، 
املخت�س���ة متكن���ت م���ن ا�س���رداد الوجب���ة 
الأوىل البالغة اأكرث من 182 مليار دينار".

�س���كلت  حتقيقي���ة  "جلان���ا  اأن  واأ�س���اف، 
لتدقيق ال�س���كوك امل�س���روفة من الأمانات 
ال�س���ريبية"، مبين���ا اأن "اللجنة التحقيقية 
اأ�س���رت املخالف���ات واملق�س���رين بت�س���هيل 

ال�ستياء على اأموال الأمانات".
هيئ���ة  داخ���ل  جه���ات  "هن���اك  اأن  وتاب���ع 

وم�س���وؤولة  رقابي���ة  واأخ���رى  ال�س���رائب 
�س���هلت عملي���ة �س���رقة الأمان���ات"، موؤكدا: 
�س���هلت �سرقة  التي  "�س���نعلن عن اجلهات 

الأمانات بعد اإكمال التحقيقات".
واأك���د: "ل���ن ن�س���تثني اأي جه���ة متورط���ة 
بعملية �سرقة الأمانات"، مبينا اأن "اللجان 
التحقيقية تو�س���لت لنتيجة ب�س���رف 114 
�سكًا للمتهم نور زهري مببلغ اإجمايل اأكرث 

من تريليون دينار".
 التفا�صيل �س3

معار�صو الحلبو�صي يريدون ا�صتن�صاخ "الأنبار الموحد" في مدن اأخرى

القوى ال�شيا�شية تختبر تعهدات ال�شوداني 
اأبرزها يخ�ص تقا�شم المنا�شب العليا

 بغداد/ نباأ م�صرق

ك�س���فت وزارة التخطيط، اأم�س الحد، عن ال�ستعداد 
لإط���اق خطت���ني خم�س���يتني، موؤك���دة اأن الأوىل هي 
خلف�س معدلت الفقر، م�سرية اإىل اأن الثانية للتنمية.
وو�سل الفقر اإىل نحو %25 من ال�سكان، فيما ُتقدر 
اأع���داد الفق���راء يف الب���اد بنحو 11 مليون���ا من بني 

42 مليونا هم عدد �سكان العراق.
وقال املتحدث با�س���م الوزارة عب���د الزهرة الهنداوي 
يف ت�سريح اإىل )املدى(، اإن "وزارة التخطيط اأطلقت 
ال�ستعداد لكتابة �سراتيجية خف�س الفقر الثالثة يف 
العراق". وتابع الهنداوي، اأن "هذه اخلطة متتد من 
الع���ام 2023 لغاي���ة ع���ام 2027، و�س���تاأخذ بنظر 
العتب���ار الواقع العراق���ي اجلدي���د والتحديات التي 

افرزها امل�سهد التنموي".
واأ�سار، اإىل اأن "عدة اأمور �سيتم الأخذ بها اي�سًا منها 
النظر يف م�سببات زيادة معدلت الفقر يف العراق".

وب���نينّ الهن���داوي، اأن "ال�س���راتيجية �س���ركز عل���ى 
الأبع���اد الأ�سا�س���ية للفق���ر، وه���ي ال�س���حة والربية 
والتعلي���م وال�س���كن، اإ�س���افة اإىل رف���ع دخ���ل الفقراء 

ومتكينهم".
"جمموع���ة م���ن ال�سيا�س���ات �س���وف  اإىل ان  ولف���ت، 

تت�س���منها ال�س���راتيجية، وتنفيذه���ا �س���يكون عل���ى 
عات���ق اجله���ات ذات العاقة بح�س���ب القطاعات التي 

�سيتم تناولها".
واأورد الهن���داوي، اأن "الغ���ذاء �س���يكون حا�س���رًا يف 
هذه ال�س���راتيجية من خال حت�س���ني واق���ع البطاقة 

التموينية و�سبكة احلماية الجتماعية".
ويوا�سل، اأن "هذه هي البعاد الأ�سا�سية التي �سوف 
تت�س���منها ال�س���راتيجية الثالثة ملكافح���ة الفقر التي 
يتم اعداده���ا بالتعاون مع البنك ال���دويل واملنظمات 

الدولية الأخرى".
وحت���دث الهنداوي، عن ان "خطة التنمية اخلم�س���ية 
�س���تكون اي�س���ًا للم���دة ب���ني 2023 حت���ى 2027، 
و�س���تاأخذ بنظ���ر العتب���ار واقع القطاع���ات التنموية 

املختلفة".
وي�سر�س���ل، اأن "اأب���رز تل���ك القطاع���ات ه���ي املباين 
واخلدم���ات والزراعة وال�س���ناعة، ف�س���ًا عن برامج 

تنمية الأقاليم والبرودولر".
وم�س���ى الهن���داوي، اإىل اأن "ه���ذه اخلطة اخلم�س���ية 
�سوف تتوىل ت�سخي�س مواطن اخللل يف كل من هذه 
القطاع���ات واحللول واملعاجلات وتنفيذ ما تت�س���منه 
اخلطة من �سيا�س���ات �سيكون من اخت�سا�س اجلهات 

القطاعية ذات العاقة".

التخطيط: خطة جديدة لخف�ص الفقر

جريدة الصباحجريدة الصباح الشركة العامة للمعارضالشركة العامة للمعارض البنك المركزي
 العراقي

البنك المركزي
 العراقي

شركة سحر الشرقشركة سحر الشرقأمانة بغدادأمانة بغداد
جمعية الناشرين

 والكتبيين العراقيين
جمعية الناشرين

راعي النقل والكتبيين العراقيين

معرض العـراق
الدولي للكتاب

لإلعالم والثقافة والفنون

 بغداد/ فرا�س عدنان

يك����ون  اأن  النيابي����ة  املالي����ة  اللجن����ة  رجح����ت 
جمم����وع مبالغ قانون املوازن����ة 150 تريليون 
دينار، لفت����ة اإىل اأن العجز لن يتجاوز 10%، 
وحتدث����ت ع����ن اإمكاني����ة ت�س����مينها ب����� 75 األف 
العلي����ا  ال�س����هادات  لأ�س����حاب  وظيفي����ة  درج����ة 

واخلريجني الأوائل على اجلامعات. 
اإىل ذل����ك، ذك����ر ع�س����و اللجن����ة النائ����ب مع����ني 
الكاظمي، اأن "احلكومة احلالية برئا�س����ة حممد 
لت يف 27 من ال�سهر  �سياع ال�س����وداين قد ت�سكنّ
املا�س����ي، هذا يعني اأن عمرها للتو قد جتاوز ال� 

30 يومًا".
واأ�س����اف الكاظمي، اأن "ال�س����وداين عند ت�سلمه 
مهامه كلف وزارتي املالية والتخطيط ل�س����ياغة 

م�س����ودة قان����ون املوازن����ة ووج����ه بتقدميها يف 
اأ�سرع وقت ممكن".

اأم����وال  "تخ�س����ي�س  اإىل  الكاظم����ي،  ودع����ا 
اأك����ر لق�س����ايا امل�س����اريع ال�س����تثمارية والبنى 
التحتي����ة"، مرجح����ًا اأن "ي�س����ل مبل����غ املوازن����ة 
اأن  ل����ذا يفر�����س  دين����ار،  تريلي����ون   150 اإىل 
تكون هناك ن�س����بة كبرية للجانب ال�س����تثماري 
والعمراين الذي يتنا�سب مع املنهاج الوزاري".
م����ن جانبه، ذك����ر ع�س����و اللجنة الآخ����ر عطوان 
م����ع  لدي����ه توا�س����ل  "الرمل����ان  اأن  العط����واين، 

احلكومة من اأجل اإن�ساج قانون املوازنة".
ب����اأن  "هن����اك تطلع����ات  اأن  وتاب����ع العط����واين، 
جمل�����س ال����وزراء �س����وف ينته����ي م����ن القان����ون 

وير�سله اإىل الرملان مطلع العام املقبل".
 التفا�صيل �س2

 متابعة: المدى

بهدفين نظيفين، و�س���ع المنتخب المغربي لكرة القدم 
قدم���ا في الدور ثم���ن النهائي بف���وزه اأم�س الحد على 
بلجي���كا، الم�س���نفة ثاني���ة عالميا، في افتت���اح الجولة 
الثانية من مناف�سات المجموعة ال�ساد�سة في مونديال 
قط���ر لكرة القدم 2022. ويدين المغرب بفوزه الأول 
في الن�س���خة الحالية والثالث في تاريخه اإلى البديلين 
لعب و�سط �سمبدوريا الإيطالي عبد الحميد �سابيري 
ومهاج���م تولوز الفرن�س���ي زكريا اأبو خ���ال.  وانتزع 

المغرب �س���دارة المجموعة موؤقتا بر�سيد اأربع نقاط 
بفارق نقط���ة اأمام بلجيكا، وثاث نق���اط اأمام كرواتيا 
التي تلتقي لحقا كندا �ساحبة المركز الأخير من دون 

ر�سيد. 
ورد المغرب الدين لبلجيكا بعد 28 عاما على خ�سارته 
اأمامه���ا �س���فر-1 ف���ي دور المجموعات ف���ي مونديال 
1994، وب���ات قريب���ا م���ن تك���رار اإنج���ازه ف���ي ع���ام 
1986، عندم���ا بلغ الدور ثمن النهائ���ي للمرة الأولى 
والأخي���رة ف���ي تاريخ���ه واأ�س���بح اأول منتخ���ب عربي 

واإفريقي يحقق ذلك.

اللجنة المالية: مبلغ الموازنة 
�شي�شل اإلى 150 تريليون دينار

 ترجمة: حامد احمد     

اأفاد تقرير دويل ب�س����عي العراق لأن ي�س����ل انتاجه النفط����ي اإىل 7 مايني برميل 
يومي����ًا يف ع����ام 2027، لكنه حت����دث عن �س����رورة اتخاذ اإج����راءات وتغيريات 

جوهرية يف قطاع ال�سناعة.
 وذكر تقرير للخبري القت�سادي الدويل �ساميون واتكنز، ن�سر على موقع )اأويل 
براي�����س( لأخبار النفط والطاقة، ان "العراق كان �س����بق وان حدد �س����قوف انتاج 
خمتلفة للنفط ينوي حتقيقها يف خططه ال�سراتيجية امل�ستقبلية لزيادة النتاج 
تراوح����ت بني 6 مايني برمي����ل باليوم وكذلك 7 مايني برمي����ل باليوم واأحيانا 

اأخرى 8 مايني برميل باليوم". 
واأ�س����اف التقرير، ال����ذي ترجمته )امل����دى(، اأن "حتليات يف احلقائ����ق والأرقام 
تف�س����ي لا�س����تنتاج ب����ان ه����ذا اله����دف ل ميك����ن حتقيقه ب����دون اإج����راء تغيريات 

جوهرية يف قطاع ال�سناعة النفطية". 
واأ�س����ار، اإىل اأن "مدير عام �س����ركة الت�س����ويق النفطي �س����ومو عاء اليا�سري قال 
الأ�س����بوع املا�س����ي: ان العراق ي�سعى لتحقيق �س����قف انتاج نفطي يبلغ 7 مليون 

برميل باليوم وذلك بحلول العام 2027".
 التفا�صيل �س2

العراق ي�شعى الإنتاج 7 ماليين 
برميل من النفط في 2027

بعد 28 عامًا.. المغرب يرد  
الدين لبلجيكا
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 بغداد/ فرا�س عدنان

رجحت اللجنة المالي���ة النيابية اأن يكون 
الموازن���ة 150  قان���ون  مبال���غ  مجم���وع 
تريلي���ون دين���ار، الفتة اإل���ى اأن العجز لن 
اإمكاني���ة  ع���ن  يتج���اوز 10%، وتحدث���ت 
وظيفي���ة  درج���ة  األ���ف   75 ب����  ت�ش���مينها 
الأ�ش���حاب ال�ش���هادات العليا والخريجين 
اأن  مبين���ة  الجامع���ات،  عل���ى  االأوائ���ل 
الحكوم���ة �ش���وف تنته���ي من النقا�ش���ات 
على القانون وتر�شله اإلى البرلمان مطلع 

العام المقبل.
وذكر نائب االأمين العام لمجل�س الوزراء 
فره���اد نعمة الل���ه في بيان ر�ش���مي اأم�س، 
اأن "الحكوم���ة تعمل وب�ش���كل يومي على 
اكم���ال الموازن���ة العام���ة للب���الد باأ�ش���رع 
وق���ت ممكن، ف�ش���ال ع���ن ملفات تح�ش���ين 
الخدمات اال�شا�شية والو�شع االقت�شادي 

العراقي".
اإلى ذلك، ذكر ع�ش���و اللجنة النائب معين 
الكاظمي، اأن "الحكومة الحالية برئا�ش���ة 
محمد �شياع ال�شوداني قد ت�شّكلت في 27 
من ال�ش���هر الما�شي، هذا يعني اأن عمرها 

للتو قد تجاوز ال� 30 يومًا".
واأ�ش���اف الكاظم���ي، اأن "ال�ش���وداني عند 
المالي���ة  وزارت���ي  كل���ف  مهام���ه  ت�ش���لمه 
قان���ون  م�ش���ودة  ل�ش���ياغة  والتخطي���ط 
الموازنة ووجه بتقديمها في اأ�شرع وقت 

ممكن".
تق���در  المالي���ة  "وزارة  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار، 
نفقات الت�ش���غيلية، اأم���ا وزارة التخطيط 
الجان���ب  ف���ي  النفق���ات  تق���در  فاأنه���ا 
م�ش���اريع  تخ����س  وه���ي  اال�ش���تثماري، 

الوزارات والمحافظات".
"هاتي���ن  اأن  اإل���ى  الكاظم���ي،  ولف���ت 
الوزارتي���ن عاكفت���ان عل���ى اإكم���ال مبالغ 
ال���وزارات، وبع���د اإكم���ال الم�ش���ودة يتم 
وفق���ًا  ال���وزراء  مجل����س  اإل���ى  تقديمه���ا 

لل�شياقات الد�شتورية والقانونية".

وتحدث، عن "مناق�شة �شوف تح�شل على 
القان���ون في مجل�س ال���وزراء تطرح فيها 
االآراء ال�شيا�ش���ية البع����س منه���ا يخ����س 
اإقليم كرد�شتان والمكونات العراقية، وقد 

تجري بع�س التعديالت على المواد".
ه���ذه  "تنته���ي  اأن  الكاظم���ي،  ويتوق���ع 
العملي���ة قريب���ًا من اأجل تقديم الم�ش���روع 
اإل���ى مجل�س النواب مطل���ع العام المقبل، 

باأمل ت�شريعها".
ل���ن  ال�شيا�ش���ية  "الكت���ل  اأن  اإل���ى  ونب���ه، 

ت�ش���تغرق كثي���رًا ف���ي النقا�ش���ات كونه���ا 
متفق���ة على دع���م الحكومة بالت�ش���ريعات 
التي ت�شاعد في تنفيذ المنهاج واأبرز هذه 

الت�شريعات هي الموازنة".
"الموازن���ة  اأن  عل���ى  الكاظم���ي،  و�ش���دد 
االأول���ى  بالدرج���ة  تترج���م  اأن  يفتر����س 
المنه���اج ال���وزاري الذي حاز عل���ى الثقة 
ف���ي مجل�س الن���واب بالتزام���ن مع تمرير 

الحكومة".
اأن  المالي���ة،  اللجن���ة  ع�ش���و  ويوا�ش���ل 

"ال�ش���وداني قد اأك���د على جوانب عديدة 
منها ال�شحة والكهرباء والطاقة"، موؤكدًا 
"ه���ذه الملف���ات يفتر����س اأن نجده���ا  اأن 

وا�شحة في الموازنة".
ودع���ا الكاظم���ي، اإلى "تخ�ش���ي�س اأموال 
اال�ش���تثمارية  الم�ش���اريع  لق�ش���ايا  اأكب���ر 
والبن���ى التحتي���ة"، مرجح���ًا اأن "ي�ش���ل 
مبلغ الموازنة اإل���ى 150 تريليون دينار، 
ل���ذا يفتر�س اأن تكون هناك ن�ش���بة كبيرة 
للجان���ب اال�ش���تثماري والعمران���ي الذي 

يتنا�شب مع المنهاج الوزاري".
وي�شتر�ش���ل، اأن "اآخ���ر موازن���ة �ش���رعها 
العراق كانت في عام 2021، التي �شهدت 
ا�شتن�شاخًا لالإيرادات والنفقات الخا�شة 
باالأعوام ال�ش���ابقة ولم تت�ش���من برنامجًا 

اإ�شالحيًا".
ويج���د الكاظم���ي، اأن "الو�ش���ع ق���د تغّير 
حالي���ًا وال�ش���ارع ينتظر اأن يتم ت�ش���مين 
م�شروع الموازنة مواد تلبي الطموحات، 
وظيفي���ة  درج���ة  األ���ف   75 وج���ود  مث���ل 

الأ�شحاب ال�ش���هادات العليا واالأوائل منذ 
عام 2003".

واأك���د، اأن "توزي���ع ه���ذه الدرج���ات على 
م�ش���تحقيها ه���ي م���ن م�ش���وؤولية مجل�س 
الخدمة االتحادي"، مبينًا ان "االأو�ش���اع 
العام���ة تحت���اج اإل���ى مبالغ مالية ال�ش���يما 
المحافظ���ات  احتياج���ات  معالج���ة  ف���ي 
المحرومة والتي ت�شّررت من االإرهاب".

اإمكاني���ة  "ع���دم  اإل���ى  الكاظم���ي،  ون���وه 
االعتماد على االرتفاع الحالي في اأ�ش���عار 
النفط عند تقدير اإيرادات العراق والدليل 
االنخفا����س الن�ش���بي الذي ح�ش���ل خالل 
االأيام الما�ش���ية"، مطالبًا باأن "يتم االخذ 
بالنظ���ر االحتم���االت التي قد تح�ش���ل في 
هب���وط  ا�ش���تمرار  بمقدمته���ا  الم�ش���تقبل 

االأ�شعار".
واأف���اد، ب���اأن "ما تم ح�ش���ابه ف���ي موازنة 
2021 ه���و 45 دوالرًا للبرمي���ل الواح���د 
برمي���ل  األ���ف  و250  ماليي���ن   3 باإنت���اج 
يومي���ًا"، موؤك���دًا ان "االإي���رادات النفطية 
كانت تقل عن 90 تريليون دينار عراقي".
وبي���ن الكاظم���ي، اأنه مع "ح�ش���اب �ش���عر 
برمي���ل النفط عل���ى 75 دوالرًا، �ش���تكون 
االإيرادات 127 تريليون دينار عراقي اإذا 
بق���ي االإنتاج كم���ا هو طبقًا للح�ش���ة التي 
اقرتها منظمة الدول المنتجة للنفط اأوبك 
للعراق". وذكر، اأن "الو�شع يفر�س على 
الحكومة العم���ل على تنوي���ع االإيرادات، 
من خالل اال�ش���تفادة من القطاع الزراعي 
وال�ش���ناعي و�ش���بط اإي���رادات الكم���ارك 

وال�شرائب".
الحالي���ة  "الحكوم���ة  اأن  اإل���ى  وذه���ب، 
ج���ادة ف���ي تنويع م�ش���ادر االي���راد وعدم 
االعتم���اد على م�ش���در وا�ش���ح"، م�ش���ددًا 
على "�شرورة اأن تكون لدينا �شتراتيجية 
في المرحل���ة المقبلة وتعاون���ا من الكافة 

للم�شي بها".
وم�ش���ى الكاظمي، متحدثا ع���ن "اإمكانية 
وج���ود 10 تريليون���ات دين���ار عج���ز في 

موازنة 2023، مع االأخ���ذ بنظر االعتبار 
اأن ه���ذا الع���ام ه���و االأول ال���ذي ال تك���ون 

للعراق مديونية تجاه الكويت".
م���ن جانب���ه، ذك���ر ع�ش���و اللجن���ة االآخ���ر 
عط���وان العطوان���ي، اأن "البرلم���ان لديه 
توا�ش���ل م���ع الحكوم���ة من اأجل اإن�ش���اج 

قانون الموازنة".
وتاب���ع العطوان���ي، اأن "هن���اك تطلع���ات 
ب���اأن مجل����س ال���وزراء �ش���وف ينتهي من 
القان���ون وير�ش���له اإل���ى البرلم���ان مطل���ع 

العام المقبل".
ولف���ت، اإل���ى اأن "جمي���ع الكت���ل النيابي���ة 
م�ش���تعدة لمناق�ش���ة القانون ودرا�شته من 
خ���الل الق���راءة االأول���ى وتقري���ر اللجن���ة 

المالية و�شواًل للت�شويت عليه".
"الف�ش���ل  اأن  اإل���ى  العطوان���ي،  وانته���ى 
الت�ش���ريعي �ش���وف يب���داأ في التا�ش���ع من 
ندخ���ل  �ش���وف  وبع���ده  المقب���ل،  ال�ش���هر 
في عطل���ة لمدة �ش���هر واحد فق���ط، معربًا 
ع���ن اأمل���ه ب���اأن "تكون ه���ذه الم���دة كافية 
اأم���ام الحكوم���ة لتنج���ز جمي���ع متعلقات 

القانون".
محم���د  ال���وزراء  مجل����س  رئي����س  وكان 
�ش���ياع ال�ش���وداني قد اأكد خ���الل اجتماع 
له ب�ش���اأن الموازنة قبل يومين "�ش���رورة 
اإنجاز م�ش���روع قانون الموازنة بال�شرعة 
الممكن���ة وتقديمه اإلى مجل�س النّواب كي 

يدخل حيز التنفيذ من دون تاأخير".
واأ�شاف ال�شوداني بح�شب بيان حكومي 
تلقت���ه )الم���دى(، اأن "القانون ي�ش���تهدف 
في تخ�شي�ش���اته، االأولويات التي تبناها 
المنهاج ال���وزاري وهي مكافحة البطالة، 
وتقليل ن�ش���ب الفق���ر، ومكافحة الف�ش���اد، 
واالرتقاء بالخدمات، ف�ش���اًل عن اإ�ش���الح 

االقت�شاد".
واأ�ش���ار البيان، اإلى اأن "ال�ش���وداني وجه 
ب���اأن يراع���ي م�ش���روع قان���ون الموازن���ة 
اأهمية تقديم م�شاريع البنى التحتية على 

غيرها من الم�شاريع".

�للجنة �لمالية: مبلغ �لمو�زنة �صي�صل �إلى 150 تريليون دينار بعجز 100 %

 ترجمة: حامد احمد     

اأف���اد تقري���ر دول���ي ب�ش���عي الع���راق الأن ي�ش���ل 
انتاج���ه النفط���ي اإل���ى 7 ماليي���ن برمي���ل يوميًا 
ف���ي ع���ام 2027، لكن���ه تح���دث ع���ن �ش���رورة 
اتخ���اذ اإجراءات وتغيي���رات جوهرية في قطاع 

ال�شناعة.
وذكر تقرير للخبير االقت�شادي الدولي �شايمون 
واتكنز، ن�شر على موقع )اأويل براي�س( الأخبار 
النفط والطاقة، ان "العراق كان �شبق وان حدد 
�ش���قوف انت���اج مختلف���ة للنفط ين���وي تحقيقها 
ف���ي خطط���ه ال�ش���تراتيجية الم�ش���تقبلية لزيادة 
االنت���اج تراوحت بين 6 ماليي���ن برميل باليوم 
وكذلك 7 ماليي���ن برميل باليوم واأحيانا اأخرى 

8 ماليين برميل باليوم".
واأ�ش���اف التقري���ر، ال���ذي ترجمت���ه )الم���دى(، 
اأن "تحلي���الت ف���ي الحقائ���ق واالأرقام تف�ش���ي 
لال�ش���تنتاج ب���ان ه���ذا اله���دف ال يمك���ن تحقيقه 
ب���دون اإج���راء تغيي���رات جوهري���ة ف���ي قط���اع 

ال�شناعة النفطية".
واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "مدي���ر عام �ش���ركة الت�ش���ويق 
النفط���ي �ش���ومو عالء اليا�ش���ري قال االأ�ش���بوع 
الما�ش���ي: ان الع���راق ي�ش���عى لتحقي���ق �ش���قف 
انتاج نفط���ي يبلغ 7 مليون برميل باليوم وذلك 

بحلول العام 2027".
وبين التقرير، اأن "الخبير االقت�شادي واتكنز، 
يق���ول انه ه���ذه المرة ق���د يكون االم���ر مختلفا، 
وان ما يجعله مختلفا عن �ش���ابقاته من الوعود 
والخط���ط الم�ش���تقبلية لزيادة االإنت���اج، هو ان 
العراقيي���ن يرك���زون جهودهم االن عل���ى زيادة 
االإنت���اج م���ن حقلي���ن نفطيي���ن رئي�ش���ين وهم���ا 

الرميلة وغرب القرنة 2".
وتاب���ع واتكن���ز، اأن "�ش���ركات النفط الرو�ش���ية 
وال�ش���ينية العامل���ة في تطوير هذي���ن الحقلين 
لي����س اأمامهما ما يعرقلهم ع���ن جعل هذا الهدف 
يتحق���ق". واأك���د واتكن���ز، اأن "اأح���د االأ�ش���باب 
الرئي�ش���ة التي منعت العراق من تحقيق الهدف 
المخط���ط له �ش���ابقا بالو�ش���ول ال���ى انتاج 13 
ملي���ون برميل بالي���وم االن ه���و البيروقراطية 
والف�ش���اد مم���ا اأدى ذلك الى ان�ش���حاب �ش���ركات 
نفط عالمية غربية مثل اك�شون موبيل من قطاع 

النفط العراقي".
ال�ش���فافية  "موؤ�ش���ر  اأن  التقري���ر،  ويوا�ش���ل 
الدولي كان دائما ما ي�ش���نف العراق في تقريره 
ال�ش���نوي �ش���من اأكثر ع�ش���ر بل���دان ف�ش���ادا في 
العالم في قائمة ت�ش���م 180 بل���دا"، الفتًا اإلى اأن 
اأموال  "عمليات اختال�س و�شم�ش���رة وتبيي�س 
وبيروقراطية وروتين ور�شاوي في موؤ�ش�شاته 

الحكومية جعلت من البلد يتذيل قائمة الف�ش���اد 
في العالم".

وتحدث، عن "التدخالت ال�شيا�ش���ية في هيئات 
الف�ش���اد  ق�ش���ايا  وت�ش���يي�س  الف�ش���اد  مكافح���ة 
واالفتق���ار ال���ى الم���وارد الت���ي تقيد م���ن قدرة 
الحكوم���ة عل���ى مكافح���ة الف�ش���اد الم�شت�ش���ري 

ب�شكل فعال".
واأف���اد التقري���ر، ب���اأن "الع���راق وكان ق���د اأطلق 
ف���ي العام 2013، �ش���تراتيجية الطاقة الوطنية 
الموحدة، التي خططت الى زيادة انتاج العراق 
م���ن النفط الخام لي�ش���ل الى الهدف المر�ش���وم 
البال���غ 13 ملي���ون برميل بالي���وم وذلك بحلول 
"بع���د م���رور خم����س  الع���ام 2017". وتاب���ع، 
�ش���نوات من ذلك الهدف المر�شوم تم تقليله الى 
10 ماليي���ن برمي���ل بالي���وم، ثم ت���م تقليله الى 
9 ماليي���ن برمي���ل بالي���وم وذلك بحل���ول العام 
2020، وبع���د ذل���ك كان ال�ش���يناريو المر�ش���وم 
هو الو�ش���ول الى 6 مليون برميل بحلول العام 

." 2020
و�ش���دد التقري���ر، على اأن "ه���ذه االأرق���ام كانت 
م�ش���تندة على حقائق را�ش���خة واأرق���ام من عدة 

م�شادر موثوقة محلية وخارجية".
واأو�ش���ح، اأن "درا�ش���ة مف�ش���لة اأجرتها �ش���ركة 
)بيترول���وغ للنفط والغاز( ع���ام 1997 اأظهرت 
عن ارقام تما�شت مع ت�شريحات الحقة لوزارة 

النف���ط العراقية ه���ي ان االحتياط���ات النفطية 
غير المكت�شفة في البالد ت�شل الى ما يقارب من 

215 مليار برميل".
االن�ش���اءات  "�ش���ركة  اأن  التقري���ر،  وا�ش���تطرد 
الهند�شية النفطية ال�شينية تقوم بتطوير حقل 
الرميلة النفطي العمالق حيث وقعت منت�ش���ف 
ال�ش���هر الما�ش���ي عقد ان�ش���اء وتنفيذ هند�ش���ي 
بقيمة 386 مليون دوالر لبناء من�شاأتي معالجة 

نفطية في الجزء الجنوبي من حقل الرميلة".
وع���ّد، "ه���ذا الحق���ل باأن���ه االأكب���ر ف���ي العراق، 
ويحوي الحق���ل احتياطيا نفطي���ا يقدر بحدود 
17 مليار برميل ودائما ما ي�شعى الحقل الإنتاج 
2.1 مليون برميل باليوم مقارنة بمعدل االإنتاج 
الحالي البالغ 1.4 مليون برميل باليوم بمعدل 

زيادة بحدود 0.7 مليون برميل باليوم".
وينقل التقرير، عن "م�ش���در مق���رب من وزارة 
النفط القول: فان ال�ش���ين تنوي خالل االأ�ش���هر 
ال�ش���تة القادمة زيادة طاقة �شخ الماء على نحو 
كبير في حقل الرميلة، وهو م�ش���تند اأ�شال على 
م�ش���روع محط���ة �ش���خ من بحي���رة كرم���ة علي 
ان�ش���اأتها �ش���ركة برت�س بتروليوم". وتابع، اأن 
"الطاق���ة الحالي���ة لم�ش���خة المعالج���ة تبلغ ما 
يق���ارب من 1.3 الى 1.4 ملي���ون برميل باليوم 
من ماء البحيرة مما ي�ش���مح ذلك الى ا�شتخراج 
المزيد من النفط الخ���ام من الحقل يقدر بثالثة 

ا�شعاف الكمية الم�ش���تخرجة في العام 2010، 
وا�ش���تنادا ال���ى ارق���ام ال�ش���ناعة النفطي���ة فانه 
ال�ش���تخراج برميل نفط واحد يتطلب �شخ 1.4 

برميل ماء".
وتح���دث التقري���ر، ع���ن "محاولة �ش���ركة )لوك 
اأوي���ل( زي���ادة كمي���ات االإنت���اج من حق���ل غرب 
القرنة -2 وطالبت الحكومة العراقية في وقتها 

ال�شركة بزيادة االإنتاج في الحقل".
واأفاد، باأن "ذلك على ثالث مراحل من 400 األف 
برمي���ل بالي���وم ال���ى 480 األف ومن ثم اإ�ش���افة 
كمية اأخرى بمقدار 650 األف لي�ش���ل الى 1.13 
مليون برميل كهدف مر�شوم للمرحلة الثالثة".

ونوه التقرير، اإلى اأن "العراق يمكن ان يح�شل 
على زي���ادة باإنتاج النفط الخ���ام من حقل غرب 
القرن���ة -2 بمعدل 0.25 ملي���ون برميل باليوم 

خالل اأ�شابيع". 
واأ�ش���ار التقرير، اإلى "كمية اأخرى م�ش���تخرجة 
م���ن حق���ل الرميل���ة بمع���دل 0.7 ملي���ون برميل 
بالي���وم وهذا من �ش���اأنه ان يزي���د الكمية الكلية 
برمي���ل  ملي���ون   0.95 بمق���دار  الم�ش���تخرجة 

باليوم خالل مدة اأ�شهر".
الخ���ام  كمي���ة  ال���ى  ي�ش���اف  "ه���ذا  اأن  واأك���د، 
الم�ش���تخرج في �ش���هر ت�ش���رين االأول الما�ش���ي 
البالغة 4.561 مليون برميل باليوم لت�شل الى 

5.511 مليون برميل باليوم".

تقرير دولي: �لعر�ق ي�صعى لإنتاج 7 ماليين برميل من �لنفط في 2027
دعا اإىل تغيريات ج�هرية يف قطاع ال�سناعة انتقادات تطال نائبات ا�سرتكن يف احلملة

البرلم�ن ي�أمل بتلقي الموازنة قبل الدخول في العطلة الت�شريعية

 بغداد/ ح�سين حاتم

عاد الجدال ب�ساأن تعديل 
المادة 57 من قان�ن 
االح�ال ال�سخ�سية 

العراقي الى ال�اجهة 
مجددا، اإذ اظهرت وثيقة 

ح�سلت عليها )المدى( 
جمع ت�اقيع اأكثر من 30 

نائبًا لتعديل المادة 57 من 
قان�ن االأح�ال ال�سخ�سية 
العراقي الخا�سة بح�سانة 

الطفل.

كذل���ك طالب���ت النائ���ب زه���رة البج���اري، رئي�س 
مجل����س الن���واب ب���ادراج مقترح تعدي���ل المادة 
57، وج���اء ف���ي الوثيق���ة: "ايمان���ا من���ا باأهمية 
الم�ش���ي بتعديل المادة 57 م���ن قانون االحوال 
ال�شخ�شية العراقي والخا�شة باأحكام الح�شانة 
للعوائ���ل  الن�ش���يج االجتماع���ي  عل���ى  وحفاظ���ا 
العراقي���ة وم���ن اج���ل تاأ�ش���ي�س ا�ش���رة متفاهمة 
ت�ش���اهم ببناء جيل عراقي اأكث���ر ترابطا وايمانا 
بالقي���م االجتماعي���ة وم���ن اجل التاأ�ش���ي�س لنهج 
يحترم ال�شرائع اال�شالمية ويحافظ على حقوق 

الوالدين بالح�شانة الم�شتركة".
واأ�ش���اف ان���ه، "لك���ون م�ش���روع التعديل �ش���بق 
وان ط���رح ف���ي جل�ش���ات مجل�ش���نا الموق���ر ف���ي 
ال���دورة ال�ش���ابقة وتم���ت قراءته ولم ي�ش���تكمل 
البرلماني���ة  ال���دورة  انته���اء  ب�ش���بب  التعدي���ل 
بانتخابات مبكرة لذا نرجو التف�ش���ل بالموافقة 
عل���ى ادراج التعديل وفقا للتعدي���الت المقترحة 

وتوجيه اللجنة القانونية با�شتكمال اجراءاتها 
القانونية لالأهمية".

بدوره، يقول ا�ش���تاذ قانون االأحوال ال�شخ�شية 
ف���ي جامعة بغداد حميد �ش���لطان ف���ي حديث مع 
)الم���دى(، اإن "الم���ادة 57 م���ن قان���ون االحوال 
ال�شخ�ش���ية العراق���ي �ش���يغت �ش���من اعتبارات 
معين���ة اآن���ذاك وما ت���زال �ش���ارية وال يوجد داع 

لتعديلها". 
واأ�ش���اف �ش���لطان، ان "الم�ش���ي نح���و تعدي���ل 
المادة 57 من قانون االحوال ال�شخ�شية خطوة 
�ش���لبية، كون الم�شرع حدد ح�ش���انة الطفل وفق 

�شن من�شبط و�شروط مر�شية".
وا�ش���ار، ال���ى اأن "التعدي���ل يحم���ل ف���ي طيات���ه 
تجاوزا على الم���دد المحددة �ش���ابقا"، مبينا ان 
"هناك جهات �شيا�شية تعمل على تعديل المادة 

نتيجة اختالف مذهبي".
م���ن جانبه���ا، تق���ول اأ�ش���تاذة القان���ون الجنائي 
ب�ش���رى العبيدي ف���ي حديث ل�)الم���دى(، اإن "ما 
يثير اال�شتغراب اأن اغلب الموقعين على تعديل 
الم���ادة 57 من قان���ون االحوال ال�شخ�ش���ية هم 
م���ن جن�س الن�ش���اء م���ن النائبات ف���ي البرلمان، 
والبع�س من الموقعين هم من اأحزاب تو�ش���ف 

باأنها ت�شرينية".
واأ�ش���افت العبي���دي وهي نا�ش���طة حقوقية، "ال 
يوجد �ش���بب مقنع لتعديل المادة الد�ش���تورية"، 
االآب���اء  قب���ل  م���ن  االعترا����س  "كان  م�ش���تدركة 

المطلقين على مو�شوع الم�شاهدة حينها". 
ولفت���ت، ال���ى ان "مجل�س الق�ش���اء االعلى وبعد 
مطالبات من قبلنا، وجه بزيادة ايام الم�ش���اهدة 
و�ش���اعاتها بواق���ع اربع���ة اي���ام ف���ي ال�ش���هر من 
ال�شاعة التا�شعة �ش���باحًا ولغاية التا�شعة م�شاًء 
وباإم���كان االب اخ���ذ المح�ش���ون ال���ى بيت���ه او 
ال���ى اي مكان يرغ���ب به خالل هذه ال�ش���اعات". 
وم�ش���ت العبيدي ال���ى اأن "المطالب���ات بتعديل 
الم���ادة 57 م���ن قان���ون االح���وال ال�شخ�ش���ية، 
غايته���ا فتح ثغ���رة لقانون االحوال ال�شخ�ش���ية 
وتحويله الى قانون احوال �شخ�شية جعفري". 
وقبل �ش���هر على انتخابات ع���ام 2014، ُطرحت 
فك���رة م�ش���روع قان���ون "االأح���وال ال�شخ�ش���ية 
ب���زواج  ال�ش���ماح  ت�ش���من  ال���ذي  الجعف���ري" 

ال�شغيرات بعمر التا�شعة.
واالأم���ر ذاته لوحظ قبل اأ�ش���هر م���ن االنتخابات 
العام���ة ع���ام 2018، اإذ ط���رح م�ش���روع قانون ال 
يحدد �ش���ن الر�ش���د للذك���ور واالإن���اث - ما يعني 

ر. ال�شماح بزواج الُق�شّ

جدل تعديل "�لح�صانة" يعود مجددً�: 
تو�قيع برلمانية رغم �لعتر��صات

تحدي�ت كبيرة تقف اأم�م جهود العراق في رفع االنت�ج النفطي

75 األف درجة وظيفية الأ�سحاب ال�سهادات العليا واالأوائل
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 بغداد/ تميم الح�سن

بداأت القوى ال�سيا�سية مرحلة 
اختبار تعهدات رئي�س الوزراء 

محمد ال�سوداني التي اأطلقها قبل 
ت�سكيل الحكومة ال�سهر الما�سي.

وبداأت االحزاب ال�شنية والكردية جولة 
مفاو�ش���ات م���ع اقرتاب اق���رار املوازنة، 
تغي���رات  اج���راء  ال�ش���وداين  وني���ة 
باملنا�ش���ب املهم���ة، وب���روز التهدي���دات 

االيرانية على احلدود.
وت�ش���كلت احلكومة االخرة وفق اتفاق 
�شيا�ش���ي �شمل الكتل الرئي�شة، با�شتثناء 
التيار ال�شدري، على ان ينفذ ال�شوداين 
مطال���ب تل���ك اجله���ات يف �ش���قف زمني 

اق�شاه 6 اأ�شهر.
بح�ش���ب  ال���وزراء،  رئي����س  ويلت���زم 
ت�شريحات االإطار التن�شيقي، باحل�شور 
�ش���هريا ام���ام التكت���ل ال�ش���يعي ملناق�ش���ة 

اعمال حكومته.
وكان »االإط���ار« ق���د ح�ش���ل عل���ى اغل���ب 
م���ازال  لكن���ه  احلكوم���ة،  يف  ح�ش���ته 
يفاو�س وي�شغط احيانا على ال�شوداين 
باملنا�ش���ب  يتعل���ق  فيم���ا  خ�شو�ش���ا 

اخلا�شة.
وو�شع رئي�س الوزراء اآلية عمل ملراقبة 
اداء احلكوم���ة خ���ال اأول 100 يوم اىل 
6 اأ�شهر، قد تت�ش���من هذه الفرتة تعديًا 

وزاريًا.
وكان���ت موجة من االنتق���ادات قد رافقت 
اختي���ار بع�س الوزراء ب�ش���بب �ش���كوك 
يف ال�ش���هادات الدرا�شية، وتاريخ بع�س 

الوزراء املهني.
احل���زب  ف���ان  االخ���ر  اجلان���ب  وعل���ى 
الدميقراط���ي الكرد�ش���تاين ينتظ���ر م���ن 

ملف���ات   3 ب����  الوف���اء  ال���وزراء  رئي����س 
امني���ة  ق�ش���ايا  مناق�ش���ة  باالإ�ش���افة اىل 

ا�شتجدت موؤخرًا.
واأم����س اعلنت رئا�ش���ة اإقليم كرد�ش���تان 
اأن »رئي����س االإقلي���م نيجرف���ان بارزاين 
�شيزور بغداد اليوم، ال�شتكمال اللقاءات 
واملباحث���ات م���ع القيادات وامل�ش���وؤولني 

يف العراق«.
ع���ن  �ش���ادر  بي���ان  بح�ش���ب  واأ�ش���اف 
الرئا�ش���ة، اأن »الزيارة �شت�ش���تغرق يومًا 
واحدًا وهي ا�ش���تكمال لربنامج الزيارة 
ال�ش���ابقة التي جرت االأ�ش���بوع املا�ش���ي 
تعزي���ة  يف  امل�ش���اركة  ب�ش���بب  وُقِطَع���ت 
�ش���حايا الطلبة يف ده���وك الذين توفوا 

نتيجة انفجار الغاز«.
اأن »ال�ش���وداين  وذك���ر بي���ان حكوم���ي، 
ا�شتقبل بارزاين«، متابعًا اأن »اللقاء �شهد 
البحث يف م�ش���تجدات االأو�شاع العامة، 
مبختل���ف جوانبها االأمنية وال�شيا�ش���ية 

واخلدمية على امل�شتوى الوطني«.
واأ�شاف البيان، اأن »اجلانبني ا�شتعر�شا 
ع���ددًا من امللفات املهمة، واأطر العمل بني 
احلكوم���ة االحتادي���ة وحكوم���ة االإقليم، 
�ش���من اأهداف املنهاج الوزاري ال�شاعية 
يف  اخلدم���ات  مب�ش���توى  االرتق���اء  اإىل 

عموم اأنحاء العراق«.
البي���ان،  بح�ش���ب  ال�ش���وداين  واأك���د 
»اأهمية معاجلة امللف���ات االأمنية وتدعيم 
اال�شتقرار واالأمن يف املناطق احلدودية 
م���ع دول اجلوار، وفق م���ا اأقره املجل�س 
ال���وزاري لاأم���ن الوطن���ي يف جل�ش���ته 

االأخرة«.
وعن ا�ش���باب الزيارة يقول عبد ال�ش���ام 
ب���رواري، ع�ش���و احل���زب الدميقراط���ي 
يف حدي���ث مع )امل���دى( ان »اأبرز امللفات 
يف الزيارة هي الق�ش���ية امل�شتعجلة االن 
حول املوازنة، ف�ش���ًا عن ملفات املناطق 
املتنازع عليه���ا، وتطبيق املادة 140 من 
الد�ش���تور اخلا�ش���ة باملناط���ق املتن���ازع 
عليه���ا، وقي���ام احلكوم���ة بواجبه���ا يف 

حماية احلدود«.
�ش���نويًا  كرد�ش���تان  اإقلي���م  ويج���ري 
مباحث���ات م���ع احلكومة من اج���ل تاأمني 
ح�ش���ته من االإيرادات ومتويل املوظفني 

وقوات البي�شمركة.
ويعتقد ب���رواري انه »لي����س هناك مربر 
للتفاو�س ال�شنوي على املوازنة وميكن 
لوزارة التخطيط ان تقدر ن�ش���بة االقليم 

وفقا لعدد ال�شكان وتطلق التخ�شي�شات 
وفق املادة )121/ ثالثًا( يف الد�شتور«.

وتن����س املادة االخرة على: »تخ�ش����س 
لاأقالي���م واملحافظ���ات ح�ش���ة عادلة من 
تكف���ي  احتادي���ًا،  املح�ش���لة  االي���رادات 
للقيام باأعبائها وم�شوؤولياتها، مع االخذ 
وحاجاته���ا،  موارده���ا  االعتب���ار  بع���ني 

ون�شبة ال�شكان فيها«.
ع���ام  من���ذ  التخطي���ط  وزارة  وتعتم���د 
2003 عل���ى تقدي���رات �ش���ابقة للتع���داد 
ال�ش���كاين وبيان���ات وزارة التج���ارة يف 
قوائ���م االنتخابات ومتوي���ل املحافظات 

واالقليم.
وي�ش���ر ع�ش���و احلزب الدميقراطي اىل 

ان »االقليم فيه اأكرث من 5 مليون و800 
األف ن�ش���مة ولذل���ك فان ح�ش���ته ترتواح 

بني 14 و16 %«.
ومنذ نحو 6 �ش���نوات مت تقلي�س ح�ش���ة 
االقليم م���ن املوازنة م���ن 17 % اىل اقل 
من 13 %، ك�شيا�شة بدت وكاأنها عقابية 
على اإث���ر تنفيذ االقليم ماع���رف حينها ب� 

)ا�شتفتاء تقرير امل�شر(".
ومازال���ت بع�س الق�ش���ايا الكردية عالقة 
مث���ل ح�ش���م الوزارت���ني ال�ش���اغرتني يف 
حكومة ال�ش���وداين والت���ي من املفرت�س 

ان تكون من ح�شة الكرد.
ويقول عبدال�ش���ام برواري وهو ع�شو 
�ش���ابق يف برملان كرد�ش���تان ان "االقليم 

ال�ش���وداين  عل���ى  ي�ش���غط  ان  اليري���د 
مادام االخر قد اعل���ن بانه يريد تطبيق 

الد�شتور".
وي�ش���يف النائ���ب ال�ش���ابق: "�ش���ننتظر 
االفع���ال بعد االقوال الت���ي من املفرت�س 
ان تظه���ر االن بعد الزيارة االخرة التي 

�شيقوم بها رئي�س االقليم".
وعن الوزارتني املتبقيتني وهما االعمار 
والبيئة، ي�شر برواري اىل ان "االحتاد 
الوطني يريد احل�ش���ول على ن�ش���ف ما 
نح�شل عليه ما يعني انه يريد وزارتني، 
 17 31 مقع���دًا وه���و  رغ���م انن���ا منل���ك 

معقدًا".
ويف الت�ش���كيلة الوزاري���ة االخ���رة فقد 

اىل  اخلارجي���ة  وزي���ر  من�ش���ب  ذه���ب 
الدميقراط���ي الكرد�ش���تاين، والعدل اىل 

االحتاد. 
االحت���اد  رئي����س  طالب���اين  باف���ل  وكان 
الوطني ق���د التقى اأم�س رئي�س الوزراء، 
فيم���ا اعت���رب النائب الكردي ال�ش���ابق ان 
"الزي���ارة يف ه���ذا التوقي���ت تعني انها 
ر�ش���ائل باننا اإذا مل نتفق معهم )االحتاد 
الوطن���ي( فه���م �ش���يتفقون م���ع بغ���داد، 
م�ش���تثمرين عاقته���م مع بع����س اأطراف 

االطار التن�شيقي".
وا�ش���تقبل اأم����س االحد رئي����س الوزراء 
حممد �ش���ياع ال�ش���وداين، بح�ش���ب بيان 
الوطن���ي  االحت���اد  رئي����س  حكوم���ي، 

الكرد�ش���تاين باف���ل طالب���اين للتباح���ث 
يف "االأو�ش���اع ال�شيا�شية على امل�شتوى 

الوطني".
وا�ش���اف البيان ان "اللقاء �ش���هد البحث 
يف اأه���م امللف���ات الت���ي له���ا االأولوية يف 
اإط���ار العم���ل ب���ني احلكوم���ة االحتادية 
الع���راق،  كرد�ش���تان  اإقلي���م  وحكوم���ة 
وملف االأم���ن وتاأمني احل���دود العراقية 
وف���ق مق���ررات املجل�س ال���وزاري لاأمن 

الوطني".
وموؤخ���را اأعلن املجل�س ال���وزاري اعادة 
انت�ش���ار الق���وات العراقية عل���ى احلدود 
ب�ش���بب التهدي���دات االيراني���ة االخ���رة 

بذريعة ماحقة املعار�شة الكردية.
الوطن���ي  االحت���اد  غ���رار  وعل���ى 
الكرد�ش���تاين ف���ان كتل���ة �ش���نية انبثق���ت 
موؤخ���را، حت���اول التفاو����س م���ع رئي�س 
احلكومة �ش���د حتالف ال�ش���يادة بزعامة 

خمي�س اخلنجر.
حدي���ث  يف  �ش���ني  �شيا�ش���ي  ويك�ش���ف 
ل�)املدى( طلب عدم ذكر ا�شمه ان "حتالف 
االنبار املوح���د هو جزء من حتالف عزم 
)ال�ش���د النوع���ي لتحالف ال�ش���يادة( لكن 

بخ�شو�شية انبارية".
ويوؤك���د ال�شيا�ش���ي املطلع على نقا�ش���ات 
الق���وى ال�ش���نية ان ه���ذه املجموعة التي 
التق���ت موؤخ���را بال�ش���وداين ويراأ�ش���هم 
جم���ال الكرب���ويل زعي���م ح���زب احل���ل: 
�ش���يطرة  م���ن  التخل����س  "يحاول���ون 

احللبو�شي على االنبار".
ويته���م التحال���ف ال���ذي اأن�ش���ئ ال�ش���هر 
حمم���د  الربمل���ان  رئي����س  املا�ش���ي، 
احللبو�ش���ي، باحتكار املنا�ش���ب وعزال 

القرار يف االنبار عن بغداد.
"يت���م  ان  ال�ش���ني  ال�شيا�ش���ي  ويتوق���ع 
م���دن  اىل  املوح���د  االنب���ار  ا�شتن�ش���اخ 
اخ���رى"، مث���ل نين���وى املوحد، �ش���اح 
الدي���ن املوح���د... متهيدا للم�ش���اركة يف 
االنتخاب���ات املحلية التي م���ن املفرت�س 

ان جترى العام املقبل.
وكان���ت القوى ال�ش���نية قد ح�ش���لت على 
جزء م���ن مطالبه���ا بالغاء الت�ش���ريحات 
االمني���ة يف املناط���ق الت���ي كان���ت حتت 

�شيطرة "داع�س".
هيئ���ة  الغ���اء  ه���و  االه���م  املطل���ب  لك���ن 
البع���ث(  )اجتث���اث  والعدال���ة  امل�ش���اءلة 
وال���ذي يفرت�س ان يتم ذلك يف غ�ش���ون 

اول 6 اأ�شهر من حكومة ال�شوداين.

عدنان علي

وجه���ت جماميع حق���وق ان�ش���ان انتقادات 
الذع���ة ل�ش���ركات تكنولوجية �ش���ينية مثل 
 ZTE ش���ركة هواوي وجمموعة �ش���ركات�
مع���دات  لتزوديه���ا  هايكفي�ش���ن  و�ش���ركة 
ا�ش���تطاع تكنولوجي���ة لي�س فق���ط الأنظمة 
ا�ش���تبدادية بل اأي�ش���ا الأن�ش���طة جت�ش�ش���ية 
باأمر من احلزب ال�شيوعي ال�شيني. وكان 
اآخ���ر �ش���حية للتقني���ات ال�ش���ينية الهدامة 

لل�شلطة الرقمية هي املدن االأوروبية.
يف العام 2020 �ش���نفت حكومة الواليات 
املتح���دة 5 �ش���ركات ات�ش���ال �ش���ينية على 
انها ت�ش���كل تهديدا م�ش���را باالأمن الوطني 

لقيامها باأن�شطة جت�ش�شية.
م���ع االخذ بنظ���ر االعتب���ار تاريخ ال�ش���ني 
بالتج�ش����س التكنولوج���ي يف اأفريقيا عرب 
�ش���ركاتها التجارية مثل هواوي و�شركات 
اأخ���رى كث���رة، با�ش���تخدام تكنولوجيات 
اثب���ات  باالإم���كان  فان���ه  حديث���ة،  �ش���ينية 

ت�شببها ب�شرر مكلف للمدن االأوروبية.
�ش���د  "اأ�ش���وات  ملوؤ�ش�ش���ة  بح���ث  وا�ش���ار 
اال�ش���تبداد"، اىل ان مدينة هواوي الذكية 
ومبادرات املدينة االآمنة هي عر�شة للتهكر 
و�شرقة املعلومات وتتخللها ثغرات امنية. 

وبا�ش���تخدام عقد حكومي ل�شراء كامرات 
اأمني���ة م���ع تكنولوجي���ا ك�ش���ف الوج���ه يف 
�شربيا، فان �شركة هواوي قطعت اأ�شواطا 

مهمة داخل اأوروبا.
مع ذلك فان منظمات عديدة حثت احلكومة 
ال�ش���ربية عل���ى ان تكون متحفظ���ة من اأي 
ال�ش���ينية  احلكوم���ة  حل�ش���ول  احتمالي���ة 
على معلومات بايومرتية ح�شا�ش���ة متعلقة 
مبواطنني �ش���ربيني. وبينت املعلومات ان 
اتفاقي���ة تعاون املدينة االآمن���ة لعام 2017 
قد ا�ش���فرت عن �ش���راء ما ال يقل عن 8000 

كامرا.
باالإ�شافة اىل ذلك فان ا�شبانيا اأي�شا ب�شدد 
توجه لدعوة م�شاريع املدينة االآمنة الذكية 
داخ���ل باده���ا. ووقعت احلكوم���ة املحلية 
ملقاطعة ريفا�س فا�ش���يا مدريد، وهي مدينة  
واقعة يف �شواحي مدريد، اتفاقية �شراكة 
مع �ش���ركة هواوي لتحديث البنى التحتية 
امل�ش���اعدة  اىل  الهادف���ة  التكنولوجي���ة 
بالرقابة االأمنية وتقليل ن�شبة اجلرمية يف 

املدينة.
واأ�شارت تقارير �شحفية اىل ان منظومات 
�ش���ركة هواوي لات�ش���االت حتت���وي على 
والعب���ث  لاخ���رتاق  معر�ش���ة  �ش���رائح 

واالطاع على معلومات ح�شا�شة �شرية.

�نتقاد �أن�سطة تج�س�سية تقوم بها 
�سركات تقنية �سينية في �أوروبا

 ذي قار/ ح�سين العامل

م����ع حل����ول الذك����رى الثالث����ة ملج����زرة ج�ش����ر 
الزيت����ون، جدد ثوار ذي قار وا�ش����ر ال�ش����هداء 
املطالبة بالق�شا�س من املتورطني بقتل وقمع 

املتظاهرين.
ودعا ث����وار �ش����احة احلبوبي يف بي����ان تلقت 
)امل����دى( ن�ش����خة من����ه اىل »م�ش����رة �ش����نوية 
موحدة تنطلق ظهر يوم االثنني باجتاه ج�شر 
الزيتون م����ع اقامة جمل�س ع����زاء على اأرواح 

�شهداء ت�شرين يف موقع املجزرة«.
وبالتزام����ن مع حل����ول موعد الذك����رى الثالثة 
للمجزرة اأعلنت احلكومة املحلية يف حمافظة 
ذي ق����ار ع����ن تعطيل الدوام الر�ش����مي يف يوم 

االثنني ال�شتذكار �شهداء ج�شر الزيتون.
وم����ن جانبه قال ح�ش����ن هادي املدر�����س، اأحد 
املتظاهرين الناجني م����ن املجزرة، يف حديث 
م�ش����تمرة  ت�ش����رين  »ث����ورة  اإن  )امل����دى(،  اإىل 
وثواره����ا ما�ش����ون قدم����ا عل����ى نه����ج وخطى 
ج�ش����ر  جم����زرة  �ش����هداء  وال�ش����يما  ال�ش����هداء 
الزيتون«، م�ش����ددا على »اهمية تغير الطبقة 
ال�شيا�ش����ية التي قادت الب����اد اىل الدمار على 

مدى 19 عامًا«.
وجدد املدر�س مطالبته ب� »الق�ش����ا�س من قتلة 
متظاهري ج�ش����ر الزيتون وغره من ميادين 

التظاه����ر الت����ي �ش����هدت قمع����ا وح�ش����يا طيلة 
ايام التظاه����رات«، موؤكدا ان »دماء ال�ش����هداء 
لن ت�ش����يع وان القتلة �ش����يواجهون م�شرهم 

املحتوم وان طال الزمن«.
قتل����ة  مبحا�ش����بة  »الت�ش����ويف  اأن  وي����رى، 
وا�ش����ح  تواط����وؤ  ع����ن  ناج����م  املتظاهري����ن 
بقم����ع  واملتورط����ني  ال�ش����لطة  اح����زاب  ب����ني 

التظاهرات«.
ون����وه املدر�����س، اإىل اأن »ملفات وق�ش����ايا قتل 
املتظاهري����ن مازال����ت مركون����ة عل����ى رف����وف 
احلكوم����ة والق�ش����اء م����ن دون ان جت����روؤ اية 
جهة على فتحها والتحقيق فيها خافا لاإرادة 

ال�شيا�شية التي ال ت�شمح بذلك«. 
وب����دوره ق����ال النا�ش����ط املدين حيدر �ش����عدي 
وهو �ش����قيق اأحد �ش����هداء تظاهرات ت�ش����رين، 
يف حدي����ث م����ع )امل����دى(، اإن »املج����زرة تركت 
اث����رًا موؤمل����ًا يف نفو�����س ابن����اء ذي قار وا�ش����ر 

ال�شهداء«.
الت����ي  »الق����وة امل�ش����لحة  اأن  وتاب����ع �ش����عدي، 
�ش����اركت يف ارتكاب املجزرة مار�شت ا�شاليب 
متوح�ش����ة ج����دًا جت����اه متظاهري����ن �ش����لميني 
يرفع����ون عل����م الع����راق ويطالب����ون بحقوقهم 

وحقوق �شعبهم امل�شروعة«. 
وبني، ان »فعاليات االحتجاج املتح�شرة التي 
كان يقوم بها املتظاهرون عند ج�شر الزيتون 

قوبلت باإبادة جماعية وباآلة حربية ووح�شية 
غر م�شبوقة يف ف�س االحتجاجات«.

ويج����د �ش����عدي ان »ق�ش����وة القم����ع مل حتد من 
ا�ش����تمرار احلرك����ة االحتجاجية ب����ل اججتها 
اأك����رث وبات����ت ا�ش����ر ال�ش����هداء حتر�����س عل����ى 

امل�شاركة فيها بجميع افرادها«.
واأك����د، اأن »اجله����ات الت����ي تقم����ع املتظاهرين 
اأرادت التخل�����س من ثائ����ر واحد عرب االجهاز 
عليه فخ����رج على اإثر ذلك الع�ش����رات من اهله 

وا�شدقائه ليوا�شلوا طريق الثورة«.  
ولفت �ش����عدي، اإىل اأن »اأ�ش����ر ال�شهداء مازالت 
تتابع ق�ش����ايا ال�ش����هداء مع املحاكم املخت�ش����ة 
وب�ش����ورة يومية لكن لان مل تف�ِس جهودهم 

اىل حما�شبة القتلة«.
وراأى، ان »جمي����ع االج����راءات التي اتخذتها 
احلكوم����ة والربمل����ان عق����ب ارت����كاب املجزرة 
هي اجراءات �ش����كلية الهدف منها امت�ش����ا�س 
النقم����ة ولي�����س حتقي����ق العدال����ة له����ذا هي مل 

ت�شفر عن نتائج وا�شحة«. 
وكان جمل�����س الن����واب العراق����ي ق����د ق����رر يف 
 2019/12/18 يف   )22( املرقم����ة  جل�ش����ته 
ق����ار مدين����ة منكوب����ة،  اعتب����ار حمافظ����ة ذي 
وذلك على خلفية الهجوم الذي �ش����نته القوات 
االأمني����ة عل����ى املتظاهرين وخلف 50 �ش����هيدًا 
ونحو 500 جري����ح يف جمزرة مروعة عرفت 

فيما بعد با�شم جمزرة ج�شر الزيتون.
ال  »احلكوم����ات  اإن  �ش����عدي،  يق����ول  وفيم����ا 
نف�ش����ها وال حتا�ش����ب منت�ش����بيها وان  تدي����ن 
كان����وا قتلة«، نب����ه، اإىل اأن »االقرار احلكومي 
ام����ام  املج����زرة يجعله����ا  م�ش����وؤولية  بتحم����ل 
»م�ش����اعي  م����ن  حم����ذرًا  دولي����ة«،  م�ش����اءلة 
حكومية لالتفاف على ق�ش����ية املجزرة وقمع 

املتظاهرين وحماوالت لتمييعها«.
وبالتزامن مع حل����ول الذكرى الثانية ملجزرة 
ج�ش����ر الزيت����ون دع����ا نا�ش����طون وحقوقيون 
يف حمافظ����ة ذي ق����ار اىل تدوي����ل التحقي����ق 
يف املج����زرة، فيم����ا ك�ش����فوا ع����ن 700 دعوى 
ق�ش����ائية اقامتها ا�شر ال�ش����هداء واملتظاهرين 

امام املحاكم يف ذي قار.
وكان رئي�����س جمل�����س الوزراء ال�ش����ابق عادل 
عب����د املهدي ق����د ار�ش����ل الفريق الرك����ن جميل 
ال�ش����مري مع ق����وات ع�ش����كرية قبي����ل ارتكاب 
جم����زرة ج�ش����ر الزيت����ون الت����ي وقع����ت خال 
 )2019 الث����اين  ت�ش����رين   29 و   28( يوم����ي 
ليرتاأ�����س خلي����ة االزم����ة يف ذي قار ويبا�ش����ر 
باإدارة ملف تظاهرات النا�ش����رية الذي ا�شفر 
ع����ن ارتكاب املج����زرة، وهو االم����ر الذي ادى 
فيما بعد اىل �ش����حب يد ال�ش����مري من رئا�ش����ة 
خلي����ة االزم����ة ومن ث����م ا�ش����طرار ع����ادل عبد 
امله����دي اىل اعان عزمه تقدمي اال�ش����تقالة من 
من�ش����به يف ليلة اجلمعة )29 ت�ش����رين الثاين 
2019( وذل����ك بعد حملة ادانة اممية وحملية 
وا�ش����عة الأعم����ال القمع الوح�ش����ي ال����ذي طال 

املتظاهرين ال�شلميني.
�ش����هداء  وا�ش����ر  االه����ايل  م����ن  املئ����ات  وكان 
انتفا�ش����ة ت�شرين يف النا�ش����رية نظموا وقفة 
احتجاجية على ج�ش����ر الزيتون يف �ش����هر اآب 
املا�شي بالتزامن مع اجلل�شة الرابعة ملحاكمة 
املقدم عم����ر نزار اأحد اأب����رز املتهمني بارتكاب 
املجزرة، مطالبني بالق�ش����ا�س من املتورطني 
بقمع التظاهرات، فيما اأقدم مئات من موظفي 
مديرية الرتبية على اغاق دائرتهم احتجاجا 

على تاأخر �شمولهم بقطع االرا�شي.
وكان����ت وزارة الداخلي����ة، اعلن����ت يف �ش����باط 
املا�ش����ي ع����ن احتجاز املق����دم عمر ن����زار، اأحد 
املتهم����ني بارت����كاب جم����زرة ج�ش����ر الزيت����ون 
يف النا�ش����رية، موؤكدة ت�ش����كيل جلنة قانونية 
االإج����راءات  �ش����تتخذ  واأنه����ا  مع����ه  للتحقي����ق 
القانوني����ة بحق����ه، يف حال ثب����وت تورطه يف 
االتهامات املن�شوبة اإليه، اال ان حماكمة نزار 

مل حُت�شم حتى االن.

اأهالي ال�سهداء يجددون المطالبة بمحا�سبة الجناة

م�سيرة موحدة تنطلق �ليوم ��ستذكارً� لمجزرة »�لزيتون« في ذي قار

بارزاني يعود اإلى بغداد.. ومعار�سو الحلبو�سي يريدون ا�ستن�ساخ »الأنبار الموحد« في مدن اأخرى

�لقوى �ل�سيا�سية تبد�أ �ختبار تعهد�ت �ل�سود�ني �أبرزها يخ�ص �إكمال �لمنا�سب

�ل�سود�ني ي�ستقبل بارز�ني في مكتبه �أم�س

�سور �سهد�ء �لمجزرة على ج�سر �لزيتون
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املعدات واآلليات 
)توفير او تعاقد(

الكوادر حادلة عدد )2( قالب عدد )6(شفل عدد )3(حفارة عدد )3(
الفنية 

مهندس 
مدني عدد )2( 

مساح 
عدد )2(  تنكر ماء عدد )1(كرين عدد )2(

تعل��ن محافظة ذي قار عن مناقصة مش��روع )انش��اء ش��وارع وأزقة وارصفة 
في مناطق )االقتصاديني، الس��كك، الزاوية خل��ف املصب العام(( ضمن قانون 
الدع��م الطارئ لألمن الغذائ��ي والتنمية رقم )2( لس��نة 2022. خطة تنمية 
االقالي��م واس��تناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لس��نة 2014 
املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ 
املوازنة العامة االحتادية النافذة وقانون الدعم الطارئ ان وثيقة الدعوة لتقدمي 
العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املش��روع س��وف تنشر في اجلرائد 
الوطني��ة )املش��رق، املدى، املس��تقبل العراقي( وس��يتم العم��ل عند فحص 
وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياسية( والتي 
تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد 
في النش��رة التوضيحي��ة الصادرة م��ن االمم املتحدة )اخلاص��ة بتعريف الدول 
املؤهلة(. وبإمكان مقدمي العطاءات ش��راء وثائق العطاء باللغة العربية بعد 
تق��دمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اس��لوب 
الدفع س��يتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في 
دي��وان احملافظة وس��وف يتم عقد املؤمت��ر اخلاص باالجابات على استفس��ارات 
املش��اركني في املناقصة عند الس��اعة )12( ظهراً من يوم )اخلميس( املصادف 
2022/12/1 ف��ي الدائرة املس��تفيدة فعلى الراغبني من الش��ركات واملقاولني 
العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والش��ركات 
العربي��ة واالجنبية من أصحاب االختص��اص مراجعة ديوان محافظة ذي قار – 
قس��م العقود احلكومية لشراء نس��خة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن 
سعر العطاء الواحد )وكما مؤشر ازاءه( غير قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية 
التصنيف االصلية للشركات العراقية غير نافذة وأوراق التسجيل للشركات 

االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية: 
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلب��ات الفنية: اخلبرة العامة:- يتطلب ان تقدم الش��ركات خبرة عامة 
لعقد عدد )1( منجز خالل مدة ال تتجاوز 3 سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي 
العط��اء. واخلبرة التخصصية )االعم��ال املماثلة( ولعقد عدد )1( ومببلغ ال يقل 
ع��ن )7.495.414.000( س��بعة مليارات واربعمائة وخمس��ة وتس��عون مليون 
واربعمائة وأربعة عشر ألف 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 السابق 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 خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية 
لتنفيذ املش��روع ملبل��غ اكبر او يس��اوي )1.561.565.000( مليار وخمس��مائة 

وواحد وستون مليون وخمسمائة وخمسة وستون ألف دينار عراقي. 
ثالثاً: معدل االيراد السنوي ان يكون اكبر من أو يساوي )12.666.031.000( اثنا 
عش��ر مليار وستمائة وس��تة وس��تون مليون وواحد وثالثون 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 التجاري 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 تأسيس الش��ركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة 
العط��اء اجنبية تق��وم بتق��دمي اوراقها كاف��ة ومصدقة ل��دى وزارة اخلارجية 

العراقية وحسب القانون. 
رابعاً: هوية تس��جيل وتصني��ف املقاولني صادرة م��ن 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 العط��اءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولية( ملقدمي 
العطاءات 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 في��ه رقم واس��م املناقصة ويكون ناف��ذ ملدة 150 يوم م��ن تاريخ غلق 
املناقصة وعلى املناقص الفائز )الشركة او املقاول( الذي ترسو عليه املناقصة 
مباش��رة بعد اصدار كت��اب االحالة قب��ل توقيع العقد تق��دمي خطاب ضمان 
بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر 

م��ن احد املص��ارف العراقية في بغداد او احملافظ��ات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد 
انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية. 

2- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات 
املقدمة من املناقصني مس��تجيبة عند تلبيتها ملعايي��ر التأهيل احملددة فيها 
بفروعه��ا كاف��ة والش��روط القانونية والفني��ة واملالية املطلوبة في ش��روط 
املناقص��ة وفي حال عدم التزام 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 عليه املناقصة اجور النش��ر واالع��الن وآلخر اعالن عن 
املناقص��ة وان تتحمل الش��ركة التي يحال بعهدتها العم��ل كافة الضرائب 
والرس��وم الت��ي تف��رض من قب��ل الدول��ة واي مصاري��ف اخرى تن��ص عليها 

التعليمات النافذة.
6- يلت��زم الطرف الثاني بان يش��غل ما ال يقل ع��ن )30%( من عمالة موظفيه 
العمال��ة الوطنية عن طريق مراكز التش��غيل اال في حال��ة اعتذار املركز عن 
توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس��مي مباشر وخالل مدة )30 

يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب. 
7- ف��ي حالة اش��تراك اكثر من مناقص في تقدمي عط��اء واحد لتنفيذ العقد 
تكون مس��ؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذل��ك لتنفيذه على ان يقدم عقد 
مش��اركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء او منوذج اتفاق أولي على الشراكة 
موق��ع من قب��ل اطراف الش��راكة معزز بتعهد م��ن قبلهم بع��دم التنازل أو 
االنسحاب في حال رس��و املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد الشراكة 
بينهم��ا مص��دق اصولي��اً بعد توقي��ع العقد خالل م��دة ال تتج��اوز )14 يوماً( 
م��ن تاري��خ توقيع العقد وفي حال انس��حاب احد الش��ركاء وفيت��م معاملة 

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

9- تتحم��ل الدائ��رة املس��تفيدة مس��ؤولية الكش��ف الفني املعد م��ن قبلها 
واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد املقاولة.

10- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية . 
11- تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال 
النواق��ص التي تس��مح به��ا التعليم��ات خالل س��بعة ايام م��ن تاريخ فتح 

عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.

12- تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمش��روع مع 
مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها للمواصفات 

املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 في 2017/8/3.
13- ملكية 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 وعل��ى كفاءاته املالية التي 
قدمها ابتداءاً عن اإلحالة وتس��تمر مطالبته ملستحقاته اصولياً دون االخالل 
مبضمون املادة 62/ط من ش��روط االعمال الهندس��ية املدنية بقسميها األول 

والثاني. 
15- ال يحق للشركات التي لديها ثالث عقود أو أكثر لم تنفذ االشتراك بهذه 
املناقصة استناداً الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط – دائرة العقود احلكومية 

العامة – قسم االستشارات والتدريب العدد 25524/7/4 في 2022/9/27 . 
16- ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الس��اعة )11( ظهراً من يوم )اخلميس( 
املص��ادف 2022/12/8 إل��ى العنوان التال��ي محافظة ذي قار - قس��م العقود 
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية- االدارة احمللية- قرب مصرف الرشيد 
- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار سابقاً(... على ان تكون االسعار املقدمة 
بالدين��ار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مس��تندات العطاء 
وتك��ون الكتاب��ة واضحة وخالي��ة من احلك والش��طب وتكون جمي��ع األوراق 
مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد 
االلكترون��ي ويلتزم املق��اول بصحته ويعتبر التبليغ من خالل��ه ملزم واصولياً 
وكم��ا يقدم البطاق��ة التموينية وم��ا يؤيد حجبه��ا وهوية األح��وال املدنية 
وبطاقة الس��كن وال يس��مح التقدمي عن طري��ق البريد االلكتروني، وس��يتم 
فت��ح العطاءات بحضور مقدمي العط��اءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى 
ديوان محافظة ذي قار - مبنى احملافظة القدمية – ش��ارع النيل، وس��وف ترفض 
العط��اءات املتأخ��رة، وإذا ص��ادف يوم فت��ح املناقصة عطلة رس��مية فيؤجل 
إل��ى اليوم الذي يليه على ان تقدم العط��اءات داخل ظروف مغلقة ومختومة 
ومثب��ت عليها رقم واس��م املناقصة واس��م مق��دم العط��اء 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
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املناق�سة: رقم )45( 
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 110.949.574.600
انشاء شوارع وازقة وارصفة في مناطق )االقتصاديني، 

السكك، الزاوية خلف املصب العام(
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( 

اإعـــــالن 
ق��دم المدعي )علي وحيد ش��وكه( طلباً ي��روم فيه تبديل 
)اللق��ب( من )فرادي( الى )الخرس��ان( فم��ن لديه اعتراض 
على الدع��وى مراجعة هذه المديرية خ��الل مدة أقصاها 
)خمسة عشرة يوماً( وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق 
أح��كام الم��ادة )22( من قانون البطاق��ة الوطنية رقم )3( 

لسنة 2016. 
اللواء ريا�ض جندي الكعبي 
المدير العام  / وكالة 

فقدان
الوثيق��ة  من��ي  فق��دت 
م��ن  الص��ادرة  الدراس��ية 
المهنية  بغ��داد  اعدادي��ة 
ماج��د  )س��اجد  باس��م 
ف��ي   89 بالرق��م  حس��ن( 
2004/4/6 والمعنونة جهاز 

األمن الوطني. 

فقدان جواز �سفر
فق��د مني ج��واز الس��فر 
المرقم  الجنسية  سورية 
)ايفان  باسم   014716060
رفعت برغ��ل(.. يرجى على 
من يعث��ر عليه تس��ليمه 
الق��رب مرك��ز ش��رطة مع 

التقدير.. 

فقدان جواز �سفر
فق��د مني جواز الس��فر 
اثيوبي��ة(  )الجنس��ية 
باسم )أستر مأمو( واسم 
األم )ليلي��ا(... يرجى على 
من يعثر عليه تس��ليمه 
القرب مركز ش��رطة مع 

التقدير.. 

 بغداد/ المدى

ك�سفت الحكومة عن الإعداد 
لل�ستراتيجية الوطنية للمراأة 

العراقية حتى عام 2030، موؤكدة 
اتخاذ الإجراءات للت�سدي لظاهرة 

العنف �سد الن�ساء.
وقال الأمين العام لمجل�ض الوزراء 

حميد الغزي في موؤتمر اإطالق الـ)16( 
يومًا لمناه�سة العنف �سد المراأة، 

تابعته )المدى(، "اإننا نحتفي هذا 
اليوم بانطالق فعاليات حملة الـ16 

يومًا لمناه�سة العنف �سد المراأة 
والتي تبداأ بتاريخ 25 ت�سرين الثاني 

من كل عام وتنتهي في العا�سر من �سهر 
كانون الأول"، مبينًا، اأن "هذا اليوم هو 
عالمي يهدف للق�ساء على العنف �سد 

المراأة".

واأ�ش���اف الغ���زي، اأن "ظاهرة العن���ف قائمة على 
الن���وع االجتماعي وه���ي ظاهرة متع���ددة االأبعاد 
"ت�شاف���ر  اإل���ى  داعي���ًا  الم�شتوي���ات"،  ومتنوع���ة 
اأج���ل  م���ن  الر�شمي���ة  وغي���ر  الر�شمي���ة  الجه���ود 
العمل عل���ى و�شع االإج���راءات والو�شائل الكفيلة 
للت�شدي لها ومعالجة اآثارها وب�شكل يتنا�شب مع 

تنوع م�شتوياتها وتعدد مظاهرها و�شورها".
مل���ف  تبن���ى  الحكوم���ي  "البرنام���ج  اأن  وتاب���ع 
تمكي���ن الم���راأة العراقية في المج���االت كافة ومن 
بينه���ا توفي���ر الحماي���ة القانوني���ة واالجتماعي���ة 
ومواجه���ة العن���ف ال���ذي تتعر����ض له الم���راأة في 

داخ���ل االأ�ش���رة والمجتم���ع"، مو�شح���ًا، اأن "هذا 
االلت���زام الحكومي ياأتي  من�شجمًا مع الت�شريعات 
الد�شتوري���ة والقانوني���ة التي وف���رت ال�شمانات 
القانونية واالجتماعي���ة لحماية المراأة من جميع 

اأ�شكال العنف".
كف���ل  العراق���ي  "الد�شت���ور  اأن  الغ���زي،  وبي���ن 
الم�ش���اواة القانوني���ة وحماي���ة االأ�ش���رة والمراأة 
والطفول���ة، كما جرم قان���ون العقوب���ات العراقي 
جمي���ع ممار�ش���ات العن���ف واالعت���داء، وح�شرت 
الت�شريعات العراقية االتج���ار بالب�شر"، الفتًا اإلى 
اأن "الحكوم���ة العراقية حر�ش���ت على توفير بيئة 
عم���ل اآمنة للمراأة واإن�ش���اف الن�شاء والفتيات من 
�شحايا جرائم ع�شابات داع�ض االرهابية، كما تم 
ت�شريع قانون الناجي���ات االيزيديات رقم 8 ل�شنة 

."2021
م���ن  العدي���د  اتخ���ذت  "الحكوم���ة  اأن  وذك���ر، 
ال�شيا�ش���ات واالإجراءات لمواجه���ة العنف القائم 
عل���ى النوع االجتماعي في مقدمتها اإطالق الخطة 
الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجل�ض االأمن الدولي 
المرق���م 1325 المعن���ي بالمراأة واالم���ن وال�شالم 
للفت���رة ما بين 2021 اإلى 2024 وهي قيد التنفيذ 
الدع���م  اأطلق���ت ونف���ذت خط���ة  كم���ا  والمتابع���ة، 
وم�شارك���ة المراأة ف���ي انتخابات مجل����ض النواب 
2021 والتي كان من بين اأهدافها الرئي�شة حماية 
المر�شحات  وحمالته���ن االنتخابية ووقايتهن من 

كل اأنواع العنف القائم على النوع االجتماعي".
لمجل����ض  العام���ة  "االأمان���ة  اأن  الغ���زي  وك�ش���ف 
ال���وزراء وعب���ر دائ���رة تمكي���ن الم���راأة العراقي���ة 
ال���وزارات  ع���ن  ممثلي���ن  ت�ش���م  لجن���ة  وبمعي���ة 
والموؤ�ش�ش���ات الر�شمية، تعك���ف االآن على �شياغة 
ال�شتراتيجية الوطني���ة للمراأة العراقية 2023 – 
"هذه ال�شتراتيجية تهدف  اأن  2030"، مو�شحًا، 
الى تمكي���ن الم���راأة وتوفي���ر الحماي���ة القانونية 
واالجتماعي���ة والتي من الموؤم���ل اأن يتم اإطالقها 

العام القادم بعد الم�شادقة عليها".
وبي���ن اأن "ه���ذه ال�شتراتيجي���ة ج���اءت من�شجمة 

م���ع المب���ادئ الد�شتوري���ة لحقوق االإن�ش���ان ومع 
اأولوي���ات المنه���اج الحكوم���ي في تمكي���ن المراأة 

العراقية".
من جانبها، ذكرت وزيرة الهجرة اإيفان فائق، انه 
الحملة  انطالق  مع  بالتزامن  اليوم  هذا  "نحتفي 
العالمية لل� 16 يومًا لمناه�شة العنف �شد المراأة، 

خ�شو�شًا العنف القائم على النوع االجتماعي".
واأ�شارت فائق، اإلى اأن "اأ�شباب انطالق الحملة في 
كافة بلدان العالم، هو لمنع الممار�شات المبا�شرة 
كاف���ة وغيرها �شد الم���راأة، وكذلك ح�شول المراأة 
على حقوقها ودورها ف���ي المجتمع"، منوهة الى 
اأن "ح�ش���ور رئي����ض مجل����ض ال���وزراء ف���ي هكذا 
موؤتمرات مهمة لحقوق المراأة وهي االأولى خالل 

ال�شنوات ال�شابقة".
واأك���دت "م���ن ح���ق الم���راأة العم���ل بم�ش���اواة مع 
الرج���ل، واثني عل���ى قرار رئي�ض ال���وزراء محمد 
�شي���اع ال�شودان���ي بمنحه���ا وزارة �شيادية، وهذا 
يعط���ي طابعًا اإيجابيًا ومهم���ًا للمراأة اأمام مجتمع 

العالم والن�شاء العراقيات".
واأو�شح���ت فائ���ق، اأن "دورن���ا الي���وم كحكوم���ة 
مراجع���ة  ه���و  وق�شائي���ة  ت�شريعي���ة  وك�شلط���ة 
االإج���راءات الت���ي قدم���ت للح���د م���ن العن���ف �شد 
المراأة"، مثمنة "ح�ش���ور رئي�ض مجل�ض الوزراء 
محمد �شي���اع ال�شوداني، ف���ي الموؤتمر واالهتمام 
ف���ي هذا المل���ف على م�شت���وى الحكوم���ة، وناأمل 
االهتم���ام من كل ال�شلطات واعط���اء اهمية للمراأة 

في المجاالت كافة".
وتابع���ت فائ���ق: "كان ل���وزارة الهج���رة دور مهم 
لعمل الم���راأة �شواء في توليه���ا منا�شب مهمة في 
ال���وزارة او ا�شتحداث وحدات لتمكين المراأة في 
كاف���ة المحافظ���ات، وعملن���ا مع الم���راأة من داخل 
المخيم���ات النازحة التي عان���ت الكثير وما زالت 
تعان���ي العي�ض ف���ي المخيمات"، معرب���ة عن املها 
ففي ان "يكون هناك دور كبير لمنظمات المجتمع 
الدول���ي والمحل���ي من خالل التع���اون مع و�شائل 

االإعالم".

�لحك�مة ت�ؤكد �تخاذ جميع �لإجر�ء�ت 
ل�قف ظاهرة تعنيف �لن�ساء



 بغداد / املدى

َط و�صرَب ونّفذ يف  اأفلح من خطَّ
م�صروع وطني واإن طال وقته، 
فالنتائج القادمة ت�صبُّ حتمًا 
يف م�صلحة الأجيال بعيداً عن 

مكا�صب اآنّية ل ت�صتنُد اىل اأهداف 
بعيدة، تلك خال�صة اإ�صارات 

ح�صني جبار حربي، املخت�ّص 
يف �صوؤون النظمة واللوائح 

رها اليوم  الريا�صّية، التي ُيرِّ
يف قراءة مونديالّية مو�صوعية 

عرب )املدى( اىل عناوين عّدة من 
ة "م�صوؤويل  قادة الريا�صة وخا�صّ
كرة القدم" الذين حتّدثوا كثرياً 

وعملوا قلياًل، وظّلت م�صاريع 
الفئات العمرّية ت�صتنزُف اجلهود 
والأموال بال ح�صاد نوعي متمّيز 
ل والت�صاُعد  عها على التوا�صُ ُي�صجِّ

بالِهمم وب�صدقية كبرية مع 
الذات قبل الوطن.

مفاجاآت املونديال
الأبرز  العاملي  توا�صاًل مع احلدث 
وجن��اح  ال��ق��دم،  ك��رة  �صعيد  على 
من   22 الن�صخة  بت�صييف  ق��ط��ر 
مناف�صات كاأ�س العامل العام 2022 
��اق ك��رة  ع���ن ج������دارة، ت���اب���ع ع�����صّ
الآ�صيوية  املنتخبات  نتائج  القدم 
الغالبّية  ع��ّده��ا  وال��ت��ي  ف��ة،  املُ�����ص��رِّ
م���ن اأب������رز م���ف���اج���اآت ال��ب��ط��ول��ة، 
التاريخي  ال��ف��وز  اأب���رزه���ا  ول��ع��ّل 
 )1-2( الأرجنتني  على  لل�صعودية 
خطفت  اأن  ل��الأخ��رة  �صبق  وال��ت��ي 
ال���ك���اأ����س ال��ذه��ب��ّي��ة ب��ال��ن��ه��ائ��ّي��ات 
و1986   1978 ع���ام���ي  م���ّرت���ني 
الأع��وام  الثاين يف  ترتيبها  وك��ان 
1930و1990و2014 وكذلك فوز 
اليابان على اأملانيا بالنتيجة ذاتها، 
ال���ذي قّدمه  املُ�����ص��ّرف  وامل�����ص��ت��وى 
املنتخب الإيراين بفوزه امل�صتحّق 
ويلز  منتخب  ع��ل��ى   )0-2( ج���دًا 

بالبنان،  لهم  ُي�صار  بنجوم  الزاخر 
األف  لهم  املُناف�صة  الفرق  وُت�صب 

ح�صاب!   

موقف يف الدوحة
وم��ع ال��ف��وز ال�����ص��ع��ودي ت��دي��دًا، 
ال����ذاك����رة اىل م��وق��ف  ع����ادت ب��ن��ا 
خليفة  ب���ن  ح��م��د  م��ل��ع��ب  ���ص��ه��ده 
بالنادي الأهلي بالعا�صمة القطرية 
الأول  ك��ان��ون   18 ي���وم  ال���دوح���ة 
حف  ال�صُ وت��ن��اول��ت��ه   1988 ع���ام 
بعد  حينها  يف  الريا�صّية  العربّية 
على  اآ�صيا  بكاأ�س  ال�صعودية  ف��وز 
بركالت  اجلنوبية  كوريا  ح�صاب 
ان��ت��ه��اء  ع��ق��ب   )3-4( ال��رج��ي��ح 
ال���وق���ت���ني الأ����ص���ل���ي والإ�����ص����ايف 
ك�صف  ح��ي��ث  ال�صلبي،  ب��ال��ت��ع��ادل 
واملدرب  ال�صابق  ال�صعودي  النجم 
احل����ايل حم��م��د ع��ب��د اجل�����واد عن 

الت��اد  يف  امل�صوؤولني  اأّح��د  لقاء 
الياباين لكرة القدم معه بعد انتهاء 
بالكاأ�س،  تتويجه وزمالئه  مرا�صم 
ه )عليكم جمع اأكرب  وقال له ما ن�صّ
فرّبا  حاليًا  البطولت  من  ر�صيد 
لن ت�صعفكم قّوة منتخبكم م�صتقباًل 
ولي�س  فقط  لليابان  امل�صتقبل  لأن 

للعرب يف اآ�صيا(!
بتوّعده  ال��رج��ل  ��َدَق  ���صَ وبالفعل 
ع��ام  ك���ان  ف��ق��د  ال�����ص��ع��ودي،  للنجم 
للنه�صة  التخطيط  ب��داي��ة   1984
اأر�صل  حينما  الكروية  اليابانّية 
من  كبرًا  ع��ددًا  الياباين  الت��اد 
لعبيه ال�صغار يف ال�صّن اإىل دولة 
الربازيل منجم مهارات كرة القدم 
ل��ي��ت��ّم ت��وزي��ع��ه��م على  ال���ع���امل،  يف 
وم��دار���س  الأك���ادمي���ي���ات  خمتلف 
املهارات  يتعّلمون  هناك،  الأندية 

الأ�صا�صّية ال�صحيحة.

روؤية كاوابوت�صي
وا����ص���ت���م���ّر ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ك���روي 
و�صعها  روؤي��ة  خ��الل  من  الياباين 
لبلده وط��م��وح هو  ان�����ص��ان حم��ّب 
ال�صابق  الياباين  الت���اد  رئي�س 
عام  وذل��ك  كاوابوت�صي،  �صابورو 
التي  اللجان  �صّكل  عندما   2002
املختلفة  املحافظات  بزيارة  تقوم 
اليابان وعددها )47 حمافظة(  يف 
واملعّوقات،  امل�صاكل  ير�صدوا  لكي 
وي�����ص��ع��وا ل��ه��ا احل���ل���ول الآن���ي���ة 
امل��وازن��ات  دت  وُح���دِّ وامل�صتقبلّية، 
التخمينّية الالزمة للنهو�س بواقع 
تلك  كل  وت��ّوَج��ت  فيها،  القدم  ك��رة 
حيث  �صنوات  ث��الث  بعد  اجل��ه��ود 
اأطلقوا عام 2005 م�صروع  )احُللم 
ق��ّوة الإجن���از( وال��ذي و�صع هدفًا 
اليابان  ب�صعي  يتمّثل  ل��ه  ن��ه��ائ��ّي��ًا 

للفوز بكاأ�س العامل عام 205!

على  ال��ن��ه��ائ��ي  ال���ه���دف  ب���ن���اء  مّت 
مرحلّية  اأه����داف  تقيق  اأ���ص��ا���س 
تنفيذ  ودّق����ة  ���ص��ّح��ة  م��ن  للتحّقق 
هذه  اأمثلة  ومن  ال�صاملة،  الروؤية 
عدد  يّت�صع  اأن  املرحلّية  الأه���داف 
لي�صل  اليابانية  القدم  كرة  اأع�صاء 
العناويني  بختلف  ماليني   5 اىل 
يكون  اأن  ك��ذل��ك  �����ص��ات،  وال��ت��خ�����صّ
املنتخب الياباين �صمن املنتخبات 
ت�صنيف  يف  الأوىل  ال��ع�����ص��رة 
الت���اد ال���دويل )ال��ف��ي��ف��ا( وال��ذي 

يحتّل حاليًا املرتبة 22 فيه.    
اأن  اللبيب  للقارئ  يتبني  تقّدم  مّما 
الدول التي ُتريد النهو�س بواقعها 
التخطيط  اىل  ت�����ص��ت��ن��ُد  ال���ك���روي 
اأ�صاًل  املُ�صتِند  ال�صحيح  الريا�صي 
�صمولّية  ُتراعي  علمّية  اأ�ص�س  اىل 
الأ���ص��ا���ص��ّي��ة،  واأرك���ان���ه  التخطيط 
ولي�س التنظر احلا�صل عندنا يف 

اأغلب ما ن�صمعه ونقراأه اإل ما ندر!   

مواهب مغرتبة
القرار،  اأ�صحاب  وتنبيه  للمقارنة 
فاإن العراق ميتلُك فر�صة ل متتلكها 
اآ�صيا  ف��رق  جميع  نقل  مل  اإن  اأغلب 
ومواهب  خامات  تواجد  خالل  من 
ك��روّي��ة ع��راق��ّي��ة ُم��غ��رب��ة مم��ت��ازة 
ج����دًا مت ب��ن��اءه��ا ب��دن��ّي��ًا وذه��ن��ّي��ًا 
ت��وّف��ر  اإن  ع��ل��م��ي ���ص��ح��ي��ح  ب�����ص��ك��ل 
والإدارة  ال�صحيح  التخطيط  لها 
التي  الناجحة  املُخل�صة  الوطنّية 
واملواهب  اخل��ربات  مت��ازج  تعتمد 
بينهم وبني لعبي الدوري العراقي 
�صتكون  ال��ع��رب��ّي��ة  ال���دوري���ات  اأو 
ق����ادرة ع��ل��ى ت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج لفتة 
الإقليمي  ال�صعيد  على  و�صريعة 
اأ���ص��ح��اب  اإىل  وال���ق���اري، ت��ت��اج 
ق�����رار ل��دي��ه��م غ����رة ع��ل��ى ال��ب��ل��د، 
اأهم  ولعّل  القادة،  بعقلّية  يفّكرون 
للم�صورة  ال�صتماع  القادة  ِخ�صال 
لأّن  بال�صت�صارة  والأخ��ذ  والن�صح 
َمن حاور الرجال �صاركهم عقولهم، 
وتلك غنيمة كبرة ومك�صب يعادل 
اأحيانًا ثروات مالّية ملن يفهم وُيقّدر 

وي�صتوِعب ويعمل با فهم .
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ده لنجٍم �صعودي بعد اأن �صَدَق الإداري الياباني بتَوعُّ

 محمد حمديح�سين جبار يت�ساَءل : �أين نحن من نتائج �آ�سيا في مونديال قطر؟
كلمة صدق

الع�ص���ف  اأّي���ام  ة  ُذرَّ يف  ُمبتهج���ني  اأو  ُمرغم���ني  نعي����س 
الإعالم���ي املوندي���ايل ال���ذي غّط���ى وطغ���ى عل���ى جمي���ع 
اأنواع الأخبار ال�صيا�ص���ّية والقت�صادّية والفنّية وغرها، 
الأح���داث  ذروة  الرائ���ع  بوندياله���ا  الدوح���ة  وتت�ص���ّيد 
بجميع التفا�ص���يل التي يتعّدى بّثها �صاعات اليوم الواحد 
ل���و اأتيحت الفر�ص���ة لذل���ك، ودون اأدنى �ص���ّك هي فر�ص���ة 
هائلة للتعّلم واملقارنة وال�ص���تفادة الق�صوى بالن�صبة لنا 
كموؤ�ّص�ص���ات ريا�ص���ّية ينتظره���ا اأحد اأهم الأح���داث التي 
طاملا عملنا من اأجل ت�ص���ييفها لفرات طويلة جدًا ونق�صد 
بطبيعة احلال خليجي 25 يف الب�ص���رة الذي من املُقّرر له 
اأن تنطل���ق فّعاليته يف ال�ص���اد�س من كان���ون الثاين مطلع 

العامل املقبل.   
وم���ع التغيرات الكب���رة يف الأح���داث وانبث���اق اللجنة 
العليا لال�صراف على البطولة امل�صّكلة باأمر رئي�س جمل�س 
الوزراء والتي يراأ�ص���ها وزير ال�ص���باب والريا�ص���ة اأحمد 
املربقع وت�ص���ّم يف ع�ص���وّيتها منا�ص���ب كبرة يف الدولة 
م���ن خمتل���ف ال���وزارات واملنظم���ات الر�ص���مّية واملدنّي���ة 
والدع���م احلكوم���ي املرك���زي الهائل لعمله���ا بهدف اجناح 
البطول���ة اخلليجّي���ة يف الب�ص���رة باأي �ص���كل وم�ص���مون، 
يكون لزامًا على اللجنة اأن ت�صتفيد من الدر�س املونديايل 
غاية ال�صتفادة لتحقيق املراد يف جميع اجلوانب، ولأجل 
تقي���ق ذلك لب���د من ا�صت�ص���ارة خمت�ص���ني مّم���ن اأعلنوا 
���ة  تطّوعهم يف بذل كل ما نريده وُهم كرث وب�ص���ورة خا�صّ
م���ن املتواجدي���ن يف الدوح���ة م���ن اإعالميني وريا�ص���يني 
وفنيني وم�ص���ّوقني وغرهم واأن يكون العمل مبا�صرًا بال 
اإعالن���ات فارغ���ة كما يح�ص���ل كل مّرة ونع���ود بالتايل اىل 

طريقتنا القدمية التي اأكل الدهر عليها و�صرب.
هن���ا ل اأعني اأبدًا التدّخل الفن���ي ل من قريب ول من بعيد 
بعم���ل اللجن���ة اخلليجّي���ة املنّظم���ة اأو الت���اد العراق���ي 
املرك���زي لك���رة الق���دم واملعن���ي بال�ص���رورة هو م���ا حول 
البطول���ة وم���ا يتعّل���ق بعم���ل وزارة ال�ص���باب والريا�ص���ة 
وحمافظة الب�ص���رة واللجنة العليا امل�ص���رفة التي �صتكون 
مهامه���ا ح���ول البطولة ج�ص���يمة ج���دًا، وبالت���ايل هي من 

يتحّمل جناح اأو اخفاق البطولة ل �صمح الله.
ق���د ي�ص���األ اأحده���م م���ن ج���دوى احلدي���ث اأو املق���رح يف 
ه���ذا الوقت بال���ذات وم���ا اإذا كانت اللجنة ق���د عملت بجد 
به���ذا الجت���اه، ولالإجاب���ة عن ذلك ن���رى اأن العم���ل مازال 
���لنا ع���ن موعد النطالق هو  يحبوا متثاقاًل مع اإن ما يف�صُ
�س ب�ص���ورة تاّمة لإنهاء  هام�س ب�ص���يط جدًا من الوقت ُكرِّ
ملع���ب امليناء اأّوًل ليكون على ا�ص���تعداد لت�ص���ييف اإحدى 
املجموع���ات يف البطول���ة م���ع هوام����س اأخ���رى تخ����سُّ 
اجلانب���ني الأمن���ي وال�ص���ياحي وه���و واإن كان على درجة 
عظيمة من الأهمية، اإل اأن ذلك ل يعني اأبدًا اإغفال اجلوانب 
املتطّوع���ني  الإع���الم وتدري���ب  الأخ���رى وجتهيزه���ا يف 
الإدارة  يف  املحرف���ة  املنا�ص���بة  ال�صخ�ص���يات  واختي���ار 
ة التي  والعالقات العامة اأو حتى اختيار ال�ص���ركة املخت�صّ
تت���وىّل اأمور ال�ص���تقبال والتودي���ع والحتف���الت، اأمور 
كث���رة ج���دًا لب���د اأن يك���ون مركزه���ا وموق���ع عمله���ا يف 
الب�ص���رة تديدًا مرك���ز البطولة وفّعالياتها م���ن دون اأي 
خ�صارة مُمكنة للوقت الذي اأخذ ينُفد مّنا ب�صرعة متناهية.

من �لدوحة �لى �لب�سرة

هنا ل اأعني اأبداً التدّخل الفني ل 
من قريب ول من بعيد بعمل اللجنة 

الخليجّية المنّظمة اأو التحاد العراقي 
المركزي لكرة القدم والمعني 

بال�صرورة هو ما حول البطولة وما 
يتعّلق بعمل وزارة ال�صباب والريا�صة 

ومحافظة الب�صرة واللجنة العليا 
الم�صرفة التي �صتكون مهامها حول 

البطولة ج�صيمة جداً

الحدث األولمبي

 متابعة / املدى

اليد  ك��رة  ات��اد  يف  امل�صابقات  جلنة  اختتمت 
�صية للُم�صرفني  اأعمال الدورة التدريبّية التخ�صّ
اىل   20 من  للفرة  بنجاح  والإداري���ني  الفنيني 

22 ت�صرين الثاين اجلاري.
وح�صر حفل اخلتام ئال خور�صيد ع�صو اتاد 
كرة اليد وعدد من ال�صخ�صّيات الريا�صّية التي 
الذي  اخلتام  حفل  يف  للم�صاركة  دعوتها  مّتت 
وال�صهادات  التذكارية  الهدايا  توزيع  ت�صّمن 
على املحا�صرين و36 ُم�صرفًا �صارك يف الدورة 

تلّقوا فيها حما�صرات نظرّية وعملّية على مدى 
احلكمان  بالقائها  ق���ام   متوا�صله  اأي���ام  ث��الث��ة 
الدولّيان خالد �صاكر وفا�صل كاظم، كما مّت خالل 
بن�صخته  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  �صرح  املحا�صرات 
لوائح  امل�صرفني على تطبيق  اجلديدة وتوجيه 

التي ت�صدرها جلنة امل�صابقات يف التاد. 
حميد  د.علي  اأنتخب  ال��دّراج��ات،  ريا�صة  ويف 
الذي  النتخابي  املوؤمتر  يف  لتادها  رئي�صًا 
�صّيفه فندق املن�صور ميليا يف العا�صمة بغداد 
باإ�صراف اأوملبي ووزاري لنبثاق مكتب تنفيذي 

جديد لتاد الدراجات.

ونال علي حميد 40 �صوتًا من اأ�صل 67 مّثلوا 
دليح  ك��اظ��م  ف��از  كما  ل��الت��اد،  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
بع�صوية  ف��از  فيما  ال��رئ��ي�����س،  ن��ائ��ب  بن�صب 
جا�صم  وف��رق��د  غريب  د.م��ع��ن  الت���اد  تنفيذية 
واأ�صعد  الدين  نور  القادر  وعبد  جواد  وفي�صل 

اأكرم و ب�صمة اإياد عن العن�صر الن�صوي.
وق���د ح�����ص��ر امل���وؤمت���ر الن��ت��خ��اب��ي د.اإب��راه��ي��م 
البهاديل ع�صو املكتب التنفيذي للجنة الأوملبية 
الوطنية، وهيثم عبد احلميد الأمني العام للجنة 
القانوين  الق�صم  مدير  البدري  وعلي  الأوملبية 

يف اللجنة.

مارتينيز ُيعالج نف�سّيًا ب�سبب هدفي �ل�سعودّية!

دفاع غانا ي�ساعف م�ساعب �لهجوم �لكوري كأس العالم قطر 2022
 مباريات اليوم

 الثنني 28 نوفمرب 

الكاميرون

كوريا الجنوبية

البرازيل

البرتغال

 �صربيا 

غانا

�صوي�صرا

اأوروغواي

13:00 ظهراً

16:00 ع�صراً

19:00 م�صاًء

22:00 م�صاًء

 متابعة / املدى

اأنت�صار  من  امل�صتحقة  الثالث  النقاط  برغم 
مل  نظيفني،  بهدفني  �صربيا  على  منتخبها 
ب�صبب  ك��ث��رًا  ال��ربازي��ل��ي��ة  اجلماهر  ت��ف��رح 
�صتغّيبه  التي  نيمار  الأول  جنمها  اإ�صابة 
ال��ي��وم الإث��ن��ني ع��ن امل���ب���اراة ال��ث��ان��ي��ة اأم���ام 
بالدوحة،   974 ملعب  يف  �صوي�صرا  منتخب 

بعد تعّر�صه للتواء يف الكاحل وا�صطراره 
على  دقائق   10 قبل  الفتتاحية  املباراة  ترك 
رودري��غ��و  املنتخب  طبيب  واأك���د  نهايتها. 
جرمان  �صان  باري�س  جن��م  غياب  ل���ص��م��ار، 
الالعب  لكن  �صوي�صرا،  مباراة  عن  الفرن�صي 
ملا  بالعودة  فر�صة  لديه  اأن  من  "واثق  نف�صه 

تبّقى من البطولة".
وق�����ال ل����ص���م���ار يف ف��ي��دي��و ب���ّث���ه الت����اد 

الربازيلي للعبة، اإن نيمار يعاين من "اإ�صابة 
اأ�صيب  بينما  اجلانبي" للكاحل،  الرباط  يف 
الكاحل.  يف  بالتواء  ب��دوره  دانيلو  املدافع 
يف  متاحني  ال��الع��ب��ان  ي��ك��ون  "لن  واأ���ص��اف 
عالجهما  يوا�صالن  لكّنهما  املقبلة،  مباراتنا 
بهدف ا�صتعادة خدماتهما يف الوقت املنا�صب 

خلو�س بقية البطولة".
اإ�صبورتي"  "جلوبو  �صحيفة  واأ����ص���ارت 
اأي�صًا  يغيب  ق��د  نيمار  اأن  اىل  ال��ربازي��ل��ي��ة 
املجموعات  دور  يف  الأخ����رة  امل��ب��اراة  ع��ن 
اأن  الأول، على  الكامرون يف 2 كانون  �صد 
تاأهل  النهائي يف حال  ثمن  ال��دور  يعود يف 
ال�صيلي�صاو. وبدوره، كتب نيمار يف ح�صابه 
)اإن�صتغرام( " اإنها اإحدى اأ�صواأ اللحظات يف 
م�صرتي واأكرث من ذلك، اأن ت�صل الإ�صابة 

يف كاأ�س العامل مّرة اأخرى".
ويف تطّور لحق، قال مدرب الربازيل تيتي: 
ومل  �صربيا،  لقاء  قبل  م�صابًا  كان  "نيمار 
اأك��رر مل يكن لدّي  اأك��ن على علم بهذا الأم��ر! 
"املعلومة  واأ�صاف:  م�صاب".  اأنه  ِعلم  اأدنى 
ي�صعُر  اأن��ه  اأخربنا  امل��ب��اراة،  اأثناء  و�صلتني 
الأمل كي  يتجاوز هذا  اأن  ب��اأمٍل، ولكن ح��اول 
يلعب، كان الأمل يف كاحله، لقد لعب 11 دقيقة 
�صّده  قوي  خطاأ  هناك  كان  لكن  جّيد،  ب�صكل 

وات�صح بعده اأنه م�صاب".

�ل�سيلي�ساو يو�جه �سوي�سر� بغياب نيمار ود�نيلو

تنفيذّيته يختار  �لدّر�جات  و�تحاد  �ليد..  دورة  ينهون  م�سرفًا   36

متابعة / املدى

ن��ق��ل��ت ت��ق��اري��ر اإع���الم���ي���ة ت�����ص��ري��ح��ات عن 
مارتينيز،  اإميليانو  الأرجنتيني،  احلار�س 
ك�����ص��ف خ��الل��ه��ا ع��ن م��ع��ان��ات��ه ال��ك��ث��رة بعد 
العامل،  كاأ�س  يف  ال�صعودية  مباراة  خ�صارة 
م���ع ط��ب��ي��ب نف�صي  ل��ل��ت��ح��ّدث  وا����ص���ط���راره 
وحماولة م�صاعدته للخروج من احلالة التي 

تعّر�س لها.
تّدثُت  حتى  كثرًا  "عانيُت  مارتينيز  وقال 
ال�صعودية" م�صيفًا  مع طبيب نف�صي ب�صبب 

لعبي  م��ن  ف��ق��ط  ل��ت�����ص��دي��دت��ني  "تعّر�صُت 
هدفني،  عن  واأ�صفروا  ال�صعودي،  املنتخب 

وهو ما ت�صّبب يل يف حالة نف�صّية �صّيئة".
مليون   45 ه��ن��اك   " ت�صريحاته  واخ��ت��ت��م 
على  ن�صرُّ  يجعلنا  م��ا  يدعمنا،  اأرجنتيني 

تقدمي الأف�صل خالل املباراة القادمة".
وكان منتخب ال�صعودية قد جنح يف تقيق 
بهدفني  الأرج��ن��ت��ني  اأم���ام  تاريخي  انت�صار 
الطرفني  جمع  الذي  اللقاء  يف  هدف،  مقابل 
الثالثة  املجموعة  حل�صاب  الأوىل  باجلولة 

من بطولة كاأ�س العامل فيفا قطر 2022.

وجنح منتخب الأرجنتني يف تدراك الأزمة، 
وحقق فوزًا اأمام املك�صيك يف اجلولة الثانية 
بهدفني نظيفني، بينما خ�صرت ال�صعودية من 
اىل  احل�صم  ل  ليوؤجَّ النتيجة،  بنف�س  بولندا 
مواجهتي اجلولة الثالثة والأخرة من دور 
اإىل  املتاأّهلني  املنتخبني  ملعرفة  املجموعات 

دور 16 يف املونديال.
نهاية  الثالثة بعد  واأ�صبح ترتيب املجموعة 
مباريات اجلولة الثانية من كاأ�س العامل اأوًل 
منتخب  وثانيًا  نقاط   4 ب���  بولندا  منتخب 
الأرجنتني 3 نقاط وثالثًا منتخب ال�صعودية 

بنقطة  املك�صيك  منتخب  وراب��ع��ًا  ن��ق��اط   3
وحيدة.

النتقال  فر�صة  ال�صعودية  منتخب  وميتلك 
حالة  يف  قطر  مونديال  م��ن   16 ال���دور  اإىل 
 6 ب���  مبا�صرة  ي��ت��اأّه��ل  املك�صيك  على  ف���وزه 
ما  واإذا  الآخرين،  نتائج  انتظار  نقاط، دون 
فوز  اإىل  نقاط، ويحتاج   4 اإىل  تعادل ي�صل 
بولندا على الأرجنتني من اأجل ح�صم تاأّهله، 
وميكن القول اأن اأي نتيجة اأخرى غر ذلك، 
مرحلة  من  ر�صميًا  ال�صعودية  خ��روج  تعني 

املجموعات، يف كاأ�س العامل 2022.

 متابعة / املدى

الفني  املدير  بينتو،  باولو  الربتغايل  اأثنى 
مناف�صه  ق����درات  ع��ل��ى  اجل��ن��وب��ي��ة،  ل��ك��وري��ا 

الغاين، قبل لقاء املنتخبني اليوم الإثنني.  
مناف�صًا  �صنواجه  اأننا  "نعلم  بينتو:  وق��ال 
ال���دوري  يف  ين�صطون  لع��ب��ون  ل��دي��ه  ق��وي��ًا 
مباراة  وقّدم  قويًا،  دفاعًا  وميلك  الإنكليزي، 
"املنتخب  واأ�صاف:  الربتغال".  اأم��ام  جّيدة 
ي�صعى  هجومّية  ق��ّوة  اأي�����ص��ًا  لديه  ال��ك��وري 
ال�صريع  اجلناح  بتواجد  ة  خا�صّ ل�صتغاللها، 
املباراة  �صيخو�س  الذي  �صون،  مني  هيوجن 
ت��ٍدّ  "اأمامنا  وزاد:  للراأ�س".  واٍق  بقناٍع 
ا�صتغالل  وعلينا  غانا،  دف��اع  لخ��راق  كبر 
لتحقيق  ع��ل��ي��ه��ا،  �صنح�صل  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س 
للغاية،  �صعبة  املباراة  اأن  واأو�صح  الفوز". 
بحما�صة  �صيلعب  ال���ك���وري  امل��ن��ت��خ��ب  ل��ك��ن 
ومتا�صك، حل�صم الفوز الأول بعد التعادل مع 
اأوروغواي، موؤّكدًا اأنه ل ي�صعر باأي �صغوط 
قبل هذه املواجهة. واأعلن مدرب كوريا غياب 
اجلاهزية،  لعدم  ت�صان  هي  ه��واجن  الالعب 
طبي  لختبار  كيم  ج��اي  م��ني  يخ�صع  بينما 
اأخر اليوم حل�صم موقفه من املباراة. بدوره 
اأ�صاد اأوتو اأدو مدرب غانا بالكوري اجلنوبي 

"لعب ميلك  اأن��ه  م��وؤّك��دًا  �صون،  هيوجن مني 
�صخ�صية رائعة و�صبق اأن تعاملُت معه حني 
هامبورغ  بنادي  ال�صباب  لفريق  مدّربًا  كنت 
وم��ل��ت��زم،  من�صبط  لع���ب  وه���و  الأمل������اين، 
ور�ّصحته وقتها لالن�صمام للمنتخب الكوري 
لأن  "�صعيد  واأ�صاف:  الإعالم".  و�صائل  يف 
�صون تعافى وي�صتطيع اأن يلعب مّرة اأخرى، 
وهو اأمر جّيد، و�صنلعب بكل قّوة �صده، فهو 
واأو�صح  الثغرات".   ا�صتغالل  يجيد  لع��ب 
واملنتخب  �صتكون �صعبة  اليوم  مواجهة  اأن 
اجلانب  يف  فائقة  ب�صرعة  يلعب  ال��ك��وري 
اأن لعبي غانا مطالبني  الهجومي، لفتًا اىل 

باحلذر من كل الالعبني ولي�س لعبًا بعينه.
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هناك �شعور عام ال اأعتقد 
انه �شحيح بتاأثير التغيرات 

المناخية على العراقيين، لكنه 
ينبع من تراكم عدد كبير من 

العوامل التي تجعل حياتهم غاية 
في ال�شعوبة والق�شوة وهي غير 

مرتبطة بالمناخ واالإنبعاثات 
الغازية. اأهم هذه العوامل، اإن 

لم تكن جميعها، داخلية الطابع، 
واإن لم تكن كذلك فهي اإقليمية 

مرتبطة باإجراءات وم�شاريع 
خارج الحدود الوطنية.

يف  احلي���اة  �صعوب���ة  عوام���ل  اأه���م 
العراق هو نق�ص اخلدمات الأ�صا�صية، 
وبوؤ�ص���ها ان وج���دت، ومنه���ا ظ���روف 
ال�ص���يئة، وتده���ور قطاع���ات  ال�ص���كن 
الطاقة وال�ص���حة والتعليم واخلدمات 
البلدية والبناء الع�ص���وائي وغري ذلك، 
مما ي�ص���بب الفقر والبطال���ة والنزوح 
و�صوء التغذية وامل�صكالت الإجتماعية 
املعق���دة املوؤدي���ة بالنتيج���ة اىل تف���كك 
والف�ص���اد  الت�ص���ول  وانت�ص���ار  الأ�ص���ر 

والر�صوة والنزوح او الهجرة.
ح�ص���ل انهيار القطاعات اخلدمية على 
خلفي���ة م���ن العق���ود املظلم���ة للحك���م، 
متيزت باحل���روب والقم���ع والأرهاب 
ال�ص���يادة،  وانته���اك  والإحت���الل 
وانته���ت اأخريًا بنظ���ام تقا�ص���م غنائم 
ال�ص���لطة. اأنتج���ت ترتبيات ال�صيا�ص���ة 
م���ا بع���د 2003 طبق���ة م���ن الطفيليني 
والإقطاعي���ني اجلدد ممن اأث���روا على 
ح�ص���اب املال الع���ام دون الإ�ص���هام يف 
ه���وؤلء  ت�ص���بب  الإقت�ص���اد.  تطوي���ر 
كب���رية،  اجتماعي���ة  فج���وة  خل���ق  يف 
ين�صحق يف م�ص���توياتها الدنيا ماليني 

الفق���راء، الذي���ن ي���اأوي املحظوظ���ون 
منه���م اىل الن���وم بوجب���ة واح���دة يف 
الي���وم، والكث���ريون ببط���ون خاوي���ة 
ليواجه���وا يف اليوم الت���ايل قلقًا اأكرب 
على م�صريهم وم�ص���ائر عوائلهم. اأما 
الأثري���اء اجلدد، وباإ�ص���تثناء قلة قليلة 
منه���م ممن كانوا مي�ص���وري احلال يف 
ال�ص���ابق، فه���م مم���ن ت�ص���لقوا يف عامل 
املال الفا�صد ب�ص���رعة خاطفة، واأ�صبح 
م���ن مل يك���ن ميل���ك عم���اًل اأو راتب���ًا او 
ح�ص���ابًا م�ص���رفيًا م���ن كب���ار الأثري���اء 
وجت���ار العملة والعق���ارات يف العراق 
واملنطق���ة، دون ان يدفع �ص���نتًا واحدًا 
م���ن ال�صرائ���ب، ب���ل برع���ت جمموعة 
منهم يف �صرقة ال�صرائب من م�صارف 
الدول���ة يف اأكرب ف�صيحة مالية يف هذا 

الع�صر.
ين�صغل اأف���راد املجتمع الفق���ري بالبقاء 
عل���ى قي���د احلي���اة يف ظ���ل احل���روب 
والتفج���ريات،  والره���اب  الطويل���ة 
وكذل���ك يف تدبري لقم���ة العي�ص يف ظل 
تف�ص���ي الفق���ر وتدهور �صب���ل املعي�صة، 
وانهي���ار ق���درة احلكوم���ات املتعاقب���ة 
عل���ى القي���ام مبه���ام احلك���م، وال�صرخ 
الكبري ال���ذي اأحدثه ذلك ب���ني املجتمع 
وال�صلط���ة. يف ظروف كه���ذه يرتاجع 
اإح�صا����ص املواطنني باملخاطر الطويلة 
الأمد على الب���الد واملجتمع. فاملجتمع 
يواجه دوام���ة التحدي���ات وامل�صكالت 
اأح�ص���ن  ويف  ال�صاغط���ة  اليومي���ة 
الأح���وال التحدي���ات الق�ص���رية الأمد. 
لذل���ك فاإن ما ق���د ي�صببه تغري املناخ من 
تاأثريات على امل�صتوى البعيد لي�ص من 
الإهتمامات ال�صاغطة للمواطنني. اأما 
حكومي���ًا فالإم���ر فر�ص���ة للت�صريحات 
قطاع���ات  ع���ن  مل�صوؤول���ني  اخلادع���ة 
بريوقراطي���ة  وت�صكي���الت  حكومي���ة 
خمَتَلقة عاجزة عن اأداء دورها يف زمن 
املحا�ص�صة، وبال امكانيات ولي�ص لها 

اأي دور حقيق���ي يف اأروق���ة احلك���م اأو 
التنمية الإقت�صادية والإجتماعية.

اإن ع���دم اإهتم���ام املواطن���ني بتحديات 
التغ���ري  ومنه���ا  البعي���د،  امل�صتقب���ل 
املناخ���ي، ومهما كانت ا�صبابه مما ذكر 
اأعاله، ه���و موقف متوق���ع يف ظروف 
العراق. �صحي���ح اأنه لي�ص من احلكمة 
جتاهل حتديات امل�صتقبل البعيد لكنها 
اأق���ل تاأث���ريًا عل���ى احلي���اة احلا�صرة، 
واحلكم���ة تقت�ص���ي حت�ص���ني حياته���م 
احلا�صرة امله���ددة بالفقر. فاحلياة يف 
امل���دن العراقي���ة املتو�صع���ة ع�صوائي���ًا 
ب���دون ا�صتثن���اء بائ�صة ب���كل املعايري. 
فاأحياوؤه���ا مليئة باخلرائ���ب ومكتظة 
بالعرب���ات وو�صائ���ط النق���ل القدمية، 
ال�صليم���ة،  احلي���اة  ل�ص���روط  وتفتق���د 
وتنعدم فيها اخلدمات حتى بحدودها 
الدني���ا مثل جم���ع القمام���ة او �صبكات 
ال�ص���رف ال�صح���ي وهي قابل���ة للغرق 

اإثر زخات مطر خفيفة.
فالعا�صمة بغ���داد نف�صه���ا اختفت فيها 
�صم���ات التح�ص���ر اىل درج���ة مريع���ة، 
اأك���ر  لت�صتوع���ب  اأفقي���ًا  وتو�صع���ت 
غالبيته���م  مواط���ن  ملي���ون   )8( م���ن 
م���ن املهاجري���ن م���ن امل���دن والأري���اف 
العراقي���ة الأخ���رى، وق���د ج���رى اآخ���ر 
حتديث لبع�ص البنى التحتية فيها يف 
الثمانينات، وا�صبحت بذلك ت�صتوعب 
ان يف  اأي  ن�صم���ة.  امللي���وين  ح���وايل 
املدين���ة ح���وايل �صتة مالي���ني مواطن 
يواجهون نق�ص اخلدم���ات الأ�صا�صية 

يف العا�صمة وحدها حاليًا.
اأما مناطق الريف فال مييزها �صيء عن 
امل���دن �صوى املزيد م���ن الفقر والبوؤ�ص 
وه���ي  املجه���ول،  وامل�ص���ري  والأمي���ة 
مناطق تفتق���د لأب�صط مقومات احلياة 
الع�صرية ومنها املاء ال�صالح لل�صرب. 
ويف ظ���الل ال�صح���ة املائي���ة املتك���ررة 
الع���راق  الري���ف  يف  الإقام���ة  ت�صب���ح 

م�صتحيل���ة، كا�صتحال���ة العي�ص الكرمي 
يف حوا�صي املدن والع�صوائيات.

ان كان موق���ف املجتم���ع غ���ري املكرتث 
اإزاء املخاط���ر البعي���دة امل���دى م���ربرًا، 
ف���ال تربير للف�ص���ل احلكوم���ي امل�صتمر 
منذ ع�صرات ال�صنني يف الت�صدي لتلك 
املخاطر وخا�صة يف توفري حياة اآمنة 
و�صحي���ة للمجتم���ع. فاملجتم���ع مهم���ا 
كان���ت ثقافت���ه ومتا�صك���ه وقدرته على 
املقاوم���ة يبق���ى بحاج���ة اىل حكوم���ة 
م�صوؤولة عن تلبية وتنظيم احتياجاته 
وتوف���ري اأ�صب���اب انخراط���ه الطوع���ي 
يف حماي���ة م�صتقبل���ه واح���رتام بيئته 
وم���وارده الطبيعي���ة. واإن الف�ص���ل يف 
قدرة املجتمع عل���ى الإ�صتقرار والنمو 
الرف���اه تتحمل���ه احلكوم���ة  وحتقي���ق 

ولي�ص اأي جهة اأخرى.
فيم���ا يتعل���ق بالتغري املناخ���ي املتمثل 
يف  املتطرف���ة  املتغ���ريات  بح���وادث 
الطق����ص، اأي �صدة حوادث الفي�صانات 
ل  ال�صديدي���ن،  واجلف���اف  الن���درة  او 
يختل���ف العراق عن الدول الآخرى يف 
غرب الق���ارة الآ�صيوي���ة اإل بقدر تاأثري 
العوام���ل املحلي���ة الت���ي ق���د ت�صاع���ف 
من تاأثري العوام���ل اخلارجية املتمثلة 

بالتغري املناخي.
اأم���ا يف جم���ال ارتف���اع ح���رارة �صطح 
الأر�ص ال���ذي نلم�صه ب�ص���كل قا�ص يف 
ال�صيف فاإن الع���راق هو �صحية نف�صه 
اأوًل، اأي �صحي���ة �صيا�ص���ات التجفي���ف 
الع�صوائ���ي  والبن���اء  والتجري���ف 
اخل�صب���ة  الأرا�ص���ي  عل���ى  والتم���دد 
وا�صتغ���الل الفا�صدين ملحرمات الأنهار 
وم���ا �صابه ذل���ك، اىل جان���ب ا�صتحواذ 
اجل���وار اجلغرايف على م���ا يزيد على 
الع���راق املائي���ة  اي���رادات  %50 م���ن 

املعتادة.
وهن���ا ف���اإن املقارب���ة الوحي���دة الفاعلة 
حلماية العراق، مبا فيها من التاأثريات 
ه���ي  املناخي���ة،  للتغ���ريات  املحتمل���ة 
بتطوي���ر  الداخل���ي  الأداء  حت�ص���ني 
منظومة الت�صريعات التي تقيد ومتنع 
ا�صتباح���ة الأرا�صي وتغي���ري جن�صها، 
الفيزيائي���ة  املح���ددات  واح���رتام 
التلوي���ث  ومن���ع  والهيدرولوجي���ة 
والع�ص���رات م���ن الإج���راءات املنا�صبة 
الأخ���رى الت���ي ل ي�صم���ح ف�ص���اء هذه 

املقالة ب�صردها.
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ل اريد التنظري لفن وعلم واأدب الرتجمة. 
ول اريد ان اقل���ل او ارفع من �صاأن بع�ص 
هواته���ا وممار�صيه���ا اأو املنتفع���ني به���ا. 
ولك���ن امل�صاأل���ة اإذ ات�صع���ت و�ص���ار عم���ال 
وحرف���ة له���ا ا�صاطينه���ا املحرتف���ون، كما 
له���ا هواتها، لن تعد عم���ال لغويا ول ادبيا 
�صمن علوم اللغ���ة او �صمن فنون الدب. 
هي جت���اوزت ذل���ك اىل الن�ص���اط اليومي 
ف�ص���ار حرف���ة ودر�ص���ا وجت���ارة وجم���ال 
تفك���ري وفل�صف���ة. املج���ال الخ���ري ه���و ما 

يعنيني يف هذا الكالم.
�صحي���ح ح�صورها معرتف ب���ه، بل ومهم 
يف ح�صابات ال�صواق ويف الدبلوما�صية 
والتفاق���ات وم���ا يت�صبب م���ن خالف بني 
ال���دول يف التف�ص���ري ويف ح���دود الدللة. 
وه���ي بع�ص مم���ا يت�صبب ب���ه املرتجمون 
امله���رة يف تدبي���ج الوثائ���ق والتفاق���ات 
الدولية. هذه امور وراء ال�صتار ولكن يعد 
لها اعدادا خا�صا، لغويا وفكريا. فاختيار 
مفردة او تعبري ق���د يحرف اجلدوى لهذا 
الط���رف اأو لذاك. وهك���ذا م�صتوى ونوع 
م���ن املرتجم���ني الكب���ار، مث���ل املحا�صبني 
الكبار، هم العلى اجورًا. مرتجم الوثيقة 
او التفاقي���ة بني دولتني قد ين���ال اجورًا 
تزيد على اأجور ثالثني كتابا وعندنا تزيد 
على اجور ترجمة خم�صني كتابا. هم فوق 
العتي���ادي اعتباري���ًا وا�صتحقاق���ات عمل 

"وتر�صية«...
يف ترجم���ة الكتب الدبي���ة، اخلطر دائما 
اقل. يف الكت���ب العلمي���ة والتقنية يرتفع 
احل���ذر والدق���ة اك���ر. فق���د ترتت���ب على 
اخلطاأ نتائج مادي���ة وانتاجية او خماطر 
خطري���ن  ان  اىل  اي�ص���ا  التنبي���ه  يل���زم 
يواجه���ان ترجم���ة الكت���ب هم���ا الرتجمة 
بع����ص  يفعل���ه  م���ا  وذل���ك   " التجميعي���ة 
املرتجم���ني املحرتفني ل �صيم���ا مرتجمي 

الدب". والثاين هو الرتجمة اللية.
مكت���ب  املح���رتف  للمرتج���م  الول،  يف 
وتابع���ون من طلبة ال�صفوف املتقدمة يف 
اق�ص���ام اللغات الجنبية وم���ن مياثلونهم 
يف امت���الك موؤه���الت غ���ري متكامل���ة. هو 

باج���ور  عليه���م  الكت���اب  ا�ص���ول  ي���وزع 
ب�صيطة هم يحتاجون لها، ويعود يجمعها 
ليم���ر عليه���ا با�صلوب���ه ولغت���ه ت�صويب���ا 
وتعدي���ل عب���ارات. وهنا يفق���د الن�ص او 
الكت���اب �صخ�صيت���ه ب�صبب تع���دد الذواق 
وتع���دد الفهام لل���دللت وتع���دد ا�صاليب 

الكتابة.
كل م���ا �صبق ذكره مه���م ولبد من ال�صارة 
الي���ه ولكن كل���ه اي�ص���ا مل يك���ن ا�صا�ص ما 

اأردت.
م���ا اأردت���ه م�صاألتان يف منته���ى اخلطورة 
مثلما هما يف غاية التعقيد. الوىل ترجمة 
الف���كار،  ترجم���ة  والثاني���ة  ال�صتع���ارة 
الفل�صفية حتديدًا. الوىل تاأخذنا اىل فهم 
تاري���خ املجتم���ع وارثه والثاني���ة اىل فهم 
فل�صفة وافكار املرتَجم لهم. فتبتعد الوىل 
ع���ن كونه���ا مق���درة احرتافي���ة يف تنفي���ذ 
اآلي���ات معينة متفق عليه���ا عموما. فف�صال 
ع���ن ذلك، واهم منه، ان���ك ترجتم ما تفهم. 
والفه���م لي����ص موح���دًا لدى ه���ذا املرتجم 
وذاك. فنحن واحلال ه���ذه مرتهنون عند 
اللغ���ة. يف ح���ني ان امل�صاأل���ة تخ���رج ع���ن 
نطاقها اىل ثقافتن���ا واىل الثقافة الفكرية 

التي تر�صم حدودًا للمعنى.
لك���ن الثقافات الفكرية لي�صت موحدة وان 
ت�صابه���ت يف بع�ص من تكوينه���ا. الن�ص 
الفك���ري، الفل�صف���ي، حمال اوج���ه ومثري 

قراءات.
تتعق���د امل�صاأل���ة اأكر حني يك���ون املرتجم 
ق���د ا�صط���ر ب�صبب ما ذكرناه م���ن خطاأ اأو 
اخت���الف الق���راءات، لأن يرتج���م ه���و ما 
يريد اىل اللغة الخرى. هنا اي�صا ل تظل 
الدللت بحدودها وهي معر�صة لقراءات 

خمتلفة وافهام خمتلفة.
لهذا يبدو انا نعمل يف "املعدل العام"، يف 
املتقاربات ل باخل�صو�صيات وفيما ميكن 
ان يبقينا متفقني. �صرنا اذا امام التاأويل 
وا�صكالت���ه وبه���ذا يك���ون الق���رار بعدم 

النتهاء، بعدم الكمال، قد اكتمل.
فاذا ما ارت�صينا بذل���ك او �صلمنا باملمكن، 
تواجه���ا ح���ال اأخ���رى، ه���ي ك���ون الن�ص 

الفك���ري ادبيًا اأي�صًا. هنا نفتقد جزءًا اآخر 
من احلرية التي كان���ت متاحة والتي هي 
ا�ص���ال منقو�ص���ة كم���ا بينا. فكي���ف نقول 
ع���ن جماليات الن����ص وبالغاته ف�صال عن 

امل�صمون الفكري؟
ل�صت مرتاحا لتعداد املعوقات او امل�صدات 
او عراقيل العمل ومانعات كماله. ولكني 
اأردت واأريد ان تكون قراءة الن�ص قراءة 
ت�صندها ثقاف���ة، ي�صنده���ا م�صتوى ثقايف 
لك���ي نرتجم���ه الرتجمة الت���ي حتدثنا عن 
ا�صكالته���ا. وال يت�ص���دى مرتج���م بعي���د 
ع���ن القراءات الفكري���ة او تنق�صه الثقافة 

الفكرية، بعمل فل�صفي اأو بن�ص فكري.
ع���ن  ظه���رت  الت���ي  الوىل  الرتجم���ات 
ا�صاف���ت  اخلم�صيني���ات،  يف  الوجودي���ة 
له���ا الكث���ري مما ميك���ن ان يكون لغ���وًا اأو 
ت�صويه���ًا. والرتجم���ات الت���ي ظه���رت يف 
العربي���ة عن مفه���وم العومل���ة، فكريا، كان 
كث���ريًا منه���ا مرب���كًا وب���ال معنى. ف���اذا ما 
م�صى زم���ن كاف لفى الوجودي���ة فل�صفة، 
وعل���ى العوملة مفهوم���ًا فكري���ا، ات�صحت 
الفل�صف���ة وات�ص���ح املفهوم. �صب���ب ذلك ان 
ثقاف���ة املرتج���م ات�صعت بتزاي���د الدبيات 

عن الثني.
يف  يتثق���ف  عمل���ه،  يح���رتم  مرتج���م  اأي 
املو�ص���وع قب���ل ان يرتجمه. ف���اذا ما كان 
هذا املو�ص���وع، تخ�ص�صه يح���اول جهده 
ان ي���ري لغت���ه باللغ���ة الت���ي يحت���اج لها 

املو�صوع.
حدثن���ي يوم���ا املرح���وم ج���ربا ابراهي���م 
ج���ربا، ق���ال: انا ح���ني اترجم ن�ص���ًا بليغا 
ل�صك�صب���ري – م���ن م���ا كب���ث مث���ال – اقراأ 
ادب���ًا عربي���ًا قدمي���ًا، ا�صح���ن نف�ص���ي بلغة 
ف�صيح���ة وبليغة احتاج له���ا... لهذا جند 
يف ترجمات���ه بع�ص���ا م���ن املف���ردات التي 
وردت يف ترجمات مطران خليل مطران. 
لن مط���ران �صلي���ع بالعربي���ة وا�صعارها 
القدمية وهو �صاع���ر ينتمي اىل حيويتها 
الطاغي���ة وفخامته���ا. ف���اذا ا�صفن���ا للغ���ة 
املنا�صبة اجلدي���رة بالن�ص، ثقافة منا�صبة 
جدي���رة بالن����ص وبالثقافة الت���ي ورائه، 
نكون قدمنا ترجمة للن�ص ل اقول مكتملة 
ال�صالمة، ولكنه���ا تقربنا باأمان���ة منا�صبة 
اإليه. وهذا اق�صى املمكن، هذا البعد على 
اخل�صارة اأو عن م�ص���خ العمال الر�صينة 

املحرتمة ملا ي�صني وياأ�صف.
ترجم���ة املو�صوعات الفكري���ة والفل�صفية 
ل ت�صتغن���ي عن �صرط التاأوي���ل املتوازن، 
ل الطاف���ح ول العاطفي ال���ذي يحيز روح 
العم���ل اىل م���ا يري���ح موؤول���ه ولي�ص اىل 

حقيقة �صاحبه وتفكريه.

اإىل  ت�صب���ه  ف���رتة م�صطرب���ة.  نح���ن من���ريف 
حد م���ا اأوائ���ل الثمانينيات،ففي ذل���ك الوقت، 
تعر�ص الع���امل لأزمة مالي���ة تتمثل يف �صدمة 
الت�صخ���م  كان  اأوب���ك.  يف  النف���ط  اأ�صع���ار 
متف�صي���ا وكل هذا زع���زع ا�صتق���رار املوؤ�ص�صة 
ال�صيا�صي���ة القدمية. لقد راأين���ا ظهور الغرباء 
اليميني���ني الذي���ن لديهم جاذبية اأك���ر �صعبية 
مث���ل رونالد ريغ���ان ومارجري���ت تات�صر. اما 
عل���ى الي�صار،فق���د حت���دى ال�صرتاكيون قيود 
الأ�ص���واق الدولي���ة، مثل مي���رتان يف فرن�صا. 
الي���وم لدينا اأنا�ص عل���ى الي�صار، مثل توما�ص 
بيكيت���ي يف فرن�ص���ا، الذين يطالب���ون بفر�ص 
�صرائ���ب باهظة على ال���روة، ويف الوليات 
املتحدة، تن�ص النظرية النقدية احلديثة على 
اأن���ه ميكننا طباع���ة النقود بال ح���دود. عالوة 
على ذلك، كما هو احل���ال الآن، كان الغرب يف 
ذلك الوقت مهدًدا ع�صكرًيا من قبل قوة نووية 

عدوانية يف مو�صكو.
���ا ال�صني. يف ذلك  الي���وم، بالطبع، هناك اأي�صً
الوق���ت، كما هو احلال الآن، كان النا�ص قلقني 
للغاي���ة ب�ص���اأن م�صتقب���ل الدميقراطي���ة. ويف 
ع���ام 1983، ن�صر جان فران�ص���وا ريفيل كتاًبا 
بعن���وان )كيف تنتهي الدميقراطيات(. وما مل 
يك���ن يعرفه ه���و واآخرون يف ذل���ك الوقت هو 
اأن املوج���ة الثالثة من التحول الدميقراطي قد 
انطلقت للت���و. ويف ال�صنوات ال���� 35 املقبلة، 
�صيت�صاع���ف ع���دد الدميقراطي���ات، و�صينهار 

الحتاد ال�صوفيتي.
���ا اأن اخل���وف  ل���ذا فاإنن���ي اأعت���رب الي���وم اأي�صً

م���ن م�صتقب���ل الدميقراطي���ة مبال���غ فيه بع�ص 
ال�صيء. اذ ت�صري بع����ص الإح�صائيات اإىل اأن 
الدميقراطي���ات و�صل���ت اإىل اأعلى م�صتوياتها 
عل���ى الإط���الق. ويخربن���ا موؤ�ص���ر بوليتي اأن 
٪61 من دول الع���امل هي دميقراطيات اليوم. 
بينم���ا ت�ص���ري مقايي����ص اأخ���رى، مث���ل فري���دم 
هاو�ص ويف دمي، اإىل اأن ن�صبة الدميقراطيات 
رمب���ا تقل�ص���ت بنح���و ٪4، وه���و انخفا����ص 
طفي���ف. لكن هذا لي�ص مفاجًئا، نظًرا لالرتفاع 
الثالث���ة، والزي���ادة  للموج���ة  امل�صب���وق  غ���ري 
الهائل���ة يف ع���دد الدميقراطي���ات، وحقيقة اأن 
العدي���د من البلدان التي اجتاحت هذه املوجة 
كان���ت فق���رية ن�صبًي���ا ولديها خ���ربة قليلة يف 
احلكومة احلرة. لذا رمبا ل يزال اأمام الركود 
اأرى  ل  لكن���ي  طوي���ل،  طري���ق  الدميقراط���ي 
تهديًدا عميًقا واأ�صا�صًيا مل�صتقبل الدميقراطية.

ولتزال الدميقراطية حتظ���ى ب�صعبية كبرية 
يف جمي���ع اأنح���اء العامل.فقد �صم���ل ا�صتطالع 
القيم العاملية 83 دولة، من 2017 اإىل 2020. 
ويف كل منه���ا، قال���ت اأغلبية كب���رية، اأكر من 
٪57، اإن الدميقراطية اإما جيدة جًدا اأو جيدة 
اإىل ح���د م���ا. مل يكن هن���اك بلد يف�ص���ل نظاما 
�صيا�صيا اآخر. واأعتقد اأن هناك عدًدا قلياًل جًدا 
من الأ�صخا�ص يف العامل ممن يريدون العي�ص 
يف ظ���ل الإ�صالموي���ة اأو ديكتاتوري���ة الأمراء 

الفا�صدين على الطريقة ال�صينية.
يف  احل���رب  اأن  موؤخ���ًرا،  الآن،  ن���رى  نح���ن 
اأوكراني���ا ق���د وح���دت الغ���رب حًق���ا بطريق���ة 
وا�صح���ة جًدا. ويظهر ت�صويت الأمم املتحدة 

ال���ذي يدين رو�صي���ا اأن هناك ع���دًدا قلياًل جًدا 
م���ن القادة يف العامل مم���ن يعتقدون اأنه يجب 

ال�صماح للدول القوية بغزو و�صم جريانها.
داخ���ل الغرب، ميكنني الق���ول اأنه لدينا اليوم 
اأزمة النخبة. وق���د مت مهاجمة جميع النخب. 
الأحزاب ال�صيا�صية القدمي���ة لي�صت قوية كما 
كانت يف ال�صابق. اذ يتم حتديها من اخلارج. 
البريوقراطي���ة  وتتعر����ص  اأوروب���ا،  يف 
الأوروبي���ة اي�صا للهجوم. لق���د فقدت النخب 
القت�صادية م�صداقيته���ا ب�صبب الأزمة املالية 
العاملية. وتعر�ص���ت و�صائل الإعالم التقليدية 
���ا لتحدي���ات و�صائ���ل الإع���الم امل�صتقل���ة  اأي�صً
وو�صائل الإعالم اجلديدة والإنرتنت اجلامح. 
لذلك مل يع���ودوا يتحكمون يف اخلطاب العام 
كما فعل���وا من قبل.لذلك ن�صه���د اليوم هجوًما 
م�صطرًبا على النخب، والذي يكون اأحياًنا له 
طاب���ع فو�صوي وحتى فظ. اأعتقد اأن هذه هي 

طبيعة اللحظة التي نعي�صها الآن.
لق���د تغري الع���امل حق���ا خ���الل ال�صبع���ني عاًما 
التحدي���ث القت�ص���ادي  م���ن خ���الل  املا�صي���ة 
هن���اك  كان���ت  �ص���واء.  ح���د  عل���ى  والعومل���ة 
زي���ادات هائل���ة يف الدخل والتعلي���م، وطفرة 
يف التج���ارة وال�صتثم���ار الدولي���ني، وظهور 
و�صائ���ل الإع���الم العاملية و�صب���كات املنظمات 
غ���ري احلكومي���ة الكثيف���ة التي ت���روج لأ�صياء 
مث���ل حقوق الإن�صان والنا����ص وحماية البيئة 

واأ�صياء اأخرى كثرية.
لذل���ك اأود اأن اأق���ول اأن���ه كان هن���اك تاأث���ريان 
الكل���ي.  امل�صت���وى  عل���ى  للعومل���ة  مرتبط���ان 

اأوًل،فقد اأدت اإىل هذا التو�صع يف دميقراطية 
ال�صتبدادي���ة  الأنظم���ة  راأين���ا  لق���د  ال�ص���وق. 
ومن���ذ  دميقراطي���ة.  حكوم���ات  اإىل  تتح���ول 
ع���ام 1950، ارتفع���ت ن�صب���ة الدميقراطي���ات 
يف الع���امل م���ن ح���وايل ٪30 اإىل ٪61، وفًق���ا 
لبوليتي.ام���ا التغيري الثاين فه���و اأنه من بني 
�صهدن���ا  املتبقي���ة،  ال�صتبدادي���ة  احلكوم���ات 
تغي���رًيا يف النموذج ال�صائد ال���ذي يتحكمون 
من خالله يف ال�صكان، من ال�صتبداد الوح�صي 
والقمع���ي ال�صري���ح مل���او اأو �صتال���ني اأو حتى 
اإيدي اأمني دادا اأو بينو�صيه، اإىل منوذج اأكر 
تطورًا مع �صريجي غورييف.وهذا النموذج، 
ب���دًل م���ن ترهي���ب ال�ص���كان واإجباره���م عل���ى 
اخل�صوع، يتالعب باملعلومات ل�صمان �صعبية 
النظ���ام. اأفك���ر يف ق���ادة مث���ل هوغ���و �صافيز، 
رافائي���ل كوريا يف الإك���وادور، بوتني الأول، 
اأردوغ���ان، فيكت���ور اأوربان، ق���ادة �صنغافورة 
من���ذ يل كوان يو. اذ يدع���ي هوؤلء القادة اأنهم 
دميقراطي���ون. وه���م ينظم���ون النتخاب���ات، 
به���ا.  الف���وز  دائًم���ا عل���ى  لكنه���م يحر�ص���ون 
اإنه���م ي�صوه���ون املعلومات املتاح���ة للناخبني 
ويهم�ص���ون الإع���الم املعار����ص ول ي�صمحون 
باملناف�ص���ة احلقيقية. ل���ذا فهو منوذج خمتلف 
متاًم���ا. يتوافق ه���ذا الأ�صلوب اأك���ر مع عامل 
احل���دود املفتوحة، حيث تنظ���ر منظمة العفو 
يوؤك���د  وحي���ث  ديكتات���ور،  كل  اإىل  الدولي���ة 
الق�ص���اة الغربي���ون عل���ى احل���ق يف حماكمة 
الطغاة واأعوانه���م. اأو دكتاتوريون �صابقون، 

اأينما كانوا يف العامل.

ه���ذا النم���ط م���ن الديكتاتوري���ة اأك���ر توافًقا 
ا م���ع القت�ص���ادات القائمة عل���ى املعرفة  اأي�صً
واملعلوم���ات والبت���كار. لذل���ك نالح���ظ ه���ذا 
التح���ول من �صكل م���ن اأ�ص���كال ال�صتبداد اإىل 
�ص���كل اآخ���ر ب���ني الق���ادة غ���ري الدميقراطيني. 
لق���د وجدنا طريق���ة لقيا�ص ه���ذه الظاهرة يف 
البيان���ات، ونزع���م اأن ن�صب���ة "الدكتاتوري���ني 
غ���ري الدميقراطي���ني،  الزعم���اء  تع���داد  " يف 
ق���د ارتفع���ت م���ن ح���وايل ٪10 يف جمموع���ة 
ال�صبعيني���ات لأك���ر م���ن ٪50 يف جمموع���ة 

.2008
ه���ذه هي الطريقة التي اأرى به���ا الآثار الكلية 
م���دى  عل���ى  والعومل���ة  القت�صادي���ة  للتنمي���ة 
ال�صبع���ني عاًم���ا املا�صي���ة. لق���د ف�صل���وا ه���ذا 
النت�ص���ار الوا�ص���ع للدميقراطي���ة، ويف نف�ص 
تعدي���ل  اإىل  الديكتاتوري���ني  ق���ادوا  الوق���ت 
اأ�صلوب عمله���م. بالطبع، هذا لي�ص مطلًقا، فال 
يزال هناك دكتاتوريون وح�صيون من الطراز 
الق���دمي، مث���ل ب�ص���ار الأ�ص���د اأو زعي���م كوري���ا 

ال�صمالية.
���ا، ميك���ن للم���رء اأن يقول اإن  يف ال�ص���ني اأي�صً
ال�صرتاتيجي���ة ل تزال موجه���ة اإىل حد كبري 
نح���و ن�صر اخلوف، واإر�ص���ال ر�صالة وا�صحة 
للجمهور، خا�صة يف اأماكن مثل هونغ كونغ، 
مفاده���ا اأن م�صاركته���م يف احلكوم���ة لي�ص���ت 
مطلوب���ة ؛ ولك���ن بدم���ج ه���ذا م���ع نه���ج اأكر 
تعقيًدا، على الأقل يف بع�ص الأحيان، للدعاية 

وال�صيطرة على و�صائل الإعالم والإنرتنت.
لذل���ك نرى ت�صافر بني ا�صرتاتيجية التخويف 

والقم���ع وتقني���ات املعلوم���ات احلديث���ة. لكن 
اإذا نظ���رت اإىل احلكوم���ات ال�صتبدادية ككل، 
�ص���رتى الكثري من ح���الت دكتاتوري���ة الظل، 
حيث يكون الهدف حًقا اإقناع املواطن العادي 
باأنه���م يعي�صون يف ظل نظ���ام دميقراطي واأن 
حاكمه���م يق���وم بعم���ل جي���د، واإقناع���ه به���ذه 
الطريق���ة من خالل التالع���ب باملعلومات التي 
يتلقاه���ا، وتهمي����ص الإع���الم املعار����ص ومنع 
ال�صيا�صي���ني املعار�ص���ني امل�صتقل���ني حًق���ا من 

التنظيم.
لق���د حت���ول الع���امل اإىل عومل���ة ب�ص���كل كب���ري 
من���ذ ع���ام 1980، وانخف�صت ن�صب���ة الأنظمة 
ال�صتبدادي���ة يف جميع اأنحاء العامل من 73٪ 
يف ع���ام 1980 اإىل ٪39، وفًق���ا لبوليتي. لقد 
اأثب���ت الع���امل الراأ�صم���ايل املعومل اأن���ه يف�صي 
اإىل الدميقراطي���ة اأك���ر م���ن الديكتاتوري���ة. 
ويف الواق���ع، اأود اأن اأقول اإن���ه لي�ص العوملة، 
ب���ل الكتف���اء الذات���ي، كم���ا يف الثالثيني���ات، 
ه���و ما ارتب���ط بال�صتبداد.. اإن���ه عامل منزوع 
العومل���ة يجب اأن نخافه. اأ�ص���ك يف اأن هذا هو 

ما ينتظرنا حًقا.
لكن عل���ى اأي ح���ال، ل اأرى اأي �صبب لالعتقاد 
ب���اأن الراأ�صمالي���ة ت�ص���كل تهديًدا طوي���ل الأمد 
للدميقراطي���ة، عل���ى الرغ���م م���ن اأنه���ا بالطبع 
تخل���ق امل�ص���اكل. فالدميقراطي���ة ه���ي النظام 
الأف�ص���ل للتعام���ل مع امل�ص���اكل، ويف النهاية، 

حللها.
كاليفورنيا بجامعة  ال�سيا�سية  العلوم  ·اأ�ستاذ 

العراق والتغيرالمناخيالترجمة وقلق االفكار
العراق �شحية التجفيف والتجريف والف�شاد

الخوف من م�ستقبل الديمقراطية

ح�شن اجلنابي

يا�شني طه حافظ

دانيال تري�شمان*

ترجمة:عدوية الهاليل
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حتت���ل الكتابة االأتوبوغرافية ب���كل اأنواعها 
مذك���راٍت و�ش���رًا ذاتي���ة ويومي���اٍت مكان���ة 
مرموق���ة عن���د غالبي���ة الق���راء نظرًا مل���ا فيها 
م���ن وقائ���ع واأح���داث، وم���ا ق���د يعل���ن فيها 
م���ن خفايا واإ�ش���رار، به���ا يكا�ش���ف كاتبوها 
قراءه���م م�شتعر�شني حمط���ات من تاريخهم 
ال�شخ�ش���ي، مناق�ش���ني مو�شوع���ات حياتية 
عامة لها �شلة بال�شيا�ش���ة واملجتمع والدين 
متخذي���ن  واالقت�ش���اد،  والتاري���خ  واالأدب 

مواقف اإزاء بع�ض منها اأو كلها.
وال �شاأن للعمر يف كتابة املذكرات اأو ال�شر 
بعك����ض م���ا ي���راه بع�شه���م م���ن اأن الكتاب���ة 
و�شاحبه���ا  اإال  تكت���ب  ال  االتوبوغرافي���ة 
وم���ن  النهاي���ة.  اأعت���اب  وعل���ى  م�شه���ور 
القائلني به���ذا الراأي الفرن�ش���ي جورج ماي 
يف كتابه)ال�ش���رة الذاتي���ة( وفي���ه يقول: " 
فالبد اإذن اأن يكون امل���رء قد قطع على االأقل 
منت�ش���ف الطري���ق" حمتجًا مبقول���ة دانتي 
)ه���ا اأن���ا ذا يف مرحل���ة احل���رة يف حي���اة 
االإن�ش���ان حيث ي�شعر املرء يف حلظة ما وقد 

انت�شف به العمر(
وي�شتعر����ض ماي �ش���رًا ومذك���راٍت ن�شرها 
اأ�شحابها بعد �شن ال�شتني مثل غوته وجون 
�شتي���وارت مي���ل وداروي���ن وه���ري اآدمز. 
لي����ض ذل���ك ح�شب ب���ل يذه���ب اإىل اأن لي�شت 
بني املذكرات وال�ش���ر الذاتية حدود فا�شلة 
وهي واإن كانت موجودة فهي غائمة زئبقية 

ووهمية.
ولع���ل ال�شب���ب وراء مت�شك ماي ب���اآراء عفا 
عليها الزمن هو رغبته يف خمالفة مواطنْيه 
اندري���ه موروا وفيليب لوج���ون اللذين عاد 

اإليهما يف اأكرث من مو�شع من كتابه اأعاله.
وامله���م هن���ا ه���و اأن كتابة املذك���رات �شارت 
االوتوبوغرافي���ة  الكتاب���ة  اأن���واع  اأك���رث 
الت���ي  املذك���رات  تل���ك  وال�شيم���ا  انت�ش���ارا 
كمو�ش���وع  وط���ري  �شاخ���ن  مو�شوعه���ا 
واملزمن���ة  الوبائي���ة  باأنواعه���ا  االأمرا����ض 
واثره���ا يف التعامل م���ع مو�شوعات املنفى 

والهوية والعن�شرية والهجرة وغرها.
وم���ا كان لهكذا نوع من املذك���رات اأن ت�شر 
بهذه االأهمية لوال اجلائحة الكورونية التي 
هزت عاملنا الي���وم فت�شاعف خوفنا اأ�شعافًا 
م�شاعف���ة. وما عادت م�شائ���ل كونية كالهدر 
املائ���ي وع���دم االكتف���اء الغذائ���ي والتل���وث 
املتج���ددة  الطاق���ة  ع���ن  والبح���ث  البيئ���ي 
واالحتبا�ض احلراري وكيفية نزع االأ�شلحة 
ال�شاملة تلقى اهتمام���ا مثل ما تلقاه م�شائل 
التالم����ض والتباعد ج�شدي���ًا واجتماعيًا من 
اأهمي���ة، ب�شببه���ا �ش���ار عاملن���ا خميف���ًا وهو 
يحتم���ي بالكمام���ات والكف���وف والنظارات 
م���ن فرو�ض م�شتجد رهي���ب، وغدت االأزمة 

ال�شحي���ة احلالية ه���ي االأوىل من نوعها يف 
تاريخنا احلديث واملعا�شر.

واإىل الي���وم والعل���م يقف عاج���زًا عن اإيجاد 
خم���رج لهذه االأزم���ة �شواء يف �ش���كل حلول 
اآني���ة حت���د م���ن انت�ش���ار الفرو����ض اأو يف 
�شكل حل م�شتقبلي ناج���ع واأكيد يجعل اأمر 

اجلائحة يف خرب كان.
واإذا �شادف ووجدنا كاتبا يهتم يف مذكراته 
مبو�شوع املر�ض جنب���ًا اإىل جنب مو�شوع 
اآخ���ر اأث���ر ه���و العن�شرية كمو�ش���وع قدمي 
جديد؛ ف���اإن تلك املذك���رات �شتلق���ى اهتمامًا 
كب���رًا م���ن قب���ل قطاعات �شت���ى م���ن القراء 
ب�شب���ب فاعلي���ة ه���ذه املزاوج���ة الثيماتي���ة 
التي جتمع ما ه���و �شحي اأو وبائي مبا هو 

جينالوجي وتاريخي.
واإذا كانت املذكرات تعود لكاتبة فذلك يعني 
اإث���ارة اأك���رث، الأن امل���راأة بكتابته���ا ملذكراتها 
اإمنا تكت���ب تاريخها الفردي ال���ذي �شي�شكل 
م���ع تاري���خ غره���ا التاريخ الن�ش���وي الذي 
ينبغ���ي اأن يك���ون ل���ه ح�ش���وره يف التاريخ 

العام بو�شفه جزءًا ال يتجزاأ منه.
وع���ادة ما ت�شتم���ل املذك���رات ذات املزاوجة 
الثيماتية ب���ني املر�ض والتميي���ز العن�شري 
واحليوي���ة  ال�شخون���ة  م���ن  كث���ر  عل���ى 
حل�شا�شيته���ا املجتمعية واأهميته���ا الثقافية 
ال�شيم���ا ح���ني تث���ار يف زم���ن ي�شه���د نزاع���ًا 
عرقيًا اأو تتاألب في���ه العدائية �شد االأقليات. 
وم���ن الكت���ب الت���ي ينطب���ق عليها م���ا تقدم 
املنف���ى  يف  مق���االت  البن���ي  كتاب)االألب���وم 
والهوي���ة( املن�شور مطلع ه���ذا العام 2020 
االأمريكي���ة  والكاتب���ة  الروائي���ة  ملوؤلفت���ه 
االإيراني���ة بور�شي�شت���ا خاكب���ور. والكت���اب 
عب���ارة ع���ن مذك���رات تنط���وي عل���ى وقائع 
توؤرخ حلياة املهاجرين االأمريكيني من اأ�شل 
اإيراين ومكتوب���ة يف اإطارين بع�شه �شردي 
�ش���ري وبع�ش���ه االآخ���ر مق���ايل، م�شتعمل���ة 
�شم���ر االأنا بكل م���ا يعنيه �ش���وت االأنا من 

التحدي واملكا�شفة واالإدالء واملواجهة.
وفيها تنن���اول الكاتبة مو�شوع���ات عدة لها 
�شل���ة مبر�شه���ا ال���ذي عان���ت من���ه �شخ�شيًا 
والعن�شرية التي واجهتها ونقلتها اإلينا من 
وجهة نظر امراأة ت�شعر اأن هويتها مت�شظية 

وهي حتاول التعاي�ض مع وطن هو املنفى.
املول���ودة  خاكب���ور  بور�شي�شت���ا  واملوؤلف���ة 
بطه���ران ع���ام 1978 متخ�ش�ش���ة يف االأدب 
ث���الث  م���ن جامع���ة جون���ز هوبكن���ز وله���ا 
 2007 اأخ���رى(  واأ�شي���اء  روايات)اأبن���اء 
و)اجل���زر   2014 االأخ���ر(  و)الوه���م 
وب�شب���ب   .2018 احل���ب(  يف  االأبي����ض 
معان���اة بور�شي�شت���ا م���ع مر����ض المي الذي 
 2012 ع���ام  يف  ب���ه  اإ�شابته���ا  �ُشخ�ش���ت 
�شارت تعرف با�ش���م )كاتبة املر�ض( لكونها 
عاي�شت اال�شطراب���ات ال�شحية واالأعرا�ض 
اجل�شدي���ة والنف�شي���ة التي تراف���ق امل�شاب 

بهذا املر�ض.
و�شرحت يف مقابلة اأجراها معها ال�شحفي 
جري���دة  يف  واملن�ش���ورة  كالرك  الك����ض 
الغارديان يف يولي���و 2018 اأن من االأن�شب 
معامل���ة املر�شى على اأنه���م جمانني وا�شفة 
اأعماله���ا باأنه���ا ق�ش���ة انت�ش���ار امل���راأة عل���ى 

املر�ض.
ومع���روف اأن مر�ض المي عب���ارة عن عدوى 
اآالف  ت�شي���ب  بالق���راد  منقول���ة  بكتري���ة 
االأمريكي���ني كل ع���ام. وم���ن اأعرا�شه الطفح 
اجلل���دي واآالم املفا�شل واحلم���ى والتعب. 
وعادة ما يعالج املر�ض بامل�شادات احليوية؛ 
بي���د اآن اخلطر يف هذا املر�ض اأنه ميكن اأن 
يتح���ول اإىل حال���ة مزمن���ة ال ميك���ن فهمه���ا، 
م�شبب���ا املزي���د م���ن االأذى للجل���د واجل�ش���م 
والعق���ل وه���و م���ا عان���ت من���ه بور�شي�شت���ا 
فمرت بفرتات مزمنة من النوبات املت�شنجة 
واالأرق وانتك�ش���ت حالته���ا م���رات قب���ل اأن 

تتعافى منه متاما.
وب�شب���ب ما ت���ورده بور�شي�شتا من مذكرات 
يغ���دو هذا الكتاب م�شدرًا مهم���ًا من م�شادر 
اأن���واع  م���ن  لواح���د  واالأر�شف���ة  التوثي���ق 
التواري���خ وهو تاريخ املر����ض وفيه ت�شجل 
وقائ���ع وممار�ش���ات ت�شيع وق���ت االأمرا�ض 

واالأوبئة.
مر�شه����ا  ح����ول  بور�شي�شت����ا  تذك����ره  ومم����ا 
ظه����ور اأعرا�����ض غام�شة جتعل امل����رء يبحث 
ع����ن عالجات روحي����ة عند بع�����ض الدجالني، 
وهو م����ا وجدت فيه بور�شي�شت����ا اأفقًا جديدًا 
يف الكتاب����ة ال�شردي����ة خارج����ة به����ذا الل����ون 
م����ن الكتاب����ة ع����ن املعت����اد. االأمر ال����ذي جعل 
االآخري����ن م����ن االأ�ش����ول االأمريكي����ة االأخرى 
يت�شورونها كاتب����ة بدوية)تركب اجلمل يف 
لو�ض اجنلو�����ض( وال�شب����ب اأ�شولها ال�شرق 
اأو�شطي����ة. وهو م����ا زاد قلقه����ا وجعلها اأكرث 
ت�شظي����ًا واأ�شعره����ا باملهانة ك�شخ�����ض يطاله 

التمييز ومتار�ض �شده العن�شرية.
له����ا  تعر�ش����ت  الت����ي  ال�شدم����ة  اأن  ويب����دو 
بور�شي�شت����ا وحملته����ا عل����ى التاألي����ف كانت 
احل����رة  �شدم����ة  �شدمت����ني:  احلقيق����ة  يف 
الت����ي �شبب����ت له����ا ع�شبيًة وتعب����ًا واأمل����ًا اإزاء 
ه����ذا املر�����ض ال����ذي ال ع����الج �شافي����ا منه مع 
اأن����ه م�شخ�����ض واأعرا�شه معروف����ة، و�شدمة 
ب����الد  يف  والت�شظ����ي  باحلي����ف  االإح�شا�����ض 
يفرت�����ض فيها اأنه����ا حترتم حق����وق االإن�شان 
وتراع����ي خمتل����ف القوميات واالأع����راق من 

دون متييز اأو ا�شطهاد..!!
وتت�ش����اءل الكاتب����ة بحرق����ة كيف يك����ون هذا 
املر�ض اإىل جانب اأمرا�ض االيدز وال�شرطان 
غام�ش����ا وال ع����الج ل����ه يف وق����ت بلغ����ت في����ه 
الوالي����ات املتح����دة االأمريكي����ة قم����ة التفوق 
وم�شانعه����ا  املتقدم����ة  مبخابره����ا  العلم����ي 
الدوائي����ة عالي����ة اجلودة ومنتق����دة يف اإثناء 
ذل����ك النظ����ام ال�شح����ي االأمريك����ي ال����ذي فيه 
تتح����دد درجة االهتم����ام باملر�ش����ى وكيفيات 
رعايته����م عل����ى اأ�شا�����ض عن�ش����ري ميي����ز بني 

االألوان واالأعراق واالأجنا�ض واللغات.
ه����ذا  خاكب����ور  بور�شي�شت����ا  عاي�ش����ت  ولق����د 
م�شاب����ة  كونه����ا  جان����ب  اإىل  فه����ي  الواق����ع، 
مبر�����ض مزم����ن ه����ي اأي�ش����ا ام����راأة مهاجرة 
تعاين التمييز العن�شري كغرها من االأفراد 
الذين يبقى الوطن بالن�شبة اإليهم منفى دائما 

واملكان يف نظرهم غر دائم وال م�شتقر.
وق���د اتخ���ذت بور�شي�شتا م���ن امل�شفى رمزا 
للوط���ن / املنف���ى را�شم���ة �شورته)كم���كان 
عليك اأن تتعرف علي���ه ويف الوقت نف�شه اأن 

تكون حذرا يف هذا التعرف(
وم���ن م�شاهداته���ا م���ا تذك���ره ع���ن الرعاي���ة 
ال�شحي���ة الت���ي اأ�شبح���ت يف عه���د ترام���ب 
حم���دودة وفيه���ا يظل املر�ش���ى االأمريكيون 
االأطب���اء  يط���اردون  �شرقي���ة  اأ�ش���ول  م���ن 
والره���اب  التع�ش���ب  ونظ���رات  واالأدوي���ة 

تالحقهم بو�شفهم اأجانب.
ولق���د اأدرك���ت بور�شي�شتا �� الت���ي ولدت يف 
طه���ران وعا�ش���ت يف لو����ض اجنلو����ض ث���م 
نيوي���ورك ����� اأن املر����ض والعن�شرية �شيان، 
وب�شببهم���ا ي�شبح )اجل�شد ه�ش���ا، والعافية 

غر متي�شر احل�شول عليها على االإطالق(
وق���د ع���ربت بور�شي�شت���ا يف مذكراته���ا عن 
جتربته���ا ال�شخ�شي���ة م���ع املر����ض يف بل���د 
يقابله���ا بعن�شري���ة، مظهرة حنقه���ا من هذا 
الو�ش���ع بهذه العب���ارة اال�شتهاللية )املعرفة 
متاما مثل الع�شور القدمي���ة( التي ا�شتلتها 
م���ن رواية)ج���ني اي���ر( ل�شارل���وت برونتي، 
والعب���ارة موفقة يف اخت���زال مق�شد الكتاب 

والتدليل على فحواه.
ويت�ش���ح ت���ربم بور�شي�شت���ا م���ن الت�شظ���ي 
حمل���ت  الت���ي  املقدم���ة  يف  والنف���ي 
اجلديدة(  الفار�شية  عنوان)االإمرباطوري���ة 
وفيه���ا تناق����ض م���ا تعاني���ه من انق�ش���ام بني 
اأ�شله���ا الفار�ش���ي منتمي���ة اإىل تاري���خ م���ن 
وب���ني  اخلرافي���ة  واحلكاي���ات  االأ�شاط���ر 
اإىل  منتمي���ة  اأمريكي���ة  كمواطن���ة  هويته���ا 
ح�ش���ارة جدي���دة ومتقدمة. وم���ن ذكرياتها 

اأنها كانت يف طفولتها تت�شاءل: من اأكون؟
و�ش���وؤال الكينون���ة ه���ذا مت���اأت م���ن اأنه���ا ال 
تنا�ش���ي  النف�شي���ة  الناحي���ة  م���ن  ت�شتطي���ع 
جذوره���ا ال�شرقي���ة لكنه���ا يف الوق���ت نف�شه 
ال ت�شتطي���ع اأن تتحم���ل ت�شميته���ا فار�شي���ة 
مبعنى اإيرانية، وكل اأمريكي اإيراين ال يرى 
نف�شه فار�شيا لكن االآخرين يرونه واحدًا من 

�شكان بالد فار�ض القدمية.
وتع���ود بذاكرتها اإىل مرحل���ة الطفولة التي 
فيه���ا كانت تختب���ئ حني يتح���دث معها اأحد 
بالفار�شي���ة حت���ى اأنه���ا م���ا كانت تتكل���م بها 
اإال ح���ني جت���د نف�شه���ا م�شطرة لذل���ك. ومما 
تذك���ره اأي�ش���ا احلادث���ة الت���ي فيه���ا �شاألته���ا 
اإح���دى زميالت �شفها م���ا الفار�شية؟ األي�شت 
من اإيران؟ واحتارت ومل تعرف كيف جتيب 
فكان���ت كم���ن ت���دور يف راأ�شه عجل���ة وبدت 
االأ�شياء لي�شت كاالأ�شي���اء و�شارت �شرقيتها 

ت�شغط عليها ب�شكل ب�شع.
وت���وؤدي ه���ذه االإ�شكالي���ة يف الت�ش���اد ب���ني 
املا�ش���ي واحلا�شر اإىل م���اأزق هوياتي فهي 
اأمريكية واإيرانية، حي���ث البلد الثاين الذي 
تنتم���ي اإليه عرقي���ا ي�شكل خط���را على البلد 
االأول ال���ذي تنتم���ي اإلي���ه وطني���ا ب���دءا من 
احتجاز الرهائن اإىل �شقوط برجي التجارة 
يف اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب 2001 
التي معها ت�شاعد التخوف من امل�شلمني يف 
الغ���رب وغدا الو�ش���ع �شيئا عليه���م جميعا. 
وعل���ى الرغم م���ن اأنه���ا مترنت عل���ى قواعد 
احلي���اة االمريكي���ة، فاإنه���ا ظلت ت�شع���ر اأنها 
امل���راة ذات العي���ون البنية ب���ني ال�شقراوات 
وه���و م���ا اأ�شعرها با�شتم���رار اأنه���ا مهاجرة 

اأكرث منها مواطنة.

م���ا مييز نيت�شه ه���و �شعوبة و�شع���ه يف اأي 
خان���ة من خانات التاأوي���ل، بدون اأن ت�شقطنا 
�شباكه���ا وفخاخها،تل���ك  املراوغ���ة يف  لغت���ه 
اللغ���ة الت���ي جتم���ع النقائ����ض يف �شرورة 
متكامل���ة، والتي جتعلنا ننزل���ق اإىل الهاوية 
والتناق����ض  فالتخلخ���ل  مطمئن���ني.  ونح���ن 
يف �ش���ذرات نيت�ش���ه وعامل���ه الفل�شفي جعاله 
عر�ش���ة الأن�ش���اق تاأويلي���ة ج���اءت م���ن بعده 
التفكي���ك،  والعدمي���ة ومناه���ج  كالوجودي���ة 
لك���ن ال �ش���يء يعلو عن���د نيت�شه عل���ى احلياة 
وطاقته���ا املتفج���رة، وال�ش���يء كالف���رد الذي 
يه���دم القيم البالي���ة واملوروث���ات التي تنخر 
الع���امل املري����ض، ليقي���م عل���ى اأنقا�شه���ا عاملا 
ًحتكم���ه قيم االإن�ش���ان املتفوق، لك���ن االإن�شان 
هنا لي����ض مركزًا، بل حرك���ة عابرة يف براءة 
ال�ش���رورة يخل���ق املع���اين وي���راأب ال�شدع 
ال���ذي ي�شي���ب احل�ش���ارة االإن�شاني���ة يف كل 

زمن من االأزمنة.
يق���ول الب���ر كام���و يف االإن�شان املتم���رد:«اإن 
العدمية مع نيت�ش���ه اأ�شبحت نبوئية وواعية 
الأول مرة، اإن نيت�ش���ه اأقر بالعدمية وفح�شها 

كواقع���ة �شريرية، وادعى اأن���ه اأول عدمي يف 
اأوروبا«.

راأى نيت�ش���ه يف ذاته ول���دى االآخرين العجز 
ع���ن االإمي���ان واختف���اء القاع���دة االأولية لكل 

اإميان يف احلياة.
جعل نيت�شه من فق���دان االإميان طريقة ت�شر 
بالعدمية نحو نتائجها الق�شوى، فقد مار�ض 
االإن���كار املمنهج عن طريق الهدم امل�شتمر لكل 
االأ�شي���اء، ولكل املعب���ودات التي تخفي موت 
االإله،فاالإقام���ة معب���د جدي���د ال بد م���ن تهدمي 

معبد قدمي.
يعتق���د نيت�ش���ه ب���اأن االأن�شان يج���ب اأن يكون 
ح���را يًف ع���امل ال حتكم���ه الغاي���ات وال القيم، 
الوق���وف  نف�شه���ا يف  وه���ذه احلري���ة جت���د 
عل���ى حافة اخلط���ر، ويف االع���رتاف برباءة 

ال�شرورة ويف اال�شت�شالم لهذا العامل.
وهذا يوؤدي اإىل مب���داأ الزهد العدمي املنطلق 
من االعرتاف بالقدر ومتجيده، وهنا متتزج 

فرحة ال�شرورة بفرحة الفناء.
لق���د �شعى نيت�ش���ه كم���ا يذك���ر البركامو اإىل 
اإثبات وجود القانون يف ال�شرورة، لكن ما 
من حكم يف�شر العامل. لذلك ال يكتنهه اإال الفن، 
فالفن وحده يعلمنا كي���ف نكرر العامل، مثلما 
يتك���رر يف حركة العود االأبدي، وهكذا تدخل 

األوهية االإن�شان اإىل هذا العامل.

اأن يق���ول امل���رء نع���م للع���امل، اأن يك���رر ذل���ك، 
معن���اه اأن يعيد خلق الع���امل، واأن يعيد خلق 
ذات���ه، وه���و بذل���ك ي�شب���ح اخلال���ق والفنان 

االأكرب.
نيت�شه والأخالق

يعترب كت���اب »جينالوجيا االأخالق« )1887( 
واح���دًا م���ن اأهم الكت���ب التي قام به���ا نيت�شه 
باإع���ادة التقييم لكل القيم واالأفكار التي مرت 
يف الع�ش���ور الب�شري���ة، وه���دم كل ف�شيل���ة 
اإن�شاني���ة متعالي���ة، وه���و مل يق�ش���د املثالي���ة 
الكانطية وال�شوبنهاوري���ة فقط، بل التقاليد 
الفق���ري  العم���ود  االأفالطوني���ة؛  امل�شيحي���ة 
للثقافة الغربية منذ 2000 �شنة، يرى نيت�شه 
اأن االأخ���الق ال�شائدة يف الع�شر احلديث هي 
منظوم���ة االأع���راف والتقالي���د، الت���ي واف���ق 
عليه���ا املجتم���ع واأ�شبح���ت مبثاب���ة قوان���ني 
حتك���م الفرد، ونزوع���ه ال�شلوكي نحو اخلر 
متناق�ش���ني،  بو�شفهما مفهوم���ني  وال�ش���ر 
وم���ن هن���ا يعمد فيل�ش���وف املطرق���ة وبح�شه 
االأعم���اق  يف  الغو����ض  اإىل  ال�شايكولوج���ي 
وتفكيكه���ا، قا�ش���دًا البحث ع���ن االأ�شل الذي 
ن�ش���اأت من���ه االأخ���الق، حمتذي���ًا ح���ذو ع���امل 
االأحياء ت�شارلز داروين يف البحث عن اأ�شل 
االإن�شان والكائن احلي الذي انبثق من خلية 

االأميبيا االأحادية.

الفك���ر  علي���ه  تع���ارف  م���ا  كل  نيت�ش���ه  يه���دم 
واأع���راف،  واأخ���الق  قوان���ني  م���ن  الب�ش���ري 
وي���رى يف ف�شائ���ل مث���ل العدال���ة والت�شامح 
رذائ���ل  ع���ن  عب���ارة  وامل�ش���اواة،  وال�شفق���ة 
اأنتجته���ا االأخ���الق امل�شيحي���ة، وم���ن قبله���ا 
االأخ���الق االأفالطونية، حي���ث يوا�شل حفره 
يف اأ�ش���ل املفاهي���م ومن�شاأه���ا ليتو�ش���ل اإىل 
اأن امليتافيزيقي���ا ه���ي اأ�ش���ل كل �ش���ر، ولكنه 
لي�ض ال�شر املتع���ارف عليه، واإمنا ال�شر الذي 
يحتقر اجل�شد والغرائز ويناأى باالإن�شان عن 
طبيعت���ه و�شجيت���ه الت���ي خلق عليه���ا. يق�شم 
نيت�ش���ه االأخ���الق اإىل ق�شم���ني: وه���ي اأخالق 
ال�ش���ادة الت���ي تت�ش���ف بال�شجاع���ة واجلمال 
والق�ش���وة وال�ش���دق، واأخ���الق العبي���د التي 
والت���ي  والغ���در،  واحليل���ة  باملك���ر  تت�ش���ف 
تخفيها حتت عدة م�شمي���ات واأقنعة اأخالقية 
لالنتق���ام م���ن ال�ش���ادة حتت ه���ذه امل�شميات، 
ل���ذا يعترب نيت�شه اأن الع�ش���ور التي ت�شودها 
اأخ���الق العبي���د واملث���ل الدينية، ه���ي ع�شور 
انحطاط للب�شرية، فال�شادة هم من ي�شنعون 
القي���م االأ�شيل���ة واالأخ���الق احلقيقي���ة، التي 
ه���ي يف االأ�ش���ل ولي���دة النزع���ة ال�شوية يف 
عالق���ة االإن�شان م���ع الطبيعة. رف����ض نيت�شه 
اأح���د  والفو�شوي���ة واعتربه���ا  اال�شرتاكي���ة 
اأ�ش���كال امل�شيحي���ة الو�شعي���ة املعلمن���ة، لق���د 

مقت رو�ش���و والثوري���ني الفرن�شيني، ومقت 
اأفكاره���م ال�شامة عن امل�ش���اواة، وقد اأعلن اأن 
االأخالقيات اليهودي���ة وامل�شيحية هي ب�شكل 
جوه���ري اأخالقي���ات العبد، وي�ش���ف العبيد 
باأنه���م م�شلوب���و االإرادة، غ���ر قادري���ن على 
الت�شرف اأو مواجهة النبالء، لذا ي�شتخدمون 
االنتقام املتخي���ل وذلك بالعقاب يف اجلحيم. 
اإن االإن�ش���ان املتف���وق الذي يب�شر ب���ه نيت�شه، 
ه���و نتيجة �شب���ه حتمية للحي���اة يف تطورها 
وت�شكله���ا اجلديد م���ن االأذى و�شيطرة كل ما 
ه���و خارجي وغر فع���ال، االإن�ش���ان االأ�شمى 
هو الذي تت�شكل جيناته من اأخالق املحاربني 
القدام���ى وق�شوته���م، املتج���اوز لثنائية االأمل 
والل���ذة، واخلر وال�شر، اإن���ه روح الطبيعة، 
وابنه���ا ال�ش���ال، ذل���ك ال���ذي ولد ليب���دع قيما 
جدي���دة واأخالق���ا جدي���دة تنق���ذ الب�شرية من 

االنحطاط والعبودية.
وهم الثقافة...وغريزة الحياة

ه���و  االإن�ش���ان  عن���د  احلي���واين  اجل���زء  اإن 
وال  تكوين���ه  يف  واأ�شي���ل  جوه���ري  ج���زء 
ميك���ن اال�شتغن���اء عن���ه، الأنه يرب���ط االإن�شان 
بالطبيع���ة وبحقيقت���ه العاري���ة االأوىل، ب���ال 
تزوي���ق وال جتمي���ل. لق���د حاول���ت االأدي���ان 
واحل�ش���ارات وجمي���ع املع���ارف كب���ت ه���ذا 
اجل���زء احلي���واين عن���د االإن�ش���ان ب���ل وقتله 

اأي�شا ً، االأمر الذي جعل االإن�شان ينحرف عن 
حقيقت���ه وي�شتبدله���ا بحقائ���ق وهمية جعلته 
ينت���ج اأخالق���ا ًمري�شة وعاجزة ع���ن االرتقاء 
باحلي���اة، وه���ذه االأخ���الق واإن كان���ت حتت 
م�شمي���ات المعة وبراق���ة، اإال اأنه���ا تخفي يف 
اأعماقه���ا اأرذل ال�شف���ات واأكرثه���ا انحطاطًا، 
واخل���داع  باملك���ر  يت�ش���م  ال���ذي  فاالإن�ش���ان 
والك���ذب واالنتق���ام وغره���ا م���ن ال�شف���ات 
ه���و اإن�ش���ان جت���ري اإرادت���ه الزائف���ة عك����ض 
جمرى الطبيع���ة، وهذه ال�شف���ات ال حتركها 
الرغبات بق���در ما يحركها ال�ش���راع الداخلي 
ب���ني اجل���زء امل���دين املتح�شر عن���د االإن�شان، 
وبني جزئه احليواين الذي يحاول اأن يطفو 
اإىل ال�شط���ح، فيدفن���ه االإن�ش���ان يف االأعم���اق 
واٍع،  ال  بق���رار  قتل���ه  يح���اول  اأو  ال�شحيق���ة 
وهذه االأزدواجية هي اأ�شا�ض كل �شراع وكل 

انحطاط ب�شري.
حقيقت���ه  عل���ى  االإن�ش���ان  يك���ون  مت���ى  لك���ن 
االأ�شيل���ة، ومتى ي�شغي ب�شف���اء تام ل�شوته 

االأول ال�شارب يف القدم؟
يق���ول نيت�شه:« نحن ال نك���ون �شادقني متاما 

ًاإال يف اأحالمنا«.
يعتقد نيت�ش���ه اأن االإن�شان ال���ذي يحلم يكون 
اأق���رب اإىل االإن�ش���ان البدائ���ي االأول، وه���ذا 
العق���ل الغري���زي ال���ذي يفرت�ش���ه نيت�شه هو 

اأك���رث ان�شجام���ا ًوتوازن���ا ًم���ع الطبيع���ة الأنه 
يعرف كيف يرتقي بغريزة احلياة التي يجب 
اأن ت�شود كل الغرائز، وعلى هذا االأ�شا�ض فاإن 
اجل�ش���د الذي ي�شتطيع اأن يكيف نف�شه حلفظ 
البقاء يك���ون �شامل���ا ًومت�شاحلا ًم���ع احلياة، 
واجل�شم هو الذي ي�شتعم���ل العقل للو�شول 
اإىل اأه���داف غريزي���ة، وقم���ة ه���ذه االأه���داف 

االأ�شا�شية هي احلياة بكامل �شموها.
العق���ل يف  يعم���ل  اإذا كان �شليم���ا ً واجل�ش���م 
اجتاه �شليم ويكون مطابق���ا ًالأهداف احلياة 
وقوانينه���ا، اأم���ا اإذا كان اجل�ش���م �شقيما ًفاإن 

العقل يعمل باجتاه معاك�ض للحياة.
اإن كل م���ا اأنتج���ه العق���ل الب�ش���ري م���ن ثقافة 
ومعرف���ة وعل���وم يج���ب اأن يخ�ش���ع للحي���اة 
وقانونه���ا يف اال�شتمرار والبقاء، فما تعي�شه 
الب�شرية منذ األفي ع���ام عبارة عن قيم فا�شدة 
منحط���ة تنكر احلياة الأنها نتاج عقل عاجز مل 
ي�شتطع اأن يخل���ق اأي قيمة حقيقية على هذه 
االأر����ض، فلج���اأ اإىل قيم زائفة متج���د احلياة 
يف ع���امل وهم���ي وخي���ايل، وه���ذا الوه���م مل 
يكن �ش���وى موروث���ات العق���ل املري�ض الذي 
خلق���ه عج���ز امل�شت�شعف���ني وه���م ينح���درون 
اإىل املرات���ب ال�شفل���ى يف احلياة،وحتدوه���م 
احلي���اة  فر�ش���ان  م���ن  االنتق���ام  يف  الرغب���ة 

ق. و�شانعي جمدها اخلالاّ

مهرجانه���ا  اح�ش���ر  كن���ت  عندم���ا  دب���ي 
ال�شينمائ���ي، اأخ���ربين االعالم���ي العراقي 
املقي���م يف اإيطالي���ا، اأن الروائ���ي والناق���د 
ال�شينمائ���ي ال�ش���وري زياد عب���د الله ي�شال 
عنك، وم���ا اأن التقيت بزي���اد، حتى قلت له: 
م���ا اخب���ار )اوك�شج���ني(، اأجابن���ي كما هي 
اأخبار )تاتو(؛ اجلري���دة الثقافية ال�شادرة 
عن امل���دى.. فاملطبوع���ان يعم���الن باملجال 
نف�ش���ه، طبع���ا م���ن غ���ر اأتف���اق، ف���االأوىل 
�شبق���ت تات���و بال�ش���دور بخم�ش���ة اأع���وام، 
حيث انطلق���ت عام 2005 بينم���ا تاتو عام 
2009، واملج���ال الل���ذان يعم���الن به ما هو 
انهم���ا م�شاح���ة ب���ال و�شاي���ة، وحمرروه���ا 
ب�ش���ر حامل���ون، ثقافته���م خا�ش���ة ومغايرة 

دامية، ودائم���ا �شد كل اأنواع  ومثالي���ة و�شِ
التابلوه���ات.. وتبادلن���ا االأف���كار يف ه���ذا 
اللق���اء ال�شريع، لتتعم���ق العالقة عن طريق 

ال�شينما، والكتابة عنها.
الأوك�شج���ني  مواظب���ا  متابع���ا  كن���ت 
االكرتونية، حتى قبل تاأ�شي�ض تاتو، ورمبا 
يف ال�شروع الإ�شدار تاتو، كانت اأوك�شجني 
تقب���ع يف ال وعي موؤ�ش�شيها. ف���كان املجال 
الل���ذان يحف���ران في���ه مو�شوع���ا  الواح���د 

خمتلفا ومتلِق خارج عن ال�شائد.
يف )اأوك�شج���ني 1( يب���داأ زي���اد عب���د الل���ه 
املختل���ف،  م�شروع���ه  يف  جدي���دة  جترب���ة 
اأوك�شج���ني  حي���ث ي�ش���در ع���ن »حم���رتف 
للن�ش���ر« يف بوداب�ش���ت »كت���اب اأوك�شج���ني 
1«، وه���و كتاب ف�شل���ي م���ن �شل�شلة توثق 
»االإبداعات والف�ش���اءات التجريبية«، التي 
�شهدته���ا جملة اأوك�شج���ني االإلكرتونية منذ 

انطالقتها عام 2005.
ينق���ل ه���ذا الكت���اب جترب���ة اأوك�شجني من 
الرقم���ي اإىل الورقي، على عك�ض ال�شائد... 
املحتوى كاماًل منتقى من االأعداد الع�شرين 
ق���ام  وق���د   .2005 ع���ام  ال�ش���ادرة  االأوىل 
موؤ�ش����ض وحمرر جملة اأوك�شجني الروائي 
وال�شاعر ال�شوري زياد عبد الله، بتن�شيقها 
وترتيبه���ا وتبويبه���ا، متبع���ًا هيكلية كتاب 
�ش���ردي و�شع���ري، كل ف�شل يت�شم���ن عددًا 
م���ن امل���واد اجتمعت حت���ت عن���وان واحد، 
مث���ل: »جمهوري���ة احلوا����ض« و»راأ�شمالية 
و»�شينم���ا  باطني���ة«  ا�شرتاكي���ة  علني���ة... 
اله���واء الطل���ق« و»تربية وطني���ة« و»جهنم 
الت���ي اأعدت لالجئني« و»اأي���ام بال ح�شنات« 
اأم���ام كت���اٍب  الق���ارئ  وغره���ا، و»ليك���ون 
متكام���ل ومتناغ���م م���ن تاألي���ف اأوائ���ل من 

خا�شوا غمار جتربة اأوك�شجني«.

ويف ه���ذا ال�شي���اق، ي�ش���ف زي���اد عب���د الله 
ه���ذا الكت���اب باأنه »يه���زاأ بالزم���ن، وال ياأبه 
ب���ه، ويتخذ منطق���ًا مغايرًا ملنطق���ه، �شاربًا 
عر����ض احلائ���ط مب�ش���اره ون�شق���ه، وه���و 
ل املا�ش���ي اإىل حا�شر، ويعود بالزمن  يحوِّ
ليم�شي ب���ه ُقُدم���ًا، ماأخ���وذًا بعاطفة قوية، 
ة  �ش���ة م���ن �ش���داّ تب���دو للوهل���ة االأوىل م�شوَّ
ات�شاقها، كتلك التي يثرها ع�شفوٌر �شغر 
ن، حتيطه بيدي���ك هلعًا، تريد اأن ُتطِبق  ملوَّ
اء جماله، وكلك خوف اأن ته�شَره  عليه ج���رَّ

ة احلب«. من �شدَّ
عن العدد االأول يقول زياد: جاء الكتاب يف 
308 �شفح���ات اأ�شهم في���ه 31 كاتبًا وكاتبة 
وفل�شط���ني  ولبن���ان  وم�ش���ر  �شوري���ا  م���ن 
وال�شعودي���ة واالإم���ارات واملغ���رب وليبيا، 
الل���ه  لعب���د  ل���ة  مطواّ م���ة  مقداّ ت�شم���ن  كم���ا 
ا�شتع���اد فيها اأكرث م���ن 17 �شنة من جتربة 

»اأوك�شجني«، وحيثيات تاأ�شي�شها وعواملها 
وتطلعاته���ا وم���ا تعر�ش���ت اإلي���ه من حجب 

ومنع وقر�شنة.
اأ�شه���م يف كت���اب »اأوك�شج���ني 1«: اإبراهيم 
توتوجن���ي، اأحمد الع�ش���م، اأحمد �شواركة، 
اأ�شامة اإ�شماعيل، اأ�شامة �شعبان، اإ�شماعيل 
الرفاع���ي، اأ�ش���رف فيا�ض، اأم���ل اإ�شماعيل، 
اأيه���م عنان خربك، ح���ازم �شليمان، ح�شام 
فا�ش���ل ح�شي�ض، ح�ش���ان الزي���ن، خالد اأبو 
ك���رمي، خال���د ال�شروج���ي، زي���اد عب���د الله، 
ا�ض، �شو�شن  �شارة عبا�شي، �شامر اأب���و هواّ
�شالمة، ط���ارق اإمام، عبد الرحيم العوجي، 
عب���د الل���ه املتقي، ف���ادي �شليم���ان الراهب، 
فاطمة ناعوت، فرا�ض �شليمان حممد، كرمي 
�شامي �شعد، حممد العري�شية، حممد ح�شن 
اأحمد، حممد خ�شر الغامدي، ممدوح رزق، 

نائل الطوخي، جنوى بن �شتوان.

اإكت�ش���اف اجلمال ال ت�شنع���ه الغرف املغلقة، هكذا قل���ُت لنف�شي واأنا اأخرج 
نح���و القط���ار الذاه���ب اىل مدين���ة دري�ش���دن، الت���ي ق�شي���ُت فيه���ا جوالت 
جميلة و�ش���ط املعامل التاريخية واملتاحف والعمارة املذهلة. وقد كنُت اأعد 
اللحظات للوقوف اأمام اأح���د الكنوز الفريدة يف تاريخ االبداع االإن�شاين، 
واأعن���ي جدارية )موكب االأم���راء( وجمالها الذي يكاد يف���وق طاقة الب�شر، 
حي���ث فهمُت واأنا اأق���ف اأمامها متاأماًل، مل���اذا وكيف تعك����ض االأعمال الفنية 
العظيمة، نوعًا من اجلاللة والقوة والتاأثر. فهذا العمل الذي ميتد مل�شافة 
���َم على ثالثة  اأك���رث من مائة م���رت )١٠٢م���رت( ويرتفع ع�شرة اأمت���ار، وُر�شِ
َمْت على  وع�شري���ن األف بالط���ة من اخلزف، ُيعترب اأكرب لوح���ة جدارية ُر�شِ
اخل���زف يف العامل! لك���م اأن تت�شوروا مق���دار الهيبة واجلم���ال وال�شطوة 

التي يلقيها هذا العمل على كل من يقف يف ح�شرته متاأماًل.
ال ميكنك اأن متر مرورًا عابرًا يف هذه املدينة، دون التوقف لب�شع �شاعات 
اأم���ام ه���ذا االإعج���از الفن���ي، ب���ل اأنت بحاج���ة اىل ي���وم كام���ل للك�شف عن 
خبايا وجم���ال جزء �شغر من التفا�شيل ومتابع���ة اخلطوط والتكوينات 
وال�شخو����ض وباق���ي مف���ردات ه���ذا ال�ش���رح الذي اأعط���ى للمدين���ة جمااًل 
واأهمي���ة فني���ة وتاريخي���ة. ينت�شب ه���ذا العم���ل العمالق على ج���دار اأحد 
الق�ش���ور امللكية يف �شارع اأوغ�شط�ض، وقد اأجنز بوا�شطة الفنان العبقري 
فيلهل���م فارتر الذي و�ش���ع فيه ع�شارة اإبداعه ونبوغ���ه الفني، حيث يظهر 
يف هذه اللوحة اأربعة وت�شعني �شخ�شية، بينهم خم�شة واأربعون ميتطون 
اجلي���اد، وت�شعة واأربعون من امل�ش���اة، بينهم اأي�شًا ت�شع���ة وخم�شني عاملًا 
وفناًن���ا وحرفًيا وجن���وًدا واأطفااًل ومزارعني. لك���ن ال�شخ�شيات الرئي�شية 
لهذا العم���ل والتي منحته اأهمية تاريخية، هي مل���وك ودوقات �شاك�شونيا 
الذي���ن بلغ عددهم خم�ش���ة وثالثني مل���كًا ودوقًا وحاكمًا م���ن الذي حكموا 
�شاك�شونيا من �شنة ١١٢٧ اىل �شنة ١٨٧٣ وهم ي�شرون يف هذا املوكب، 

يف عر�ض تاريخي ال يوجد له مثيل يف كل االأعمال الفنية.
تاأملُت تفا�شيل العمل، فراأي���ُت كيف تتوا�شل الكثر من ال�شخ�شيات فيما 
بينه���ا، ال ع���ن طريق احلوارات، ب���ل بوا�شطة االإمياءات، فيم���ا تنظر �شتة 
ع�ش���ر �شخ�شية اىل خ���ارج اللوحة، وهم يرك���زون اأب�شارهم بال�شبط يف 
ع���ني امل�شاه���د. وباالإ�شاف���ة خليول الفر�ش���ان، هناك كلب���ان وجمموعة من 
الطي���ور وبع����ض الفرا�شات، كذلك اأحد ع�شر علم���ًا. م�شيُت مبراقبة العمل 
وكاأين اأ�ش���ر م���ع �شخ�شيات���ه، فاأح�شي���ُت ت�شع���ة اأ�شخا����ض ال يعتمرون 
غط���اء للراأ�ض كذلك هناك خم�شني �شخ�شًا ملتحيًا، وبالتاأكيد ال ميكنني اأن 
اأجتاهل االأ�شلح���ة خمتلفة االأنواع والطرز، والتي يحملها االأمراء يف هذا 
احل�ش���د امللحمي املتدفق كالنهر، فقد اإلتمعْت و�شط هذه امل�شرة، ال�شيوف 
واحل���راب والرماح واخلناج���ر وال�شكاك���ني وحتى امل�شد�ش���ات والبنادق 
واأ�ش���كال اأخرى خمتلفة من االأ�شلحة التي اأُ�شتعملْت لقرون عديدة، والتي 
وثقه���ا ه���ذا العمل العظيم، وهذا مينحنا اأي�شًا فر�ش���ة ملعرفة تطور اأنواع 

االأ�شلحة.
اأجن���ر الفنان فيلهل���م فال���رت الدرا�شات االأولي���ة للعمل �شن���ة ١٨٦٥، وقام 
بعده���ا بب�شع �شن���وات، بر�شم العمل كاماًل على ال���ورق وبطول مائة مرت، 
وه���ذا الر�شم الورقي م���ازال حمفوظًا يف اأرب���ع روالت �شمن تراث مدينة 
دري�ش���دن، ثم ق���ام بتنفي���ذ العمل على الب���الط بني �شنت���ي ١٨٧٢-١٨٧٦ 
وح���اول ر�ش���م كل التفا�شي���ل بدقة وعناي���ة فائقة، بعد اأن ق���ام بالكثر من 
الدرا�ش���ات االأولي���ة، ك���ي يكون الر�ش���م مالئمًا ل���كل التفا�شي���ل التاريخية 
احلقيقي���ة، لك���ن ل�شوء احلظ بان���ت بع�ض تاأثرات املناخ عل���ى هذا العمل 
االأول، ومل يك���ن مقاوم���ًا لتاأث���ر البيئ���ة واملناخ، حيث ظه���رت عليه وقتها 
اأ�ش���رارًا كبرة. لهذا اإنربى الفن���ان الإعادة العمل من جديد كما نراه اليوم 
نع  يف �شورت���ه احلالي���ة، حيث مت جتهيز بالطًا خمتلفًا م���ن ال�شراميك �شُ
خ�شي�شًا يف م�شنع بور�شلني مي�شن، والذي متت معاجلته بدرجة حرارة 
١٣٨٠ درج���ة موؤية، وق���د مت اإجناز العمل النهائ���ي �شنة ١٩٠٧، وميكننا 
اأن ن���رى الر�شام العظيم وقد ر�شم نف�ش���ة يف موؤخرة امل�شرة، حيث يظهر 

بقبعة �شوداء كبرة وهو يتابع �شر املوكب.
عند نهاية احلرب العاملي���ة الثانية، تعر�شت مدينة دري�شدن لغارات جوية 
عنيفة، حتطمت على اأثرها الكثر من املباين والبيوت، وقد اأ�شاَب ق�شف 
القناب���ل ه���ذه اجلدارية الفري���دة اأي�شًا، ورغ���م اإنها بدت يف ب���اديء االأمر 
وكاأن اأ�شراره���ا مل تك���ن كبرة مث���ل املناطق االأخ���رى للمدينة، لكن بع�ض 
اأجزائه���ا يف احلقيقة ق���د حلقتها االأ�ش���رار، وقد مت �شن���ة ١٩٧٨ تنظيفها 
ومعاجل���ة بع�ض م���ا حلقها، كذل���ك قام بع����ض املخت�شني برتمي���م االأعمال 
الفني���ة، بتغير مائتي بالطة ت�شررت ب�شكل كامل، ث���م اإكت�شفوا اأربعمائة 
واأربعني بالطة كانت اأقل ت�شررًا، ومت اإ�شتبدالها اأي�شًا، لتعود هذه التحفة 
م���ن جديد كم���ا هي يف �شكلها االأ�شلي. وهكذا جنا ه���ذا العمل من الق�شف 
الوح�ش���ي، وما زال النا�ض تتوافد من كل العامل لروؤية هذه املعجزة الفنية 
الت���ي تقف منت�شبة وكاإنها تقول، اإن اجلمال ه���و الذي يبقى وينت�شر يف 

نهاية املطاف.

موكب الأمراء

اأنجر الفنان فيلهلم فالتر الدرا�شات 
الأولية للعمل �شنة ١٨٦٥، وقام بعدها 

بب�شع �شنوات، بر�شم العمل كاماًل على 
الورق وبطول مائة متر، وهذا الر�شم 

الورقي مازال محفوظًا في اأربع رولت 
�شمن تراث مدينة دري�شدن، 

 �شتار كاوو�ش
باليت

)اوك�سجين 1( يوثق م�سيرة المجلة االلكترونية على مدى 17 عاما

بور�سي�ستا خاكبور و�سردية التاريخ المر�سي

عالء المفرجي

د. نادية هناوي

فريدريك نيت�سه.. غريزة الحياة واالإن�سان االأ�سمى
اأو�ش ح�شن



 عامر م�ؤيد 

قدم املخرج ج�اد اال�سدي 
عر�سا م�سرحيا جديدا 

بعن�ان "امل" و�سارك 
معه الفنان حيدر جمعة 

والفنانة ر�ساب احمد.
وانطلق االأ�سدي  يف عر�ض 

)اأمل( من معاناة املراأة يف 
ر�سم امل�سهد امل�سرحي من  

ذلك الف�ساء الذي متثل يف 
البيت ال�سرقي يحمل يف 

ثناياه حكايات وطن عرب 
عق�د من الزمن.  

)اأمل( تلك املراأة التي عانت الكثري يف 
والتطرف  الفو�ضى  ت�����ض��وده  جمتمع 
املخدرات  وجتارة  الهوية  على  والقتل 
والل�ضو�ضية وغياب القانون. ج�ضدت 
اأحمد(  )ر���ض��اب  الن�ضوية  ال�ضخ�ضية 
عن امراأة ترف�ض الإجناب يف ظل هذه 
الأم��وم��ة  عر�ض  ع��ن  تنازلت  ال��ظ��روف 
وال�ضرار مع حماولت عديدة وبطرق 

�ضتى للتخل�ض من اجلنني.

)با�ضم(  ال��زوج  "امل" �ضخ�ضية  تقابل 
ج�ضد الدور )حيدر جمعة( ينتظر طفله 
ب�ضغف ويرف�ض تلك العملية يف انتظار 
النور، ثيمة العر�ض ر�ضالة  ابنه لريى 
اح��ت��ج��اج ع��ن واق���ع م���وؤمل ج���اءت تلك 
ال�ضخ�ضيات  �ضراخات  عرب  الر�ضالة 

ورف�ضها لهذا الواقع املرير.
�ضل�ضلة  اىل  يعود  املتلقي  جعل  العمل 
احداث مر بها الوطن ومازالت م�ضتمرة 

وم�����ض��ري  وف�������راق  وامل  خ�����وف  م����ن 
ر�ضالة  ال�ضخ�ضيات  مناجاة  جمهول، 
)اأم��ل(  ح��وار  عرب  )الأم(  اىل  منهم  كل 
ال�ضخ�ضيات  من  كل  وم�ضك  و)با�ضم( 
الوطن  الأم  اىل  معاناتهم  و�ضرد  كتاب 
الخ��ري.  امل��اذ  الإن�����ض��ان،  واىل  الأول 
حماولت )با�ضم( ذلك ال�ضخ�ض املثقف 
يعي�ض بني جدران املنزل والكتب التي 
ته�ضمت وتاأكلت وا�ضبحت يف حلظات 

معينة اداة ملعاقبة النف�ض عرب ال�ضرب 
ل  وا�ضبحت  ومتزيقها  ال��راأ���ض  على 
ا�ضبحت  الكتب  وخ��زان��ة  لها  ج���دوى 
حلظة  اي��ة  يف  ل�ضقوط  تتهاوى  مائلة 
دللة على واقع املجتمع  يف الو�ضول 
التي  ال���ظ���روف  ظ��ل  يف  ال��ه��اوي��ة  اىل 
ه��ذه  ب���ني  امل��ث��ق��ف  الن�����ض��ان  يعي�ضها 
اجل��دران. بطل امل�ضرحية حيدر جمعة 
عمل  يف  ال���ض��دي  م��ع  ك��ان  وان  �ضبق 

ممثل  اف�ضل  جائزة  "تقا�ضيم" وح�ضد 
يف  يوؤكد  للم�ضرح  بغداد  مهرجان  يف 
يكون  العمل  يف  انه  ل���)امل��دى(،  حديثه 
يتحدث  حيث  "با�ضم"  �ضخ�ضية  با�ضم 
العر�ض عن زوجة ا�ضمها )اأمل( والتي 
تقرر ان جته�ض جنينها لتتخل�ض منه 
ب�ضبب ما راأته من دمار وحروب وقتل 
وخم�����درات وف��و���ض��ى يف ال�����ض��وارع، 
مثل  �ضحية  ابنها  يكون  ان  تريد  ول 
كل  ي�ضقطون  ال��ذي��ن  ال�ضحايا  اآلف 
ان  وا�ضاف  ماأ�ضاوية".  بنهايات  يوم 
يعي�ض  ان  )اأم��ل(  الزوجة  اأح��ام  "كل 
اب��ن��ه��ا ب�����ض��ام ب��ني اح�����ض��ان��ه��ا واأن ل 
ت���اأخ���ذه احل����روب ال��ع��ب��ث��ي��ة، ال��ع��ر���ض 
يناق�ض التابوات وامل�ضكوت عنه داخل 
هذا  يف  الح���داث  وت���دور  املجتمعات 
ال�ضراع الزيل )هل اأجنب اطفاًل ام ل 
بال�ضافة اىل كونه  اأجنب؟(". وحيدر 
ممثا يف العمل فانه دراماتورجيا يف 
ال�ضينوغرافيا  العر�ض ا�ضافة اىل  هذا 
لعلي حممد ال�ضوداين. ومل يتبق على 
العر�ض �ضوى يوم غد حيث �ضبق وان 
ايام على خ�ضبة  مت عر�ضه ملدة خم�ضة 

منتدى امل�ضرح.

ت�ض���هد فكرة التربع بالأع�ض���اء 
م���ن  ا�ضتح�ض���انا  الوف���اة  بع���د 
والفنان���ني،  امل�ض���اهري  بع����ض 
حي���ث ظهر على ال�ض���احة خال 
الف���رة املا�ض���ية ع���دد ل باأ����ض 
تربعه���م  ع���ن  لاإع���ان  من���ه 
بالأع�ض���اء بعد الوف���اة، واأنهم 
على ا�ض���تعداد لتوثي���ق التربع 
كان  الوف���اة،  بع���د  بالأع�ض���اء 
اآخرهم الفنانة والإعامية منى 

عبد الغني.
فقد اأعلنت الفنانة الهام �ضاهني 
موؤخرًا، عن تربعها باأع�ض���ائها 
ال�ض���ليمة بعد الوف���اة وذلك من 
خ���ال العديد من الت�ض���ريحات 
والتليفزيوني���ة،  ال�ض���حفية 
�ض���فحتها  ع���رب  اأعلن���ت  كم���ا 
مبوق���ع التوا�ض���ل الإجتماع���ي 
"في�ض���بوك" باأن التربع �ضيفيد 
الكث���ري من النا�ض واأن اجل�ض���د 

�ض���يفنى بع���د الوفاة و�ض���يكون 
م�ض���ريه الراب واننا �ضنكون 
اأك���ر اإن�ض���انية اإذا خففن���ا اآلم 
بالت���ربع  النا����ض  م���ن  الكث���ري 

بالع�ضاء.
فيم���ا قالت  منى عبد الغني عرب 
برناجمها "ال�ضتات مايعرفو�ض 
قن���اة  عل���ى  امل���ذاع  يكدب���وا" 

الت���ربع  ع���ن  �ض���ي،  ب���ي  �ض���ي 
باأع�ض���ائها بعد الوفاة، معقبة: 
"كان نف�ض���ي اأعمل الفكرة دي، 
الوق���ت  يف  تي�ض���ريها  ولك���ن 
احل���ايل �ض���هل من املو�ض���وع.. 
م���ن اأحياها كاأمن���ا اأحيا النا�ض 
جميعا.. وبع���د ما تطلع الروح 

ك���ده  خا����ض 

والأع�ض���اء ممك���ن تفي���د نا�ض 
تانية".

الغن���ي:  عب���د  من���ى  واأ�ض���افت 
ال�ض���خ�ض  تو�ض���يح  من  "لبد 
املتربع اأن من �ض���من و�ض���يته 
التربع بالأع�ض���اء.. واأنا قولت 
عل���ى الهواء هتربع بالأع�ض���اء 

بعد الوفاة مل�ضاعدة النا�ض".

واأعلن جنم بولي���وود، اأميتاب 
بات�ض���ان، ع���ن تربعه باأع�ض���اء 
وق���ام  وفات���ه،  بع���د  ج�ض���ده 
بارتداء "ال�ض���ريطة اخل�ضراء" 

التي ت�ضري اإىل ذلك.
ل���ه  �ض���ورة  بات�ض���ان  و�ض���ارك 
عل���ى  الر�ض���مي  ح�ض���ابه  ع���رب 
للتوا�ض���ل  "توي���ر"  موق���ع 
الجتماع���ي، والت���ي يظهر فيها 
مرتديا "ال�ض���ريطة اخل�ضراء"، 
وغ���رد معها: "اأ�ض���بحت متربع 
الو�ض���اح  اأرت���دي  اأع�ض���اء.. 

الأخ�ضر لقدا�ضته".
واأكد املمثل ال�ض���هري )77 عاما( 
يف تغريدة اأخرى اأنه اأقدم على 
"وف���اء لاأجداد  تل���ك اخلط���وة 
ويف ذك���رى الذي���ن عا�ض���وا يف 
الزم���ان ليمنح���وا ه���ذا الي���وم 
اأجل تكرميهم، و�ض���تكون  ومن 

بركاتهم معنا لاأبد".
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�ض���درت عن دار املدى رواية "اأب�ض���الوم، اأب�ض���الوم" للكاتب 
الأمريك���ي ال�ض���هري ولي���م فوكرن والت���ي يقول عنه���ا "اأعتقد 
اأنها اأف�ض���ل رواي���ة كتبها اأمريك���ي حت���ى الآن"، واإذا اأخذنا 
بالعتب���ار اأن اأب�ض���الوم ُكتب���ت بعد ال�ض���خب والعنف، التي 
ن���ال عليه���ا جائزة نوب���ل ع���ام 1949، ميكن لن���ا اأن نتخيل 
مدى اعتزاز فوكرن برواية "اأب�ض���الوم، اأب�ضالوم"، واجلهد 
احلثي���ث الذي بذله لكتابتها، وكم اأعطاها من قلبه وروحه، 
ومق���دار ر�ض���اه عن حتفت���ه الروائية ه���ذه التي ق���دم فيها 
�ض���ورًا �ض���عرية، ورم���وزًا واأحامًا تطارد �ض���احبها حتى 

الرمق الأخري.

ين�ضغل املواطن العراقي هذه 
اليام مبتعة كا�ض العامل ، فما ان 

تنطلق �ضفارة بداية املباريات 
حتى جتد اجلميع يف انتظار من 

�ضيكون �ضاحب الهدف الول . 
ورغم ان مونديال قطر يطغي 

على جميع اهتمامات العامل ، اإل 
ان هناك مونديال حملي تدور 

مبارياته يف العراق ا�ضمه " 
مونديال جمال�ض املحافظات "، 
فمنذ ايام يدور جدل كثري حول 

عودة جمال�ض املحافظات، وخرج 
علينا ال�ضيد نوري املاكي ليعلن اأن 

جميع املحافظني �ضيتم تغيريهم، 
واأن من�ضب املحافظ �ضيمنح وفقًا 
لا�ضتحقاقات النتخابية، خا�ضة 

القول عند ال�ضيد نوري املالكي 
اأن الكعكة يجب اأن ُتق�ّضم حتت 
اإ�ضرافه، واأن املحا�ض�ضة باقية 

وتتمدد، واأن الأحاديث "الوردية" 
عن الكفاءة والنزاهة وخدمة 

املواطن جمرد �ضعارات تنفع يف 
اأيام النتخابات ال�ضوداء ..  
اإذا �ضاألتني راأيي، فاأنا اأي�ضًا 

مثل مايني املواطنني ل نعرف؛ 
ملاذا؟ واأي�ضا ل ندري �ضر هذه 

املحا�ض�ضة التي ننام ون�ضحو 
عليها، والتي تك�ضف كل يوم زيف 

بع�ض القوى ال�ضيا�ضية التي رفعت 
لواء الكفاءات، و�ضّدعت روؤو�ضنا 

بحديث عن املهنية لكنها اأمام 
تقا�ضم ال�ضلطة اآثرت اأن تن�ضّم اإىل 

عامل املح�ضوبية ال�ضيا�ضية.
اأت�ضاءل: ملاذا ي�ضّر البع�ض من 

�ضا�ضتنا وم�ضوؤولينا على اأن 
يتحول اإىل خطيب "مفوه" عندما 

ت�ضاأله عن اخلراب الذي مير به 
العراق؟، في�ضرخ بوجهك: ل حل 

اإّل باأن يتوىل احلزب الفاين 
م�ضوؤولية هذه املحافظة، فيما اآخر 
يطالب باأن يت�ضلم احلزب العاين 

م�ضوؤولية تلك املحافظة ، لأن هوؤلء 
وحدهم القادرون على ال�ضري بهذه 

املحافظات اإىل بر الأمان.. ال�ضا�ضة 
"املتحا�ض�ضون" يت�ضورون 

اأن العي�ض يف ظل حكاية " كنز 
علي بابا " اأف�ضل من بناء دولة 

موؤ�ض�ضات.
اأن ن�ضّر على اإعاء �ضاأن 

املحا�ض�ضة حتى مع الفا�ضلني، 
فهذه �ضمة اخلراب ل فتح اأ�ضرعة 

امل�ضتقبل. نحن يا�ضادة يف ماأ�ضاة 
ا�ضمها "فا�ضلي املحا�ض�ضة" 

ال�ضعوب تعطي يل كوان ومهاتري 
حممد، ولول دا �ضليفا ونختار 

رجال املحا�ض�ضات.. نطارد 
الكفاءات يف اأروقة املحاكم، 

ونتظاهر من اأجل اأن يبقى 
الفا�ضلون.

هل هي م�ضادفة اأن عدد اآلهة 
البابليني القدماء اقرب من 
الرقم 300 كما تخربنا كتب 

املثيولوجيا؟، لل�ضم�ض اإله، وللقمر 
اإله وللحرب اإله � وللحبوب اإله، 
والغريب اأن لل�ضخور الأر�ضية 

كان هناك اإله ا�ضمه "ننخر �ضاج "، 
حتى للف�ضائيني كان هناك اإله ا�ضمه 

"بازوزو".
ل�ضت مطالبًا باأن اأكتب بحثًا عن 

�ضنوات اخلراب، اأنا ل اأملك �ضوى 
هذه ال�ضرفة املتوا�ضعة التي اأريد 

اأن اأقول من خالها، اإن مثل هذه 
الألعيب هي امل�ضوؤولة عن ما فقدنا 

من نفو�ض وثروات وعن الزمن 
الذي اأ�ضعناه يف �ضراع انتهازي  

و�ضل اإىل كر�ضي الفّرا�ض، وعن 
الدعوة اإىل نبذ العلم ومطاردة 
الكفاءات، واخلروج من �ضباق 
التنمية ومناف�ضة بلدان العامل 

املتح�ضر.

  املالكي و�صفارة 
البداية !!

اأب�سال�م، اأب�سال�م 

 علي ح�سني
 28 November 2022

فنانون اأعلنوا تربعهم بالأع�صاء بعد وفاتهم  

جواد الأ�ص��دي ُيعيد طرح اأ�ص��ئلة الأزم��ة العراقية يف "اأمل" 

�ضي�ضفر  التي  النتيجة  �ضلبي  منة  الفنانة  تنتظر 
وما  املاريغوانا،  ب�ضاأن  ال�ضرعي  الطب  تقرير  عنها 
نيويورك  م��ن  ع��ودت��ه��ا  خ��ال  بحوزتها  عليه  ع��ر 
يف  القانوين  موقفها  اأث���ره  على  ليتحدد  اجلمعة، 
م��واد  ح��ي��ازة  اتهامات  لها  وجهت  بعدما  الق�ضية، 
خمدرة، وجرى توقيفها يف املطار واحتجازها عدة 
النيابة  وكانت  منزلها  اإىل  تعود  اأن  قبل  �ضاعات، 
ذمة  على  �ضلبي  منة  �ضبيل  ب��اإخ��اء  اأم���رت  العامة 
ي�ضتبه يف  مواد  على  العثور  اأعقاب  التحقيقات يف 
األ��ف جنيه،  ق��دره 50  مايل  ب�ضمان  اأنها خم��درات، 

بق�ضد  املخدرة  امل��واد  بحيازة  اتهامها  خلفية  على 
عليها  عر  التي  املواد  اإر�ضال  جرى  فيما  التعاطي، 
اإىل الطب ال�ضرعي لبيان مدى احتوائها على املواد 
املخدرات  ملكافحة  العامة  الإدارة  واتهمت  املخدرة. 
منة بحيازة املواد املخدرة بق�ضد التعاطي، يف وقت 
خم��درة،  م��واد  لأي��ة  حيازتها  امل�ضرية  الفنانة  نفت 
واأكد حماميها اأن موكلته نفت عاقتها بامل�ضبوطات، 
وعدم  غيابها  يف  حقائبها  فتح  اأك��دت  اأنها  اإىل  لفتًا 
امل�ضبوطات  فيها  و�ضعت  التي  بالطريقة  معرفتها 

ون�ضبت اإليها.

منة �سلبي 
تنتظر 
تقرير الطب 
ال�سرعي 

عندم���ا يتعل���ق الأم���ر ب�ض���رب 
امل���اء، فاإن التو�ض���ية الرئي�ض���ة 
ب�ض���اأن الكمي���ة املطلوب���ة يوميا، 
�ض���رب  �ض���رورة  عل���ى  ت�ض���دد 
لك���ن  اأك���واب،   8 ع���ن  يق���ل  م���ا ل 
درا�ض���ة حديث���ة تنفي �ض���حة هذه 
الإر�ض���ادات. فوفق���ا للعلم���اء، قد 
يكون �ض���رب الثمانية اأكواب 
من املاء املو�ضى بها يوميا 
بالن�ض���بة  للغاي���ة  مرتفع���ا 
الفعلي���ة.  لحتياجاتن���ا 
يق���ارب  م���ا  لأن  ونظ���را 
ن�ض���ف ا�ض���تهاكنا اليوم���ي 
م���ن امل���اء ياأت���ي م���ن الطع���ام، 

يق���در الباحثون اأنن���ا نحتاج فقط 
املو�ض���ى  اللري���ن  م���ن  اأق���ل  اإىل 

بهما ع���ادة. وتظهر هذه الدرا�ض���ة 
اأن الق���راح ال�ض���ائع باأنن���ا يجب 

اأن ن�ض���رب ثمانية اأك���واب من املاء 
رمبا يكون مرتفعا للغاية بالن�ضبة 
ملعظم النا�ض ويف معظم املواقف. 
واأو�ضح العلماء اأن �ضرب الأكواب 
الثمانية املو�ضى بها رمبا ل يكون 
�ضارا، ولكنه لي�ض �ضروريا اأي�ضا 

يف معظم الظروف.
وب�ضكل اأو�ضح "ت�ضري احل�ضابات 
اإىل اأن الرجل العادي يف منت�ضف 
العم���ر قد يحت���اج اإىل �ض���رب نحو 
واأن  يومي���ا،  ل���ر   1.8 اإىل   1.6
امل���راأة العادي���ة م���ن نف����ض العم���ر 
�ض���تحتاج اإىل نح���و 1.3 اإىل 1.4 

لر".

العلماء يحددون الكمية املثالية ل�سرب املاء للرجال والن�ساء

الطقس

لاأن���واء  العام���ة  الهيئ���ة  اأعلن���ت 
اجلوي���ة العراقي���ة حال���ة الطق����ض 
له���ذا الي���وم )الثن���ني( اأن درجات 
احل���رارة مقارب���ة ملعدلته���ا لي���وم 
م���ن  والعدي���د  بغ���داد  يف  اأم����ض 
�ض���يكون  اجل���و  واأن  املحافظ���ات، 
غائم���ًا وممطرًا يف معظ���م  مناطق 

الباد.
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الأغاين احلا�ضلة  املمثلة واملغنية وكاتبة  كارا  اإيرين  توفيت 
على جائزتي اأو�ضكار وجرامي والتي ا�ضتهرت بعملها يف فيلمي 

"رق�ضة �ضريعة" و)فيم( احلائزين على جائزة الأو�ضكار وجرامي 
ح�ضبما قالت مديرتها للدعاية. وقالت جوديث مو�ض يف بيان ن�ضرته 

اإن كارا )63 عاما( توفيت يف منزلها بفلوريدا واإن �ضبب  على توير 
"كانت روحا موهوبة  الوفاة غري معروف حاليا. واأ�ضافت يف البيان 
جميلة �ضيعي�ض اإرثها اإىل الأبد من خال مو�ضيقاها واأفامها". وبداأت 
مبكرة  �ضن  يف  ال�ضتعرا�ضية  الأعمال  جمال  يف  املهنية  ك��ارا  م�ضرية 
كارا  امل�ضرح والتلفزيون واملو�ضيقى وال�ضينما. وحققت  اإىل  وامتدت 
يف  هرنانديز  كوكو  دور  لعبت  عندما   1980 عام  يف  كبرية  انطاقة 

الفيلم املو�ضيقي ال�ضهري "فيم".
وح�ضلت الأغنية الرئي�ضة بالفيلم والتي غنتها كارا على جائزة اأو�ضكار 
جلائزة  تر�ضيحني  على  ك��ارا  بف�ضلها  وح�ضلت  اأ�ضلية  اأغنية  اأف�ضل 

جرامي من بني جوائز اأخرى.

رغ���م م����رور وق���ت ع��ل��ى وف����اة امللكة 
اليزابيث  امللكية  العائلة  فى  الأ�ضهر 
ال��ع��دي��د من  م�����ازال  اأن����ه  اإل  ال��ث��ان��ي��ة 
اأي��ام��ه��ا  ح���ول  تن�ضر  ال��ت��ى  ال��ت��ق��اري��ر 
كتب  حيث  وف��ات��ه��ا،  و�ضبب  الأخ���رية 
اأن  كتابه  فى  براندريث  جيلز  املذيع 
قبل  تندم  لن  اأنها  اأك��دت  امللكة  جالة 
واأ�ضاف  الأخ���رية.  اأنفا�ضها  تاأخذ  اأن 
جالة  اأن  ه��ي  "احلقيقة  ب��ران��دري��ث: 
ال��وق��ت  اأن  دائ��م��ا  تعلم  ك��ان��ت  امل��ل��ك��ة 
املتبقي لها كان حمدودا.. لقد قبلت هذا 
بكل النعمة التى تتوقعها". وح�ضب ما 

ال��دك��ت��ور  ق���ال   geo.tv م��وق��ع  ن�ضر 
�ضيء  كل  ك��ان  "اإميانها  جرين�ضيلدز، 
بالن�ضبة لها واأخربتني اأنها مل تندم"، 
الأ�ضبوع  نهاية  عطلة  اإىل  اإ���ض��ارة  يف 
التي ق�ضاها معها يف باملورال". ك�ضف 
امللكة  اأن  �ضابق  وق��ت  يف  ب��ران��دري��ث 
كانت  عاما   96 عمر  من  توفيت  التي 
النقوي،  الورم  نادر من  م�ضابة بنوع 
اأن  ميكن  العظم.  نخاع  �ضرطان  وهو 
وفقدان  اإج��ه��اده��ا  الت�ضخي�ض  يف�ضر 
مت  التي  التنقل"  و"م�ضكات  ال���وزن 

اإخبار العامل بها خال العام املا�ضي.

وفاة اإيرين كارا بطلة فيلم 
عامًا  63 �سريعة" عن  "رق�سة 

تقرير يك�سف 
تفا�سيل االأيام 

االأخرية فى 
حياة امللكة 

اإليزابيث


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

