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الكهرباء: م�ساريع الربط الخارجي 
في مراحل متقدمة

 بغداد/ المدى
اأفادت وزارة الكهرباء باأن م�شاريع الربط مع دول اخلليج بلغت مراحل متقدمة.

وقال املتحدث با�شم الوزارة اأحمد مو�شى، اإن "م�شاريع الربط اخلليجي مل تكتمل 
لغاية الوقت احلايل، لكنها بلغت مراحل متقدمة ال�شيما من اجلانب العراقي".

واأ�ش���اف مو�ش���ى، اأن "التفاو����ض حاليًا م���ع هياأة الربط اخلليجي عل���ى ان�شاء خط 
يرب���ط حمط���ة الفاو داخل العراق وحمط���ة الوفرة داخل الكوي���ت". واأ�شار، اإىل اأن 
الوطنية". للمنظومة  واال�شتقرارية  الوثوقية  توفر  اأن  �شاأنها  من  امل�شاريع  "هذه 

 بغداد/ تميم الح�صن

يقف يف طريق ذه���اب رئي�س الوزراء حممد 
ال�س���وداين اىل وا�سنط���ن وزراء وف�سائ���ل 
م�ساركة يف احلكومة مرفو�سة من الوليات 

املتحدة.
وق���د ي�سع���ب التخل����س م���ن تل���ك العراقيل 
خ�سو�س���ًا وان م�س���وؤوًل �سيعي���ًا يوؤك���د بان 

الحزاب لن ت�سمح بتغيري اي وزير.

باملقابل يج���د الإطار التن�سيق���ي الذي يدافع 
بقوة عن تلك الزيارة – وهو حتول نادر يف 
خطاب���ه املعلن �سد وا�سنطن- نف�سه م�سطرا 

اىل التناغم مع ال�سرتاطات المريكية.
ف�"الإط���ار" ي�سع���ر بخط���ر انق���اب ال�س���ارع 
�سده ب�سبب ازمة ال���دولر، وازمة اخرى قد 

تتفاقم يف ال�سيف تتعلق بتجهيز الطاقة.
ولذل���ك يق���ول م�س���وؤول �سيع���ي يف الإط���ار 
التن�سيق���ي يف حدي���ث ل�)امل���دى( ان كل قوى 

التحال���ف "مقتنع���ة باأهمي���ة زي���ارة رئي����س 
احلكوم���ة لوا�سنطن حتى تل���ك التي ترف�س 
وجود قوات قتالية". وبداأ "الإطار" يرتاجع 
تدريجيًا عن الت�سعيد اثناء حكومة م�سطفى 

الكاظمي ال�سابقة، �سد التواجد المريكي.
واول اأم����س، ق���ال نوري املالك���ي زعيم دولة 
القان���ون يف لق���اء تلفزي���وين: "ل توجد يف 
الع���راق حالي���ا اية ق���وات ع�سكري���ة اجنبية 

باآليات مدرعة وجتهيزات مقاتلة".

ال�ست�ساري���ة  الق���وات  "وج���ود  وا�س���اف: 
والتدريبي���ة الجنبية التي تفي���د العراق هو 
ام���ر متفق علي���ه ووجود الق���وات الع�سكرية 

الجنبية املقاتلة هو امر خطري جدا".
وكان���ت اأط���راف �سيعي���ة ق���د هاجم���ت طول 
العام���ني الخريين، رئي�س احلكومة ال�سابق 
ب�سب���ب اتهامات �سده بان���ه يخفي معلومات 

عن التواجد المريكي ومهماته.
 التفا�صيل �س3

م�صادر في الإطار: الحكومة لن ت�صتطيع ا�صتبدال م�صوؤول بدون موافقة حزبه

"فيتو اأمريكي" على وزراء وف�سائل
يعتر�ض طريق ال�سوداني اإلى وا�سنطن

 بغداد/ نباأ م�صرق

قال���ت وزارة التج���ارة، اأم����س الح���د، اإن امل�سمول���ني 
بزي���ادة مفردات البطاق���ة التموينية ي�س���ل عددهم اإىل 
5 مايني �سخ�س، فيم���ا حتدثت عن اإجراءات ملواجهة 

غاء الأ�سعار.
وذك���ر وكيل ال���وزارة �ستار اجلاب���ري يف ت�سريح اإىل 
)املدى(، اإن "توجيهات رئي�س جمل�س الوزراء تت�سمن 
الجتاه نح���و حت�سني مف���ردات البطاق���ة التموينية". 
واأ�س���اف اجلابري، اأن "تل���ك التوجيهات ترجمت على 
واقع احل���ال بعد ان كانت توزع البطاق���ة التموينية 4 

ح�س�س يف ال�سنة ا�سبحت 12 ح�سة".
واأ�س���ار، اإىل "تخ�سي����س مبل���غ مايل لزي���ادة املفردات 
وحت�س���ني نوعيته���ا املرتبط���ة بالرعاي���ة الجتماعي���ة، 
والذي���ن ي�س���ل عدده���م م���ع عوائلهم اىل م���ا ل يقل عن 
5 ماي���ني مواطن عراق���ي لرفع ح�س�سه���م ا�سافة اىل 
"ال�سل���ة  اأن  اجلاب���ري،  واأو�س���ح  ال�سلي���ة".  ال�سل���ة 

الغذائية ال�سلي���ة حتتوي على 3 كغم من الرز، وكيلو 
�سك���ر، ولرت زيت و400 غرام من معجون الطماطم مع 

البقوليات".
واأورد، اأن "الزي���ادة التي ا�سيفت للمرتبطني بالرعاية 
الجتماعي���ة طال���ت ال�سك���ر 2 كغ���م، و250 غ���م حليب 
للكب���ار و200 غ���م �س���اي وكغم م���ن الطح���ني الأبي�س 

)درجة �سفر( والتي ت�ساف على احل�سة ال�سلية".
ولف���ت اجلاب���ري، اإىل اأن "ال�سل���ة الغذائي���ة ال�سافية 
�ست�ساع���د يف توف���ري امل���واد الغذائية بك���رة"، م�سددا 
عل���ى "�سرورة ال�سيطرة عل���ى ال�سعار يف ال�سوق من 

قبل اجلهات املخت�سة".
وي�سرت�س���ل، اأن "و�س���ع ال�سل���ة الغذائي���ة ب���داأ ي�سه���د 
حت�سين���ا ملحوظ���ا باإ�سادة ابن���اء املحافظ���ات وب�سكل 

م�ستمر ودون انقطاع".
وم�س���ى اجلاب���ري، اإىل اأن "وزارة التجارة وبتوجيه 
من الوزير توجهت لبيع بع�س املواد باأ�سعار تناف�سية 
مثل طبقة البي�س ب� 4750 دينارا، وكذلك بقية املواد".

التجارة: 5 ماليين �سخ�ض م�سمولون 
بزيادة الح�سة التموينية

 بغداد/ فرا�س عدنان

حتدثت قي���ادة العملي���ات امل�سرتكة عن جه���ود تبذلها 
الق���وات امل�سلحة العراقي���ة من اأجل ب�س���ط ال�سيطرة 
عل���ى احلدود مع اجلانبني الرتك���ي والإيراين، ومنع 
ح���الت الت�سلل، موؤكدة اأن ذلك ياأتي من خال تن�سيق 

كبري مع القوات التابعة لإقليم كرد�ستان.
حت�س���ني  العملي���ات  قي���ادة  با�س���م  املتح���دث  وق���ال 
اخلفاج���ي، اإن "القوات امل�سلح���ة العراقية تعمل على 
ملف احلدود بو�سفه ملف���ا مهما جدا ومي�س ال�سيادة 

الوطنية".
واأ�س���اف اخلفاج���ي، اأن "الع���راق جن���ح يف تاأم���ني 
ال�سري���ط احل���دودي م���ع اجلانب ال�س���وري من خال 
�سل�سل���ة اإج���راءات تتمث���ل بعم���ل مي���داين اأو ن�س���ر 
للقطعات اأو ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات، وهناك 

عمل كبري باجتاه احلدود مع تركيا".
واأو�س���ح، اأن "القائ���د الع���ام للق���وات امل�سلحة حممد 
�سياع ال�س���وداين وجه باأن يكون هن���اك ن�سر للقوات 

العراقية على اخلط ال�سفري مع تركيا".

وحتدث اخلفاجي، ع���ن "عمل كبري ح�سل خال املدة 
املا�سي���ة م���ع اإقليم كرد�ستان، من خ���ال اللقاءات بني 
وزي���ر الداخلي���ة يف احلكوم���ة الحتادية عب���د الأمري 
ال�سم���ري مع وزير داخلية اإقليم كرد�ستان ريرب اأحمد 

خالد بح�سور نائب قائد العمليات امل�سرتكة".
و�س���دد، عل���ى ان هن���اك "عمل اي�س���ًا يح�س���ل لتاأمني 
احل���دود م���ع اجلان���ب الإي���راين بعمل �س���دة يف هور 

احلويزة التي متنع الت�سلل والتهريب".
واأك���د اخلفاج���ي، "ح�س���ول زي���ادة يف اأع���داد حر�س 
احلدود ل�سيم���ا �سمن املنطق���ة الأوىل التابعة لإقليم 
كرد�ست���ان م���ع تعزيزهم بق���درات متكنهم م���ن القيام 

مبهامهم على امت وجه".
وك�س���ف، عن "البدء باإن�ساء بع�س اأبراج املراقبة على 
اخل���ط ال�سف���ري يف احل���دود التي ترب���ط العراق مع 

اجلانب الرتكي".
واأورد اخلفاجي، ان "هذا العمل م�ستمر لغاية ان يتم 
�سبط احلدود بنحو تام"، وراأى اأن "املو�سوع الأهم 

هو التعاون مع اإقليم كرد�ستان يف �سبط احلدود".
 التفا�صيل �س3

تعزيز التواجد الأمني على الحدود 
التركية لمنع حالت الت�سلل

 ترجمة: المدى

اأكد تقري���ر فرن�سي ق���درة العراق على 
ا�ست�سافة الحداث الكبرية بعد جناح 
بطول���ة خليج���ي 25 الت���ي اأقيمت يف 

الب�سرة خال ال�سهر احلايل.
 )24 )فران����س  لوكال���ة  تقري���ر  وذك���ر 
راأى  "الع���راق  اأن  )امل���دى(،  ترجمت���ه 
يف كاأ�س اخللي���ج فر�سة لإعادة تاأهيل 
�سورته بعد �سن���وات طويلة من حظر 
ا�ست�ساف���ة ك���رة الق���دم، لك���ن التداف���ع 
القات���ل وزلت التنظي���م اأ�سع���ف هذه 
الغاي���ة عل���ى الرغ���م م���ن ف���وزه عل���ى 

اأر�سه".
"م�سعف���ني  اأن  التقري���ر،  واأ�س���اف 
وم�س���ادر اأمنية قال���وا اإن التدافع يوم 
اخلمي����س خ���ارج ملع���ب لك���رة الق���دم 
قب���ل نهائي الكاأ����س يف مدينة الب�سرة 

اجلنوبي���ة اأ�سف���ر ع���ن مقت���ل �سخ����س 
واإ�سابة الع�سرات".

واأ�سار، اإىل اأن "امل�سجعة �سحى ها�سم 
قال���ت: �سعرت اأنني �ساأم���وت، متذّكرة 
الوق���وع و�س���ط الزح���ام حي���ث حاول 
اآلف اآخرون، كثري منهم بدون تذاكر، 
دخول ملعب جذع النخلة بعد جتمعهم 

عند البوابات عند الفجر تقريبا".
وب���ني التقري���ر، اأن "ها�س���م ا�ساف���ت: 
واأن���ا يف طريقي وج���دت نف�سي عالقة 
وب���داأت  النا����س،  م���ن  موج���ة  و�س���ط 
اأ�سع���ر بالذع���ر، ومل اأ�ستط���ع التنف�س، 
لكنن���ي متكنت م���ن الفرار ب���دون اأذى 
ومل يحالفني احلظ���ر مب�ساهدة نهائي 

خليجي 25".
فرق���ت  الأم���ن  "ق���وات  اأن  واأورد، 
اجلماه���ري املحت�س���دة خ���ارج امللعب، 
واأجري���ت املب���اراة، حيث ف���از العراق 

اإىل  الكاأ����س  ليعي���د   2-3 عل���ى عم���ان 
الوطن".

واأك���د، اأن "الألع���اب النارية قد اأوقدت 
مع اب���واق ال�سيارات ط���وال الليل من 
الب�س���رة اإىل اإقلي���م كرد�ست���ان، حي���ث 
احتف���ل العراقي���ون ال�سع���داء بالفوز، 
وماأ�ساة ال�سباح ام�ست �سبه من�سية".
وا�ست���درك التقري���ر، اأن "ال�سرر الذي 
يلحق بال�سمعة قد ي�ستمر لفرتة اأطول 
بالن�سبة للع���راق الذي مزقته احلروب 
كاأ����س  نهائي���ات  ا�ست�س���اف  ق���د  وكان 

اخلليج عام 1979".
وينقل عن اأحد اأع�ساء اللجنة املنظمة 
اآمن���ة  لي�س���ت  "التذاك���ر  اأن  للبطول���ة، 
اإنتاجه���ا  واإع���ادة  تزويره���ا  وميك���ن 

ب�سهولة".
اأم���ا املتح���دث با�س���م وزارة الداخلية، 
خالد املحن���ا فقد اأكد اأن "ق���وات الأمن 

اأم���رت بو�س���وح اأولئك الذي���ن لي�ست 
لديهم تذاكر حقيقية باملغادرة".

ويوا�س���ل التقري���ر، اأن "احل���ادث هو 
البطول���ة  ال���ذي ي�سي���ب  الأول  لي����س 
الت���ي تناف�ست عليها كل م���ن البحرين 
والكويت وعم���ان وقط���ر وال�سعودية 

والإمارات واليمن وكذلك العراق".
ا�سط���ر  "الع���راق  اأن  عل���ى  و�س���دد، 
لاعت���ذار جلارته الكوي���ت بعد �سجار 
يف ق�س���م كب���ار ال�سخ�سيات منع ممثل 
زعيمه م���ن ح�سور حف���ل الفتتاح يف 

ال�ساد�س من ال�سهر احلايل".
وحت���دث التقري���ر، ع���ن "اإبع���اد اآلف 
تذاك���ر  يحمل���ون  الذي���ن  امل�سجع���ني 
�سف���ر و�سحفيني معتمدي���ن، من بينهم 
فران����س  لوكال���ة  تابع���ان  م�س���وران 
بر����س، اأثناء حماولته���م دخول امللعب 

يف الليلة ذاتها".

فر�س���ة  اخللي���ج  "كاأ����س  ان  وي���رى، 
لإظه���ار اأن العراق ميكن اأن ي�ست�سيف 
بطولة باأمان، حي���ث ت�سعى الباد اإىل 
اإع���ادة البناء بعد عق���ود من ال�سراع"، 
لفت���ًا اإىل اأن "الب�س���رة �سهدت تطوير 
الفنادق واملرافق الريا�سية ومت العمل 

على جتميل املدينة".
واأك���د اأن "جدول اأعم���ال العراق يخلو 
يف الوقت احلايل من اأحداث ريا�سية 

دولية اأخرى".
"الع���راق  اأن  اإىل  التقري���ر،  وم�س���ى 
لي�س���ت غريبة عليه ا�ست�سافة الأحداث 
الكب���رية لأن مدنه املقد�سة هي وجهات 
ح���ج ملاي���ني ال���زوار كل ع���ام، وكانت 
اآخ���ر منا�سب���ة يف �سهر اأيل���ول املا�سي 
عندما توجه نح���و 21 مليون �سخ�س 
لزي���ارة الربعينية يف كرباء من دون 

حوادث".

تقـرير فـرن�سي يوؤكد قدرة العــراق على ا�ست�سافة الأحـداث الكـبـيــرة

 بغداد/ المدى

ذك���رت مديري���ة املرور العام���ة، اأم����س الأحد، اأن 
ع���دد املركبات املوج���ود يف بغداد يف���وق الطاقة 
ال�ستيعابي���ة ل�س���وارع العا�سم���ة بنح���و ع�سرة 
اأ�سع���اف، فيم���ا اأو�سحت اإجراءاته���ا لفّك الزخم 

املروري.
وقال مدير اإعام وعاقات املديرية، العميد زياد 

القي�سي، يف ت�سريح لوكالة النباء الر�سمية، اإن 
"�سوارع حمافظة بغداد ل ت�ستوعب الكم الهائل 
م���ن املركب���ات املوج���ودة، اإذ اأنها تف���وق الطاقة 
ال�ستيعابي���ة بنح���و ع�س���رة اأ�سع���اف"، م�سريًا 
اإىل "اإح�سائي���ة وزارة التخطيط ب���اأن ال�سوارع 
ت�ستوع���ب م���ن 200-250 األف مركب���ة كاأق�سى 

حد".
واأ�س���اف القي�سي: "لدين���ا اأكر من 3 4- مايني 

مركبة حاليًا يف حمافظة بغداد، وهذا يوؤثر �سلبًا 
على حركة ال�سري املروري ويوؤثر على الزخم".

ون���وه، اإىل اأن "املديري���ة لديه���ا اإج���راءات لف���ك 
الزخم املروري، اإ�سافة اإىل فتح ال�سوارع ور�سد 
املخالف���ات التي توؤثر يف حرك���ة ال�سري واملرور، 
منه���ا من���ع الوق���وف يف املمنوع وع���دم اللتزام 
بالتعليم���ات املرورية وع���دم اللتزام بالإ�سارات 

املرورية، وكذلك ال�سري عك�س الجتاه".

الـمـرور: عـدد العـجـالت فـي بـغــداد يفـوق الطاقـة 
 ترجمة: حامد اأحمدال�سـتـيـعـابـيـة بـ 10 اأ�سعــاف

اأكد تقرير اأمريكي باأن ثاث حمافظات عراقية 
حم���ررة ت�سهد حالي���ًا حركة اإعم���ار بعد مرور 
خم�سة اأعوام على حتريرها من تنظيم داع�س 
الإرهاب���ي، م�سريًا اإىل اأن ذل���ك يح�سل بتنفيذ 
م�ساريع عمرانية تراوحت كلفاتها من 60 اإىل 

100 مليار دولر.
واأف���اد تقري���ر ملوقع )ميدي���ا لي���ن( الأمريكي 
ترجمت���ه )امل���دى(، ب���اأن "حمافظ���ات نين���وى 
والنبار و�ساح الدين، التي تقارب م�ساحتها 

ثلث م�ساحة العراق تقريبا تعي�س الن مرحلة 
تع���ايف بعد تبعات املعارك �س���د تنظيم داع�س 
منذ عام 2014، وما خلفته من دمار يف مراكز 
مدن ه���ذه املحافظات ومناط���ق �سكنية اأخرى 
فيها جراء �سربات جوية ومعارك دارت اثناء 

عمليات التحرير".
املو�س���ل  لبلدي���ة  امل�ساع���د  املدي���ر  ويق���ول 
ع���ن  اأ�سف���رت  "جهودن���ا  اإن  مهن���د،  �سف���وان 
النته���اء م���ن اإزال���ة 15 ملي���ون ط���ن خملفات 
م���ن  الكث���ري  وامامن���ا  املو�س���ل  م���ن  حربي���ة 
العمل ينتظر اإجن���ازه. وحلد الن متت اإعادة 

تبلي���ط واك�س���اء 20 % من �س���وارع املدينة".
واأ�ساف مهن���د، اأن "العمل ج���اٍر اأي�سا لإعادة 
تبلي���ط مزيد من ال�سوارع حي���ث هناك تو�سع 

كبري يف جمال البنى التحتية والعمار."
اعم���ار اجلان���ب  "اإع���ادة  واأ�س���ار مهن���د، اىل 
الي�س���ر م���ن املدين���ة ب�س���كل كام���ل، بينم���ا ما 
يزال هن���اك كثري من العم���ل ينبغي اكماله يف 
اجلانب الأمين من املدينة الذي تعر�س لدمار 
�سام���ل حي���ث كان التنظيم الإرهاب���ي يتواجد 

فيه".
 التفا�صيل �س 2

المحافظات المحررة ت�سهد م�ساريع بمبالغ ت�سل لـ 100 مليار دولر

 ذي قار / ح�صين العامل 

ل���وح الع�س���رات م���ن اه���ايل العك���ر يف 
النا�سرية بقطع طريق ال�سكك احلديدية 
الراب���ط ب���ني بغ���داد والب�س���رة م���رورًا 
باملحافظ���ة، ما مل تبادر احلكومة املحلية 
بال�ستجاب���ة ملطالبه���م املتعلق���ة بتوف���ري 

اخلدمات الأ�سا�سية.
واك���د �سه���ود عي���ان توقف حرك���ة مرور 
القط���ارات لع���دة �ساعات خ���ال اليومني 
ال�سك���ة  طري���ق  قط���ع  اإث���ر  املن�سرم���ني 
احلديدي���ة بالإط���ارات املحروقة من قبل 
بع����س الهايل املطالب���ني باخلدمات يف 
منطق���ة العكر. وق���ال كاظ���م حممد وهو 
اأحد اه���ايل منطقة العك���ر يف حديث مع 
)املدى(، اإن "اهايل منطقة العكر الواقعة 
خلف حمط���ة قطار النا�سرية يعت�سمون 
على طري���ق ال�سكة احلديدي���ة منذ ثاثة 

ايام للمطالبة با�ستئناف العمل مب�سروع 
املجاري وتبليط ال�سارع الرئي�سي".

واأ�ساف حمم���د، اأن "ال�س���ارع الرئي�سي 
منخف����س جدا وتقطع���ت ال�سبل بالنا�س 
خ���ال هط���ول المطار وحت���ول ال�سارع 

اىل نهر بعمق ن�سف مرت".
طالب���وا  "املتظاهري���ن  اأن  اإىل  واأ�س���ار، 
بتاأهيل ال�سارع حت���ى ولو بفر�سه مبادة 
)ال�سبي����س( لإنقاذ الأه���ايل من معاناتهم 

اليومية لكن دون جدوى".
واكد حممد، اأن "معاناة ال�سكان املحليني 
من نق����س اخلدمات متتد لعدة �سنني من 

دون اية معاجلة حقيقية للم�سكلة".
ويوا�س���ل، اأن "�سركة املج���اري با�سرت 
العم���ل قب���ل عدة اي���ام غري انه���ا �سرعان 
م���ا ان�سحب���ت ومل تعد ل�ستكم���ال اعمال 

امل�سروع".
 التفا�صيل �س2

تهديد بقطع طريق حيوي للقطار 
في النا�سرية 

حملة اأمنية لمتابعة الم�شاربين ب�شعر الدوالر في بغداد.. عد�شة: محمود روؤوف
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اأكد تقرير اأميركي باأن ثالث 
محافظات عراقية محررة 

ت�سهد حاليًا حركة اإعمار 
بعد مرور خم�سة اأع�ام على 

تحريرها من تنظيم داع�س 
االإرهابي، م�سيراً اإلى اأن 

ذلك يح�سل بتنفيذ م�ساريع 
عمرانية تراوحت كلفاتها من 

60 اإلى 100 مليار دوالر.

واأفاد تقرير لموقع )ميديا الين( االأميركي 
ترجمت���ه )المدى(، باأن "محافظات نينوى 
واالنب���ار و�ش���الح الدي���ن، الت���ي تق���ارب 
م�شاحته���ا ثل���ث م�شاح���ة الع���راق تقريب���ا 
تعي����س االن مرحل���ة تعاف���ي بع���د تبع���ات 
المع���ارك �ش���د تنظي���م داع����س من���ذ ع���ام 
2014، وما خلفته من دمار في مراكز مدن 
ه���ذه المحافظات ومناط���ق �شكنية اأخرى 
فيها ج���راء �شربات جوي���ة ومعارك دارت 

اثناء عمليات التحرير".
ويقول المدي���ر الم�شاعد لبلدي���ة المو�شل 
�شف���وان مهن���د، اإن "جهودن���ا اأ�شفرت عن 
االنتهاء من اإزال���ة 15 مليون طن مخلفات 
حربي���ة من المو�ش���ل وامامن���ا الكثير من 
العم���ل ينتظ���ر اإنج���ازه. ولح���د االن تمت 
اإع���ادة تبلي���ط واك�ش���اء 20% م���ن �شوارع 

المدينة".
واأ�ش���اف مهن���د، اأن "العم���ل ج���اٍر اأي�ش���ا 
الإع���ادة تبلي���ط مزيد م���ن ال�ش���وارع حيث 

هناك تو�شع كبير في مجال البنى التحتية 
واالعمار."

واأ�ش���ار مهند، ال���ى "اإعادة اعم���ار الجانب 
االي�شر من المدينة ب�ش���كل كامل، بينما ما 
يزال هن���اك كثير من العم���ل ينبغي اكماله 
ف���ي الجان���ب االأيم���ن م���ن المدين���ة ال���ذي 
تعر����س لدمار �شام���ل حي���ث كان التنظيم 

االإرهابي يتواجد فيه".
واأو�شح مهند، اأن "اأكثر من 150 م�شروعًا 
يج���ري تنفيذها خالل الوق���ت الحالي، في 
محافظ���ة نينوى، وهن���اك م�شاريع اأخرى 

قادمة حال الموافقة على الميزانية".
ونوه مهن���د، اإل���ى "م�شاريع اإع���ادة اعمار 
تج���ري ف���ي كل انح���اء محافظ���ة نين���وى 

وتج���اوزت كلف ه���ذه الم�شاريع لحد االن 
ما يزيد على 15 مليار دوالر".

واأك���د مهند، اأن "العم���ل الجاري الإزالة كل 
هذه االأنقا����س لي�س بال�شهل، ونحن نعمل 
اأي�ش���ا على تجدي���د البنى التحتي���ة ب�شكل 
كام���ل، ويت���م تنفيذ ه���ذه الم�شاري���ع على 

نحو �شريع."

وف���ي ال�شي���اق ذات���ه، ق���ال ع�ش���و مجل�س 
محافظة االأنب���ار ال�شابق احمد العلواني، 
اإن "كل���ف الم�شاريع الت���ي يجري تنفيذها 
في المحافظ���ة لغاية الوق���ت الحالي تبلغ 

اأكثر من 25 مليار دوالر".
واأ�ش���اف العلوان���ي، اأن "محافظة االنبار 
كبي���رة الم�شاح���ة وهن���اك اأم���وال كثي���رة 

الإع���ادة االعم���ار، حي���ث يت�ش���ارك �شي���وخ 
قبائ���ل وع�شائ���ر و�شيا�شيين كب���ار وتجار 
�شوي���ة جنب ال���ى جنب معن���ا الإنجاز هذه 
تنفي���ذ  عل���ى  ال�ش���ركات  وتعم���ل  المهم���ة 
رقع���ة  وعل���ى  �شري���ع  ب�ش���كل  الم�شاري���ع 

م�شاحة وا�شعة."
واأ�شار العلواني، اإل���ى اأن "االإنجاز �شخم 
ج���دًا، اأم���وال كثي���رة �شرف���ت وان مئ���ات 
الماليي���ن م���ن ال���دوالرات قد ت���م توزيعها 
لعوائ���ل تدم���رت بيوته���ا م���ن اج���ل اإعادة 

اعمارها".
واأورد العلوان���ي، اأن "هن���اك بلدانا اأي�شا 
قدمت م�شاعدات في حمالت اإعادة االعمار 
وال يمكن نك���ران دورهم، وهناك منظمات 

دولية اأي�شا قدمت م�شاعداتها."
ويوا�شل العلوان���ي، اأن "مخلفات الحرب 
م���ن اأنقا����س ودم���ار ق���د تم���ت ازالتها من 
المحافظة ب�شكل كامل وان اغلب ال�شوارع 
الت���ي تعر�ش���ت للق�شف والدم���ار قد تمت 

اإعادة بنائها وتبليطها".
وي�شتر�شل العلواني، اأن "هناك الكثير من 
الم�شاري���ع الخا�شة الإع���ادة االعمار اأي�شا 
تمثل���ت ببن���اء مجمع���ات �شكني���ة �شخمة، 
م�شي���را الى وج���ود خط���ة لبن���اء اأكثر من 
100 األف وحدة �شكنية في مناطق مختلفة 

من محافظة االنبار".
ويرى العلوان���ي، ان "الكثير من العمل ما 
ي���زال موج���ودا، ولكن ما تحق���ق لحد االن 
يعتب���ر انج���ازًا، وباالإ�شافة ال���ى م�شاريع 
االإ�ش���كان فان هناك خطط���ا الإن�شاء معامل 
وم�شان���ع �شخمة ب�شمنه���ا م�شنع قوالب 

الكونكريت".
فيما يتعلق بالعوائل النازحة في محافظة 
االأنب���ار، قال العلوان���ي ان "جه���ود اإعادة 
العوائ���ل النازحة لمناطقه���ا في المحافظة 

م�شتمرة".
وي�شتر�ش���ل العلوان���ي، اأن "اأكث���ر من 10 

اآاالف عائلة نازحة ما تزال موجودة لغاية 
الوقت الحا�ش���ر، والعمل ج���اٍر الإرجاعهم 
حي���ث ان الو�شع االأمني م�شتقر على نحو 

كبير".
اإل���ى ذلك، اأك���د �شع���دون الجب���وري، وهو 
م�ش���وؤول محلي في محافظة �شالح الدين، 
ان "حمل���ة اع���ادة اعم���ار وا�شع���ة تج���ري 
االن ف���ي المنطق���ة وه���و ام���ر وا�ش���ح في 
المحافظ���ة"، م�شي���را ال���ى ان "الم�شاري���ع 
الخا�شة يجري تنفيذها على نحو �شريع".

وعل���ى �شعيد مت�ش���ل، قال مدي���ر عالقات 
عامة لمنتدى رجال االعمال واالقت�شاديين 
ف���ي العراق خالد الحمدان���ي، اإن "االأموال 
المخ�ش�شة للم�شاري���ع تاأتي من �شناديق 
مع���دة م�شبق���ا الأغرا����س اإع���ادة االعمار"، 
م�شي���را الى ان "تج���ار محليين ي�شاهمون 

في هذا ال�شندوق".
رافي �شلمان، اأحد اأبن���اء مدينة المو�شل، 
قال ان "االأو�شاع االن في المدينة مختلفة 
ج���دا ع���ن ال�شابق وم���ا عا�شت���ه المحافظة 

تحت �شيطرة داع�س".
واأك���د �شلم���ان، ان "المح���الت والمطاع���م 
م���ن  وكثي���را  التجاري���ة  ال�ش���وارع  تم���الأ 
العوائل عادت الى منازلها بعد فترة نزوح 

طويلة".
اأم���ا اأمج���د رزاق، وه���و من �شكن���ة مدينة 
الفلوج���ة ف���ي االنب���ار، فاأن���ه اأع���رب ع���ن 
االعم���ار  "م�شاري���ع  ب����  بالفخ���ر  �شع���وره 
ال�شخم���ة التي ت�شهده���ا المدينة"، م�شيرا 
ال���ى ان "المناط���ق المح���ررة ت�شه���د االن 

انتقالة اقت�شادية كبيرة".
وكان تنظي���م داع����س االإرهاب���ي ق���د احتل 
عددا من المحافظات العراقية في منت�شف 
عام 2014 قبل اأن تتمكن القوات العراقية 
باإ�شناد من التحالف الدولي من ا�شتعادتها 

بعد ثالث �شنوات.
عن: م�قع )ميديا الين( االأميركي

المحافظات المحررة ت�صهد م�صاريــع �صخمة بمبالغ ت�صل لـ 100 مليار دوالر

 بغداد/ ح�سين حاتم

ما يزال مجل�س الن�اب يرمي 
كرة ارتفاع اأ�سعار الدوالر 
في مرمى البنك المركزي 
العراقي، محملين محافظ 

البنك الم�س�ؤولية، فيما 
َجمع برلماني�ن ت�اقيع 

نيابية ال�ست�سافة المحافظ 
لل�ق�ف على تداعيات 

ارتفاع الدوالر.
وو�سلت اأ�سعار ال�سرف حتى 

م�ساء اأم�س االأحد، الى 
164100 دينار عراقي مقابل 

100 دوالر في االأ�س�اق 
المحلية.

ويق���ول ع�شو مجل�س الن���واب اأ�شعد 
البزون���ي في حدي���ث ل�)الم���دى(، اإن 
الى  و�شلت  ال���دوالر  ارتفاع  "اأزم���ة 

مراحل ال يمكن ال�شكوت عنها".
وا�شاف البزوني، اأن "اغلب اع�شاء 
مجل����س النواب قدموا طلبات موقعة 
ال���ى رئا�ش���ة البرلم���ان؛ ال�شت�شاف���ة 
محاف���ظ البن���ك المرك���زي، وبع�شهم 

طالب با�شت�شافة وزير المالية".
ح�ش���ور  "�ش���رورة  عل���ى  و�ش���دد، 
محاف���ظ البنك المرك���زي في الجل�شة 
المقبل���ة لمجل����س الن���واب؛ للوقوف 
ارتف���اع  وتداعي���ات  اأ�شب���اب  عل���ى 

الدوالر، وو�شع المعالجات".
وا�ش���ار البزون���ي، ال���ى اأن "ارتف���اع 
ا�شعار �ش���رف الدوالر األق���ى بظالله 
على الطبقات الفقيرة والطبقات ذات 

الدخل المحدود".
ب���دوره، يق���ول الع�ش���و االخ���ر ف���ي 
الحمام���ي  ع���ارف  الن���واب  مجل����س 
ف���ي حدي���ث ل�)الم���دى(، اإن "مجل�س 

النواب بانتظار اج���راءات الحكومة 
والبنك المركزي تجاه ارتفاع ا�شعار 

الدوالر في ال�شوق المحلية".
واأ�شاف الحمامي، اأن "�شيا�شة البنك 
المرك���زي العراق���ي ه���ي الم�ش���وؤول 
االول ع���ن ارتف���اع �شع���ر ال�ش���رف، 

ا�شافة الى التدخالت الخارجية".
واأردف، اأن "البرلم���ان يتاب���ع عم���ل 
الحكوم���ة وال يري���د ان يك���ون طرف���ًا 

�شاغطًا ي�شو�س عمل الحكومة".
واأو�شح، اأن "اع�شاء مجل�س النواب 
جمعوا تواقي���ع ال�شت�شاف���ة محافظ 
البن���ك المرك���زي، اال ان االخير تعذر 

بوجود التزامات تمنع الح�شور".
وبي���ن الحمامي ان "اأ�شع���ار الدوالر 
في زي���ادة تدريجي���ة م�شتم���رة ومن 
الممك���ن ان ت�ش���ل ال���ى 170 في ظل 
عدم وجود خطوات جديدة مدرو�شة 
لل�شيط���رة على ه���ذا االم���ر"، النائب 
االآخ���ر ماجد �شنكالي اأك���د في حديث 
متلف���ز تابعته )الم���دى(، ان "التجار 
عب���ر  العمل���ة  �ش���راء  م���ن  يتهرب���ون 

الجهات الر�شمية لتالفي ال�شريبة".
الكمرك���ي  "الته���رب  ان  واأ�ش���اف   

و�شراء الدوالر عبر مكاتب ال�شيرفة 
حول ال���دوالر نحو ال�شع���ود ب�شكل 
غير م�شبوق وعل���ى الحكومة العمل 
على انهاء تلك الظاهرة ب�شكل عاجل 
من اجل ا�شتيعاب ال�شعود ف�شال عن 

انهاء االإفالت ال�شريبي".
 واأ�ش���ار �شنكال���ي ال���ى ان "الحكومة 
االعتم���اد  بفت���ح  كذل���ك  مطالب���ة 
االلكتروني���ة  والناف���ذة  ال�شريب���ي 
ب�ش���كل عاج���ل ف�شال ع���ن الحوار مع 
لمن���ع  االأميرك���ي  الفيدرال���ي  البن���ك 

الم�شاربة باالأ�شواق". 
من جانبه، قال ع�شو لجنة االقت�شاد 
اإن  الح�شين���ي،  يا�ش���ر  واال�شتثم���ار 
الم�شتقلين يوؤيدون  الن���واب  "اأغلب 
حكوم���ة ال�شوداني، ولك���ن الى االن 
ل���م تتبي���ن معالمها ب�شب���ب جملة من 

التحديات الداخلية والخارجية".
الداخلي���ة  "التحدي���ات  ان  وا�ش���اف 
والفواتي���ر  العمل���ة  بم���زاد  تتمث���ل 
الم���زورة لبيعه���ا والت���ي تتدخل بها 
اغل���ب الم�ش���ارف"، م�شت���دركا "اما 
ف���ي  تكم���ن  الخارجي���ة  التحدي���ات 
ال�شغ���ط الهائ���ل عل���ى الحكوم���ة من 

قبل بع����س الدول والتي ب�شببها الى 
االن ل���م ت���اأت م�ش���ودة الموازنة الى 

البرلمان".
"اج���راءات  ان  الح�شين���ي  وتاب���ع 
الحكوم���ة هي ج���زء ب�شيط من الحل 
لهذه الم�شاألة"، م�شيرا الى ان "فترة 
ال���وزراء الحال���ي،  حكوم���ة رئي����س 
تعان���ي  ال�شودان���ي  �شي���اع  محم���د 
�شيا�شي���ة،  اغلبه���ا  �شغوط���ات  م���ن 
بزم���ن  ا�شب���ه  الحالي���ة  واالو�ش���اع 
القاع���دة االرهابي���ة وداع����س، كونها 
ت�شته���دف الفكر العراقي وتوؤثر على 
الع�ش���ب الرئي�ش���ي للع���راق اال وهو 

االقت�شاد".
"االزم���ة  ان  الح�شين���ي،  واو�ش���ح 
الحالية فر�شة للتخل�س من االزمات 
ب�شكل ع���ام من خ���الل اع���ادة تنظيم 
الم�ش���ارف  وتنظي���م  العمل���ة  بي���ع 
وعملها وعلى الحكومة ا�شتغاللها"، 
موؤكدا عل���ى ان "الحكوم���ة اإذا كانت 
جادة في معالجة ازمة الدوالر عليها 
ان ال تجع���ل امري���كا ت�شتخ���دم ورقة 
ال�شغط التي لديها من خالل الدوالر 

واالقت�شاد".

 البرلمان ي�صغط ال�صت�صافة محافظ البنك المركزي 
ب�صبب "اأزمة الدوالر"

َحذر من "ت�س�ي�س" عمل احلك�مة

جانب من الم�صاريع العمرانية في المو�صل

 ذي قار / ح�سين العامل
 

ل�ح الع�سرات من اهالي 
العكر في النا�سرية بقطع 

طريق ال�سكك الحديدية 
الرابط بين بغداد والب�سرة 

مروراً بالمحافظة، ما لم 
تبادر الحك�مة المحلية 

باال�ستجابة لمطالبهم 
المتعلقة بت�فير الخدمات 

االأ�سا�سية.
واكد �سه�د عيان ت�قف 

حركة مرور القطارات 
لعدة �ساعات خالل الي�مين 

المن�سرمين اإثر قطع 
طريق ال�سكة الحديدية 

باالإطارات المحروقة 
من قبل بع�س االهالي 

المطالبين بالخدمات في 
منطقة العكر.

وق���ال كاظ���م محم���د وه���و اأح���د اهال���ي 
منطق���ة العكر ف���ي حديث م���ع )المدى(، 
اإن "اهال���ي منطقة العك���ر الواقعة خلف 
محطة قط���ار النا�شرية يعت�شمون على 
طري���ق ال�شكة الحديدية من���ذ ثالثة ايام 
للمطالب���ة با�شتئن���اف العم���ل بم�شروع 

المجاري وتبليط ال�شارع الرئي�شي".
واأ�ش���اف محمد، اأن "ال�ش���ارع الرئي�شي 
منخف�س جدا وتقطع���ت ال�شبل بالنا�س 
خالل هط���ول االمطار وتح���ول ال�شارع 

الى نهر بعمق ن�شف متر".
واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "المتظاهري���ن طالبوا 
بتاأهي���ل ال�شارع حتى ولو بفر�شه بمادة 
)ال�شبي�س( الإنق���اذ االأهالي من معاناتهم 

اليومية لكن دون جدوى".
ال�ش���كان  "معان���اة  اأن  محم���د،  واك���د 
المحليي���ن م���ن نق����س الخدم���ات تمت���د 
لعدة �شنين من دون اية معالجة حقيقية 

للم�شكلة".
ويوا�ش���ل، اأن "�شركة المجاري با�شرت 
العم���ل قبل عدة اي���ام غير انه���ا �شرعان 
ما ان�شحب���ت ولم تع���د ال�شتكمال اعمال 

الم�شروع".
تدع���ي  "ال�شرك���ة  ان  محم���د،  واأردف 
لكونه���ا واجه���ت  يع���ود  ان�شحابه���ا  ان 
اعترا�ش���ًا م���ن �شخ����س يدعي ان���ه مالك 
االأر����س الت���ي �شتك���ون موقع���ا رئي�شيا 

للم�شروع".
وبي���ن، اأن "الدوائ���ر المعني���ة بينت ان 
االر����س مل���ك ع���ام وال تعود الح���د غير 
ان ال�شرك���ة لم ت�شتاأنف عمله���ا او تقوم 

بمقا�شاة من اعتر�س على عملها".
ويج���د محمد، اأن "المطالب لم تلق اآذانًا 
�شاغية من الم�شوؤولي���ن المحليين لهذا 
ا�شط���روا ال���ى االعت�ش���ام عل���ى طريق 

ال�شكة الحديدية".
ب���دوره تح���دث �شخ�س اخر م���ن اهالي 
المنطق���ة يدعى علي ح�شي���ن، عن "تلكوؤ 
وتهاون ف���ي تقديم الخدمات وفي تنفيذ 
الم�شاري���ع المزمع اقامته���ا في المنطقة 
الت���ي ت�شم اربع���ة االف دار تتوزع على 
4 احي���اء �شعبي���ة ه���ي العك���ر ال�شرق���ي 
والعك���ر الغرب���ي ودور الم�ش���ب الع���ام 

والحبو�س".
كبي���رة  "معان���اة  ان  ح�شي���ن،  وتاب���ع 
يواجهه���ا االهالي من انع���دام الخدمات 
مو�ش���م  خ���الل  وال�شيم���ا  اال�شا�شي���ة 

االمطار".
واأ�ش���ار ح�شي���ن، اإل���ى اأن "االمطار التي 
يقال انها رحمة تتحول في هذه المنطقة 
الى نقمة كونها تجعل ال�شكان المحليين 

مقطوعين عن العالم".
وي�ش���كل نق����س الخدمات ف���ي المناطق 
ال�شعبية تحديا كبيرا للحكومة المحلية 
الت���ي غالب���ا م���ا تعزو ذل���ك النق����س الى 
المالي���ة  التخ�شي�ش���ات  تنا�ش���ب  ع���دم 
االتحادي���ة  الحكوم���ة  م���ن  المر�ش���ودة 
مع حج���م الحاجة للم�شاري���ع الخدمية، 
فيما تدخ���ل االعترا�شات الع�شائرية في 
بع�س االحياء كاأح���د العوامل المعرقلة 

لتنفيذ الم�شاريع.
م���ن  المئ���ات  اخ���ر ج���دد  وم���ن جان���ب 
خريجي المعاه���د والكليات تظاهراتهم 

امام �شرك���ة توزيع المنتج���ات النفطية 
ف���ي ذي ق���ار للمطالب���ة بالتعيي���ن، فيما 
نظم عمال االجور العاملين �شمن عقود 
الم�شاري���ع م�شي���رة �شلمي���ة انطلقت من 
به���و بلدي���ة النا�شري���ة باتج���اه ديوان 
عق���ود  بتحوي���ل  للمطالب���ة  المحافظ���ة 
الم�شاري���ع الى عق���ود وزارية وفق قرار 

.315
وق���ال م�ش���در م���ن دي���وان محافظة ذي 
قار ف���ي ت�شري���ح اإلى )الم���دى(، اإن "ما 
عم���ال  م���ن  متظاه���ر   300 م���ن  يق���رب 
االجور العاملين �شمن عقود الم�شاريع 
احت�شدوا امام البوابة الرئي�شية لمبنى 

ديوان المحافظة لعر�س مطالبهم".
وتاب���ع الم�ش���در، اأن "المتظاهري���ن ل���م 
يلج���وؤوا ال���ى غل���ق المبن���ى مثلم���ا كان 
يح�شل في المرات ال�شابقة وان الدوام 

في الديوان ي�شير ب�شورة طبيعية".
المطلبي���ة  الفعالي���ات  ت�شعي���د  وياأت���ي 
للخريجين وعم���ال االج���ور المطالبين 
بالتعيي���ن وف���ق نظام العق���ود الوزارية 
بالتزامن مع انف���راج ملف المحا�شرين 
وموظف���ي العق���ود في عدد م���ن الدوائر 
الحكومي���ة اذ ت���م ح�شم تثبي���ت اأكثر من 
32 األ���ف محا�شر ومنت�ش���ب في ذي قار 
بع���د ان ا�شتجاب���ت الحكوم���ة المركزية 
لمطالبه���م قبل نحو �شهر اإث���ر الفعاليات 
المطلبية واال�ش���راب واالعت�شام الذي 
قام به المحا�شرون على مدى ا�شبوعين 

في العديد من المحافظات العراقية.
ومن���ذ  ق���ار  ذي  محافظ���ة  و�شه���دت 
ع���دة اع���وام �شل�شل���ة م���ن التظاه���رات 
واالعت�شامات التي يقودها الخريجون 
العاطلون ع���ن العمل والك�شبة للمطالبة 
بالدوائ���ر  وتوظيفه���م  عم���ل  بفر����س 
الحكومي���ة اأو �شموله���م بمنح���ة �شبك���ة 
قط���ع  تخلله���ا  االجتماعي���ة،  الحماي���ة 
الدوائ���ر  م���ن  ع���دد  واغ���الق  للج�ش���ور 
الحكومي���ة واعمال عن���ف واحتكاك مع 
القوات االمنية قتل وا�شيب على اأثرها 

عدد من المتظاهرين بجروح متفاوتة.
وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد 
نفو�شه���ا اأكثر من مليوني���ن و300 األف 
ن�شم���ة وت�شم 22 وح���دة اإدارية م�شكلة 
متنامي���ة ف���ي ارتف���اع مع���دالت البطالة 
تق���در  اذ  الخريجي���ن  بي���ن  وال�شيم���ا 
ن�ش���ب البطالة باأكثر م���ن 50 بالمئة بين 
اأو�ش���اط تلك ال�شريحة بح�شب تقديرات 

غير ر�شمية.

 تهديد بقطع �صكة القطار في النا�صرية 
ب�صبب نق�ص الخدمات

لقاء بين رئي�س مجل�س النواب محمد الحلبو�صي ومحافظ البنك المركزي م�صطفى غالب مخيف الأ�صبوع الما�صي

اإزالة 15 ملي�ن طن من المخلفات الحربية في الم��سل
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يقف في طريق ذهاب رئي�س الوزراء 
محمد ال�سوداني الى وا�سنطن وزراء 

وف�سائل م�ساركة في الحكومة مرفو�سة 
من الواليات المتحدة.

العراقي���ل  تل���ك  م���ن  التخل����ص  ي�شع���ب  وق���د 
ب���ان  يوؤك���د  �شيعي���ًا  م�ش���وؤواًل  وان  خ�شو�ش���ًا 

االحزاب لن ت�شمح بتغيري اي وزير.
باملقابل يجد االإطار التن�شيقي الذي يدافع بقوة 
ع���ن تلك الزيارة – وه���و حتول نادر يف خطابه 
املعلن �شد وا�شنطن- نف�شه م�شطرا اىل التناغم 

مع اال�شرتاطات االمريكية.
ف�«االإط���ار« ي�شع���ر بخطر انقالب ال�ش���ارع �شده 
ب�شبب ازمة الدوالر، وازمة اخرى قد تتفاقم يف 

ال�شيف تتعلق بتجهيز الطاقة.
االإط���ار  يف  �شيع���ي  م�ش���وؤول  يق���ول  ولذل���ك 
ق���وى  كل  ان  ل�)امل���دى(  التن�شيق���ي يف حدي���ث 
التحالف »مقتنعة باأهمية زيارة رئي�ص احلكومة 
لوا�شنط���ن حتى تلك التي ترف����ص وجود قوات 

قتالية«.
وب���داأ »االإط���ار« يرتاجع تدريجيًا ع���ن الت�شعيد 
اثن���اء حكومة م�شطفى الكاظم���ي ال�شابقة، �شد 

التواجد االمريكي.
واول اأم����ص، ق���ال ن���وري املالك���ي زعي���م دول���ة 
يف  »ال توج���د  تلفزي���وين:  لق���اء  يف  القان���ون 
الع���راق حاليا اية قوات ع�شكرية اجنبية باآليات 

مدرعة وجتهيزات مقاتلة«.
اال�شت�شاري���ة  الق���وات  »وج���ود  وا�ش���اف: 
والتدريبية االجنبية الت���ي تفيد العراق هو امر 
متف���ق عليه ووجود القوات الع�شكرية االجنبية 

املقاتلة هو امر خطري جدا«.
وكان���ت اأطراف �شيعية قد هاجمت طول العامني 
االخريي���ن، رئي����ص احلكوم���ة ال�شاب���ق ب�شب���ب 
اتهامات �شده بانه يخفي معلومات عن التواجد 

االمريكي ومهماته.
ويف اثن���اء اع���الن احلكوم���ة ال�شابق���ة انته���اء 
امله���ام القتالية للقوات االمريكية اواخر 2021، 
رف����ص اآنذاك زعيم حتالف الفتح هادي العامري 
»بق���اء االمري���كان حتى ل���و ب�شف���ة م�شت�شارين 

ومدربني«.
وقب���ل احلدي���ث ع���ن ا�شب���اب تراج���ع اخلط���اب 
ال�شيع���ي، يق���ول امل�ش���وؤول يف »االإط���ار« وه���و 
وزي���ر �شاب���ق: »حت���ى االن ال توج���د دعوى اىل 

ال�شوداين لزيارة وا�شنطن«.
ويعتقد امل�شوؤول ال�شيعي ان ذلك ب�شبب »وجود 
وزراء وف�شائ���ل م�شرتك���ة يف احلكوم���ة عليهم 

فيتو من الواليات املتحدة«.
وبطبيع���ة احلال، وف���ق ما يقوله امل�ش���وؤول، »ال 
ميكن التخل�ص من الوزراء املرفو�شني حتى مع 
اعالن رئي�ص احلكومة و�ش���ع كابينته واجلهاز 

االداري حتت التقييم«.
وي�شي���ف الوزير ال�شاب���ق: »اذا اأراد ال�شوداين 
تغي���ري وزراء فيمك���ن ان يغري ال���وزراء الثالثة 
الذي���ن اختاره���م بنف�ش���ه.. االح���زاب ل���ن تقبل 

تغيري وزرائها اال باإرادتها«.
وكان قد ت�شرب اثناء ت�شكيل احلكومة قبل اأكرث 

من �شهري���ن، ان ال�شوداين اختار وزراء املالية، 
الكهرب���اء، وال�شح���ة، بينما تقا�شم���ت االحزاب 

الوزارات ال� 20 املتبقية.
 و�شب���ق ان اأمه���ل رئي����ص احلكوم���ة قب���ل نهاية 
العام املا�شي، الوزراء وباقي امل�شوؤولني فرتات 

من 3 اىل 6 اأ�شهر لتقييم ادائهم.
باملقاب���ل ميكن تف�شري تراج���ع االإطار التن�شيقي 
ع���ن مواقف���ه ال�شابق���ة ب�شبب ا�شتم���رار ت�شاعد 
ا�شعار �شرف ال���دوالر و�شعوبة احل�شول على 

الغاز االيراين لت�شغيل حمطات الكهرباء.
ويق���ول �شيا�ش���ي مطل���ع يف حدي���ث ل�)امل���دى( 
ان���ه »يواج���ه االإط���ار التن�شيق���ي ازم���ات ب�شاأن 
ا�شعار ال���دوالر وجتهيز الغاز االيراين لت�شغيل 
حمطات تولي���د الطاقة باالإ�شافة اىل خ�شومات 

داخلية«.
ويح���اول التحال���ف ال�شيعي، بح�ش���ب ما يقوله 
ال�شيا�ش���ي املطلع والذي طلب ع���دم ن�شر ا�شمه، 

ان »يقن���ع الوالي���ات املتحدة بتخفي���ف ال�شغط 
على امل�شارف العراقية الإعطاء حرية يف تداول 

الدوالر«.
وتفر����ص وا�شنط���ن قي���ودا �شارم���ة من���ذ اأكرث 
م���ن �شه���ر عل���ى التحوي���الت اخلارجي���ة للعملة 
ال�شعب���ة، اذ يق���در تهري���ب ب���ني 100 اىل 250 
مليون دوالر ا�شبوعيا اغلبها تذهب اىل اإيران.

ويف اع���رتاف ن���ادر لزعي���م �شيعي، ق���ال نوري 
املالك���ي يف اللق���اء التلفزي���وين االخ���ري انه »ال 
ح���ل الأزمة ال���دوالر اإال ب�شبط حرك���ة امل�شارف 
واحل���واالت و�شبط ال���دوالر م���ن التهريب اإىل 

دول اجلوار«.
وا�ش���اف املالكي: »على احلكوم���ة اأن ت�شل اإىل 
مرحل���ة من ال�شب���ط ال ت�شم���ح بحرك���ة الدوالر 
خ���ارج ال�شياقات املعتمدة والذه���اب لالأمريكان 

واالتفاق معهم«.
وب���داأ رئي����ص احلكوم���ة موؤخ���رًا، مب���ا اعت���ره 

وا�شنط���ن،  اىل  لزيارت���ه  متهي���دا  مراقب���ون 
عق���ب ت�شريح���ات لل�ش���وداين ع���ن اهمي���ة بقاء 
امل�شت�شاري���ن الغربي���ني، والتعلي���ق على و�شف 

اخلليج بانه »اخلليج العربي«.
وكان���ت عبارة »اخلليج العرب���ي« قد اثارت ازمة 
دبلوما�شية ب���ني بغداد وطه���ران التي ا�شتدعت 
ال�شف���ري العراق���ي يف اإيران معرت�ش���ة على عدم 

اإطالق ا�شم »اخلليج الفار�شي«.
وتدخل مقتدى ال�شدر زعيم التيار ال�شدري يف 
االزم���ة، ح���ني كرر اأك���رث من مرة كلم���ة »اخلليج 
العربي« على هام�ص بطول���ة كاأ�ص اخلليج التي 

اختتمت توا يف الب�شرة.
وخ���الل ا�شتقبال ال�شدر م�ش���اء ال�شبت، اع�شاء 
املنتخب العراقي لك���رة القدم �شاحب اللقب يف 
البطول���ة، اعاد زعي���م التيار ت�شمي���ة البطولة ب� 

»بطولة كاأ�ص اخلليج العربي«.
واأه���دى الفريق كاأ�ص اخللي���ج اىل زعيم التيار، 
فيما اأطلقت من�شات قريبة من التيار ا�شم »بطل 

اخلليج« على ال�شدر.
وا�شتقب���ل ال�ش���در ا�شع���د العيداين ال���ذي رافق 
اع�ش���اء املنتخب، وهو حماف���ظ الب�شرة وزعيم 
حتالف ت�شميم الذي ي�شارك يف احلكومة، وهو 
اول �شيا�شي يلتقي زعيم التيار عقب اعتزاله يف 

حزيران املا�شي.
و�شبق ان املح ح�شن العذاري، وهو رئي�ص كتلة 
ال�شدر يف الرمل���ان قبل ان ت�شتقيل يف ال�شيف 
املا�شي باإمكاني���ة عودة كتلته ثاني���ة اإىل العمل 

ال�شيا�شي.
 وقال الع���ذاري يف مقطع فيدي���و �شغري انت�شر 
على نطاق وا�ش���ع: »مبارك الفوز، واإن �شاء الله 

نرجع وناأخذها مثل ما اأخذها املنتخب«.
وبالع���ودة اىل احتمال تغيري ج���زء من الكابينة 
الوزاري���ة، يوؤك���د ع�ش���و يف منظم���ة ب���در، اأحد 
اأبرز اركان االإط���ار التن�شيقي، ان بع�ص القوى 
ال�شيعي���ة اعط���ت ال�ش���وداين حري���ة كامل���ة يف 

اجراء تعديالت.
ويق���ول ع�ش���و املنظم���ة حمم���ود احلي���اين يف 
رئي����ص  �شيق���وم  »بالتاأكي���د  ل�)امل���دى(:  حدي���ث 
ال���وزراء بتغي���ري م�شوؤول���ني ووزراء وهذا امر 

خا�شع للتقييمات«.
وك�ش���ف احلي���اين ان زعي���م منظمة ب���در هادي 
العام���ري ق���ال حرفيا لل�ش���وداين: »نحن ندعمك 
يف اج���راء تغي���ريات باحلكومة واب���داأ بنا اواًل 

على ان ي�شمل اجلميع بالتقييم والتغيريات«.
وانتق���د احلي���اين اداء بع����ص ال���وزراء دون ان 
ي�شم���ي اأحده���م، وق���ال ان »بع����ص ال���وزارات 
تراجع عملها«، مطالبا احلكومة باإجراءات اأكرث 

حول �شبط ا�شعار الدوالر.

 علي عدنان

خ����الل رده على ال�شيا�شات التي تنتهجها 
ال�شني ق����ال اجلرنال الياب����اين ال�شابق، 
كويج����ي اي�شوب، ان �شيا�ش����ات الرئي�ص 
ال�شيني ت�ش����ي جنبنغ هي �شيا�شات غري 
متما�شك����ة وخط����رة وان حكومت����ه مليئة 
باتباع����ه، وق����ال ان “�شيا�ش����ات ال�ش����ني 
االأخ����رية ه����ي �شيا�ش����ات غ����ري متما�شكة 
عل����ى نحو كبري. وحت����ت زعامة حكومته 
اجلدي����دة فان����ه م����ن امل�شتبع����د ان يك����ون 
هن����اك نقا�ص متني او مراجعة الأي خيار. 
ه����ل ي�شغ����ي الرئي�����ص ت�ش����ي ملقرتح����ات 
وا�شع����ة ويتخ����ذ ق����رارا؟ اإذا مل يكن االمر 

كذلك فان �شيا�شته مبعث للخطر.«
اي�ش����وب ه����و ج����رنال متقاع����د �شاهم يف 
�شياغ����ة م�ش����ار برنامج الدف����اع الوطني 
لليابان الذي يعتر خارطة طريق قدرات 
دف����اع الياب����ان امل�شتقبلي����ة. وق����ال اأي�شا 
بان����ه “يتوج����ب عل����ى الغ����رب ان يبع����ث 
بر�شالة ثابتة اىل ال�شني مفادها بان على 

الرئي�ص ت�شي ان يدرك بانه لو و�شع يده 
على م�شيق تاي����وان، فان الغرب �شيتخذ 
اج����راء ب����دون ت����ردد، ويج����ب ان يك����ون 
هناك ردع. وان ال�شني �شت�شتفيد من اأي 

موؤ�شر �شعف من جانبنا.«
وح����ول الوثائ����ق ال�شري����ة الت����ي وجدت 
يف منزل الرئي�����ص االمريكي جو بايدن، 
ق����ال اجلرنال الياباين “اذا كانت االإدارة 
ق����د مت ا�شتنزافه����ا م����ن التعام����ل مع هذه 
الق�شي����ة وتتوق����ف ع����ن اتخ����اذ ق����رارات 
بخ�شو�����ص ال�شيا�شة اخلارجية، فعندها 
�شتنظر ال�شني اىل الواليات املتحدة من 
موقف ال�شع����ف وان ي�شتغ����ل ت�شي هذه 

احلالة ويقوم بفعل �شيء.«
ف����ان  “له����ذا  قائ����ال  اجل����رنال  واأ�ش����اف 
مه����م  مو�ش����ع  يف  االن  تق����ف  الياب����ان 
ج����دا كاأق����رب حلي����ف الأم����ريكا وكرئي�ص 
ملجموع����ة ال�شبعة لهذا الع����ام، وعليها ان 
ت�شتمر ببعث ر�شائل قوية لتبقي ال�شني 
باملر�شاد وان جتمع البل����دان االأوروبية 

معا.«

جنرال ياباني �سابق ي�سف �سيا�سات 
حكومة ال�سين بالخطرة

 بغداد/ فرا�س عدنان

حتدث����ت قيادة العملي����ات امل�شرتكة عن جهود 
تبذله����ا الق����وات امل�شلح����ة العراقية م����ن اأجل 
ب�ش����ط ال�شيط����رة عل����ى احلدود م����ع اجلانبني 
الرتك����ي واالإي����راين، ومن����ع ح����االت الت�شلل، 
موؤكدة اأن ذلك ياأتي من خالل تن�شيق كبري مع 

القوات التابعة الإقليم كرد�شتان.
وقال املتحدث با�ش����م قيادة العمليات حت�شني 
اخلفاج����ي، اإن »الق����وات امل�شلح����ة العراقي����ة 
تعمل عل����ى ملف احل����دود بو�شف����ه ملفا مهما 

جدا ومي�ص ال�شيادة الوطنية«.
واأ�ش����اف اخلفاج����ي، اأن »الع����راق جن����ح يف 
اجلان����ب  م����ع  احل����دودي  ال�شري����ط  تاأم����ني 
ال�شوري من خ����الل �شل�شلة اإج����راءات تتمثل 
بعمل ميداين اأو ن�ش����ر للقطعات اأو ا�شتخدام 
تكنولوجي����ا املعلوم����ات، وهن����اك عم����ل كبري 

باجتاه احلدود مع تركيا«.
واأو�ش����ح، اأن »القائ����د العام للق����وات امل�شلحة 
حمم����د �شياع ال�شوداين وجه باأن يكون هناك 
ن�شر للقوات العراقية على اخلط ال�شفري مع 

تركيا«.
وحت����دث اخلفاج����ي، ع����ن »عمل كب����ري ح�شل 
خ����الل امل����دة املا�شي����ة م����ع اإقلي����م كرد�شت����ان، 
م����ن خ����الل اللقاءات ب����ني وزي����ر الداخلية يف 
احلكوم����ة االحتادية عبد االأم����ري ال�شمري مع 

وزير داخلية اإقليم كرد�شتان رير اأحمد خالد 
بح�شور نائب قائد العمليات امل�شرتكة«.

و�ش����دد، عل����ى »عم����ل اي�ش����ًا يح�ش����ل لتاأم����ني 
احل����دود مع اجلانب االإي����راين بعمل �شدة يف 
هور احلويزة التي متنع الت�شلل والتهريب«.
واأك����د اخلفاج����ي، »ح�ش����ول زي����ادة يف اأعداد 
حر�����ص احلدود ال�شيما �شم����ن املنطقة االأوىل 
التابعة الإقليم كرد�شتان مع تعزيزهم بقدرات 

متكنهم من القيام مبهامهم على امت وجه«.
وك�ش����ف، ع����ن »الب����دء باإن�ش����اء بع�����ص اأبراج 
املراقبة على اخلط ال�شفري يف احلدود التي 

تربط العراق مع اجلانب الرتكي«.
واأورد اخلفاج����ي، ان »ه����ذا العم����ل م�شتم����ر 
لغاية ان يتم �شبط احلدود بنحو تام«، وراأى 
اأن »املو�ش����وع االأه����م ه����و التعاون م����ع اإقليم 

كرد�شتان يف �شبط احلدود«.
�شالح����ا  ميتل����ك  »الع����راق  اأن  وي�شرت�ش����ل، 
متط����ورا عل����ى خمتلف امل�شتوي����ات ميكنه يف 
فر�ص هيبة القانون ال�شيما بالن�شبة للمناطق 

احلدودية ورد االعتداءات ومنعها«.
وم�ش����ى اخلفاج����ي، اإىل اأن »قواتن����ا امل�شلحة 
العراقي����ة،  ل����ن ت�شم����ح بامل�شا�����ص بال�شي����ادة 
ق����د  تعر�����ص  اأي  رد  عل����ى  ق����ادرة  وقواتن����ا 
يح�ش����ل وقد جنحت �شابق����ًا يف قطع الطريق 
عل����ى االإرهابي����ني الذين كان����وا يتوغلون عر 
احلدود مع �شوريا بغية تنفيذ اأعمال اإجرامية 

يف املحافظات ال�شيما املحررة«.
اأحم����د  االأمن����ي  الباح����ث  ذك����ر  جانب����ه،  م����ن 
ال�شريف����ي، اأن »جهودًا بات����ت اليوم مب�شتوى 
اأعل����ى عل����ى �شعي����د وت����رية االأداء يف م�ش����ك 

احلدود مع اجلانب الرتكي«.
تقت�ش����ي  »ال�ش����رورة  اأن  ال�شريف����ي،  وتاب����ع 
اعتم����اد تكتي����ك جدي����د يف تعبئ����ة وا�شتثم����ار 
املوؤ�ش�ش����ات املا�شكة لالأر�����ص احلدودية وهي 
قوات حر�ص احلدود من خالل دعمها بو�شائل 
الكرتوني����ة، نظ����رًا لطبيعة جغرافي����ة االأر�ص 

يف تلك املنطقة«.
واأ�ش����ار، اإىل اأن »امل�ش����ك االلك����رتوين يتمث����ل 
بالقدرات االلكرتونية والكامريات احلرارية 
واال�شتم����كان  الر�ش����د  و�شائ����ل  وا�شتخ����دام 
ال����راداري بعي����د امل����دى ال�شيما خ����الل اأوقات 

الليل والطق�ص ال�شيئ«.
و�ش����دد ال�شريفي، عل����ى »اأهمي����ة اإ�شناد قوات 
حر�����ص احل����دود االحتادي����ة باآلي����ات عمل بني 
ق����وات البي�شمركة واال�شاي�����ص التابعة الإقليم 

كرد�شتان«.
وراأى، اأن »اجله����د ال�شان����د يبداأ م����ن الق�شايا 
القت����ايل«،  باجلان����ب  وينته����ي  اللوج�شتي����ة 
تهت����م  الأن  ح����ان  ق����د  »الوق����ت  اأن  مو�شح����ًا 
احلكوم����ة االحتادي����ة بتل����ك الق����وات التابعة 
الإقليم كرد�شتان من خالل التدريب والت�شليح 

ورفع القدرات القتالية«.

الق����وات  »تل����ك  ان  ال�شريف����ي،  وي�شرت�ش����ل 
متت����از بقدرته����ا عل����ى التعام����ل م����ع جغرافية 
احل����دود مع تركي����ا الأن افرادها من �شكان تلك 
املناطق، ولذا فاأنه����ا توؤمن جهدًا �شاندًا كبريًا 
للق����درات القتالية حلر�ص احلدود، اإ�شافة اإىل 
قدرتها على تق����دمي املعلوم����ات اال�شتخبارية 
ع����ن التح����ركات امل�شبوهة بحك����م عالقتها مع 

ال�شكان هناك«.
ويجد، اأن »تعزيز التعاون مع اإقليم كرد�شتان 
عل����ى ال�شعيد االأمن����ي لن يح�ش����ل اإال باإجناز 
ق�شايا �شيا�شي����ة عالقة واأبرزه����ا تنفيذ املادة 
140 م����ن الد�شت����ور واإق����رار قان����ون النف����ط 

والغاز«.
و�شدد ال�شريفي، عل����ى اأن »ح�شم هذه امللفات 
من �شاأن����ه اأن يحدد قواط����ع امل�شوؤولية ونوع 
وطبيع����ة امله����ام القتالي����ة للق����وات االحتادية 

والقوات التابعة الإقليم كرد�شتان«.
واأورد، اأن »اإي�شاح احلدود االإدارية الداخلية 
يعد مبنزلة اإجن����اح وتعريف املجال احليوي 
لقوات اإقليم كرد�شتان و�شالحياتها واإمكانية 
منوارته����ا ومدى حاجاتها للق����درات واملوارد 

الب�شرية«.
ونوه ال�شريفي، اإىل اأن »املعاجلة على احلدود 
ال�شيا�ش����ي  البع����د  فيه����ا  يح�ش����ر  اأن  ينبغ����ي 
ب����ني احلكومة االحتادي����ة واإقلي����م كرد�شتان، 
ون�شل بعد ذلك اإىل التوظيف االأمثل للموارد 
الب�شرية للجهد القت����ايل ب�شقيها االحتادي اأو 

تلك التابعة الإقليم كرد�شتان«.
ودع����ا، اإىل »عدم اإدخ����ال الع����راق يف �شيا�شة 
املحاور عل����ى �شعي����د العالق����ات اخلارجية«، 
�شامن����ا  ال����دويل  التحال����ف  »وج����ود  وع����د، 
حتالف����ات  هك����ذا  اإىل  ننظ����ر  الأنن����ا  مهم����ا 
بالبع����د الع�شك����ري دون االلتف����ات اإىل ال����دور 

ال�شيا�شي«.
»احلكوم����ة  اأن  اإىل  ال�شريف����ي،  وانته����ى 
االحتادي����ة اأو اإقلي����م كرد�شت����ان عندم����ا تكون 
لدي����ه عالق����ة طيب����ة مع الوالي����ات املتح����دة اأو 
باق����ي ال����دول الغربية فاأن ذلك ي�ش����كل �شمانة 
لع����دم ا�شتهدافن����ا م����ن قب����ل دول اجل����وار الأن 
احل�شانة لن تقت�ش����ر على اجلانب الع�شكري 

فح�شب، بل متتد اإىل العمق ال�شيا�شي«. 
وتتهم كل من تركي����ا واإيران، ف�شائل م�شلحة 
معار�ش����ة تتواج����د يف اإقليم كرد�شت����ان ب�شن 
هجم����ات داخ����ل هذي����ن البلدي����ن، وه����و االأمر 
الذي ت����رره بالق�شف امل�شتم����ر الذي يح�شل 

يف االأرا�شي العراقية.

اجتماعات م�ستمرة مع اإقليم كرد�ستان لتعزيز التواجد االأمني في »الخط ال�سفري«

العمليات الم�ستركة تكّثف تواجدها على الحدود التركية لمنع حاالت الت�سلل

م�سادر في االإطار: الحكومة لن ت�ستطيع ا�ستبدال م�سوؤول بدون موافقة حزبه

»فيتو اأمريكي« على وزراء وف�سائل يعتر�ض طريق ال�سوداني اإلى وا�سنطن

ال�سوداني اثناء ح�سوره اجتماعًا �سيا�سيًا �سابقًا

قوات عراقية قرب الحدود مع تركيا
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اأم����س  الداخلي���ة،  اأعلن���ت وزارة 
ع�ش���رات  اعتق���ال  ع���ن  االح���د، 
المطلوبين وف���ق تهم مختلفة في 

عدد من المحافظات.
تلقت���ه  لل���وزارة  بي���ان  وذك���ر 
)المدى(، اأن "المف���ارز الميدانية 
نين���وى  كم���رك  �ش���رطة  لمرك���ز 
التابع���ة لمديري���ة �ش���رطة كمارك 
المنطق���ة ال�شاد�ش���ة نجح���ت ف���ي 
�شب���ط 6 عج���ات تحت���وي عل���ى 
)حج���ر  ت�شم���ل  متنوع���ة  م���واد 
لاأ�شخا����س،  م�شاع���د  مرم���ر، 
مخالف���ة  دواج���ن(  مفاق����س 
وتم���ت  الكمركي���ة،  لل�شواب���ط 
اإحالة الم�شبوط���ات الى الجهات 
االإج���راءات  واتخ���اذ  المخت�ش���ة 

القانونية بحق ال�شائقين".
"المف���ارز  اأن  البي���ان،  واأ�ش���اف 
الميداني���ة لمرك���ز �شرط���ة كم���رك 
م�شاف���رًا  �شبط���ت  زرباطي���ة 
ن���وع  مخ���درة  حبوب���ا  بحوزت���ه 

)متفورتك�س - رهاكين(".
محافظ���ة  "وف���ي  اأن���ه  وتاب���ع، 
الب�ش���رة فان مف���ارز مركز �شرطة 
كم���رك اأم ق�ش���ر ال�شمالي �شبطت 
ل�ش���روط  مخالف���ة  حاوي���ات   )4(
و�شواب���ط اال�شتيراد ومتجاوزة 
الم�شم���وح  القانوني���ة  الم���دة 
ببقائه���ا داخ���ل المين���اء بح�ش���ب 
قان���ون الكم���ارك، تحت���وي عل���ى 

)مر�شحات هواء - بخور(".
مح�ش���ر  "تنظي���م  البي���ان  واأك���د 
�شب���ط اأ�شول���ي بجمي���ع الم���واد 
االأوراق  وعر����س  الم�شبوط���ة 
التحقيقي���ة عل���ى اأنظ���ار قا�ش���ي 
 " اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار،  التحقي���ق". 
مفارز قيادة �شرط���ة مي�شان القت 
القب����س عل���ى )12( متهم���ًا وف���ق 
اأبرزه���ا  م���واد جنائي���ة مختلف���ة 
االإره���اب واالإي���ذاء والتهديد في 
مركز ق�شاء الكح���اء والنواحي 
التابعة له، وتم اتخاذ االإجراءات 

المتهمي���ن  بح���ق  القانوني���ة 
لينال���وا  للق�ش���اء  واإحالته���م 

جزاءهم العادل".
وذك���ر البي���ان، اأن "قطع���ات فرقة 
ال���رد ال�شري���ع المتمثل���ة بالف���وج 
االأول ووحدة ا�شتخبارات الفوج 
وفي عملية اأمنية تمكنت من اإلقاء 
القب�س على اأحد االإرهابيين وفق 
اأح���كام قان���ون مكافح���ة االإرهاب 
في ح���ي النداء بمحافظة مي�شان، 
حيث ت���م ت�شليمه الى جهة الطلب 

اأ�شوليا".
"الجه���ود  اأن  البي���ان،  واأو�ش���ح 
االأمني���ة لقطع���ات الفرق���ة االأولى 
�شرط���ة اتحادي���ة قام���ت بتاأمي���ن 
وحماية المناطق وح�شر ال�شاح 
بي���د الدول���ة اأ�شف���رت ع���ن تمك���ن 
وباإ�شن���اد  االأول  الل���واء  مف���ارز 
الجه���د اال�شتخب���اري م���ن تنفي���ذ 
عملي���ة تفتي�س ع���ن االأ�شلحة غير 
المرخ�ش���ة في ناحي���ة )الوحدة( 
ببغ���داد، ت���م خاله���ا �شب���ط )6( 

بنادق مختلفة االأنواع".
م���ن  ق���وة  "تمك���ن  اإل���ى  ولف���ت، 
الل���واء الثاني الفرق���ة االأولى من 
خ���ال عملية تفتي����س وا�شعة في 
منطق���ة )العبيدي -ح���ي البتول( 
ت���م خاله���ا �شب���ط )10( بن���ادق 
مختلفة االأنواع، م�شد�َشين، 150 
اطاق���ة �شاح BKC،5  رمانات 
يدوي���ة، 2 خ���وذ ع�شكري���ة، وت���م 
�شب���ط جمي���ع االأ�شلح���ة والمواد 

والتعامل معها ا�شوليًا".
"قي���ام  ع���ن  البي���ان،  وتح���دث 
مف���ارز مديري���ة مكافح���ة اإج���رام 
�شرق���ة  مكافح���ة  مكت���ب  بغ���داد/ 
باإلق���اء  الر�شاف���ة  �شي���ارات 
القب����س على مته���م ب�شرقة عجلة 
وت���م  الر�شاف���ة.  جان���ب  �شم���ن 
توقي���ف المتهم اأ�شولي���ا واتخاذ 
االإج���راءات القانونية بحقه وفق 
اح���كام الم���ادة 440 م���ن قان���ون 

العقوبات".
مكت���ب  مف���ارز  ب�"تمك���ن  واأف���اد 

االإج���رام  لمكافح���ة  القد����س 
م���ن القب����س عل���ى مته���م لقيام���ه 
ال���دور  اإح���دى  ال���ى  بالدخ���ول 
ال�شكنية �شمن قاطع الم�شوؤولية 
م�شد����س  ن���وع  �ش���اح  و�شرق���ة 
م���ع مبل���غ مليوني دين���ار وجهاز 

موبايل نوع اآيفون".
واأورد، اأن "اأق���وال المتهم دونت 
وتم ت�شديقها ق�شائيًا باالعتراف 
على جريمة �شرق���ة الدار ا�شتنادًا 
الأح���كام الم���ادة 444 م���ن قانون 
العقوب���ات". وي�شتر�ش���ل البيان، 
اأن "مفارز قي���ادة �شرطة محافظة 
وا�ش���ط القت القب����س على )31( 
قانوني���ة  م���واد  وف���ق  مطلوب���ا 
مختلف���ة، كم���ا ت���م فر����س )401( 
غرامة مرورية لعجات مخالفة".

و�شدد، على اأن "هذه الممار�شات 
تاأت���ي �شم���ن اإط���ار تدعي���م االأمن 
اإج���راءات  ف���ي تعزي���ز  الوقائ���ي 
االأمن لعم���وم مناط���ق المحافظة 

واإنفاذ القانون".
"مف���ارز  ب���اأن  البي���ان،  واأف���اد 
ودوريات قي���ادة �شرطة محافظة 

اأمني���ة  حمل���ة  نف���ذت  الب�ش���رة 
وا�شع���ة النطاق في عموم اأق�شية 

م���ن  تمكن���ت خاله���ا  المحافظ���ة 
اإلق���اء القب�س عل���ى )130( متهمًا 

جنائي���ة  م���واد  وف���ق  ق�شائي���ًا 
مختلفة". واأ�ش���اف، اأن "الحملة 

اأ�شف���رت اأي�ش���ًا عن �شب���ط )48( 
الجن�شي���ة  اأجنب���ي  �شخ�ش���ا 
االإقام���ة،  قان���ون  لمخالفته���م 
عجل���ة   )214( �شب���ط  ت���م  كم���ا 
و)105( دراج���ات ناري���ة مخالفة 
للتعليم���ات المروري���ة و�شبط 4 
بنادق ن���وع كا�شنكوف ور�شا�س 
مخ���درة  وم���واد   BKC ن���وع 
تق���در بالغرام���ات وكمي���ة كبيرة 
تق���در  المخ���درة  الحب���وب  م���ن 

ب�)191000( حبة مخدرة".
وذهب البي���ان، اإل���ى اأن "مديرية 
الب�ش���رة  محافظ���ة  �شرط���ة 
جديدة  �شتراتيجي���ة  ا�شتخدم���ت 
في تنفيذ واجباته���ا االأمنية وفق 

الخطط المو�شوعة م�شبقًا".
ودوري���ات  "مف���ارز  اأن  واأردف، 
قي���ادة �شرط���ة محافظ���ة كركوك/ 
�شعب���ة ال�شيط���رات تمكن���ت م���ن 
اإلق���اء القب�س عل���ى )16( مطلوبا 
قانوني���ة  م���واد  وف���ق  للق�ش���اء 
مختلفة بح�شب ما ورد في بيانات 

للمطلوبي���ن  الوطني���ة  الناف���ذة 
وم���ن بينهم مطل���وب وفق قانون 
مكافح���ة االإرهاب، كم���ا تم �شبط 
اأ�شلح���ة متنوع���ة والقب����س على 
حائزيها، وتم اتخ���اذ االإجراءات 
القانونية بحقه���م وت�شليمهم الى 

مراكز ال�شرطة وفق القانون".
ويوا�ش���ل، اأن "مف���ارز ودوريات 
قي���ادة �شرط���ة محافظ���ة المثن���ى 
نف���ذت واجبات ومه���ام اأمنية في 
عم���وم اأق�شي���ة المحافظة تمكنت 
خالها من اإلقاء القب�س على عدد 
من المطلوبين للق�شاء وفق مواد 

قانونية مختلفة".
وم�ش���ى البيان، اإل���ى اأن "الحملة 
اأ�شفرت اأي�ش���ًا عن �شبط عجات 
ودراج���ات نارية مخالفة ل�شروط 
المروري���ة،  ال�شي���ر والتعليم���ات 
االإج���راءات  اتخ���اذ  ت���م  حي���ث 
وتوقيفه���م  بحقه���م  القانوني���ة 
وف���ق اأح���كام قان���ون العقوب���ات 

العراقي".

اعتق��ال ع�ض��رات المطلوبي��ن في ع��دة محافظات خ��ال ال�ضاع��ات الما�ضية

دورية لل�شرطة المحلية اثناء التجوال الليلي في بغداد

وبالشروط التالية:-
1- - يتم بيع مواصفات الطلبية بمبلغ 250000 )مائتان وخمس��ون ألف( دينار 
عراق��ي غي��ر قابل للرد او تحويل ذل��ك المبلغ الى المصرف الخاص لش��ركتنا 
)مصرف الرافدين( الفرع الرئيسي ورقم الحساب هو )90956( إال في حالة الغاء 
الطلبية من قبل شركتنا يعاد المبلغ إلى المجهز بعد تقديم طلب من قبله.
2- يت��م فتح العروض الفنية والتجارية ف��ي آن واحد )في اليوم الذي يلي تاريخ 
الغلق( وف��ي حالة مصادفة عطل��ة تؤجل الى اليوم التال��ي وباالمكان حضور 
ممثلي الشركات الى مقر ش��ركتنا عند الساعة العاشرة من اليوم الذي يلي 

تاريخ الغلق والمثبت في الفقرة )32( ادناه.
3- يت��م تقديم االس��عار بعملة ال��دوالر – يورو – دينار عراق��ي )DDP + بوليصة 
تأمي��ن لصالح ش��ركتنا واصل بغداد / مخازن مصفى الدورة( وتكون االس��عار 

نهائية وغير قابلة للتفاوض وشركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
4- يت��م تقديم عرضين مغلقين )فني وتج��اري( منفصلين مثبت عليهما رقم 
المناقص��ة وعنوانها وتاري��خ الغلق وموقعين من قبل المدي��ر العام او المدير 
المف��وض مع تثبيت االس��م الكام��ل وعليهما ختم الش��ركات في الصندوق 
الخاص في اس��تعالمات ش��ركتنا تقبل العروض التي ترسل مغلفة بالبريد أو 
D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق أو عن طريق البريد االلكتروني.
5- يج��ب تحديد فترة نفاذية العرض ضمن العرض الفني وكذلك تثبيتها على 
الظرف الخاص بالعرض التجاري وكذلك تحديد تاريخ نفاذية التأمينات االولية 

في كال العرضين ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن )120 يوماً(.
6- س��يتم اس��تبعاد العطاء ال��ذي يقل او يزي��د مبلغه عن 20% م��ن الكلفة 
التخمينية المخصصة ألغراض اإلحالة ولجميع أنواع العقود، تقبل العطاءات 
الت��ي تق��ل عن الكلف��ة التخمينية دون تقييد ذلك بنس��بة معينة ش��ريطة 
االلتزام بالمواصفات المطلوبة والمنش��أ المحدد من قبل جهة التعاقد عالوة 
عل��ى جميع المتطلبات والش��روط ال��واردة في وثائق المناقص��ة فيما يتعلق 

بالسلع المجهزة او الخدمة المطلوبة.
7- ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء )الفني والتجاري( مع المرفقات.

8- على الش��ركات الراغب��ة في المش��اركة )اجنبية، عربي��ة، عراقية( تقديم 
كاف��ة المستمس��كات األصولي��ة والقانوني��ة الخاصة بالش��ركة )ش��هادة 
تأسيس��ية حديثة ونافذة ومصدقة حس��ب األصول من السفارة او القنصلية 
أو الملحقي��ة التجارية العراقية في بلد الش��ركة، ومن مس��جل الش��ركات 

للش��ركات العراقي��ة، براءة ذمة ص��ادرة من الهيئة العام��ة للضرائب تتضمن 
الرقم الضريبي، الهوية الضريبية – الموقف المالي متمثل بحسابات ختامية 
رابحة آلخر س��نتين مالية – الهوية التجارية النافذة – هوية تصنيف مقاولين 
الخاصة بشركات المقاولة( مع تقديم االعمال المماثلة صادرة من قبل جهات 
التعاقد المعنية )قطاع عام( قبل ش��راء الطلبي��ة او ترفق مع العرض المقدم 
ف��ي حالة عدم تقديمها س��ابقاً . وان يك��ون الحد األدنى لرأس مال الش��ركة 
)2000000( اثن��ان ملي��ون دينار عراقي وال يقل الحد األدنى لرأس مال الش��ركة 
المحدودة عن )1000000( مليون دينار وال يقل الحد األدنى لبقية الشركات عن 

)500000( خمسمائة ألف دينار عراقي.
بخص��وص الش��ركات الغير عراقي��ة فيتطلب تقديم احدى المستمس��كات 

التالية:
- نس��خة واضحة من ش��هادة تأس��يس الش��ركة أو المكتب مصادق عليها 
اصولياً من ملحقياتها التجارية في بلد التأسيس مع نسخة مترجمة باللغة 

العربية لشهادة تأسيس الشركة من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة. 
- نس��خة واضحة من قرار تس��جيل فرع او مكتب تمثيل الش��ركة في العراق 

صادر عن دائرة تسجيل الشركات )مصادق اصولياً(. 
9- يت��م تقدي��م تأمينات أولية وحس��ب المبالغ المثبتة أم��ام كل طلبية في 
اإلعالن أعاله من قبل مقدم العطاء أو أحد المس��اهمين في الشركة وحسب 
التعليم��ات وترف��ق مع الع��رض التج��اري )خطاب ضم��ان أو ص��ك مصدق أو 
س��فتجة( نس��خة أصلية . تعتمد جميع المصارف داخل بغداد على ان يكون 
خط��اب الضمان المقدم داخل ضمن المنصة االلكترونية وإذا لم يكن خطاب 
الضمان داخل ضمن المنصة يهمل العطاء وحس��ب تعليمات البنك المركزي 
وتطل��ق هذه التأمينات في حالة ع��دم إحالة الطلبية عليكم وتهمل العروض 
الت��ي لم ترفق بها تأمينات أولية. ويجب ان تك��ون هذه التأمينات نافذة ال تقل 
عن )120( يوماً )تهمل العروض إذا كانت التأمينات األولية على شكل سويفت(. 

10- تحديد فترة التجهيز باأليام وال يجوز تثبيت عبارة )من – إلى(. 
11- شروط الدفع/ اعتماد مس��تندي غير مثبت وغير قابل للنقض أو التحويل 
تطلق المس��تحقات )100%( بعد استالم المواد كاملة ومطابقة للمواصفات 
ف��ي مصفى الدورة ويمكن االتفاق على نس��ب أخرى مقاب��ل كفالة مصرفية 
ضامنة. يتم احتس��اب أسعار جميع العطاءات ألغراض المفاضلة على أسس 
موحدة وبموجب نشرة البنك المركزي العراقي يوم الفتح يكون الدفع بالدينار 

العراقي للش��ركات العراقية ويتم احتساب األسعار على أساس سعر الصرف 
1450 دينار عراقي لكل دوالر امريكي. 

12- تف��رض غرامة تأخيرية على المجهز ال يتجاوز نس��بة 15%  من مبلغ عقد 
للعقود التي تقل مبالغها عن 5 مليار دينار عراقي و10% للعقود التي تس��اوي 
مبالغها 5 مليار دينار عراقي فأكثر في حالة عدم تجهيز المواد بفترة التجهيز 

المثبتة في العقد.
13- تقدم التأمينات النهائية على ش��كل خطاب ضمان حسن تنفيذ )حصراً( 
للعقد بنس��بة )5%( خمس��ة من المئ��ة من مبلغ العقد بع��د التبليغ بكتاب 
االحالة وقبل توقي��ع العقد، تعتمد جميع المصارف داخل بغداد على ان يكون 
خطاب الضمان المقدم داخل ضمن المنصة االلكترونية وخالل مدة ال تتجاوز 
)14( يوم��اً وفي حال التأخر، تهم��ل اإلحالة ويحال المجهز الى لجنة الناكلين. 
وتبقى الكفالة نافذة لمدة العقد او تمديده عند تمديد فترة التجهيز او لحين 
انته��اء فترة الضمان، ف��ي حالة وجود )فترة ضمان( تطلق كفالة حس��ن االداء 
بعد اس��تالم المواد كامل��ة ومطابقة للمواصفات وبعد انج��از المجهز كافة 

التزاماته المنصوصة في العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل شركتنا.
14- الش��حن للمواد دفع��ة واحدة )يتم حجز نس��بة )10%( م��ن قيمة العقد 
الكلي��ة )للمبالغ المتحقق��ة( التعاد الى المجهز إال بع��د جلب براءة ذمة من 
الهيئة العامة للضرائب وخالل 30 يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارس��الها 
الى الهيئة المذكورة(. الش��حن للمواد على ش��كل دفعات )يتم حجز نس��بة 
)2.7%( م��ن كل دفعة )للمبالغ المتحققة( تكون تس��ديد المس��تحقات على 
ش��كل دفعات ويتم حجز نس��بة )10%( من قيمة الدفعة االخي��رة ال تعاد الى 
المجه��ز إال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب وخالل 30 يوم من 

انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها الى الهيئة المذكورة(. 
15- تستقطع نسبة )0,003( من مبلغ العقد كرسم طابع.

16- ال تص��رف أي مس��تحقات الى المجه��ز إال بعد جلب براءة ذم��ة من دائرة 
التقاعد والضمان االجتماعي.

17- سيتم اس��تقطاع )1000( دينار عراقي كرسم طابع لبناء المدارس ورياض 
أطفال.

18- س��يتم استقطاع مبلغ إجازة االستيراد بعد اصدار العقد بموجب ما يتم 
تحدي��ده من قبل الش��ركة العامة للمع��ارض والخدمات التجاري��ة العراقية 

للمواد الكيمياوية حصراً. 
19- االلتزام بتقديم ش��هادة المنشأ من الشركة المصنعة للمواد فاتورة بيع 
ووثيقة التأمين باسم المجهزين وتكون مصدقة من قبل الملحقية التجارية 

العراقية أو السفارة في الخارج )بلد المنشأ، المجهز، الشحن(.
20- س��يتم اس��تقطاع مبلغ األجور البينية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم 
تحديده من قبل وزارة الصحة والهيئة )بالنسبة لطلبيات المواد الكيمياوية(. 
21- ال يج��وز لمقدم العطاء ش��طب اي بند من بنود مس��تندات المناقصة او 

اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه.
22- منش��أ الم��واد ينبغ��ي ان يحدد في الع��رض ويكون من ضمن المناش��ئ 
المطلوبة وثابت )لن يتغير الي س��بب كان( مع تحديد طريقة وميناء الش��حن 

ونقطة الدخول.
23- يقوم المجهز بتثبيت عنوانه الكامل )الدولة – المدينة – الشارع – البناية 
- العنوان البريدي والهاتف( واس��م المدير العام للش��ركة او من يخولهم في 

العروض والمراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض.
24- تقديم شهادة فحص طرف ثالث من احدى الشركات التالية: 

 SGS, TUV Rheinland, INTERTEK GLOBAL, Rina, ATG, Bureau Veritas,(

 .)Al- rookal Co. for Engineering Insp. Ltd
25- تقديم كتاب تخويل من الش��ركات المصنعة مصدقة من وزارة الخارجية 
أو السفارة أو القنصلية أو الملحقية التجارية في بلد المنشأ )نسخة أصلية( 

وحسب التعليمات لطلبيات )تجهيز المواد المتخصصة(.
26- يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر االعالن مقدارها )150 دوالر(.

27- تطبي��ق القواني��ن والتعليمات المعم��ول بها في العراق ف��ي حالة وقوع 
منازع��ات او ف��ي كل ما لم ي��رد به نص ويك��ون النزاع خاضع��اً لوالية القضاء 
العراقي مع تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لس��نة 1977 بأن 

المستحقات المالية تترتب لشركتنا بذمة الطرف االخر.
28- في طلبيات المواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فترة الغلق )مع 

العروض الفنية والتجارية( وخالف ذلك لشركتنا الحق في أهماله. 
29- عدم تعامل الشركة المتعاقد معها مع إسرائيل بأي شكل من األشكال، 

وبخالفه تتحمل كافة التبعات القانونية. 
30- يتوجب على الش��ركات التي ترغب بالمشاركة في اي طلبية والتي تطلب 
اي معلومات فنية ش��راء الطلبية ويتم ارفاق وصل الش��راء مع الرسالة وقبل 
مدة مناس��بة من تاريخ الغلق وستقوم شركتنا بتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر 
الخاص باالجابة عن استفس��ارات المش��تركين في المناقصة وقبل موعد ال 

يقل عن )7( ايام من تاريخ غلق المناقصة. 
31- ان الم��واد س��وف تعتب��ر غير مطابق��ة للمواصفات عند ورود مس��تندات 
الش��حن غير مطابقة لشروط العقد او لشروط االعتماد )في حالة عدم قبول 

الطرف االول للخالفات في مستندات الشحن(.  
32- تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2023/2/13.

33- يتم اس��تقطاع مبلغ )25000( ألف دينار عراقي لمرة واحدة خالل الس��نة 
من الش��ركات العراقية أو المسجلة في العراق نظير استحصال صحة صدور 

من غرفة تجارة بغداد.
34- كاف��ة االج��راءات لطلبي��ات الش��راء خاضع��ة لتعليمات تنفي��ذ العقود 

الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط والتعديالت.
35- س��يتم نش��ر اإلعالن في صحيف��ة الصباح الحكومي��ة + صحيفتين من 
اآلتي )الزمان، المدى، الزوراء، الصباح الجديد، البينة الجديدة، المشرق، الشرق، 
العراق اإلخبارية، كل االخبار، المس��تقبل العراقي، المواطن، النهار، الدستور، 

العدالة، العالم(. 
36- في حال رس��و المناقصة على احد الش��ركات المقدمة للعطاءات سواءاً 
كان��ت عراقي��ة أو أجنبية أو عربي��ة يتم توقي��ع العقد في القس��م القانوني 
لشركتنا وبخالفه تلغى اإلحالة ويتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بحقها. 
37- على كافة الشركات المشاركة التعهد بعدم العمل في عقود او مشاريع 
في قطاع النفط في إقليم كردس��تان العراق وفي حال وجود عقود او مش��اريع 
حالية تتعهد الشركات بأنهائها خالل ثالثة أشهر من تاريخ اعالمهم وبخالفه 

يتم وضع هذه الشركات في القائمة السوداء ويحظر التعامل معها. 
38- ع��دم بيع تن��ادر الطلبيات الخارجية ال��ى المكاتب وحص��ر عملية البيع 

بالشركات المسجلة. 
مالحظ��ة يمكن االط��الع على مواصف��ات كاف��ة الطلبيات وش��روط تقديم 

العطاءات وعلى الموقع االلكتروني:- 
 www.oil.gov.iq,  www.mrc.oil.gov.iq

مع التقدير

عائد جابر عمران 
المدير العام

جمهورية العراق / وزارة النفط 
�شركة م�شافي الو�شط / �شركة عامة – بغداد 

اعـــالن رقم )1( ل�شنة 2023
تعلن �شركة م�شافي الو�شط عن اعالن الطلبيات اال�شتيرادية وكما مبين اأدناه:-

العدد: 2938 
التاريخ: 2022/2/3 

BID BOND 
ADVERTISEMENT 

NO.
ESTIMATED 

COST 
QTYDESCRIPTIONREQ. NO.

$ 2038 First$ 67.9311 Item 

Midland Refineries Company awarded the 
international Environmental Management 
System Certificate in accordance with the 
international Standard 
ISO )14001 – 2015(  

3507 / 2023

$ 2059First$ 68.6201 item

Granting Midland Refineries Company 
an international occupational health and 
safety system certificate according to the 
international standard 
ISO )45001 – 2018(

3505 / 2023

ال�شركة العامة لتجارة الحبوب  - الق�شم القانوني 
م/ مزايدة 

تعلن الش��ركة العامة لتجارة الحب��وب فرع / نينوى عن بيع المواد المدرج��ة أدناه في المزايدة 
العلنية وفي قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لس��نة 2013 وس��تجري المزايدة الس��اعة 

العاشرة من صباح يوم )2023/2/9(. 
فعل��ى الراغبين بالش��راء الحضور بالمكان والزمان المعينين مس��تصحبين معهم التأمينات 
المبينة أدناه بصك ألمر الشركة وباسم المشتري حصراً والبطاقة التموينية أو بطاقة السكن 
وبراءة الذمة من الضريبة ويتحمل من ترس��و عليه المزايدة أجور خزن بنس��بة )1 / 2( % نصف 
من المئة من بدل البيع عن كل يوم تأخير ولمدة )30( ثالثون يوم على ان يتحمل من ترسو عليه 

المزايدة أجور النشر واالعالن واية مصاريف أخرى ورفع المواد خالل المدة المحددة. 
علماً أن البيع خاضع لكسر القرار لمدة )5( خمسة أيام اعتباراً من تاريخ اإلحالة.

التأمينات بالدينارمدة الدفعموقع املزايدةالكميةاملادةت

45000000 مليون دينار15بغداد 500 طنحنطة علفية 1

45000000 مليون دينار 15بغداد 500 طن حنطة علفية 2

15بغداد 250 طنحنطة علفية 3
22.500.000 مليون 

دينار 

15بغداد 250 طن حنطة علفية 4
22.500.000 مليون 

دينار

9.000.000 مليون دينار 15بغداد 100 طنحنطة علفية 5

9.000.000 مليون دينار 15بغداد 100 طن حنطة علفية 6

9.000.000 مليون دينار 15بغداد 100 طنحنطة علفية 7

4.500.000 مليون دينار 15بغداد 50 طنحنطة علفية 8

4.500.000 مليون دينار 15بغداد 50 طن حنطة علفية 9

4.500.000 مليون دينار 15بغداد 50 طنحنطة علفية 10

4.500.000 مليون دينار 15بغداد 50 طنحنطة علفية 11

4.500.000 مليون دينار 15بغداد 50 طنحنطة علفية 12

4.500.000 مليون دينار 15بغداد 50 طن حنطة علفية 13

3.720.600 مليون دينار 15بغداد 41.340 طن حنطة علفية 14

ء/ المدير العام

جمهورية العراق / مجل�س الق�شاء االأعلى 
رئا�شة محكمة ا�شتئناف بغداد / الر�شافة 

محكمة االأحوال ال�شخ�شية في المدائن 
العدد: 153 

اإعـــــالنالتاريخ: 2023/1/16 
قدم��ت المس��تدعية )امل فاضل حمد( طلباً ال��ى هذه المحكمة 

والت��ي ت��روم فيه نصبه��ا قيما عل��ى )ولده��ا( )بهاء محم��د داود( 

)المفق��ود( بتاري��خ 2013/3/6 فم��ن لديه معلومات ع��ن المفقود 

المذك��ور أع��اله مراجعة هذه المحكم��ة خالل م��دة ))15( يوم إذا 

كان داخ��ل الع��راق و)30( يوم اذا كان خارج العراق( من تاريخ النش��ر 

وبعكسه ستتخذ اإلجراءات القانونية وفق األصول. 

القا�شي عبد المطلب حمدان جبر 

محكمة قوى االمن الداخلي 
المنطقة الثالثة 

رقم الدعوى : 1718 / ج/ 2022 
التاريخ : 2022/12/4 

 مقتب�س حكم غيابي
اس��م المتهم ورتبت��ه ووحدته: المف��وض )حيدر رحيم حس��ين كاظم( مديرية حماية المنش��آت 

والشخصيات في بغداد 
اسم والدته: نضال غني عبد الرسول 

المادة القانونية: )5 / أوالً( ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008. 
خالصة الحكم: 

1- الحبس الشديد لمدة )خمس سنوات( استناداً ألحكام المادة )5 / أوالً( ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
لغيابه من 2022/6/12 ولحد اآلن.

2- طرده من الخدمة في قوى األمن الداخلي استناداً ألحكام المادة )38/ ثانياً( )ق.ع.د( رقم )14( لسنة 
2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

3- إعطاء الموظفين العموميين صالحية إلقاء القبض عليه أينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر في 
حقه استناداً ألحكام المادة )69/ثانياً( من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008. 

4- إلزام المواطنين باألخبار عن محل اختفاء المدان اس��تناداً إلحكام المادة )69/ثالثاً( من ق.أ.د رقم 
17 لسنة 2008. 

5- حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة اس��تناداً ألحكام المادة )69/رابعاً( من ق.أ.د رقم 17 لس��نة 
 .2008

6- احتس��اب مبلغ )25.000( خمسة وعشرون ألف دينار كأتعاب محاماة للمحامي المنتدب )احمد 
فائق حسن( تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 

7- ق��راراً غيابياً وعلنياً صادراً باتفاق اآلراء اس��تناداً ألحكام المادة )60/ سادس��اً( وبداللة المادة )61/ 
اوالً( من )ق.أ.د( رقم 17 لس��نة 2008 وبداللة الم��ادة )69/ اوالً وثانياً وثالثاً ورابعاً( منه قابالً لالعتراض 
استناداً الحكام المادة )71( وبداللة المادة )72 / رابعاً( من القانون نفسه وافهم بتاريخ 2022/12/4. 

اللواء الحقوقي اللواء الحقوقي       العميد الحقوقي  
حمزة عناد ب�شاري و�شام نجم عبيد       حيدر يحيى �شكب  

رئي�س  المحكمة               ع�شو                ع�شو          

)اإعالن مزايدة( 
تقي��م الهيئة اإلداري��ة لنادي النج��ف الرياضي اجراء مزاي��دة بتاري��خ 2023/2/9 علنية 
لتأجير القطعة المرقمة )1599( مش��راق وبمساحة )1 دونم و11 أولك و61.53 متر( وفي 
تمام الس��اعة العاش��رة صباحاً في مق��ر النادي ولغاية الواحدة ظه��راً وعلى من يرغب 

بالمشاركة.
1- دفع تأمينات مالية قدرها 10 مليون دينار عراقي في مقر النادي تس��ترجع بعد اكمال 

اإلجراءات القانونية نقداً. 
2- استالم نسخة من شروط المزايدة.
3- استالم نموذج العقد المساطحة.

4- المستمسكات المطلوبة. 
)الهيئة االإدارية(5- يتحمل من ترسو عليه المزايدة أجور النشر واالعالن. 



 متابعة / املدى

اأ�سدلت بطولة ك�أ�س اخلليج العربي 
ال�����س��ت���ر ع��ل��ى ال��ن�����س��خ��ة 25 ال��ت��ي 
نّظمته� الب�سرة من 6 اىل 19 ك�نون 
منتخبن�  وجن���ح  احل�����يل،  ال��ث���ين 
اأن  بعد  بلقبه�  ال��ف��وز  يف  ال��وط��ن��ي 
هزم منتخب ُعم�ن )3-2( يف مب�راة 
الوقت  يف  الأنف��س  حب�ست  نه�ئّية 
اللحظ�ت  يف  وُح�سمت  الإ���س���يف، 
الوطني  منتخبن�  ولعب  الأخ���رة، 
ل�س�حله  منه�   4 ك�سب  مب�ري�ت   5
وتع�دل �سلبً� يف واحدة، �سمن لق�ء 

الفتت�ح اأم�م ُعم�ن ذاته.
خي�سو�س  الإ�سب�ين  امل��درب  ا�ستلم 
ك��������س��������س م���ه���ّم���ة ت����دري����ب اأ����س���ود 
انطالق  م��ن  �سهرين  قبل  ال��راف��دي��ن 
مع  اإيج�بي  ب�سكل  وعمل  البطولة، 
ت�سكيلة  اختي�ر  على  امل�س�عد  مالكه 
تطبيق  يف  ك��ب��رة  بن�سبة  جن��ح��ت 
الواقع، وو�سلت  اأر�س  اأفك�ره على 
له  ب��ط��ول��ة  اأّول  حت��ق��ي��ق  ح��ل��م  اىل 
مبهّمته اجلديدة مع اأ�سود الرافدين.

الدور الأول 
جمموعته  الوطني  املنتخب  ت�سّدر 
الن��ط��الق��ة مب��ب���راة  وك���ن��ت  الأوىل 
الفتت�ح مع ُعم�ن على ملعب )جذع 
ال��ن��خ��ل��ة( وال��ت��ي ان��ت��ه��ت ب���ل��ت��ع���دل 
الث�ين  اللق�ء  ويف   ،)0-0( ال�سلبي 
ع��ل��ى  ال�����ف�����وز  جن�����ح يف حت���ق���ي���ق 
امل��ب���راة  وك���ن��ت   )0-2( ال�سعودية 
ُمطرة،  اأج���واء  يف  وج��رت  �سعبة 
ال��ي��م��ن )0-5(  ع��ل��ى  ف����ز  واأخ������رًا 
من�ف�س�ت  ترتيب  ج���دول  واأع��ت��ل��ى 

جمموعته الأوىل ب� 7 نق�ط .
حّل املنتخب الُعم�ين ب�ملركز الث�ين، 
ت��ع���دل��ه مع  وب��ف���رق الأه����داف بعد 
 )2-3( اليمن  على  وف����ز  ال��ع��راق، 
لرتفع   )1-2( ال�����س��ع��ودي��ة  وع��ل��ى 
غ���درت  فيم�  ن��ق���ط،   7 اىل  ر�سيده 
الأول  الدور  البطولة من  ال�سعودية 
نق�ط،   3 جمعت  اأن  بعد   3 ب�ملركز 
ر�سيد.  بال  رابعً�  اليمني  واملنتخب 
و�سِمَن املُنتخب�ن العراقي والُعم�ين 
الت�أّهل للدور ن�سف النه�ئي وغ�درت 

ال�سعودية واليمن البطولة.
 

البحرين وقطر 
الأوراق  ك�نت  الث�نية  املجموعة  يف 
اإل  ال��ت���أّه��ل  ُيح�سم  ومل  مت�س�بكة، 
املب�راتني  نه�ية  �سّف�رة  اط��الق  مع 
ملعب  يف  اأقيمت�  اللتني  الأخ��رت��ني 

املين�ء الأوملبي.
وجنحت البحرين يف ت�سّدر ترتيب 

على  ال��ف��وز  بعد  الث�نية  املجموعة 
ال��ف��وز  وك����ّررت   ،)1-2( الإم������رات 
مع  وال���ت���ع����دل   ،)1-2( ق��ط��ر  ع��ل��ى 
الرتتيب   وت�سّدرت   )1-1( الكويت 
ب�ملركز  قطر  وح��ّل��ت   . نق�ط   )7( ب��� 
الث�ين بر�سيد 4 نق�ط بعد اأن ف�زت 
وخ�����س��رت   ،)0-2( ال��ك��وي��ت  ع��ل��ى 
مع  وتع�دلت   )1-2( البحرين  اأم���م 
ث�ين  عن  وت�أّهلت   )1-1( الإم���رات 
امل��ج��م��وع��ة، وب��ف���رق الأه�����داف عن 
الث�لث  ب�ملركز  ج�ءت  التي  الكويت 
ن��ق���ط، والإم������رات راب��ع��ً� بنقطة   4
مت�سّدر  البحرين  وت���أّه��ل  واح���دة، 
ال��رتت��ي��ب وق��ط��ر ب���مل��رك��ز ال��ث���ين، 
وغ�درت الكويت والإم�رات البطولة 

مبّكرًا.
 

ن�صف النهائي
يلعب  اأن  ال��ب��ط��ول��ة  ن��ظ���م  يقت�سي 
ب�ملجموعة  الأول  امل��رك��ز  ���س���ح��ب 
مب�راة  الوطني(  )منتخبن�  الأوىل 
املركز  �س�حب  م��ع  النه�ئي  ن�سف 
)املنتخب  الث�نية  ب�ملجموعة  الث�ين 
لعب  فيم�  التق�طع،  بنظ�م  القطري( 
الث�نية  املجموعة  مت�سّدر  البحرين 
م��ع ُع��م���ن ���س���ح��ب امل��رك��ز ال��ث���ين 

ب�ملجموعة الأوىل.
 

الأ�صود والعنابي 
ال���دور  يف  الأوىل  امل���ب����راة  ج���رت 
الب�سرة  ملعب  يف  النه�ئي  ن�سف 
الوطني  منتخبن�  وجمعت  ال��دويل، 
املب�راة  وك�نت  القطري،  نظره  مع 
على  الق�سمة  تقبل  لن  لأنه�  �سعبة 
لعبين�  خ��رة  وا�ستط�عت  اث��ن��ني، 
اأن حت�سم املب�راة ل�س�حلهم وحتّقق 
اأ�سود  ليت�أّهل   )1-2( بنتيجة  الفوز 

الرافدين اىل النه�ئي.
 

البحرين وُعمان
ج����رت م���ب����راة ال��ن�����س��ف ال��ن��ه���ئ��ي 
ال����ث�����ين، ب���ني م��ن��ت��خ��ب ال��ب��ح��ري��ن 
املين�ء  ملعب  يف  الُعم�ين  ونظره 
على  �سعبة  املب�راة  وك�نت  الدويل، 
كبر  ب�سراع  وتكتيكّية  الفريقني 
ب��ني امل���دّرب���ني ���س��وزا وب��ران��ك��و من 
البطولة  نه�ئي  بط�قة  خطف  اأج��ل 
ال��دق���ئ��ق  ويف  ال����ف����وز،  وحت��ق��ي��ق 
احل��سمة من املب�راة خطف املنتخب 
هدفً�  ُم�سّجاًل  الفوز  ه��دف  الُعم�ين 
ليت�أّهل  البحرين  �سب�ك  يف  جمياًل 
ملب�راة الك�أ�س، فيم� غ�درت البحرين 
املح�فظة  يف  تنجح  ومل  البطولة، 
ع���ل���ى ال���ل���ق���ب ال������ذي اأح�����رزت�����ه يف 

خليجي24 يف قطر.

 
نهائي اخلليج 

الك�أ�س  موقعة  اىل  البطولة  و�سلت 
ال���ت���ي ج��م��ع��ت م��ن��ت��خ��ب��ن��� ال��وط��ن��ي 
ونظره الُعم�ين يف ملعب الب�سرة 
الدويل بح�سور جم�هري كبر مل 
ت�ستطع مدّرج�ت امللعب ا�ستيع�بهم، 
وتتطّلب فتح اأبواب ملعبي الفيح�ء 
املب�راة  م�س�هدة  اأج��ل  من  واملين�ء 

من �س��ستيهم�.
الدق�ئق  من  ح��سرة  ك�نت  الإث����رة 
الأوىل للمب�راة، وا�ستط�ع منتخبن� 
ب�ي�س،  اإب��راه��ي��م  ب��ه��دف  ي��ت��ق��ّدم  اأن 
حكم  منح  احل��سمة  ال��دق���ئ��ق  ويف 
وف�سل  لُعم�ن  ج���زاء  رك��ل��ة  امل��ب���راة 

اليحمدي  جميل  ت�سجيله�  يف 
احل�ر�س  له�  ت�سّدى  اأن  بعد 

ج�����الل ح�������س���ن ب����راع����ة، 
ال��روم���ين  وع���د احلكم 

ركلة  م�نحً�  كوف�ك�س 
ج��������زاء ث�����ن����ي����ة يف 
ال���وق���ت ال��ق���ت��ل من 
�سالح  جنح  املب�راة 

تعديل  يف  اليحي�ئي 
م� تطّلب متديد  النتيجة 
املب�راة اىل وقٍت اإ�س�يف.

جن��ح اأجم��د ع��ط��وان م��ن ت�سجيل 
ه���دف ال��ت��ق��ّدم ع��ن ط��ري��ق ركلة 
ال����وق����ت الإ�����س�����يف  ج������زاء يف 
الث�ين )2-1( لكن فرحة الفريق 

العراقي مل تكتمل بعد اأن �سّجل عمر 
ومن   )2-2( التع�دل  ه��دف  امل�لكي 
راأ���س  اىل  عطوان  لعبه�  ُح��رة  ركلة 
م��ن���ف ي��ون�����س ا���س��ت��ق��ّرت يف 
�سب�ك ُعم�ن لتنتهي املب�راة 

بفوز العراق )2-3(.
 

ح�صيلة 
الأهداف

�����س����ه����دت م����ب�����ري�����ت 
 )39( ت�سجيل  البطولة 

وك���ن��ت  م���ب����راة،   )15( يف  ه���دف���ً� 
تق�رب  البطولة  يف  التهديف  ن�سبة 
الأوىل  املجموعة  وتفّوقت  الهدفني، 
على الث�نية بح�سيلة الأهداف )25( 
للث�نية،  ه��دف��ً�   )14( مق�بل  ه��دف��ً�، 
واليمن  العراق  مب�راة  يف  ل  و�ُسجِّ
اأع���ل���ى ر���س��ي��د م���ن الأه�������داف بلغ 
خت�م  يف  ذات��ه  الر�سيد  وه��و   ،)5(

البطولة. 
 

ركالت اجلزاء
 )11( منح   )15( امل��ب���ري���ت  �سهدت 
لع��ب��ني   )7( جن����ح  ج�������زاء،  رك���ل���ة 
م�سعب  )ال�����س��ع��ودي  ب���ل��ت�����س��ج��ي��ل 
ف��ه��د اجل����وي����ر، وال���ق���ط���ري اأح��م��د 
عبدالوا�سع  واليمني  ال��دي��ن،  ع��الء 
امل����ط����ري، وال��ب��ح��ري��ن��ي ع��ب��دال��ل��ه 
يو�سف هالل، واأمين ح�سني واأجمد 
�سالح  والُعم�ين  "العراق"  عطوان 
اليحي�ئي( و�س�عت )4( ركالت عن 
العلوي  اأر���س��د  الُعم�ين  طريق 
وال��ي��م��ن��ي حم��م��د ع��ب��د ال��ل��ه 
ال��داح��ي والإم����رات���ي ك�يو 
وال��ُع��م���ين جميل  ك���ن��ي��دو 

�سليم اليحمدي.
 

الأكثـرتهديفًا
العراقي  املنتخب  ت�سّدر 
هدفً�   )12( ت�سجياًل  الأك���ر  ال��ف��رق 
اأنه  اأي  اأه���داف   )3( �سب�كه  وتلّقت 

دف���ع��ً�،  والأ���س��ل��ب  هجومً�  الأق���وى 
بعدد  الث�ين  ب�ملركز  ُعم�ن  حّل  فيم� 
 )6( وتلّقى   )8( الأه���داف  ت�سجيل 
اأهداف، والبحرين وقطر ب�ملركزين 
ودخلت  اأه��داف   )5( الرابع  الث�لث 
ُكرات، ثم قطر ب�ملركز  �سب�كهم� )3( 
�سب�كه  وه���ّزت  اأه���داف   )4( ال��راب��ع 
 )3( خ�م�سً�  وال�سعودية  ُكرات،   )3(
وهّزت �سب�كه )4( اأهداف، والكويت 
ه��دف��ني ودخ��ل��ت م��رم���ه )3( ك��رات، 
والإم�رات هدفني ودخلت مرم�ه )4( 
كرات، واليمن هدفني وهّزت �سب�كه 
)10( كرات اأي اأنه الأ�سعف دف�عّيً�.

 
�صدارة الهّدافني 

اأمي��ن  العراقّي�ن  امله�جم�ن  ت�سّدر 
���س��دارة  ب���ي�����س  واإب��راه��ي��م  ح�سني 
الهّدافني بر�سيد )3( اأهداف، واأحمد 
ع��الء ال��دي��ن وع��م��رو ���س��راج )قطر( 
ه��دف��ني، واأجم���د ع��ط��وان )ال��ع��راق( 
اآ�سو ر�ستم وح�سني  هدفني، و�سّجل 
علي وم�سطفى ن�ظم ومن�ف يون�س 

)العراق( هدفً� واحدًا.
 

البطاقات امللونة  
مت   )25( خليجي  مب�ري�ت  ب�نته�ء 
اإ���س��ه���ر ال��ب��ط���ق���ت ال�����س��ف��راء )52( 
الأوىل  املجموعة  ن�سيب  ك�ن  م��ّرة، 
الث�نية  واملجموعة  ب��ط���ق��ة،   )26(
العدد نف�سه، واأ�سهرت بط�قة حمراء 
الكويتي  ن�سيب  من  وك�نت  واح��دة 

حمد القالف يف دور املجموعة.
 

اأف�صل الالعبني
املب�راة  يف  لعب  اأف�سل  ج�ئزة  ن�ل 
)م��ّرت��ني(  ب�ي�س  اإب��راه��ي��م  ال��ع��راق��ي 
وال����ُع����م�����ين �����س����الح ال��ي��ح��ي���ئ��ي 
)م�����ّرت�����ني( وال����ع����راق����ي ����س���رغ����م 
�سميح�ن  وال�����س��ع��ودي  اإ���س��م���ع��ي��ل 
الأ�سود  كميل  والبحريني  �سيدان 
والكويتي  �سراج  عمرو  والقطري 
عبدالله  والبحريني  الفنيني  مب�رك 
يو�سف هالل، والعراقي ح�سني علي 
ال�سعدي،  جميل  ح���رب  وال��ُع��م���ين 
حميدان  في�سل  مهدي  والبحريني 
وال���ق���ط���ري مت��ي��م م��ن�����س��ور م��ف��ت���ح 
والعراقي  ح�سني  اأمي��ن  وال��ع��راق��ي 

اأجمد عطوان .

جمهور ا�صتثنائي
ال��ذي  للجمهور  ال��ك��ل��ي  ال��ع��دد  ب��ل��غ 
ح�سر مب�ري�ت ك�أ�س اخلليج العربي 
25  )610 ( اآلف متفّرج، وهو رقم 
جميع  ت�ألفه  مل  ا�ستثن�ئي  قي��سي 

البطولت ال� 24 ال�س�بقة.
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)المدى( ت�صتعر�ض ح�صاد خليجي 25 في الب�صرة

�ُسّجل 39 هدفًا في 15 مباراة.. و14 لعبًا نالوا الأف�سل.. واحت�سبت 
تهديفًا الأكثر  والعراق  جزاء..  ركلة   11

الدوحة / خا�ض باملدى

ك�سف الحت�د الدويل لكرة القدم )الفيف�( عن 
اأف�سل  �سّيفت  قطر  اأن  توؤّكد  واأرق����م  حق�ئق 
ن�سخة يف ت�ريخ ك�أ�س الع�مل، مبن��سبة مرور 
�سهر على خت�م من�ف�س�ت البطولة. وق�ل الفيف� 
الع�مل  ع��ر  م�س�هد  ملي�ر   1.5 م��ن  اأك���ر  اإن 
جمعت  ب�لإث�رة  ح�فلة  نه�ئّية  مب�راة  ت�بعوا 
بني منتخبي الأرجنتني وفرن�س�، وا�ستعر�س 
حق�ئق واأرق�م من الب�س�ط الأخ�سر وخ�رجه، 
ري��سّية  بطولة  لأك��ر  اله�ئل  احلجم  تعك�س 

على الإطالق.
ملي�رات   5 ح���وايل  اأن  اإىل  الأرق�����م  وت�سر 
من  ق��ط��ر،  ال��ع���مل  ك���أ���س  م��ع  تف�علوا  �سخ�س 
من  جمموعة  عر  البطولة  ملحتوى  املت�بعني 
الع�مل.  اأنح�ء  جميع  يف  والأجهزة  �ت  املن�سّ

التوا�سل  و���س���ئ��ل  ع��ل��ى  امل��ون��دي���ل  و���س��ّج��ل 
ل�Nielsen، 93.6 مليون  الجتم�عي، وفقً� 
ملي�ر   262 مع  �ت،  املن�سّ جميع  عر  م�س�ركة 
م�س�ركة.  م��ل��ي���ر   5.95 و  ت��راك��م��ي  و���س��ول 
 2022 قطر  الع�مل  ك�أ�س  مبب�ري�ت  وا�ستمتع 
م�سّجع،  مليون   3.4 من  اأك��ر  امل��درج���ت  من 
مق�رنة بثالثة ماليني �س�هدوا ن�سخة 2018. 
و�سهدت مب�ري�ت البطولة ت�سجيل 172 هدفً� 
تهديفيً�، حمّطمة  الأعلى  الن�سخة  لت�سبح هي 
هدفً�،   171 الب�لغ  ال�س�بق  القي��سي  ال��رق��م 

والذي �سهدته ن�سخت� 1998 و2014.
و�سّجلت 3 مب�ري�ت يف ملعب لو�سيل، مب� يف 
ذلك املب�راة النه�ئية، اأكر ح�سور جم�هري 
مل��ب���راة يف ك���أ���س ال��ع���مل م��ن��ذ ن��ه���ئ��ي 1994 
ب���ل��ولي���ت امل��ت��ح��دة، ح��ني واج��ه��ت ال��رازي��ل 
روز  ملعب  يف  م�سّجع   94،194 اأم�م  اإيط�لي� 

ت�سجيل  البطولة  و�سهدت  ب��س�دين�.  يف  بول 
القدم؛  كرة  عم�لقة  من  عدد  من  ميزة  اأرق���م 
لعب  اأول  رون���ل��دو  كري�ستي�نو  اأ�سبح  فقد 

الع�مل  ك�أ�س  من  متت�لية  ن�سخ   5 يف  ي�سجل 
و2022(  و2018  و2014  و2010   2006(
بينم� اأ�سبح ليونيل مي�سي اأّول لعب ي�سّجل 

يف 4 مب�ري�ت متت�لية يف املراحل الإق�س�ئّية 
ال�سيغة  ا���س��ت��ح��داث  م��ن��ذ  ال��ع���مل،  ك���أ���س  يف 
يف   16 ال���دور  واإ���س���ف��ة  للموندي�ل  احل�لية 
النجم  ح��ّط��م  ك��م���   ،1986 املك�سيك  ن�سخة 
الأرجنتيني رقمً� اآخر حني خ��س مب�راته رقم 
26 يف نه�ئي املوندي�ل �سد فرن�س�، متج�وزًا 
لوث�ر  الأمل���ين  ب��سم  امل�سّجل  القي��سي  الرقم 
م�تيو�س. وج�ء اأ�سرع هدف يف البطولة بعد 
الكندي  اأح���رز  عندم�  فقط،  ث�نية   68 م��رور 
األفون�سو ديفيز،  وجنم ب�يرن ميونخ الأمل�ين 
الإ�سب�ين  واأ�سبح  كرواتي�.  مرمى  يف  هدفً� 
ج�����يف اأ���س��غ��ر لع����ب ي���ه���ّز ال�����س��ب���ك يف اأم 
البطولت بعد بيليه يف ن�سخة 1958، عندم� 
�سّجل هدفً� بت�سديدة ُمذِهلة يف فوز امل�ت�دور 
العري�س بنتيجة 7- 0 على كو�ست�ريك�، وهو 

يف �سن 18 ع�م� و110 يومً�.

م��ل��ي��ار م�����س��اه��د ع��ب��ر ال��ع��ال��م ت��اب��ع��وا ن��ه��ائ��ي ال��م��ون��دي��ال 
الفيفا يك�صف عن اأرقام ا�صتثنائّية

بغداد /املدى

اأع���رب احت����د كرة القدم عن اأ�سف���ه ال�سديد نتيج���ة الزخم اجلم�هري 
الغف���ر يف املب�راة النه�ئّية لبطولة خليجي الب�سرة 25 بني املنتخبني 
ال�سقيق���ني العراق���ي والُعم����ين ال���ذي ف����ق كّل التوّقع����ت، واأّدى اإىل 
ت�أّخ���ر دخول اجلم�هر الُعم�نّية احلبيب���ة اإىل امللعب ملوؤازرة املنتخب 

الُعم�ين يف املب�راة النه�ئية للبطولة.
ونقل املكتب الإعالم���ي لحت�د الكرة عن رئي�سه قوله )نتقّدم ني�بة عن 
اللجنة املنظمة للبطولة، ب�عتذاٍر اإىل اجلم�هر الُعم�نّية التي ت�أّخرت 
يف الدخ���ول اىل امللعب حل�سور املب�راة، والتي ك�ن���ت ع�ماًل م�س�عدًا 
يف جن�ح البطولة طوال فرتة اإق�مته�( واأ�س�ف )ل ي�سعن� اإّل اأن نتقّدم 
بجزي���ل ال�سك���ر وعظيم المتن����ن اإىل الق�ئم���ني على الك���رة الُعم�نّية، 
وعل���ى راأ�سهم وزير الثق�ف���ة والري��سة وال�سب����ب �س�حب ال�سمو ذي 
الي���زن هيثم بن ط����رق، ورئي�س الحت����د الُعم�ين لكرِة الق���دم ال�سيخ 
�س����مل الوهيبي، لدعمهم���� العراق يف تنظيم خليج���ي 25، وحر�سهم� 
ال�سدي���د م���ن خ���الل التن�سي���ق املتوا�س���ل ال���ذي اأثمر عن جن����ح حفل 

الختت�م واملب�راة النه�ئّية بني منتخبن� الوطني ونظره الُعم�ين(.
وت�ب���ع )كم� نوؤّك���د حر�س العراق عل���ى تعزيز عالق�ت���ه الت�ريخّية مع 
���ة املج�ل الري��سي،  �سلطن���ة ُعم�ن ال�سقيق���ة يف جميع املج�لت، خ��سّ
واإن م���� حدث لن يوؤّثر على قّوة العالق�ت الإخوّية التي جتمع البلدين 
ال�سقيقني(. وخل����س درج�ل )�سكرًا لكم من القلب لتواجدكم يف ملعب 
الب�س���رة الدويل، وُنكّرر اأ�سفن� لت�أّخركم يف الدخول اإىل امللعب ب�سبب 
ال�سغ���ط اجلم�هري الغفر الذي زحف من جمي���ع حم�فظ�ت العراق 

حل�سور املب�راة النه�ئّية(.

رئي�س اتحاد الكرة يعتذر 
بغداد/المدىالى الجماهير الُعمانّية

ح���ّدد التح����د العراق���ي لك���رة ال�سلة 
الث�ن���ي  ك�ن���ون   23 الإثني���ن  الي���وم 
الح�ل���ي ب�ل�س�د�س���ة م�س����ء، موع���دًا 
لب���دء المع�سك���ر التدريب���ي الداخل���ي 
ف���ي  الوطن���ي  للمنتخ���ب  الُمغل���ق 
بغ���داد، وي�ستمّر الى يوم الإثنين 30 
ال�سه���ر ذات���ه، ا�ستع���دادًا للدخول في 
الت�سفي����ت الآ�سيوية الت���ي ت�سّيفه� 

دولة قطر منت�سف �سب�ط المقبل.
وت�س���مُّ ت�سكيل���ة المنتخ���ب )ح�ّس����ن 
علي عبدالله،  وعلي موؤيد اإ�سم�عيل، 
وح�سي���ن  مه���دي،  �س���الح  ومحم���د 
ه����دي ط�ل���ب، وعل���ي ح�ت���م حمي���د،  
وعبدالل���ه حي���در، وعبدالل���ه مجي���د 
ظ�ف���ر،  �س���رار  ونور����س  عبدالل���ه، 

واإيه�ب ح�سن عب����دي، ومحمد اأمين 
عب���د الخ�ل���ق، وفريد رع���دي مهدي، 
وك���رار ج��سم حم���زة، وعب��س ه�دي 

عب���د ال���رزاق، وج��سم محم���د جب�ر، 
وم���راد عل���ي م���راد، وري���ك�ن عثم�ن 
عبدالل���ه وديم�ريو م�يفيلد، وي�سرف 

على تدري���ب المنتخب المدرب محمد 
ج��س���م النج����ر وي�س�ع���ده الم���درب 
عقي���ل نجم عبد ج��س���م، ونبي كرف�ن 
جولي )مع�ل���ج( ونجم عبدالله مهدي 
)اإداريً�(. وق�ل المدرب محمد النج�ر 
ل���� )الم���دى( " بع���د توّق���ف ال���دوري 
لعب���و  يتجّم���ع  الممت����ز،  ال�سل���وي 
المنتخ���ب الوطن���ي للم���ّرة الأخي���رة 
ح�س���ب  ببغ���داد  ال�سع���ب  ق�ع���ة  ف���ي 
طلب���ي، حي���ث ت���م اختي����ر التوليف���ة 
النه�ئّي���ة لالعبين بع���د مت�بعة دقيقة 
لهم عب���ر التجّمع�ت الثالث���ة ال�س�بقة 
اإ�س�ف���ة ال���ى تقييم���ي لم�س�ركتهم في 
 " واأ�س����ف  ال���دوري".  من�ف�س����ت 
ي�ستم���رُّ مع�سكرن���� التدريب���ي لالأي�م 
ال�سبع���ة الأولى في بغ���داد، ثم ع�سرة 
ب�إقلي���م  ده���وك  مح�فظ���ة  ف���ي  اأي����م 

ف���ي  �سنتواج���د  وبع���ده  كرد�ست����ن، 
الع��سم���ة القطرية الدوح���ة يوم 10 
�سب�ط المقب���ل لخو�س لق�ءات دولّية 
ودّي���ة مع فرق ال�سعودي���ة وفل�سطين 
ر�سمّي���ً�  الدخ���ول  قب���ل  والكوي���ت 
ف���ي اأج���واء الت�سفي����ت الموؤّم���ل له� 
النط���الق ي���وم الإثني���ن 20 ال�سه���ر 
نف�س���ه".   وبّي���ن النج����ر " اإذا حّققن� 
اأربع مب�ري����ت دولّية ودّي���ة فهو اأمر 
جّي���د للمنتخ���ب والم���الك التدريبي، 
ويمكن اأن ن�ستثمر ا�ستعدادات فريق 
النف���ط لجول���ة المواجه���ة م���ع فريق 
الري��س���ي البيروت���ي ي���وم الخمي�س 
9 اآذار المقب���ل �سم���ن دوري ال�سوبر 
لغرب���ي اآ�سي���� لك���رة ال�سل���ة 2023-

2022، ونجري مب�راة تجريبّية معه 
ورّبم� مع فريق محّلي اآخر".

وك�س���ف م���درب المنتخ���ب " اأ�سفن���� 
ثالث���ة لعبين ُجدد للق�ئم���ة ُهم )علي 
ح�تم وح�سين ه�دي وعبدالله حيدر( 
ال���ى ق�ئمة الالعبي���ن المثّبتين �س�بقً� 
ليكون���وا ِعم�د المنتخب في الم�سوار 
الق����دم ال���ذي �سنخو����س في���ه ث���الث 
مب�ري�ت ر�سمية مع ُعم�ن والإم�رات 
وقط���ر على م���دى ثالثة اأي����م ونعود 

بعده� الى بغداد".
وختم النج����ر ب�لقول " بقدر تف�وؤلي 
في مهّمتن� الوطنّية، نتمّنى اأن ي�س�ند 
الإع���الم رحل���ة الالعبي���ن الق�رّية في 
قط���ر، مثلم� �س�ند اأ�سود الرافدين في 
ك�أ����س الخليج العربي التي ع�دت الى 
بغداد بف�سل تك�تف الجميع، وهو م� 
نن�سدُه من اأج���ل توا�سل الأفراح في 

�س�حتن� الري��سّية".  

���ل���وي ي��ب��ا���س��ر م��ع�����س��ك��رُه ال��م��ك��ّث��ف ف���ي ب��غ��داد ال���وط���ن���ي ال�������سَ
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اأ�شبح احل���راك ال�شيا�ش���ي العاملي ب�شكل 
ع���ام عل���ى املك�ش���وف اإىل ح���د كب���ر جدًا 
وا�شب���ح روؤية االأحداث اأو�شح بكثرعما 
كان علي���ه احلراك ال�شيا�ش���ي �شابقًا بفعل 
عوامل عديدة خمتلفة منها اأدوات العوملة 
و و�شائل االإت�شاالت واالإعالم اإ�شافة اإىل 
طبيع���ة العوام���ل ال�شيا�شي���ة والتح�شي���د 
والرقاب���ة  والدميقراطي���ة  ال���دويل 
اجلماهرية ؛ كل ه���ذه العوامل وعوامل 
اأخ���رى �شاهم���ت يف اإللق���اء ال�شوءعل���ى 
ال�شراعات ال�شيا�شي���ة واأ�شبح املك�شوف 

منها ال يقل عن الغاط�س.
االأوكراني���ة  الرو�شي���ة  احل���رب  وم���ا 
وتوابعها واأمتداداتها يف اأوربا وال�شرق 
االأو�شط اإال �شورة ومث���ااًل ميكن قرائتها 
واالإ�شتنتاج منه���ا وحتديد تاأثراتها على 
م�شتقبل ال�شراعات ال�شيا�شية يف املنطقة 
اإنعكا�ش���ًا  اإال  الع�شك���ري  ال�ش���راع  )وم���ا 
يقت�ش���ر  وال  ال�شيا�شي���ة(  لل�شراع���ات 
ه���ذا ال�ش���راع عل���ى الطرف���ني املتحاربني 
فامريكي���ا واأط���راف متع���ددة م���ن اأورب���ا 
وال�ش���ني وكوريا واإي���ران كلهم م�شاركني 
الع�شك���ري  ال�ش���راع  ه���ذا  يف  فعلي���ني 
املحت���دم هناك ول���كل منه���م دوره املبا�شر 
اأو غ���ر املبا�شريف املعرك���ة التي ال تعتمد 
عل���ى االإمكاني���ات الرو�شي���ة واالأوكرانية 

ومقدرتهما على خو�س هذا ال�شراع فقط 
ولن ت�شتطيع رو�شي���ا وحلفائها حتجيمه 
بال�ش���كل الذي يبق���ي �ش���راع اال�شتنزاف 
الع�شكري ل�شاحله���ا وكذلك مقدرتها على 
ال�شمود اأمام احل���رب االإقت�شادية امل�شنة 

عليها.
ل���ذا ف���اإن ال�ش���راع املحت���دم يف اأوكرانيا 
وحلفائه���م  ومو�شك���و  وا�شنط���ن  ب���ني 
باملرتبة االأوىل قبل اأن يكون بني مو�شكو 
وكيي���ف. وت�ش���ارك اإط���راف ودول عديدة 
يف ه���ذا ال�ش���راع مب�شتويات���ه املختلف���ة 
و�شيقل���ب ويغ���ر كث���رًا م���ن االأو�ش���اع 
ك���ي  احلالي���ة  واالأنظم���ة  ال�شيا�شي���ة 
تتكي���ف معه وت�شاه���م يف دور ما يف هذا 
ال�ش���راع خ�شو�ش���ًا يف منطقتنا الرخوة 
اأم���ام النف���وذ االأمريكي فيه���ا. و�شنحاول 
ر�ش���د تل���ك التاأث���رات عليه���ا وعلى وجه 
العراق���ي  املحي���ط  ال���دول  اخل�شو����س 

)تركيا واإيران و�شوريا(.
ولنب���داأ م���ن تركي���ا ف���اإن �شم���ود مو�شكو 
وبقاء احلرب حمتدمة ي�شب يف م�شلحة 
االت���راك ويفر����س لرتكي���ا دورًا حموريا 
ممي���زًا ب���ني كل اط���راف ال�ش���راع ولي�س 
و�شي�شتم���ر  ورو�شي���ا  اوكروني���ا  فق���ط 
دوره���ا ه���ذا خ�شو�شًا اإذا �شم���دت تركيا 
يف �ش���راع )الت�شخم االقت�ش���ادي( الذي 

النظ���ام  جن���ح  وطامل���ا  االأت���راك  يوج���ع 
الرتكي احل���ايل باإدارة اأزمت���ه ال�شيا�شية 
الإقت�شادي���ة وفازحزب العدال���ة والتنمية 
باالإنتخابات القادم���ة يف 2023/5/14، 
اأم���ا اإذا خ�ش���ر احل���زب ومل يف���ز اوردغان 
يف االإنتخابات وفازت املعار�شة وجاءت 
حكوم���ة موالية للغ���رب ب�ش���كل كامل فاإن 
ال���دور الرتك���ي �شيتناغم ب�ش���كل اأكربمع 
الدور االورب���ي االمريكي حينها تخو�س 
تركي���ا ال�شراع كجزء م���ن املحور الغربي 
ولي�س حمايدًا كما هو احلال اليوم عندها 
ميكن لرتكي���ا اأن ت�شاهم يف عزل مو�شكو 

او ت�شغط عليها ب�شكل اكرب وبدعم غربي 
اك���رب و�شت�شاه���م اأي�ش���ًا يف ع���زل اإي���ران 
وتقرتب اأكرثمن اأوكرانيا ولعل موؤ�شرات 
هذه املعركة ال�شيا�شية االإقت�شادية جارية 
من���ذ زم���ن يف تركي���ا فموؤ�ش���رات زي���ادة 
الت�شخ���م يف تركي���ا هي اأعل���ى بكثر من 
كل ال���دول املحيط���ة بها )ب���ل لعلها االأعلى 
يف العامل فقد جتاوزت 90 %( رغم النمو 
االإقت�ش���ادي اجلي���د وه���ذا يوؤ�ش���ر وجود 
موؤث���رات اإقت�شادية خارجية غر طبيعية 
ب���داأت تظه���ر بوادره���ا يف ع���زل النظ���ام 
ع���ن ال�شع���ب وم���ن هن���ا �شيب���دء التاأث���ر 

عل���ى نتائج االإنتخاب���ات القادمة ؛ لذا فاأن 
بوت���ني غ���ر م�شتع���د للتخل���ي ع���ن تركيا 
واوردغان حتديدًا وعلى تركيا اأن تواجه 
هذا التحدي ال�شيا�شي االإقت�شادي بطرق 

اإ�شتثنائية �شريعة.
اأما اإيران فامريكا ت�شر على تدجينها عرب 
ال�شغ���ط االقت�ش���ادي املبا�ش���ر وال�شغط 
عليه���ا من خالل العراق م���ن خالل تدجني 
بع�س الف�شائل امل�شلحة العراقية املوالية 
الإي���ران لفر�س ح�ش���ار اإقت�ش���ادي اأعمق 
عليه���ا وعرب لعب���ة املفاو�ش���ات والوعود 
امل�شروط���ة وقط���ع الطري���ق اىل مو�شك���و 
وغرها من الدول التي ميكن اأن تتحالف 
معه���ا وعرب زعزع���ت االأو�ش���اع الداخلية 
والتظاه���رات املختلف���ة وع���رب الع�شي���ان 

املدين.
ولع���ل اللعبة يف �شوريا يحكمها )البديل( 
ولو ا�شتطاعت املعار�شة ال�شورية اإيجاد 
بدي���ل �شيا�ش���ي موح���د وق���وي ومعت���دل 
يح�ش���ى بثق���ة الغ���رب وي�شتح���ق الدع���م 
املطل���وب ل�شق���ط االأ�شد �ش���رط اأن تتوىل 
ه���ذه املعار�شة قط���ع الذي���ل االيراين يف 
�شوريا وت�شفية املتطرفني االإ�شالميني او 
عزله���م على االأقل وم���ن دون ذلك فالنظام 
االأ�ش���د  ب�ش���ار  بقي���ادة  باق���ي  ال�ش���وري 
وب�شمان���ات اأمريكي���ة وبدع���م غرب���ي له. 

البد اأن تكون هناك نهاية لل�شراع امل�شلح 
يف �شورية لعله خالل عام 2023 مبعرفة 

اأمريكية مبا�شرة وباالإتفاق مع االأتراك.
نح���و  طريق���ه  يف  فه���و  الع���راق  واأم���ا 
الغ���رب واأمريكي���ا عازم���ة عل���ى ت�شحيح 
)بع����س( اأخطائها ال�شيا�شي���ة يف العراق 
واالأمن���ي  ال�شيا�ش���ي  نفوذه���ا  وزي���ادة 
هن���اك واإحتواء بع����س الف�شائل امل�شلحة 
القريب���ة م���ن اإي���ران اأو حتجيمه���ا وع���رب 
ال�شغط االإقت�شادي على العراق وحتديد 
االأزم���ات  م���ن  اخل���روج  مناف���ذ  وم�ش���ك 
اأمريكي���ة  �شتك���ون  والت���ي  امل�شطنع���ة 
حتجي���م  عل���ى  و�شتعم���ل  بال�ش���رورة 
الع���راق وباملقاب���ل  االإي���راين يف  ال���دور 
�شتعمل اأمريكي���ا على دعم مراجع النجف 
والتيارات الديني���ة املناوئة الإيران ودعم 
التيارات ال�شيا�شي���ة الوطنية والعلمانية 
الع���راق  اأن  يعن���ي  وه���ذا  املنطق���ة  يف 
�شيواج���ه اأزم���ات اإقت�شادي���ة و�شيا�شي���ة 
واأمني���ة متعددة خ���الل هذا الع���ام ولكنها 
جميعها قابل���ة لالإنفراج برعاي���ة اأمريكية 
؛ و�شتعود التظاهرات والرف�س ال�شعبي 
واالإنتفا�ش���ة ال�شعبي���ة الوطني���ة للظهور 
ب�ش���كل اأو�ش���ع واأق���وى وقد تقم���ع ب�شكل 

اأكرب اأي�شًا.
االأو�ش���ط  ال�ش���رق  منطق���ة  عم���وم  ويف 

ومنطقة اخلليج ب�شف���ة خا�شة �شتتن�شط 
�شيا�ش���ة التطبيع ال�شيا�ش���ي الر�شمي مع 
اإ�شرائي���ل و�شيكون الإ�شرائي���ل دورًا اأكرب 
يف حتجيم الن�شاط ال�شيا�شي والع�شكري 
االإي���راين يف املنطق���ة العربي���ة و�شيكون 
لورق���ة التطبي���ع اأهمي���ة اأكرب وق���د تعترب 
مقيا�ش���ًا لل���والء االأمريك���ي وثمن���ًا للدعم 
االأمريك���ي وبغ����س النظ���ر ع���ن الرف����س 

ال�شعبي ل�شيا�شة التطبيع هذه!.
االو�شط���ي  ال�ش���راع  مي���دان  اأن  نع���م 
والع���راق((  و�شوري���ا  واإي���ران  ))تركي���ا 
�شتزداد �شخون���ة و�شتكون هناك تغرات 
ومتغ���رات دراماتيكي���ة بع�شها �شرتافقه 

مظاهر م�شلحة وعنف!
وم���ع هذا �شيك���ون لل�شع���وب دورًا موؤثرًا 
ومدعوم���ًا ومنظم���ًا ب�ش���كل اأك���رب م���ن ما 

�شهدته ال�شنوات ال�شابقة.
اأم���ا احل���رب الرو�شي���ة االأوكراني���ة فم���ن 
ال�شع���ب ج���دًا اإن تنته���ي هذا الع���ام ومن 
املوؤك���د اأنه���ا �شتنتهي مبفاو�ش���ات ولي�س 
تزتن���زف  اأن  وبع���د  املعرك���ة  �شاح���ة  يف 
اأوكراني���ا  وتتع���ب  طاقته���ا  كل  رو�شي���ا 
واالأوكراني���ني م���ن احل���رب وم���ن كلفه���ا 
العالي���ة ويتن���ازل الطرف���ني ع���ن بع����س 

طموحاتهم ال�شيا�شية...
والله اعلم

ا�شت�شاف���ت مدين���ة الب�شرة العراقي���ة بطولة خليج���ي 25 والتي 
ع���ادة م���ا تق���ام كل �شنت���ني مب�شارك���ة ثماني���ة منتخب���ات خليجية 
وهي قط���ر وال�شعودية والكوي���ت وُعمان والبحري���ن واالإمارات 
واليم���ن والع���راق، و�شه���دت البطولة ح�ش���وًرا جماهري���ًا عاليًا 
و�ش���ل اإىل اأكرث م���ن 35.000 متفرج لكل مب���اراة، وُتعد م�شاركة 
العراق هي ال�شاد�شة ع�شرة يف تاريخ البطولة بعد اأن ح�شد لقب 
بط���ل اخلليجي يف ع���ام 1979، 1984، 1988، اأما منتخب قطر 
الوطني فقد ح�شد لقب البطل يف 1992، 2004، 2014 ولالأ�شف 

خرج من بطولة خليجي 25.
و�شه���د ملع���ب ج���ذع النخل���ة يف حمافظ���ة الب�ش���رة حف���ل افتتاح 
خليج���ي 25 بكلم���ة افتتاحي���ة ال�شندباد البحري وه���ي �شخ�شية 
اأ�شطورية عرفناها م���ن خالل افالم الكارتون العربية قدميًا وهي 
ترم���ز للتج���ارة الت���ي كانت تنطل���ق م���ن الب�شرة ع���رب املحيطات 
والق���ارات، و�شارك عدد من الفنان���ني العراقيني يف اإحياء احلفل، 
كم���ا اخت�ش���ر عر�س املوؤث���رات الب�شري���ة تاريخ الع���راق العريق 
ور�ش���م اأه���م املج�شم���ات التاريخية حلدائ���ق بابل املعلق���ة، و�شرد 
الإجن���ازات احل�شارات املتعاقبة يف العراق واأهم املعامل، واأقيمت 
مباري���ات البطولة عل���ى ملعبني هما جذع النخل���ة والذي يت�شع ل 
65.000 األ���ف متفرج، وملع���ب امليناء والذي يت�ش���ع ل 30.000 
األف متفرج، وهذه اال�شت�شافة ُتّعد الثانية للعراق حيث احت�شنت 
البطول���ة م���رة واحدة ع���ام 1979 بع���د اأن فاز الع���راق يف جميع 
املباري���ات وم���ن ثم غاب ع���ن ا�شت�شافة البطولة م���ا يقارب ال 42 

عامًا نظرًا للظروف االمنية وعدم اجلاهزية.
وظه���رت الب�ش���رة ب�شكل خمتل���ف هذا العام فق���د مت جتهيزها مبا 
يتنا�ش���ب واال�شت�شاف���ة م���ن مركز طب���ي متطور وفن���ادق حديثة 
ومراك���ز جتاري���ة وترفيهي���ة وُتّقدر تكلف���ة اجلاهزية مب���ا يقارب 
ملي���ار دوالر، و�شهر اأهايل الب�شرة فرح���ني بهذه اال�شت�شافة ليلة 
االفتت���اح وكاأنه���م يف عر����س كروي رفع���ت به االع���الم اخلليجية 
لل���دول امل�شارك���ة ورددوا االغ���اين يف كل م���كان، والأول مرة منذ 
عق���ود تتحول ال�شيارات اخلليجي���ة يف �شوارع الب�شرة ويحتفي 
اه���ل البل���د بوج���ود اإخوانهم م���ن ال���دول اخلليجي���ة ويحّفونهم 
بالك���رم العراق���ي املع���روف، ففتح���وا منازله���م للجمي���ع ووزعوا 
الطع���ام العراقي يف كل مكان حتى يف املالع���ب، وتاألق كورني�س 
الب�ش���رة الذي كان قبل���ة االحتفاالت يوميًا بع���د املباريات، و�شهد 
جمموعة من الفعاليات الفنية والثقافية، ناهيك عن جتهيز مناطق 
امل�شجع���ني يف اكرث من م���كان و�شا�شات عر����س ملتابعة املباريات 
واال�شتمت���اع ببطول���ة خليج���ي 25، واأ�ش���اد كث���ر مم���ن ح�ش���ر 
البطولة يف تنظي���م البطولة رغم اأن العراق بعيد ل�شنوات طويلة 
ع���ن تنظي���م مثل ه���ذه البطوالت وكلن���ا يعرف حج���م اال�شتنزاف 
ال���ذي َتعر�س له طوال العقود املا�شي���ة نظرًا لالأو�شاع ال�شيا�شية 
واالمني���ة غر امل�شتقرة، كما �شجت مواق���ع التوا�شل االجتماعي 
بالتغري���دات االإيجابية ح���ول الب�شرة وا�شتع���داد اهلها للبطولة، 
وتناقلت عديد م���ن مقاطع الفيديو التي توثق االأجواء احلما�شية 
والفعالي���ات املقامة عل���ى هام�س البطولة واندم���اج العراقيني مع 

�شيوف البطولة.
واكتمل���ت فرح���ة اخللي���ج ببطول���ة اخلليج���ي 25 بف���وز اأ�ش���ود 
الرافدين العراقي بعد مباراة �شديدة املناف�شة مع الفريق العماين 
ال���ذي قاتل الآخر حلظ���ة ولكنها ك���رة القدم التي ترف����س م�شاركة 
اللق���ب، وا�شتح���ق العراق الف���وز بعد غياب عقود ع���ن امل�شاركات 
الريا�شي���ة خا�ش���ة واأن الفري���ق يلعب عل���ى اأر�شه وقات���ل لي�شعد 
�شعب���ه وبل���ده واأعتقد انه الدول امل�شاركة كله���ا متنت فوز العراق 
ليف���رح ال�شعب ال�شغوف بكرة الق���دم بالفوز ويحقق بلده الن�شر، 
ف���كل الته���اين لل�شع���ب العراقي على ف���وزه يف البطول���ة ونتمنى 

عودته للمناف�شة دوليًا.
م���ربوك للمنتخ���ب العراقي الذي فاز مبلي���ون دوالر، ومربوك ال 

750 األف دوالر للمنتخب العماين بح�شده املركز الثاين.
حتي���ة الأهل ب���الد الرافدي���ن الع���راق العظي���م على ه���ذه احلفاوة 
والك���رم ال���ذي ظهر فيه ال�شع���ب العراقي مع اأخوت���ه من ال�شعوب 

اخلليجية واأدام عليكم االفراح واالأمان.
عن �شحيفة ال�شرق القطرية

ال ميلك الفا�ش����دون ال�شلط����ة وال ي�شلون 
اليه����ا اال برغب����ة م����ن املف�شدي����ن، فهنال����ك 
ول����و  الطرف����ني،  ب����ني  م�ش����رتك  تخ����ادم 
افرت�شن����ا ان هنال����ك جمعا م����ن ال�شلحاء 
مم����ن ميلك����ون االرادة ال�شلب����ة لت�شدوا 
اىل  الو�ش����ول  م����ن  ومنعوه����م  له����وؤالء 

ال�شلطة.
لك����ن ال�شلحاء تفرق����وا فاغتنم الفا�شدون 

الفر�شة لكي يف�شدوا.
فف����ي جمي����ع موؤ�ش�ش����ات الدول����ة ينت�ش����ر 
الف�ش����اد، حتى حت����ول اىل �شلوك م�شروع 
مربر، اذن نحن نعي�س �شمن دولة فا�شدة 
ت�شب����ه الدول����ة القدمي����ة البائ����دة لك����ن مع 

اختالف الو�شائل.
كان����ت الدول����ة القدمي����ة ت����زج النا�����س يف 
اأت����ون احل����روب غ����ر مبالي����ة بالنتائ����ج، 
وكان رئي�����س الدولة يدي����ر الدولة بعقلية 
الرج����ل الواح����د املخي����ف واملرع����ب ومن 

يعار�شه فم�شره املوت املحتم.

يف دولتنا اجلدي����دة تاأ�ش�شت الدولة على 
الف�ش����اد حت����ى انت�ش����ر الف�شاد ب����ني افراد 
املجتمع، فاإذا احتج ال�شلحاء على الف�شاد 

تبح ا�شواتهم وال يلقون اآذانا �شاغية.
يف دولتن����ا القدمي����ة يخ����اف اجلمي����ع من 
احلاك����م حتى اق����رب اقربائ����ه يرتعد هلعا 

منه.
اليخ����اف  اجلدي����دة  دولتن����ا  يف  بينم����ا 
املف�ش����دون من تطبيق����ات القوانني بل هم 

يف ماأمن منها.
يف دولتن����ا اجلديدة هنال����ك حيتان كبرة 
تختل�����س املال العام بينم����ا ميوت الفقراء 

جوعا.
كان نظام دولتن����ا القدمية يقوم على قمع 
ال�شع����ب وكم فمه وكت����م انفا�شه وت�شفية 

اي مواطن يطالب باحلرية.
فاحلري����ة  احلالي����ة  دولتن����ا  نظ����ام  ام����ا 

ممنوحة دون قيود للمف�شدين.
حري����ة دون نظ����ام او قانون ه����ي انفالت 

وت�شيب وفو�شى.
حري����ة �شمحت لكل من هب ودب ان يف�شد 
يف الب����الد ويتاج����ر ب�شيادته����ا وامواله����ا 

ووحدتها لكي يعتلي املن�شب.
فه����و ي�شرق امللي����ارات با�ش����م الدولة فهو 
كالذئ����ب يفرت�����س غن����م الراع����ي بع����د ان 

اإئتمنه على حرا�شتها.
كان احلاك����م الق����دمي ي�ش����ع الت�شريع����ات 
م����ن  ا�شت�ش����ارة  دون  مزاج����ه  ح�ش����ب 

امل�شرع����ني، بينم����ا �شمن النظ����ام اجلديد 
يت����م و�ش����ع الت�شريعات لك����ن املتنفذين ال 
ميتثل����ون له����ا يتبعه����م اتباعه����م على هذا 
النه����ج، بينما يرغم ال�شع����ب على االلتزام 

بها.
دولتن����ا اجلدي����دة جتب����ي  نط����اق  �شم����ن 
ال�شرائ����ب لتذهب اىل جي����وب املف�شدين، 
م����ن  من����ازل  يف  الفق����راء  ي�شك����ن  بينم����ا 
الع�شوائي����ات فالنظ����ام اجلدي����د ال ي�شخر 

اموال ال�شرائب لبن����اء منازل لهوؤالء، او 
ت�شييد ط����رق او م�شت�شفي����ات او مدار�س 
او من�شاآت ت�شنع الرفاهية الأبناء ال�شعب 

دون ا�شتثناء
دولتنا يف املا�شي كان����ت فا�شدة ودولتنا 

الراهنة فا�شدة اي�شا.
يف دولتن����ا البائ����دة يخ����اف اجلمي����ع من 
اختال�س املال الع����ام عالنية بل ي�شرقونه 
خفي����ة بينم����ا يف دولتنا اجلدي����دة ي�شرق 
البع�س م����ن املتنفذين امل����ال العام جهارا 

ويف و�شح النهار.
يف دولتن����ا املا�شية الوجود حلرية الراأي 
الع����ام بينم����ا يف دولتن����ا احلالي����ة هنالك 
حري����ة للراأي العام لكنها ال ترتب اثرا وال 
ت�شاهم يف تغي����ر الواقع واقتالع جذور 

املف�شدين.
هذه هي دولتنا يف الوقت الراهن ماتزال 
فا�ش����دة فهل هنالك عزمي����ة واإرادة واعية 

و�شلبة لل�شلحاء الإنقاذها؟

الدنيا ب�صرة

عبا�س عبيد اأمل عبدامللك

ن�سف مليون اإن�سان، تجمعوا في 
محيط ملعب المدينة الريا�سية 

في الب�سرة. خم�سمئة األف 
عراقي من فقراء المدن، واأبناء 
ال�سرائح الو�سطى توافدوا منذ 

�ساعات ال�سباح الأولى، لمتابعة 
المباراة النهائية لكاأ�س خليجي 
25، مع اأن موعدها في ال�سابعة 

م�ساءاً. حين و�سلوا لبوابات ال�سرح 
المعماري الجميل، الذي يتناغم 

دوره الوظيفي مع التمثيل الرمزي 
لروح المدينة وجدوا ملعب "جذع 

النخلة" ممتلئًا باأكثر من طاقته 
ال�ستيعابية: "65 األف متفرج«!

من���ذ عق���ود مل جتتم���ع اأع���داد كب���رة من 
العراقي���ني، ل�شبب ال �شلة له بالطائفة، اأو 
العرق، اأو االآيديولوجيا، با�شتثناء الزخم 
اجلماهري اله���ادر، اأيام ث���ورة ت�شرين. 
وبني احلدثني الكثر من خطوط الو�شل 
يف اعتقادي. �شب���اب مفعمون باحليوية، 
من مدن اجلن���وب، والفرات االأو�شط، من 
املحافظ���ات الغربي���ة، واإقلي���م كرد�شتان. 
من قال ب���اأن التعدد يف�شد التعاي�س؟ كانت 
االأل�شنة كلها تردد حلنًا واحدًا: "عراق... 
�ش���ك.  ب���ال  بليغ���ة  ر�شال���ة  تل���ك  ع���راق". 
تنخف�س درجات احل���رارة، ويرتفع �شعر 
�شرف الدوالر مقابل الدينار العراقي اإىل 
ح���دود مل يتخيلها اأحد. م���ع ذلك، ح�شرت 
عوائل بكامل اأفرادها اأي�شًا، اأُ�َشر حر�شت 
على ا�شطحاب اأطفالها ليكونوا جزءًا من 

كرنفال فرح نادر.
اإن���ه ت���وق وا�شح حلي���اة خمتلف���ة، حياة 

تتي���ح للم���رء جتري���ب حلظات م���ن املتعة 
الربيئ���ة التي يوفره���ا �شحر ك���رة القدم. 
نع���م. من حق العراقي اأن يفرح، اأن يحقق 
حلم���ًا ب�شيط���ًا بق���ي بعي���دًا الأم���د طويل: 
جمرد بطولة كروية ُتقام على اأر�شه، مثل 
م���ا يح�شل يف �شائ���ر بلدان الع���امل. جيل 
عراق���ي باأكمل���ه مل ي�شهد ذل���ك، وجيل من 
جنوم املنتخب العراقي اأكملوا م�شرتهم 
الكروية دون اأن يلعبوا مباراة دولية فوق 
اأر�شه���م، ومب�شاندة جماهره���م، ب�شبب 

الغباء ال�شيا�شي، قبل وبعد 2003.
لق���د ك�شبت اجلماه���ر الره���ان، اأو�شلت 
كلمتها للعامل، مثلما اأ�شمعتها ل�شخ�شيات 
خمتلف���ة، لرئي����س الوزراء "حمم���د �شياع 
ال�ش���وداين" الذي ح�شر املب���اراة فاأبلغته 
اجلماهر ر�شالة �شفوية عاجلة، ال حتتمل 
ل ال���دوالر"، لكاظم ال�شاهر  التاأجي���ل: "َنزِّ
الذي تغيب عن احل�شور، يف الوقت الذي 
ب���ادرت الفنان���ة العربي���ة "اأح���الم" وهي 
متاثله – اإن مل تتف���وق عليه- يف ال�شهرة 
الإحياء حف���ل اخلتام فهتف���وا لها، وعتبوا 
علي���ه: "على عناد كاظم". النا�س ال تن�شى 

من ي�شاركها حلظات احلزن والفرح.
ط���وال اأ�شبوعني، راح���ت الب�شرة تباغت 
خ�شيته���م  تب���دد  اخلليجي���ني،  �شيوفه���ا 
عل���ى الوج���ه العرب���ي للمدينة، تل���ك التي 
تول���دت اإث���ر احت���الل الع���راق يف الع���ام 
2003. اأبهرته���م بطيب���ة اأهله���ا، وكرمهم 
الفطري االأ�شيل. هذه ر�شالة اأخرى بالغة 
االأهمي���ة. وه���م بدورهم قابل���وا احلفاوة 
مبثله���ا، فن�ش���روا يف و�شائ���ل التوا�ش���ل 
للب�ش���رة،  اأخ���رى  �ش���ورة  االجتماع���ي 
للمدينة العظيمة الت���ي �شمعوا من اآبائهم 
الكث���ر عن ت�شاحمه���ا وثرواتها الوفرة، 
نه���ا ال���ذي �شبق���ت في���ه جمي���ع  وع���ن متدُّ
احلوا�ش���ر اخلليجي���ة. تاريخه���ا االأبع���د 

تعلم���وه يف املدار�س: مهد رواد العقالنية 
ال�شف���ا،  واإخ���وان  املعتزل���ة  االأوائ���ل: 
موط���ن احل�شن الب�ش���ري، وابن �شرين، 
و�شيبوي���ه،  والفراهي���دي،  والف���رزدق، 
واجلاح���ظ، ورابعة العدوية، وبدر �شاكر 
ال�شي���اب. موؤ�ش�شون كبار تركوا ب�شمتهم 

يف ذاكرة العرب اإىل االأبد.
فج���اأة، اأ�شبح���ت الب�ش���رة حت���ت �شم�س 
مبه���رة، تنف�ش���ت بقوة ن�شم���ات من هواء 
نظي���ف ومنع����س، بع���د اأن كادت تختن���ق 
بجلبة �شالح امليل�شيات، واأ�شلحة الع�شائر 
الت���ي تلج���اأ اإليها الأتف���ه االأ�شب���اب، بزيف 
دعوات االأقلم���ة، وبالرائحة املنتنة لف�شاد 
جهات ناف���ذة، ال حترتم اأي قانون، جهات 
ابتلعت ث���روات النفط والكمارك، وتركت 
املدين���ة العظيم���ة اأ�شب���ه باالأط���الل. حتى 
نخيلها يو�ش���ك اأن ينقر�س الي���وم. بعيدًا 
ع���ن ذلك كل���ه، وجد اأهل الب�ش���رة، ومعهم 
�شائر العراقيني فر�شته���م لالنطالق نحو 
العافية، تفاعلوا م���ع حفل للبهجة هو من 

اأب�شط لوازم العي�س يف اأية مدينة.
قد تكون خليجي 25 بالن�شبة للدول التي 
�شاركت فيها جمرد بطولة كروية تتناف�س 
للظف���ر بكاأ�شها، لكنها تعن���ي للعراقيني ما 
ه���و اأبعد من ذلك. اإنه���ا بوابة للولوج اإىل 
العامل من جدي���د، اإ�شارة دالة اإىل التعايف 
من اآثار اخلوف، والتع�شب �شد ال�شركاء 
يف الوط���ن، و�شد االأخ���ر البعيد. اأن ترى 
-بعد �شنوات طويلة م���ن العزلة- �شائحًا 
ج���اء ي�شاركك عر�شًا اأنت من يقيمه، اأنا�شًا 
م���ن بلدان جم���اورة ال يبادلون���ك ال�شعور 
بالريب���ة والكراهي���ة، ت�شادفه���م باأريحية 
مدينت���ك،  �ش���وارع  يف  يتجول���ون  وه���م 
واملتاح���ف.  واملتنزه���ات،  املطاع���م،  يف 
ك�شائ���ر  الب�شري���ون،  كان  بب�شاط���ة، 
العراقي���ني يع���ربون بطريق���ة رمزي���ة عن 

رغبته���م با�شتع���ادة ال���روح املدينية التي 
اأري���د لها اأن تبق���ى غائبة، وب���رد االعتبار 
لبغداد والب�شرة واملو�شل، و�شائر مدنهم 

الكربى.
هتفت اجلماهر با�شم العراق وحده الأنها 
�ش���ارت تع���ي اأن امل�ش���ارات ال�شحيحة ال 
توفره���ا الطوائف، والقبائ���ل، واملناطق، 
بل الدول���ة الوطنية التي تن�ش���د الرفاهية 
وال�شالم، الأبنائها، وجلرانها العرب، كما 
الإي���ران وتركي���ا، ودول الع���امل اأجمع. فال 
م�شلح���ة للعراقي���ني يف مع���اداة اأحد. هل 
يبدو ذلك حلم���ًا �شاذجًا، تفكرًا طوباويًا؟ 
ح�شن���ًا. دعك���م م���ن جت���ارب دول نتقا�شم 
معه���ا العي����س يف الق���ارة ذاته���ا -ماليزيا 
مهات���ر حممد مثاًل- والت���ي يتكرر ذكرها 
ال�شريع���ة،  للنه�ش���ة  من���اذج  بو�شفه���ا 
وحل�ش���ن االأداء ال�شيا�ش���ي واالقت�شادي. 
لناأخ���ذ در�شًا من مثال اأكرث قربًا جغرافيًا، 
من الدولة التي ح���از منتخبها على املركز 
الث���اين يف خليجي 25. اأم���ا اأولئك الذين 
�شي�شارع���ون للق���ول ب���اأن �شلطن���ة عم���ان 
تختل���ف متامًا ع���ن الع���راق، يف التاريخ، 
واجلغرافي���ا، والن�شي���ج االجتماعي فلهم 
تذك���ر مث���ال قري���ب زمني���ًا، مث���ال العراق 
نف�ش���ه، يوم كانت له دولة وطنية حقيقية، 
ورج���ال �شيا�ش���ة اأكف���اء، عملوا م���ن اأجل 
اأوطانهم بجد ونزاه���ة، بال مزايدات، وال 
طنا باأ�ش�س  �شع���ارات خاوية. لالأ�ش���ف. فرَّ
تل���ك الدول���ة �شيئ���ًا ف�شيئ���ًا، بال�شبط منذ 
انقالب الع�شكر يف العام 1958، حتى اآل 
بن���ا احلال اإىل االحتالل االأمريكي، ثم اإىل 
قب�شة قوى ما قبل الدولة. الطريق طويل 

و�شائك، لكن النجاح ممكن ملن يريد.
اأكتب ه���ذه الكلمات على عج���ل، بوا�شطة 
املوباي���ل، قب���ل �شب���ع �شاع���ات م���ن ب���دء 
املب���اراة اخلتامية، ورمبا �شاأعود لتحرير 

ال���ذي مل  اأن���ا  انتهائه���ا.  بع���د  كتب���ت  م���ا 
اأ�شتجب لدعوات بع�س االأ�شدقاء للكتابة 
منذ االأي���ام االأوىل للبطولة. وقتها ذكَّرين 
واح���د من االأحبة باملقال الذي ن�شرته قبل 
�شه���ر، يف ذروة موندي���ال قط���ر: "كاأ����س 
العامل املقد�شة: كرة القدم بو�شفها دينًا". 
قال: م���ا دمت ق���د كتبت عن كاأ����س العامل، 
ف�شتكت���ب حتم���ًا ع���ن كاأ�س اخللي���ج. لكن 
الكتاب���ة ال تت���م ب�ش���كل اآيل. بالن�شب���ة يل 
يف االأق���ل. حما�شة اخلم�شمئة األف اإن�شان 
الذين ب���داأت الف�شائيات تب���ث �شورًا لهم 
اأكت���ب  الت���ي ا�شتفزتن���ي، جعلتن���ي  ه���ي 
ب�شرع���ة، مثل العب كرة قدم يريد ت�شجيل 
االأخ���رة.  الثاني���ة  يف  م�ش���ري  ه���دف 
حت���اول  �شاب���ة  فت���اة  �ش���ورة  األهمتن���ي 
عبور �شي���اج حديدي باأم���ل الو�شول اإىل 
امللع���ب، واالأغ���اين الوطنية الت���ي رددها 
اأولئ���ك الذين مل يج���دوا مكان���ًا الأنف�شهم، 
فان�شحب���وا به���دوء. ب���داأت الكتاب���ة على 
الف���ور. �شعرت حلظته���ا باأن الع���راق هو 

الفائز، حتى واإن خ�شر املباراة.
فاز منتخب الع���راق بالفعل، فكان اخلتام 
م�ش���كًا. ول���ن ي�شع���ر الب�شري���ون بالغ���ن 
حني يع���ود ال�شندباد "تعوي���ذة البطولة" 
حاماًل الكاأ�س الثمينة اإىل مدينته االأثرة، 
اإىل بغ���داد، فهي عا�شمته���م اأي�شًا. ورمبا 
�شرافق���ه بع����س منه���م ليقيم���وا كرنفااًل 
احتفاليًا اآخر. بعب���ارة ثانية، كانت رحلة 
ال�شندباد االأخرة -خالفًا جلميع رحالته 
ال�شابق���ة- رحل���ة داخلية �شريع���ة. االأكرث 
اأهمي���ة اأنها كانت ممتع���ة، ومفيدة جلميع 
العراقيني، واخلليجيني اأي�شًا. ثمة بوادر 
طيب���ة، ميك���ن البن���اء عليه���ا، واإن كان���ت 
متاأخ���رة. مبارك���ة ه���ي ال���والدة حتت يفِّ 
النخل���ة دائمًا. بق���ي علينا اأن نه���زَّ جذعها 

فقط، لت�شاقط علينا اأمنًا و�شالما.

حياة اأخرى عند جذع النخلة.. ر�صائل خليجي 25

اإيران وتركيا والعراق واأمريكا؟!

ف�صاد دولتين

يعقوب يو�سف جرب

حممد حميد ر�سيد



http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net2023 العدد )5353( ال�شنة الع�شرون - االثنني )23( كانون الثاين

ثالث���ة اأ�ش���ياء كان يتمي���ز به���ا فران����س، اأواًل كان يهت���م كث���رًا 
بدراجت���ه النارية رغم عمره الذي جتاوز ال�ش���بعني، وكان دائم 
االإعتن���اء بها، وكاإنها اإيقون���ة حياته، اأو كاإنها اإحدى بناته التي 
�شتذه���ب اىل زفافه���ا. ثانيًا، �شخ�شيته املرح���ة ووجهه املبت�شم 
وب�شاط���ة تعامل���ه م���ع اجلمي���ع. وثالث���ًا، ع�شقه الكب���ر للطبخ 
واالإهتمام بكل التفا�شيل التي تتعلق ب�شنع الطعام واملعجنات 
واإقام���ة احلفالت ال�شغرة. والطبخ هو م���ا لفَت اإنتباهي اأكرث 
م���ن اأي �شيء اآخ���ر يتعلق ب�شخ�شيته، فه���و ي�شتطيع اأن ي�شنع 
حفل���ة م���ن تفا�شيل تبدو ب�شيطة، اأو يقي���م عملية طبخ ب�شهولة 
�شحب���ة اجلران. ورغ���م �شخام���ة ج�شمه وهيئت���ه التي ت�شبه 

�شخ�شيات الر�شام بوترو، لكنه كان يتحرك بر�شاقة.
ذات ظه���رة ط���رق فران�س باب املر�شم، فتح���ت الباب مرحبًا به 
ودعوت���ه للدخ���ول، فق���ال يل �شاحكًا كالع���ادة )�شنق���وم بحفلة 
طب���خ جماعي يف بيتي، ي�شرتك فيها جمموعة من رجال ون�شاء 
القري���ة. هل تود امل�شاهمة معن���ا؟( فوافقت مبا�شرة و�شاألته عن 
املطل���وب من���ي، فاأجابت���ي )ال يحتاج االأمر �ش���وى ع�شرة يورو 
م���ن كل �شخ�س. واأنا �شاأتكفل ب�ش���راء كل �شيء يتعلق بالطعام 
وال�شراب، وبع���د اأن اأهيء التفا�شيل �شن�ش���رتك كلنا يف اإعداد 
الطع���ام وال�ش���راب( ث���م اأردَف �شاح���كًا وه���و يح���رك �شبابت���ه 
بطريقة اخلبر الع���ارف )حتت اإ�شرايف طبعًا(. وهكذا اأعطيته 
ع�ش���رة ي���ورو، وكتب اإ�شم���ي يف القائم���ة التي معه، ث���م اإتفقنا 
على املوعد. ج���اء يوم ال�شبت الذي اإتفقنا عليه، وبداأنا نتقاطر 
واحدًا بعد االآخر على بيت فران�س وزوجته مارايكا، هذه املراأة 
ال���ودودة التي كانت تتمتع بجم���ال كال�شيكي رغم تقدم عمرها، 
نع���م مارايكا التي كانت ُتخفي خلَف مالحمها �شحرًا اآفاًل وفتنه 
ما�شي���ة. وكانت هيئتها اخلارجية ال تتالئ���م كثرًا مع فران�س، 
حيث ب���دت دائمًا وكاإنها تنتمي للعوائل االإر�شتقراطية القدمية 

يف مدينة الهاي.
داخ���ل البيت، اأخذ فران�س مكانه و�شطنا، واأخذ يوزع تعليماته 
على اجلمي���ع، فهذا يقطع اللحم، وتلك تعتن���ي ب�شرائح اخلبز، 
وذاك يهئ االأطباق، واأخرى تن�شغل بتح�شر ال�شالطة. وكانت 
مهمت���ي ه���ي فتح ب�ش���ع قناينيٍ م���ن النبي���ذ االأحم���ر واالأبي�س، 
ودلقه���ا يف االأق���داح، لنبت���دئ بها تلطي���ف املزاج. هك���ذا بداأت 
االأم���ور تاأخذ مدياته���ا وكل واح���د من�شغل بتهيئ���ة �شيء. وقد 
تخلل ذلك الكثر من االأحاديث اجلانبية التي كانت ترتفع عاليًا 
م���ع كل ر�شفة نبيذ جديدة. يف بي���ت فران�س ومارايكا، توزعت 
الكثر من الكرا�شي والطاوالت التي تداخلت مع بع�شها، وبعد 
دخولنا بدقائق بداأت ت�شتقر على �شطوح الطاوالت، العديد من 
االأطب���اق واالأق���داح وقط���ع االأكل، وكذلك بع����س القبعات، فيما 
انت�شرت اأ�شياء اأخرى على ط���اوالت ال�شالون ال�شغرة وعلى 
االأر����س، حتى بدا املكان وكاإنه واح���دة من لوحات الر�شام يان 
�شتني بكل ما حتمله من حياة ومتعة واألفة… وفو�شى طبعًا. 
اإحتدم���ت االأحادي���ث، واأندلقت م���ن االأفواه اأخب���ار القرية وما 
حدث له���ذا اأو ذاك، وكيف كرب االأوالد ب�شرعة. وو�شط كل ذلك، 
نظ���رت ايلَّ امراأة من اجلران بخديه���ا املتوردين بفعل النبيذ، 
وكاإنه���ا خرجت توًا م���ن واحدة من لوحات فران����س هال�س، ثم 
َل���ْت نظرها اىل بنطايل الذي بدت علي���ه بع�س اآثار االألوان  حوَّ
و�شاألتني )كي���ف اأحوال عملك؟ اأما زلَت مت�شي كل وقتك و�شط 
َب زوجها راأ�ش���ه منها قائاًل  االأ�شب���اغ؟(. وقب���َل اأن اأجيبه���ا، ق���رَّ
ب�شوت يكاد ال ُي�شمع )اأية اأ�شباغ اأيتها الفالحة؟! اإ�شمه الر�شم، 
الأن���ه فنان( وهنا عال �شحك اجلمي���ع وم�شينا منالأ االأطباق من 

جديد.
م���رت ب�شع �شاعات و�ش���ط االأكل وال�شرب، حتى توقَف فران�س 
خماطب���ًا اجلميع ) واالآن حان وقت حت�ش���ر الكعك والفطائر( 
واأ�ش���ار اىل اإن���اء كبر، مليء بالعجني ال�شائ���ل، كان قد اأخرجه 
قب���ل قليل من الثالجة، وقال )من �شيب���داأ؟( وهنا انربيُت للقيام 
به���ذه املهمة التي مل اأق���م بها طوال حياتي. وفيما هم من�شغلون 
باإحاديثه���م، اأ�شعل���ُت الن���ار و�شكبُت ج���زء �شغر م���ن العجني 
يف املق���الة املليئ���ة بالزيت، وبع���د قليل اأم�شك���ُت مقب�س املقالة 
وحاول���ت اأن اأرم���ي الفط���رة الت���ي ت�شب���ه العج���ة لالأعل���ى كي 
اأقلبه���ا، لكنها �شقطت على حافة املقالة، فاالأمر مل يكن �شهاًل بعد 
اإرت�شاف اأقداح النبيذ، وهكذا حاولُت مرة اأخرى بيدي امللطخة 
بالزي���ت والعجني، لكن املحاولة الثانية ف�شلت اأكرث من االأوىل. 
فاإنتب���ه فران����س اىل احل���رب الت���ي اندلع���ت يف املطب���خ، وقال 

�شاحكًا )ال�شكارى ال ي�شنعون الكعك(.
 فتوقف���ُت ع���ن املح���اوالت، و�َشلَّم���ُت املهم���ة الإح���دى اجلارات. 
يف نهاي���ة امل�شاء، ع���دُت اىل املر�ش���م الذي يبع���د دقيقتني م�شيًا 
ع���ن حفل���ة الطب���خ، ومع���ي ن�ش���ف قنينة نبي���ذ، و�شعته���ا على 
الطاولة، ومددُت يدي يف ال�شندوق البي�شوي املليء باأقرا�س 
املو�شيق���ى، والذي بدا مث���ل �شندوق كرات البنغ���و، واأخرجُت 
�شيئ���ًا ل�شماع���ه، واأكملت ال�شهرة بني لوحات���ي واملو�شيقى وما 

تبقى من اأحاديث اجلران.

ال�صكارى ال ي�صنعون الكعك 

داخل البيت، اأخذ فران�س مكانه و�سطنا، 
واأخذ يوزع تعليماته على الجميع، فهذا يقطع 
اللحم، وتلك تعتني ب�سرائح الخبز، وذاك يهئ 

الأطباق، واأخرى تن�سغل بتح�سير ال�سالطة. 
وكانت مهمتي هي فتح ب�سع قنانٍي من النبيذ 

الأحمر والأبي�س، ودلقها في الأقداح، لنبتدئ 
بها تلطيف المزاج. هكذا بداأت الأمور تاأخذ 

مدياتها وكل واحد من�سغل بتهيئة �سيء. 

 �ستار كاوو�س
باليت

اإالاّ  ���ة كت���ب ال ي�شتطي���ع امل���رء معه���ا  ثماّ
اأن يتعاي����س ويتفاع���ل م���ع كل �شغ���رة 
وكبرة ذكَرتها �شفحاتها. قراأت موؤخرًا 
كتاب “اإيفني .. حف���ر يف الذاكرة” وهو 
كتاب �ش���رة ذاتية كتب���ه االأ�شتاذ جورج 
من�ش���ور، ال�شيا�ش���ي ال�شيوعي العراقي 
املجتم���ع  ملنظم���ات  االأ�شب���ق  والوزي���ر 
امل���دين يف اإقليم كرد�شت���ان العراق، عن 
حياته وتنقالت���ه و�شجونه يف معتقالت 
، اأبرزها �شج���ن اإيفني �شيء ال�شيت  عدةيٍ
اجلمهوري���ة  عا�شم���ة  طه���ران،  يف 

االإ�شالمية يف اإيران. 

اد ق���راءة كتب  �شخ�شي���ًا، ل�ش���ت م���ن رواّ
ال�ش���رة، اإالاّ اأن ه���ذا الكت���اب �شرة من 
ن���وع اآخ���ر. هذا كت���اب اأق���رب اإىل روح 
�شخ�شي���ة  �ش���رة  اإىل  منه���ا  الرواي���ة 

ل�شيا�شييٍ ما. 
لق���د كت���ب من�ش���ور �شرت���ه يف من���ط 
روائي ثنائي املوؤل���ف، اإذ مل يكن وحده 
م���ن يكت���ب الكت���اب، ب���ل كان���ت زوجته 
حا�ش���رة وه���ي تتل���و علينا بع�ش���ًا من 
زوجه���ا  كان  ح���ني  املوؤمل���ة  الق�ش����س 
من�ش���ور بعي���دًا عنه���ا، يف ال�شجون اأو 
املن���ايف. ثم���ة اأق�ش���ام وف�ش���ول تكت���ب 
فيها زوجته بلغتها اآالمها ومعاناتها مع 
طفله���ا البكر الر�شيع الذي ُوِلد ومل يكن 
ق���د �شبع من روؤية اأبيه بعد. كان ذلك يف 

نهاية الثمانينيات من القرن املن�شرم. 
من�ش���ور الذي غادر الع���راق يف نهايات 

حزب���ه،  مب�شاع���دة  ال�شبعيني���ات 
العراق���ي،  ال�شيوع���ي  احل���زب 
نح���و االإحت���اد ال�شوفيت���ي ليكم���ل 
يف  االأولي���ة  اجلامعي���ة  درا�شت���ه 
مو�شك���و ويح�ش���ل بعده���ا عل���ى 
�شه���ادة املاج�شت���ر يف هند�ش���ة 
تكنولوجيا الطباع���ة مع دبلوم 
ع���اليٍ يف الفل�شف���ة، ي�ش���رد لن���ا 
 350 يف  املث���رة  حكايت���ه 
�شفح���ة، ي�شردها م���ن اليوم 
االأول ال���ذي ت���رك في���ه البلد 
ر وحتى اليوم  بجوازيٍ م���زواّ
ال���ذي هاج���ر في���ه اىل كندا 

كالجئ جديد. ب���ني هذين التاريخني، 
وممتع���ة  �شيق���ة  وق�ش����س  اأح���داث 
معجون���ة ب�شيء م���ن االأمل واملعاناة، اإذ 
ا�شطر من�ش���ور العب���ور اإىل االأرا�شي 

م���ن  بطل���ب  االإيراني���ة 
احل���زب ال�شيوع���ي العراق���ي كما 

فع���ل اأغل���ب اأع�شاء حرك���ة االأن�شار يف 

جبال كرد�شتان بعد اأن اأ�شبحت 
كرد�شتان منطقة غر اآمنة جراء 
الق�شف ال�شر�س للنظام العراقي 

البعثي يف نهاية الثمانينيات. 
من اإي���ران، تب���داأ معان���اة من�شور 
وه���و يح���اول عبور احل���دود نحو 
االإحت���اد  جمهوري���ات  اأرا�ش���ي 
الق���وات  األق���ت  �شابق���ًا.  ال�شوفيت���ي 
االإيراني���ة القب����س علي���ه عل���ى حدود 
تركمان�شت���ان واأودعت���ه �شج���ن اإيف���ني 
الطه���راين ال�شه���ر. بق���ي هن���اك قرابة 
الع���ام وذاق كل اأنواع التعذيب والقمع 
كي يعرتف اأن���ه جا�شو�س داخل اإيران. 
�شمد من�ش���ور ومل يعرتف على رفقائه 
ال�شيوعي���ني داخ���ل اإيران حت���ى انتهى 
به االأم���ر حرًا بعد عفو ع���ام من املر�شد 
االإي���راين اآنذاك، ال�شي���د اخلميني. بعد 

ذلك، ت���زوج يف طه���ران واأجن���ب ولده 
البك���ر وه���و م���ا زال يفك���ر يف طريق���ة 
للهرب من اإيران. حالفه احلظ اأخرًا اأن 
يعرب احلدود نح���و تركمان�شتان ومنها 
اإىل �شوري���ا الت���ي انتظ���ر فيه���ا عائلت���ه 
ليغ���ادر معهم اإىل وجهت���ه االأخرة كندا 
بعد قبوله كالج���ئ فيها يف عام 1989. 
وم���ن يومه���ا يعي����س من�ش���ور وعائلته 

هناك. 
يف الف�شل االأخر م���ن الكتاب، يتحدث 
من�ش���ور ع���ن جتربت���ه رئي�ش���ًا ل�شبك���ة 
االإع���الم العراق���ي يف اآب 2003، وهي 
تاأ�ش�ش���ت  عراقي���ة  اإع���الم  �شبك���ة  اأول 
االإطاح���ة  بع���د  االأمريكي���ني  مب�شاع���دة 
بنظ���ام �ش���دام. ا�شتق���ال م���ن ال�شبك���ة 
بع���د اأ�شه���ر لي�شب���ح موؤ�ش�ش���ًا ومدي���رًا 
لقن���اة ع�شت���ار الف�شائي���ة يف كرد�شتان 

و2006.   2005 عام���ي  ب���ني  الع���راق 
الذاك���رة” كت���اب  يف  حف���ٌر   .. “اإيف���ني 
ماآ�ش���ي ومعاناة مكت���وب بلغة حمرتفة 
و�شيقة. ات�شم الكت���اب بر�شاقة عباراته 
وحلو تعبراته وح���زن نغماته وجمال 
كلمات���ه حت���ى اأنني مل اأك���ن اأ�شعر بامللل 
اإطالق���ًا واأنا اأقراأ ه���ذه الرحلة احلياتية 
احلزين���ة الت���ي جعله���ا من�ش���ور م���ادة 
اذة بلغت���ه ال�شردية املمتعة  ق�ش�شية اأخاّ
احلي���اة  لتفا�شي���ل  الذك���ي  وتدوين���ه 

اليومية ودقائقها. 
هذه رواية جديرة بالقراءة، لي�س الأنها 
حبك���ة مبهرة من االأح���داث والتواريخ، 
رنا مبعنى اأن  بل الأنه���ا اأي�شًا واق���ع يذكاّ
تفر�س احلدود �شطوتها على االإن�شان، 
وي�شبح ه���ذا االإن�شان مغرتبًا ومطاردًا 
ملجرد اأنه يحمل فكرًا خمتلفًا ومعار�شًا. 

�سدرت عن دار المدى رواية 
للكاتبة الأميركية جودي بيكولت، 
بترجمة )اأ�سامة منزلجي(، والتي 
ت�سدرت اعلى المبيعات في اميركا 

لعدة اأ�سابيع، مما جعل �سناع 
الأفالم يتناف�سون على معالجتها 
لل�سينما، حتى ا�ستقر ذلك على 

المخرج نيك كا�سافيت�س، وبطولة 
كاميرون دياز و اأبيجيل بري�سلين 
و�سوفي فا�سيليفا واأليك بولدوين.

ومنقذة اأختي هي الرواية احلادية ع�شرة 
للكاتبة االأمريكية جودي بيكولت. حتكي 
ق�ش���ة اآن���ا فيتزجرالد البالغة م���ن العمر 
ثالثة ع�شر عاًما، والت���ي تقا�شي والديها 
من اأجل التحرر الطبي عندما ُيطلب منها 
التربع بكليتها الأختها الكربى كيت، التي 

متوت تدريجيًا من �شرطان الدم احلاد. 
ت���دور اأحداث الق�شة يف بل���دة اأبر داربي 
 .2004 ع���ام  اآيالن���د يف  اخليالي���ة، رود 
�شقيق���ة اآن���ا فيتزجرالد الك���ربى، كيت ، 
تعاين م���ن �شرطان ال���دم النخاعي احلاد 
، و�شرط���ان ال���دم ونخاع العظ���ام. ولدت 
اآنا كاأخ���ت منقذة على وجه التحديد حتى 
تتمك���ن م���ن اإنق���اذ حي���اة كيت م���ن خالل 
الت���ربع بدم احلب���ل ال�ش���ري. كان ناجًحا 
يف البداي���ة ، لك���ن ال�شرط���ان ي�شتم���ر يف 

االنتكا�س طوال حياة كيت.
ع���ادة ما تكون اآن���ا على ا�شتع���داد للتربع 
بكل م���ا حتتاجه كيت، ولك���ن عندما تبلغ 
13 عاًم���ا، قي���ل له���ا اإنه���ا �شت�شط���ر اإىل 
التربع باإحدى كليتيها ب�شبب ف�شل كلوي 
كي���ت. �شتك���ون اجلراح���ة املطلوب���ة لكل 
م���ن كيت واآن���ا كبرة؛ لي����س م�شموًنا اأن 
يعم���ل ، الأن اإجهاد العملي���ة قد يقتل كيت 
على اأي حال ، وقد يك���ون لفقدان الكلية 
تاأثر خطر على حياة اآنا. نظًرا الأن اآنا 
مغرم���ة بالهوكي، فاإن اآنا تطلب التحرر 
كامب���ل  املحامي���ة  مب�شاع���دة  الطب���ي 
األك�شان���در، لذل���ك �شتكون ق���ادرة على 
اتخ���اذ قراراتها اخلا�ش���ة فيما يتعلق 

بعالجها الطبي والتربع بكليتها.

يف البداي���ة ، تعتق���د والدتهم���ا �ش���ارة اأن 
اآن���ا مدف���وع بحاج���ة ب�شيط���ة اإىل  ق���رار 
االهتم���ام ، لكن اآنا ج���ادة وترف�س �شحب 
�شكواها ، ل���ذا يجب مناق�شة الق�شية اأمام 
. بعد اأن كانت حمامية مدنية قبل اأن  قا�سيٍ
ت�شبح اأمًا، ق���ررت �شارة اأن متثل نف�شها. 
القا�شي املكلف بالق�شية هو القا�شي دي 
�شالفو، الذي فق���د يف العام ال�شابق ابنته 
البالغ���ة من العمر اثن���ي ع�شر عاًما ب�شبب 

�شائق خممور.

خ���الل املحاكم���ة، مت الك�ش���ف ع���ن اأن اآنا 
تت�شرف وفًق���ا لرغبات اأختها: لقد �شئمت 
كيت من العي�س؛ اإنها م�شتعدة للموت وال 
تريد اإجبار اآنا عل���ى التربع بكليتها التي 
م���ن املحتمل اأال تكون كافية الإنقاذ حياتها 
، لذل���ك �شجع���ت اآن���ا على احل�ش���ول على 

اال�شتقالل الذي طاملا حرم منها. 
�ش���ارة  الطبي���ب  اأخ���رب  امل�شت�شف���ى،  يف 
وبري���ان اأن اآن���ا ماتت دماًغا، وق���ال اإنهما 
اإذا  ب�شرع���ة  الت�ش���رف  اإىل  �شيحتاج���ان 
باأع�شائه���ا.  الت���ربع  يف  يرغب���ان  كان���ا 
امل�ش���اب  كامب���ل  يواف���ق 
عل���ى االإج���راء ويت���م اإنقاذ 
حي���اة كيت. �ش���ارا وبريان 
م���ن  ويكافح���ان  مدم���ران 
م���دى  عل���ى  التاأقل���م  اأج���ل 
املقبل���ة  الثم���اين  ال�شن���وات 
بعد اإيق���اف ت�شغيل اآالت دعم 
احلي���اة اخلا�شة ب���� اآنا. خالل 
ه���ذا الوق���ت، اأ�شب���ح جي�ش���ي 
�شابط �شرط���ة واأ�شبحت كيت 
معلمة بالي���ه. تنهي كيت الق�شة 
بالتاأم���ل يف املاأ�ش���اة وتو�شي���ح 
العمي���ق  بالذن���ب  ت�شع���ر  اأنه���ا 
���ا ت�شع���ر بعالقة مع  ولكنه���ا اأي�شً

جزء اآنا بداخلها.
لك���ن يف النهاية تخ���رب اآنا اأمها يف 
املحكم���ة اأمام اجلميع، اأن كيت هي 
من طلبت منها فعل ذلك الأنها مل تعد 
تري���د اال�شتمرار باحلي���اة واملعاناة 
وحتم���ل املزي���د م���ن االأمل ، ويوؤك���د 

اأخيه���ا جي�ش���ي عل���ى كالمه���ا ويطلب من 
والدت���ه ، اأن ترتك اأخت���ه املري�شه لرتتاح 

من املر�س وترقد يف �شالم .
وتطل���ب القا�شية مقابلة كي���ت تذهب اإىل 
ث���م تغ���ادر،  امل�شت�شف���ى وتتح���دث معه���ا 
وتطل���ب كي���ت م���ن االأم اأن تق�ش���ي الليلة 
معها يف امل�شت�شفي ، وتخربها اأنها حتبها 
والأنه���ا تري���د اأن مت���وت ، ت�شت�شل���م االأم 
للب���كاء يف ح�ش���ن ابنتها ويف تل���ك الليلة 

متوت كيت .
بع���د وفاة كي���ت ت�ش���در القا�شي���ة حكمها 
ل�شال���ح اآن���ا ، متكنه���ا م���ن التحك���م ب���كل 
الق���رارات الطبية التي تخ�شه���ا ، وتعود 
االأم للعم���ل كمحامي���ة وميار����س كل اأفراد 
االأ�ش���رة حياته���م الطبيعي���ة ، بع���د وف���اة 
االأخ���ت الكربى ولكن بع���د اأن تغر �شيء 
بداخله���م فاأ�شبح���ت االأ�ش���رة ال تلتقي اإال 

يوم عيد ميالد كيت .
ق���د تك���ون هذه الرواي���ة االأك���رث اأمانة يف 
النق���ل اىل ال�شينم���ا، فق���د حافظ���ت كاتبة 
ال�شيناريو والت���ي موؤلفة الرواية نف�شها، 
عل���ى املح���اور الرئي�ش���ة يف الرواية دون 
كان  ال�شيناري���و  واأن  خا�ش���ة  تغي���ر 
لبيكولت بينما الت���زم املخرج بهذا االإطار 
م���ن دون اإ�شاف���ة، ع���دا م���ا تتطلب���ه اللغة 

ال�شينمائية.
تو�ش���ف رواي���ات ج���ودي بيكول���ت بانها 
مالحم عائلية، وقد تناولت بيكولت خالل 
م�شرته���ا االدبي���ة الكث���ر م���ن الق�شاي���ا 
املث���رة للج���دل، مب���ا يف ذل���ك العالق���ات 
العرقي���ة واالجها����س واالنتحار والعنف 

الذي ي�شود املجتمعات الغربية .

من���ذ �شبعيني���ات الق���رن املا�ش���ي ، بن���ى 
ال�شاع���ر الناط���ق باللغ���ة الفرن�شي���ة ومن 
اأ�ش���ل �شين���ي فران�شوا ت�شنغ عم���اًل ثرًيا 
ومعق���ًدا على مف���رتق الطرق ب���ني ال�شرق 
وامل�شيحي���ة  الطاوي���ة  وب���ني   ، والغ���رب 
كتابات���ه  وت���روي  واخلي���ال.  وال�شع���ر   ،
الفري���دة االأدب الفرن�ش���ي ب�ش���وت نق���ي 
وحي���وي ي���رتدد �ش���داه م���ن خ���الل عمل 
متع���دد االأ�شن���اف : ال�شع���ر ، واخلي���ال ، 
واملق���االت ، وق���د �شدر له موؤخ���را كتابان 
ي�شم���ان اأعمال���ه الكامل���ة يحم���ل احدهما 
عن���وان )مفك���رة ت�شن���غ ( وال���ذي �ش���در 
ع���ن دار ه���رن للن�ش���ر، ويحم���ل الث���اين 
عنوان )الطري���ق الطويل للتوحد بالغناء 
الفرن�شي ( وال�شادر عن دار البان مي�شيل 
الفرن�شي���ة .ويتاأل���ف )مفك���رة ت�شنغ( من 
تداخ���الت متنوعة للغاية ح���ول �شخ�شية 
الكات���ب وعمل���ه ، وميزج���ان ب���ني االآراء 
النقدي���ة واملزيد من التدخالت ال�شخ�شية 
من قب���ل الكتاب اأو الفنان���ني يتخللها عدد 
كبر م���ن االأعمال غر املن�ش���ورة للموؤلف 
، وي�شم���ح هذا املجلد للق���راء باحلكم على 
هذا العم���ل الرائع.وتت�شابك املو�شوعات 
ت�شين���غ  فران�ش���وا  عم���ل  يف  االأ�شا�شي���ة 
)الروحاني���ة ، والطبيع���ة ، والدي���ن ، وما 
اإىل ذل���ك( عل���ى ال�شفحات جلع���ل �شوت 
���ا �شوت  ال�شاع���ر م�شموًع���ا ، ولك���ن اأي�شً

املفكر والفنان.
ويتي���ح لن���ا الكتاب���ان الغو����س يف العمل 
واخلط���اط  للكات���ب  املذهل���ة  واحلي���اة 
والروائي وقب���ل كل �شيء ال�شاعر الغزير 
.فف���ي  ت�شين���غ  فران�ش���وا  واالنتقائ���ي 
كتابه)الطري���ق الطوي���ل للتوح���د بالغناء 
الفرن�ش���ي(، ي�شرتج���ع الكات���ب وال�شاعر 
فران�ش���وا ت�شينغ م�شار الرحلة الذي دفعه 
اإىل اال�شتق���رار يف فرن�ش���ا واختيار اللغة 

الفرن�شية للكتابة.
وي�شع���ر فران�ش���وا ت�شين���غ باأن���ه مطال���ب 
باإلق���اء نظ���رة عل���ى الطريق ال���ذي �شاره 

احلادي���ة  بل���غ  اأن  بع���د  حيات���ه  ط���وال 
يف  وي���روي   ، العم���ر  م���ن  والت�شع���ني 
كتاب )الطري���ق الطويل للتوح���د بالغناء 
الفرن�ش���ي (، كيف انه وبع���د و�شوله اإىل 
فرن�ش���ا يف �شن التا�شع���ة ع�شرة ، وعندما 

مل يك���ن ي�شتط���ع اأن يتح���دث الفرن�شي���ة، 
اأ�شب���ح م���ن اأعظ���م ال�شع���راء الفرن�شيني 
املعا�شري���ن. ويق���ول يف كتاب���ه : »اأ�شعر 
اليوم باحلاج���ة اإىل ربط مغامرة اإبداعي 
ال�شع���ري ، وه���ذا الطري���ق الطويل الذي 
توحدت فيه مع الغناء الفرن�شي مبواجهة 

املد والرياح«.
ويف �ش���ن ال����91 ، يع���رتف ال�شاع���ر يف 

مقدم���ة كتاب���ه اجلدي���د ب���اأن خ���ط �ش���ره 
اال�شتثنائ���ي اىل حد ما ، جع���ل منه كائنا 
معق���ًدا ي�شعب فهمه. ويع���ود بالزمن اإىل 
ال���وراء ، من���ذ ق�شيدت���ه االأوىل بعن���وان 
)امل���اء(، الت���ي كتبه���ا يف �ش���ن اخلام�ش���ة 
ع�ش���رة ، والت���ي احتف���ظ بها دائًم���ا »مثل 
تعوي���ذة« وترجمه���ا الأول م���رة لين�شرها 
يف ه���ذا الكت���اب اجلديد.وانطالق���ا م���ن 
ه���ذا الن����س ال�شع���ري ، يدعون���ا ت�شن���غ 
التباع���ه فيم���ا ي�شمي���ه »ع�ش���ور م���ا قب���ل 
التاري���خ« م�شتعر�ش���ا طفولته يف ال�شني 
، التي متي���زت بالنفي والقنابل واالأوبئة 
، وقناعت���ه الت���ي اكت�شفه���ا خ���الل حادثة 
 ، اأ�شب���ح �شاع���رًا  اإذا  باأن���ه   ، يف اجلب���ل 
واالأم���وات  االأحي���اء  �شرخ���ات  �شيطل���ق 
غ���ر امل�شموع���ة. لك���ن الطري���ق �شيك���ون 
طوي���اًل ومليئ���ًا باملزال���ق قب���ل اأن ي�شبح 
فران�ش���وا ت�شينغ �شاعرًا. الأنه يف غ�شون 
ذل���ك �شيكون قد غ���ادر ال�شني للذهاب اإىل 
باري����س م���ع والده ، وق���رر البق���اء هناك 
.يق���ول  فرن�ش���ا  لال�شتق���رار يف  مبف���رده 
:«عندم���ا ت�شتقر فك���رة املنفى يف 

داخل���ي ، يت�ش���ح �ش���يء واح���د: االأر����س 
الفرن�شي���ة �شتك���ون اأر�ش���ي ؛ و�شتك���ون 
اللغ���ة الفرن�شية لغتي.« ويعرف فران�شوا 
»�شعًب���ا  �شيك���ون  الطري���ق  اأن  ت�شين���غ 
وطوياًل بال�ش���رورة » ، لكنه اتخذ قراره.

وتقول احدى ق�شائده:
 »قلب���ي يفتح الطريق الوحي���د ، لن يكون 
هناك طري���ق اآخر. يف هذه االأثناء ، يجب 

اأن اأبداأ من ال�شفر« 
يتح���دث ت�شين���غ ع���ن اقامت���ه يف حج���رة 
ولقائ���ه   ، رامب���و  واكت�شاف���ه  و�شيع���ة، 
م���ع جي���د ، وزيارات���ه اإىل مكتب���ة �شان���ت 
يلته���م  ،حي���ث  باري����س  يف  جينيفي���ف 
ب�شراه���ة كل م���ا يق���ع يف متن���اول ي���ده ، 
وحي���ث يلتق���ي م���ع �شب���ح راي���ر ماري���ا 
ريلك���ه ،وهناك يتغ���ذى ال�شاب ت�شنغ على 
الكلمات .كم���ا ي�شتح�شر فران�شوا ت�شينغ 
لقاءات���ه م���ع فران���ك يل ، وفركور����س ، 
والكان ، ومي�ش���و ، وجا�شت���ون برج���ر، 
ا لقائه م���ع الر�شامة ال�شينية زينج  واأي�شً
زن تين���ج ، وال���دة ابنت���ه اآن ، التي ت�شكل 
والدتها بالن�شبة ل���ه »واحدة من االحداث 

االأهم »يف حياته. 
وهك���ذا ، وب���ني بداي���ة مهنت���ه ك�شاع���ر ، 
مرورًا بال�شن���وات املكر�شة لكتابة مقاالت 
ع���ن ال�شع���ر والر�ش���م ال�شيني م���ن نهاية 
ال�شبعيني���ات ، وحتى دخوله »يف االإبداع 
ال�شع���ري بالفرن�شي���ة« ، يفت���ح فران�ش���وا 
لدي���ه  اث���رة  موا�شي���ع  اأب���واب  ت�شين���غ 
كالطبيع���ة ، واجلم���ال ، وال�شعر ، والدين 

اأو احلب.
اأما كتابه )مفكرة ت�شينغ(، فيفتح �شفحاته 
ا  لي�س لفران�شوا ت�شينغ نف�شه ، ولكن اأي�شً
للعدي���د م���ن املتخ�ش�ش���ني واالأكادميي���ني 
والكت���اب والفنانني الذي���ن يتحدثون عنه 
.فهوغن���ي بالعديد م���ن الوثائق وال�شور 
واخل���ط ويقع يف ثالث���ة اأج���زاء بعنوان 
)ال�شاع���ر احلاج ، ال�شاعر الفنان ، و�شاعر 
الروح (، ويقدم هذا الكتاب روؤية متغرة 
ي�شتح�شر فيها اأعم���ال هذا الكاتب الهائل 
وغر امل�شنف ، ال���ذي رفع م�شتوى اللغة 
الت���ي اختار اأن يتبناه���ا عندما كان بالكاد 

يبلغ الع�شرين من عمره.

اإيفين .. حفٌر في الذاكرة
�سليم �سوزه

عالء المفرجي

ترجمة :عدوية الهاللي 

منقذة اأختي.. ملحمة عائلية عن ما ي�سود المجتمعات الغربية

في كتابين لل�سعر وال�سيرة ذاتية: 

ال�ساعر فران�سوا ت�سينغ يطلق اأ�سوات االحياء واالموات غير الم�سموعة 



 مهدي ال�ساعدي

م�����ص��غ��ر ن�����ص��ب ك���ه���رم���ان���ة اح���د 
التي  الفنية  الن�صب  م�����ص��غ��رات 
ت��زي��ن ج���دار امل��ق��ه��ى، و���ص��ع على 
االملنيوم ومثبت  رف م�صنوع من 
فنية  مل�صة  ي�صفي  جميل  ب�صكل 
ال  ال��ذي  ال�صغري  امللتقى  ذلك  على 
واملمتد  امل��ري��ن،  واجهته  تتعدى 
�صعبيا  وامل��ع��روف  ط��ويل  ب�صكل 

با�صم �صاحبه ابو دعري. 
املقهى  �صاحب  حفيد  حيدر  يقول 
"ا�ص�س جدي  ل���)امل��دى(  اب��و دع��ري 
ال��ق��رن  امل��ق��ه��ى يف ���ص��ب��ع��ي��ن��ي��ات 
وعا�س  حياته  فيه  وافنى  املا�صي 
ي��ق��ارب  ذك��ري��ات جميلة مب��ا  م��ع��ه 
ابناء  اغلب  ويعرفه  ق��رن،  ن�صف 
بائعا  ابتداأه  حيث  العمارة  مدينة 
مقهى  اىل  ح��ول��ه  ث��م  للمك�صرات 
من  ل��ل��ع��دي��د  ملتقى  اىل  وحت����ول 
الثقافية،  امل��ح��اف��ظ��ة  �صخ�صيات 
روح  مواكبته  على  يحر�س  وكان 

احلداثة". 

زب���ائ���ن م��ق��ه��ى اب����و دع����ري ال��ذي��ن 
ب���اب  ال�����وق�����وف يف  ي���ف�������ص���ل���ون 
االآخ��ري��ن  ل��روؤي��ة  ال�صغري  املقهى 
زال��وا  م��ا  ال�����ص��اي  ي�صربون  وه��م 
ي���ت���واف���دون ع��ل��ي��ه، ي���ق���ول ���ص��امل 
فيا�س احد زبائن املقهى ل�)املدى( 

"احر�س والعديد من ابناء املدينة 
على املرور مبقهى ابو دعري كونه 
اوال،  دج��ل��ة  ���ص��ارع  ملتقيات  اح��د 
يف  القدمية  املقاهي  م��ن  ولكونه 
املدينة ويتميز بب�صاطته ويختلف 
ع��ن غ���ريه م��ن امل��ق��اه��ي م��ن حيث 

ويغلب  وال�����ص��ج��ي��ج  ال�����ص��و���ص��اء 
عليه الهدوء". 

�صاكر  ب��در  ال�صاعر  ن�صب  م�صغر 
ال�������ص���ي���اب وال�������ص���اع���ر م���ع���روف 
احل���ري���ة  ن�����ص��ب  او  ال���ر����ص���ايف 
الن�صب  م�����ص��غ��رات  م��ن  وغ��ريه��ا 

الفنية التي يحتفي بها املقهى، من 
ابرز ما بقي من جمموعة كبرية من 
امل�صغرات والتي يقول عنها حيدر 
املقهى  ���ص��اح��ب  دع���ري  اب���و  حفيد 
يحتوي  امل��ق��ه��ى  "كان  ل����)امل���دى( 
الن�صب  العديد من م�صغرات  على 
الفنية خ�صو�صا اجلميلة والنادرة 
للتلف  بع�صها  تعرُّ�س  ولكن  منها، 
الكثري  بقاء  دون  ح��ال  الك�صر  او 
منها باالإ�صافة اىل طلب العديد من 
القطع من قبل الزبائن واال�صدقاء 
تلبية  دون  اح���دا  ج���دي  ي���رد  ومل 

طلبه". 
ت����ويف ع����ام 2020  »اب�����و دع�����ري« 
ا�صمه  يحمل  زال  ما  مقهاه  ولكن 
وت��ت��و���ص��ط��ه ���ص��ورة اه��دي��ت اىل 
املقهى من قبل احد حمامي املدينة، 
لعالقاته  وتثمينا  ل�صداقته  عرفانا 
معه  حمل  رحيله  ان  رغ��م  الطيبة 
ا�صم  ا�صرارا ال يعرفها �صواه منها 

املقهى الر�صمي.  
املقهى  "�صمى جدى  يقول حفيده: 
ت�صميته  هي  وتلك  ال�صاهر  مبقهى 

يف  ال�صبب  ن��ع��رف  وال  الر�صمية 
معلقة  بقيت  ال��ت��ي  الت�صمية  تلك 
ولكنه  اليوم،  لغاية  واجهته  على 
مقهى  با�صم  معروفا  بقي  �صعبيا 

ابو دعري". 
عائقا  تكن  مل  ال�صغرية  م�صاحته 
مل  تكوينه  وب�����ص��اط��ة  عمله  ام���ام 
متثل يوما حاجزا امام �صهرته بني 
ابناء املدينة اجلنوبية ب�صبب روح 
جلدته،  ابناء  مع  �صاحبه  تعامل 
جمموعة  وقوف  يالحظ  ما  فغالبا 
من رواده امام ابوابه او جلو�صهم 
مقابل )الوجاغ( لال�صتمتاع ب�صرب 

ال�صاي واحلديث بينهم. 
املدينة  حم��ال  �صغر  م��ن  وبالرغم 
رحل  الذي  دعري  ابو  مقهى  ومنها 
وترك ذكراه ماثلة امام اعني ابناء 
من  العديد  حتمل  لكنها  مدينته، 
قا�صد  عنها  يبحث  ان  ما  اال�صرار 
حاجة اال وتراءت كلها امام عينيه 
وهي حتمل عبق املا�صي و�صعادة 
ال��ط��ي��ب��ني م��ن اب��ن��اء ت��ل��ك امل��دي��ن��ة 

اجلنوبية.

متابعة / املدى

تظه���ر اأك���ر م���ن 11 فنان���ة يف 
دور البطول���ة املطلق���ة، الأعم���ال 
درامي���ة خمتلف���ة تعر����س خالل 
رم�ص���ان 2023، اأبرزهن ي�صرا 
ونيللي ك���رمي ومنى زكي ومنة 
�ص���لبي ويا�ص���مني عب���د العزي���ز 
وروجين���ا، ومنهن من حت�ص���ل 
عل���ى البطول���ة الأول م���رة مث���ل 
ريه���ام عب���د الغفور، ف�ص���ال عن 
الالت���ي يظه���رن ب���دور البطولة 

امل�صركة.
روجين���ا،  الفنان���ة  تخو����س 
ببطول���ة  الرم�ص���اين  ال�ص���باق 
م�صل�ص���ل »�ص���تهم«، امل�ص���توحى 
م���ن ق�ص����س حقيقية ل�ص���يدات 
م�ص���ريات مكافح���ات، ح�ص���لن 

على ا�صادة جمتمعية وا�صعة.
دور  ي�ص���را  الفنان���ة  وتق���دم 
»حم���دا  م�صل�ص���ل  يف  البطول���ة 
لل���ه على ال�ص���المة«، الذي تدور 
الكوميدي���ا  اإط���ار  يف  اأحداث���ه 

�صخ�ص���ية  ح���ول  االجتماعي���ة، 
ي�ص���را التي تدعى �ص���يدة با�صم 
تاأت���ي  ال�صوي�ص���ي«،  »من���ى 
بنجليه���ا اإىل م�ص���ر بع���د وفاة 
زوجه���ا بالغرب���ة، وحت���دث لهم 

مواقف طريفة واإن�ص���انية خالل 
اأحداث امل�صل�صل.

وي�ص���ارك يف امل�صل�صل الذي بداأ 
ت�صويره قبل اأ�صابيع ا�صتعدادا 
الرم�ص���اين،  املاراثون  لدخوله 

م���ن  الفنان���ني،  م���ن  جمموع���ة 
بينهم: »�ص���يماء �ص���يف ومايان 
ال�صيد وحممد ثروت« وغريهم، 
ف�ص���ال ع���ن مط���رب املهرجانات 
"عنبة" الذي ي�صارك الأول مرة، 

وامل�صل�ص���ل من تاأليف حممد ذو 
الفقار، واإخراج عمرو �صالح.

من���ى  الفنان���ة  ت�ص���ارك  كم���ا 
املطلق���ة  البطول���ة  ب���دور  زك���ي 
»حت���ت  م�صل�ص���لها  خ���الل  م���ن 
الو�ص���ايا«، ال���ذي �ص���يكون من 
فئة امل�صل�صالت التي تتكون من 
15 حلقة فق���ط، ويناق�س قانون 
الو�ص���اية يف م�ص���ر بع���د وفاة 

االأب اأو الزوج.
اأما الفنانة منة �ص���لبي فت�ص���ارك 
يف املو�صم الرم�صاين مب�صل�صل 
»تغي���ري جو«، وه���و اأي�ص���ًا من 
نوعي���ة االأعم���ال املكونة من 15 
حلقة، وت���دور اأحداثه يف اإطار 
رومان�ص���ي اجتماعي ت�صويقي، 
يف  حالي���ا  ت�ص���ويره  ويت���م 

العا�صمة اللبنانية بريوت.
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�ص���درت حديث���ا ع���ن دار امل���دى الن�ص���خة العربية م���ن كتاب 
كارل بوب���ر، "بحٌث مل ينتِه: �ص���رية ذاتي���ة فكرية"، برجمة 
عم���ر فتح���ي، وهي ال�ص���رية الت���ي اأ�ص���درها املفّك���ر الراحل 
ع���ام 1976. وكما يو�ص���ح عنواُن���ه، فاإن الكت���اب يعود اإىل 
ال�ص���رية الذاتي���ة انطالقًا م���ن عالقتها بالفك���ر، حيث يحمل 
الف�ص���ل االأول، على �ص���بيل املثال، عنوانًا معّقدًا مثل "كّلية 
املعرف���ة والقابلية للخط���اأ"، لكّنه رغم ذلك يروي تفا�ص���يل 
م���ن طفولة ومراهقة و�ص���باب املفّك���ر يف فيينا قبل احلرب 
العاملية مثل ا�صتغال الفيل�صوف يف اخل�صب والنجارة يف 
�ص���باه. ويعّرج بوبر، وه���و يتناول �ص���ريته، على العديد 
من املوا�ص���يع التي توّقف عندها يف جتربته، يف احلرية 

والدميقراطية والتعليم واملو�صيقى.

ال تعرف معاجم ال�صيا�صة يف 
العراق مبفردة "اال�صتقالة"، 

فالدميقراطية العراقية احلديثة 
تن�س على اأنه غري م�صموح 

مبغادرة املن�صب اإال بعد اأن متتلئ 
خزائن امل�صوؤول مبا مت نهبه 

من املال العام، عند ذاك يقرر " 
م�صوؤولنا " اأن يغلق �صتار امل�صرحية 

ليتفرغ مل�صاريعه التجارية 
اخلا�صة. يف هذه البالد العجيبة 

والغريبة يجل�س املواطن العراقي 
كل يوم اأمام �صا�صة التلفزيون يف 
انتظار اأن ي�صمع خرب االنتهاء من 

اأزمة الدوالر ، فيب�صره ال�صيد نوري 
املالكي بان االزمة �صتطول وعليه 

ان ي�صد احلزام .. منذ ان حول 
اأيهم ال�صامرائي اموال الكهرباء 

اىل ح�صابه اخلا�س ، واخربنا 
ح�صني ال�صهر�صتاين اننا �صنعي�س 
اأزهى ع�صور االإعمار والرفاهية"، 

اأدركنا اأنه �صوف امل�صوؤول العراقي 
�صيالزم ال�صا�صة يتحدث عن 

االأخالق والف�صيلة، واأن ال�صعب 
ال يحتاج اإىل امل�صانع واملعامل 

واملزارع، واإمنا اإىل تغريدات عالية 
ن�صيف  .

تعلمنا، من اخلراب الذي يحا�صرنا 
منذ �صنوات، اأّن امل�صوؤول 

وال�صيا�صي العراقي، ما اأن يجل�س 
اأمام املايكرفون حتى يراءى 

له، اأنه م�صلح اجتماعي، ولذلك 
�صحكت واأنا اأ�صمع جمال الكربويل 
يتخدث عن النهزاهة واحلفاظ على 

املال العام .
اأ�صواأ اأنواع اخلطباء، من يت�صور 

اأن النا�س ال متلك ذاكرة، ولهذا 
جتده فاقد االإح�صا�س واخلجل، 

ويفعل ما ي�صاء، دون اأن يقول له 
اأحد؛ يارجل كان باإمكانك اأن تعيد 
اأموال الهالل االأحمر اأواًل، قبل اأن 

تتحدث عن جيوب املف�صدين.
ب�صبب "هواية" اال�صتقالة التي 

يتباهى بها امل�صوؤولون الغربيون، 
خرجت علينا رئي�صة الوزراء 

النيوزيلندية جا�صيندا اأرديرن 
لتعلن اأنها �صتتنحى عن من�صبها 
بحلول ال�صابع من �صباط املقبل، 

قائلة "بب�صاطة.. مل تعد لدي طاقة 
كافية لال�صتمرار يف ال�صلطة اأربع 

�صنني اإ�صافية". ةحتدثت وهي 
تبكي : "كوين رئي�صة للوزراء 

كان اأعظم �صرف يف حياتي، واأود 
اأن اأ�صكر النيوزيلنديني على 

االمتياز الهائل لقيادة البالد على 
مدى ال�صنوات اخلم�س والن�صف 

املا�صية". واأ�صافت "ال ميكنك وال 
يجب عليك القيام باملهمة ما مل يكن 

لديك خزان ممتلئ، باالإ�صافة اإىل 
احتياطي قليل لتلك التحديات غري 

املخطط لها وغري املتوقعة التي 
تاأتي حتمًا".

تخيلوا امراأة تبكي وتقدم 
ا�صتقالتها يف وقت "ع�صيب"، 

يحتاج منها اأن مُت�صك بالكر�صي 
بيديها وقدميها، لكنها يا�صادة "ِقّلة" 

خربة، و�صعف يف "االإميان" باأن 
ال�صعب ال يطاع له اأمُر، وغياب ملبداأ 

ننطيها".. "ما 
هل " جنابي " يكتب هذا املقال  من 

اأجل اأن يكون لدينا يف حكومتنا 
العتيدة منوذج مثل رئي�صة وزراء 
نيوزيلندا؟، ال. �صوف يكون عندنا 
بال  برملان  واأع�صاء  "روزخونية"، 

حر�س وطني وبال كفاءات، و�صوف 
يكون لدينا من يعتقد اأن وجوده يف 

حياتنا "هبة" ربانية، واأنه ثروة 
وطنية، ال ميكن مقارنتها مبئات 
املليارات التي ُنهبت. واالهم ان 

جميع م�صوؤولينا لديهم خزانات ال 
تزال بحاجة اىل مليارات جديدة .

بلد جا�سيندا.. 
وبلد الزعماء

بحٌث مل ينته

 علي ح�سني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العامة لالأنواء اجلوية العراقية حالة الطق�س لهذا اليوم )االإثنني( حيث اأكدت اأن الطق�س 
يف املنطقة الو�ص���طى �ص���يكون �ص���حوًا مع بع�س الغيوم، ودرجات احلرارة مقاربة لليوم ال�ص���ابق، اأما 
مناطق اإقليم كرد�ص���تان وماجاورها  فالطق�س �ص���يكون غائمًا، ودرجات احلرارة مقاربة لليوم ال�ص���ابق، 

فيما �صيكون الطق�س يف املنطقة اجلنوبية �صبابيًا ودرجات احلرارة ترتفع قلياًل.
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متابعة / املدى

يف  الثقافة  مبدينة  االأوب���را  م�صرح  على  ب���داأت 
قرطاج  الأي��ام  الثامنة  ال��دورة  العا�صمة  تون�س 
املواهب  لتقدمي  من�صة  تعد  والتي  املو�صيقية 
اجلمهور  بني  متجدد  وملتقى  ال�صابة  التون�صية 
"زيد  �صعار  حتت  ال��دورة  تقام  الفنانني.  وكبار 
 28 حتى  املمتد  برناجمها  وي�صمل  احل�س"  يف 
كانون الثاين اجلاري نحو 40 عر�صا مو�صيقيا 
من 18 دولة بينها فرن�صا وبلجيكا والكامريون 

وفل�صطني  واالأردن  ول��ب��ن��ان  وم�����ص��ر  وم����ايل 
الثقافية حياة  ال�صوؤون  وقالت وزيرة  واملغرب. 
"يتجدد  االف��ت��ت��اح  كلمة  يف  ال��ق��رم��ازي  ق��ط��اط 
للمو�صيقيني  �صانحة  املنا�صبة  لتكون  ال��ل��ق��اء 
واأهل املغنى لعر�س اإبداعاتهم وتبادل اخلربات 
الور�صات والندوات  التجارب من خالل  وتبادل 
فر�صة  "هي  واأ���ص��اف��ت  املحرفني".  و���ص��ال��ون 
العزيزة  تون�س  يف  املو�صيقى  جلمهور  متجددة 
لها  مو�صيقية  ف��رق  ب��اإب��داع��ات  ويتمتع  ليواكب 
ال�صبان  املو�صيقيون  وليقدم  العامل،  يف  �صيتها 
�صذرة من اأعمال عمالقة �صيخلدهم اإبداعهم على 

غرار ر�صا ديكي ديكي وفوزي �صكيلي وغريهم، 
وكرم  امل�صتمر".  باأثرهم  واع��راف��ا  لهم  تكرميا 
ر�صا  الراحل  الفنان  ا�صم  االفتتاح  يف  املهرجان 
"ر�صا  بلقب  فنيا  ا�صتهر  ال��ذي  خليفة  ب��احل��اج 
والفنان  ال�صالمي  عليا  والفنانة  ديكي"  ديكي 

فوزي �صكيلي واملاي�صرو �صليم �صحاب.
)ماركت  انطالق  االفتتاح  حفل  �صبق  قد  وك��ان 
اأيام قرطاج املو�صيقية( الذي ا�صُتحدث هذا العام 
وهو معر�س لالآالت املو�صيقية املحلية والعاملية 
م��وج��ه ل��ل��ف��اع��ل��ني ال��ق��ط��اع امل��و���ص��ي��ق��ي وجم���ال 

ال�صناعات املو�صيقية.

 متابعة / املدى

�صريحة  ميالد  رج��ب،  من  االأول  االإث��ن��ني،  اليوم  ي�صادف 
ك��ب��رية م��ن ال�����ص��ع��ودي��ني وال�����ص��ع��ودي��ات، مم��ن يحملون 
وهو  امليالد،  �صنة  اختالف  مع  موحدا،  ميالد  و�صهر  يوم 
باإثبات  بال�صعودية  ملكي  اأمر  ب�صاأنه  �صدر  الذي  التاريخ 
الهجرية،  ال�صنة  مبنت�صف  املواطنني  جميع  ميالد  تاريخ 
فيه  ولد  الذي  العام  لنف�س  من رجب  االأول  ي�صادف  الذي 
اأ�صارت  ما  اإىل  ميالدهم  توحيد  ق�صة  وتعود  ال�صخ�س. 
كتاريخ  التاريخ  ه��ذا  اعتماد  ب��اأن  املدنية  االأح���وال  اإل��ي��ه 
ب�صبب  ج��اء  ال�صعوديني،  املواطنني  ن�صف  لنحو  ميالد 
ليوم  �صنوات طوال  منذ  املولودين  املواطنني  معرفة  عدم 
الذي  العام  يعرفون  ولكنهم  دقيق،  ب�صكل  ميالدهم  و�صهر 
ولدوا فيه، م�صيفة اأنه بالنظر الأهمية تدوين التاريخ بدقة 

الرتباطه بعدد من اخلدمات ومنها التقاعد، 
فقد �صدر اأمر ملكي باإثبات تاريخ ميالد جميع ال�صعوديني 
مم��ن ي��ج��ه��ل��ون ت��اري��خ ي���وم و���ص��ه��ر م��ي��الده��م ال�صحيح 
اأرق���ت  ك��ب��رية  مل�صكلة  ح���اًل  ال��ه��ج��ري��ة،  ال�صنة  مبنت�صف 
اأنه يف الوقت الراهن  الكثريين. واأكدت االأحوال املدنية، 
املواليد  ت�صجيل  اأ�صبح  والتقني،  االإداري  التطور  ومع 
يتم بال�صاعة والدقيقة، اإ�صافة اإىل اليوم وال�صهر، ومل تعد 
هناك م�صكلة يف معرفة التواريخ املهمة يف حياة املواطنني 

واملواطنات.

الفنان كاظم القري�سي يك�سف عن اأعمال جديدة.. ويتحدث عن تاأثري و�سائل التوا�سل على الدراما
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»اأبو دعري« يف العمارة.. مقهى تراثي تزينه الن�سب الفنية 

ماليني ال�سعوديني يحتفلون 
باأعياد ميالدهم اليوم

بطوالت ن�سائية ت�سيطر على م�سل�سالت رم�سان  علي داخل 
نقاب���ة  نعت���ه  والممث���ل،  الفن���ان 
الفناني���ن العراقيي���ن ف���ي بي���ان 
جاء فيه: "بقلوب موؤمنة بق�صاء 
الله وق���دره تنعى نقابة الفنانين 
العراقيي���ن رحي���ل الفن���ان عل���ي 
"عل���ي  ان  داخ���ل."  واأ�ص���افت، 
داخ���ل فن���ان عراق���ي م���ن ط���راز 
العم���ل  ب���داأ  ومتمي���ز،  مختل���ف 
الع�ص���رينيات  ف���ي  الم�ص���رحي 
م���ن عم���ره بمراك���ز ال�ص���باب في 
 1976 ع���ام  مي�ص���ان  محافظ���ة 
و�صاعده ذلك ليرتقي على خ�صبة 
الح���ال  ب���ِه  وا�ص���تمر  الم�ص���رح 

بالتمثيل اإلى عام 2020 ".

 علي حداد 
ي�صت�ص���يفه  والباح���ث،  الناق���د 
منتدى كلمة الحياة في محا�صرة 
ف���ي  االطف���ال  "�ص���عر  بعن���وان 
واالنجاز".  ال�ص���مات  الع���راق.. 
االثني���ن  الي���وم  الفعالي���ة  تق���ام 
ال�ص���اعة الخام�ص���ة م�ص���اء عل���ى 
قاع���ة مرك���ز الحي���اة الثقافي في 
الكني�ص���ة المعمداني���ة االنجيلية 

الوطنية في �صارع 62.

 ليلى محمد
"نج���ري  ان���ه  قال���ت  الفنان���ة،   
تدريباتن���ا حالي���ًا عل���ى م�ص���اهد 
م�ص���رحيات  م���ن  منتق���اة 
�صك�ص���بير، �ص���نقدمها م���ع طلب���ة 
كلي���ة اللغ���ات وذل���ك ف���ي عر�س 
فنان���ون  �صيح�ص���ره  خا����س 
�ص���وؤون  ف���ي  وباحث���ون  ونق���اد 
وا�ص���افت:  والم�ص���رح".  اللغ���ة 
"حر�صت على ا�صتخدام خبرتي 
الكبي���رة لتنمية مه���ارات طلبتي 

الفنية".

تزين اروقة مقهى »ابو 
دعري« الواقع يف �سارع 

دجلة مركز مدينة 
العمارة م�سغرات 

الن�سب الفنية، وت�سكل 
مقرتنة مع جدرانه 
املغلفة بال�سرياميك 
منظرا جميال يلفت 
انتباه ع�ساق ال�ساي 

املي�ساين اىل جمالية 
الن�سب الفنية، 

املنت�سرة يف ربوع 
املحافظات العراقية. 

من تراث بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــــر

بغداد / نباأ م�سرق

القري�صي،  كاظم  العراقي  الفنان  ا�صتعر�س 
االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  �صلبيات  اأب��رز 
العراقي،  املتلقي  او  امل�صاهد  على  وتاأثريها 
فيما ك�صف اأعماله اجلديدة خالل الفرة املقبلة.
وقال القري�صي، ل�)املدى(، اإن "امل�صاهد العراقي 
يف الغالب متذوق وله عني ال تغفل عن اخلطاأ، 
ول��ك��ن ل��الأ���ص��ف ا���ص��ب��ح��ت و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل 
ذائ��ق��ة  ع��ل��ى  ال��ت��اأث��ري  يف  تتحكم  االج��ت��م��اع��ي 

امل�صاهد بحكم التاأثر اجلمعي".

تتاأثر  االخ��رى  هي  "التعليقات  اأن  اإىل  وا�صار 
التعليق االول  بحكم االخرين، وغالبا ما ترى 
ميلك  ال��ذي  امل�صاهد  على  يوؤثر  االول  وال��راأي 
املثقف  "املتلقي  اأن  م�صتدركا  حمدودا"،  وعيا 
�صناع  عند  االأك��رب  التاأثري  �صاحب  هو  يبقى 

الدراما احلقيقيني ولي�س الطارئني".
حاليا  اأنه  القري�صي  بني  اجلديدة  اعماله  وعن 
من  �صافية«  »�صماء  م�صل�صل  بت�صوير  يقوم 
�صيف،  اب��و  علي  واخ���راج  ه��ادي  مهند  تاأليف 
م�صيفًا اأن بني يديه حاليًا ن�صني اآخرين يتمنى 
ان تليق بامل�صتوى املطلوب للم�صاهد العراقي.

كبريا  ح�صورا  "للعراق  اأن  القري�صي  وتابع 
جدا يف االو�صاط العربية، وكذلك على م�صتوى 
"على  لكن  الق�صرية"،  االف���الم  يف  ال�صينما 
ح�صور  له  لي�س  التلفزيونية  الدراما  م�صتوى 
التي  ونوعيته  االإن��ت��اج  �صعف  ب�صبب  ف��ع��ال 

تخاطب املجتمع العراقي يف اغلب االحيان".
ع��راق��ي��ة  ���ص��اب��ة  ا���ص��م��اء  "هناك  اأن  وا����ص���اف 
هند  مثل:  ق�صرية  فرة  خالل  المعة  ا�صبحت 
ال�صابات  الفنانات  من  الزبيدي،  ب��راء  ن��زار، 
وكذلك احلال مع الك�صندر علوم، ومهند �صتار، 

من ال�صباب".

احل���س" يف  "زي��د  �س��عار  حت��ت  اأيامه��ا  تب��داأ  املو�س��يقية  قرط��اج 
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