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الداخلية تحذر من تنامي اختراق
 مواقع التوا�صل

 بغداد/ المدى
حذرت وزارة الداخلية، من اخرتاق خ�صو�صية و�صرقة بيانات مواقع التوا�صل االجتماعي. 
وقال الناطق با�صم الوزارة، خالد املحنا، اإن "التهديد القادم ب�صكل عام واالكرب هو اجلرائم 
االلكرتوني����ة واخرتاق اخل�صو�صية و�صرق����ة البيانات". واأ�صاف املحنا، ان "املو�صوع مهم 
للغاية؛ كون جزء منه يتعلق باملواطن ووعيه اخلا�ص بتاأمني ح�صاباته و�صمان اجهزته وامان 
عائلت����ه". وا�ص����اف املحنا "اجلان����ب االآخر يتعلق باملنظومات احلكومي����ة"، داعيًا اإىل "اإقرار 

م�صروع الكرتوين لتوفري االمن ال�صيرباين يف العراق".

 بغداد/ المدى

افتت���ح رئي�س ال���وزراء ال�سي���د حممد �سياع 
ال�س���وداين، م�ساء اأم�س الربع���اء، معر�س 
الع���راق ال���دويل للكت���اب بدورت���ه الثالث���ة، 
برفقة الأ�ست���اذ فخري كرمي رئي�س موؤ�س�سة 
امل���دى لاإع���ام والثقافة والفن���ون، وح�سر 
مرا�سي���م الفتتاح العديد م���ن ال�سخ�سيات، 

من بينهم الدكتور ح�سن العلوي.

وجتول رئي�س الوزراء يف اأروقة املعر�س، 
مطلع���ا على املطبوعات الت���ي تقدمها املئات 
م���ن دور الن�سر واملكتبات الت���ي ت�سارك يف 
املعر�س، كما وح�سر عر�سًا فنيًا قدمه طلبة 

معهد الفنون املو�سيقية.
اإقام���ة  اإن  لل�سحافي���ن،  ال�س���وداين  وق���ال 
معر����س العراق ال���دويل للكت���اب يف بغداد 
فر�سة لإغن���اء احلركتن الثقافي���ة والأدبية 
وكذلك للح���وار، فيما دع���ا اإىل تو�سيع ن�سر 

الكت���ب وزيادة قرائها والط���اع على املزيد 
من العلوم واملعارف.

واأ�ساف، اأن »اإقامة معر�س الكتاب يف بغداد 
الثقاف���ة والتاريخ حدث مهم ون�ساط ي�ساهم 

يف اإغناء احلركتن الثقافية والأدبية«.
بالرغم م���ن افتتاح معر�س الع���راق الدويل 
للكتاب يف �ساعة متاأخرة ال ان هذا المر مل 
مينع عديد املواطن���ن من احل�سور وزيارة 

اجنحة دور الن�سر املختلفة.

م���ن جانب���ه، قال عم���ر ال�س���راي، ام���ن عام 
احت���اد الدباء والكت���اب يف العراق بحديث 
اإىل )امل���دى(، اإن »معر����س الع���راق الدويل 
للكت���اب يف ه���ذه الدورة املهم���ة التي حتمل 
ا�س���م الكبري والن�س���ان والكاتب املهم هادي 
العلوي ا�ستط���اع ان يحقق ح�سورا متميزا 
ع���ن طري���ق الن�ساطات امل�سارك���ة والندوات 
الت���ي ينتظره���ا الكث���ريون م���ن زوار ه���ذا 

املعر�س«.

ال�صوداني يعّد الحدث الثقافي فر�صة للحوار

رئي�ض الوزراء يفتتح معر�ض العراق 
الدولي للكتاب بدورته الثالثة

 بغداد/ تميم الح�صن

�سكك قيادي���ان يف التيار ال�سدري 
انتخاب���ات  اج���راء  امكاني���ة  يف 
ان���دلع  احتم���ال  ب�سب���ب  مبك���رة 

احتجاجات يف ال�سيف املقبل.
ومل يوؤك���د او ينف���ي التي���ار عاقته 
ت�سهده���ا  ق���د  الت���ي  بالتظاه���رات 
الب���اد يف منت�س���ف ع���ام 2023، 
الإط���ار  �سيا�س���ة  ان  اعت���ر  لكن���ه 

التن�سيقي ت�ستفز العراقين.
وك�سف القياديان عن وجود تدخل 
م���ن دول���ة اجنبي���ة لل�سغ���ط عل���ى 
بع�س اأط���راف »الط���ار« الراف�سة 

لإجراء النتخابات.
وتوقع القياديان انه يف حال جرت 
الو�ساع خال ال�سهر املقبلة على 
لزعي���م  ال�سابق���ة  ال�س���روط  وف���ق 
التي���ار مقتدى ال�س���در فقد ي�سارك 

الخ���ري يف النتخاب���ات. وكان���ت 
احلكومة اجلديدة قد األزمت نف�سها 
بتحقي���ق انتخاب���ات مبك���رة خال 
ع���ام، رغ���م ان حمم���د ال�س���وداين 
رئي�س ال���وزراء كما يب���دو تراجع 

عن ذلك التعهد اأكرث من مرة.
ويق���ول قي���ادي مق���رب م���ن الهيئة 
يف  ال�س���دري  للتي���ار  ال�سيا�سي���ة 
حدي���ث ل�)املدى( ان���ه »ل يوجد اي 
ات�س���ال ب���ن زعي���م التي���ار مقتدى 
ال�س���در او احلكوم���ة او اي طرف 
�سيا�سي ب�ساأن العداد لانتخابات 

او اية ق�سية اخرى«.
وكان ال�س���در قد اأعل���ن عن حتوله 
بح�س���ب  ع���ادي«  »مواط���ن  اىل 
تعب���ريه، بعد اح���داث ال�ستباكات 
اآب  يف  اخل�س���راء  املنطق���ة  يف 

املا�سي.
 التفا�صيل �س3

مخاوف من �صيطرة الف�صائل وعزلة 
 بغداد/ المدىال�صدر و�صغوط لإجراء انتخابات مبكرة

اأف�سح���ت جلن���ة اخلدم���ات والإعم���ار ع���ن خطة 
�سريع���ة ملعاجلة الزحام���ات املروري���ة يف بغداد، 
موؤك���دة ت�سمينه���ا اإن�ساء جم�سرات خ���ال �سقف 

زمني اأمده 8 اأ�سهر.
وق���ال ع�س���و اللجنة حي���در �سيخ���ان اجلبوري، 

اإن »هن���اك خط���ة �سريع���ة لإن�س���اء جمموع���ة م���ن 
املج�س���رات تكون على تقاطع���ات مهمة يف بغداد، 
وتت�سمن كذلك الهتم���ام مبداخل بغداد من اأجل 

معاجلة اأزمة الزحامات املرورية«. 
واأ�س���اف اجلب���وري، اأن "اجتماعًا عق���د برئا�سة 
وزارة  و�س���م  ال���وزراء  ملجل����س  الع���ام  الأم����ن 
الإ�س���كان والإعم���ار والبلدي���ات وجلان���ًا نيابي���ة 

وجهات متخ�س�سة اأخرى ب�ساأن هذا املو�سوع".
واأ�س���ار، اإىل ان "الجتماع عر�ست خاله اخلطة 
ال�سريع���ة لغر�س النهو����س بالواقع اخلدمي يف 

العا�سمة بغداد".
واك���د اجلب���وري، اأن "الجتماع �ساند اخلطة لفك 
الختناق���ات املروري���ة، ف�سا عن اإن�س���اء �سوارع 

حولية خال بناء مداخل لبغداد".

ون���وه، اإىل اأن "اخلطة تت�سم���ن اإن�ساء جمموعة 
جم�س���رات ب�س���كل �سريع، ومب���دة زمنية ترتاوح 

بن 7 و8 اأ�سهر".
"التخ�سي�س���ات  اأن  اإىل  اجلب���وري،  وم�س���ى 
اجل���دوى  اأن  كم���ا  املوازن���ة،  يف  موج���ودة 
القت�سادية متوف���رة وجتري درا�ستها يف وزارة 

الإعمار".

خ��ط��ة ���ص��ري��ع��ة ل��م��ع��ال��ج��ة ال���زح���ام���ات ال���م���روري���ة

 بغداد/ المدى

نفى الحت���اد العراق���ي لكرة الق���دم، اأم�س 
الأربع���اء، الأنب���اء الت���ي تتناوله���ا بع�س 
و�سائ���ل الإعام ومواق���ع التوا�سل ب�ساأن 
كاأ����س  بطول���ة  مناف�س���ات  موع���د  تاأجي���ل 
والع�سري���ن  اخلام�س���ة  العرب���ي  اخللي���ج 
واملق���رر اإقامتها يف مدين���ة الب�سرة مطلع 

العام املقبل.

وق���ال الحت���اد العراق���ي لك���رة الق���دم يف 
بيان تلقته )املدى(، اإن »ما تروج له بع�س 
و�سائل الإعام ب�س���اأن تاأجيل خليجي 25 
ه���ي اأنب���اء غ���ري �سحيح���ة، واإن البطولة 
وه���و  املثب���ت،  موعده���ا  يف  �ستج���ري 

ال�ساد�س من �سهر كانون الثاين 2023«.
املنظم���ة  »اللجن���ة  اأن  البي���ان،  واأ�س���اف 
�ست�س���ل مطل���ع الثل���ث الأخري م���ن ال�سهر 
احل���ايل اإىل مدين���ة الب�س���رة لتب���داأ عملها 

الإج���راءات  كل  ترتي���ب  لغر����س  الفعل���ي 
اللوج�ستي���ة الداعمة مع بقي���ة اللجان من 
اأجل اإجناح البطولة التي طال انتظارها«.

واأ�س���ار، اإىل اأن »هن���اك توا�س���ًا م�ستمرًا 
م���ع احت���اد كاأ����س اخللي���ج العرب���ي، وان 
التح�س���ريات متوا�سل���ة من خ���ال الدعم 
كاف���ة  امله���ام  لت�سهي���ل  املق���دم  احلكوم���ي 
الت���ي تتعل���ق باحت�سان اأف�س���ل ن�سخة من 

بطولت كاأ�س اخلليج لكرة القدم«.

اتحاد الكرة ينفي تاأجيل خليجي 25

 بغداد/ ح�صين حاتم

الي���وم  الن���واب،  جمل����س  ب���داأ 
اخلمي����س، عطلت���ه الت�سريعية ملدة 
30 يومًا على اأن ي�ستاأنف جل�ساته 
الث���اين  كان���ون  م���ن  التا�س���ع  يف 
املقب���ل. وق���ررت رئا�س���ة جمل����س 

الث���اين  ت�سري���ن   8 يف  الن���واب، 
2022، متديد الف�س���ل الت�سريعي 
الت�سريعي���ة  ال�سن���ة  م���ن  الث���اين 
النتخابي���ة  لل���دورة  الأوىل 
اخلام�س���ة، �سه���رًا واح���دًا، وذل���ك 

»لإقرار قوانن مهمة«.
 التفا�صيل �س2

عطلة البرلمان ترّحل الموازنة 
اإلى ال�صهر المقبل
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وذك���ر تقري���ر ملوق���ع )م���دل اي�ش���ت 
اآي(، الربيط���اين ترجمت���ه )املدى(، 
اأن "�شبك���ة م���ن م�شوؤول���ني عراقيني 
يعملون داخ���ل موؤ�ش�شات حكومية، 
ب�شمنه���ا �شلط���ة ال�شرائب يف البلد 
ووحدة مكافحة ف�شاد، يتم التحقيق 
معه���ا ح���ول خط���ة مزعوم���ة ل�شرقة 
ح�شاب���ات  م���ن  الدنان���ري  ملي���ارات 

�شرائب �شركات نفط عاملية".
واأ�ش���اف التقري���ر، اأن "املتورط���ني 
ي�ش���رك  والذي���ن  املحاول���ة،  به���ذه 
معه���م اأي�ش���ا م�شوؤولون م���ن وزارة 
الع���دل، ا�شتهدف���وا ودائ���ع �شريبية 
مدفوع���ة م���ن قب���ل �ش���ركات النف���ط 
العام���ة  ال�شرائ���ب  هيئ���ة  ل�شال���ح 
العراقي���ة، والت���ي يعتق���د حمققون 
االن انه���ا كان���ت مقدم���ة مل���ا و�شفت 

ب�شرقة القرن".
واأ�شار، اإىل اأن "ال�شركات الرئي�شية 
الت���ي مت ا�شتهدافها كان���ت، ال�شركة 
واالن�ش���اءات  للهند�ش���ة  ال�شيني���ة 
اأوي���ل  )ل���وك  و�شرك���ة  البرولي���ة 
م���دل اي�شت( املح���دودة، فرع حملي 
ل�شرك���ة الطاق���ة الرو�شي���ة العمالقة 

)لوك اويل(".
"اخلط���ة  اأن  التقري���ر،  واأو�ش���ح 

ا�شتمل���ت على فربك���ة وثائق مزورة 
و�شكوك �شادرة عن هيئة ال�شرائب 
ا�شتجاب���ة  واآب  مت���وز  يف  العام���ة 
ال�ش���ركات  م���ن  مزعوم���ة  لطلب���ات 
ال�شرداد مبالغ ال�شرائب املودعة".
"ه���وؤالء  اأن  التقري���ر،  وب���ني 
باأنه���م  زورا  ادع���وا  االأ�شخا����س 
ممثل���ون ع���ن ال�ش���ركات النفطية ثم 
حاول���وا �شرف ال�شك���وك، و�شحب 
االأم���وال نق���دًا، م���ن ف���روع م�شرف 
الرافدي���ن املودع���ة لديه���ا ح�شابات 

هيئة ال�شرائب العامة".
داخ���ل  ا�شت�ش���اري  م�ش���در  وذك���ر 
وزارة املالي���ة: "يف النهاي���ة مل تت���م 
�شرق���ة اأي مبل���غ الن قيمة ال�شكوك، 
الت���ي ي�ش���ل بع�شه���ا اىل ع�ش���رات 
املالي���ني م���ن ال���دوالرات، والرغب���ة 
الوا�شحة لبع�س امل�شوؤولني الكبار 
بت�شهي���ل عملية ت�شديده���ا قد اثارت 

الريبة وال�شكوك".
واأ�شاف امل�شوؤول، بح�شب التقرير، 
مت���ت  ق���د  ال�شك���وك  "تفا�شي���ل  اأن 
احالته���ا اىل هيئ���ة النزاه���ة والتي 
لفح����س  حمقق���ًا  بدوره���ا  عين���ت 

الق�شية".
ولف���ت التقري���ر، اإىل "اإيقاف بع�س 
ال�شك���وك بعد ذل���ك"، موؤكدًا "رف�س 
حماول���ة �ش���رف �ش���ك اآخ���ر بقيم���ة 

 30 م���ن  )اك���ر  دين���ار  ملي���ار   44
ملي���ون دوالر( من قب���ل م�شوؤول يف 

امل�شرف".
ون���وه، اإىل اأن "موق���ع )مدل اي�شت 
اآي( اطل���ع عل���ى وثائ���ق تفي���د ب���ان 
ق�شمًا م���ن امل�شوؤولني يعملون داخل 
وهيئ���ة  العام���ة  ال�شرائ���ب  هيئ���ة 
النزاه���ة ووزارة الع���دل، م�شركني 
يف فربك���ة وتزوي���ر وثائ���ق عملي���ة 

حماولة ال�شرقة".
"حمقق���ني  اأن  التقري���ر،  واأردف 
ح�شاب���ات  ب���ان  اأي�ش���ًا  يعتق���دون 
ايداع���ات �شركات النف���ط ال�شريبية 
كان���ت ق���د ا�شتهدفتها نف����س ال�شبكة 
ملي���ار   2.5 ب�شرق���ة  املتورط���ة 
االمان���ات  ح�شاب���ات  م���ن  دوالر 
ال�شريبي���ة للف���رة م���ا ب���ني اأيل���ول 
ع���ن  وينق���ل   ."2022 واآب   2021
التحقي���ق،  يف  امل�شرك���ني  بع����س 
"اعتقاده���م ب���ان حماول���ة ال�شرق���ة 
هذه كانت مبثاب���ة مرحلة جتريبية، 
كان حا�شرا فيه���ا العديد من االأفراد 
ا�شتخ���دام  عل���ى  ا�شتمل���ت  والت���ي 

�شكوك مزيفة ووثائق مزورة".
وا�شتطرد التقرير، اأن "هذه العملية 
�شاع���دت املتورط���ني يف اختب���ار رد 
فع���ل اجله���ات الرقابي���ة واالإداري���ة 
وذل���ك م���ن اج���ل تعدي���ل وت�شحيح 

خطته���م لتاليف اأي���ة عملي���ة ك�شف، 
ا�شخا����س  ا�شتخ���دام  م���ن  وب���دال 
يدع���ون انه���م ممثلون ع���ن �شركات 
حقيقية، فانه���م ا�شتخدموا �شركات 

وهمية بدال من ذلك".
كب���ريًا  "م�ش���وؤواًل  اأن  اإىل  واأ�ش���ار، 
�شمن جلنة النزاه���ة، ا�شتنادا الحد 
بالتحقيق،  امل�شرك���ني  االأ�شخا����س 
بع���ث بر�شال���ة اىل هيئ���ة ال�شرائب 
العام���ة يف نهاي���ة اآب 2021 كان���ت 
لل�ش���راق  اخ�ش���ر،  �ش���وء  مبثاب���ة 
تخربه���م ب���ان هيئة الرقاب���ة �شوف 
�شلط���ة  �ش���وؤون  يف  تتدخ���ل  ل���ن 

ال�شرائب".
وتاب���ع التقري���ر، اأن "الوثائق التي 
اطلع���ت عليه���ا )م���دل اي�ش���ت اآي(، 
تب���ني كي���ف ان ال�شك���وك الت���ي مت 
اإ�شداره���ا يف اآب 2021 ال�ش���رداد 
نفطي���ة  �ش���ركات  �شرائ���ب  مبال���غ 
م���ن  موج���ة  اث���ارت  ق���د  مودع���ة، 
خماطبات وعملي���ات تدقيق ا�شرك 
فيه���ا م�شوؤولون من هيئة ال�شرائب 
وم�شرف الرافدي���ن وجلنة النزاهة 
وهيئ���ة رقابية اأخرى وه���ي الهيئة 

العليا للرقابة املالية".
وك�ش���ف، ع���ن "وثيق���ة ر�شمي���ة ق���د 
اأر�شلت اىل هيئ���ة ال�شرائب العامة 
يف 8 مت���وز 2021، والت���ي يب���دو 

بانه���ا تخ���ول رج���ل اعم���ال عراق���ي 
ليق���وم ب���دور ممث���ل ل�شرك���ة النفط 
ال�شينية )CPECC( يف العراق، 
ق���د مت التحق���ق منها من قب���ل كاتب 
و�ش���ادق  الع���دل  وزارة  يف  ع���دل 
عليها م�شوؤولون يف هيئة ال�شرائب 
العام���ة عل���ى الرغ���م م���ن مذك���رات 

�شابقة تفيد بانها مزورة".
وذكر التقري���ر، اأن "التخويل، الذي 
يب���دو بانه موق���ع من قب���ل م�شوؤول 
يف �شرك���ة النف���ط ال�شيني���ة، مينح 
رجل االعمال ه���ذا �شالحيات مالية 
وا�شع���ة من اإي���داع وفت���ح ح�شابات 
م�شرفي���ة و�شحب اأم���وال وا�شتالم 
�شك���وك و�شحبها نق���دا بالنيابة عن 

ال�شركة".
ولفت، اإىل "وثيقة مماثلة اخرى قد 
رفعت لهيئة ال�شرائب العامة تخول 
فيه���ا رجل اعمال اآخر على انه ممثل 
عن �شركة )لوك اويل( الرو�شية، قد 

ات�شح بانها مزورة اأي�شًا".
)ل���وك  "�شرك���ة  اأن  التقري���ر،  واأك���د 
يف  ذك���رت  الرو�شي���ة(  ملت���د  اوي���ل 
ر�شال���ة بعثتها ل�شركة نفط الب�شرة، 
وه���ي ال�شركة امل�شوؤول���ة عن حقول 
النف���ط اجلنوبي���ة التي تعم���ل فيها 
تخ���ول  مل  بانه���ا  ال�ش���ركات،  ه���ذه 
له���ا  كممث���ل  جه���ة  اأو  �شخ����س  اأي 
لهيئ���ة ال�شرائب واأنه���ا مل تتلق اأية 
ا�ش���ردادات �شريبي���ة خ���الل العام 

احلايل واملا�شي".
واأو�ش���ح، اأن "مرحل���ة �شرقة القرن 
جاءت بعد ف�شل هذه املحاولة، حيث 
جل���اأ ال�ش���راق اىل ا�شتخ���دام اأ�شماء 
�ش���ركات وهمي���ة ب���داًل م���ن اأ�شم���اء 
�ش���ركات حقيقي���ة وعم���ل ح�شاب���ات 
م�شرفي���ة باأ�شماء هذه ال�شركات يف 

م�شرف الرافدين".
وم�شى التقرير، اإىل انه مت "�شرف 
اول �ش���ك م���زور با�شم �شرك���ة القند 
قيم���ة  وكان���ت  للمق���اوالت  العام���ة 
االأم���وال النقدي���ة امل�شحوب���ة له���ذه 
ال�شرك���ة مقاربة للمبل���غ املكتوب يف 
�شك �شركة النف���ط ال�شينية املزور، 
بح���دود 44 مليار دين���ار، وذلك بعد 
 9 يف  املحاول���ة  تل���ك  م���ن  اأ�شب���وع 

اأيلول".
عن: موقع )مدل �ي�ست �آي( 
�لربيطاين

الك�سف عن مالب�سات خطيرة �سبقت "�سرقة القرن" 
بم�ساركة �سبكة م�س�ؤولين

بغداد/ ح�سين حاتم

بداأ مجل�س النواب، اليوم الخمي�س، 
عطلته الت�شريعية لمدة 30 يومًا على 
اأن ي�شتاأن���ف جل�شاته ف���ي التا�شع من 

كانون الثاني المقبل. 
وق���ررت رئا�شة مجل����س النواب، في 
تمدي���د   ،2022 الثان���ي  ت�شري���ن   8
الف�شل الت�شريع���ي الثاني من ال�شنة 
الت�شريعية االأولى للدورة االنتخابية 
وذل���ك  واح���دًا،  �شه���رًا  الخام�ش���ة، 

مهمة". قوانين  "الإقرار 
وبح�ش���ب نواب تحدث���وا ل�)المدى(، 
فاإن عمل اللج���ان البرلمانية �شيكون 
متوا�شال خ���الل العطل���ة الت�شريعية 
و�شتك���ون هن���اك اجتماع���ات دورية 
ا�شبوعي���ة لروؤ�ش���اء اللج���ان لح�ش���م 
والملف���ات  الم�شاري���ع  م���ن  العدي���د 

المهمة.
الن���واب  مجل����س  ع�ش���و  ويق���ول 
محم���ا خليل ف���ي حدي���ث ل�)المدى(، 
لمجل����س  الت�شريعي���ة  "العطل���ة  اإن 
الن���واب بداأت الي���وم الخمي�س، وفق 

الد�شتور".
وا�ش���اف خلي���ل وه���و رئي����س لجنة 
"العطل���ة  ان  النيابي���ة،  الخدم���ات 
الن���واب  ت�شم���ل جمي���ع  الت�شريعي���ة 
وروؤ�شاء اللجان"، مبينا اأن "روؤ�شاء 
اللجان �شتكون لهم اجتماعات دورية 

ا�شبوعية خالل العطلة الت�شريعية".
واأ�ش���ار ع�ش���و مجل�س الن���واب الى، 
اأن "مل���ف اللج���ان وروؤ�ش���اء اللجان 
الت�شريعي���ة  العطل���ة  بع���د  �شيح�ش���م 

ومزاولة مجل�س النواب لعمله".
بدوره، يقول ع�ش���و مجل�س النواب 
حدي���ث  ف���ي  مخي���ف  ثائ���ر  االخ���ر، 
ل�)الم���دى(، اإن "اللج���ان البرلماني���ة 

�شتوا�شل اعمالها واجتماعاتها حيث 
تم تبليغ الجميع باال�شتمرار بالدوام 
م���ن اجل تفعي���ل عمله���ا واال�شتمرار 
بدرا�ش���ة ومناق�ش���ة م���ا ياأتيه���ا م���ن 

قواني���ن عب���ر رئا�ش���ة المجل����س وما 
ي�شدر من قبلها باتجاه الوزارات".

وا�ش���اف مخي���ف وهو رئي����س لجنة 
الزراع���ة النيابية ان "عم���ل البرلمان 

خ���الل عطلت���ه �شيتمث���ل باجتماعات 
لرئا�ش���ات اللج���ان ق���د تك���ون مرة او 

مرتين في اال�شبوع".
م�شاري���ع  م���ن  "الكثي���ر  ان  وتاب���ع 
ال���دورات  م���ن  مرحل���ة  القواني���ن 
ال�شابق���ة و�شيت���م من���ح االأولوية لها 
بح�ش���ب االأهمية م���ن اج���ل اإنجازها 
داخل اللج���ان والم�ش���ي بت�شريعها، 
ف�ش���ال ع���ن ان بع����س القوانين تمت 

قراءتها قراءة اأولى".  
مجل����س  ع�ش���و  يق���ول  جهت���ه،  م���ن 
النواب جا�ش���م المو�شوي في حديث 
ل�)الم���دى(، اإن "الكثير م���ن م�شاريع 
ال���ى  البرلم���ان  ي�شع���ى  القواني���ن 
ح�شمها، لكن بع���د العطلة الت�شريعية 

التي بداأت اليوم الخمي�س".
وا�شاف المو�ش���وي، ان "الن�شاطات 
الخا�ش���ة وال�شروري���ة ل���ن تعرقله���ا 
�شتم�ش���ي  ب���ل  الت�شريعي���ة  العطل���ة 

ب�شكل طبيعي".
القانوني���ة  اللجن���ة  ع�ش���و  وا�ش���ار 
النيابية الى، ان "لجنته لديها ن�شاط 
يوم االربع���اء المقبل يتمث���ل بزيارة 

وفد من االمم المتحدة".
ولف���ت المو�ش���وي ال���ى، ان "اللجان 
م���ن  اأكمل���ت ج���زءا كبي���را  النيابي���ة 
خ���الل  م���ن  اللج���ان  روؤ�ش���اء  مل���ف 
المفاو�ش���ات، و�شيت���م ح�شمه���ا بع���د 

العطلة الت�شريعية".

وعل���ى �شعي���د مت�ش���ل، ق���ال النائب 
ماج���د �شنكال���ي، اإن "مجل�س النواب 
الي���وم  الت�شريعي���ة  عطلت���ه  دخ���ل 

الخمي�س".
وتاب���ع �شنكال���ي، ان "المجل����س مدد 
ف�شل���ه الت�شريع���ي يوم 8 م���ن ال�شهر 
الما�ش���ي لم���دة �شه���ر، لذل���ك �شيكون 
يوم غد عطل���ة ت�شريعية وفق النظام 

الداخلي لمجل�س النواب".
واأ�شار، اإل���ى اأن "مجل�س النواب كان 
ينتظ���ر و�ش���ول الموازن���ة للم�ش���ي 
بعق���د جل�شات���ه لحين االنته���اء منها، 
ولك���ن لع���دم و�شولها م���ن الحكومة 

�شيدخل في عطلته الت�شريعية".
واأك���د �شنكال���ي، عدم اإمكاني���ة "اإلغاء 
العطلة الت�شريعية الأنها �شمن النظام 
الداخلي لمجل����س النواب الذي ن�س 
عل���ى اأن تك���ون العطل���ة الت�شريعي���ة 
لم���دة �شهري���ن، ولك���ن ت���م تقلي�شه���ا 

ل�شهر واحد فقط".
اخ���ر  تك���ون  ان  المفتر����س  وم���ن 
جل�ش���ة لمجل����س النواب ف���ي الف�شل 
االول  اأم����س  الثان���ي،  الت�شريع���ي 
اأخف���ق  البرلم���ان  لك���ن  الثالث���اء، 
ف���ي عقده���ا نتيج���ة خالف���ات الكت���ل 
ال�شيا�شي���ة ب�شاأن الدرج���ات الخا�شة 
المدرجة �شمن فق���رات جدول اعمال 
الجل�شة م���ا دفع الى تاأجي���ل الجل�شة 

الإ�شعار اآخر.

عطل��ة البرلمان ترحل الم�ازنة ورئا�س��ات اللجان اإلى ال�س��هر المقبل

المت�رط�ن ا�ستهدف�ا �سركات نفطية عالمية ب�ثائق مزورة

 ذي قار/ ح�سني العامل

جتددت اعمال العنف وامل�سادمات 
بني الق�ات االمنية واملحتجني يف 

ميدان التظاهرات ب�ساحة احلب�بي 
و�سط النا�سرية، وا�سفرت عن 

ا�سابة نح� 15 �سخ�سًا من اجلانبني.
و�سهدت مدينة النا�سرية 

اأم�س وااليام ال�سابقة فعاليات 
احتجاجية اإثر مالحقة عدد من 

نا�سطي التظاهرات يف ذي قار 
بدعاوى ق�سائية و�سدور حكم 

�سد النا�سط حيدر الزيدي، ما ادى 
اىل اعمال عنف وم�سادمات بني 

الق�ات االمنية واملتظاهرين خالل 
التظاهرة االأخرية.

وق���ال مدي���ر ق�ش���م اإع���الم قي���ادة �شرط���ة ذي قار 
العمي���د احلقوق���ي ف���وؤاد ك���رمي يف حدي���ث م���ع 
)امل���دى(، اإن "جمموعة م���ن اال�شخا�س جتمعوا 
تظاه���رة  يف  وانطلق���وا  احلبوب���ي  �شاح���ة  يف 
للمطالبة باإطالق �شراح �شخ�س ق�شيته منظورة 
ام���ام الق�ش���اء بناء على دعوى مقام���ة عليه وفق 

القانون".
واأ�شاف كرمي، اأن "افراد املجموعة قاموا بقطع 
ع���دد م���ن الط���رق، فيما اتخ���ذت ق���وات ال�شرطة 
االج���راءات االمني���ة لف����س التظاه���رة او ه���ذا 

التجمع وفق القانون".
واأ�ش���ار، اإىل اأن "املتظاهري���ن رف�ش���وا التف���رق 
فح�شل���ت م�شادم���ات ب���ني اجلانبني بع���د ان قام 
ع���دد م���ن املتظاهرين بر�ش���ق منت�شب���ي ال�شرطة 
باحلج���ارة"، وحتدث، عن "ا�شاب���ة 10 عنا�شر 
من منت�شب���ي ال�شرط���ة بينهم �شاب���ط باإ�شابات 

خمتلفة وت�شرر 5 عجالت ع�شكرية".
وم�شى كرمي، اإىل "وقوع عدد من اال�شابات بني 
�شف���وف املتظاهري���ن ومت نقله���م اىل امل�شت�شفى 

وهم حاليا موقوفون على ذمة التحقيق".
ق���د  النا�شري���ة  يف  التظاه���رات  نا�شط���و  وكان 
نظموا وقف���ات احتجاجية يف مي���دان احلبوبي 
ومديري���ة مرور ذي ق���ار اإثر توقي���ف النا�شطني 
ع���دي اجلابري و ك���رار علي الوج���اين ق�شائيا، 

و�ش���دور حك���م بحب����س النا�شط حي���در حميد 3 
�شن���وات بع���د رفع دع���وى ق�شائية �ش���ده بتهمة 

االإ�شاءة لهيئة احل�شد ال�شعبي.
وم���ن جانب���ه قال النا�ش���ط ه�ش���ام ال�شومري يف 
حدي���ث م���ع )امل���دى(، اإن "املتظاهري���ن نظم���وا 
وقف���ة احتجاجية يف �شاحة احلبوب���ي للمطالبة 
بوق���ف الدع���اوى الق�شائية واملطالب���ة باالإفراج 

عن النا�شط حيدر الزيدي".
وتاب���ع ال�شوم���ري، اأن "الوقف���ة كان���ت جت���ري 
ب�ش���ورة �شلمي���ة، اإال اأن املتظاهري���ن فوجئ���وا 
بقوات من مكافحة ال�شغب تقتحم ال�شاحة ب�شبع 

عجالت ع�شكرية".
ا�شتف���ز  االمن���ي  "االج���راء  اأن  اإىل  ولف���ت، 
ب���ني  م�شادم���ات  اىل  ادى  م���ا  املتظاهري���ن، 
املتظاهري���ن  "ا�شتخ���دام  موؤك���دا  اجلانب���ني"، 
للحج���ارة عند مواجه���ة عنا�ش���ر ال�شرطة الذين 

بادروا باإطالق النار".
ونوه ال�شوم���ري، اإىل "تعر�س اأحد املتظاهرين 
للده����س وا�شابة ع���دد من املتظاهري���ن بجروح 
خمتلف���ة اإث���ر تعر�شهم لل�ش���رب"، موؤك���دا "نقل 

اجلرحى اىل امل�شت�شفى الركي لتلقي العالج".
مل  "امل�شادم���ات  اأن  اإىل  ال�شوم���ري،  وانته���ى 
تتوق���ف اال بعد ان�شحاب ق���وات مكافحة ال�شغب 
من �شاحة احلبوبي باجتاه ج�شر احل�شارات".

ويبل���غ اجم���ايل �شحايا تظاه���رات حمافظة ذي 
ق���ار التي توا�شل���ت ط���وال عام���ني 134 �شهيدًا 
واأكر م���ن خم�شة اآالف م�شاب ج���راء ا�شتخدام 
العن���ف املف���رط والر�شا�س احل���ي واملتفجرات 
والقناب���ل الدخاني���ة، فيم���ا تق���در منظم���ات غري 
حكومي���ة ونا�شط���ون اجمايل ع���دد �شحايا قمع 
التظاه���رات يف العراق بنح���و 800 �شهيد و25 

األف جريح.
ويف ذات ال�شياق احت�شد عدد اخر من املتظاهرين 
يف تقاط���ع بهو االدارة املحلي���ة للمطالبة بح�شم 
ملف جرحى التظاه���رات ال�شابقة وقاموا بقطع 

الطريق الرئي�س باالإطارات املحروقة.
ياأت���ي ذل���ك يف وق���ت، جت���ددت التظاه���رات يف 
ناحية العكيك���ة )40 كم جنوب �شرق النا�شرية( 
وحت�ش���ني  الناحي���ة  مدي���ر  باإقال���ة  للمطالب���ة 

اخلدمات.
وقال اأح���د امل�شاركني بالتظاهرات يف حديث مع 
)املدى(، اإن "املتظاهرين احت�شدوا امام مديرية 
ناحي���ة العكيك���ة احتجاجًا على ت���ردي اخلدمات 
واملطالبة باإقالة مدير الناحية واملدراء املتلكئني 

يف واجباتهم".
واأ�ش���ار، اإىل اأن "املتظاهري���ن ق���رروا ا�شتئناف 
فعالياته���م االحتجاجي���ة بع���د ان مل�ش���وا مماطلة 
وت�شويف���ا وع���دم ا�شتجاب���ة ملطالبه���م م���ن قب���ل 

امل�شوؤولني باحلكومة املحلية يف ذي قار".
وكان املئ���ات من اأهايل العكيك���ة )40 كم جنوب 
النا�شري���ة( اأقدموا يف منت�شف اب املا�شي على 
ت�شعي���د فعالياتهم االحتجاجي���ة باإغالق مديرية 
الناحي���ة وجمي���ع الدوائ���ر احلكومي���ة العامل���ة 
فيها، ملوح���ني مبوا�شلة الت�شعيد حلني حتقيق 
مطالبه���م املتمثل���ة بتوف���ري اخلدم���ات اال�شا�شية 

واقالة مدير الناحية.

ع�دة ال�سدامات بين المتظاهرين 
والق�ات الأمنية في النا�سرية

ك�س��ف تقري��ر بريطاين ع��ن مالب�سات خطرية ب�س��اأن ما يعرف ب��� "�سرقة القرن"، الفت��ًا اإىل اأن 
اجلرمي��ة ج��اءت بعد حماول��ة فا�سلة ملت�رط��ني بفربكة وثائق م��زورة على اأنها تع���د ل�سركات 

نفطية �سينية ورو�سية.

�لق�ساء �لعر�قي ��سدر �لعديد من �لأو�مر ب�ساأن ق�سية �سرقة �لقرن

اجتماعات اأ�سب�عية لح�سم م�ساريع الق�انين

�لبرلمان يدخل في عطلة ت�سريعية جديدة
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 بغداد/ تميم الح�سن

�ش����كك قيادي����ان يف التي����ار ال�شدري يف 
امكانية اج����راء انتخابات مبكرة ب�شبب 
احتمال ان����دلع احتجاجات يف ال�شيف 

املقبل.
عالقت����ه  التي����ار  ينف����ي  او  يوؤك����د  ومل 
بالتظاه����رات الت����ي ق����د ت�شهده����ا البالد 
يف منت�ش����ف ع����ام 2023، لكن����ه اعت����ر 
ان �شيا�ش����ة الإط����ار التن�شيق����ي ت�شتف����ز 

العراقيني.
وك�ش���ف القيادي���ان ع���ن وج���ود تدخ���ل 
م���ن دولة اجنبي���ة لل�شغط عل���ى بع�س 
لإج���راء  الراف�ش���ة  »الط���ار«  اأط���راف 

النتخابات.
وتوق���ع القيادي���ان ان���ه يف ح���ال جرت 
الو�ش���اع خ���الل ال�شه���ر املقبل���ة عل���ى 
وف���ق ال�ش���روط ال�شابقة لزعي���م التيار 
مقت���دى ال�ش���در فق���د ي�ش���ارك الخ���ر 

بالنتخابات.
وكان���ت احلكوم���ة اجلديدة ق���د األزمت 
نف�شها بتحقي���ق انتخابات مبكرة خالل 
عام، رغ���م ان حممد ال�ش���وداين رئي�س 
الوزراء كما يبدو تراجع عن ذلك التعهد 

اأكرث من مرة.
الهيئ���ة  م���ن  مق���رب  قي���ادي  ويق���ول 
ال�شيا�شي���ة للتيار ال�ش���دري يف حديث 
ل�)امل���دى( انه »ل يوج���د اي ات�شال بني 
زعيم التيار مقتدى ال�شدر او احلكومة 
او اي ط���رف �شيا�ش���ي ب�ش���اأن الع���داد 

لالنتخابات او اية ق�شية اخرى«.
اىل  حتول���ه  اأعل���ن  ق���د  ال�ش���در  وكان 
تعب���ره،  بح�ش���ب  ع���ادي«  »مواط���ن 
بع���د اح���داث ال�شتب���اكات يف املنطق���ة 

اخل�شراء يف اآب املا�شي.
ويك�ش���ف القيادي ال�ش���دري الذي طلب 
»اغل���ب  ان  ا�شم���ه  اىل  ال�ش���ارة  ع���دم 
والق���وى  التن�شيق���ي  الإط���ار  اأط���راف 
ال�شيا�شية يف الئت���الف احلاكم )ادارة 
الدول���ة( كان���وا غ���ر راغب���ني باإج���راء 
تتدخ���ل  ان  قب���ل  مبك���رة  انتخاب���ات 

وا�شنطن يف الق�شية«.
ومي�شي قائ���اًل: »قبل اي���ام فقط ابلغت 
الين���ا  بغ���داد  ال�شف���رة المريكي���ة يف 
الن�ش���ر  ائت���الف  زعي���م  رومانو�شك���ي 

حي���در العبادي يف لق���اء جمع الطرفني، 
بان وا�ش���نطن لن تقب���ل ببقاء احلكومة 

بيد ف�شائل اكرث من عام«.
وي�ش���ر القيادي اىل ان رومانو�ش���كي: 
»طلبت من العبادي ان مي�شي التحالف 
ال�شيعي باإجراء انتخابات مبكرة وعدم 
الكتف���اء باإجراء انتخابات حملية، لأنه 
ل ميكن ان تبقى القوى الكبرة الفائزة 
يف النتخاب���ات )يف ا�ش���ارة اىل التيار 

ال�شدري( خارج ال�شلطة«.
وتاب���ع: »ومنذ تلك اللحظ���ة �شار هناك 
حما�س داخل الإطار لجراء انتخابات، 
رغ���م ا�شتم���رار وج���ود املعار�ش���ة م���ن 

بع�س الحزاب ال�شيعية«.

وكانت ال�شف���رة الأمركية قد قالت يف 
وق���ت �شاب���ق اإن بالدها ت�شج���ع رئي�س 
ال���وزراء حمم���د �شياع ال�ش���وداين على 

بناء عالقات خارجية متوازنة.
واعترت يف مقابلة مع حمطة ف�شائية 
ل  »العراقي���ني  اأن  معروف���ة،  عربي���ة 
يريدون اأن تقوده���م امليلي�شيات«، فيما 
عل���ى  امل�شرف���ون  يك���ون  ان  اىل  دع���ت 

النتخابات غر »م�شي�شني«.
و�شبق ان اث���ارت زيارات رومانو�شكي 
املتك���ررة ملكتب رئي�س ال���وزراء )زادت 
ع���ن 4 زيارات يف نحو �شه���ر(، حفيظة 
بع����س قوى الإطار، الت���ي اعترت عدد 
اللق���اءات »خ���ارج الروتوكول« ودعت 

ال�شغ���ط  م���ن  ال�ش���وداين  »انق���اذ  اىل 
المريكي«.

وكانت م�ش����ادر �شيعية رفيعة قد ك�شفت 
ل�)امل����دى( يف وق����ت �شاب����ق، ان »هن����اك 
رغب����ة م����ن دول����ة القان����ون خا�ش����ة، بان 

يبقى ال�شوداين حتى عام 2025«.
ثم بداأت هذه القوى بالرتاجع تدريجيا، 
حي����ث ناق�ش����ت يف اخ����ر اجتم����اع جمع 
الئتالف احلاك����م، قبل ا�شبوع، امكانية 
اعتماد �شيغة قدمية لالنتخابات املحلية 
او الت�شريعي����ة دون التفاق على اجراء 

الخرة.
ويق����ول القي����ادي ال�ش����دري القريب من 
اإن اعتم����اد  للتي����ار،  الهيئ����ة ال�شيا�شي����ة 

الإط����ار التن�شيق����ي �شيغة �شان����ت ليغو 
والغ����اء  املقبل����ة  لالنتخاب����ات  املع����دل 
الدوائ����ر املتعددة »�ش����وف يكون حتديا 
تنطل����ق  وق����د  وال�ش����ارع  للمرجعي����ة 
تظاه����رات يف �شه����ر حزي����ران او متوز 

املقبلني«.
التي����ار  دور  عل����ى  القي����ادي  يعل����ق  ومل 
يف الحتجاج����ات املفرت�ش����ة، فيما كان 
ال�ش����در قد منع قب����ل �شهرين، تظاهرات 
ق����رب منزله يف احلنانة مبدينة النجف، 

دون موافقة �شخ�شية منه.
وكان التي����ار بح�شب روايت����ه، قد خ�شر 
50 من ان�شاره يف ال�شتباكات امل�شلحة 
داخل املنطق����ة اخل�شراء �شمن ما عرف 

حينها ب� »ثورة عا�شوراء«.
قي����ادي اخ����ر يف التيار ال�ش����دري وكان 
نائب����ًا يف ال����دورات ال�شابق����ة للرمل����ان، 
يوؤك����د عدم وجود تغي����رات يف قرارات 
ع����دم  ب�ش����اأن  ال�شابق����ة  التي����ار  زعي����م 

امل�شاركة يف احلكومة اجلديدة.
ويق����ول يف حدي����ث م����ع )امل����دى( طالبا 
عدم ن�شر ا�شمه: »التيار ما زال غالقا كل 
ابوابه، وحم����اولت الإط����ار التن�شيقي 
تعديل قان����ون النتخاب����ات واملفو�شية 

�شتكون �شد ارادة مقتدى ال�شدر«.
وكان ال�ش����در ق����د طال����ب، قب����ل �شح����ب 
نواب����ه يف حزي����ران املا�ش����ي، باإج����راء 
انتخابات مبكرة وعدم تغير املفو�شية 

او القانون.
وحت����ى الن مل تب����داأ الق����وى ال�شيا�شية 
يف التح�ش����ر لتعدي����الت عل����ى قان����ون 
النتخاب����ات الت�شريعية، بح�شب ما قاله 
حممد عنوز رئي�س اللجنة القانونية يف 

الرملان ل�)املدى(.
وكان حممد ال�ش����وداين قد وعد بتعديل 
القانون خالل اول 3 اأ�شهر من حكومته 
التي م�شى على ت�شكيلها اأكرث من �شهر، 
لكن����ه عاد بعد ذل����ك ليوؤكد اأك����رث من مرة 
لالتفاق����ات  بالنهاي����ة  المر خا�ش����ع  ان 

ال�شيا�شية.
وكان رئي�س احلكومة قد اأعلن يف وقت 
�شاب����ق، ان اج����راء النتخاب����ات املحلية 
�شيك����ون يف ت�شري����ن الول م����ن الع����ام 

املقبل.
مناق�ش����ات  م����ن  ي����دور  م����ا  وبح�ش����ب 
�شيا�شي����ة، ف����ان هناك خالف����ات م�شتمرة 
على �شكل الدوائر النتخابية ومواعيد 

اجراء النتخابات.
ويعتق����د النائ����ب ال�ش����دري ال�شاب����ق ان 
»تفاهم����ات القوى ال�شيا�شي����ة لن ت�شمد 
طويال و�شيواجه����ون عقبات كبرة قبل 

ان يعدلوا قوانني النتخابات«.
عل����ى  ال�ش����راع  ان  الخ����ر  ويعتق����د 
الدرج����ات اخلا�شة ه����و واحد من �شور 
يف  ال�شتعج����ال  و�شببه����ا  اخلالف����ات 
ال�شيطرة عل����ى املنا�ش����ب ا�شتعدادا يف 

حال جرت انتخابات مبكرة.
»حت����ى  ال�ش����دري:  النائ����ب  وي�شي����ف 
ال�ش����راع يف النتخاب����ات املحلي����ة ه����و 
�شورة من �شور ال�شتعدادات لل�شيطرة 
عل����ى املحافظ����ات قبي����ل اي اتف����اق على 

اجراء انتخابات ت�شريعية«.
التي����ار  زعي����م  ف����ان  الح����وال  كل  ويف 
انتخاب����ات  يف  ي�ش����ارك  ق����د  ال�ش����دري 
مبك����رة، بح�شب تي����اره، رغ����م ان قراره 
ع����دم  املا�ش����ي،  ال�شي����ف  يف  ال�شاب����ق 

امل�شاركة يف »حال وجود فا�شدين«.
ويق����ول القي����ادي الول يف التي����ار ان: 
ال�ش����دري  للتي����ار  ال�شعبي����ة  »القواع����د 
ثابتة واإذا مل حتدث احتجاجات ونفذت 
ال�ش����در  مطالب����ات  ال�شيا�شي����ة  الق����وى 
ف����ان زعي����م التي����ار �ش����وف ي�ش����ارك يف 

النتخابات املبكرة«.

التيار ال ي�سارك في نقا�سات تعديل قوانين االنتخابات

مخاوف من �ضيطرة الف�ضائل وعزلة ال�ضدر و�ضغوط لإجراء انتخابات مبكرة

 بغداد/ فرا�س عدنان

توؤكد اجلهات الر�شمي���ة يف العراق قدرتها 
عل���ى مواجهة معرقالت تنفي���ذ ميناء الفاو 
الكب���ر، موؤكدة اأن امل�ش���روع ي�شر بخطى 
ثابت���ة م���ن اأج���ل افتتاح���ه بح�ش���ب املوعد 
املق���رر، فيم���ا يدع���و خ���راء اإىل �ش���رورة 
ال�شتعان���ة بال�شتثمار الأجنب���ي واإي�شال 
ر�شائل اطمئن���ان اإىل دول اجلوار باأنها لن 

تكون مت�شررة من هذا امل�شروع.
وبح�شب الت�شريحات الر�شمية فمن املقرر 
اأن تر�شو اأول �شفينة يف ميناء الفاو الكبر 
خ���الل ع���ام 2025. موؤكدة اجن���از اجلدار 

الكونكريتي لالأر�شفة و�شاحة احلاويات.
وق���ال مدي���ر ع���ام �شرك���ة املوان���ئ التابعة 
اإن  الفرطو�ش���ي،  فرح���ان  النق���ل  ل���وزارة 
»مين���اء الفاو م�شروع متكام���ل ي�شم ميناًء 
املناط���ق  اإىل  اإ�شاف���ة  ك���م،   54 مب�شاح���ة 
ال�شناعي���ة واملناط���ق ال�شكني���ة وتفا�شيل 

اأخرى داعمة«.
واأ�ش���اف الفرطو�شي، اأن »هناك قناة جافة 
الع���امل اخلارج���ي  بتج���اه  املين���اء  ترب���ط 
�شماًل، نحو �شوري���ا وتركيا«، مو�شحًا اأن 
»هكذا م�ش���روع عمالق �شي���در على العراق 

فر�شا ذهبية يف العمل لتقليل البطالة«.
اآث���ار  �شي���رتك  »املين���اء  اأن  اإىل  واأ�ش���ار، 
القت�شادي���ة  امل�شتوي���ات  عل���ى  اإيجابي���ة 
م���ع  توا�ش���ل  اإىل  اإ�شاف���ة  والجتماعي���ة، 
الأمان���ة العامة ملجل�س ال���وزراء باأن تكون 
الط���رق املوؤدي���ة اإلي���ه بعي���دة ع���ن املناطق 

ال�شكنية من اأجل �شحب املدن باجتاهها«.
»العراقي���ني  اأن  اإىل  الفرطو�ش���ي،  ولف���ت 
قادرون عل���ى حماية هذا امل�ش���روع من اأية 
حماول���ة للتعطي���ل، وقد ج���رى حديث منذ 
ع���ام 2020 من قبل البع�س ع���ن ان امليناء 
�شيتوق���ف، لكن���ه ي�شر حالي���ًا بخطى نحو 

افتتاحه يف املواعيد املقررة«.
ويع���ول النائ���ب ع���ن الب�شرة عام���ر الفايز 
على اأن »يكون امليناء طريقًا �شهاًل بني دول 

الغرب وال�شرق عر العراق«.
وتاب���ع الفاي���ز، ان »الف���او �ش���وف يتف���وق 
م���ن ناحية الأهمي���ة على موان���ئ املنطقة«، 
وحت���دث ع���ن »اهتم���ام حكوم���ي باإجن���از 
امل�شروع ملا �شيدره م���ن فوائد على العراق 

ويح�شن الو�شع القت�شادي ويعزز موقعه 
ال�شيا�شي«.

اإكم���ال  اأم���ام  اأن »املعرق���الت  واأ�ش���ار، اإىل 
لأن  ت�شتم���ر،  و�ش���وف  تنت���ه  امل�ش���روع مل 
اإجن���ازه �شيعطي العراق التق���دم على دول 

املنطقة من الناحية القت�شادية«.
وم�ش���ى الفاي���ز، اإىل اأن »ال���دول املت�شّررة 
�شتح���اول مبختلف الو�شائ���ل عرقلة تنفيذ 
امل�ش���روع �ش���واء يف املرحل���ة احلالي���ة اأو 

املراحل املقبلة«.
وق���ال الباحث القت�ش���ادي �شفوان ق�شي، 
اإن »مين���اء الف���او لن يعمل م���ن دون وجود 
واآلي���ة  حديث���ة،  ات�ش���ال  وو�شائ���ل  ط���رق 
حمكمة ل�شتقب���ال ال�شفن العمالقة وربطها 

مبنظومة قطارات«.
وتابع ق�شي، اأن »تل���ك الآليات ت�شاعد على 
ان�شيابية انتقال ال�شلع من دول ال�شرق اإىل 

الحتاد الأوروبي، عر اجلانب الرتكي«.
واأ�ش���ار، اإىل اأن »املرحل���ة الثانية ميكن اأن 
حت�ش���ل من خالل انتق���ال ال�شل���ع من قارة 
افريقيا اإىل ميناء الفاو عر اململكة العربية 

ال�شعودية«.
واأو�ش���ح ق�شي، اأن »جميع هذه التطورات 
ا�شتثماري���ة  فر�ش���ة  اإىل  الع���راق  حت���ول 
كب���رة، بالنظ���ر للموق���ع اجلغ���رايف الذي 

يتمتع به بني دول العامل«.
و�شدد، على »�شرورة اإن�شاء خمازن مردة 
والتف���اق على الربط مع دول املنطقة حتى 

تكون لدينا ا�شتدامة يف انتقال ال�شلع«.
وبني ق�شي، اأن »العراق يتطلع اإىل ح�شول 

عملي���ات ت�شدي���ر م���ن الحت���اد الأوروبي 
باجتاه قارة ا�شيا، ول تقت�شر العملية على 

الجتاه املعاك�س«.
اطمئن���ان  ر�شائ���ل  »اإي�ش���ال  اإىل  ودع���ا، 
ب���اأن  الأمركي���ة  املتح���دة  الولي���ات  اإىل 
نق���ل  ت�شتطي���ع  �شناعي���ة  من�ش���اآت  لديه���ا 
تكنولوجياته���ا اإىل الع���راق، كونه���ا ت���رى 
نف�شه���ا اأنه���ا متحالفة مع الع���راق ول تريد 

التخلي عنه«.
واأورد ق�ش���ي، ان »املتطلبات تفر�س اي�شًا 
اأن تك���ون لدينا عمليات ت�شدير من العراق 
باجت���اه دول ا�شي���ا حت���ى نخل���ق حالة من 
الت���وزان يف امل�شال���ح م���ن اأج���ل تطوي���ر 

القت�شاد الوطني«.
واأك���د، ان »وج���ود امل���دن ال�شناعي���ة يوفر 
فر����س عمل كثرة للعراقيني بنحو ميكنهم 
التط���ور  تواك���ب  مه���ارات  اكت�ش���اب  م���ن 

العاملي«.
وحت���دث ق�شي، عن »اأهمي���ة اأن تكون لدى 
العراق عمليات �شراكة مع �شركات ال�شحن 
والنق���ل العاملي���ة، وه���و م���ا ت�شع���ى اإلي���ه 
احلكومة م���ن خالل النفت���اح على املحيط 

الدويل«.
وا�شتط���رد ق�شي، ان »العراق ميتلك اأق�شر 
الط���رق لرب���ط الحت���اد الأوروب���ي ب���دول 
املنطق���ة«، موؤكدًا اأن »هذا امليناء اجلاف اإذا 
ما اأدي���ر بعقلية ا�شتثماري���ة دولية �شيكون 

هذا الرابط«.
ون�شح ب���� »اإيجاد �شراكات مع دول املنطقة 
ل�شيما اجلانبني الإيراين والكويتي حتى 

ندي���ر املوان���ئ بطريق���ة ان�شيابية، ف���اإذا مل 
ن�شتط���ع ا�شتقب���ال اإحدى ال�شف���ن العمالقة 
�شيك���ون لدينا حتالف مع هات���ني الدولتني 

لإيجاد البديل«.
 وم�ش���ى ق�شي، اإىل اأن »اإيجاد ربط �شككي 
مع الكوي���ت واإيران لنقل بع����س الب�شائع 
والف���راد ميك���ن اأن يو�ش���ل لهم���ا ر�شائ���ل 

اطمئنان من اأجل عدم ال�شطدام معهما«.
وبح�شب بيان حكوم���ي منت�شف الأ�شبوع 
احل���ايل، فاأن رئي�س جمل�س الوزراء حممد 
�شياع ال�شوداين »تراأ�س، اجتماعًا ُخ�ش�س 
ملتابعة �شر الأعمال التنفيذية يف م�شروع 
مين���اء الف���او الكب���ر، بح�شور مدي���ر عام 
املوانئ ومعاون مدير عام ال�شكك، ورئي�س 
رئي����س  مكت���ب  يف  امل�شت�شاري���ن  هيئ���ة 

الوزراء«.
واأ�ش���اف البي���ان، اأن »ال�ش���وداين، ا�شتمع 
الأعم���ال  ملجم���ل  تف�شيل���ي  عر����س  اإىل 
الإن�شائي���ة والتنفيذية، ون�شب الإجناز يف 
فقرات امل�ش���روع كافة، وكذلك اطلع على ما 
و�شل���ت اإلي���ه ال�شركات املنف���ذة من مراحل 
العقب���ات  اأه���م  عل���ى  التنفي���ذ، والوق���وف 
واملعوقات الفني���ة والقانونية والإجرائية 
التي تق���ف اأمام �شر اإمت���ام العمل مبجمل 

مراحله«.
ا�شتعر����س  »الجتم���اع  اأن  اإىل  واأ�ش���ار، 
تفا�شي���ل العم���ل يف جم���ال رب���ط املين���اء 
ب�شبكات الطرق وال�شكك احلديد الوطنية، 
واخلدم���ات  الطاق���ة  متطلب���ات  وتوف���ر 

ال�شاندة مل�شروع امليناء«.

 بغداد/ المدى

حت���دث تقري���ر فرن�ش���ي يف ذك���رى هزمي���ة تنظي���م داع����س 
الإرهابي، عن عملية اإعادة اإعمار املو�شل وو�شفها باأنها ما 
زالت بطيئة، فيما اأكد م�شوؤول حملي وجود م�شكالت كبرة 
تع���اين منه���ا املدين���ة خ�شو�شًا عل���ى امل�شتوي���ني التعليمي 

وال�شحي.
وذكر تقرير لوكالة فران�س بر�س تابعته )املدى(، اأن »غزوان 
ترك���ي بعد �شنوات تنّقل فيه���ا بني خميمات النازحني، وجد 

بع�س ال�شتقرار بعدما ا�شتاأجر منزًل يف املو�شل«.
واأ�ش���اف التقري���ر، اأن »ت���رّدي اخلدم���ات العام���ة وتراك���م 
ال�شعوب���ات القت�شادي���ة جتع���ل م���ن يوميات ه���ذا الرجل 

الأربعيني واأولده الثني ع�شر، قا�شية«.
واأ�شار، اإىل اأن »املو�شل وبعد خم�س �شنوات على حتريرها 
ما تزال ت�شهد عملية اإعادة اإعمار بطيئة«، موؤكدًا اأن »�شكانها 

البالغ عددهم 1،5 مليون ن�شمة يعي�شون ظروفا �شعبة«.
ولفت التقرير، اإىل »عمال يقومون برتكيب ق�شبان حديدية 
لتدعيم اأ�شا�شات ج�شر جديد«، منوهًا اإىل اأن »مطاعم ومقاه 

فتحت اأبوابها«.
واأورد، اأن »م�شت�شفي����ات عام����ة ل ت����زال مدم����رة، وبع�����س 
املب����اين حتمل حتى الآن ندوب احل����رب، اإذ ل تزال مدّمرة 
اأو اآثار الر�شا�س باقية على جدرانها، �شاهدة على معارك 
دامي����ة يف املدينة و�شربات جوية اأتاحت للقوات العراقية 
ا�شتعادة املو�شل يف العام 2017 بدعم من حتالف دويل«.
واأف����اد التقرير، باأن »تركي يقر بوجود حت�ّشن عمراين يف 
املو�ش����ل، لكن����ه يطالب مع ذل����ك بفر�س عم����ل و�شبل عي�س 

للعائالت التي ل متلك دخاًل«.
واأ�ش����ارت، املتحّدث����ة با�ش����م منظم����ة املجل�����س الرنويج����ي 
لالجئني غ����ر احلكومية ن����ور طاهر، اإىل »ارتف����اع بن�شبة 
البطال����ة يف املنطق����ة، وت�ش����ّرب مدر�ش����ي كب����ر، وفر�����س 

اقت�شادية حمدودة«.
واأ�شاف����ت طاه����ر، الت����ي قّدم����ت منظمته����ا الدعم ملئ����ة األف 
�شخ�����س هذا العام يف املو�شل، اأن »هناك �شعوبات ن�شمع 
عنه����ا با�شتم����رار ب�ش����اأن و�ش����ول اإىل خدم����ات ذات نوعية 

جيدة وب�شكل ثابت«.
ولفت����ت، طاهر، اإىل »3 م�ش����كالت تبقى حديث النا�س وهي 
املدار�����س التي تعاين م����ن نق�س يف امل����وارد، واملدّر�شون 

الغارقون بالعمل، ونق�س الوظائف«.
ويوؤك����د التقري����ر، اأن »الع����راق اأعل����ن يف التا�ش����ع من �شهر 
كان����ون الأول من ع����ام 2019 النت�شار على تنظيم داع�س 
الإرهاب����ي، فيم����ا ه����زم التنظي����م يف �شوريا ع����ام 2019«، 
م�شتدركًا اأن »البلدي����ن ما زال يواجهان حتديات هائلة يف 

جمال اإعادة الإعمار«.
وتاب����ع، اأن »ال�شلط����ات يف املو�ش����ل، تعم����ل عل����ى عدد من 
امل�شاري����ع ال�شرتاتيجية م����ن اأجل تقدمي اخلدم����ة الأف�شل 

للمواطن، لكن العملية بحاجة اإىل املزيد من التمويل«.

ويقول قائممقام املو�شل اأمني فن�س املعماري، اإن »حمافظة 
نين����وى، ومنذ نهاية 2020، كانت الأوىل باإجناز املدار�س 

يف العراق، فقد اأجنزنا اأكرث من 350 مدر�شة«.
واأ�ش����اف املعم����اري، اأن »املدين����ة بحاج����ة اإىل األف مدر�شة 

اإ�شافية من اأجل فك الختناق يف القطاع التعليمي«.
وحت����دث املعماري، عن »نق�س كب����ر يف اجلانب ال�شحي، 

ما يتطلب خططا م�شتقبلية لإن�شاء م�شت�شفيات متعددة«.
و�ش����دد املعماري، على احلاجة اإىل تطوير »البنية التحتية 
ال�شحي����ة ذات الخت�شا�����س الدقي����ق مث����ال جراح����ة القلب 
املفت����وح واأمرا�س ال�شرطان، بع����د اأن كانت موجودة كلها 

يف املو�شل �شابقًا«.
ويع����ود التقري����ر، ليو�ش����ح، اأن »بندر اإ�شماعي����ل البالغ من 
العم����ر 26 عاما �ش����ارك يف تاأ�شي�س مقه����ى )بيتنا( الثقايف 
يف ت�شري����ن الث����اين م����ن الع����ام 2018، وذل����ك يف املدين����ة 
القدمي����ة يف املو�ش����ل الت����ي دّمرته����ا املع����ارك، وعل����ى بعد 
اأمت����ار من م�شجد النوري الأثري ال����ذي يجري العمل على 

ترميمه«.
وبح�شب التقرير، ف����اأن اإ�شماعيل يقول: »حاولنا اأن نخلق 
روح����ًا يف املنطق����ة عر افتتاح هذا املقه����ى، جلذب ال�شكان 

حتى يعودوا اإىل منطقتهم«.
واأ�شاف اإ�شماعيل، اأن »العديد من النا�س كانوا يف البداية 
ي�شتهزئون بامل�شروع ويقولون من �شوف ياأتي اإىل هنا؟«.

واأك����د اإ�شماعي����ل، اأن »ملنطقة كان����ت مدّم����رة، مل يكن هناك 
�شكان، رمبا فقط عائلتني ت�شكنان املكان ف�شاًل عن ظروف 

اقت�شادية �شعبة بعد افتتاح املقهى«.
ويوا�ش����ل التقري����ر، اأن »البداي����ات رغ����م �شعوبته����ا، لك����ن 
اإ�شماعي����ل يجل�س حوله اليوم زبائ����ن يحت�شون ال�شاي اأو 

القهوة، واآخرون يدخنون الرنجيلة«.
واأردف، اأن »موؤ�ش�شت����ه الت����ي تنظم كذلك حفالت مو�شيقية 
اإميانوي����ل  الفرن�ش����ي  الرئي�����س  وفعالي����ات فني����ة، زاره����ا 

ماكرون يف العام 2021«.
وا�شتط����رد التقري����ر، اأن »خمابز ومطاع����م يف احلي نف�شه 
فتحت اأبوابها من جديد«، فيما يقول ا�شماعيل اإن »الو�شع 

اأكرث ا�شتقرارًا واأمنًا«.
اإل اأن جلن����ة الإنق����اذ الدولية ح����ذرت يف تقرير له����ا من اأن 
»الظ����روف القت�شادية يف املو�شل م����ا تزال مزرية للعديد 
م����ن العائالت«، وحتدث����ت عن »ارتفاع مقل����ق بن�شبة عمالة 

الأطفال«.
واأك����د التقرير اأن »اللجنة لحظ����ت يف درا�شة ا�شتق�شائية 
م����ن مقدم����ي  �شمل����ت 411 عائل����ة و265 طف����اًل، اأن 90% 
الرعاي����ة اأفادوا بوجود طف����ل اأو اأكرث منخرطني يف جمال 

العمل«.
الذين �شملهم  الأطفال  وم�شى التقرير، اإىل اأن »%75 من 
ال�شتط����الع اأفادوا بقيامهم باأعمال غ����ر ر�شمية وخطرة 
مث����ل جم����ع القمام����ة، واأعم����ال البن����اء اليومي����ة، واخلردة 

والنفايات«.

م�سوؤول محلي يوؤكد ا�ستمرار الم�سكالت التعليمية وال�سحية في المدينة

تقرير فرن�ضي عن ذكرى هزيمة داع�ش: 
اإعادة اإعمار المو�ضل »بطيئة« 

مراقبون يدعون اإلى طماأنة دول الجوار من الم�سروع وعدم الت�سادم معها

تحديات كبيرة تعتر�ش »ميناء الفاو« واإ�ضرار 
على اإنجازه في الموعد المقرر

لقاء جمع ال�سوداني مع الحلبو�سي ومفو�سية النتخابات منت�سف الأ�سبوع الحالي
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ي�شرنا دعوتكم لال�شرتاك باملناق�شات اأدناه والتي تت�شمن جتهيز )املواد املذكورة يف اجلدول اأدناه( والواردة �شمن ح�شابات املوازنة اجلارية واالطالع على امل�شتم�شكات املطلوبة ميكنكم زيارة موقع �شركتنا على 
)www.moh.gov.iq(  واملوقع اخلا�ص بالوزارة )www.kimadia.iq( االنرتنت وعلى املوقع اخلا�ص بال�شركة

اأو اأقل و )2000000( مليونان دينار للمبلغ الذي يزيد على مليون دوالر وبخالفه فان العرو�ص �شوف تهمل  اأن ثمن م�شتندات املناق�شة التي )1000000( مليون دينار للمناق�شات ذات قيمة مليون دوالر  علما 
ويتحمل من �شرت�شو عليه املناق�شة اأجور االإعالن وعلى اأن يتم تقدمي وثائق االأعمال املماثلة مع العر�ص اأما التاأمينات االأولية والتي يجب اأن تكون بن�شبة 1% من قيمة العر�ص تقدم على �شكل خطاب �شمان 
نافذ ملدة �شنة كاملة وال يطلق املبلغ من امل�شرف اال بكتاب من ال�شركة يوؤيد انتفاء احلاجة اأو �شك م�شدق اأو كفالة م�شرفية �شامنة اأو �شندات القر�ص التي ت�شدرها امل�شارف احلكومية علما اأن طريقة الدفع 
�شتكون )ح�شب �شروط املناق�شة( وطريقة ال�شحن )CIP( اأو ح�شب ال�شروط وان ال�شركة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات وعلى من �شرت�شو عليه املناق�شة �شرورة تقدمي التاأمينات القانونية )كفالة ح�شن 
االأداء( البالغة 5%  من قيمة االإحالة وعلى �شكل خطاب �شمان اأو كفالة م�شرفية اأو �شك م�شدق اأو م�شتندات القر�ص التي ت�شدرها امل�شارف احلكومية ولغر�ص االطالع ميكنكم زيارة موقع ال�شركة اأو الوزارة 

املذكورين اآنفًا علمًا اإن املوؤمتر اخلا�ص باالإجابة على ا�شتف�شارات امل�شاركني �شيعقد ال�شاعة العا�شرة �شباحًا يوم 2022/12/20.
مالحظة / يف حالة م�شادفة موعد الغلق عطلة ر�شمية يكون اليوم التايل للدوام الر�شمي هو اأخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more 
information against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kimadia.iq) & the Ministry of Health website (www.moh.gov.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount of (1000000 ID) for the tenders value million dollar or less, and (2000000 ID) for value more than two million 
dollar otherwise offers will be relegated. The bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the bidder should attached, with presented offers, 
a documents of similar works.  Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid for (1) year and not released the a mount from bank 
unless by a letter confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan documents that issued by Government Banks 
, kindly note, the payment way will be (as per tender  conditions) ,the transportation way (CIP) or as per the conditions & Kimadia not committed to accept the lower tenders 
,the bidder whom will the tender will be relegate  on him has to present a legal insurance Performance bond at ratio (5%) from awarded value as like Insurance Letter or Bank 
Guarantee or Certified Cheek or Loan Document that issued by Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled 
Thursday  20 /12 /2022 at (10 AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening 
the tender.

اإعــــــــالن
وز�رة �ل�سحة/ �ل�سركة �لعامة لت�سويق �لأدوية و�مل�ستلزمات �لطبية

املدير العام

ترقم املفاحتةاملوا�شفات تاريخ الفتح تاريخ الغلقعدد مرات االإعالن 

Lab / 2022 / 5 / B1احتياج مستشفى الشطرة العام2022 / 12 / 20228 / 12 / 28املرة الثالثة 

تعلن محافظة ذي قار عن مناقصة مش��روع )مش��روع الربط الكهربائي وخط 
الدف��ع حملطة رف��ع مياه االمطار في حي 15 ش��عبان وتنفي��ذ محطة رفع مياه 
االمط��ار اجلامع��ة )4500 م3/س��ا( وخطوط الرب��ط حملطات رفع مي��اه االمطار 
)الصدري��ن، االم��ام الرضا( واخلط الناقل الى مبزل غ��رب الغراف في مركز قضاء 
النص��ر( ضمن قان��ون الدعم الطارئ لألم��ن الغذائي والتنمية رقم )2( لس��نة 
2022. خطة تنمية االقاليم واس��تناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 
(2( لس��نة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطي��ط والضوابط امللحقة بها 
وتعليم��ات تنفي��ذ املوازن��ة العامة االحتادي��ة النافذة وقانون الدع��م الطارئ ان 
وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف 
تنش��ر في اجلرائ��د الوطنية )املدى، الزمان، الصباح اجلديد( وس��يتم العمل عند 
فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياس��ية( 
والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االش��تراك فيها كما هو 
محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )اخلاصة بتعريف الدول 
املؤهلة(. وبإمكان مقدمي العطاءات ش��راء وثائق العط��اء باللغة العربية بعد 
تق��دمي طلب حتريري إلى العن��وان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اس��لوب 
الدفع س��يتم مبوجب وصل ش��راء يقطع من قبل قس��م حسابات املشاريع في 
دي��وان احملافظة وس��وف يتم عق��د املؤمتر اخل��اص باالجابات على استفس��ارات 
املش��اركن ف��ي املناقصة عند الس��اعة )12( ظه��راً من يوم )االثن��ن( املصادف 
2022/12/12 ف��ي الدائرة املس��تفيدة فعل��ى الراغبن من الش��ركات واملقاولن 
العراقي��ن املؤهلن واملصنفن من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والش��ركات 
العربي��ة واالجنبية م��ن أصحاب االختصاص مراجعة دي��وان محافظة ذي قار – 
قس��م العقود احلكومية لش��راء نس��خة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن 
س��عر العطاء الواحد )وكما مؤشر ازاءه( غير قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية 
التصنيف االصلية للش��ركات العراقية غير نافذة وأوراق التس��جيل للشركات 

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

أ- املتطلب��ات الفني��ة: اخلبرة العام��ة:- يتطلب ان تقدم الش��ركات خبرة عامة 
لعق��د عدد )1( منجز خالل مدة ال تتجاوز 3 س��نوات قبل املوعد النهائي لتقدمي 
العط��اء. واخلبرة التخصصي��ة )االعمال املماثلة( ولعقد ع��دد )1( ومببلغ ال يقل 
عن )7.815.942.000( سبعة مليارات وثمامنائة وخمسة عشر مليون وتسعمائة 
واثنان واربعون ألف دينار عراقي وللس��نوات ال� )10( الس��ابقة مت إجنازها بنجاح 

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

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

أوالً: األداء املالي الس��ابق الذي يظهر حتقيق األرباح للس��نتن األخيرتن في حال 
توفرها أو الس��نتن التي س��بقت االزم��ة املالية هي )2012 – 2013( و)كش��ف 

احلسابات اخلتامية( مصدق من محاسب قانوني. 
ثاني��اً: املوارد املالية )الس��يولة النقدية(: من خالل تقدمي م��ا يثبت القدرة املالية 
لتنفيذ املش��روع ملبلغ اكبر او يس��اوي )1.606.015.000( مليار وستمائة وستة 

مليون وخمسة عشر ألف دينار عراقي. 
ثالثاً: معدل االيراد الس��نوي ان يكون اكبر من أو يساوي )6.513.285.000( ستة 
مليارات وخمس��مائة وثالثة عش��ر مليون ومئتان وخمس��ة وثمانون ألف دينار 
عراقي )وعلى ان ال يقل عن س��نتن وال يزيد عن عش��ر سنوات( وخالل السنوات 

العشرة السابقة. 
د- املتطلبات القانونية:

اوالً: االهلية وتش��مل )جنس��ية الش��ركة مقدم��ة العط��اء – ال يوجد تضارب 
باملصال��ح، ل��م يتم ادراج الش��ركة املقدمة في القائمة الس��وداء، الش��ركات 
اململوكة للدولة )ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون 
التج��اري وان ال تك��ون وكاالت تابعة لصاحب العمل(، غير مس��تبعدة من قبل 
صاح��ب العمل او اس��تناداً إلى قرار صادر من قب��ل االمم املتحدة / مجلس األمن 

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

العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار. 
ثالثاً : ش��هادة تأس��يس الش��ركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة 
العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية العراقية 

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

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

1- كل العط��اءات يجب ان تتضمن ضمان للعط��اء )التأمينات االولية( ملقدمي 
العط��اءات مبوجب خط��اب ضمان بنكي او صك مصدق او س��فتجة صادرة من 
مصرف معتمد في العراق وبنس��بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع 
ومعن��ون إلى جهة التعاق��د )ديوان محافظة ذي قار/ قس��م العقود احلكومية( 
ويذك��ر في��ه رقم واس��م املناقصة ويك��ون نافذ مل��دة 150 يوم م��ن تاريخ غلق 
املناقصة وعلى املناقص الفائز )الش��ركة او املقاول( الذي ترسو عليه املناقصة 

مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن 
التنفي��ذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر من احد 
املص��ارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة 

الصيانة وتصفية احلسابات النهائية. 
2- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات 
املقدمة من املناقصن مس��تجيبة عن��د تلبيتها ملعايير التأهي��ل احملددة فيها 
بفروعه��ا كاف��ة والش��روط القانوني��ة والفني��ة واملالية املطلوبة في ش��روط 
املناقصة وف��ي حال عدم التزام مق��دم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياس��ية 

بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
3- تبق��ى 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 املناقص��ة اجور النش��ر واالعالن وآلخ��ر اعالن عن 
املناقص��ة وان تتحمل الش��ركة التي يح��ال بعهدتها العمل كاف��ة الضرائب 
والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات 

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

تاريخ استالم املركز للطلب. 
7- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون 
مس��ؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد مشاركة 
مص��ادق عليه اصولياً مع العطاء او منوذج اتفاق أولي على الش��راكة موقع من 
قبل اطراف الش��راكة معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل أو االنس��حاب في 
حال رس��و املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد الش��راكة بينهما مصدق 
اصولي��اً بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14 يوماً( من تاريخ توقيع العقد 
وفي حال انس��حاب احد الشركاء وفيتم معاملة املشتركن 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 الش��ركات واملقاولن واجملهزين املتقدمن على العطاءات باستكمال 

النواق��ص الت��ي تس��مح به��ا التعليمات خالل س��بعة اي��ام م��ن تاريخ فتح 
عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.

12- تك��ون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمش��روع مع 
مراعاة االلتزام بضوابط الس��عر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها للمواصفات 

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

الى صاحب العمل.  
14- في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول( السلفة فال يحق له ان يطالب بأي 
تعويضات وعليه االس��تمرار بتنفيذ املشروع وعلى كفاءاته املالية التي قدمها 
ابتداءاً عن اإلحالة وتس��تمر مطالبته ملستحقاته اصولياً دون االخالل مبضمون 

املادة 62/ط من شروط االعمال الهندسية املدنية بقسميها األول والثاني. 
15- ال يحق للش��ركات التي لديها ثالث عقود أو أكثر لم تنفذ االش��تراك بهذه 
املناقصة اس��تناداً الى ما جاء بكت��اب وزارة التخطيط – دائرة العقود احلكومية 

العامة – قسم االستشارات والتدريب العدد 25524/7/4 في 2022/9/27 . 
16- ان آخ��ر ي��وم لتقدمي العطاءات نهاية الس��اعة )11( ظهراً م��ن يوم )االثنن( 
املص��ادف 2022/12/19 إل��ى العنوان التال��ي محافظة ذي قار - قس��م العقود 
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية- االدارة احمللية- قرب مصرف الرش��يد 
- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار س��ابقاً(... على ان تكون االسعار املقدمة 
بالدين��ار العراقي حص��راً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مس��تندات العطاء 
وتك��ون الكتاب��ة واضح��ة وخالية من احل��ك والش��طب وتكون جمي��ع األوراق 
مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للش��ركة ورقم الهاتف والبريد 
االلكترون��ي ويلتزم املق��اول بصحته ويعتب��ر التبليغ من خالله مل��زم واصولياً 
وكم��ا يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية األحوال املدنية وبطاقة 
السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد االلكتروني، وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن باحلضور الى ديوان محافظة ذي 
قار - مبنى احملافظة القدمية – ش��ارع النيل، وس��وف ترفض العطاءات املتأخرة، 
وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس��مية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على 
ان تق��دم العطاءات داخ��ل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس��م 

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

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

جمهورية العراق
حمافظة ذي قار 

ق�شم العقود احلكومية
العدد: 1957

التاريخ: 2022/12/4

املناق�شة: رقم )55( 
اإىل / كافة املقاولني وال�شركات العراقية واالأجنبية

م / اإعــــــالن

�شعر الك�شف ت
امل�شادق 

مدة 
الدائرة ا�شم امل�شروع العمل 

التاأمينات املطلوبة/ املوقع امل�شتفيدة 
بالدينار 

الت�شنيف على 
االأقل 

�شعر العطاء 
بالدينار 

730 يوم 111.421.744.000
مشروع الربط الكهربائي وخط الدفع حملطة رفع مياه االمطار في حي 15 شعبان وتنفيذ 
محطة رفع مياه االمطار اجلامعة )4500 م3/سا( وخطوط الربط حملطات رفع مياه االمطار 

)الصدرين، االمام الرضا( واخلط الناقل الى مبزل غرب الغراف في مركز قضاء النصر

مديرية مجاري 
ذي قار

النصر
1% من قيمة الكشف 

التخميني 
انشائية الثالثة 

 1.000.000
مليون دينار 

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

الدكتور حممد هادي ح�شني 
حمافظ ذي قار

املعدات واآلليات 
)توفير او تعاقد(

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

مهندس 
مدني عدد )2) 

مهندس 
كهرباء عدد )1) 

مهندي ميكانيك 
عدد )1)

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

فقدان هوية 
فق��د من��ي الب��اج الصادر م��ن وزارة 

العدل باس��م )ج��واد كاظ��م موات 

خل��ف( يرجى عل��ى من يعث��ر عليه 

تسليمه لجهة اإلصدار.. مع التقدير 

اإعـــــالن
بناًء عل��ى الدعوى المقامة من قبل المدعي )علي حس��ين 
كاظم حس��ون( الذي يطلب تبديل لقب من )النصيري( إلى 
)الطائي( مم��ن لديه اعتراض مراجعة ه��ذه المديرية خالل 
مدة أقصاها )15 يوم( وبعكس��ه سوف تنظر هذه المديرية 
في الدعوى وفق أحكام المادة )22( من قانون األحوال المدنية 

رقم )3( لعام 2016. 
اللواء المدير العام 
ريا�ص جندي الكعبي 



 بغداد / اإياد ال�صاحلي

اأكييييييد د.ليييييييييث الييييييعييييييزاوي، اخلييبيير 
اأن  الييبييارا�ييسييايييكييولييوجييي،  اليييييدويل 
البارا�سايكولوجي  علم  بني  العالقة 
واليينيي�ييسيياط   Parapsychology
وذات  تامة  لة  ب�سِ ُمتبادلة  الريا�سي، 
تييياأثييير يف اجتييييياه تيينييمييييية اليينيي�ييسيياط 
اليييذهييينيييي واحليييييركيييييي لييلييريييا�ييسييي، 
يف  الِعلم  هييذا  توظيف  اىل  ون�سعى 
الو�سول  لتحقيق  الريا�سي  املجال 
يف  للريا�سيني  الييعييايل  الإجنييياز  اىل 

املناف�سات املحلّية والدولّية.
وقييييال الييييعييييزاوي يف حييديييث خيي�ييّص 
" عيييميييليييُت كييخييبيير  بيييييه )املييييييييييييدى(  
بييارا�ييسييايييكييولييوجييي ونييفيي�ييسييي ملييدة 
15عامًا يف اللجنة الأوملبية الوطنية 
�ييسييميين مييييالك اأكييادمييييييتييهييا لييتييعييزيييز 
ثييقيية الييريييا�ييسيييييني بيياإمييكييانييّييية اإحييييراز 
عملي  ت�سجيل  ومّت  اجلّيدة،  النتائج 
البييتييكيياري يف الييعييراق وعييامليييييًا عرب 
الفكرّية  للملكّية  الييعيياملييّييية  امليينييّظييميية 
كي  بيي�ييسييوييي�ييسييرا  جيينيييييف  يف   WIPO

علمّية".  فكرّية  "ُملكّية 
" اأعمل على تطوير وزيادة  واأ�ساف 
للقدرات  الريا�سيني  كييفيياءة  ن�ساط 
وت�سخي�ص  واليينييفيي�ييسييّييية  الييذهيينييّييية 
نييقيياط اليييقيييّوة واليي�ييسييعييف لييديييهييم من 
والتحليل  الت�سخي�ص  عييمييل  خيييالل 
لييلييعييوامييل اليينييفيي�ييسييّييية والييعيي�ييسييبييّييية 
لدرجات  النوعّية  والبدنّية  والذهنّية 
وتقنية  الييعييميييييق،  الييذهيينييي  الييركيييييز 
ال�سعوري  والقلق  احلركّية،  الطاقة 
واليييتيييوتييير الييعيي�ييسييبييي، عيييين طييريييق 
فييوق  الأدراك  ُقيييييدرات  ا�ييسييتييخييدامييي 
 ESP )PERCEPTIN( احليي�ييسييي 
 psi لطاقة   EXTRASENSORY
اأ�سكال  وحتليل  ت�سخي�ص  خالل  من 
املذكورة  ملتغّراتهم  املوجّية  الهالة 

اآنفًا".
موازنة الطاقة والأ�صاليب 

النف�صّية
وبيييينّي " ميين املُييمييكيين بييعييد ذليييك عييالج 
القّوة  نقاط  وتطوير  ال�سعف،  نقاط 
با�ستخدام موازنة الطاقة والأ�ساليب 
تقليل  يف  ذليييك  وييي�ييسيياعييد  النف�سّية، 

الإ�يييسيييابيييات الييريييا�ييسييّييية، وخيي�ييسييائيير 
لفح�ص  امليينييافيي�ييسييات،  يف  اليييفيييرييييق 
القريب  وامل�ستقبل  احلييايل  الو�سع 
بناء على امل�سكالت التي توؤّثر عليهم، 
ومن  واخل�سارة،  الفوز  �سلوك  وفهم 
العايل  الإجنييياز  حتقيق  فهم  املُمكن 
هي  هذه  الريا�سة،  يف  اأعمق  ب�سكل 
الق�سايا التي ل ي�ستطيع اأن يكت�سفها 
العلوم  يف  �سون  واملتخ�سّ املدربون 
الريا�سّية با�ستخدام مناهج التدريب 

القيا�سية.
يرتبط  ما  ت�سخي�ص  اإن   " وا�ستدرك 
بييحيياليية امليينييافيي�ييص امليييقيييابيييل الآنيييّيييية 
الريا�سي  الأداء  يف  وامل�ستقبلّية 
والنف�سي هو غر منظور من اجلانب 
املييعيينييوي لييلييمييدربييني والييريييا�ييسيييييني، 
وهي اأول جتربة علمّية نوعّية عاملّيًا 
النف�سّية  الييتييجييريييبييّييية  الييبييحييوث  ميين 
با�ستخدام  والييبييارا�ييسييايييكييولييوجييّييية 

قدرات الإدراك فوق احل�ّسي يف جمال 
�ص الريا�سي. التخ�سّ

مباراة العبور
انطالق  بداية  " عند  العزاوي  وذكيير 
يية  ميينييافيي�ييسييات املييجييمييوعييات اخلييا�ييسّ
اأن  لحظُت   2022 قطر  العامل  بكاأ�ص 
ال�سعودي  املنتخبني  بييني  املناف�سة 
فوز  واأن  قوية،  �ستكون  والأرجنتني 
املباراة  هذه  يف  ال�سعودي  املنتخب 
ت�ساعدُه  جيييدًا  جييّيييدة  بييداييية  ي�سّكل 
اأن  بييعييد   16 الييييدور  اىل  الييعييبييور  يف 
ييينييافيي�ييص امليينييتييخييبييات الأخيييييييرى يف 
�ص  كمتخ�سّ لذلك  جمموعته،  نف�ص 
له  وعملي  دويل،  بارا�سايكولوجي 
عييالقيية بيييالإجنييياز الييريييا�ييسييي، رغييبييُت 
التدريبي  املالك  ر�سالة اىل  اأوّجييه  اأن 
اليي�ييسييعييودي لكرة  ولعييبييي امليينييتييخييب 
القدم". واأو�سح " كتبُت يف ر�سالتي 

عن  وحتلياًل  ت�سخي�سًا  لل�سعوديني 
منتخبهم وغرميه قبل بداية املناف�سة 
بال�ساعة  وحتيييدييييدًا  �ييسيياعييات،  بييعييّدة 
ت�سرين   22 بييتيياأريييخ  �سباحًا   9،28
حالة  و�ييسييفييُت  حيييييث   2022 الييثيياين 
قدرات  ا�ستخدامي  خالل  من  املباراة 
اأن  لهم  وقلت  احل�ّسي  فييوق  الإدراك 
اأ�ييسييلييوب لييعييب ميينييتييخييب الأرجيينييتييني 
اأكرث  والهجوم  الو�سط  على  ز  �سُركِّ
من الدفاع، واأن حالة الركيز الذهني 
لالعبيه جّيدة جدًا، ويف نف�ص الوقت 
من املُمكن اأن يرتكبوا الهفوات خالل 
ي�ستطيع  وعيينييدهييا  املييييبيييياراة،  �ييسيير 
املنتخب ال�سعودي ال�ستفادة من هذه 
مييرتييّدة  ميين خييالل هجمات  الييهييفييوات 
�سريعة، ومن املُمكن اأن يحقق اأهداف 
فيها، اأما بالن�سبة للمنتخب ال�سعودي 
اأن يكون حذرًا من القلق املُبالغ  عليه 
يييييوؤّدي اىل اخليييوف من  واليييذي  فيه 

الييفييريييق امليينييافيي�ييص، مييا يييحييدُث �سعفًا 
تنفيذ  ت�سّتت  الذهني، ويتم  بالركيز 
امللعب مّما  الأ�سراتيجّية يف  اخلّطة 

توؤّدي اىل خ�سارة كبرة".

تبادل الثقة
ويييوا�ييسييل اليييعيييزاوي قييولييه " اأكيييدت 
اإحكام  جدًا  املهّم  من  اأنه  لل�سعوديني 
الدفاع، وعدم اإف�ساح املجال ملهاجمي 
على  للح�سول  الأرجيينييتييني  منتخب 
فر�سة ت�سديد على مرماكم من خارج 
الثقة  تييبييادل  املييهييم  اجلييييزاء،  منطقة 
حتقيق  يف  وبقدراتهم  الالعبني  بني 
الإجنيييياز الييعييايل، وهيييذا يعترب دافييع 
باإذن  والفوز  الن�سر،  لتحقيق  ممتاز 

الله تعاىل".
" مت و�يييسيييول ر�ييسييالييتييي اىل  وذكيييييَر 
املنتخب ال�سعودي قبل بداية املباراة 
مييين خييييالل بع�ص  �يييسييياعيييات  بيييياأربييييع 

اليير�ييسيياليية كانت  الأ�يييسيييدقييياء، وهييييذه 
عملي  بطبيعة  لييلييتييعييريييف  حمييياولييية 
العلمي من املُمكن اأن ي�ساعد املنتخب 
املناف�سة  تلك  اجتياز  على  ال�سعودي 
بيينييتيييييجيية اإيييجييابييّييية ومييقييبييوليية لييدى 
اجلميع، وباركت لهم الفوز التاأريخي 
يف   )1-2( الأرجيينييتييني  منتخب  على 
اأ�سهم  من  و�سكرُت   ،2022 مونديال 

و�ساعد يف حتقيق هذا الفوز املهم".

القطريون مل يرّدوا!
اأن  " حيييياولييييُت  الييييعييييزاوي  وكيي�ييسييف 
املنتخب  مييي�يييسيييوؤويل  ميييع  اتيييوا�يييسيييل 
الييقييطييري ميين خيييالل اأّحييييد ال�ييسييدقيياء 
لغر�ص اإر�سال ر�سالة لهم قبل ر�سالتي 
ة حول  اىل املنتخب ال�سعودي، خا�سّ
بييداييية  قييبييل  والييتييحييليييييل  الت�سخي�ص 
الإكيييييوادور  منتخب  مييع  مناف�ستهم 
بيومني، ولكن مل يرْد اأي جواب منهم 

لالأ�سف".
" كنت  قييولييه  اخلييبيير يف  وخييليي�ييص 
اأرغُب اأن اأر�سل ر�سائل اىل املنتخبني 
قبل  واملييغييرب  تون�ص  مثل  العربيني 
لدّي  لي�ص  ولكن  مناف�ساتهما،  بداية 
املنتخبات،  لتلك  توا�سل  و�سيلة  اأية 
ميييبيييارك لييالعييبييي ميينييتييخييب املييغييربييي 
الإجنييييياز الييعييايل الييييذي حييّقييقييوه يف 
النهائي،  ُربيييع  اليييدور  اىل  الييو�ييسييول 
اجييتييييياز  يف  ييينييجييحييوا  اأن  ونييتييمييّنييى 

الربتغال بعد غد ال�سبت". 
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اأكد اأن قدرات الإدراك فوق الح�ّصي اأول تجربة علمّية عالمّيًا

ليث العزاوي: ر�سالتي و�سلت اإلى ال�سعوديين وعّززْت ثقتهم بهزيمة الأرجنتين
ع��ف التركي��ز الذهن��ي!    خ�ص��ارة المب��اراة نتيج��ة للقل��ق الُمبال��غ ب��ه و�صُ

الحدث األولمبي

 عم�ار �ص�اطع
معالي الكلمة

رّبا تكون هذه هي فر�سييية الُعمر احلقيقّية التي و�سلت مِلنتخب 
املغرب الذي يحمل لواء العرب بعد اأن بلغ هذه املرحلة املتقّدمة، 
ليكيييون من بني اأف�سيييِل ثمانيِة منتخباٍت يف العيييامل، بعد اأن حّقق 
نتائج ُي�سار اليها بالفخر لكِلّ من يعي�ص يف اأر�ص وطننا الكبر.

اأُجيييزم متاميييًا اأن جمييييع اأهلنا يف الوطييين العربي وحّتيييى من ُهم 
يقِطنيييون خارجُه، يفتخرون بنتخب املغيييرب الذي �سطع جنمُه، 
ودخيييل بعنفوان وكربياء اىل اليييدور ُربع النهائيييي ملونديال كرة 

القدم الذي حتت�سنه مالعب دولة قطر ال�سقيقة.
اأدرك اأنيييه اجناز غييير م�سبيييوق، ولكّنه بحاجة كبيييرة اىل الدعم 
ملوا�سلييية الطريق بال�سكل الذي مينحنا بارقة اأمل لتحقيق جناح 
ُيح�سب لنا جميعًا، بعيييد اأن وا�سل "اأ�سود الأطل�ص" حَتليقهم يف 
الدوحييية، و�سّموا املاتيييادور الإ�سباين اىل �سحاياهيييم الكروية، 
واأوقفيييوا اأحيييالم " لوي�يييص اإنريكيييي" ومعيييه جنوم رييييال مدريد 

وبر�سلونة، عند حدود دور الي 16.
لقد اأبدع اأ�سود املغيييرب، وعرفوا كيف يرّو�سون الثور الإ�سباين 
نتيجييية براعييية حار�سهم وخطيييوط الفريق التي كانيييت يف يومها 
احلقيقي وهي ُتلّقن اأبرز لعبي العامل در�سًا يف الكفاح والتفاين، 
وت�سعى لتحقيق ما عجز عنه جنوم مّثلوا منتخبات عربّية كبرة 

طيلة امل�ساركات ال�سابقة يف الن�سخ املونديالية املا�سية.
وهنيييا ل اأرييييد املقارنييية فيما حيييدث من م�سييياركات عربيييية فقرة 
م�سيييت ودخلت يف �سجييياّلت التاريخ، بقدر حماولتيييي البقاء يف 
اأجيييواء التقيييييم الفعليييي الذي و�سيييل اليه لعبيييو منتخب املغرب 
وِحنكة مدّربهم وليد الركراكي الذي فعل ما مل يفعله كبار مدربي 
العامل مع منتخبيييات عريقة خا�ست جتارب يف كوؤو�ص العامل مع 
ال�سعودية وتون�ص واجلزائر وم�سر والإمارات والكويت وقطر 
وحتيييى منتخبنيييا الوطنيييي، لأنهيييا كانت ت�سيييل اىل حيييدود معّينة 
ول تتجييياوز �سقف حتقيق النجاحات كميييا حّققها منتخب املغرب 

اليوم.
اأجييييال كروّية عيييّدة �سّطرت لكرة املغيييرب الأ�سا�يييص الفعلي لبناء 
م�سرتيييه الذهبّيييية عرب عقود م�ست، لكن احلّق يجيييب اأن ُيقال اأن 
عييياب وو�سل  هيييذا اجليل عرب حيييدود املفاجاآت وجتييياوز كّل ال�سِ
اىل �سّفييية النجاح والطموح بف�سيييل التما�سك الفّعال والن�سباط 
العيييايل، وا�سعيييني ُن�سب اأعينهيييم كيفّية اإ�سعاد اأهلنيييا يف املغرب 
وكّل العرب مييين اأجل ت�سجيل ب�سمة عجز عن حتقيقها من ميتلك 

امكانيات اأعلى واأر�سدة اأكرث ودعم ل حدود له.
كرة املغرب التي ُت�سّرفنا اليوم وهي متّثل كل عربي، اأمام حمّطة 
واحيييدة يف جتييياوز منتخيييب الربتغيييال يف اليييدور ُربيييع النهائي 
لُتحّلق يف مالعب الدوحة، وتكتب للتاريخ الكروي �سطور املجد 
التيييي مل ينجح يف تدوينهيييا اأ�ساطر كروّية �سبقت اجليل احلايل 

..منتخب املغرب هو الأقرب لأن يكون منتخب ِمَن َذَهْب.  

كرة المغرب وفر�سة الُعمر

اأدرك اأنه انجاز غير م�صبوق، ولكّنه 
بحاجة كبيرة الى الدعم لموا�صلة 

الطريق بال�صكل الذي يمنحنا بارقة 
اأمل لتحقيق نجاح ُيح�صب لنا جميعًا، 

بعد اأن وا�صل "اأ�صود الأطل�س" َتحليقهم 
في الدوحة، و�صّموا الماتادور الإ�صباني 

الى �صحاياهم الكروية

البرازيلكرواتيا
18:00 م�صاًء

الرجنتينهولندا
22:00 م�صاًء

كأس العالم قطر 2022
 مباريات اليوم

 بغداد / المدى اجلمعة 9 كانون الأول 

تّوج فريق غاز الجنوب بطاًل لكاأ�ص 
ال�سوبييير بالكرة الطائرة،، اإثر فوزه 
عليييى مناف�سِه فرييييق الجي�ص بثالثة 
اأ�سيييواط مقابيييل �سيييوط واحيييد، في 
المبييياراة التيييي جيييرت اأم�يييص الأّول 
عنيييكاوا  اأكاد  قاعييية  فيييي  الثالثييياء، 

بمحافظة اأربيل.
واأنتهت اأ�سواط المباراة )27-29( 
و)25- و)25-17(  و)22-25( 
22(. مييين جهتيييه كّرم رئي�يييص اتحاد 
العبيييادي  جمييييل  الطائيييرة  الكيييرة 
منتخيييب ال�سّييييدات بعيييد ح�سولهّن 
على المركز الرابع في بطولة اتحاد 
غيييرب اآ�سيا التيييي اأختتميييت موؤّخرًا 
في العا�سمييية الأردنّية عّمان، ف�ساًل 
عييين تكرييييم رئي�ص التحييياد الفرعي 
ال�سابيييق فيييي كركيييوك �سبييياح خالد  

وميييدرب �سّييييدات العيييراق ال�سابيييق 
�سعد بهنيييام، لجهودهميييا القّيمة في 

الفترات ال�سابقة.
وفيييي لعبة المبيييارزة، قيييّرر التحاد 

والخما�سيييي  للمبيييارزة  الدوليييي 
الحدييييث ت�سمية زيييياد ح�سن جا�سم 
لمهّمييية  العراقيييي  التحييياد  رئي�يييص 
الأ�سيييراف عليييى لجنييية التجهييييزات 

فيييي بطولة العاليييم التيييي �ستقام في 
بلغارييييا خيييالل �سهييير ني�سيييان عيييام 
2023 كما تّم اختيار الحكم الدولي 
د.عيييالء عبد الليييه لقييييادة مناف�سات 

البطولة ذاتها.
وكان اتحييياد المبيييارزة والخما�سي 
الحدييييث قد �سيييارك فيييي اجتماعات 
الجمعّيييية العمومّية لالتحاد الدولي 
موناكيييو   مدينييية  فيييي  ُعقيييد  اليييذي 
الفرن�سية منت�سف ال�سهر الما�سي، 
ييية الإلكترونّية بم�ساركة  عبر المن�سّ
97 دولة، واأ�سفر الجتماع عن ُجملة 
من القيييرارات المهّمييية التي �ستخدم 
اللعبة، و�ستجيييد طريقها للتنفيذ في 
الفتيييرة المقبلييية، واأرتييياأى التحييياد 
الدولي اأن ُتطبَّق تليييك القرارات في 
الموؤّميييل  الأولمبّيييية  الألعييياب  دورة 
تنظيمها في مدينييية لو�ص اأنجلو�ص 

الأمريكية عام 2028.

غاز الجنوب بطل �سوبر الطائرة.. ومهّمة 
دولّية جديدة للُمبارزة

 متابعة/ المدى

اأعرب الأ�سطورة كري�ستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، عن 
�سعادته بتاأّهل فريقه لُربع نهائي كاأ�ص العالم قطر 2022.

وتاأّهيييل منتخب البرتغال لدور الي 8 من بطولة كاأ�ص العالم 2022، 
بعيييد اأن تغّليييب عليييى منتخيييب �سوي�سيييرا، بنتيجييية 6-1 فيييي ختام 
مبارييييات دور الي 16. ون�سر رونالدو، عبييير �سفحته الر�سمية على 
"في�سبوك"، �سورًا من احتفاله باأّحد الأهداف مع زمالءه، وكتب: 
كرة  في  م�سابقة  اأكبر  في  تاريخّية  بنتيجة  للبرتغال،  رائع  "يوم 
القيييدم العالمّيييية". واأ�سييياف: "عر�يييص رائيييع من قبل فرييييق مليء 
بالمواهب وال�سباب، مبيييارك لمنتخبنا الوطني.. الحلم حّي حتى 
النهايييية.. هّيا يا برتغال". و�سارك رونالدو كبديل بحلول الدقيقة 
73 ميييكان زميليييه جيييواو فيليك�ص، لكّنه ليييم يحرز اأي هيييدف. وفي 
ال�سيييياق نف�سه، انهال فرناندو �سانتو�ص، مدرب منتخب البرتغال، 
بالمديح على قائد الفريق كري�ستيانو رونالدو، بعد جلو�سه بدياًل 
اأميييام �سوي�سرا. وقال �سانتو�ص، في ت�سريحيييات اأبرزها الح�ساب 
الر�سميييي لفابريزييييو رومانو خبيييير النتقالت عليييى "في�سبوك": 
ل وقائد حقيقي، لم يخلق اأي  "كري�ستيانو اأظهر اأنه محترف مف�سّ
م�سكلييية". واأ�سييياف: "تحّدثنا قبل المباراة، وليييم يكن لديه م�سكلة 
في قيييراري )الجلو�ص على دكة البيييدلء( كري�ستيانو مثال ُيحتذى 
بيييه". و�سرب منتخب البرتغال موعدًا نارييييًا مع منتخب المغرب، 
فيييي الدور ُربيييع النهائي، بعيييد اأن اأطييياح اأ�سود الأطل�يييص بمنتخب 

اإ�سبانيا بركالت الترجيح.

 متابعة/ المدى

عييين  اإ�سبانيييي،  تقريييير �سحفيييي  ك�سيييف 
المدرب الأقيييرب لخالفة لوي�ص اإنريكي، 

في تدريب منتخب اإ�سبانيا.
وخ�سييير منتخيييب اإ�سبانييييا اأميييام نظيره 
 )0-3( الترجييييح  بيييركالت  المغربيييي، 
بعد انتهييياء الوقتين الأ�سلي والإ�سافي 
بالتعادل ال�سلبيييي، ليودع مونديال قطر 

من الدور ثمن النهائي.
�سييييرو"  "اأونيييدا  اإذاعييية  وبح�سيييب 
الإ�سبانيييية، فاإن القرار الأقرب اأن يخرج 
مييين التحييياد الإ�سباني قريبًا جيييدًا، هو 

اإقالة لوي�ص اإنريكي من من�سبه.
واأ�ساف التقرير، اأنه في حال ال�ستقرار 
تعييييين  �سيتيييم  اإنريكيييي،  رحييييل  عليييى 
الإ�سبانيييي روبرتيييو مارتينييييز، المديييير 

الفني ال�سابق لمنتخب بلجيكا.
ورحل مارتينيز عن من�سبه بعد احتالل 
المركز الثالث فيييي مرحلة المجموعات، 
وتودييييع البطولة مبّكرًا، فيييي مجموعة 
وكرواتييييا  المغيييرب  منتخبيييات  �سّميييت 

وكندا.

مييين ناحيتيييه �سيييّد الإ�سبانيييي �سيرجييييو 
رامو�ص، مدافع باري�يييص �سان جيرمان، 
مييين اأزر لعبيييي منتخيييب اإ�سبانييييا، بعد 

توديع كاأ�ص العالم من دور الي 16.
ون�سييير رامو�ص، عبر �سفحتيييه الر�سمّية 
عليييى "في�سبيييوك" �سيييورة قديمييية له مع 
منتخيييب اإ�سبانيا، وكتيييب: " اليوم اأكثر 
من اأي وقت م�سى، فخور بَعَلِمنا، فخور 

ببلدنا وفخور بالعبينا".
واأ�سييياف: " اإ�سبانييييا ل تخ�سر، اإ�سبانيا 
تتعّليييم، اإ�سبانييييا تتعّثر وت�سقيييط، لكّنها 

تنه�ص وت�ستمّر في القيادة".
وختيييم: " �سنعود و�سنعيييود اأقوى، هّيا 

اإ�سبانيا". 
وليييم يتيييم ا�ستدعييياء رامو�يييص للم�ساركة 
ميييع منتخب اإ�سبانيا فيييي مونديال قطر، 
عليييى الرغيييم مييين جاهزّيتيييه وم�ساركتيييه 
ب�سيييكل اأ�سا�سي مع فريقيييه باري�ص �سان 

جيرمان.
الجييييل  اأفيييراد  اأّحيييد  رامو�يييص،  ويعيييد 
التاريخيييي للمنتخيييب الإ�سباني، والذي 
حّقق بطولتي ييييورو متتاليتين )2008 
و2012( وبينهما لقب مونديال 2010.

رونالدو ُيحّم�س لعبي 
البرتغال للدور 8

 مارتينيز الأقرب لتدريب 
منتخب اإ�سبانيا
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» الق�سم الخام�س » 

اإن عم���ل غائ���ب كمرتج���م مل  الق���ول  م���ن  ب���د  ل 
يج���د التقدير ال���ازم له. حق���ا اإنه من���ح امليدالية 
احلكومية ال�ش���وفيتية “ �ش���ارة اجل���دارة “  كما 
منح �ش���هادات تقدير عديدة م���ن قبل جلنة الدولة 
للن�ش���ر وداري “ التق���دم “ و”رادوغ���ا” للن�ش���ر. 
واإعت���ر زم���اوؤه م���ن امل�ش���تعربني الرو����س  اإن 
عمله يعتر حدثا  يف ن�ش���اط دار الن�شر ، وثمنوا 
كل التمث���ني  مهارت���ه اللغوية  وتعمق���ه يف اإدراك 
املغزى الروح���ي  ملوا�شيع تب���دو للوهلة الأوىل 
ب�شيطة يف تاري���خ الأدب الرو�شي ، وكذلك الدقة 
يف نق���ل الإ�شب���اع  العاطفي  لاأح���داث املاأ�شاوية 
الكث���رة يف تاري���خ رو�شيا.لك���ن “ اخلدمة “ يف 
جمال الرتجمة كانت ت�شلبه الوقت الثمني الازم 
للغاية من اأجل ممار�شة التاأليف ، وتبني اأنه وقت 

�شئيل .
مع ذلك يبع���ث لاأ�شف البالغ  وغي���اب العدالة اأن 
عم���ل غائب الأخر يف جم���ال الرتجمة  ، والعمل 
ال�شخ���م )40 ملزمة طباعية (، ال���ذي �شلبه فرتة 
ع���ام كام���ل من حيات���ه )الع���ام الأخ���ر!( بقي با  
ن�ش���ر  خ���ال 15 عام���ا بع���د وفات���ه. واأ�شباب ذك 
كث���رة واأهمه���ا  اأن دار الن�ش���ر “ رادوغا “ حيث 
عم���ل غائب يف ال�شنوات الأخرة  اأغلقت اأبوابها  
خ���ال اأح���داث “ البري�شرتوي���كا” يف الأع���وام 
الأخرة ، و�ش���ارت ت�شبو اىل حتقيق الأغرا�س 
التجاري���ة ح�شرا و�شارت تن�ش���ر كتبا من �شنف 
اآخ���ر . ث���م �ش���اءت الأو�ش���اع لحقا ، وله���ذا بقي 

الن�س املرتجم با ن�شر بعد وفاة غائب.
اأن املق�ش���ود بالأمر هو رواي���ة ليف تول�شتوي “ 
بطر����س الأكر” التي ح���ازت على �شه���رة كبرة 
يف رو�شي���ا. كما نقل���ت اىل ال�شا�شة اأكرث من مرة 
. ويعت���ر بطر����س الأك���ر بالن�شب���ة اىل تاري���خ 
رو�شي���ا من اأب���رز ال�شخ�شيات : فه���و القي�شر – 
امل�شل���ح  الذي حطم  الركائز القدمية واقام الباد 
ذات النظ���ام  الأب���وي القدمي  عل���ى اأ�ش�س جديدة 
، الأم���ر ال���ذي جت�ش���د  ب�ش���كل �شاط���ع يف ن�شب 
الفار����س ال�شه���ر “ الفار����س النحا�ش���ي” ، الذي 

ا�شب���ح لي�س ن�شبا لبطر�س الأكر فقط ، بل رمزا  
للعا�شم���ة اجلديدة للدول���ة الرو�شية – �شانكت- 

بطر�شبورج.
لك���ن “ بطر����س الأك���ر “ لي�شت رواي���ة تاريخية 
فق���ط عن القي�ش���ر – الغرب���ي النزعة ال���ذي فتح 
ناف���ذة على اأوروب���ا، بالرغم م���ن اأن هذا اجلانب  
ميك���ن با ري���ب اأن يثر اإهتمام اأية ب���اد نامية . 
ويكم���ن املغزى الرئي�شي  ل���ه يف اأنه يتك�شف فيه  
ب�شكل �شاط���ع وجمازي تغر التوجه���ات والقيم 
الثقافي���ة والعقائدي���ة   يف حلظ���ات اإنعطاف  يف 
تط���ور الدولة الرو�شية ، وتتابع م�شائر  الأبطال 
يف �شياق العملية الدرامية لت�شكل وقيام ال�شعب 

الرو�شي كاأمة. 
      وعموم���ا اإن ه���ذه الرواي���ة  ت�ش���كل نظرة اىل  
التاري���خ يف واحد م���ن اأكرث الع�ش���ور  ماأ�شاوية 
البن���اءة   الع�ش���ورة  م���ن  نف�ش���ه   الوق���ت  ويف 
والإبداعي���ة ع���ر احلداثة التي جتد له���ا اأ�شداءا  
ومقارب���ات وت�شابه���ات كثرة . وق���د ا�شار غائب 
يف �شي���اق العم���ل يف ترجمة الرواي���ة مرارا  اىل 
ه���ذه اخل�شو�شي���ة  وكان يج���د اأحيان���ا �شعوبة 
يف ترجمة بع�س امل�شطلح���ات اللغوية القدمية. 
ومع���روف اإن رواية الك�ش���ي تول�شتوي تعر�شت 
اىل  النق���د لكونها ل تعك�س تاريخ بطر�س الأكر 
بقدر م���ا تعك�س احلقبة ال�شتاليني���ة.  لكنها لقيت 
التثم���ني من قبل كب���ار الكتاب. ويع���رف مثا اأنه 
حت���ى اإيفان بونني ، اأحد نق���اد الك�شي تول�شتوي 
املت�شددي���ن  ، وع���رف اأح�ش���ن م���ن غ���ره تقلبات 
مواق���ف “ الكون���ت الأحم���ر “، قد اأب���دى اإعجابه 

برواية “ بطر�س الأكر ». 
      ل مياري اأحد يف اإن رواية “ بطر�س الأكر “ 
�شتلقى الإهتمام ل���دى الإنتلجن�شيا والطاب يف 
الأقط���ار العربية. وي�شهد على ذلك  �شمنا �شدور 
كت���ب باللغة العربي���ة حول ع�ش���ر بطر�س الأكر 
و�شخ�شيت���ه الف���ذة . وبو�ش���ع هذا العم���ل ، وهو 
خامت���ة ن�شاط غائب املتف���اين يف جمال الرتجمة 
خ���ال اأعوام طويلة ، اأن  يفتح �شفحة جديدة يف 

الأدب الرو�شي لدى القراء العرب. 
      لقد بقي على طاولة عمل غائب الكتاب الأخر 
املع���د للرتجم���ة ، وال���ذي ورد م���ن دار الن�ش���ر “ 

رادوغا” .  اأنه رواية ب. زوبكوف  “ من العجلة 
اىل العم���ل “. اإنه كتاب لاأطفال يذكر يف مقدمته 
اأن الغاي���ة منه اإظهار كي���ف اإبتكر الإن�شان املق�س 
وال�شيارة وامليزان واملطواة والرافعة  والدراجة 
الهوائي���ة والزحاف���ة وكثرا غره���ا.  لكن ال�شئ 
الرئي�ش���ي هو اأن ه���ذا الكتاب ع���ن الأن�شان الذي 
يفك���ر ويخ���رتع ويبن���ي . علم���ا اإن غائ���ب ترجم 

�شابقا اي�شا  كثرا من كتب الأطفال .
      وبع���د العمل الكبر املتعلق برتجمة “بطر�س 
الأكر” لاألك�شي تول�شتوي يعتر كتاب الأطفال 
فرتة اإ�شرتاحة ل���ه.  ومل يرتجم غائب �شوى عدة 
�شفح���ات من���ه.  وله���ذا تبق���ى رواي���ة “ بطر����س 
الأك���ر “  النغمة اخلتامي���ة القوية  لن�شاط غائب  

املتفاين يف جمال الرتجمة .
    لق���د عا����س غائب كمرتج���م ب���ني ظهرانينا لكنه 
كان مبثاب���ة حلق���ة الو�ش���ل  بني ال�شع���ب العربي 
والثقاف���ة الرو�شي���ة  الرائع���ة باأف�ش���ل مناذجها. 
اإنه���ا ماأثرة  لتن�شى حقا يف جمال الرتجمة ، فما 
اأك���رث ما عم���ل واأجنز جللب امل�ش���رة اىل الأجيال 

القادمة .  
       يب���داأ كل �شئ يف الأدب الرو�شي من الك�شندر 
بو�شك���ني ، وثمة قول �شائد على نطاق وا�شع  هو 
“اأن بو�شك���ني ه���و كل �ش���ئ عندن���ا” ، واملق�شود 
بالأمر  اإبداعه وتاأثره يف الدور الروحي للحياة 

واملجتمع. 
      كان���ت الرواي���ة الأوىل لبو�شك���ني الت���ي اإطلع 
عليه���ا غائب ه���ي “ اإبن���ة ال�شاب���ط “ . وقد عمل 
كث���را ل���دى ترجم���ة ه���ذه الرواي���ة ، واأ�شار اىل 

ب�شاط���ة و�شهولة لغتها ، وكم���ال اإ�شلوبها. وفيما 
بع���د علم م���دى ال�شعوبة التي  حق���ق بها ال�شاعر 
الرو�ش���ي العظي���م  ه���ذه ال�شهولة.  وق���د �شدرت 
ترجمت���ه لهذا الكت���اب يف ع���ام 1974. ويف عام 
1984 �شدرت الرتجمة العربية لكتاب خمتارات 
م���ن اأعمال الك�شندر بو�شك���ني . وترجم غائب يف 
ه���ذه املجموعة “ روايات بو�شكني “ واإعيد ن�شر 
“ اإبن���ة ال�شاب���ط”. بينما ترجم ابوبكر يو�شف 

رواية “ دوبروف�شكي “ يف هذه املجموعة.
      عندم���ا ق���راأت لغائ���ب ق�شي���دة “ال�ش���راع “ 
مليخائي���ل لرمنتوف ، وهي الق�شي���دة املحبوبة 
ل���دى ه���ذا ال�شاعر اأب���دى اإعجاب���ه به���ا . وعندما 

قراأت اأوىل ال�شطور :
�شراع اأبي�س وحيد

و�شط �شباب البحر الأزرق .
عم يبحث و�شط  الأفق البعيد،

وماذا  خلف وراءه  يف وطنه احلبيب ؟
    عندئ���ذ اأوقفن���ي غائ���ب  وق���ال :” ه���ذه قريحة 
عبقري���ة  متاما. ويب���دو اأن النهاية وا�شحة . ول 
حاج���ة اىل ما هو اأكرث من هذا . الباقي يرتك اىل 

القارئ  ليتاأمل كما يحلو له. 
كم���ا تذكرت بع�س الأبيات الأخرى وكان غالبا ما 

يرددها :
اأنا جئت اإليك بتحية .

واأقول اإن ال�شم�س قد اأ�شرقت،
واإنها م�شت الأوراق  الن�شرة

بنورها ال�شاخن 
       وفيم���ا يخ����س لي���ف تول�شت���وي  ف���اإن غائ���ب 

كان يع���رف موؤلفات���ه من���ذ اأي���ام ال�شب���اب. وق���راأ 
العديد منها باللغة الأنكليزية.  وكانت توجد يف 
مكتبته ال�شخ�شية  عدة روايات لهذا الكاتب  قبل 
جميئ���ه اىل الإحتاد ال�شوفيتي. وقد اأحب رواية 
“ حجي مراد “: يبدو اأن الكاتب  كان منذ اأيام 
�شباب���ه ق���د اإ�شتوعب نف�شي���ة  �شع���ب غريب عنه 
كم���ا يب���دو.  وق���د و�شف���ه و�شفا مقرتن���ا باحلب 
والإح���رتام. وتبدو �شخ�شية الرواية  مثل نبات 
الرقطي���ون  املزدهرالذي جرى اإذلله  وت�شويهه 
لكنه مل ي�شت�شلم. كما اإن “ق�ش�س �شيفا�شتوبول 
“ تركت لدى غائب اأوىل الإنطباعات ال�شديدة . 
وق���ال اإنه يعجب مل�شداقية  رواي���ة احلدث فيها، 
واإ�شتع���داد الإن�شان للموت  املاأ�ش���اوي ، ور�شد 
لاأح���داث  ال�ش���اب-  العي���ان  – �شاه���د  الكات���ب 
الع�شكري���ة ر�ش���دا دقيقا . ويف اأغل���ب الظن  اأنها 
مل تن����س من قبل الكاتب نف�شه. وكان يحتاج اىل 
اإ�شتع���ادة  الأح���داث الت���ي ل تن�ش���ى يف ذاكرته. 
وفيما بعد يف اع���وام الثمانينات  ترجم غائب “ 
ق�ش�س �شيفا�شتوبول”         و” القوزاق “ ، كما 
�ش���درت يف ط�شقند ترجمته  ملجموعة “ روايات 
ق�ش���رة وق�ش����س” بقلم  ليف تول�شت���وي.  كما  
ترج���م “ ق�ش�س لاأطفال”  اأعي���د اإ�شدارها عدة 

مرات. 
      وميكن  اإعطاء تقييم غائب  لأعمال تول�شتوي  
بكلم���ات مك�شيم جوركي : اأن ه���ذا الإن�شان الفذ 
حق���ا ي�ش���كل عامل���ا كام���ا ، ومل يختف م���ن وجه 

الأر�س با اأثر. فقد بقي معنا. 
     وزار غائ���ب يف بداي���ة قدوم���ه اىل مو�شك���و 
متح���ف بي���ت ليف تول�شت���وي يف ال�ش���ارع الذي 
يحم���ل اإ�شمه . علما اإن املتحف ق���د اأعيد اإفتتاحه  
الرتمي���م وذل���ك مبنا�شب���ة    1988بع���د  ع���ام  يف 
الكات���ب  160 عام���ا عل���ى مول���د  م���رور  ذك���رى 
فزرن���اه اأي�شا. وعر�شت يف قاع���ة عنوانها عامل 
املخطوط���ات  تول�شت���وي  اأبط���ال  �شخ�شي���ات 
وال�ش���ور الفوتوغرافي���ة والر�ش���وم والتماثي���ل 
، وكذل���ك �ش���ور بورتري���ه الكاتب نف�ش���ه بري�شة 
ر. كين���ت وي.�شتيكوف���ا ، واأوىل اأعم���ال الكاتب  
والكت���ب الن���ادرة  الت���ي كان يطالعه���ا وال�ش���ور 
الفوتوغرافي���ة  م���ن ف���رتة 1849 وحت���ى ع���ام 

1910. وتوج���د لوح���ات بورتري���ه اإجن���زت يف 
حي���اة الكات���ب م���ن قب���ل الر�شامني ن.ج���ي ول. 
الكات���ب  واإبن���ة  ني�ش���رتوف    . وم  با�شرتن���اك 
تاتيان���ا �شوخوتينا- تول�شتاي���ا ، والنحاتني ب. 
تروبيت�شك���ي ون. اأندريي���ف . كم���ا توج���د هناك 
�شل�شلة كبرة من ال�شور الفوتوغرافية  اإلتقطها 
فادمير ت�شرتكوف.ثمة اأ�شياء كثرة جميعها 
ظريف���ة.  ويوجد يف بيتنا اأي�شا األلبوم بعنوان   
اإلتقطه���ا  امل�شورون  لي���ف تول�شتوي  “ �ش���ور 
الفوتوغرافي���ون املعا�ش���رون “،�ش���در يف ع���ام 
 ، فوتوغرافي���ة  �ش���ورة   94 وي�ش���م   ،  1960
واإلتقطه���ا لي����س ت�شرتك���وف فق���ط  ب���ل كب���ار 
امل�شوري���ن يف ذل���ك الزم���ن ، وكذكل���ك �شوفي���ا 
اأندرييفن���ا زوج���ة الكات���ب ، وحت���ى تول�شت���وي 
نف�ش���ه) توجد على ال�ش���ور الفوتوغرافية عبارة 
خطت بي���د �شوفي���ا اأندريفنا :”اإلتق���ط ال�شورة 

بنف�شه “(.  
يب����دو  حي����ث   1856 ع����ام  �ش����ور  واأعجبتن����ي 
تول�شت����وي مع  جماعة من الكت����اب العاملني يف 
جملة “ �شوفرميينيك” منهم اإيفان جونت�شاروف 
واإيف����ان تورجينيف والك�شن����در اأو�شرتوف�شكي  
وغرهم . ويب����دو تول�شتوي هناك �شابا و�شيما  
ب�شحن����ة رجولي����ة ويرت����دي الب����زة الع�شكري����ة. 
واأق����ول اإن تول�شت����وي نف�ش����ه كان يعت����ز به����ذه 
ال�شورة ، وكانت ن�شخة منها معلقة على اجلدار 
دائم����ا مبكتبه يف يا�شنيا بوليان����ا وفيها تواقيع 
الكتاب.لك����ن غائب قال اأن لدي����ه اإنطباعا مغايرا 
ح����ول مظه����ر تول�شت����وي  فراه �شيخ����ا حكيما ، 
اأدرك مكانته يف احلياة ونفذها ، كما عرف كيف 
يجب اأن يعي�س – بب�شاطة ووفقا حلكم ال�شمر 
والعدال����ة .وق����د اأعجبته ال�ش����ور الفوتوغرافية 
لتول�شت����وي الت����ي يب����دو فيها بقمي�����س ب�شيط ، 
وبح����زام حول خ�شره اأم����ام خلفية الطبيعة يف 
يا�شناي����ا بوليان����ا ، وكذلك يب����دو راكبا احل�شان  
او بقباقي����ب التزل����ج على اجللي����د يف باحة بيته 
ع����دة  مبو�شكو.وهن����اك  خاموفنيك����ي  ح����ي  يف 
�ش����ور يبدو فيها م����ع اأنطون ت�شيخ����وف واإيليا 
ريبني ومك�شي����م جوركي. كما قال غائب اإنه يود 

زيارة �شيعة يا�شنايا بوليانا وقد زارها لحقا.

ولي حاجة عند �لعر�ق و�أهله 

عبداهلل حبه
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 ا�ضت�ضاف مهرجان البحر الأحمر 
ال�ضينمائي الدولي اأول احتفالية 

لتكريم المراأة في ال�ضينما هذا 
الأ�ضبوع بال�ضراكة مع مجلة فانيتي 
فير و�ضوبارد في فندق بارك حياة، 

جدة، وذلك لتكريم المواهب 
الن�ضائية الكبيرة اأمام الكاميرا 
وخلفها من كافة اأنحاء العالم. 

وجمعت الفعالية والتي اأقيمت على 
هام�ش الدورة الثانية من مهرجان 
البحر الأحمر ال�ضينمائي الدولي، 

نخبة من المواهب الن�ضائية في 
مختلف مجالت �ضناعة ال�ضينما.

حي���ث ي�شتم���ر مهرج���ان البح���ر الأحم���ر 
ال���دويل يف دع���م �شانع���ات  ال�شينمائ���ي 
الأف���ام وم�شاعدتهن ملواجه���ة التحديات 
الت���ي يتعر�شن له���ا على م�شت���وى العامل 
واإيج���اد حل���ول له���ن، وذل���ك م���ن خ���ال 
برنام���ج يق���ام ط���وال الع���ام لدع���م املراأة 
العربية والآ�شيوية والإفريقية يف جمال 
�شناعة الأفام، وتعزيز دورهن يف جمال 
ال�شينم���ا لتمكني جيل جدي���د من املواهب 
وال�شخ�شيات الإبداعية ورواة الق�ش�س.
الأحم���ر  البح���ر  مهرج���ان  يلع���ب  كم���ا 
ال�شينمائي الدويل دوًرا حمورًيا يف ن�شر 
ق�ش����س امل���راأة لأك���ر قدر م���ن اجلمهور، 
ويوفر من�شة لها للتعبري عن اآرائها؛ حيث 
يق���دم املهرج���ان ه���ذا الع���ام 35 فيلًما من 
اإخ���راج �شانعات اأفام، اإىل جانب العديد 
م���ن الأعم���ال املتمي���زة ملجموع���ة كب���رية 
من اأه���م ال�شخ�شي���ات الن�شائي���ة املوؤثرة 
يف ع���امل ال�شينما. فق���د مت تكرمي النجمة 
واملمثلة واملغني���ة الكبرية و�شفرية الأمم 
املتحدة للنوايا احل�شنة وع�شو اأكادميية 
ال�شينم���ا ي�شرا يف حف���ل افتتاح املهرجان 
تقدي���ًرا لإ�شهاماته���ا الكب���رية يف تاري���خ 

ال�شينما.
وبه���ذه املنا�شب���ة قال���ت رئي�ش���ة جمل����س 
اأمن���اء موؤ�ش�ش���ة مهرج���ان البح���ر الأحمر 
ال�شينمائي الدويل جمان���ة الرا�شد »نحن 

نثمن ونحتفي بالإرث الكبري الذي حققته 
�شانع���ات الأف���ام م���ن ممث���ات وكاتبات 
مبدع���ات ط���وال م�شوراهن الفن���ي �شعًيا 
منهن مل�شاركة اآرائهن ودفع حدود الإبداع 
اإىل اآف���اق جدي���دة. فمنذ اإن�ش���اء موؤ�ش�شة 
البح���ر الأحم���ر يف ع���ام 2019، حر�شنا 
على دعم وم�شاندة �شانعات الأفام طوال 
م�شريته���ن الفني���ة. و�شن�شتم���ر يف دع���م 
جهودهن ملواجهة خمتلف التحديات التي 
تعوق طريقهن لاإبداع يف خمتلف اأنحاء 
العامل. فمن خال موؤ�ش�شتنا ومهرجاننا، 
قدمن���ا برامج تتناول ق�شية �شعف متثيل 
امل���راأة يف جم���ال �شناعة الأف���ام، وتدعم 
ومتك���ن اجلي���ل اجلدي���د م���ن املوهوبات 

واملبدعات ورواة الق�ش�س.«
وم���ن جانب���ه اأ�ش���اف الرئي����س التنفيذي 
الأحم���ر  البح���ر  مهرج���ان  ملوؤ�ش�ش���ة 
ال�شينمائ���ي الدويل حمم���د الرتكي، قائًا 
»لدينا عدد كبري من املخرجات واملنتجات 
يف ال�شعودي���ة واملنطق���ة العربي���ة الاتي 
ت���زداد اأعداده���ن م���ع من���و ه���ذا القطاع. 
فال�شعودي���ة حتوي الكثري م���ن الق�ش�س 
الت���ي مل تروى بعد، وبالتايل نحن نفتخر 
بدعم املواهب ال�شاع���دة يف بلدنا متهيًدا 

للطريق اأمام املبدعات ال�شعوديات لإنتاج 
الأف���ام الرائعة التي جتذب اجلمهور هنا 
وم���ن خمتل���ف اأنحاء العامل. كم���ا ي�شرفنا 
اأن تن�ش���م اإلينا نخبة من املواهب الكبرية 
والتي تعد م�شدر اإلهام كبري لنا يف كل ما 

تقدمه من اأعمال.«
وق���د ح�ش���ر الفعالية جمموع���ة كبرية من 
الكت���اب واملنتجني واملخرج���ني واملمثلني 
العامل���ني يف قط���اع ال�شينم���ا، م���ن بينهم 
جماميا خ���ان، وبريانكا �شوبرا، ورو�شي 
ومي�شي���ل  �شت���ون،  و�ش���ارون  بامل���ا،  دي 
رودريغ���ز، وفري���دا بينت���و، وكوث���ر ب���ن 
هنيه، وجي�شي���كا األبا، وكاجول، واأوليفر 
�شتون، وت�شون���غ �شتون، وغاي ريت�شي، 
وجاكي اإين�شلي، واأن���دي غار�شيا، ولوكا 
غواداغنين���و، ولوكا����س براف���و، ونولن 
فون���ك، ولو�ش���ي هي���ل، وجولي���ان هوج، 
وماري���ا بي���درازا، و األيك����س غونزالي�س، 
و�ش���ارا  ماكفري�ش���ون،  واإي���ل  وي�ش���را، 
�شامبايو، وجا�شمني ت���وك، وهبة عبوك، 
كورتاخارين���ا،  وج���ون  لبك���ي،  ونادي���ن 
و�شلمى اأب���و �شيف، وتارا عماد، وكارينا 
كاب���ور، و�شي���ف عل���ي خ���ان، وجيوزب���ي 
ب���روين  وكارل  واإلي�ش���ا،  تورنت���وري، 

�شارك���وزي، جورين���در �شاده���ا، ولبلبة، 
ولون���ا ماي���ا، و�شون���ام كاب���ور، ومارينا 
ل���وران،  ومي���اين  باربو�ش���ا،  روي 

واإميانويلي بيار، واأندرو دومينيك.
الأحم���ر  البح���ر  مهرج���ان  اأعل���ن  و  ه���ذا 
ال�شينمائ���ي ال���دويل اليوم، ع���ن ح�شول 
ال�شيناري���و  وكاتب���ة  واملمثل���ة  املخرج���ة 
اللبناني���ة ال�شهرية نادين لبك���ي، واملمثل 
الهندي احلائز عل���ى العديد من اجلوائز، 
رانبري كابور، على جائزتي جملة فارايتي 
الدولية يف الدورة الثانية ملهرجان البحر 
الأحمر ال�شينمائي الدويل، والتي �شتقام 
يف الف���رتة م���ن 1 اإىل 10 دي�شمب���ري، يف 
مدين���ة جدة على ال�شاح���ل ال�شرقي للبحر 

الأحمر.
لبك���ي  نادي���ن  اأن  اإىل  الإ�ش���ارة  جت���در 
�شتح�ش���ل عل���ى جائ���زة جمل���ة فارايت���ي 
فق���د  اأف���ام.  �شانع���ة  لأف�ش���ل  الدولي���ة 
و�شع���ت لبك���ي اأول ب�شمة له���ا يف جمال 
�شناع���ة الأفام من خال فيلمها »كارميل« 
م���رة يف مهرج���ان  لأول  ُعر����س  وال���ذي 
كان ال�شينمائ���ي ال���دويل يف عام 2007. 
ا�شته���رت نادي���ن باأفامه���ا الت���ي ت�شل���ط 
ال�ش���وء عل���ى خمتل���ف نواح���ي احلي���اة 
يف لبن���ان، فه���ي اأول خمرج���ة عربية يتم 
تر�شيحه���ا لاأو�شكار يف فئ���ة اأف�شل فيلم 
اأجنبي عن فيلمها »كفر ناحوم«. �شت�شارك 
لبك���ي يف ح���وار خا����س م���ع اجلمه���ور 
م���ن املزمع عقده ي���وم ال�شب���ت املوافق 3 
دي�شم���ر يف فوك����س �شينم���ا يف رد �ش���ي 
م���ول ملناق�ش���ة اأه���م حمط���ات م�شواره���ا 

الفني حتى اليوم.
كم���ا �شيح�شل رانبري كاب���ور على جائزة 
جمل���ة فارايت���ي الدولي���ة لأف�ش���ل ممث���ل 
باعتب���اره اأحد اأكر املواه���ب ال�شينمائية 
كب���رية  فني���ة  الهن���د، و�شلي���ل عائل���ة  يف 
حر����س كاب���ور على احلف���اظ عل���ى اإرثها 
ال�شخ���م يف جم���ال �شناعة الأف���ام. وقد 
ب���داأت �شهرة كابور يف ع���ام 2007 بفيلم 

»�ش���اواريا« م���ع املخرج الكبري �ش���اجناي 
ا�ش���م  بعده���ا  مل���ع  وق���د  بَهن�ش���ايل،  لي���ا 
كاب���ور كنجم يف �ش���باك التذاك���ر بفيلميه 
روك�شت���ار وباريف! وال���ذي ح�شل عنهما 
على جائزتي فيلم ف���ري لأف�شل ممثل على 
التوايل. والي���وم وبعد م�ش���وار فني دام 
15 عاًم���ا �شم���ل اأكرث م���ن 30 دوًرا، ويف 
اأعقاب الكت�شاح الذي حققه فيلم »براهما 
اأو�ش���رتا«، جنح كاب���ور يف �شناعة هوية 
خا�شة لنف�شه ك�شاح���ب اأداء متميز ميتع 
اجلمهور يف خمتلف الأدوار. و�شي�شارك 
رانب���ري كابور اجلمه���ور يف حوار خا�س 
يف  دي�شم���ر   7 املواف���ق  الأربع���اء  ي���وم 
فوك����س �شينما، يف رد �شي م���ول ملناق�شة 

م�شواره الفني املتميز.
اأعل���ن مهرجان البحر الأحم���ر ال�شينمائي 
م���ع فوك����س �شينم���ا  بال�شراك���ة  ال���دويل 
وجمموعة اأم بي �شي اليوم عن جمموعة 
م���ن اجلل�ش���ات احلوارية املبا�ش���رة التي 
�شت�شاحب املهرجان له���ذا لعام يف مدينة 

جدة عرو�س البحر الأحمر.
وي�شت�شيف املهرجان العديد من النجوم، 
�شم���ن جمموع���ة ممي���زة م���ن اجلل�ش���ات 
احلواري���ة املرثيةاملبا�شرة، الت���ي �شتقام 
خال ال���دورة الثانية من املهرجان، حيث 
�شتحفى اجلل�ش���ات باملخرجني واملمثات 
واملمثلني الامعني امل�شه���ود لهم بالتاألق، 
و�شانعي الأفام العاملي���ني، ومن املتوقع 
اأن حتظ���ى جل�ش���ات املمث���ل الكبري جاكي 
�ش���ان، وخم���رج فيل���م »ال�شق���راء« اأن���درو 
دوميني���ك واجلل�ش���ة املعل���ن عنه���ا م�شبقًا 
ملخ���رج فيل���م »العظ���ام وكل �ش���يء« ل���وكا 
جوادانيينو، باهتم���ام املتابعني للجوائز 

العاملية لهذا العام.
و�شي�شمل برنامج اجلل�شات احلوارية كًا 
م���ن: الفائزين بجوائ���ز الأو�شكار �شبايك 
جلائ���زة  واملر�شح���ني  �ش���ان  وجاك���ي  يل 
الأو�ش���كار ولوكا جوادانيين���و واملمثلني 
الأ�شطوريني ونيللي كرمي ورانبري كابور 

وهريثي���ك رو�ش���ان. واملخرجني العامليني 
جورين���در �ش���ادا، اأن���درو دومينيك، فاحت 
اأكني، عادل العربي وبال فاح، كوثر بن 

هنية، مي�شال اأو�شيلوت، وجا�شر نوي.
من اجلدير بالذكر باأنه مت انطاق فعاليات 
مهرجان البحر الأحمر ال�شينمائي الدويل 
يوم ام����س الول من �شبتمب���ري، وي�شتمر 
حت���ى 10 من ال�شهر ذات���ة، و�شيقدم 131 
فيلًم���ا روائًي���ا ق�شرًيا م���ن 61 دولة ب� 41 
لغ���ة وذلك ل�شناع ال�شينم���ا من الأ�شوات 

ال�شاعدة واملخ�شرمة.
للي���وم  املهرج���ان  عرو����س  وتوا�شل���ت 
ال�شاد�س، فقد عر�س ام�س الفيلم الإيراين 
الكومي���دي )قري���ة ب���ا اأطف���ال( للمخ���رج 
الإيراين ر�شا جمايل، يف برنامج امل�شابقة 
الر�شمي���ة حيث يتناول حكاية غريبة فمنذ 
ع�شري���ن عاًما؛ اأنتج خم���رج عجوز ُيدعى 
كاظ���م فيلًما ي�شتق�شي عق���م الن�شاء �شمن 
قري���ة نائي���ة، ول�شيانة كرامته���ّن، �شرعت 
الن�ش���اء ب�شرق���ة �شري���ط الفيل���م وحرق���ه. 
والآن بع���د عقدي���ن م���ن الزم���ن؛ ظه���ر اأن 
الرج���ال هم من كان���وا يعانون م���ن العقم 
ل العك����س. لذا يعود كاظم اإىل ذات القرية 
لتوثي���ق بع�س اللق���اءات؛ وف���اًء للحقيقة 
الت���ي ف�شل يف اإ�شابتها يف فيلمه الأ�شبق، 
�شمن رحل���ة اآ�شرة بني الري���ف والطبيعة 

واجلبال والوديان.
فيل���م  الرنام���ج  نف����س  يف  عر����س  كم���ا 
)كامل���ه( للمخ���رج ال�ش���اب ج���ون اك���رام 
�شاوير����س، وبطولة اجن���ى املقدم، و مي 
الغطي، والفيل���م يتحدث عن كاملة طبيبة 
م���ن عمره���ا،  الأربع���ني  نف�شي���ة تخط���ت 
عزباء، وتق�ش���ي وقتها بني رعاية والدها 
امل�شّن ورعاية املر�شى يف عيادتها، وعلى 
الرغ���م من جناحه���ا املهن���ّي، اإل اأن عّمتها 
اإن�ش���اف ل تكاد تعرتف ب���ه، بل وحتاول 
اإجباره���ا على ال���زواج ب�ش���كل ع�شوائّي. 
وبينم���ا تلتق���ي كامل���ة بيو�ش���ف الروائي 
الآ�ش���ر، �شرع���ان ما تق���ع يف غرامه، ويف 

الوق���ت ذات���ه، تزوره���ا مري�ش���ة جدي���دة 
�شاّب���ة وفق���رية ُتدع���ى اأ�شم���اء؛ ومتته���ن 
الدع���ارة يف اخلف���اء، م���ع معاناته���ا م���ن 
اكتئ���اب ح���اد و�شدم���ة بالغ���ة. وحينم���ا 
ت�شع���ى كامل���ة لحتواءها، ت�شع���ف اأمام 
م�شاعرها وتتورط مع اأ�شماء على نحوي 
�شخ�ش���ي؛ يف جت���اوٍز حلدوده���ا املهنّية، 
لتنف���رج الأح���داث تباًعا عل���ى نحو يقلب 

حياة كاملة راأ�ًشا على عقب.
للمخ���رج  )اخل���اط(  ال�شع���ودي  والفل���م 
فه���د العم���اري، والفيلم ه���و اأربع ق�ش�س 
اجتماعي���ة متباين���ة لك���ن يجمعه���ا اإط���ار 
احليل���ة؛ تبداأ من ل�شو����س يت�شللون اإىل 
حف���ل زف���اف لإنق���اذ �شريكه���م املتواط���ئ 
معه���م. ث���ّم ننتق���ل اإىل طّباخ���ة يف مطعم 
فاخ���ر حتت���ال بهدف من���ع ط���اق والديها 
واإنعا����س عاقتهما. ث���م اإىل �شديق يعود 
اإىل مغ�شل���ة موتى لدف���ن �شر عميق و�شط 
اأم  اإىل  واأخ���رًيا  املي���ت،  زوج���ة  �شك���وك 
تبح���ث عن زوجه���ا الذي يبح���ث عن ابنه 
يف مله���ى ليل���ي. حي���ث ل���كل م�شيبة حل 
خف���ي، والغاية تّرر الو�شيلة. �شمن فيلم 
كومي���دّي ميتّد من �شل�شلة »اخلاط« التي 
حقق���ت اأكرث من 1.5 ملي���ار م�شاهدة على 
اليوتي���وب، و�شّكلت جيًا م���ن املخرجني 

واملمثلني.
للمخرج���ة  )مل���كات(  املغرب���ي  والفيل���م 
يا�شم���ني بنك���ريان بينم���ا يج���ري اإي���داع 
ابنتها يف دار الرعاية؛ تقرر زينب، تاجرة 
املخ���ّدرات املدان���ة؛ الف���رار م���ن ال�شجن، 
انطاًق���ا م���ن �شعوره���ا بامل�شوؤولية جتاه 
م�شتقبل ابنتها اإينا�س. وبعد جناحها يف 
اإنقاذه���ا، حتاول الفرار ب�شاحنة م�شروقة 
كان���ت قد اختطفت �شائقته���ا اأ�شماء؛ التي 
تتاأقل���م مع املوق���ف وت�شتقبله بالرتحاب؛ 
مقارن���ًة مبا تعاي�ش���ه يف حياتها. يف اإطار 
من الت�شويق واملغامرة الن�شائّية، و�شمن 
فيل���م مت���ّوج يف ختام اأ�شب���وع النّقاد عر 

مهرجان البندقية ال�شينمائي.

ْرُت كامريت����ي ع�ش����رًا ب�ش����ارع �شينم����ا ن����وروز  َم����رَّ
اأ�شاأله، هل يف ال�شالة من اأحد؟

�شنة 1908 كانت يف القاهرة خم�س �شالت �شينما 
ويف الإ�شكندري����ة ث����اث �ش����الت، وواحدة يف كل 
من ب����ور �شعيد واأ�شي����وط واملن�ش����ورة! وما زالت 
�شالت ال�شينم����ا تلقى رواج����ًا، واإىل يومنا ُتقا�س 

الأفام ب�شباك التذاكر!
مهرج����ان ده����وك ودورت����ه التا�شع����ة 1-8 دي�شمر 
فيلم����ًا   )47( بينه����ا  فبلم����ًا   98 مب�شارك����ة   ،2022
����ًا، متَّ اختياره����ا من ب����ني )570( فيلمًا تقدمت  كرديَّ
للمهرجان. اأم�شَك النخبة اأقامهم ينب�شون ال�شينما 
الكردي����ة، وينبغ����ي ت�شاف����ر اجله����ود والأق����ام من 
ة حل����ول ونحن نرف�س  اأجل حل����ول وتو�شيات؟ اأيَّ

العرتاف مب�شكلة ول نتقبل غري املدائح؟
- ال�شينما ل ميكن اأْن تكون اإل �شعبية ول نخبوية! 

ونريدها نحن عك�س ذلك. وانظروا للجمهور!
- م�شكل����ة اللغ����ة، يقول����ون اأفامن����ا ل����ن يفهمها غري 
الدهوك����ي! اأعطن����ي فيلم����ًا ناجح����ًا َوُخ����ْذ انت�ش����ارًا 
ب����كلِّ لغات العامل. العرب ما كان����وا ليعرفوا اللهجة 
امل�شري����ة لول الفيلم امل�ش����ري! ل ميكن ف�شل اللغة 
ع����ن الطبيع����ة واملجتم����ع، ول ف�شله����ا ع����ن الع����امل 
املحي����ط! اترك����وا اللغة للمخت�ش����ني والأكادمييني! 
اأنتج����وا لنا �شينما فنيَّة ل �شينما مهرجانية موؤقتة! 
امنحون����ا فيلمًا يتنقل من ط����يِّ الن�شيان اإىل رفوف 

الذاكرة احليَّة الناب�شة بالفن واجلمال.
- ال�شينم����ا اأداة ترفي����ه عاملي����ة، قبل اأْن تك����ون اأداًة 
للتعب����ري والتثقي����ف والتحري�����س، ف����اإذا ف�شلت يف 
الرتفي����ه �شيك����ون جناحها يف جم����الت اأخرى �شبه 

م�شتحيل.
- فل�شف����ة ال�شينما: كق�شية مطروح����ة اأمام جمتمع 
يتفل�ش����ف يف كلِّ منتجات����ه، ولي�س ل�شع����ٍب ل ميلُك 
ًا واحدًا! املمار�ش����ة ال�شينمائية للفل�شفة  منتج����ًا فنيَّ
ًا،  تختل����ف ع����ن ممار�ش����ة الفل�شف����ة كتابي����ًا اأو �شفهيَّ
وال�شينم����ا ك�ش����كل فن����ي مبق����دوره احت����واء جميع 

الفن����ون والآداب، وه����ي اأداة فعال����ة لنق����ل الأف����كار 
ب�ش����ورة فني����ة ل ب�شورة مبا�شر.، م����ا هي الق�شية 
الفل�شفي����ة التي يطرحه����ا الفيلم؟ يف و�ش����ِع الأفام 
اأْن تتفل�ش����ف اإذا تفل�شَف املخرج وكاتب ال�شيناريو 
وبقي����ة الخت�شا�شي����ني، كفيل����م اإينا�����س الدغي����دي 
ُك مبادة قانونية  كِّ )ع����ذرًا اأيُّها القانون/ 1985( ُي�شِ
����ة فل�شفي����ة.  تتن����اول حق����وق الزوج����ة بطريق����ة فنيَّ
والتفل�ش����ف لي�����س الكتف����اء باإب����راز اأف����كار فل�شفية 
واإقحامها يف الن�س، كما يقول البع�س: يف فيلمي 
�شع����ر وت����راث واأغ����اٍن �شعبية وتاري����خ، ورمبا ذكَر 
مقولًة لنيت�شه! كل فيلم عظيم خالد هو فيلم فل�شفي 
بالدرج����ة الأوىل! كفيل����م اأور�شون ويل����ز )املواطن 
ك����ني( رجل ي�ش����ع ال����رثوة والنفوذ ف����وق كل �شيء 
اآخ����ر ويعي�����س تعي�شا ث����م ميوت وحيدا ه����ي دراما 
وتراجيدي����ا اإن�شاني����ة ت�شم����د رغم م����رور ال�شنني. 

وكل رواية عظيمة هي رواية فل�شفية.
ملاذا جن����َح امل�شرحي����ون يف اقتبا�����س ن�شو�س من 
امل�شرح العاملي مع تغي����ريات طفيفة �شارت وكاأنَّها 
دهوكي����ة، ومل ينج����ح ال�شينمائي����ون؟ مل����اذا يتعاىل 
ال�شينمائ����ي ويتبع����د ثم ي�شك����و عدم التع����اون؟ كم 
ع����دد ال�شينمائيني الذين يق����راأون الأدب العاملي اأو 

الروايات والكردية التي ن�شرها اأدباء دهوك؟
ال�شاعة العا�شرة �شب����اح الثاثاء 6 دي�شمر جل�شة 
نقدية باإدارة د. يا�شر ح�ش����ن )ال�شينما الكردية يف 

بناء الهوية القومية( د. حممد علي يا�شني بعنوان 
)ال�شينم����ا وبناء الهوية الثقافية والقومية( ارجتَل 
)اأفتخُر بكوين كنُت �شم����ن الفريق املوؤ�ش�س لفكرة 
ه����ذا املهرجان �شن����ة 2012، واليوم جنن����ي ِثماره 
وه����ذا احل�ش����ور الكب����ري بع����د ع�ش����رة �شن����وات، ل 
ميكنن����ا اأْن نقول �شيئًا جديدًا م����ا نكن مطلعني على 
تاري����خ ال�شينما الكردية(. د. لزكني جايل )ال�شينما 
اأداًة ل�شيا�ش����ة اللغ����ة(. د. �شور�شف����ان ع����ادل اأحم����د 
)لغ����ة ال�شينما يف الأفام الكردي����ة( و)جند اأخوين 
ُث كلٌّ منهم����ا لهجًة  �شقيق����ني يف بي����ٍت واح����ٍد يتح����دَّ
كردي����ة خمتلفة(. �شريوان كم����ال )الق�شايا الكرى 
يف حكايات �شغرية( )خم����رج اإيراين يقول: لي�س 
امله����م كي����ف ت�شنع الفيلم، املهم ه����ل لديك ما تقوله؟ 
واملدخلة الأخرية لل�شي����د يا�شا بحما�شٍة مبالغ فيها 
م����وا م����ا مل  )ا�شتط����اَع ال�شينمائي����ون الك����رد اأْن ُيقدِّ

مه ال�شا�شة الكرد كلهم(. ُيَقدِّ
ردود: د. حمم����د عل����ي طريفة وعلمي����ة )�شاأبداأ ردي 
ت����َك(. واأطال الدكت����ور جايل، فعلَّ����ق ال�شيد  م����ن َجدَّ
حمم����د حم�شن اآميدي )ح����ان وقت �ش����اة الظهر(. 
ف�شح����َك اجلميع ومن����َح املحا�شرَة ن�ش����وارًا جديدًا 
بعدم����ا ط����ال الأم����د! �شين����وار �شغ����َط عل����ى اجلرح 
)كاأنن����ا يف قف�����س اتهام����ات، الدعم امل����ايل ل يكفي، 
ول اأح����د يتع����اون جمانًا، واإذا ح�ش����َر مرة �شيعتذر 

يف املرة الثانية(.

بعد عدة اأفالم وثائقية، تحولت 
المخرجة ال�ضابة األي�ش ديوب اإلى اخراج 
الفالم الروائية من خالل اإعادة �ضياغة 
ق�ضية هذه المراأة ال�ضنغالية ال�ضابة التي 
قتلت حفيدتها البالغة من العمر 15 �ضهًرا 
على �ضاطئ بيرك، �ضمال فرن�ضا في عام 

.2013

ويتن���اول فيل���م )�ش���ان اأومري( ق�ش���ة راما،وهي 
روائي���ة �شابة، حت�شر حماكم���ة فابيان كابو يف 
حمكمة جناي���ات �شان اأومري حيث ُتتهم الأخرية 
بقت���ل ابنتها البالغة من العمر خم�شة ع�شر �شهًرا 

برتكه���ا عن���د ارتف���اع امل���د عل���ى اأح���د ال�شواطئ 
يف �شم���ال فرن�ش���ا. ولك���ن وبع���د ماج���رى اأثناء 
املحاكم���ة، من �شماع كلم���ات املتهمة وهي جتيب 
على ا�شئلة القا�شي واملحام���ني، ومن ال�شتماع 
اإىل ال�شه���ادات، ت�ش���اور رام���ا ال�شك���وك ح���ول 

مقدرتها على التعامل مع املتهمة.
اإنه فيلم م�شتوحى من ق�شة جرت يف عام 2013 
عندما تخلت هذه املراأة عن ابنتها ال�شغرية على 
�شاط���ئ بريك يف �شمال فرن�شا،عن���د ارتفاع املد. 
بداأت حماكمته���ا يف عام 2016 يف �شان اأومري، 
وكانت األي����س ديوب، خمرجة الأفام الوثائقية، 
»اأردت  تق���ول:  املحكم���ة.  قاع���ة  يف  موج���ودة 
ح�شور ه���ذه املحاكمة، مل اأكن اأرغب بال�شرورة 

يف �شنع فيلم. بل اأردت حًقا اأن اأفهم«.
وبعد البحث عن هوية املتهمة وتفا�شيل حياتها 
يف اي���ل دو فران�س حيث تقيم، تتو�شل املخرجة 
األي����س ديوب، وه���ي من اأ�ش���ل �شنغ���ايل اأي�شا، 
اىل احل�ش���ول على اجابات حقيقي���ة على دوافع 
املتهم، حيث ترر فابيان كابو، التي كانت طالبة 
يف الفل�شفة يف باري�س يف عام 2011، جرميتها 
بتاأث���ري تعويذة م���ن بع����س رجال الدي���ن الذين 
دفعوه���ا اإىل اجلرمية. كانت تربي طفلتها ب�شكل 

مث���ايل حتى ذل���ك احلني، بع���د ان اأجنبته���ا �شرا 
ومبفردها، لأنها ولدت بني زوجني فا�شلني. لكن 

ما دفعها لقتل طفلتها مل يجد له ردا لديها.
تبح���ث املخرج���ة ديوب عن الجاب���ة عر لقطات 
ثابت���ة ت�شلطه���ا عل���ى امل�شارك���ني يف املحاكم���ة، 
كاب���و، ويف  لفابي���ان  املتغ���رية  املام���ح  وعل���ى 
مايتعل���ق مبو�ش���وع قت���ل الطفال،ياأخ���ذ الفيلم 
موقًع���ا اأمامًي���ا. اإن���ه ي�شتخ���دم اأ�شلوب���ا مب�شطا 
الواقعي���ة. املا�ش���ي  ذكري���ات  بع����س  تزين���ه 

وت�شّوراألي����س دي���وب عدال���ة ب���اردة مبواجه���ة 
ق�ش���ة غارق���ة يف امل�شاعر. وله���ذا ال�شبب با�شك 
ف���اإن برودة الج���واء ل ترتك جم���اًل للعاطفة اإل 
فيم���ا بعد، من خال دم���وع املتهمة الأخرية. كما 
اأن الفيلم هن���ا ليهتم بالدراما فقط، بل بت�شوير 

الحداث بطريقة مو�شوعية.
الوثائق���ي  الفيل���م  ب���ني  الفا�ش���ل  احل���د  وعن���د 
واخلي���ال،اأرادت األي����س دي���وب اأن ت�شن���ع ه���ذا 
الفيلم لأنه���ا اأرادت اأن ُينظر اإليها ب�شكل خمتلف 
عن الآخرين. اإنه���ا ت�شتمد من قتل الأطفال ق�شة 
خمتلفة.كم���ا ان املمثات،اللواتي ي�شيطرن على 
فري���ق التمثيل، يوؤدين ب�شكل جيد، عندما ترتكز 
عل���ى وجوهه���ن اللقط���ات الثابتة وي���رز تاأثري 
املونولوجات املتعاقبة فقط،وهكذا تنتقل ر�شالة 

الفيلم.
ح���از الفيل���م على جائ���زة الأ�شد الف�ش���ي لأف�شل 
فيل���م اأول وجائ���زة جلن���ة التحكي���م الكرى يف 
مهرجان البندقية ال�شينمائي التا�شع وال�شبعني، 
ا جائزة جان  كما تلقى فيل���م )�شانت اومري( اأي�شً
فيغ���و واختارت���ه فرن�ش���ا للتناف�س عل���ى جائزة 
الأو�ش���كار لأف�ش���ل فيل���م دويل يف 12 اآذار ع���ام 
يف  الفيل���م  عر����س  هوليوود.وق���د  يف   2023
اأواخ���ر �شه���ر ت�شري���ن الث���اين وم���ن املتوقع ان 
يحقق جناحا هائ���ا بعد ان ح�شد اجلوائز، لأن 
األي����س ديوب تعر فيه عن الختاف الذي ت�شعر 
ب���ه يف فرن�شا وتعتره���ا امل�شوؤولة ع���ن واحدة 
م���ن اأ�شواأ اجلرائم التي ميك���ن تخيلها وهي قتل 

الأطفال.

المهرجان الدولي ي�ضيف احتفالية لتكريم المراأة في ال�ضينما

نادين لبكي ورانبير كابور على جائزتي مجلة فارايتي الدولية

ر����ض���ال���ة

الفل�سفة و�سينما دهوك 2022
ترجمة:عدوية الهاليلعبدالكرمي يحيى الزيباري

جدة / عالء املفرجي

فيلم ال�سنغالية األي�س ديوب عن قتل الأطفال يح�سد الجوائز



ويف�ضل بيب���اين، �أن يق�ضي 
�أيامه وهو ير�ض���م جد�ريات 
�لإيزي���دي  �ل���ر�ث  تعك����س 
يف قري���ة بيبان يف حمافظة 
لإع���ادة  وته���دف  نين���وى، 
�لإيزي���دي  لل���ر�ث  �لزخ���م 
فني���ة  جمالي���ة  و�إ�ض���افة 

للمنطقة.
وير�ض���م بيباين على �لعديد 
م���ن �جل���در�ن يف �ل�ض���احة 
�لرئي�ض���ة �لتي عادة ما تقام 
�لديني���ة  �ملنا�ض���بات  فيه���ا 

وحفالت �لزفاف.
�لعر�ق���ي،  �لفن���ان  ويق���ول 
"ه���ذه  بيب���اين:  فار����س 
�ض���احة  ه���ي  �ل�ض���احة 
�حتفالتنا �لدينية و�ض���احة 
غالب���ا،  �ل���زو�ج  �حتف���الت 

يل  و�أنيط���ت  فاقرح���ت 
يعن���ي  )له���م  قل���ت  مب���ادرة 
ون�ضبغها  �جل���در�ن  ن�ضلح 
ونر�ضم هذه �جلد�ريات؟(".

�لعر�ق���ي  �لفن���ان  وي�ضي���ف 
�للم�ض���ات  ي�ض���ع  وه���و 
�لأخري على جد�رية بر�ض���ية 
�ل�ض���احرة، "ه���ذه �للوحات 

ر�ض���متها تعب���ري� ع���ن كارثة 
�أو فاجعة �ضنجار، و�أكرثية 
لوحاّت���ي ترونه���ا كله���ا عن 

�لكارثة".

�لبال���غ  بيب���اين  جد�ري���ات 
م���ن �لعم���ر 55 عام���ا تلق���ي 
�ل�ض���وء على �لر�ث �لقدمي 
للقروي���ن وحي���اة �لفالح���ة 
يعي�ض���ونها،  كان���و�  �لت���ي 
لوحات���ه  بع����س  وت�ض���ور 
�لأمم  جلن���ة  و�ض���فته  م���ا 
�ملتح���دة باأنها �إبادة جماعية 
لالإيزيدي���ن، �قرفها تنظيم 
د�ع�س �لإرهاب���ي يف مدينة 

�ضنجار عام 2014.
بيب���اين  لوح���ات  وحتظ���ى 
وجد�رياته باهتمام و��ض���ع 
�ض���كان  �إعج���اب  وتث���ري 
�ملنطقة، كما جتذب �لأجيال 

�ل�ضابة منهم.
مدر�ض���ة  مدي���ر  ويق���ول 
متقاع���د م���ن �أه���ايل �لقرية، 

عي���دو برهي���م، "�لكث���ري من 
�ل�ض���باب عندم���ا يالحظ���ون 
ه���ذه �للوح���ات �لت���ي متثل 
�لر�ث �لق���دمي لأهل �لقرية 
وحياة �لفالحة ي�ضتغربون، 
ه���ل كان �آباوؤن���ا و�أجد�دن���ا 
يعي�ض���ون يف ه���ذه �حلي���اة 
وكانت هذه �أعمالهم وك�ضب 
�إنه���ا  ب�ض���ر�حة  رزقه���م، 
�ل���ر�ث �لق���دمي يحي���ا م���ن 
جديد". ب���د�أ �لفنان �لعر�قي 
فار�س بيباين م�ض���روعه يف 
�ض���هر �آذ�ر/مار�س �ملا�ض���ي، 
و�أكد �أنه �ضي�ضتمر يف �لر�ضم 
حتى ُيزين قرية بيبان، �لتي 
نين���وى  حمافظ���ة  يف  تق���ع 
باأكمله���ا  �لع���ر�ق  �ض���مايل 

باجلد�ريات.

 متابعة املدى 

 وُتقام على هام�ضها قر�بة ثمانن جل�ضًة حو�رّية 
ونقدّية، ي�ضارك فيها كّتاٌب و�أكادميّيون وباحثون 
وجم��الت  �لجتماع  وعلم  و�لفل�ضفة  �لأدب  يف 

�أُخرى، �إ�ضافة �إىل �أم�ضيات �ضعرّية ومو�ضيقية.
�ل��رم��ل��ي من  �مل�����ض��ارك��ن: حم�ضن  �ل��ك��ّت��اب  وم���ن 
�ضوريا، وحمّمد  م��ن  �ل�����ض��ّو�ح  وف��ر����س  �ل��ع��ر�ق، 
�لكويت،  من  �لعي�ضى  وبثينة  ليبيا،  من  �لنّعا�س 
من  دوبغن  وهانا  �لبحرين،  من  خلفان  وب�ضرى 

و�ت�ضومو  �إ�ضبانيا،  من  �إنريكيث  وبيدرو  �أملانيا، 
�إوكاد� من �ليابان، وكز�فري لوفن من بلجيكا.

وحتمل �لدورة ��ضم �ملفّكر �لعر�قي هادي �لعلوي 
�س  ُيخ�ضَّ �ل�ضياق،  هذ�  ويف   .)1998  -  1932(
عدٌد من �جلل�ضات ملناق�ضة �ضريته وفكره ومنجزه 
د�خ��ل  ل��ه  منحوتٍة  ن�ضب  ي��ج��ري  كما  �ل��ث��ق��ايف، 
ترويجية  حملٌة  �نطالَقه  �ضبقت  �ل��ذي  �ملعر�س 
ب����د�أت ق��ب��ل �أ���ض��اب��ي��ع؛ ح��ي��ث ُع��ّل��ق��ت يف ع���دٍد من 
و�لأ�ضود  بالأبي�س  للعلوي  َور  �ضُ بغد�د  �ضو�رع 
�لكبري  �ل��دور  �إىل  �لنتباه  ولفت  به  ل�"للتعريف 

وف��ق  �لفكرية"،  م�����ض��ريت��ه  خ���الل  ب��ه  ق���ام  �ل����ذي 
�ملنّظمن.

ج��اءت  حيث  كال�ضيكي؛  بطابع  �حلملة  مت��ّي��زت 

حُماكيًة  و�لأ���ض��ود  بالأبي�س  �ملنَجزة  مل�ضقاتها 
فرة  �إىل  �إح��ال��ة  يف  �مل��ا���ض��ي،  �ل��ق��رن  لت�ضاميم 
�مل��وؤّث��رة،  و�ضخ�ضّياتها  �ملعريف  بنتاجها  ذهبية 

من  وعنا�ضر  بغد�د  من  تر�ثية  معامل  و��ضتعادت 
تاريخها �لثقايف؛ مثل: كتاب "دوحة �لوزر�ء يف 
تاأريخ وقائع بغد�د �لزور�ء" ملوؤّلفه ر�ضول حاوي 
�لكركوكلي، و�لذي ُيعدُّ �أقدم مطبوع ُعرث عليه يف 
�لعر�ق؛ حيث ُطبع باللغة �لركية يف زمن �لو�يل 
د�ود با�ضا يف مدينة �لكاظمية �ضنة 1821، و�أّول 
 ،1816 ع��ام  ب��غ��د�د  يف  �أُ�ّض�ضت  حجرية  مطبعة 
�ضحيفة  �أول  �لعر�ق"؛  "جورنال  تطبع  وكانت 

عر�قية.
وهو  �ل�ضرق"؛  "�بن  �أي�ضًا  �ملل�ضقات  ��ضتعادت 
وي���روي   ،1945 �ضنة  �أُن��ت��ج  ع��ر�ق��ي  فيلم  �أّول 
ل�ضتكمال  �لقاهرة  �إىل  ي�ضافر  عر�قي  �ضاب  ة  ق�ضّ
يف  بغد�د  كتاتيب  �إىل  �إ�ضافًة  �لطّب،  يف  در��ضته 
"مكتبة  مثل  �لقدمية؛  ومكتباتها  �ملا�ضي،  �لقرن 
�ضاحب  �ل��رح��م��ن  عبد  �أ�ّض�ضها  �ل��ت��ي  �لنه�ضة" 
حياوي يف "�ضارع �ملتنّبي" عام 1957، و"مكتبة 
يف  �ل��رج��ب  حم��ّم��د  قا�ضم  �أ�ّض�ضها  �ل��ت��ي  �ملثّنى" 

.1935 �ل�ضر�ي" عام  "�ضوق 
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ُتعرف �لكاتبة �لأمريكية جودي بيكولت باأنها �لكاتبة �لأكرث 
مبيعًا. وفقًا ل�ض���حيفة نيويورك تاميز، باعت رو�ياتها �أكرث 
م���ن 35 ملي���ون ن�ض���خة وترجم���ت �إىل �لعدي���د م���ن �للغات، 
ن�ض���رت رو�يتها "منقذة �أختي" ع���ام 2004 وحققت جناحًا 
كب���ريً� حت���ى �أنها ت�ض���درت قائمة �لكتب �لأك���رث مبيعًا لعدة 
�أ�ض���ابيع، حول���ت هوليوود �لرو�ي���ة �إىل فيلم �ض���خم ُ�نتج 
عام  2009، �دت �لنجمة كامريون دياز دور �لبطولة فيه.. 
تو�ض���ف رو�يات جودي بيكولت باأنها مالحم عائلية، وقد 
تناولت بيكولت خالل م�ضريتها �لأدبية �لكثري من �لق�ضايا 
�ملثرية للجدل، مبا يف ذل���ك �لعالقات �لعرقية و�لإجها�س 

و�لنتحار و�لعنف �لذي ي�ضود �ملجتمعات �لغربية .

�ضتحكي لنا �لأيام �أّن جمموعة من 
�ملتلونن مّرو� على هذه �لبالد، 

تاركاين لالأجيال حكايات عن 
�ل�ضقوط  يف م�ضتنقعات �لنتهازية 

و�ل�ضر�ع على �ملنافع، وباملقابل 
�ضتتذكر �لأجيال مو�طنن �ضجعان 

جنو� من طاعون �لطائفّية 
و�لتلّون، وب�ضمائرهم �ليقظة 

قدمو� درو�ضًا يف حب �لأوطان.
كنت �أنوي �أن �أخ�ض�س عمود 

�ليوم للحديث عن ذكرى �ضاحب 
�لبت�ضامة �لر�حل عبد �حل�ضن عبد 

�لر�ضا �لذي كان يذهل �مل�ضاهدين 
بطاقته على ن�ضر �لبهجة، ويرغمهم 

على �أن ي�ضحكو� معه، �إل �أن 
تغريدة ن�ضرها "�لعالمة" حيدر 

�لربزجني يحر�س فيها على 
مو�طن عر�قي ذنبه �لوحيد �أنه 

مل ي�ضرق �أو يحتال �أو يدعي �أنه 
يحمل لقب دكتور، هذ� �ملو�طن 

لنه  مذنب   �ضعدون  " ح�ضن 
يتحدث يف �لثقافة ويحاول �إ�ضاعة 
�ملعرفة عن طريق و�ضائل �لتو��ضل 

�لجتماعي، وي�ضرح لل�ضباب 
مفاهيم �لعد�لة و�حلرية و�لتخلف، 

ويتنقل بن علي �لوردي وكانط 
وطه ح�ضن وهادي �لعلوي 

و�ضارتر، وهذه يف نظر "�ملفكر" 
حيدر �لربزجني �أ�ضماء تتاآمر على 

�لتجربة �لدميقر�طية يف �لعر�ق 
�لتي حولت �ضخ�ضًا جمهوًل مثل 

حمللنا �ل�ضيا�ضي حيدر �لربزجني 
�إىل دكتور يف �لوهم، و�ضاحب 
مركز� للبحوث با�ضم "�ألو�ن" 

ميار�س من خالله كل �ألو�ن �خلد�ع 
و�ل�ضحك على �لنا�س ب�ضعار�ت 

ز�ئفة وتغريد�ت حتري�ضية 
و�أحاديث عن �ل�ضيا�ضة �لتي يرى 

�أنها تتطلب "�ضخ�ضًا متقلبًا". 
نظرية مل تبلغ خمّيلة مكيافيللي 
يف حماولة �للعب على �لكلمات 

وتزويق �لنتهازية على �أنها فّن 
�ل�ضيا�ضة.

حكاية ح�ضن �ضعدون، تذّكرين مبا 
جرى للمفّكر �لإ�ضالمي �مل�ضري 

خالد حممد خالد حن ُقّدم عام 
1955 للمحاكمة بتهمة �زدر�ء 

�لأديان بعد �أن �أ�ضدر كتابه �ل�ضهري 
�أن  �أر�د  �لطوفان" و�لذي  �أو  "هذ� 

يقول فيه: �لإ�ضالم دين للت�ضامح 
و�ملحّبة ول عالقة له باإن�ضاء 

�حلكومات، ويف كلمات كاأنها 
تقال هذه �لأيام يكتب: "�حلكومة 

�لدينّية ل ت�ضتلهم مبادئها و�ضلوكها 
من كتاب �لله و�ضّنة ر�ضوله بل 

من نف�ضّية �حلاكمن و�أطماعهم 
ومنافعهم �لذ�تية، وهي تعتمد 

يف قيامها على �ضلطة غام�ضة ل 
ُيعرف ماأتاها ول ُيعلم مد�ها... 

وحن ت�ضاأل عن د�ضتورها، تقول 
�لدين، هو �لقر�آن، لقد ��ضتغّل 

بع�س �حلّكام بع�س �آيات �لقر�آن 
��ضتغالًل مغر�ضًا، كما ��ضُتغّلت 
�لآيات نف�ضها �إّبان �ل�ضر�ع بن 

�لإمام علي ومعاوية و�خلو�رج. 
ما كانو� يقّدمون من �لآيات 

و�لأحاديث هي نف�ضها �لآيات 
�س بها  و�لأحاديث �لتي كان ُيحرِّ
�أ�ضحاب معاوية على قتال �لمام 

علي ، كما َقتل �لطاغية يزيد، �لمام 
رً� فعلته هذه باآية  �حل�ضن ، مربِّ

وحديث ��ضتم�ضك بهما".
ولأّن �ل�ضيد حديدر �لربزجني 
و�ضع حرف �لد�ل قبل ��ضمه،  

�أمتنى عليه �أن يذهب �إىل �ضارع 
�ملتنبي، هناك يجل�س �ملو�طن 

ح�ضن �ضعدون يبيع �لكتب، 
لي�ضري منه ن�ضخة من مذكر�ت 

ديغول �لتي يقول فيها: ل ُيخرب 
�ل�ضيا�ضة مثل �لكذب!.

�إىل �أين �ضتذهب "نكات" حيدر 
�لربزجني؟ �إىل �ضفحة يف �لتاريخ 

��ضمها من عجائب �لعر�ق!.

األوان حيدر الربزجني 

منقذة اأختي 

 علي ح�سني

الطقس

�أعلن���ت �لهيئ���ة �لعام���ة لالأنو�ء �جلوي���ة �لعر�قي���ة حالة �لطق�س له���ذ� �ليوم 
)�خلمي����س( �أن درج���ات �حل���ر�رة مقارب���ة ملعدلته���ا لي���وم �أم����س يف بغد�د 
و�لعديد من �ملحافظات، و�أن �جلو �ضيكون غائمًا وممطرً� يف معظم  مناطق 

�لبالد.
C°  8 -C°  21  / النجف           C°  5 -  C° 18   /اأربيل

C°  13 -C°  23  / الب�سرة       C°  8 -    C° 21  /بغداد

C°   9 -C°  19  / الرمادي          C°  5 -   C° 17   /املو�سل

يب���دو �أن روؤية �مللياردير �لأمريكي �إيلون ما�ض���ك »�ملت�ض���ددة 
للغاية« ملن�ضة »توير« قد جتلت يف �أماكن �ضغرية خم�ض�ضة 
للنوم �ض���من غرف �لجتماعات يف مقر �ل�ضركة. وقد ��ضتقبل 
�ملوظف���ون �لعائ���دون �إىل �لعمل يف موقع �ل�ض���ركة يف �ض���ان 
فر�ن�ضي�ض���كو غرف���ا للن���وم متو��ض���عة حتت���وي على �أ�ض���رة، 
و�ض���تائر باهت���ة و�ضا�ض���ات كب���رية �ض���من غ���رف �ملوؤمت���ر�ت 
�لعمالق���ة - وهي خطوة جديدة متقدمة عن فكرة كي�س �لنوم 

�لذي عر�ضه �أحد موظفي �ل�ضركة يف ت�ضرين �لثاين.
�أظهرت �ض���ورة لغرفة نوم و�حدة �ض���اركها �أحد �ملوظفن مع 
جملة »فورب�س« �ضجادة برتقالية ز�هية وطاولة خ�ضبية، وما 

يبدو �أنه �ضرير بحجم كبري مع طاولة وكر�ضين.
ق���ال �أح���د �مل�ض���ادر �إن���ه مل يت���م تق���دمي �أي �إعالن �أو �ض���ياق 

للموظف���ن، و�فر����س �أن �لأ�ض���ّرة خم�ض�ض���ة للموظف���ن 
»�لأقوي���اء« ليتمكن���و� من �ملبي���ت يف �ملكتب. و�أو�ض���حت 
�مل�ض���ادر: "�إنها لي�ض���ت نظرة جيدة... �إنه���ا عالمة �أخرى 

غ���ري معلن���ة على ع���دم �لح���ر�م. ل يوجد نقا����س. ظهرت 
�لأ�ضرة فجاأة".

ما�سك يفاجئ موظفي "تويرت" 
بغرف نوم يف مقر ال�سركة

 8 December 2022

للكتاب  الدويل  العراق  معر�ض  والأ�سود" يزين  الأبي�ض  "زمن 

ف���ن���ان ع����راق����ي ي����زّي����ن ����س���اح���ة ق���ري���ت���ه ب���ال���ل���وح���ات اجل����داري����ة

انطلقت  ام�ض  االربعاء الدورة الثالثة من معر�ض العراق الدويل 
للكتاب، وت�ستمّر حتى ال�سابع ع�سر من كانون االأّول/ دي�سمرب اجلاري، 

بالتعاون مع "جمعية النا�سرين والكتبّيني" يف العراق. ُت�سارك يف 
التظاهرة قرابة 400 دار ن�سر عراقية وعربية، من ع�سرين بلداً، اإىل 

�سات ثقافّية وفنّية، من بينها: "املجمع العلمي العراقي"،  جانب موؤ�سَّ
و"احتاد االأدباء والكّتاب"، و"دار ال�سوؤون الثقافّية".

احتفى الفنان 
فار�ض بيباين برتاث 

االإيزيديني من خالل 
ر�سم جداريات يف 
قريته مبحافظة 

نينوى لتجميل 
املنطقة.

ال�سي��د  ن��زار  حي��در   
�سلمان

�لكادمي���ي و�لباحث، �ض���در عن 
د�ر رو�ق بغ���د�د كت���اب بعن���و�ن 
لالحتج���اج   �ل�ض���عبي  "�لتاري���خ 
و�لكت���اب  �لع���ر�ق"  يف  �لكب���ري 
در��ض���ة تاريخي���ة وثائقي���ة ع���ن 
 -2019 ت�ض���رين  �حتجاج���ات 
عل���ى  �لكات���ب  باعتم���اد   2020
�مل�ض���ادر  م���ن  كب���رية  جمموع���ة 

و�لوثائق �لر�ضمية و�ل�ضعبية.

 قتيبة النعيمي
�ملوؤل���ف �ملو�ض���يقي، مت �ختياره 
�ضمن �لعر�س �لعاملي للمو�ضيقى 
�حلديث���ة يف �مل�ض���رح �لعاملي يف 
مدينة بروك�ض���ل وق���ال �لنعيمي 
�ل���ذي  �لوحي���د  "�لعرب���ي  �إن���ه 
يتو�جد بهكذ� ح���دث مهم"، لفتا 
�إىل �أن "�لعر����س �لعامل���ي ي�ض���م 
�لعدي���د من �ملوؤلفن �ملو�ض���يقين 
�لعاملين". وتابع، �أنه ي�ضعى لن 
يكون ��ض���م �لعر�ق عاليا ويكون 
لديه ح�ض���ور يف هذه �ملنا�ضبات 

�لعاملية �ملهمة.

 دلري النق�سبندي
ع���ن  �عل���ن  �لت�ض���كيلي،  �لفن���ان 
�ل�ض���ليمانية،  حمافظ���ة  تنظي���م 
ملعر����س فن���ي لدع���م �ملوهوب���ن 
م���ن ذوي �لحتياجات �خلا�ض���ة 
�لفني���ة.  بقدر�ته���م  و�لرتق���اء 
�أن  �لنق�ض���بندي  و�أو�ض���ح 
�آفن  �لت�ضكيلية  تقيمه  "�ملعر�س 
�ض���ابر وهدف���ه دع���م �ملوهوب���ن 
م���ن ذوي �لحتياجات �خلا�ض���ة 
م���ن �أج���ل �إي�ض���ال مو�هبهم �ىل 
�جلمي���ع"، مبين���ا، �أن "�ملعر����س 
ر�ض���الة �ىل �لع���امل ب���اأن �لإعاق���ة 

لي�ضت م�ضكلة �أمام �لإبد�ع".

ع����رب  من�ض����ور�  مي�ض����ي  ليوني����ل  �ض����ارك 
ح�ض����ابه باإن�ض����تغر�م ظهر فيه مع زوجته 
�أنتوني����ال روكوزو، وعل����ى �لرغم من �أنه 
مل يكت����ب تعليق����ا عل����ى �ملن�ض����ور، �إل �أن 
�ل�ض����ورة كانت رومان�ض����ية ب�ضكل لفت، 
خا�ض����ًة بع����د �أ�ض����كال �لدعم �لت����ي قدمتها 
له خ����الل مباريات����ه مع فري����ق �لأرجنتن 

موندي����ال  يف 

كاأ�س �لعامل يف قطر 2022، حيث ظهرت 
يف ع����دة من�ض����ور�ت على �إن�ض����تغر�م يف 
�ل�ض����تاد م����ع �أطفالهما �لثالثة لت�ض����جيعه 

خالل �ملباريات. 
تزوج �لنجم �لأرجنتيني ليونيل مي�ض����ي 
من �ض����ديقة طفولت����ه �أنتوني����ال روكوزو 
يف ع����ام 2017، �لتحق����ت باجلامع����ة يف 
�لأرجنت����ن، حيث در�ض����ت طب �لأ�ض����نان 

�لتو��ض����ل  جم����ال  �إىل  �لتح����ول  قب����ل 
�لجتماع����ي، ث����م �نتقلت �إىل بر�ض����لونة 
لتك����ون برفقة مي�ض����ي، رك����زت يف بد�ية 
حياتهم����ا على تربي����ة �أبنائهم����ا �لثالثة، 
لك����ن لديه����ا خ����ط �أحذي����ة خا�����س بها مت 
�إطالق����ه بال�ض����ر�كة م����ع �ض����وفيا بالبي، 
زوجة لوي�س �ض����و�ريز، بح�ض����ب تقرير 

.Goal موقع

ال���ع���امل ك����اأ�����ض  ت���دع���م���ه يف  م��ي�����س��ي  زوج������ة 

م���ن �ملعروف ع���ن �لنجم���ة �لربيطاني���ة �أديل حبه���ا لكرة 
�لقدم و�هتمامها بهذه �لريا�ض���ة، �إل �أنها خالل كاأ�س �لعامل 
حتاول �ل�ض���يطرة على نف�ض���ها وت�ض���جع منتخ���ب بلدها 

بحذر خوفًا على نف�ضها.
فق���د ذك���رت جمل���ة د�يل���ي مي���ل �لربيطاني���ة �أن �لنجمة 
�أجربت نف�ضها على عدم �ل�ض���ر�خ �أثناء ت�ضجيعها فريق 

بلدها خالل م�ضاركته يف مباريات كاأ�س �لعامل 2022.
وج���اء ه���ذ� �لقر�ر م���ن �أجل �حلف���اظ على حبالها �ل�ض���وتية، 
�لأم���ر �لذي توليه �لكث���ري من �لأهمية، و�أن ت�ض���جيع منتخب 
�إجنلر� يف كاأ�س �لعامل قد ي�ض���بب �إرهاقًا ل�ض���وتها، خا�ض���ة 
و�أنه���ا يف �لوق���ت �حل���ايل تق���دم عرو�ض���ها �ملمي���زة يف ل�س 
فيغا����س. وكان���ت �أديل ق���د مرت ع���ام 2017 باأزمة �ض���حية مع 
حبالها �ل�ض���وتية �أجربتها على �إلغاء �لعرو�س يف ��ضتاد وميبلي. 
ي�ض���ار �إىل �أن �أديل �أدت �أول حفالتها يف ل�س فيغا�س �ل�ض���هر �ملن�ضرم، 

بعد تاأجيل 10 �أ�ضهر على �أن تتابع �ضل�ضلة حفالت �أخرى.

ك�ض���فت بلدي���ة نيوي���ورك �لأمريكية ع���ن حاجته���ا �إىل من ي�ض���غل وظيفة 
م�ضوؤول عن �إحدى �إد�ر�تها �ملخت�ضة باإعد�م مالين �لفئر�ن، �لتي تنت�ضر 
يف �أنحاء �ملدينة و�ضو�حيها، على �أن يتقا�ضى من يتوىل هذ� �ملن�ضب ما 

بن 120 و170 �ألف دولر �ضنوّيا، ح�ضبما بينت و�ضائل �إعالم حملية.
وغ���رد عم���دة مدين���ة نيوي���ورك، �إري���ك �آد�م���ز، عرب ح�ض���ابه عل���ى توير 
قائال: "ل يوجد �ض���يء �أكره���ه �أكرث من �جلرذ�ن"، م�ض���جعا �أبناء مدينته 
عل���ى �لتق���دم لتويل هذ� �ملن�ض���ب بالعب���ارة �لآتية: "وظيف���ة �أحالمكم يف 

�نتظاركم".
وحظ���ي �إعالنه بتفاعل و��ض���ع بن �ملدون���ن، �لذين تباين���ت �آر�وؤهم بن 

متهكم ومن يرى �أن هذه �لوظيفة لي�ضت �حلل للم�ضكلة، وفق تعبريهم.
وعّلقت �لكاتبة �ض���مار� كوهن: "�لفئر�ن موجودة، لأن �ملدينة بها م�ضكلة 
�لقمامة و�ل�ضو�رع قذرة للغاية. ماذ� عن �إ�ضالح �مل�ضدر �لفعلي للم�ضكلة، 
ب���دًل من قتل كل �لفئر�ن �ل�ض���غرية فقط؟". يف حن قال���ت �ملغردة ريبيكا 

باريل: "�أرغب يف �لقيام بذلك".

اأديل ت�سجع منتخب 
اإجنلرتا بحذر

بلدية نيويورك تبحث عن 
�سخ�ض يقتل الفئران مقابل 

راتب170 األف دوالر 
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