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6 متى �صتنت�صر اأنوار الت�صامح  على ظلمات التع�صب في العالم العربي؟

روؤوف حممود  عد�سة:  الدوالر..  �سرف  �سعر  ارتفاع  ي�سكو  بغداد  و�سط  ال�سيخ  باب  منطقة  الرباغي" يف  "�سوق 

 بغداد/ تميم الح�صن

بع���د نحو 4 �س���نوات على ك�س���ف 
مق���رة جماعية يف �سمال املو�سل 
مت التع���رف عل���ى اق���ل م���ن ثل���ث 
ال�سحايا الذي���ن اأعدمهم "داع�س" 
بعد اي���ام قليلة م���ن �سيطرته على 

املدين���ة يف �سي���ف 2014.
وبح�سب �سه���ادات �سكان وناجني 
م���ن املجزرة، ف���ان التنظي���م �ساق 
"بادو����س"  �سجن���اء  م���ن  املئ���ات 
�سمال غ���رب املو�س���ل اىل حفالت 

قتل جماعية قرب احد الوديان.
ب���داأت  قليل���ة  ا�سابي���ع  وقب���ل 
مب�ساع���دة  العراقي���ة  ال�سلط���ات 
اأطراف دولية بفت���ح املقرة، فيما 
يتوق���ع وج���ود مقاب���ر اخرى غري 

مكت�سفة.
لع���داد  دقي���ق  رق���م  يوج���د  ول 
�سحاي���ا املدني���ني يف املو�سل بني 
2014 اىل 2017، الت���ي ت���راوح 
بح�س���ب التقديرات ب���ني 10 اآلف 

و40 الف.
لكن بح�سب اجلث���ث املكت�سفة يف 
نين���وى حتى الن، فق���د زادت عن 
ال�11 ال���ف �سحية، وجدت جثثهم 
يف 7 مواقع خمتلفة يف املحافظة.
ويف العا�س���ر م���ن مت���وز 2017، 
ال�ساب���ق  ال���وزراء  رئي����س  اأعل���ن 
حي���در العبادي، اكتم���ال ا�ستعادة 
املو�س���ل من "داع����س"، بعد حملة 
ع�سكرية ب���داأت 17 ت�سرين الول 
2016 بدعم م���ن طريان ومدفعية 
ق���وات التحال���ف ال���دويل، بقيادة 

الوليات املتحدة الأمريكية.
 التفا�صيل �س2

نق�س الخبرات والكوادر يعطل فتح 105 مقابر في العراق من اأ�صل 210

العثور على اأكثر من 11 األف �صحية اأعدمهم داع�ش 
 بغداد/ محمد �صباح في "بادو�ش" ومواقع اأخرى في نينوى

اأبدت ق���وى متثل القليات واملكون���ات ال�سغرية، امتعا�سها م���ن طريقة ا�ستحواذ 
الكت���ل واملكون���ات الكبرية واملتنف���ذة على الق���رار ال�سيا�سي وم�سادرت���ه، و�سكت 
م���ن تهمي�سها وجتريدها من كل املواق���ع واملنا�سب التنفيذية الت���ي الزم الد�ستور 

مبراعاة متثيلها.
وه���ددت تلك القوى بتقدمي طعن ام���ام املحكمة الحتادية �س���د قانون النتخابات 
الرملاني���ة، م���امل توؤم���ن احلكومة خط���ة �ساملة ق���ادرة على توفري الج���واء الآمنة 

واملنا�سبة لالنتخابات، وح�سر ال�سالح بيد الدولة.
ويتح���دث يون���ادم كنا رئي����س كتلة الرافدي���ن الرملانية يف ت�سري���ح ل�)املدى(، اأنه 
"خ���الل لقائن���ا مع رئي�س اجلمهورية، حتدثنا عن الكثري من الأمور، منها ال�سلم 
املجتمع���ي واجراء النتخابات يف توقيتاتها املحددة، وحمايتها وتوفري املناخات 
املالئم���ة واملنا�سبة لإجرائها، وكذلك تناولنا ق�سي���ة التهمي�س للمكونات والقليات 
احلا�سلة يف العراق"، موؤكدًا اأن "رئي�س اجلمهورية وعدنا بتحقيق مطالبنا وحل 

جميع ال�سكاليات التي تعاين منها القليات".
والتق���ى رئي�س اجلمهورية بره���م �سالح، يف 3 حزيران اجل���اري بالنائب يونادم 
حن���ا، وامل�ست�سار يف جمل�س النواب عماد يوخن���ا، ومتت مناق�سة اآخر امل�ستجدات 
عل���ى ال�ساحة ال�سيا�سي���ة والأمنية، موؤكدا على �سرورة حماي���ة التعاي�س ال�سلمي، 
وع���ودة النازح���ني امل�سيحي���ني اىل مناطقه���م يف �سه���ل نين���وى واملو�س���ل وباقي 
امل���دن، وع���دم ادخار اي جهد حكومي لتحقيق ذلك، و�سم���ان م�ساركتهم يف احلياة 
ال�سيا�سي���ة والجتماعية والثقافية يف البلد بال�سكل ال���ذي ي�سمن اي�سال �سوتهم 

ومطالبهم يف احلكومة والرملان. 
 التفا�صيل �س3

"الأقليات" تتهم الكتل الكبيرة 
بال�صتحواذ على المنا�صب: 

تمثيلنا  �صفر بالمئة 

 بغداد/ ح�صين حاتم

عل���ى الرغ���م م���ن اإحال���ة وزارة املوارد 
املائي���ة العديد م���ن ملف���ات التجاوزات 
املائي���ة اىل  النه���ار واجل���داول  عل���ى 
املحاكم ال اأن كثريا من تلك التجاوزات 

ما تزال قائمة ومفرو�سة.
اأن جه���ات متنف���ذة  ويوؤك���د مراقب���ون 
وم�ستفيدة تقف خلف هذه التجاوزات 
الت���ي اأدت بدوره���ا اىل �س���حة مائي���ة 
وجفاف يف الأنهار واجلداول، بح�سب 

تعبريهم.

فيما �سددت وزارة امل���وارد املائية على 
ا�ستمراره���ا باأعمال ازال���ة التجاوزات 
عم���وم  يف  واجل���داول  النه���ر  عل���ى 
املتح���دث  البالد.ويق���ول  حمافظ���ات 
با�سم وزارة امل���وارد املائية عون ذياب 
يف حدي���ث ل�)امل���دى( اإن "هن���اك جهات 
عديدة م�ستفيدة من ق�سية التجاوزات 
تقف خلفها جهات �سيا�سية وحكومية"، 
م�س���ريا اىل ان "هناك م���ن هو م�ستفيد 
وم���ن ه���و متنفذ يق���وم بت�سهي���ل مهمة 

التجاوز على احل�س�س املائية".
 التفا�صيل �س2

جهات متنفذة تتحكم بالح�ص�ش المائية.. 
وم�صت�صار حكومي يدعو اإلى اإعادة النظر 

بال�صيا�صة الزراعية

 بغداد/ فرا�س عدنان

اأف���ادت جلن���ة القت�س���اد وال�ستثمار يف 
جمل����س الن���واب، اأم����س الأربع���اء، ب���اأن 
تطبي���ق املوازن���ة اأظه���ر �س���وء اإدارة يف 
فقراته���ا  اأن  مبين���ة  الدول���ة،  موؤ�س�س���ات 
تنط���وي على اأك���ر مبالغ مالي���ة منذ عام 
2003، لكنها حتدثت عن �سكوى وزراء 
وحمافظ���ني من ع���دم تخ�سي�س ما يكفي 
للقيام بامل�ساريع، م�سرية اإىل اأن املت�سرر 
الأول م���ن القان���ون ه���و املواط���ن نتيجة 
رفع �سعر �سرف الدولر والغالء امل�ستمر 

يف الأ�سواق.  
وق���ال ع�س���و اللجن���ة م���ازن الفيل���ي، يف 

حدي���ث اإىل )امل���دى(، اإن "املوازنة دخلت 
حيز التنفيذ منذ الأيام الأوىل للت�سويت 
عليه���ا ومبج���رد امل�سادقة عليه���ا ومن ثم 

ن�سر قانونها يف الوقائع العراقية".
واأ�س���اف الفيلي، النائب ع���ن كتلة النهج 
الوطني، اأن "ع�سر فقرات معطل تنفيذها 
وال�سب���ب ه���و طع���ن احلكومة فيه���ا اأمام 
والتاأخ���ري  العلي���ا،  الحتادي���ة  املحكم���ة 
اأحلق �س���ررًا ل�سيما باملحافظات املنتجة 

للنفط و�سريحة الفالحني".
"املراقب���ني مل يلحظ���وا  واأ�س���ار، اإىل اأن 
تاأث���ريًا عل���ى اأر����س الواق���ع بع���د تنفي���ذ 
املوازن���ة، وه���و م���ا حذرن���ا من���ه �سابقًا؛ 
كونها تنطوي عل���ى اأخطاء كبرية تتعلق 

والقت�سادي���ة  الجتماعي���ة  باجلوان���ب 
�ستظهر يف امل�ستقبل".

كان  "الرمل���ان  اأن  اإىل  الفيل���ي،  ولف���ت 
ال�ست�ساف���ات  م���ن  العدي���د  اأج���رى  ق���ّد 
للمحافظ���ني، واأغلبهم قد �س���كا قلة املبالغ 
املالية وعدم مقدرتهم على ال�ستفادة مما 

مت تخ�سي�سه لهم".
واأك���د، اأن "ال�ست�ساف���ات �سمل���ت اأي�س���ًا 
الجتماعي���ة،  وال�س���وؤون  العم���ل  وزراء 
والدف���اع، والكهرب���اء، واآخري���ن، واأبدى 
جميعهم نف�س املوق���ف باأنهم ي�سكون من 

قلة التخ�سي�س املايل".
و�س���دد، على اأن "املوازن���ة هي الأكر يف 
تاري���خ الدولة العراقي���ة منذ عام 2003 

ولغاية الوقت احل���ايل، من ناحية املبالغ 
املخ�س�س���ة للجوان���ب الت�سغيلي���ة عل���ى 

وجه اخل�سو�س".
ويوا�س���ل الفيل���ي، اأن "التنفي���ذ اأو�سلنا 
لنتيج���ة مفادها بان امل�سكلة يف احلكومة 
احلالي���ة ل تتعل���ق بالأم���وال اإمن���ا ل�سوء 
الإدارة والتوزيع مع وجود فقرات ترفيه 

غري �سرورية ت�سرف لها اأموال".
واأ�ستط���رد، اأن "اإع���داد موازن���ة تكميلية 
له���ذا العام مرهون ب�س���د العجز من فارق 
�سعر النف���ط بني ما موج���ود يف القانون 
احل���ايل وما يباع ر�سمي���ًا، وهو م�ستبعد 

يف الوقت احلايل".
ويج���د الفيل���ي، اأن "امل�سكل���ة الأبرز التي 

يعاين منها املواطن هي رفع �سعر �سرف 
ال���دولر يف املوازنة ال���ذي كانت ذريعته 
الأوىل انخفا����س اأ�سع���ار النف���ط، وهذه 
الذريعة قد انتهت بانتعا�س اأ�سعار النفط 
وو�سوله���ا اإىل م�ستوي���ات مل تبلغها منذ 

ثالث �سنوات".
واأردف، اأن "ذرائ���ع اأخرى و�سعت لرفع 
�سع���ر ال�سرف مل يت���م حتقيقه���ا جميعها 
مث���ل دعم املنت���ج املحل���ي، ومعاجلة مزاد 

العملة، ودعم ال�سناعة".
وم�سى الفيل���ي، اإىل اأن "جممل ما ذهبت 
اإليه املوازنة هو اإحلاق ال�سّرر باملواطن 
الب�سيط من خالل ارتفاع الأ�سعار و�سوء 
الو�س���ع القت�س���ادي، مقابل عدم حتقيق 

به���ا  وع���دت  الت���ي  الجن���ازات  م���ن  اأي 
احلكومة �سابقًا".

م���ن جانب���ه، ذك���ر ع�س���و اللجن���ة ف���الح 
اخلفاج���ي، يف ت�سري���ح اإىل )املدى(، اأن 
التي  املواد  املوازنة يعتمد على  "تعطيل 
مت العرا����س عليه���ا من قب���ل احلكومة، 

اأما البقية ف�سيتم تنفيذها".
وتابع اخلفاجي، النائب عن كتلة الن�سر، 
اأن "الفقرة الأكرث جدًل يف املوازنة كانت 
مو�سوع رف���ع �سعر �سرف الدولر، التي 
اأثرت بنحو كب���ري على املواطن العراقي، 
وكان مّررها ه���و انخفا�س �سعر برميل 

النفط".
ولف���ت، اإىل اأن "الو�س���ع مل يع���د يتحمل 

اأكرث م���ن ذلك وعل���ى احلكوم���ة اأن تتخذ 
الإج���راءات العاجل���ة م���ن اأج���ل مواجهة 
الرتف���اع امل�ستم���ر يف الب�سائ���ع الأولية 

اليومية للمواطن".
"املواط���ن  اأن  اإىل  اخلفاج���ي،  وانته���ى 
اإيجاب���ي  اث���ر  اأي  يلم����س  مل  الب�سي���ط 
للموازن���ة لغاية الوقت احل���ايل، برغم ما 
مت احلدي���ث عنه من دع���م ل�سيما للمنتج 
الوطني وال�سناعات ومواجهة الب�سائع 

امل�ستوردة".
حت���دث  ق���د  ال���وزراء  جمل����س  اأن  يذك���ر 
موؤخ���رًا عن ع���دد من الجن���ازات ل�سيما 
على اجلانب القت�سادي من خالل تعظيم 

املوارد ومعاجلة اخللل يف مزاد العملة.

وزراء ومحافظون ي�صكون قلة التخ�صي�س رغم كثرة الأموال

ال��م��وؤ���ص�����ص��ات اإدارة  ����ص���وء  اأظ���ه���ر  ال���م���وازن���ة  ت��ط��ب��ي��ق  ال��ن��ي��اب��ي��ة:  الق��ت�����ص��اد 

 بغداد/ ورود �صالح

تنت�س���ر حالت دخيلة على املجتمع العراقي ومنها 
�س���رب الزوج���ة لزوجه���ا، حي���ث تلجاأ ن�س���اء اىل 
تعنيف واأحيانا قتل �سريك حياتها، وهو ما يخلق 
تناق�س���ا يف البيئ���ة ال�سرية لدى الطف���ال وين�ساأ 

جيل يعاين من علل و�سعف يف ال�سخ�سية.
تتح���دث مرمي ع�س���ام البالغة م���ن العمر 17 عاما 
والت���ي انف�سل���ت ع���ن زوجه���ا قب���ل اقل م���ن �سهر 
ب�سب���ب م�س���كالت عدي���دة تق���ول "ان���ا اعل���م انني 
ال�سب���ب، �سحي���ح انن���ي اأ�سغر من زوج���ي ب�ستة 

اعوام ال انن���ي حاولت ال�سيط���رة عليه كما كانت 
تفع���ل ام���ي م���ع اأبي، كن���ت اراه���ا وان���ا يف فرة 
طفولت���ي ومراهقت���ي اي�س���ا كي���ف كان���ت ت�سربه 
امامي او تكيل عليه واهله بال�ستائم وال�سباب اإذا 

ما خالف لها امرا".
بنف����س  اعام���ل زوج���ي  ان  "حاول���ت  وت�سي���ف: 
الطريقة وان اجره على ت�سجيل ما ميتلك با�سمي 
كم���ا كانت تفعل امي اأي�س���ا، ال انني فوجئت باأنه 
يرف�س ذلك، وحتول المر اىل م�سكلة وو�سل اىل 
انن���ي جررت قمي�س���ه بق���وة لأخيف���ه ال ان المر 

انتهى بي بالنف�سال عنه دون رجعة".

بداي���ة،  الم���ر  ا�ستغرب���ت  قائل���ة:  وتتاب���ع 
وحاولت مع امل�سلحة الجتماعية التي يحيلنا 
اليه���ا القا�س���ي كاأج���راء روتيني قب���ل القبول 
بتطليقن���ا، حاولن���ا ثنيه عن ق���راره ال انه قال 
ان الم���ر منت���ه بالن�سبة له وانه ل���ن يقبل ابدا 
ان يك���ون "ارنبا " ل "ا�سدا" بني عائلته وامام 
زوجته. وتعرف مرمي باأن حماولة تروي�سه 
خط���اأ منه���ا، لأنها ظن���ت ان هذه ه���ي الطريقة 
املثل���ى للتعام���ل مع الزوج.. "كم���ا كانت تفعل 

امي".
 التفا�صيل �س3

ن�������ص���اء ي��ع��ن��ف��ن اأزواج��������ه��������ن.. وب���ن���ات���ه���ن ي���ق���ل���دن!

مخت�ص��ون: العن��ف الأ�ص��ري يوؤث��ر كثيرًا عل��ى الأطفال
 ترجمة / حامد اأحمدوينتج �صخ�صيات ه�صة

يف ردها عل���ى مقتل جنود من مقاتلي قوات 
البي�سمركة على يد م�سلحني من قوات حزب 
العمال الكرد�ستاين "به كاكا"، ذكرت وزارة 
البي�سمركة يف بيان لها بان ال�سكان املحليني 
واملدني���ني غالب���ا م���ا يكون���ون �سحي���ة هذه 
اخلروقات، واتهمت حكومة الإقليم عنا�سر 
ق���وات البه كاكا بالت�سبب بع���دة خ�سائر يف 

املنطقة جراء اأن�سطتهم الع�سكرية.
الرئي����س  اإدارة  ا�ستنك���رت  جانبه���ا  م���ن 
الأمريك���ي جو بايدن هج���وم م�سلحي حزب 
العمال الكرد�ستاين عل���ى قوات البي�سمركة 

وا�سف���ة اإي���اه بان���ه عم���ل وح�س���ي يف وقت 
باإن���زال  العراقي���ة  احلكوم���ة  في���ه  تعه���دت 
ب���كل م���ن يري���ق دم���اء  الق�سا����س الع���ادل 

عراقية.
املواجه���ات  ان  اىل  الح�سائي���ات  وت�س���ري 
العم���ال  ح���زب  م�سلح���ي  ب���ني  الع�سكري���ة 
الكرد�ست���اين الب���ه كاكا والق���وات الركي���ة 
داخل الأرا�سي العراقية يف اإقليم كرد�ستان 
قد ت�سببت هذا العام بتهجري 1،500 مواطن 

واخالء ما يقارب من 22 قرية.
للجي����س  الع�سكري���ة  العملي���ات  وت�ستم���ر 
�س���د  كرد�ست���ان  اأرا�س���ي  داخ���ل  الرك���ي 
م�سلح���ي الب���ه كاكا من���ذ اع���الن انق���رة يف 

23 ني�س���ان ع���ن الب���دء ب�سل�سل���ة جديدة من 
الهجمات �س���د مقرات ومواقع حزب العمال 
الكرد�ستاين خ�سو�سا يف حمافظتي دهوك 

واربيل.
وكان���ت ح���دة التوت���رات واملواجه���ات ق���د 
ازدادت يف 5 حزي���ران بينم���ا كان���ت وحدة 
م���ن ق���وات البي�سمرك���ة ت���روم النتقال اىل 
ح���دود منطق���ة ميتين���ا اجلبلي���ة ق���رب بلدة 
العمادي���ة يف حمافظة دهوك حيث تعر�ست 
لكمني ن�سبه م�سلحو البه كاكا ت�سبب مبقتل 
خم�س���ة افراد من قوات البي�سمركة مع جرح 

�سبعة اآخرين.
 التفا�صيل �س3

توت��رات  يثي��رون  كاكا"  "ب��ه  م�صلح��و  المونيت��ر: 
على الحدود العراقية التركية  



 بغداد/ ح�سني حامت

على الرغ���م من اإحال���ة وزارة امل���وارد املائية العديد 
من ملفات التجاوزات على االنهار واجلداول املائية 
اىل املحاك���م اال اأن كثريا من تلك التجاوزات ما تزال 

قائمة ومفرو�ضة.
ويوؤك���د مراقبون اأن جهات متنفذة وم�ض���تفيدة تقف 
خلف ه���ذه التجاوزات التي اأدت بدورها اىل �ض���حة 
بح�ض���ب  واجل���داول،  االأنه���ار  يف  وجف���اف  مائي���ة 
تعبريه���م. فيم���ا �ض���ددت وزارة امل���وارد املائية على 
ا�ض���تمرارها باأعم���ال ازال���ة التجاوزات عل���ى االنهر 

واجلداول يف عموم حمافظات البالد.
ويق���ول املتح���دث با�ض���م وزارة امل���وارد املائية عون 
ذي���اب يف حديث ل�)امل���دى( اإن "هناك جه���ات عديدة 
م�ض���تفيدة من ق�ض���ية التجاوزات تقف خلفها جهات 
�ضيا�ض���ية وحكومية"، م�ض���ريا اىل ان "هناك من هو 
م�ضتفيد ومن هو متنفذ يقوم بت�ضهيل مهمة التجاوز 

على احل�ض�ص املائية".
وي�ضي���ف ذي���اب، اأن "وزارة املوارد املائي���ة راف�ضة 
جلمي���ع التج���اوزات"، مبين���ا اأن وزارت���ه "احال���ت 

العديد منها اىل املحاكم".
اأن  اىل  املائي���ة  امل���وارد  با�ض���م  املتح���دث  وي�ض���ري 
"التج���اوزات عل���ى االنه���ار واجل���داول املائية، لها 

ابعاد كثرية تتمثل بانتهاك القانون )..(".
وم�ض���ى ذي���اب بالق���ول: "عملن���ا عل���ى اإزال���ة بع�ص 
التجاوزات من على �ض���ط احللة يف حمافظة بابل"، 
اإزال���ة  يف  م�ضتمري���ن  "مازلن���ا  بالق���ول  م�ضت���دركا 
التج���اوزات يف بقية املحافظ���ات اإ�ضافة اىل تطوير 

االأنهار وان�ضاء ممرات منا�ضبة".
ويف وق���ت �ضابق، اأعلنت وزارة امل���وارد املائية، عن 
عملي���ات الإزالة التجاوزات م���ن عمود �ضط احللة يف 

بابل.
وذكرت ال���وزارة يف بيان تلقته )امل���دى(، اأن "وزير 
املوارد املائية مهدي ر�ضيد احلمداين اأ�ضرف ميدانيًا 
عل���ى اعمال ازال���ة التجاوزات من عم���ود �ضط احللة 

يف حمافظة بابل".
وق���ال الوزي���ر بح�ض���ب البي���ان، ان "اأعم���ال ازال���ة 

التج���اوزات تتم وفق االط���ر القانونية وان الوزارة 
اعط���ت مه���اًل عدي���دة قب���ل الب���دء يف حمل���ة ازال���ة 
التج���اوزات". وا�ض���اف ان "رف���ع التج���اوزات م���ن 
عمود �ضط احللة ياأت���ي �ضمن خطة الوزارة لتطوير 
النه���ر" كما وج���ه الوزي���ر "با�ضتم���رار حمل���ة ازالة 
التجاوزات"، مبين���ًا ان "هذه احلملة تهدف للحفاظ 
عل���ى املقاطع الت�ضميمية للجداول واالنهر وحت�ضني 

كمية ونوعية املياه".
ودع���ا املتح���دث با�ض���م امل���وارد املائي���ة احلكوم���ات 
املحلي���ة اىل "التع���اون واأخ���ذ دوره���ا يف املحافظة 
على االأنه���ار واجلداول ورف�ص التج���اوزات ب�ضتى 

اأنواعها". 
ويرى ذياب اأن "من التجاوزات اأي�ضا رمي خملفات 
املج���اري يف االنهر والذي يوؤدي ب���دوره اىل تدمري 

البيئة النهرية".
بدوره، يقول امل�ضت�ضار واخلبري املائي عادل املختار 
يف حدي���ث ل�)املدى(، اإن "التج���اوزات النهرية اأثرت 
ب�ض���كل وا�ضح عل���ى االإيرادات اإذ ظه���رت بانخفا�ص 
ملح���وظ موؤخرا"، داعيا "وزارة امل���وارد املائية اىل 
ت�ضدي���د العقوب���ات بح���ق املخالف���ني واحالته���م اىل 

املحاكم".
ويف نهاي���ة كان���ون الث���اين املا�ض���ي، اك���دت وزارة 
امل���وارد املائي���ة، اإنها ما�ضي���ة يف اإزال���ة التجاوزات 
عل���ى االأنه���ر باأم���ر م���ن رئي����ص ال���وزراء م�ضطف���ى 
الكاظم���ي. وقال وزير امل���وارد املائية مه���دي ر�ضيد 
احلم���داين حينها، اإن "اأب���رز التحديات التي تواجه 
حملة الوزارة الإزال���ة التجاوزات على االأنهر، ادعاء 
بع����ص املتجاوزين باأنه���م متنف���ذون ولديهم �ضلطة 

وينتمون اإىل بع�ص االأحزاب". 
واأ�ض���اف الوزي���ر اأن "املتجاوزي���ن ا�ضتغلوا الفراغ 
احلا�ض���ل يف العراق بعد الع���ام 2003 وكذلك العام 
2014 وادع���وا باأنهم من املتنفذي���ن و�ضيطروا على 
بع����ص احل�ض����ص املائي���ة"، الفت���ًا اإىل اأن "الوزارة 
تعم���ل عل���ى م�ضاري���ع �ضرتاتيجي���ة، حم���ددة بوقت 

زمني الإنهاء هذه التجاوزات بالكامل".  
وتاب���ع اأن "التج���اوزات ا�ضتنزف���ت الدول���ة واملياه 
وال ميك���ن ال�ضماح بها"، مبين���ًا اأن "الوزارة با�ضرت 
بحمل���ة وبدعم من رئي�ص ال���وزراء الإزالتها".   واأكد 
احلف���اظ  تعن���ي  التج���اوز  "اإزال���ة  اأن  احلم���داين 
عل���ى حي���اة املتج���اوز وممتلكات���ه وحماي���ة بغ���داد 

واملحافظ���ات االأخ���رى م���ن اأي غ���رق ق���د يح�ض���ل"، 
م�ض���ريًا اىل اأن "الفي�ضان االأخ���ري يف ال�ضودان كان 

�ضببه التجاوزات".  
ويرى عادل املختار، اأن "احلد من التجاوزات يكون 
عرب تر�ضي���د ا�ضتهالك املياه، وا�ضتخ���دام منظومات 
الري احلديثة"، م�ضريا اىل اأن "ا�ضتخدام منظومات 
ال���ري احلديث���ة ي���وؤدي اىل تفري���غ 50% م���ن كميات 

املياه وي�ضهم بتقليل التجاوزات".
عل���ى  "التج���اوز  اأن  اىل  املائ���ي  اخلب���ري  وي�ض���ري 
احل�ض����ص املائي���ة ت�ضبب يف �ضحة املي���اه واجلفاف 
يف  والتو�ض���ع  املي���اه  منا�ضي���ب  انخفا����ص  نتيج���ة 

الزراعة على ح�ضاب احل�ض�ص املائية".
واك���د املخت���ار "�ض���رورة اإع���ادة النظ���ر بال�ضيا�ض���ة 
الزراعي���ة"، م�ض���ريا اىل ان "70% من ايرادات املياه 

تذهب اىل الزراعة".
ويتف���ق امل�ضت�ض���ار احلكومي م���ع ذياب ب���اأن "هناك 
جه���ات متنف���ذة تقف خل���ف م�ضاألة التج���اوزات على 

االأنهر واجلداول )..(".
اىل ذل���ك، دع���ا قائممق���ام ق�ض���اء بعقوب���ة عبدالل���ه 
احلي���ايل، االثنني، اىل اإحالة مل���ف التجاوزات على 

االأنهر واجلداول اإىل قوة اأمنية من بغداد.
وقال احليايل، اإن "ظاهرة التجاوزات التزال �ضيدة 
املوق���ف والتي تق���وم بها جه���ات متع���ددة العناوين 
ومتنف���ذة". واأ�ضاف اأن "التجاوزات على احل�ض�ص 
املائي���ة، اأخطر من اجلف���اف و�ضتخلق م�ضاكل معقدة 
جدا"، داعيا اإىل "اناطة ملف ازالة التجاوزات بقوة 
اأمني���ة من بغ���داد، لتكون بعيدة ع���ن اي �ضغوط يف 

تنفيذ القانون".
واأ�ض���ار اإىل اأن "اغل���ب االنهر واجل���داول تعاين من 
ظاه���رة التج���اوزات وهي �ضب���ب مبا�ض���ر يف تعقيد 
م�ضهد اجلف���اف واملت�ضبب بازمة عط����ص للمناطق"، 
مبين���ا اأن���ه "م���ن دون التطبي���ق احلقيق���ي ملف���ردات 
القان���ون �ضتحل كارثة، الأن االزم���ة لي�ضت موؤقتة يف 
ظ���ل بناء ايران �ض���دود على االنه���ر امل�ضرتكة والتي 
�ضت���وؤدي اىل انح�ض���ار �ضب���ه كام���ل للمي���اه املتدفق���ة 
�ضوب االرا�ضي العراقي���ة و�ضتكون املرحلة القادمة 

�ضعبة جدا".
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بعد نح� 4 �سن�ات على ك�سف 
مقربة جماعية يف �سمال امل��سل 

مت التعرف على اقل من ثلث 
ال�سحايا الذي اأعدمهم "داع�س" 

بعد ايام قليلة من �سيطرته على 
املدينة يف �سيف 2014.

وبح�سب �سهادات �سكان وناجني من 
املجزرة، فان التنظيم �ساق املئات 
من �سجناء "بادو�س" �سمال غرب 

امل��سل اىل حفالت قتل جماعية 
قرب احد ال�ديان.

وقب���ل ا�ضابي���ع قليلة بداأت ال�ضلط���ات العراقية 
مب�ضاع���دة اأط���راف دولي���ة بفتح املق���ربة، فيما 

يتوقع وجود مقابر اخرى غري مكت�ضفة.
وال يوجد رقم دقيق العداد �ضحايا املدنيني يف 
املو�ض���ل ب���ني 2014 اىل 2017، التي ترتاوح 

بح�ضب التقديرات بني 10 اآالف و40 الف.
لكن بح�ضب اجلث���ث املكت�ضفة يف نينوى حتى 
االن، فق���د زادت عن ال����11 الف �ضحية، وجدت 

جثثهم يف 7 مواقع خمتلفة يف املحافظة.
ويف العا�ض���ر م���ن مت���وز 2017، اأعل���ن رئي�ص 
اكتم���ال  العب���ادي،  حي���در  ال�ضاب���ق  ال���وزراء 
ا�ضتع���ادة املو�ض���ل م���ن "داع����ص"، بع���د حملة 
ع�ضكري���ة بداأت 17 ت�ضري���ن االول 2016 بدعم 
من ط���ريان ومدفعية ق���وات التحالف الدويل، 

بقيادة الواليات املتحدة االأمريكية.

يف �سجن بادو�س
�ضيط���رة  وق���ت  وكان  حاج���م،  ح�ض���ني  وق���ال 

املدينة،  م�ض���وؤوال يف  املو�ضل  "داع����ص" على 
يف ات�ض���ال م���ع )امل���دى(  ان "داع����ص اقتح���م 
�ضجن بادو����ص يف �ضمال غرب املو�ضل، وعزل 

ال�ضجناء القادمني من جنوب البالد".
اغلبه���م  نزي���ل،   2500 ي�ض���م  ال�ضج���ن  وكان 
حمكوم���ون بق�ضاي���ا جنائي���ة، حي���ث مت نق���ل 
املتهمني باالره���اب من ال�ضجن، قبل 3 ايام من 

اقتحام التنظيم للمو�ضل.
وا�ض���اف حاجم، وال���ذي كان حينه���ا قائممقام 
املو�ضل، ان���ه "كان هناك �ضجناء ن�ضاء ورجال 
م���ن النا�ضرية، والنج���ف، والك���وت، وهوؤالء 

اعدموا يف مكان قريب من احلادث".
ويف 2016 اعلن���ت وزارة الع���دل انه���ا �ضكلت 

جلن���ة لتدوي���ن �ضه���ادات الناجني م���ن جمزرة 
�ضج���ن بادو����ص يف حمافظة نين���وى لتوثيقها 

وتقدميها اىل اجلهات املخت�ضة.
وبح�ض���ب امل�ض���وؤول ال�ضاب���ق يف املو�ض���ل ان 
امل�ضلحون  اقتح���م  ح���ني  توقع���وا  "ال�ضجن���اء 
بادو����ص بانه���م �ضيفرجون عنه���م، ومل يكونوا 

يعتقدون انهم ي�ضاقون اىل حفلة اعدامات".
ويف ع���ام 2017 قالت ق���وات احل�ضد ال�ضعبي، 
التي كانت ت�ضاند اجلي�ص يف عمليته الع�ضكرية 
ال�ضتع���ادة ال�ضيط���رة عل���ى املو�ض���ل اإن رف���ات 
عراقي���ني "كانوا يرتدون ب���دالت ال�ضجن" ُعثرِ 

عليها يف قرب جماعي قرب "�ضجن بادو�ص".
ويتوقع بح�ضب �ضهادات ال�ضكان والناجني من 

تلك املجزرة، ان "داع�ص" قتل يف تلك احلادثة 
نحو 600 نزيل.

واأعلن���ت بيان���ات حكومي���ة مطل���ع اال�ضب���وع 
احل���ايل، رفع رف���ات 123 �ضخ�ض���ًا من �ضحايا 
"بادو�ص" من اأجل مطابقة عينات من احلم�ص 
الن���ووي مع ذويه���م الذين ال يزال���ون يجهلون 
م�ضريه���م. ومن���ذ اأ�ضابي���ع، جت���ري يف بغداد 
دّم  اأخ���ذ عين���ات  اأخ���رى عملي���ة  وحمافظ���ات 
م���ن ذوي �ضحاي���ا املج���زرة، فيما ق���ال حمافظ 
نينوى جنم اجلبوري يف ت�ضريحات �ضحفية 
ان "هن���اك اآالف العوائ���ل الت���ي تنتظر م�ضري 

اأبنائها املفقودين".

ال�سحايا لقتل  "داع�س" ت�سابق 
وكانت �ضه���ادات عن ناجني م���ن احلادث اكدت 
ان "داع����ص" قت���ل ال�ضجناء عن���د جمرى قدمي 

ملياه االمطار قريب من �ضجن بادو�ص.
وقال احد الناجني، يف 2014 – بعد ايام قليلة 
م���ن اكت�ض���اف اجلرمي���ة- ان حرا����ص ال�ضج���ن 
"ف���روا" وخرج ال�ضجن���اء ب�ضكل تدريجي من 

�ضاعة 5 اىل 9 �ضباحا.
ا�ض���وات  ي�ضمع���ون  حينه���ا  ال�ضجن���اء  وكان 
اط���الق  ر�ضا����ص قب���ل ان يدخ���ل امل�ضلح���ون 
ويطلبون منهم الوق���وف بطوابري، كل طابور 

10 ا�ضخا�ص.
وبح�ض���ب ن�ضر عبا�ص، وه���و احد الناجني من 
احل���ادث والذي عر����ص �ضهادته ام���ام حمطات 
التلفزيون، ف���ان "امل�ضلحني كان���وا يت�ضابقون 

على قتل ال�ضجناء".
عبا����ص كان حمكوم���ا علي���ه بال�ضج���ن املوؤب���د 
لكن���ه رغ���م ذلك ف�ض���ل ت�ضليم نف�ض���ه لل�ضلطات، 
يق���ول يف �ضهادت���ه :"بع�ص امل�ضلح���ني قال انه 
جاء ب�ضالح���ه اخلا�ص ويري���د ان يقوم بالقتل 
بنف�ضه". لكن االوام���ر حينها، بح�ضب ما �ضمع 
الناج���ي، قد �ضدرت ال�ضخا����ص معينني لتنفيذ 
عمليات االعدام، ولكن "داع�ص" �ضمح للبع�ص 

بالتنفيذ ب�ضبب ا�ضرارهم على القتل.
رم���ى عبا�ص بنف�ضه ب�ضرع���ة اىل ا�ضفل الوادي 
بعدم���ا �ضمع ا�ضوات الر�ضا�ص، وتكد�ضت بعد 
ذلك اجلثث فوقه، وقال "جمموعتي كانت ت�ضم 
495 �ضخ�ض���ا وهن���اك جمامي���ع اخ���رى غريها 
اعدم���ت اي�ضا". وهرب املئ���ات من الناجني من 
املجزرة اىل اربي���ل ومناطق اخرى يف نينوى 
قب���ل ان ي�ضلم���وا انف�ضه���م او يت���م اعتقاله���م، 

بح�ضب بيانات �ضابقة لوزارة العدل.
وبح�ضب تقدي���رات م�ضوؤول���ني يف نينوى فان 
مافعله "داع�ص" والعملي���ات الع�ضكرية ت�ضبب 
مبقت���ل 10 اآالف مدين، لك���ن هو�ضيار زيباري 
وزي���ر اخلارجية ال�ضابق، ق���ال قبل �ضنوات ان 

"عدد ال�ضحايا يف نينوى و�ضل اىل 40 الف".

مقابر ال�سحايا
�ضائ���ب خدر وهو ع�ض���و يف جلنتي القانونية 
يوؤك���د  الربمل���ان،  يف  وال�ضحاي���ا  وال�ضه���داء 
ل�)امل���دى( ان "بادو�ص" واحدة م���ن عدة مقابر 

مكت�ضفة واخرى غري مكت�ضفة حتى االآن.
وبح�ضب ماتو�ضلت الي���ه )املدى( من �ضهادات 
م�ضوؤول���ني و�ض���كان يف نين���وى، ف���ان هناك 5 
اآالف جث���ة يعتقد انها موج���ودة داخل انقا�ص 
املدين���ة القدمي���ة يف املو�ض���ل )انت�ض���ل الع���دد 

االكرب منها(.
اىل جانب 300 جثة لقتلى قرى القيارة جنوب 
املو�ضل اعدمهم "داع�ص" يف حمام العليل قرب 
كلي���ة الزراع���ة جن���وب املو�ضل ح���ني ان�ضحب 
التنظي���م من هن���اك )عث حت���ى االآن على 165 
جث���ة(. باال�ضاف���ة اىل 300 جث���ة يتوق���ع انه���ا 
موج���ودة يف منطقة "اخل�ضفة" وهو منخف�ص 

طبيعي يف جنوب املو�ضل.
وكذل���ك 2500 �ضحي���ة يف مقاب���ر يف تلعف���ر، 
و141 جث���ة يف �ضنجار �ضمن احد املقابر التي 
فتحتها ال�ضلط���ات، والتي ي�ضل عددها اىل 71 
مق���ربة. وبح�ضب موؤ�ض�ضة ال�ضهداء يف العراق 
فاأن اإجم���ايل مواقع املقاب���ر اجلماعية التي مت 
فتحها حتى االآن بلغ 105 مقابر من اأ�ضل 210 
تعود حلقبة النظ���ام ال�ضابق، ثم فرتة االإرهاب 

و"داع�ص".
ويق���ول �ضائ���ب خ���در وه���و نائب ع���ن نينوى 
ان "اغل���ب املقابر اجلماعية يت���م اكت�ضافها من 
�ضه���ادات ال�ض���كان" الت���ي كانت ت���رى عمليات 
االعدام ومل تبلغ عنها اال بعد رحيل "داع�ص".

ويوؤك���د خ���در ان "جمل����ص الن���واب خ�ض����ص 
لغر����ص  ال�ضه���داء  ملوؤ�ض�ض���ة  دين���ار  ملي���ار   2
الك�ض���ف عن املقاب���ر"، لكنه ي�ض���ري اىل ان هذه 
العملية "حتتاج خربات وك���وادر عراقية اكرب 

وم�ضاركة دولية".

 العثور على اأكثر من 11 األف �ضحية اأعدمهم داع�ش في "بادو�ش" 
ومواقع اأخرى في نينوى

جهات متنفذة تتحكم بالح�ض�ش المائية.. وم�ضت�ضار حكومي يدعو الى 
اإعادة النظر بال�ضيا�ضية الزراعية 

مراقب�ن: التجاوزات ت�سببت بال�سحة واجلفاف

مقربة جماعية يف كركوك.. �شاهد على وح�شية داع�ش

نق�س اخلربات والك�ادر يعطل فتح 105 مقابر يف العراق من اأ�سل 210

 لجنة الطاقة: محافظات تتجاوز على ح�س�سها 
الكهربائية

اك���دت لجنة الطاق���ة النيابية، اأم����ص، ان تجهيز الب�ض���رة بالكهرباء ي�ضل اإل���ى 22 �ضاعة، فيما 
اتهم���ت محافظات اخ���رى بالتجاوز على ح�ض�ضها. وقال ع�ضو اللجن���ة النائب اأمجد العقابي، 
في ت�ضريح اإلى )المدى(، اإن "ال�ضيطرة الوطنية في وزارة الكهرباء هي الم�ضوؤولة عن تجهيز 
المحافظ���ات". وا�ض���اف العقاب���ي، اأن "الب�ضرة له���ا خ�ضو�ضية كونها محافظ���ة منتجة للنفط 
وكذلك لطبيعة الجو فيها وارتفاع درجات الحرارة؛ فاإنها تجّهز بنحو 22 �ضاعة وقد ت�ضل في 
بع����ص االحيان ال���ى 24 �ضاعة". واأ�ضار العقابي، اإلى اأن "محافظات اخرى يكون التجهيز فيها 

بنحو 16 �ضاعة ولكن هناك محافظات تتجاوز على ح�ضتها فتاأخذ من حقوق غيرها".

 الديمقراطي: م�ستحقات االإقليم �ست�سرف باأثر 
رجعي

ك�ض����ف القي����ادي ع����ن الديمقراط����ي الكرد�ضتان����ي، عماد باج����الن، اأم�ص، ع����ن موعد �ضرف 
الم�ضتحق����ات المالي����ة المح����ددة ف����ي قانون الموازن����ة لالإقلي����م. وقال باج����الن، في حديث 
ل�)الم����دى( اإن "رئي�����ص حكومة اقليم كرد�ضتان م�ضرور بارزاني اأعل����ن التو�ضل اإلى اتفاق 
ب�ض����اأن م�ضتحقات االإقليم في الموازنة االتحادي����ة". واأ�ضاف باجالن، اأن "حكومة االقليم 
رحب����ت باالتف����اق االأخير، علم����ا ان عملية تدقيق البيان����ات الخا�ضة ب����واردات االإقليم غير 
النفطي����ة ق����د اكتمل����ت، من قبل دي����وان الرقاب����ة المالية االتحادي����ة وبالتن�ضي����ق مع ديوان 
الرقاب����ة المالي����ة في اإقليم كرد�ضت����ان". واأ�ضار باجالن، اإلى اأن "�ض����رف المبلغ المحدد من 
ح�ض����ة االإقليم �ضيك����ون باأثر رجعي، بدءًا من 1 كانون الثان����ي 2021، وعلى هذا االأ�ضا�ص 
�ضيت����م اإر�ضال تريلي����ون و200 مليار دينار كم�ضتحقات مالي����ة لرواتب الموظفين للن�ضف 
االأول م����ن ال�ضن����ة الحالية". واك����د باجالن، اأنه "ال توجد لدى حكوم����ة االقليم خالفات مع 

الحكومات وانما الخالفات تكون مع الجهات واالحزاب والكتل ال�ضيا�ضية".

 كتلة المالكي تحمل رئا�سة البرلمان تعطيل 
الجل�سات

حمل����ت كتلة ائتالف دولة القان����ون بزعامة نوري المالكي، اأم�����ص االأربعاء، هيئة الرئا�ضة 
م�ضوؤولية تعطيل جل�ضات البرلمان، داعية اإلى تفعيل و�ضائل محا�ضبة النواب المتغيبين. 
وقال����ت النائبة عن الكتلة زهرة البج����اري، في ت�ضريح اإلى )الم����دى(، اإن "رئا�ضة مجل�ص 
الن����واب تتحم����ل م�ضوؤولية تعطي����ل جل�ض����ات البرلمان من خ����الل عدم الدع����وة لعقدها او 
محا�ضب����ة المتغيبين". واأ�ضافت البجاري، اأن "عددًا م����ن القوانين المهمة ينبغي اقرارها 
قبل انتهاء الدورة الحالية، منها م�ضروع مجل�ص االعمار". واأ�ضارت، اإلى اأن "اأغلب النواب 
الحاليي����ن لي�ض����وا مر�ضحين لالنتخابات، وهذا وّلد برودًا له����م في عدم ح�ضور الجل�ضات، 
وبالتال����ي ينبغي الت�ضديد عليهم". واأو�ضحت البجاري، اأن "ال�ضلطة الت�ضريعية اأ�ضبحت 
الي����وم، اأمام فراغ قد ي�ضتمر اإلى موعد االنتخابات المبك����رة في العا�ضر من ت�ضرين االأول 
المقبل". ي�ضار اإلى اأن مجل�ص النواب لم ي�ضتطع عقد جل�ضاته منذ ت�ضويته على الموازنة 

وقرار حل نف�ضه نهاية اآذار الما�ضي.

خـاص



 بغداد/ ورود �صالح

اللبنة الأولى
تتح����دث مريم ع�ص����ام البالغة من 
العمر 17 عاما والتي انف�صلت عن 
زوجها قبل اقل من �ص����هر ب�ص����بب 
م�ص����كالت عديدة تق����ول "انا اعلم 
انني ال�صبب، �صحيح انني اأ�صغر 
من زوجي ب�ص����تة اع����وام اال انني 
حاولت ال�ص����يطرة عليه كما كانت 
تفع����ل ام����ي مع اأب����ي، كن����ت اراها 
وانا في فترة طفولتي ومراهقتي 
اي�ص����ا كيف كان����ت ت�صربه امامي 
او تكي����ل علي����ه واهل����ه بال�صتائ����م 

وال�صباب اإذا ما خالف لها امرا".
اعام����ل  ان  "حاول����ت  وت�صي����ف: 
زوجي بنف�س الطريقة وان اجبره 
على ت�صجيل ما يمتلك با�صمي كما 
كانت تفع����ل امي اأي�ص����ا، اال انني 
فوجئت باأنه يرف�س ذلك، وتحول 
االم����ر ال����ى م�صكل����ة وو�ص����ل ال����ى 
انني جررت قمي�صه بقوة الأخيفه 
اال ان االم����ر انتهى بي باالنف�صال 

عنه دون رجعة".
وتتاب����ع قائل����ة: ا�صتغرب����ت االمر 
بداي����ة، وحاول����ت م����ع الم�صلح����ة 
االجتماعي����ة الت����ي يحيلن����ا اليه����ا 
القا�ص����ي كاأج����راء روتين����ي قب����ل 
القبول بتطليقنا، حاولنا ثنيه عن 
ق����راره اال ان����ه ق����ال ان االمر منته 
بالن�صبة له وانه ل����ن يقبل ابدا ان 
يك����ون "ارنب����ا " ال "ا�ص����دا" بي����ن 
عائلت����ه وامام زوجت����ه. وتعترف 
تروي�ص����ه  محاول����ة  ب����اأن  مري����م 
خط����اأ منه����ا، الأنه����ا ظن����ت ان هذه 
ه����ي الطريقة المثل����ى للتعامل مع 

الزوج.. "كما كانت تفعل امي".

الأثر النف�صي على 
الأطفال

يعتبر االبن����اء ان االب هو مرتكز 
العائل����ة،  ف����ي  والق����وة  االم����ان 
زوجت����ه  قب����ل  م����ن  وتعنيف����ه 
�صيخلف اآث����ارا نف�صية عميقة لدى 
االطف����ال وينت����ج ابن����اء يخاف����ون 
من الب�ص����ر والعائ����الت كما تقول 
االخت�صا�صي����ة ف����ي عل����م النف�����س 
ب����ان كاظ����م: "االطف����ال ف����ي هكذا 
حال����ة �صي�صع����رون بع����دم االأم����ان 
وع����دم اال�صتق����رار وق����د يتط����ور 
االأم����ر الأن ي�صبح����وا انطوائيي����ن 
وق����د  المجتم����ع  ع����ن  ومنعزلي����ن 
ب����اأن ي�صبح����وا  العك�����س  يح����دث 
االأ�صلوب  م�صاك�صين ي�صتخدمون 
العنيف في التفاه����م مع االآخرين 
كما وان النوع بح����د ذاته �صيوؤثر 

تفاع����ل  طريق����ة  عل����ى  م�صتقب����ال 
االطفال مع االآخري����ن، وتحكمهم 

في م�صاعرهم".
تق����ول اي�ص����ا "ين�ص����اأ الطف����ل من 
الجن�صي����ن وه����و ي����رى ان هن����اك 
ادوارا محددة لكل فرد في اال�صرة، 
ف����االأب دائم����ا بنظر طفل����ه م�صدر 
الق����وة ف����ي العائل����ة فحي����ن ي����رى 
ان����ه يتعر�س للتعني����ف وال�صرب 
وال�صتائم تختل المعايير بداخله 
ويب����داأ باالإح�صا�����س ان ه����ذا ام����ر 
طبيع����ي وان تعر�س ل����ه م�صتقبال 
من اخت����ه والدته زوجته فهو امر 
مقبول!!، وبالتالي تعنيف الزوج 
م����ن زوجت����ه ام����ام االبن����اء ينتج 
�صابا �صعيف ال�صخ�صية او �صابة 

م�صترجلة".
وتلف����ت كاظ����م اإل����ى اأن "90% من 

�صخ�صي����ة الطف����ل تتك����ون ما بين 
5-8 اأع����وام حي����ث يك����ون الطفل 
ف����ي ه����ذا العم����ر باأم�����سِّ الحاج����ة 
لوج����ود االأب بج����وار االأم بادوار 
متعارف عليه����ا ودون ان يتجاوز 
احد الطرفي����ن على حقوق االآخر، 
ليبن����ي الطفل �صخ�صي����ة متوازنة 
اما العك�س فينتج �صعف �صخ�صية 
الطف����ل بالدرج����ة االأول����ى، وعدم 
ن�ص����ج معرفته بالعال����م الخارجي 

والحياة االجتماعية".
وت����رى ب����ان كاظ����م اأن "االأب ه����و 
العملي����ة  ف����ي  الرئي�ص����ي  اله����رم 
التربوية، وعل����ى كل اأب اأن يدرك 
م����دى اأهمية وج����وده داخل هيكل 
االأ�ص����رة"، وت�صي����ر اإل����ى اأن "هذا 
الوج����ود ال يتمثل فق����ط بالمال اأو 
الح�ص����ور ال�صكل����ي، ب����ل بالحنان 
وتعلي����م  والح����وار،  والعاطف����ة 
ب�ص����كل  الحي����اة  مب����ادئ  الطف����ل 

مبا�صر".

ماذا يقول القانون؟
�صوخ���ان احم���د وه���ي محامي���ة 
مخت�ص���ة ب�صوؤون اال�ص���رة تقول 

جدية  غير  العراق  في  "القوانين 
بحماي���ة االطف���ال فمث���ال ان �صعر 
الطفل ان البيئ���ة النف�صية للمنزل 
تعني���ف  ب�صب���ب  م�صتق���رة  غي���ر 
اح���د االط���راف لالآخ���ر وه���و م���ا 
يكث���ر موؤخ���را بتعني���ف الزوج���ة 
لل���زوج ، ف���ال يمكن للطف���ل تقديم 
�صك���وى �ص���د عائلته وانم���ا عليه 
اال�صتعان���ة اوال باأح���د الوالدي���ن 
واكي���د ان االب �صي�صع���ر بالخزي 
ان قدم �صكوى يقول فيها زوجتي 
ت�صربن���ي و�صيرف�س واالم اي�صا 
�صتمتنع عن تقديم نف�صها للقانون 
لمحا�صبته���ا وبالتالي على الطفل 
م���ن  اقربائ���ه  باح���د  اال�صتعان���ة 
اج���ل تقدي���م دعوى ف���ي المحاكم 

المخت�صة باال�صرة".
وتق���ول  �صوخ���ان  وت�صتر�ص���ل 
"تمن���ع القواني���ن �صح���ب الطفل 
م���ن عائلته وتحويل���ه الى ال�صكن 
ف���ي اماك���ن بديلة حت���ى ان كانت 
البيئ���ة ف���ي من���زل والدي���ه غي���ر 
م�صتق���رة ولن تعم���د دور الرعاية 
واللجان المخت�صة الى ايواء اي 
طف���ل ان كان احد والديه على قيد 

الحياة".
قان���ون  ان  اي�ص���ا  احم���د  تق���ول 
العن���ف اال�ص���ري الم���ادة الثاني���ة 
من قانون رق���م 8 لعام 2011 في 
برلمان كرد�صتان "يحظر على اأي 
�صخ����س يرتبط بعالقة ا�صرية ان 
يرتكب عنفا ومنها العنف البدني 
والجن�ص���ي والنف�ص���ي ف���ي اط���ار 
اال�ص���رة"، وتوؤكد ان هناك فقرات 
في القانون تمنع ممار�صة المراأة 
للعن���ف �صد الرجل اال ان القانون 
بح���د ذات���ه غي���ر ج���دي بتوفي���ر 
لالأطف���ال  ومنا�صب���ة  اآمن���ة  بيئ���ة 
واي�ص���ا ال يوج���د قان���ون يمن���ع 
ممار�صة العنف امام االطفال بين 

الطرفين.

• تم انتاج هذا التقرير بدعم من 
من  �صحفيون    JDH / JHR
اأجل حقوق الإن�صان وال�صوؤون 
العالمية في كندا.
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 بغداد/ محمد �صباح 

طع����ن  بتقدي����م  الق����وى  تل����ك  وه����ددت 
ام����ام المحكم����ة االتحادي����ة �ص����د قانون 
توؤم����ن  مال����م  البرلماني����ة،  االنتخاب����ات 
الحكوم����ة خطة �صاملة قادرة على توفير 
االجواء االآمنة والمنا�صبة لالنتخابات، 

وح�صر ال�صالح بيد الدولة.
كتل����ة  رئي�����س  كن����ا  يون����ادم  ويتح����دث 
ت�صري����ح  ف����ي  البرلماني����ة  الرافدي����ن 
ل�)الم����دى(، اأنه "خ����الل لقائنا مع رئي�س 
الجمهوري����ة، تحدثن����ا ع����ن الكثي����ر م����ن 
االأمور، منه����ا ال�صلم المجتمعي واجراء 
االنتخاب����ات ف����ي توقيتاته����ا المح����ددة، 
وحمايته����ا وتوفير المناخ����ات المالئمة 

والمنا�صب����ة الإجرائه����ا، وكذل����ك تناولنا 
ق�صي����ة التهمي�����س للمكون����ات واالقليات 
ان  موؤك����دا  الع����راق"،  ف����ي  الحا�صل����ة 
بتحقيق  وعدن����ا  الجمهوري����ة  "رئي�����س 
مطالبنا وح����ل جمي����ع اال�صكاليات التي 

تعاني منها االقليات".
والتقى رئي�س الجمهورية برهم �صالح، 
في 3 حزيران الج����اري بالنائب يونادم 
حن����ا، والم�صت�ص����ار في مجل�����س النواب 
اآخ����ر  مناق�ص����ة  وتم����ت  يوخن����ا،  عم����اد 
الم�صتج����دات عل����ى ال�صاح����ة ال�صيا�صية 
واالأمني����ة، موؤك����دا على �ص����رورة حماية 
التعاي�����س ال�صلم����ي، وع����ودة النازحين 

الم�صيحيي����ن ال����ى مناطقه����م ف����ي �صه����ل 
الم����دن،  وباق����ي  والمو�ص����ل  نين����وى 
وع����دم ادخار اي جه����د حكومي لتحقيق 
ذل����ك، و�صم����ان م�صاركته����م ف����ي الحي����اة 
والثقافي����ة  واالجتماعي����ة  ال�صيا�صي����ة 
ف����ي البل����د بال�صكل الذي ي�صم����ن اي�صال 
الحكوم����ة  ف����ي  ومطالبه����م  �صوته����م 
والبرلم����ان.  وي�صيف كنا ان "ما نطالب 
ب����ه هو توفي����ر البيئة المنا�صب����ة الإجراء 
االنتخاب����ات ومعالجة ال�ص����الح المنفلت 
وتطبي����ق �صلط����ة القان����ون"، م�صيفا ان 
"ما نريده من الكتل والمكونات الكبيرة 
والرئا�ص����ات الثالث ه����و معالجة ق�صية 

ا�صتح����واذ  بع����د  الحا�صل����ة،  التهمي�����س 
المكون����ات الكبي����رة عل����ى كل المواق����ع 

والمنا�صب".
وي�صي����ر اإلى ان "رئي�����س الجمهورية في 
ه����ذا اللقاء وعدن����ا بوجود خط����ة امنية 
ف����ي  االنتخابي����ة  المراك����ز  كل  لحماي����ة 
ي����وم االقت����راع ومن����ع و�ص����ول الجهات 
الم�صلح����ة ال����ى تلك المراك����ز"، الفتا الى 
ان كل المواق����ع والمنا�ص����ب التي كانت 
تمتلكه����ا االقليات في الحكومة تم �صلبها 
وتجريده����ا م����ن قبل المكون����ات والكتل 
ف����ي  والمتنف����ذة  الكبي����رة  ال�صيا�صي����ة 

الحكومة.

ويلف����ت ال����ى ان "المكون����ات ال�صغي����رة 
بات����ت ال تمتلك موقع����ا اأو من�صبا واحدا 
االمني����ة  واالجه����زة  ال����وزارات  ف����ي 
المختلفة، بل ت����كاد ت�صل ن�صبة تمثيلهم 
ف����ي   %0 اإل����ى  الدول����ة  موؤ�ص�ص����ات  ف����ي 
وجه����از  والداخلي����ة  الدف����اع  وزارت����ي 
الدوائ����ر  م����ن  وغيره����ا  المخاب����رات.. 
االخ����رى"، معتب����را ان ه����ذا ن����وع م����ن 
وبي����ع  للمحا�ص�ص����ة  نتيج����ة  التميي����ز 

المواقع والمنا�صب التنفيذية.
وين����وه ال����ى ان "تمثيلن����ا مقت�ص����ر على 
�صبعة مقاعد ف����ي البرلمان )نظام الكوتا 
الم�صيح����ي،  للمك����ون  خم�ص����ة  موزع����ة 

وواح����د لل�صابئ����ة واآخر لل�صب����ك ومثله 
لاليزيديون("، م�صي����را الى ان االقليات 
في ال�صلطة التنفيذية ارادتهم م�صادرة، 
وال تحت����رم وكل من يحك����م يملي ارادته 

على هذه المكونات.
ويبي����ن ان "الكتل والمكون����ات الكبيرة 
ب����داأت تر�صح �صخ�صيات م����ن المكونات 
ال�صغيرة، تابعة لها من اجل اال�صتحواذ 
عل����ى مقاعد الكوت����ا/ وبالتال����ي ان هذه 
الإرادة  خا�صع����ة  تك����ون  ال�صخ�صي����ات 
تل����ك الجه����ات ولي�ص����ت تابع����ة لالأقليات 
طع����ن  تقدي����م  متوقع����ا  والمكون����ات"، 
ام����ام المحكم����ة االتحادي����ة �ص����د قانون 

المح����اوالت  ه����ذه  بع����د  االنتخاب����ات 
واالق�صاء لل�صخ�صيات الم�صتقلة.

وتمتلك االقلي����ات والمكونات ال�صغيرة 
ت�صع����ة مقاع����د ف����ي البرلم����ان العراق����ي 
المك����ون م����ن 329 مقع����دا، �صم����ن نظام 
ه����ذه  الأبن����اء  ال�صم����اح  م����ع  الكوت����ا، 
المقاع����د،  عل����ى  بالتناف�����س  االأقلي����ات 
حيث توزع����ت المقاعد الت�ص����ع بواقع 5 
مقاع����د للم�صيحيين، ومقع����د واحد لكل 
م����ن ال�صب����ك، وااليزيديي����ن، وال�صابئ����ة 
المندائيي����ن، والك����رد الفيليي����ن )الك����رد 

ال�صيعة(.
ب����دوره يوؤك����د ماج����د �صنكال����ي النائ����ب 
ال�صاب����ق في ت�صري����ح ل�)المدى( ان "اي 
دول����ة تتعام����ل م����ع م�صمي����ات االقلي����ات 
والمكون����ات تعن����ي انه����ا دول����ة مازالت 
ف����ي طور الن�صوء"، مبين����ا ان "كل اأبناء 
هذه المكونات واالقلي����ات هم عراقيون 
وال يختلفون عن ابن����اء باقي المكونات 

االخرى".
اإجحاف����ا  "هن����اك  ان  �صنكال����ي  ويعتق����د 
كبيرا بحق هذه المكونات عندما ت�صمى 
باالأقليات، وكذلك هناك تهمي�صا في منح 
ه����ذه المكون����ات ح�ص�صها م����ن المواقع 
والمنا�صب ف����ي الحكومة )الم�صيحيون 
وااليزيديون وال�صابئة وال�صبك....("، 
م�ص����ددا على "ع����دم وج����ود اي م�صاركة 
له����ذه المكون����ات ف����ي ت�صكي����ل الحكومة 
العراقية ب�صبب ا�صتحواذ الكتل الكبيرة 

على الم�صهد ال�صيا�صي".
ويدع����و النائ����ب ال�صاب����ق ال����ى تاأ�صي�س 
عملية الختي����ار ال�صخ�صي����ات المنا�صبة 
ل����كل المواق����ع والمنا�ص����ب وف����ق مب����داأ 
الكفاءة والنزاهة بعيدا عن المحا�ص�صة 
ان  معتب����را  والطائفي����ة،  والقومي����ة 
المكونات اأخط����اأت في كتاب����ة الد�صتور 
عندم����ا طالب����ت بنظ����ام الكوت����ا ل�صم����ان 

تمثيلها في البرلمان.
وي����رى ان "وجود نظام الكوتا يعني ان 
ه����ذه المكون����ات مازالت غير ق����ادرة في 
الح�صول عل����ى ا�صتحقاقاتها من الدولة 
العراقي����ة، وبالتالي على هذه المكونات 
المطالب����ة باإلغ����اء نظام الكوت����ا من اجل 

تاأمين حقوقها من الدولة".

باال�ستحواذ  الكبرية  الكتل  ""االأقليات" تتهم 
على املنا�سب احلكومية: متثيلنا 0 % 

هددت بتقدمي طعن 
اأمام املحكمة �صد قانون 
النتخابات

اأبدت قوى تمثل 
القليات والمكونات 

ال�صغيرة، امتعا�صها من 
طريقة ا�صتحواذ الكتل 

والمكونات الكبيرة 
والمتنفذة على القرار 

ال�صيا�صي وم�صادرته، 
و�صكت من تهمي�صها 

وتجريدها من كل 
المواقع والمنا�صب 

التنفيذية التي الزم 
الد�صتور بمراعاة 

تمثيلها.

خمت�سون: العنف االأ�سري يوؤثر كثريًا على االأطفال وينتج �سخ�سيات ه�سة
وفد برلماني يزور المنطقةن�صاء يعنفن ازواجهن.. وبناتهن يقلدن!

من وقفة احتجاجية �صابقة

 ترجمة / حامد اأحمد

ف����ي ردها على مقت����ل جنود من مقاتلي ق����وات البي�صمركة 
على يد م�صلحين من قوات حزب العمال الكرد�صتاني "به 
كاكا"، ذك����رت وزارة البي�صمركة في بيان لها بان ال�صكان 
المحليي����ن والمدنيي����ن غالب����ا م����ا يكون����ون �صحي����ة هذه 
الخروق����ات، واتهم����ت حكومة االإقليم عنا�ص����ر قوات البه 
كاكا بالت�صبب بعدة خ�صائر ف����ي المنطقة جراء اأن�صطتهم 
الع�صكرية. من جانبها ا�صتنكرت اإدارة الرئي�س االأميركي 
جو باي����دن هج����وم م�صلحي ح����زب العم����ال الكرد�صتاني 
عل����ى ق����وات البي�صمركة وا�صف����ة اإياه بانه عم����ل وح�صي 
ف����ي وقت تعهدت فيه الحكومة العراقية باإنزال الق�صا�س 
الع����ادل لكل من يريق دم����اء عراقية. وت�صير االح�صائيات 
الى ان المواجه����ات الع�صكرية بين م�صلحي حزب العمال 
الكرد�صتان����ي البه كاكا والق����وات التركية داخل االأرا�صي 
العراقية في اإقليم كرد�صتان قد ت�صببت هذا العام بتهجير 
1،500 مواطن واخ����الء ما يقارب من 22 قرية. وت�صتمر 
العملي����ات الع�صكري����ة للجي�����س الترك����ي داخ����ل اأرا�ص����ي 
كرد�صت����ان �ص����د م�صلح����ي الب����ه كاكا منذ اع����الن انقرة في 
23 ني�ص����ان عن الب����دء ب�صل�صلة جديدة م����ن الهجمات �صد 
مق����رات ومواق����ع ح����زب العم����ال الكرد�صتان����ي خ�صو�صا 
ف����ي محافظت����ي ده����وك واربي����ل. وكانت ح����دة التوترات 
والمواجه����ات ق����د ازدادت ف����ي 5 حزي����ران بينم����ا كان����ت 
وح����دة من ق����وات البي�صمركة ت����روم االنتق����ال الى حدود 
منطق����ة ميتينا الجبلية ق����رب بلدة العمادي����ة في محافظة 
ده����وك حي����ث تعر�ص����ت لكمين ن�صب����ه م�صلحو الب����ه كاكا 
ت�صبب بمقتل خم�صة افراد من قوات البي�صمركة مع جرح 
�صبع����ة اآخرين. وكان ح����زب العم����ال الكرد�صتاني قد نفى 
م�صوؤوليت����ه مدعيا بان م�صلحيه رم����وا اطالقات تحذيرية 
ف����ي الهواء وان لغم����ا ار�صي����ا او �صربة جوي����ة قد تكون 
ال�صب����ب ف����ي هذا الح����ادث. وكان �صت����ة اف����راد اآخرين من 
قوات البي�صمركة قد قتلوا قرب زاخو في نف�س المحافظة 
بعد الح����ادث االأول بثالث����ة اأيام ، حيث الق����ى م�صوؤولون 
محلي����ون اللوم عل����ى قنا�صة م����ن م�صلحي ح����زب العمال 

الكرد�صتاني لت�صببهم بهذا الهجوم.
وتع����د ه����ذه التط����ورات المميت����ة لعنا�صر ح����زب العمال 
الكرد�صتان����ي �صد ق����وات من مقاتل����ي البي�صمرك����ة الإقليم 
كرد�صتان من اكثر موؤ�صرات التوتر بين التنظيم الم�صلح 
لح����زب العمال وحكوم����ة االإقلي����م منذ ربيع ع����ام 2020. 
اأربي����ل الت����ي تتمت����ع بعالق����ات طيب����ة م����ع انق����رة غالبا ما 
كان����ت تدعو عنا�ص����ر م�صلحي حزب العم����ال الكرد�صتاني 
الى مغ����ادرة االأرا�ص����ي الكرد�صتاني����ة. وان اأهالي القرى 
القريب����ة م����ن مق����رات ح����زب العم����ال دائم����ا م����ا ينتقدون 
تواجد الم�صلحي����ن ويدعون الى ابعادهم خارج المناطق 

ال�صكني����ة موؤكدين بان تواجدهم يعط����ي مبررا للعمليات 
الع�صكري����ة التركي����ة التي غالب����ا ما تت�صب����ب بخ�صائر بين 
المدنيي����ن. مراقب����ون ف����ي اإقلي����م كرد�صتان يعتق����دون انه 
لي�ص����ت هن����اك م�صلح����ة ف����ي زي����ادة التوتر ب����ن الطرفين، 
م�صيري����ن الى انه يتطلب م����ن م�صلحي حزب العمال الكف 
ع����ن ا�صتخدام اأرا�صي كرد�صتان كاأر�س معركة مع انقرة. 
وي�صير ال�صيا�ص����ي والكاتب، �صرتيب جويهير، من مدينة 
اأربي����ل في حدي����ث للمونيتر الى ان االإقلي����م حري�س على 
تف����ادي زي����ادة التوتر م����ع م�صلحي حزب العم����ال ويجب 
اج����راء تحقي����ق لك�ص����ف المتورطي����ن بمقتل اف����راد قوات 

البي�صمركة وانزال العقوبة بهم.
من جانب����ه قال المحلل ال�صيا�ص����ي، م�صطفى اآري �صفيق، 
اإن����ه وفقا للظ����روف الحالية فان ن�صاطات اف����راد م�صلحي 
حزب العمال الكرد�صتاني تت�صبب باذى للمدنيين االكراد 
ف����ي الع����راق، وق����ال ان حكومة االإقلي����م لي�ص����ت طرفا في 

النزاع الدائر بين م�صلحي البه كاكا وتركيا.
واأ�ص����اف المحلل �صفيق بقوله "على الحكومة التركية ان 
توفر االم����ن �صمن حدوده����ا وارا�صيها، وعل����ى م�صلحي 
ح����زب العم����ال ان ال ينف����ذوا عملياته����م داخ����ل االأرا�ص����ي 
العراقي����ة وان يذهب����وا الى الح����دود مع تركي����ا". م�صيرا 
ال����ى ان حكوم����ة االإقليم تحر�����س على حماي����ة مواطنيها 
وارا�صيه����ا. من جهته، ق����ال رابين �صالم، وه����و م�صوؤول 
ك����ردي ب����ارز، اإن ق����وات البي�صمرك����ة قد تتدخ����ل ع�صكريا 
للدفاع ع����ن اأرا�صي كرد�صتان وذلك في اعقاب مقتل اأفراد 
م����ن ق����وات البي�صمركة. و�صّب����ه �صالم مجموع����ة م�صلحي 
ح����زب العم����ال الكرد�صتان����ي ك�صركة اأمنية وه����ي ت�صتغل 
الغياب الع�صك����ري والفراغ االأمني ف����ي اأي منطقة كردية 
لت�صتبيحه����ا وتخ����رق �صيادته����ا وت����روع اأهله����ا، وقال ان 
تواجد ح����زب العمال ف����ي اإقليم كرد�صت����ان مرفو�س على 
الم�صتويين الحكومي وال�صعبي. من جانبها، قامت لجنة 
االم����ن والدف����اع البرلماني����ة بزي����ارة المنطق����ة الحدودية 
في زاخو م����ع تركيا االأربعاء وذلك و�ص����ط تبعات الحدث 
الممي����ت ال����ذي تعر�ص����ت ل����ه وح����دة ع�صكرية م����ن قوات 
البي�صمركة الكردية جراء التناحر الع�صكري بين م�صلحي 
ح����زب العمال الكرد�صتاني والجي�����س التركي. وقال ر�صا 
حيدر رئي�س اللجنة في ت�صريح له نقله موقع، نيو اآراب، 
االخب����اري "نحن ن����رى تجاوز الق����وات التركية في نقاط 
داخ����ل الحدود العراقي����ة، وان هناك هجم����ات وتطورات 
جدي����دة يقوم بها م�صلحون من حزب العمال الكرد�صتاني 
�ص����د قوات البي�صمركة و�صد قوات الحدود". وقال حيدر 
ان لجنة االمن والدفاع �صتمرر تحقيقاتها وا�صتنتاجاتها 
في تقري����ر ت�صلمه لرئي�س الوزراء والقائ����د العام للقوات 

الم�صلحة م�صطفى الكاظمي.
عن المونيتر

املونيرت: م�سلحو "به كاكا" يثريون 
توترات على احلدود العراقية الرتكية  تنت�صر حالت دخيلة على المجتمع العراقي ومنها �صرب 

الزوجة لزوجها، حيث تلجاأ ن�صاء الى تعنيف واأحيانا قتل 
�صريك حياتها، وهو ما يخلق تناق�صا في البيئة ال�صرية لدى 

الطفال وين�صاأ جيل يعاني من علل و�صعف في ال�صخ�صية.
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وي�ضي���ف احل���اج اب���و حي���در "مل تك���ن 
�ض���حة املياه وحدها �ضببا يف جفاف تلك 
امل�ض���احات واإمنا تتحمل بع�ض امل�ضاريع 
م�ضوؤولي���ة يف عدم و�ض���ول املاء اىل تلك 

امل�ضطحات". 
الطاقة اخلزنية للمي���اه يف العراق كانت 
اغم���ار  ن�ض���ب  انخفا����ض  ا�ضب���اب  اح���د 
االه���وار كونه���ا )االه���وار( م�ضطح���ات 
مائي���ة ال ت�ضتخدم خلزن املياه بل تتغذى 
على روافد االأنهار املت�ضعبة من نهر دجلة 

كما هو حال اهوار مي�ضان ال�ضرقية. 
مدي���ر  جل���وب  كاظ���م  املهند����ض  يق���ول 

امل���وارد املائي���ة يف مي�ض���ان يف ت�ضريح 
خ���ال موؤمتر للمي���اه عق���د يف املحافظة 
العراق  يف  للمياه  اخلزني���ة  الطاقة  "ان 
تكف���ي مل���دة �ضنت���ن واأن �ض���ح املي���اه يف 
مي�ض���ان قد اثر �ضلب���ًا على اجناز اخلطط 
الزراعي���ة يف املحافظ���ة ون�ض���ب االإغمار 

يف االأهوار". 
املراك���ز املتخ�ض�ض���ة بانعا����ض االه���وار 
عل���ى  االأ�ضا����ض  بالدرج���ة  عمله���ا  ترك���ز 
اي�ض���ال امل���اء ال�ضال���ح لل�ض���رب لل�ضكان 
املحلي���ن وت�ضع���ى اىل ان�ض���اء حمميات 

طبيعية لاهوار يف املنطقة. 
مدير مرك���ز انعا�ض االأه���وار يف مي�ضان 
يف  يق���ول  �ضع���دون  �ض���ام  املهند����ض 

ت�ضري���ح ل���وكاالت انباء حملي���ة اطلعت 
علي���ه )املدى( "يعمل املرك���ز على اي�ضال 
املياه اىل اهوار املحافظة ح�ضب احل�ضة 
املخ�ض�ضة باالإ�ضاف���ة اىل اإقامة م�ضاريع 
اي�ضال مي���اه ال�ضرب ل�ضكان االهوار اىل 
جان���ب ان�ضاء حممي���ات وطني���ة باهوار 
اجلنوب يف حمافظات الب�ضرة ومي�ضان 

وذي قار". 
وعل���ى ال�ضعي���د ذات���ه اأب���دى نا�ضط���ون 
م���ا  حي���ال  قلقه���م  بالبيئ���ة  خمت�ض���ون 
تتعر����ض ل���ه االأحياء املائي���ة يف االهوار 
من خماطر جم���ة نتيجة جفاف م�ضاحات 
وا�ضع���ة منها مم���ا يهدد حي���اة الكثري من 
تل���ك االأحي���اء ويعر�ضه���ا خلط���ر امل���وت 

الوا�ضل���ة  املي���اه  "�ضح���ة  واالنقرا����ض. 
اإىل مناط���ق االه���وار قد ت���وؤدي بطريقة 
او باأخ���رى اىل ال�ضرر باالأحي���اء املائية 
والربمائي���ة على حد �ضواء والتي تعي�ض 
يف تل���ك امل�ضاح���ات وم���وت الكث���ري منها 
وهج���رة الباقية اىل مناطق يتواجد فيها 
املاء". يقول النا�ضط البيئي احمد �ضالح 

نعمة يف ت�ضريح خ�ض به )املدى(.
وي�ضي���ف "ال�ضرر لي�ض حك���را باالأحياء 
املائية والربمائية بل تعداه ليكون �ضببا 
املنطق���ة  يف  الدميوغ���رايف  التغ���ري  يف 
ب�ضب���ب انتق���ال الكث���ري م���ن الق���رى اىل 
اأماك���ن اأخرى بحثا عن اأماكن تتوفر فيها 

املياه وم�ضادر اأعاف ما�ضيتهم". 

تل���ك  يف  املي���اه  �ضح���ة  يف  وال�ضب���ب 
امل�ضطح���ات كم���ا ي���راه نعمة "قل���ة املياه 
يف  املائي���ة  امل�ضطح���ات  اىل  الوا�ضل���ة 
اه���وار مي�ضان يع���ود لعدة اأ�ضب���اب منها 
قل���ة االأمطار له���ذا العام ودف���ع املحافظة 
اجل���زء االأك���رب من مي���اه نه���ر دجلة نحو 
حمافظ���ة الب�ض���رة للتخل�ض م���ن الل�ضان 

امللحي فيها".
وتع���د اه���وار مي�ضان موطن���ا للكثري من 
الكائن���ات احلي���ة الت���ي تعي����ض يف تل���ك 
البيئ���ة واحلف���اظ عل���ى ذلك الك���م الهائل 
من التن���وع االحيائ���ي والبيئ���ي يحتاج 
اىل خط���ط اأكرث جدية عل���ى الواقع الذي 

تعي�ضه تلك امل�ضطحات.
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مي�سان  اأه������وار  م���ن  م�����س��اح��ات  ج��ف��اف  ت�����س��ب��ب  امل���ي���اه  ���س��ح 
تزيد املخاوف على مكوناتها البيئية 

ت�سببت ظاهرة �سحة املياه يف جفاف م�ساحات من 
اهوار مي�سان ال�سرقية منها م�ساحات كبرية يف 

هور ال�سناف احد اهوار ناحية امل�سرح، مما ينذر 
بحالة تزايد املخاوف على هجرة �سكانها املحليني 

واخللل مبكونها البيئي.  يقول احلاج ابو حيدر 
احد اأبناء اهوار مي�سان ال�سرقية لـ)املدى( اإن 

"عدم و�سول الكميات الكافية والتي ت�سل �سنويا 
اىل هور ال�سناف ت�سبب بجفاف م�ساحات منه مما 

اأدى اإىل خ�سارة م�ساحات مائية وموت النباتات 
وبالتايل فقدان م�ساحات وا�سعة كانت ت�ستخدم 

لرعي اجلامو�س".

إعالن  عن  النفط  وزارة  تشكيالت  احدى  الصمود(  )مصفى  الشمال  مصافي  شركة  تعلن 
)مناقصة عامة محلية( وحسب التفاصيل املبينة في اجلدول ادناه وجدول الكميات واملواصفات 
الفنية واملناشئ. فعلى الراغبني باالشتراك من الشركات أو املكاتب املتخصصة ممن تتوفر 
فيهم الشروط القانونية املذكورة في ادناه مراجعة مقر شركتنا في بيجي – مصفى الصمود، 
اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن الستالم نسخة من جدول املواصفات والكميات ووثائق املناقصة 
إال في  للرد  قابلة  دينار عراقي غير  ألف  مائة وخمسون  )150.000( فقط  قدره  مقابل مبلغ 
حال الغاء املناقصة أو تغيير أسلوب تنفيذها على ان يتم تسليم العطاء بظرف مغلق في 
أو قبل الساعة الواحدة ظهراً ليوم الثالثاء املوافق 2021/7/13 وفي حالة مصادفة يوم الغلق 
عطلة رسمية أو حظراً للتجوال من قبل اجلهات الرسمية فيكون تاريخ الغلق في أول يوم 
دوام رسمي يلي تاريخ العطلة أو احلظر ويتحمل من حتال بعهدته املناقصة أجور نشر اإلعالن 
والرسوم القانونية، علماً أنه سيتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابة على االستفسارات في متام 

الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء املوافق 2021/7/6 في نفس مكان القطع.

أوالً: املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء: 
إجازة   – تأسيس  ارفاق )شهادة  لعام 2021 مع  نافذة  )متخصص(  أو مكتب  الشركة  1- هوية 

ممارسة مهنة – عقد التأسيس – النظام الداخلي للشركة(.
أو  ممغنط  مصدق  صك  شكل  على  أعاله  اجلدول  في  املبني  املبلغ  حسب  األولية  التأمينات   -2
خطاب ضمان صادر من مصرف حكومي أو مصرف أهلي معتمد من قبل البنك املركزي العراقي 
ألمر شركة مصافي الشمال على أال يكون ضمن املصارف احملظور التعامل معها واملبينة في 
القائمة املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم مصادرة التأمينات عند النكول عن توقيع العقد بعد 
التبليغ بكتاب اإلحالة أو عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فترة نفاذه وبعد غلق املناقصة 

أو رفض التصحيح على اخطاءه احلسابية في العطاء وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية.
3- جلب كتاب عدم ممانعة من االشتراك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذة لعام 

2021 )تصوير ملون( باسم الشركة مقدمة العطاء )حصراً(. 
4- اعمال مماثلة بالتجهيز على ان يتم تقدمي العطاء مع املستمسكات أعاله )بظرف مغلق(. 

5- وصل شراء وثائق املناقصة )األصلي(. 
6- تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية أو عدم شموله باجراءات احلجب. 

ثانياً: تعتبر الشروط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءاً ال يتجزأ من العقد: 
1- يتم توقيع العقد بعد اإلحالة من قبل املدير املفوض حصراً.

2- يكون التجهيز حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومناشئ وشروط في جدول املواصفات 
أو الكميات.

3- يعتبر العطاء نافذ ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة.
4- شركتنا غير ملزمة بقبول أوطأ األسعار.

5- يكون التسعير بالدينار العراقي حصراً ويتم تثبيت األسعار رقماً وكتابة )طباعة الكترونية 
أو باملداد( على جدول الكميات املرفقة طي هذه املناقصة خالية من احلك والشطب وختمها 
ومصادقتها على جميع الصفحات ويعول على السعر املدون كتابة في حالة اختالفه مع السعر 

املدون رقماً كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة. 
6- ال يجوز ملقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق املناقصة أو اجراء تعديل عليها. 

7- ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشتراك في املناقصة بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة ويتحمل اخملالف التبعات القانونية.

8- ال يجوز للمدير املفوض في اكثر من شركة تقدمي أكثر من عطاء واحد في املناقصة الواحدة.
9- تقدمي احلسابات اخلتامية للسنتني األخيرتني كحد ادنى. 

10- ال يجوز مطلقاً بيع العقد أو التنازل عنه إلى شخص آخر وفي حالة ثبوت ذلك يعد ناكالً 
وتتخذ اإلجراءات القانونية بحقه.

القوانني  مبوجب  املفروضة  والرسوم  الضرائب  كافة  املناقصة  بعهدته  حتال  من  يتحمل   -11
النافذة. 

12- العقد خاضع للضريبة وكافة الرسوم القانونية وقانون حتصيل الديون احلكومية رقم 56 
لسنة 1977 والقوانني العراقية النافذة. 

13- يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 2 لسنة 2014 املعدلة والضوابط 
امللحقة بها املعدلة والوثائق القياسية.

14- يعتبر مبلغ اإلحالة قطعياً وال يجوز التفاوض عليه. 
15- على املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وأرقام هواتفه والبريد االلكتروني وبشكل دقيق وواضح. 
16- يلتزم من حتال بعهدته املناقصة تقدمي كفالة حسن التنفيذ بنسبة )5%( من مبلغ اإلحالة 
تغطي كامل مدة العقد وفترة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد على شكل خطاب ضمان 
صادر من مصرف حكومي أو مصرف أهلي معتمد لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي ألمر 

شركة مصافي الشمال )ش.ع(.
نسخة  على  االطالع  خالل  من  التعاقدية  والشروط  العقد  صيغة  على  االطالع  ميكنكم   -17

 .)https://nrc.oil.gov.iq( العقد املنشورة على موقع شركتنا على االنترنت
القيمة  حتقيق  عند   )%10( عن  تزيد  ال  بنسبة  بالسعر  افضلية  العام  القطاع  لشركات   -18
املضافة البالغة )20%( للمواد املصنعة من قبلها مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسب الدليل 
السنوي املعد من قبل وزارة التخطيط اخلاص بالشركات العامة املصنعة استناداً إلى املادة )2( 

من تعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية. 
 2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  وفق  ستكون  واالحالة  املفاضلة   -19
املعدلة والوثائق القياسية ومعايير الترجيح املرفقة طياً والتي يجب ختمها وتقدميها مع وثائق 
املناقصة مع مراعاة االستثناء املمنوح لشركتنا بخصوص قبول العطاء الذي يقل بنسبة اكثر 
من )20%( عن الكلفة التخمينية إذا كانت العطاءات مقبولة من الناحية الفنية حسب قرار 

اجمللس الوزاري للطاقة رقم )1( لسنة 2019.
20- لشركتنا احلق في متديد موعد غلق املناقصة أو الغاءها في أي مرحلة من مراحلها دون حتمل 

أي تبعات مالية أو قانونية. 
21- يتم صرف املستحقات للشركة احملال بعهدتها املناقصة على حساب )I BAN( حسب نظام 

املدفوعات العراقي.
22- يلتزم املتقدم بكافة الشروط املطلوبة باإلعالن.

23- للجنة دراسة وحتليل العطاءات اهمال أي عطاء في حالة وجود أخطاء في األسعار أو حك 
أو شطب أو تصحيح أو تعديل حتى وان كان املتقدم أوطأ العطاءات.

24- يكون القطع واالشتراك باملناقصة في كافة أيام األسبوع )أيام الدوام الرسمي( من الساعة 
التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة ظهراً واعتباراً من تاريخ نشر االعالن.

متام  في  العطاءات  فتح  اجتماع  حضور  ممثليهم  او  باملناقصة  املشتركني  كافة  بإمكان   -25
الساعة التاسعة صباح من يوم األربعاء املوافق 2021/7/14 في مقر شركتنا في بيجي - مصفى 

الصمود. 
26- ال تصرف املستحقات النهائية إال بعد تقدمي براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب. 

27- تدفع املستحقات بعد التجهيز بالكامل ومطابقتها من قبل شركتنا حسب املواصفات 
والكميات الواردة بجدول الكميات. 

28- الزام شركات القطاع اخملتلط بتقدمي التأمينات األولية استناداً إلى كتاب وزارة التخطيط / 
دائرة العقود احلكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب املرقم ع / 7/ 19006 في 2019/8/6 .

ميكن  أعاله  باملناقصة  اخلاص  املواصفات  وجدول  بالتقدمي  اخلاصة  الشروط  على  لالطالع   -29
.)/https://nrc.oil.gov.iq( تصفح موقع شركتنا على الشبكة العاملية

30- يجب االطالع على الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها.
 31- لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني
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رئي�س جمل�س الإدارة

)�سركة م�سايف ال�سمال / م�سفى ال�سمود – اإعالن مناق�سة عامة حملية(

رقم ت
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عدد مرات 
مدة الكلفة التخمينيةالإعالن

التنفيذ
الهوية 

املطلوبة
مبلغ التاأمينات 
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 اإياد ال�صاحلي
مصارحة حرة 

ب�ش���عة اأيام كالع���ادة، ويهداأ ال�ش���ارع الك���روي يف الع���راق بعدما 
ندب حظ اأ�ش���ود كرته على هزالة م�ش���توياتهم اأمام مناف�س مل يكن 
هو الآخر مب�ش���تواه املعهود يف موقعة فا�ش���لة كنا نتوّقع اأ�شعف 
���ن فيها �ش���باكنا م���ن الهتزاز، ومي�ش���ي منتخبنا  الإمي���ان اأن توؤمَّ
���د اآزم���ون ورفاقه فرحة  بعي���دًا يف اأحالمه امل�ش���روعة قبل اأن ُيف�شِ
اجلماهري ب�ش���دارة املجموعة وي�شع م�شري كاتانيت�س بني الإقالة 

وال�شتقالة!
لي�ش���ت امل���ّرة الأوىل الت���ي يواج���ه منتخبنا م���اأزق التاأه���ل للدور 
احلا�شم ب�شعوبة، لكن ما حتيط به من حتّركات وما تطلق عنه من 
ت�ش���ريحات �ش���واء يف مرحلة جتّمع البحرين اأم امل�ش���وار ال�شابق 
جتعل���ُه ُعر�ش���ة لفقدان فر�ش���ة التاأه���ل اىل مونديال قطر ت�ش���رين 
الث���اين 2022، وه���و م���ا يل���زم م�ش���وؤول الريا�ش���ة الأول الوزي���ر 
عدنان درجال م�ش���ك ملف املنتخب الوطني لكرة القدم مب�ش���وؤولية 
عالي���ة ودرا�ش���ة كل ما يتعّلق به م���ن �ش���لوكيات ناديوية وقرارات 
جل���ان التطبيعي���ة وقط���ع �ش���لة اأي م�ش���تبه موؤث���ر عل���ى خي���ارات 
املدرب �شريت�ش���كو كاتانيت�س مثلما يرتّدد يف الو�ش���طني الإعالمي 

واجلماهريي!
قبل ذلك، ُيحّتم برنامج الأ�ش���ود الق���ادم على الوزير وقف مطاردته 
له���م اإينم���ا حّلوا �ش���واء يف مع�ش���كر اأم مب���اراة ودية اأم ت�ش���فيات 
ر�ش���مية اإل يف منا�ش���بة تتطّل���ب موؤازرت���ه برفقة م�ش���وؤويل الكرة 
لتذلي���ل املعّوقات الت���ي تواجه الالعبني واملنتخب ب�ش���ورة عامة، 
كون���ه وزي���ر الريا�ش���ة الذي يوّج���ه وغريه ينّفذ، ير�ش���م �شيا�ش���ة 
واقعي���ة تتطّل���ب تعيني ا�ش���خا�س م���ا للعمل به���ا، اأما جلو�ش���ه يف 
املق�ش���ورة وحي���دًا بغي���اب م�ش���وؤول يوازي���ه باملوقع م���ن الدولة 
امل�ش���يفة فهو اأمر غري مقبول، ومل نَر مثيل���ه لبقية املنتخبات التي 
خا�ش���ت مبارياتها يف اأرا�ش���ي غريها، اإل اإذا كان احل�شور يرمي 
اىل غايات بعيدة توثقها ال�ش���ور اجلديدة �ش���من اأن�ش���طة �شاحب 

املوقع!
���ب وال�ش���تائم وت�ش���فية احل�شاب ملجّرد  ل داٍع لكل فّعاليات التع�شّ
كب���وة فار�س اأ�ش���يل غدرت���ه الظروف الت���ي كّنا قد توقفن���ا عندها 
ووّجهن���ا ا�ش���ابع التهام لل�ش���خو�س واملوؤ�ش�ش���ات وقبلهم الهيئة 
التطبيعي���ة يف احت���اد ك���رة القدم الت���ي مل توِل الأهمية الق�ش���وى 
لالجتماع مع املدرب عرب رئي�س اللجنة الفنية والتطوير د.�ش���امل 
كامل املطالب مع اع�شاء جلنته باإعادة النظر يف مهام اللجنة التي 
ت�ش���ري امل�ش���ادر املُقّربة منها اىل ِحذرها من اإ�ش���داء الن�ش���يحة اأو 
اإبداء امل�ش���ورة للمالك التدريبي وخواء ملف املنتخب الوطني من 
اأية تقارير تف�ش���يلة ُمتتابعة عن الالعبني واأع�ش���اء املالكني الفني 
والإداري وحما�ش���ر الجتم���اع الدوري، بل يكتفي د.�ش���امل بلقاء 
امل���درب “وّدي���ًا” يف مق���ر اإقامته بفندق و�ش���ط مدين���ة اأربيل كّلما 
�ش���نحت له الفر�ش���ة بذلك، بحكم عمله الأكادميي يف املدينة ذاتها، 
وا�ش���تمّرت عالق���ة اللجنة بامل���درب على ه���ذا املنوال من���ذ التعاقد 
مع���ه يف اآب ع���ام 2018، اأي حتى يف زم���ن رئي�س جلنة املنتخبات 

ال�شابق فالح مو�شى!
اإذا كان العبور اىل الدور احلا�ش���م الذي �ش���تجري قرعته يف الأول 
من متوز املقبل  كان م�ش���مونًا ُقبيل مواجهة هونغ كونغ وتعّر�َس 
اىل التهدي���د اأثن���اء ترقب نتائج بقية املباريات، ف���اإن طريق التاأهل 
اىل املونديال و�شط منّغ�شات منتخبات كبرية وُم�شاك�شة لن يكون 
�ش���هاًل، وعلى وزير الريا�ش���ة ا�ش���تدعاء كل الط���راف ذات العالقة 
باملنتخ���ب الوطني )بال اأك�ش���ن( ملكا�ش���فتهم عّما جرى ب���كل دقائق 
الأم���ور وم���ا ُخفي منها، وا�ش���باب برودة اع�ش���اب الالعبني - غري 
املعتادة - برغم ارتفاع احلرارة والرطوبة يف العا�شمة املنامة! ثم 
اتخاذ القرار النافع للمرحلة القادمة من دون انفعال ي�شلب احِلكمة 

ُح�شن اختيار احللول ملاأزق الأ�شود الفني والنف�شي.
كم���ا لب���د من تقيي���م عنا�ش���ر الت�ش���كيلة املُعتمدة من قب���ل املدرب، 
فم���ن غري املعقول اأن ل يجد ُبدلء ملن ا�ش���تحّقوا ت�ش���ليم فانيالتهم 
مل���ن ُهم اأكف���اأ منهم، �ش���يما اأنه مل يخ���رت الالعبني بنف�ش���ه، بل وجد 
ت�ش���كياًل جاهزًا بذل بع����س املدربني الوطنيني جه���ودًا كبرية معه 
يف منا�ش���بات �ش���ابقة، ومل يجتهد كاتانيت�س خالل ال�شنني الثالث 
املا�ش���ية باعتماد وجوهًا جديدة وما اأكرثها يف الدوري، وتخّبط 
���عف الن�ش���جام  يف تغي���ري اأدوات���ه يف كل مب���اراة ما اأدذى اىل �شُ

واإرباك الواجبات مع املراكز املحّددة.
ثالث���ة اأ�ش���هر فقط وينطلق م�ش���وار الدور احلا�ش���م، وعلى الوزير 
درج���ال ورئي����س الهيئ���ة التطبيعي���ة اإياد بني���ان ُمراعاة م�ش���لحة 
للمبا�ش���رة  ال���دوري  مناف�ش���ات  اإنته���اء  يرتق���ب  ال���ذي  املنتخ���ب 
بتح�ش���ريه يف برنامج ا�ش���تثنئائي ُمدعم م���ن احلكومة تتوفر فيه 
اأف�شل املباريات الوّدية من امل�شتوى املتقّدم بقيادة املالك التدريبي 
ته  ذاته اأو اإجراء تغيريات جوهرية فيه اأو دعوه يتفّرغ لكتابة ق�شّ
م���ع الأ�ش���ود، فلن يتج���ّراأ اأي م���درب مهم���ا كان حجمه الت�ش���حية 

ب�شمعته ورمي تاريخه يف حمرقة اآ�شيا القادمة �شوى ابن البلد!

مكا�شفة بال �أك�شن!

قبل ذلك، ُيحّتم برنامج الأ�صود القادم 
على الوزير وقف مطاردته لهم اإينما 

حّلوا �صواء في مع�صكر اأم مباراة ودية اأم 
ت�صفيات ر�صمية اإل في منا�صبة تتطّلب 
موؤازرته برفقة م�صوؤولي الكرة لتذليل 

المعّوقات التي تواجه الالعبين 
والمنتخب ب�صورة عامة،
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اأم���ام  اأث���ارت خ�ش���ارة منتخبن���ا الوطن���ي 
نظ���ريه الي���راين به���دف م���ن دون رد، يف 
اجلول���ة اخلتامية بالت�ش���فيات الآ�ش���يوية 
املزدوج���ة واملوؤهلة لكاأ�ش���ي الع���امل 2022 
يف قطر، واآ�ش���يا 2023 يف ال�شني، حفيظة 
ال�ش���ارع الريا�ش���ي برّمته للم�شتوى الفني 
املتوا�ش���ع ال���ذي ظهر علي���ه لعبونا، برغم 
يف  احلا�ش���م  ال���دور  اىل  تاأهله���م  �ش���مان 

الت�شفيات.
الوطن���ي  التق���ت جن���م منتخبن���ا  )امل���دى( 
ال�ش���ابق امل���درب الكاب���ن حي���در حمم���ود 
ل���الإدلء بدل���وه مل���ا اآل اليه و�ش���ع منتخبنا 
الوطن���ي، وكي���ف ظه���ر مب�ش���توى فن���ي ل 

يف�شح عن هويته وتاريخه واأ�شمه.
يقول حممود: الكل غري را�ٍس عن م�شتوى 
اأداء املنتخ���ب الوطني وال�ش���ورة الباهتة 
الت���ي ظهر به���ا لعبونا خالل املب���اراة، كنا 
نتوقع �شورة اأف�شل لتكون الندية والإثارة 
وا�ش���حة على اأداءه داخل امل�ش���تطيل، على 
عك�س الأ�ش���لوب الذي اتبعه خالل مباراتيه 
اأم���ام منتخب���ي كمبودي���ا وهون���غ كون���غ ، 
اإل اأن كاتانيت����س مل يغرّي م���ن نهجه ليظهر 
املنتخ���ب بذات الأداء املرتّهل الذي ل مُيكن 
ازاءه اأن يحق���ق منتخبنا الف���وز اأو يتفّوق 

على مناف�شه.
واأ�ش���اف :اأن كاتانيت����س ه���و م���ن و�ش���ع 
منتخبن���ا بهذا الحراج من حيث امل�ش���توى 
املتوا�ش���ع، ف�شاًل عن فقدان الهوية، وكذلك 
ال�شخ�شية التي جت�ّش���دت با�شلوبه العقيم 
ب�ش���بعة لعب���ني  الدف���اع  وتعزي���ز منطق���ة 
واأمامه���م لعب���ني اأثن���ني ومهاج���م واح���د، 
يف وق���ت اأن منتخبن���ا مت�ش���ّدر منتخب���ات 
جمموعت���ه ودخ���ل املباراة بخي���اري الفوز 
اأو التع���ادل ليبق���ي على حظوظه ب�ش���دارة 
املجموع���ة، فيم���ا ل���و خ�ش���ر كما ح�ش���ل له 
�ش���وف يك���ون باملرك���ز الث���اين للمجموعة، 
لك���ن بالنتيج���ة �ش���يتاأهل اأي�ش���ًا، وه���ذا ما 
يدعو املدرب كاتانيت����س لأن يلعب بطريقة 
هجومي���ة طاملا ه���و �ش���من التاأهل باأ�ش���واأ 

الحتمالت.

المهاجم الواحد
يلع���ب  مل  واإن  :حت���ى  حمم���ود  واو�ش���ح 
قوامه���ا  هجومي���ة  بطريق���ة  كاتانيت����س 
مهاجمني اأثنني، ف�ش���وف يلع���ب على الأقل 
لع���ب  كم���ا   1-4-5 اأو   1-5-4 بطريق���ة 
املنتخ���ب الإي���راين مبهاجم واح���د وثالثة 
كاتانيت����س  انته���ج  بينم���ا  خلف���ه،  لعب���ني 
اأ�ش���لوب اللع���ب مبهاجم واح���د وهو ميمي 

وخلف���ه ب�ش���ار ر�ش���ن وهمام ط���ارق اللذين 
دائمًا م���ا يعم���ال كثافة عددي���ة يف منطقتي 
الو�ش���ط والدف���اع وم���ع ه���ذا دخ���ل مرمانا 
هدف، كما اأ�شاع لعبو اإيران ثالثة اأهداف 

كادت ت�شيب مرمانا!
واأعرب عن امتعا�ش���ه لهذه ال�ش���رتاتيجية 
العقيمة التي انتهجه���ا كاتانيت�س واأعادتنا 
اىل املرب���ع الأول عندما طّبقه���ا بداية الأمر 
يف كاأ�س اآ�شيا يف الإمارات والبطولة التي 
�ش���بقتها والتي اأعقبتها ومل جتِد نفعًا، ومع 
كل ه���ذا، لكنن���ا دعمن���اه جميعًا خ�شو�ش���ًا 
يف املباراتني اللتني �ش���بقتا مب���اراة اإيران، 
برغم اننا ندرك جيدًا اأن هذا الأداء والنهج 

العقيم �شوف يوؤّثر على امل�شتوى.

الهجوم ال�صاغط
وتابع :نعي جيدًا اأن منتخبنا �شَمن التاأهل 
ب���كل الأحوال، م���ا جعلنا ن�ش���ّلم ونر�ش���خ 
لالأمر الواقع، لكن ثّمة اأ�شئلة تنتاب اجلميع 
مفادها مل���اذا مل ينته���ج كاتانيت�س ا�ش���لوب 
الهج���وم ال�ش���اغط مب�ش���اركة مهاج���م ثاٍن 
مع ميمي ف�ش���اًل عن تنظي���م اخلط الدفاعي 

بال�ش���كل الأمثل؟ فاملدرب �ش���راحة يتحمل 
م�ش���توى  وبوؤ����س  اخل�ش���ارة  م�ش���وؤولية 
منتخبن���ا، وكان عليه اأن ي�ش���تقطب لعبني 
مغرتبني ك�شرورة ملّحة لنعا�س املنتخب، 
لأن ه���وؤلء الالعبني ُهم �ش���فوة ما موجود 

من الالعبني املحليني.

فقدان الثقة
واأ�ش���كل حممود كثريًا على مدرب املنتخب 
الذي اأنهك لعبينا با�ش���لوبه العقيم والذي 
كان م���ردوده �ش���لبيًا عل���ى اأداء الالعب���ني، 
وال�ش���ورة  الثق���ة  فقدانه���م  حي���ث  م���ن 
والهوي���ة واللياق���ة وكل �ش���يء، ف���اإن اأبقى 
احت���اد الك���رة عل���ى كاتانيت�س بدف���ة قيادة 
املنتخ���ب يف املرحل���ة القادم���ة واتبع نف�س 
املرحل���ة  يف  وال�ش���لوب  ال�ش���رتاتيجية 
ال�ش���ابقة والدكتاتوري���ة املع���روف بها، من 
دون اأن ي�ش���تمع لآراء وكالم الآخري���ن اأو 
يتقّب���ل منهم اأية فك���رة، من غ���ري املمكن اأن 
يتاأه���ل منتخبنا اىل النهائيات يف مونديال 
قطر اأو حتى كاأ�س اآ�ش���يا يف ال�ش���ني، ومن 

ال�شعب اأو امل�شتحيل اأن يتاأهل!
وا�ش���تدرك :ل ميكن ب���اأي حال من الأحوال 
م�ش���وؤولية  منتخبن���ا  لعب���ي  نحّم���ل  اأن 
اخل�ش���ارة التي تعّر����س لها املنتخ���ب اأمام 
اي���ران، هن���اك اب���داع يتمت���ع ب���ه لعبون���ا 
داخ���ل امل�ش���تطيل، لك���ن لالأ�ش���ف فم���ا كان 
م���ن كاتانيت����س اإل اأن يحّجمه���م ويجعلهم 
يدافع���ون يف منطقة لع���ب منتخبنا اأي يف 
منت�شف منطقتنا ولي�س منت�شف ال�شاحة!

ال�صلوب الدفاعي
وت�ش���اءل حممود:هل من املعقول اأن ينتهج 
اأي م���درب بالع���امل اأ�ش���لوبًا دفاعي���ًا اأم���ام 
منتخ���ب اإيران الذي هو اأ�ش���اًل يخ�ش���ى اأن 
تهتّز �ش���باكه بهدف يدخل مرماه وُي�ش���عب 
ال�ش���يطرة على الو�ش���ع لأنه دخ���ل املباراة 
ول ميتلك �ش���وى خيار الفوز ال���ذي ُيعيده 
اىل الواجهة فاإن ح�ش���ل وتعادل اأو خ�ش���ر 
�ش���يكون ر�ش���ميًا خارج احل�ش���ابات، وهذا 
مل يح�ش���ل م���ن قبل، ب���ل اأول م���ّرة بتاريخ 
املنتخ���ب الإيراين وعل���ى مّر الع�ش���ور اأن 
يك���ون به���ذا امل�ش���توى ال�ش���عيف والهزيل 
منذ بداي���ة الت�ش���فيات، لكن لالأ�ش���ف الذي 
ح�شل اأن مدرب منتخبنا كاتانيت�س منحهم 
ال�شوء الأخ�شر وف�شح لهم املجال ملهاجمة 
منتخبنا وال�ش���غط عليه ب�ش���احتنا وكاأننا 
يف وح���دة تدريبية متنحه���م الكرة وتطلب 
منه���م مهاجمتن���ا ف���كل م���ا ح�ش���ل يتحّمل���ه 
كاتانيت�س ولي�س الالعبني الذين هم اأدوات 

بيد املدرب.

حّمل املدرب م�صوؤولية اخل�صارة اأمام اإيران

حيدر محمود: �أ�شلوب كاتانيت�ش عقيم وديكتاتوريته لن توؤهلنا للمونديال

 الدوحة/ خا�ص باملدى

اأعلنت اللجن���ة املحلية املنظمة لبطول���ة كاأ�س العرب 
FIFA قطر 2021 عن جاهزية ملعب خليفة الدويل، 
اأحد مالعب مونديال 2022، وملعب جا�ش���م بن حمد 
بنادي ال�شد الريا�ش���ي، لت�شييف الت�شفيات املوؤهلة 

للبطولة التي تنظمها قطر نهاية العام اجلاري.
وتتناف����س يف الت�ش���فيات املنتخب���ات الأربعة ع�ش���ر 
الأق���ل ت�ش���نيفًا وف���ق ترتي���ب املنتخب���ات الوطني���ة 
ال�ش���ادر ع���ن الحت���اد الدويل لك���رة الق���دم )الفيفا(، 

حلجز �شبع بطاقات موؤهلة لنهائيات البطولة.
 25-19 م���ن  مباري���ات  �ش���بع  الت�ش���فيات  وت�ش���هد 
حزيران اجل���اري، بواقع مباراة واح���دة يوميًا عند 
الثامن���ة م�ش���اًء بتوقيت العا�ش���مة بغ���داد، وتنطلق 
مبواجهة ب���ني منتخب���ي ليبيا وال�ش���ودان يف ملعب 
خليفة ال���دويل، تليها يف 20 حزي���ران مباراة جتمع 

بني ُعمان وال�ش���ومال يف ملعب جا�ش���م بن حمد، ثم 
مب���اراة الأردن وجن���وب ال�ش���ودان ي���وم 21 منه يف 
ملعب خليفة الدويل، وي�ش���هد ملعب جا�ش���م بن حمد 
ي���وم 22 حزيران مواجه���ة بني منتخب���ي موريتانيا 
واليم���ن، ويلتقي منتخ���ب لبنان نظ���ريه اجليبوتي 
ي���وم 23 منه يف ملعب خليفة الدويل، ويجمع ملعب 
جا�شم بن حمد يف 24 حزيران بني منتخبي فل�شطني 
وجزر القمر، على اأن تختتم الت�شفيات املوؤهلة لكاأ�س 
العرب يوم 25 منه مبواجهة خليجية ي�شيفها ملعب 

خليفة الدويل بني منتخبي البحرين والكويت.
و�شتن�ش���م املنتخب���ات ال�ش���بعة املتاأهل���ة م���ن مرحلة 
تاأهل���ت  الت���ي  الت�ش���عة  املنتخب���ات  اإىل  الت�ش���فيات 
مبا�ش���رة لنهائي���ات البطول���ة بعد اأن ت�ش���درت قائمة 
املنتخب���ات العربية يف ت�ش���نيف الفيف���ا، وهي )قطر 
- الدول���ة امل�ش���يفة – والع���راق وتون����س واجلزائر 

واملغرب  وم�شر وال�شعودية والإمارات و�شوريا(.

ت�شفيات كاأ�ش �لعرب ت�شعل مناف�شة 14 منتخبا

 متابعة / املدى

ك�ش���بت لعبة اجل���ودو يف العراق جياًل 
جدي���دًا من الالعبني امله���رة، وذلك على 
هام�س مناف�ش���ات بطولة اأر�س ال�شالم 
الودي���ة الت���ي اأقيمت على قاعة م�ش���رح 
منت���دى “ال�ش���هيد �ش���باح الكرعاوي” 
التابع ملديرية �ش���باب وريا�شة النجف 
الأ�ش���رف، وت���ّوج املنت���دى بلقبه���ا بعد 

مناف�شة مثرية مع اأربعة منتديات.
وقال اأمني عام الحتاد الفرعي للجودو 
يف النج���ف علي نظ���ار، ل�)امل���دى(: ان 
بطول���ة اأر�س ال�ش���الم الودية، �ش���هدت 
م�شاركة منتديات )الإمام علي ومنتدى 
احل���رية ومنتدى النموذج���ي ومنتدى 
ال�شهيد �ش���باح الكرعاوي( التي متتاز 
برعايتها لريا�ش���يي اجلودو وحر�شها 

على تطوير قدراتهم.
واأ�ش���اف اأن “ه���ذه البطول���ة الودي���ة 
ريا�ش���ة  م�ش���وؤويل  قب���ل  م���ن  نّظم���ت 
لع���ودة  املحافظ���ة متهي���دًا  اللعب���ة يف 

روح الن���زالت والألف���ة ب���ني الالعبني، 
الذين ابتعدوا لفرتة طويلة عن ب�ش���اط 
اجل���ودو اأ�ش���وة ببقي���ة الألع���اب، على 
خلفية وباء كورونا )كوفيد-19( الذي 
تف�ّش���ى بالعامل اأجمع، ف�ش���اًل عن رغبة 
امل�ش���وؤولني يف تطوير مه���ارات لعبي 

املنتديات«.
ولف���ت نظار اىل “اأن البطولة اأ�ش���فرت 
ع���ن ولدة جي���ل جدي���د عل���ى ب�ش���اط 
اجلودو م���ن املتوقع اأن يكون له �ش���اأن 
كبري يف قادم الأيام، مو�شحًا اأن هوؤلء 
الفتية ال�ش���غار ُهم من �ش���يكونوا عماد 
امل�ش���تقبل م���ن خ���الل امله���ارات العالية 
تتنا�ش���ب  ل  والت���ي  ميتلكونه���ا  الت���ي 
م���ع اأعماره���م اليافع���ة، م�ش���ّددًا عل���ى 
�ش���رورة احت�ش���انهم بال�ش���ورة التي 
تتالئ���م مع بن���اء م�ش���تقبل اللعبة الذي 
تعطّل كثريًا ب�ش���بب ارها�ش���ات وجود 
احتادي���ني حمليني لها، ما جعلها تتاأّخر 
ع���ن دول املنطقة الت���ي اجتازتنا كثريًا 

بامكانياتها.

والدة جيل جديد للجودو في بطولة 
�ل�شالم بالنجف

اإعالن رقم )2021/10(
)اأمانة بغداد / دائرة امل�صاريع(

- يس��ر )أمان��ة بغداد / دائرة املش��اريع( دعوة جميع الراغبني م��ن ذوي اخلبرة واالختصاص لتق��دمي عطاءاتهم اخلاصة مبناقصة 
)اعمال تأهيل وتطوير احمللة 631( حيث تتوفر التخصيصات املالية ضمن املوازنة االس��تثمارية مش��روع تأهيل وتطوير واكساء 
الش��وارع واحملالت الرئيس��ية في مدينة بغداد / ضمن الباب )5( القس��م )22( نوع االس��تثمار )1( إزاء الفصل )2( املادة )9( نوع 
)2( تسلس��ل )124( ضمن قطاع النقل واالتصاالت وبكلفة تخمينية مقدارها )2.574.500.000( ملياران وخمس��مائة وأربعة 
وس��بعون مليون وخمس��مائة ألف دينار عراقي فقط وبإمكان الراغبني بشراء وثائق املناقصة مراجعة مقر )ديوان أمانة بغداد 
/ الطاب��ق األول / قس��م العق��ود العامة / الكائن قرب س��احة اخلالني( في أوقات الدوام الرس��مي لغ��رض احلصول على وثائق 

املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق غير قابلة للرد والبالغة )200.000( مئتا ألف دينار مع مراعاة ما يلي: 
1- يلت��زم املتق��دم بأن يتضمن عطاءه تأمينات أولية على ش��كل خطاب ضمان او صك مصدق ومبلغ )25.745.000( خمس��ة 
وعش��رون مليون وسبعمائة وخمس��ة واربعون ألف دينار عراقي فقط والذي يشكل نسبة )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية 

للمناقصة.
2- تقدمي )هوية تصنيف املقاولني / انشائية / الدرجة السادسة(. 

3- تق��دمي ب��راءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب / قس��م الش��ركات معنونة الى امانة بغداد ناف��ذة خالل فترة تقدمي 
العطاء باسم الشركة مع الهوية الضريبية. 

4- يلت��زم مق��دم العطاء بتقدمي عطاءه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياس��ية  بكافة اقس��امها بعد دراس��تها واالطالع عليها 
وبخالفه سيتم استبعاد عطاءه.

5- يلتزم مقدم العطاء مبلئ القسم الرابع من الوثيقة القياسية وحسب قرص ال� )CD( الذي يتم استالمه وتقدميه ورقياً بعد 
ختمه باخلتم احلي اخلاص بالشركة.

6- تقدمي متطلبات الوثيقة القياس��ية بكافة اقسامها ورقياً على ش��كل ملفات )سبايرول( مع الوثائق املكونة للعطاء بعد 
ختمها باخلتم احلي اخلاص مبقدم العطاء. 

7- تقدمي نسخة من املستمسكات اخلاصة باملدير املفوض )بطاقة السكن – هوية األحوال املدنية – شهادة اجلنسية العراقية( 
مع جميع املتطلبات الوارد ذكرها في ورقة بيانات العطاء.

8- تقدمي عقد مشاركة في حال تقدمي العطاء من قبل شركتني او اكثر مصدق اصولياً. 
9- وصل شراء املناقصة النسخة االصلية.

10- سيتم عقد مؤمتر خاص باالجابة عن استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )العاشرة( من صباح يوم )اخلميس( 
املوافق )2021/6/24( في مقر دائرة املشاريع. 

11- تسلم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم )بنسخة اصلية موقعة ومختومة من قبل مقدم العطاء( مثبت عليها اسم 
مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة في املوعد احملدد لغلق املناقصة في متام الساعة )الثانية 
عشر ظهراً وحسب التوقيت احمللي ملدينة بغداد( ليوم )األربعاء( املوافق )2021/6/30( في مقر ديوان امانة بغداد / الطابق األول / 
قسم العقود العامة / وفي حالة مصادفة ذلك اليوم عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسترفض العطاءات املتأخرة 

عن املوعد احملدد أعاله.
12- يت��م فت��ح العطاءات بحضور مقدم��ي العطاءات او ممثليهم الراغب��ني باحلضور على العنوان املبني ف��ي أعاله في الزمان 

والتاريخ املذكور. 

13- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن. 

حم�صن حمزة عطية 
مدير عام دائرة امل�صاريع 

والية استفسارات تتم املراسلة على عنوان البريد االلكتروني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة: 
 E-mail: mashareaa@amanatbaghdad.gov.iq

 E-mail: alukud@amanatbaghdad.gov.iq



فالتعاي�����ش الأخوي والوطن����ي اأو املواطني 
هو ال�صائ����د. واجلمي����ع يعمل����ون للم�صلحة 
العلي����ا للدول����ة واملجتم����ع والب����اد. وله����ذا 
ال�صبب تقدم����وا وحققوا اإجنازات ح�صارية 
�صخم����ة. ولك����ن ينبغ����ي الع����راف اأنن����ا مل 
ن�صتط����ع نحن حتى الآن حتقيق هذه الطفرة 
النوعية ل فكرًيا ول �صيا�صًيا ول اجتماعًيا. 
والدلي����ل م����ا يح�صل م����ن م�ص����اكل حالًيا يف 
العديد من جمتمعاتنا العربية اأو الإ�صامية 
حي����ث يفر�����ش املذه����ب الواح����د اأو ال����راأي 
الأوحد نف�صه بكل قوة ول ي�صمح بالختاف 
اأب����ًدا. وال�صبب هو اأنن����ا مل ن�صهد بعد حركة 
تنويرية كب����رة كما ح�ص����ل يف اأوروبا ومل 
ينت�صر عندنا الفه����م الفل�صفي العميق للدين 
عل����ى الفهم التكف����ري الظامي كم����ا انت�صر 
عنده����م. ولكن يبدو اأننا نق����ف على م�صارف 
الدخول يف هذه النه�صة التفاعلية اخلاقة. 
وق����د ابتداأنا نعاين م����ا نعانيه من خما�صات 

عنيفة واختاجات هائجة. 
مهم����ا يك����ن من اأم����ر ف����اإن كب����ار املفكرين يف 
الغ����رب وال�ص����رق يقول����ون ل����ك م����ا معن����اه: 
لق����د ظه����ر مفه����وم الت�صام����ح يف اأوروبا كرد 
فع����ل عل����ى التع�ص����ب الدين����ي بع����د اأن عانت  
كث����ًرا م����ن ح����روب املذاهب امل�صيحي����ة فيما 
بينه����ا وبخا�ص����ة احل����روب الكاثوليكي����ة – 
الربوت�صتانتي����ة. فلول اأنه����م ذبحوا بع�صهم 
����ا على الهوية طيلة �صن����وات و�صنوات  بع�صً
ا ملا  ب����ل وحاولوا ا�صتئ�ص����ال بع�صه����م بع�صً
ظهر مفه����وم الت�صامح كحل وحيد للتعاي�ش، 
وملا �صع����روا باحلاجة اإىل بل����ورة فهم جديد 
ل  كان����وا  فمتع�صبوه����م  والإمي����ان.  للدي����ن 
يقلون خطورة ع����ن متع�صبينا ومتطرفينا. 
لول اأنه����م عانوا ما نعاين منه نحن حالًيا ملا 
ظه����رت كل تلك املوؤلف����ات التنويرية العديدة 
الت����ي تتحدث ع����ن ف�صائ����ل الت�صامح وتدين 
التع�صب و�ص����روره وخماطره على املجتمع 
ككل. نذك����ر م����ن بينه����ا عل����ى �صبي����ل املثال ل 
احل�صر كتاب الفيل�صوف الإنكليزي ال�صهر 
ج����ون ل����وك: مقالة ع����ن الت�صام����ح 1667 اأو 
كتاب الفيل�صوف الفرن�ص����ي فولتر بعد مئة 
عام بال�صبط وحت����ت نف�ش العنوان تقريًبا: 

ر�صالة يف الت�صامح 1763 الخ 

يف البداية كان التع�صب ل الت�صامح!
ينبغ����ي علينا الع����راف باحلقيق����ة التالية: 
لي�����ش من ال�صه����ل اأن يكون امل����رء مت�صاحًما. 
لي�����ش م����ن ال�صه����ل اأن يقب����ل بال����راأي الآخ����ر 
املختل����ف عن راأيه وعقيدته. لي�ش كل النا�ش 
فولتر ال����ذي قال: قد اأختلف معك يف الراأي 
ولكن����ي م�صتع����د لأن اأ�صح����ي بحيات����ي لكي 
ت�صتطي����ع التعب����ر ع����ن راأي����ك! ه����ذا موقف 
اأو  الكب����ار،  اإل  علي����ه  يق����در  ل  دميقراط����ي 
كب����ار الكب����ار. ولذا ف����اإن الت�صام����ح لي�ش هو 
احلال����ة الطبيعي����ة لاإن�صان واإمن����ا التع�صب 
ه����و احلال����ة الطبيعي����ة. ينبغ����ي اأن نعرف 
باحلقيق����ة: الب�صر لي�ص����وا مائكة يف احلالة 
الطبيعي����ة! واإمنا هم ذئ����اب �صارية بع�صهم 
جت����اه بع�ش كما ق����ال هوب����ز. الإن�صان ذئب 
لأخي����ه الإن�صان. والق����وي يقتل ال�صعيف اأو 
يفر�ص����ه كما تفع����ل الوحو�����ش يف الغابات. 
ول����ذا فالب�صر بحاج����ة اإىل تطوي����ر وتهذيب 
وت�صذيب لك����ي يقربوا م����ن مرحلة املائكة 
احل�صاري����ن كما نراه����م يف �صوي�صرا حالًيا 
اأو يف الرنوي����ج والدامن����ارك وبقية البلدان 
اأن  يعن����ي  وه����ذا  الراقي����ة.  الإ�صكندنافي����ة 
الت�صام����ح حالة مكت�صبة ع����ن طريق التثقيف 
و�ص����ن  والتنوي����ر  والتهذي����ب  والتعلي����م 
القوانن اجلديدة التي تفر�ش علينا جميًعا 

اح����رام كرامة الإن�صان الآخر اأًيا يكن اأ�صله 
وف�صل����ه اأو دين����ه وطائفت����ه ومذهب����ه. وهذا 
موقف جديد يف تاريخ الفكر وي�صكل قطيعة 
كب����رة بالقيا�����ش اإىل الع�ص����ور الو�صط����ى. 
ومل حت�ص����ل هذه القطيعة حت����ى الآن اإل يف 
املجتمع����ات املتقدمة.. وبالت����ايل فالت�صامح 
يتطلب من الإن�صان اأن يقوم بجهد ذاتي على 
ذات����ه لكي يتخل�ش من ذاته: اأي من روا�صب 
الع�صبي����ة العمي����اء التي ترب�����ش يف اأعماق 
اأعماق����ه. ونق�ص����د بذل����ك التع�ص����ب الأعم����ى 
اأح�صانه����ا  ن�ص����اأ يف  الت����ي  لعقائ����د طائفت����ه 
وترب����ى عليها وت�صرب عقائده����ا منذ نعومة 
اأظف����اره. وه����ذه عملي����ة لي�ص����ت �صهل����ة على 
الإط����اق بل يرافقها مت����زق نف�صاين ونزيف 
داخل����ي حاد. بعدئذ ميكن للم����رء اأن يعرف 
لاآخرين ببع�����ش احلق يف الوجود و�صحة 
العقي����دة حتى ولو ظ����ل يح����ب عقيدته اأكرث 
م����ن عقائده����م. فه����ذا �ص����يء مفه����وم. ل اأحد 
يج����ربك على اأن حتب عقائ����د الآخرين مثلما 
حت����ب عقيدتك. ولك����ن باإمكان����ك اإذا ما بذلت 
بع�����ش اجله����د عل����ى نف�ص����ك اأن تتفه����م ح����ب 
الآخرين لعقيدتهم واأديانهم مثلما حتب اأنت 
عقيدت����ك ودينك. وعن ه����ذا التفهم العقاين 
املو�صوع����ي املتبادل ينتج موق����ف الت�صامح 
والقب����ول بالتعددي����ة. وي�صاع����د عل����ى ذل����ك 
تو�صيع املدارك الثقافي����ة والعقلية للفرد عن 
طريق تدري�ش م����ادة  تاريخ الأديان املقارنة 
اأو علم الأديان املقارنة يف املدار�ش واملعاهد 
العليا. وه����ي مادة غر معتم����دة لاأ�صف يف 
معظم جامعاتنا العربية حتى الآن. ولو اأننا 
اأدخلناه����ا لعرف الإن�ص����ان العربي اأو امل�صلم 
اأن هناك نواة اأخاقي����ة م�صركة لدى جميع 
الأدي����ان دون ا�صتثن����اء األ وه����ي: ل تقت����ل، 
ل ت�ص����رق، ل ت����زن، ل تك����ذب، ل تعت����د عل����ى 
جارك، اأحب لأخيك م����ا حتبه لنف�صك، اأ�صفق 
عل����ى الفقر وال�صعيف وابن ال�صبيل... اإىل 
اآخ����ر هذه القيم والف�صائ����ل العليا املوجودة 
يف الإ�ص����ام كم����ا يف امل�صيحي����ة والبوذي����ة 
واليهودية الخ...”فاأما اليتيم فا تقهر، واأما 
ال�صائ����ل فا تنهر، واأم����ا بنعمة ربك فحدث” 
وبالت����ايل  احلكي����م..  الذك����ر  يف  ج����اء  كم����ا 
ففيم����ا وراء الختاف الكب����ر يف الطقو�ش 
وال�صعائر بن الأدي����ان الكربى هناك مبادئ 
كوني����ة عامة جتم����ع بينن����ا كلنا �ص����واء اأكنا 
م�صلم����ن اأم م�صيحين اأم يه����وًدا اأم بوذين 
اأم هندو�صي����ن اأم كونفو�صيو�صين اأم حتى 
موؤمنن فق����ط بالفل�صفة العقانية التنويرية 
احلديث����ة كم����ا هو علي����ه احلال فيم����ا يخ�ش 
معظ����م �صكان الغرب املتق����دم حالًيا. ومعلوم 
اأن الذي����ن يذهب����ون اإىل الكني�ص����ة وي����وؤدون 
ال�صعائ����ر الديني����ة يوم الأح����د  يف فرن�صا مل 
يع����د يتج����اوز ال�صبع����ة اأو الثماني����ة باملائ����ة 
ومعظمه����م من العجائز. ولك����ن هذا ل يعني 
اأن الآخري����ن لي�ص����وا موؤمنن بقي����م اأخاقية 
دة. فالواق����ع اأن����ه ل����ول تقيده����م بقي����م  حم����دَّ
اأخاقي����ة معينة خلرب����ت الدني����ا عندهم وملا 
تو�صل����وا اإىل كل ه����ذا العم����ران والزدهار. 
نق����ول ذلك ونح����ن نعل����م اأن بلدانه����م عامرة 
متط����ورة بل واأكرث تط����وًرا م����ن كل البلدان 
الأخرى التي متار�ش فيها الطقو�ش الدينية 
باملظاه����ر  ل  بالأفع����ال  فالع����ربة  بكثاف����ة. 
ال�صتعرا�صي����ة والأق����وال. ينبغ����ي العلم اأن  
القيم التي ن�ش عليها كانط موؤ�ص�ش الفل�صفة 
العقاني����ة احلديثة تلتق����ي بالقيم التي ن�ش 
عليها الإجني����ل اأو القراآن حي����ث تقول الآية 
الكرمية: “فم����ن يعمل مثقال ذرة خًرا يره. 
ومن يعمل مثقال ذرة �صًرا يره”. وهذا مبداأ 
اأخاق����ي كوين ينطب����ق على جمي����ع البلدان 

وال�صع����وب. ومن اتبع����ه يف �صلوكه اليومي 
ربح الدنيا والآخرة.

واأخًرا يرى املوؤرخ رينيه رميون الذي كان 
رئي�ش معه����د العلوم ال�صيا�صي����ة يف باري�ش 
�صابًق����ا والذي تويف قبل ب�ص����ع �صنوات عن 
عم����ر يناه����ز الثامن����ة والثمان����ن اأن الع����امل 
الإ�صام����ي يعي�����ش حالًيا اأزمت����ه الكربى مع 
احلداثة و�صوف يتغلب عليها لحًقا كما فعلت 
امل�صيحية التي عا�صت نف�ش الأزمة يف القرن 
التا�صع ع�صر وتغلبت عليها. وبالتايل فهناك 
م�صافة مائة �صنة اأو مائة وخم�صن �صنة بن 
الأزمت����ن. فبعد اأن كان املذه����ب الكاثوليكي 
يكّف����ر جميع الأدي����ان راح يعرف بها ويعلن 
احرام����ه لعقائده����ا واإميانه����ا ع����ام 1962. 
واأ�ص����در عندئ����ذ فت����اوى لهوتي����ة جدي����دة 

جريئ����ة ج����ًدا وم�ص����ادة لل�صابق����ة. وقال مبا 
معناه: اإننا نحرم عقائد امل�صلمن واإميانهم 
ونري����د اأن نط����وي �صفح����ة املا�ص����ي الأليمة 
وال�ص����وداء اإىل غر رجع����ة. نريد اأن نطوي 
�صفح����ة األ����ف واأربعمائ����ة �صنة م����ن ال�صدام 
وال�ص����راع. وهذا انقاب فكري وديني رائع 
م����ا كان ممكًن����ا يف املا�ص����ي ولكن����ه اأ�صب����ح 
ممكًنا بعد اأن تطورت اأوروبا وتقدمت على 
خمتل����ف الأ�صع����دة وامل�صتوي����ات. وبالتايل 
فالتط����ور ممكن حت����ى يف ال�ص����وؤون الدينية 
ول����ن ت�صلح اأمور دنيانا قبل اأن ت�صلح اأمور 
ديننا: اأي قب����ل اأن نفهم ديننا ب�صكل �صحيح 
و�صليم ومتنّور. و�صوف يجيء الوقت الذي 
ت�صتنر فيه �صعوبنا العربية اإ�صامية كانت 

اأم م�صيحية. واإن غًدا لناظره قريب..
ريك����ور  ب����ول  ت�صريح����ات  يخ�����ش  فيم����ا   
وريني����ه رميون و�صواهما من كبار املفكرين 

ع����ن الت�صام����ح اأحي����ل الق����ارئ اإىل الكت����اب 
اجلماع����ي ال�ص����ادر يف باري�ش ع����ام 1998 
بعن����وان: التع�ص����ب . ل ن�صتطي����ع التح����دث 
ع����ن الت�صامح من دون ذك����ر املعاك�ش له: اأي 
التع�ص����ب. ل ن�صتطي����ع اأن نفهم ه����ذا اإل يف 
�صوء ذاك. وه����و يف الأ�صل ي�صم بن دفتيه 
مداخات املوؤمتر الدويل الكبر الذي عقدته 
اليوني�صكو يف باري�ش عام 1997 بالتعاون 
مع جامعة ال�صورب����ون. وقد �صارك فيه كبار 
املفكري����ن من �صت����ى اأنحاء الع����امل. نذكر من 
بينه����م اأمربت����و اإيكو الذي ق����ال اإن التع�صب 
�ص����د الآخر �ص����يء طبيعي ل����دى الطفل الذي 
يرغ����ب يف امت����اك كل ما هو موج����ود اأمامه 
ويعجب����ه. ول يري����د لطف����ل اآخ����ر اأن يناف�صه 
عل����ى ذلك. واأما الت�صامح فه����و نتيجة التعلم 
التدريجي �صيًئ����ا ف�صيًئا. لي�ش من ال�صهل اأن 
تك����ون مت�صاحًم����ا. وهذا يعن����ي اأن التع�صب 

�صيء فطري يولد مع الإن�صان، اأما الت�صامح 
ف�ص����يء مكت�ص����ب ُين����ال ع����ن طري����ق املدر�صة 
والبيت والتعليم والثقاف����ة. واأما من اجلهة 
العربي����ة اأو الإ�صامية فق����د �صاهم يف تاأليف 
ه����ذا الكتاب املمت����ع كل من املفك����ر التون�صي 
حمم����د الطالب����ي واملفك����ر اجلزائ����ري حممد 
اأركون. فالأول قدم بحًثا بعنوان: الت�صامح 
والتع�صب يف الراث الإ�صامي. اأما الثاين، 
اأي اأرك����ون، فق����دم بحًثا بعن����وان: الت�صامح 
والتع�ص����ب وم����ا ل يط����اق اأو ل يحتم����ل يف 
الراث الإ�صامي. ن�صي����ت اأن اأ�صيف اإليهما 
الباح����ث اجلزائ����ري مال����ك �صب����ل ال����ذي قدم 
بحًثا بعنوان: الت�صامح والتع�صب على كلتا 

�صفتي البحر الأبي�ش املتو�صط، الخ..
على اأي ح����ال ناحظ من خ����ال ا�صتعرا�ش 
كل ه����ذه الأبح����اث واملداخ����ات اأن الت�صور 
للدي����ن  احلدي����ث  التنوي����ري  الفل�صف����ي 
يختل����ف كلًيا عن ت�صور الع�ص����ور الو�صطى 
والظامي����ات الإخواني����ة التي ع�صن����ا عليها 
قروًن����ا متطاول����ة ول ن����زال. وبالتايل فلي�ش 
م����ن ال�صه����ل تبني����ه. ي�صعب علين����ا اأن نقطع 
املوروث����ة  الت�ص����ورات  م����ع  واح����دة  دفع����ة 
القدمي����ة. ي�صع����ب علينا اأن نع����رف اأن دين 
الآخرين ل����ه عاقة باحلقيق����ة ولي�ش خاطًئا 
اأو باطًا كلًيا كما كن����ا نعتقد �صابًقا. ي�صعب 
علين����ا اأن نع����رف باحلرية الديني����ة باملعنى 
احلدي����ث للكلم����ة: اأي حرية التدي����ن اأو عدم 
التدين ومع ذلك تظل مواطًنا. ي�صعب علينا 
اأن نع����رف مب�صروعي����ة التعددي����ة الديني����ة 
واملذهبي����ة يف املجتم����ع الواح����د. فاأوروب����ا 
ا هك����ذا قبل اأن ت�صتنر وتتح�صر  كانت اأي�صً
وتنت�ص����ر فيه����ا الأف����كار العلمي����ة والفل�صفية 
عل����ى اأو�ص����ع نط����اق. ينبغ����ي الع����راف اأن 
املفه����وم النغاقي القدمي للدي����ن يوؤدي اإىل 
�صدام احل�ص����ارات، هذا يف حن اأن املفهوم 
احلدي����ث املنفت����ح املت�صام����ح ال����ذي تتبن����اه 
الإم����ارات العربي����ة املتحدة مثًا ي����وؤدي اإىل 
حوار احل�صارات ب����ل وحتالف احل�صارات 

وتعاونها امل�صرك ملا فيه خر الب�صرية.
واأخًرا �صاأق����ول ما يلي: اإن انت�صار الأنوار 
عل����ى الظلمات يف العامل العربي والإ�صامي 
كل����ه �صوف ي�صتغرق وقًت����ا طويًا. وذلك لأن 
الظلمات ه����ي املهيمنة على العقول منذ اأكرث 
بة هي  من األف �صنة. الثقافة الظامية املتع�صّ
املهيمن����ة على ال�ص����ارع والبي����وت واملكتبات 
واجلوام����ع واجلامع����ات. وبالت����ايل فلك����ي 
تنبثق الأنوار يف العامل العربي ينبغي اأوًل 
تفكي����ك كل ه����ذه الثقاف����ة الظامي����ة املهيمنة 
علين����ا م����ن امله����د اإىل اللح����د. ت����راث باأكمل����ه 
ينبغ����ي تفكيكه لك����ي ينبثق الن����ور من رحم 
الظام. على اأنقا�����ش البيت الراثي القدمي 
�صوف ينه�ش البني����ان اجلديد. وهي عملية 

ع�صرة جًدا و�صاقة على النف�ش لأنها تدخلنا 
يف معركة حادة ومبا�صرة مع اأنف�صنا. ولكن 

ل بد مما لي�ش منه بد..
واأخًرا نطرح هذا ال�صوؤال:

هل ميك����ن اأن يخرج العرب من الظلمات اإىل 
النور يف املدى املنظور؟

كل ه����ذا الكت����اب يح����اول اأن يجي����ب ب�ص����كل 
مبا�صر اأو غر مبا�صر على ال�صوؤال املطروح. 
الإخوجني����ة  الظلم����ات  اأن  يف  ري����ب  ل 
علين����ا  تخي����م  تظ����ل  �ص����وف  الداع�صي����ة   -
كالكابو�����ش وتخن����ق اأنفا�صنا لف����رة طويلة 
مقبل����ة. ل اأري����د اأن اأبيعك����م واأبي����ع نف�ص����ي 
اأوهاًما. الق�صة طويل����ة ومعقدة. ولكن كلما 
تزاي����د تعليم الفتيان والفتي����ات، ا�صت�صاءت 
عقوله����م بالأف����كار احلديث����ة، كلم����ا تراجعت 
ن�صبة الأمي����ة والفقر واجلهل، انح�صرت عن 
وجهنا هذه الظلم����ات. هناك نقطة اأ�صا�صية: 
وه����ي اأن����ه ينبغ����ي اأن يقبل امل�صل����م بتطبيق 
منهجي����ة النق����د التاريخ����ي والفل�صف����ي على 
عقيدت����ه ودين����ه ون�صو�ص����ه املقد�ص����ة مثلما 
اأوروب����ا واإن  امل�صيح����ي يف  الإن�ص����ان  قب����ل 
عل����ى م�ص�ش وبعد تلك����وؤ كبر وجهد جهيد. 
وه����ذا لي�ش بالأم����ر ال�صه����ل ول الي�صر. بل 
اإن����ه م����ن اأ�صع����ب ال�صع����اب واأ�ص����ق الأم����ور 
على النف�����ش. لي�ش من ال�صهل اأن نتخلى عن 
النظ����رة التبجيلية القدا�صي����ة املهيمنة علينا 
منذ مئات ال�صن����ن التي ت�صربناها وت�صبعنا 
به����ا على م����دار القرون. لي�ش م����ن ال�صهل اأن 
نتخلى عنها ونحل حملها النظرة التاريخية 
والفل�صفي����ة التنويرية للدين. هذه �صرورة 
طويلة ومعقدة جًدا. ولكن كل هذا اآت ل ريب 
في����ه. ل ميكن اأن يبق����ى امل�صلمون مبناأى عن 
حرك����ة الع�صور احلديث����ة. ل ميكن اأن يبقوا 
اإىل الأب����د متقوقع����ن على ذاته����م ومنغلقن 
عل����ى اأنف�صهم. عاج����ًا اأو اآجًا �ص����وف ُتفتح 
امللف����ات القدمي����ة عل����ى م�صراعيه����ا: اأق�ص����د 
امللف����ات الراثي����ة. وعاج����ًا اأو اآج����ًا �صوف 
يت�صال����ح الإ�ص����ام لي�����ش مع احلداث����ة فقط 
ا! انظ����ر اإىل ال�صراعات  واإمن����ا مع ذاته اأي�صً
الطائفي����ة واملذهبي����ة امل�صتعل����ة حالًي����ا التي 
ت����كاد تدمرنا تدمًرا. عاج����ًا اأو اآجًا �صوف 
يتخل����ى امل�صلمون، واإن ب�صعوبة بالغة واأمل 
مري����ر، عن عقيدته����م التكفري����ة التي تربوا 
عليه����ا وت�صبع����وا به����ا طيلة ق����رون وقرون. 
وه����ي عقي����دة كان����ت توؤم����ن له����م اإح�صا�ًص����ا 
هائ����ًا بالتفوق على جمي����ع �صعوب الأر�ش. 
– متاي����ًزا  – ول ت����زال  كان����ت توؤم����ن له����م 
متعالًي����ا على جميع الأدي����ان الأخرى. كانت 
ت�صم����ن له����م اجلن����ة ولاآخري����ن الن����ار. من 
هن����ا �صعوب����ة التخل����ي عنه����ا واأك����دا اأق����ول 
ا�صتحال����ة التخل����ي اأحياًنا. ولك����ن عاجًا اأو 
اآجًا �ص����وف تظهر ثقافة ديني����ة جديدة على 
اأنقا�����ش الثقافة الديني����ة القدمية. هنا يكمن 
ره����ان ال�صن����وات القادم����ة. وهذا ه����و معنى 
حل����ول اإ�صام الأنوار حم����ل اإ�صام الإخوان 
الدواع�ش والظلم����ات. اإنها �صرورة هائلة، 
رائع����ة، م�صتقبلية.. ول ميك����ن اأن تنجح اإل 
اإذا نقلن����ا اإىل اللغة العربي����ة روائع احلداثة 
وفتوحاتها الأدبية والعلمية والفل�صفية منذ 
الق����رن ال�صاد�ش ع�ص����ر وحتى الي����وم. وهنا 
تكم����ن معركة الرجم����ة والتعري����ب باملعنى 
ال�صيق والوا�صع للكلمة. فا نه�صات كبرة 

من دون ترجمات كبرة. 

عن كتاب العرب بني الأنوار والظلمات الذي 
�صي�صدر حديثا عن دار املدى 

 د. ه�صام �صالح 
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متى �صتنت�صر اأنوار الت�صامح  على ظلمات التع�صب في العالم العربي؟ 

بادئ ذي بدء �صوف �أقول ما يلي: ال ت�صامح من دون تنوير وال تنوير من دون ت�صامح. هذه حقيقة �أ�صبحت 
َبَدهية. وهذ� يعني �أن هناك عالقة جدلية بينهما. والإ�صاءة حالتنا �لعربية �لر�هنة �صوف �أطرح �ل�صوؤ�ل 

�لتالي: ما ر�أي كبار �لمفكرين بم�صاألة �لتع�صب و�لت�صامح؟ هل نحن متع�صبون بطبيعتنا �أم مت�صامحون؟ ينبغي 
�أال نخجل من طرح �الأ�صئلة �لحقيقية، �الأ�صئلة �لمحرجة، �الأ�صئلة �لح�صا�صة، و�إال فلن نخرج من �لماأزق. هذه 
�الأ�صئلة طرحتها �لمجتمعات �لمتقدمة في �أوروبا وحّلتها. ولذلك لم تعد ت�صهد حروًبا طائفية بين مختلف 

�لمذ�هب �لم�صيحية. لم تعد هناك مجازر على �لهوية بين كاثوليكي وبروت�صتانتي. �لتعاي�ش �ل�صلمي بين 
مختلف �لطو�ئف �أ�صبح حقيقة و�قعة في بلد�ن �أوروبا. و�عتر�ف �لمذ�هب بع�صها ببع�ش �أ�صبح حقيقة 

ا. وما عاد هناك كاثوليكي و�حد يحقد على جاره الأنه بروت�صتانتي �الأ�صل. و�قعة �أي�صً

*  �إن �نت�صار �الأنو�ر على �لظلمات في �لعالم �لعربي و�الإ�صالمي 
كله �صوف ي�صتغرق وقًتا طويال

* ي�صعب علينا �أن نعترف بم�صروعية �لتعددية �لدينية 
ا هكذ� قبل  و�لمذهبية في �لمجتمع �لو�حد. فاأوروبا كانت �أي�صً

�أن ت�صتنير وتتح�صر وتنت�صر فيها �الأفكار �لعلمية و�لفل�صفية 
على �أو�صع نطاق

* ال ريب في �أن �لظلمات �الإخونجية - �لد�ع�صية �صوف تظل 
تخيم علينا كالكابو�ش وتخنق �أنفا�صنا لفترة طويلة مقبلة

* لي�ش من �ل�صهل �أن نتخلى عن �لنظرة �لتبجيلية �لقد��صية 
�لمهيمنة علينا منذ مئات �ل�صنين �لتي ت�صربناها وت�صبعنا بها 

على مد�ر �لقرون



م���ن  العدي���د  العرب���ي، هنال���ك  الوط���ن  يف 
املعاهد وكليات الفنون اجلميلة التي تعنى 
بتدري�س ال�س���ينما، ولك���ن مبناهج تعليمية 
خمتلفة بني هذه وتلك، ومبا يخلق فروقات 
الأكادمي���ي،  الدر����س  مف���ردات  يف  عدي���دة 
وكذل���ك طرائ���ق التدري�س وا�س���لوب تنفيذ 
املحا�سرات التطبيقي���ة العملية، مع الفارق 
ب���ني ه���ذه الدولة وغريه���ا من حي���ث توفر 
امل�ستلزم���ات والأجه���زة والنظم���ة  التقنية 
احلديثة يف التدري�س ويف حقل ال�س���تغال 
ال�س���ينمائي عرب موؤ�س�س���ات النتاج ، الأمر 
ال���ذي يدع���وا اىل الرغب���ة يف تق���ارب ه���ذه 
املناه���ج والأ�س���اليب، مب���ا يع���زز م���ن قيمة 
امل�ستوى التعليمي ووحدة امل�سادر وزيادة 
�سحن���ة التفاع���ل العلمي املعريف ب���ني اأبناء 
الوطن الواحد، وال���ذي يجعل ال�ستاذ �س، 
باإمكان���ه اأن يلق���ي حما�سرات���ه يف اأي دولة 
عربي���ة ا�ستن���ادا اإىل وح���دة املناه���ج واإىل 
والعتم���اد  العرب���ي،  الثقاف���ة  م�س���ركات 
عل���ى الأ�س�س احلقيقية يف بن���اء موؤ�س�سات 
معرفي���ة تعليمي���ة علمي���ة وتطبيقية ووفق 
العق���ول والتقني���ات احلديث���ة املتفاعلة مع 
امل�سه���د ال�سينمائي العاملي وم���ا يطراأ عليه 
م���ن متغريات ،و بناءا عل���ى ما جاء بر�سالة 
ال�ست���اذ الدكت���ور حم���ادي ك���ريوم رئي����س 
اجلمعي���ة املغربي���ة  للبح���ث الأكادميي يف 
ال�سينم���ا ، ب�ساأن جملة م���ن املقرحات التي 
قدمه���ا لتطوي���ر اآلي���ة بن���اء منهجي���ة علمية 
�سائب���ة يف مفردات مناهج تعلي���م ال�سينما 
يف املغ���رب، ن�سج���ل اأعل���ى مع���اين الوفاق 
م�س���روع  يف  ورد  مل���ا  والدع���م،  والتاأيي���د 
ال�سدي���ق كريوم ، ونرى من املفيد اأن نطلق 
مقرحا عراقيا ي�سعى اإىل بناء قاعدة علمية 
تعليمي���ة عربي���ة متقدمة يف مناه���ج تعليم 
ال�سينم���ا  عند العرب ، ت�سود قاعات الدر�س 
ال�سينمائ���ي العرب���ي يف البل���دان العربية ، 
واأن ي�س���ار اإىل حتقيق موؤمترعلمي  عربي 
 ) )اليكروني���ة  اأو  ح�سوري���ة(   ( ب�سيغ���ة 

وبح�سب ما ت�سمح به الظروف، موؤمتر 
     خا����س بكليات و معاهد الفنون اجلميلة 
العربية ق�سم الفن���ون ال�سمعية والب�سرية، 
وبال���ذات تخ�س�س ف���رع ال�سينم���ا، لو�سع 
نظري���ا  ال�سينم���ا  لتعلي���م  حديث���ة  مناه���ج 
وتطبيقي���ا، ومبا يواكب الع�س���ر احلديث، 

ويرتق���ي اإىل امل�ست���وى الذي و�سل���ت اإليه 
ا�سالي���ب  اأدن���ى  ودون  العاملي���ة،  ال�سينم���ا 
تقليدي���ة،، م���ع العم���ل عل���ى ف���ك التداخ���ل 
وال�ستب���اك يف مف���ردات املناه���ج، والعمل 
عل���ى و�س���ع ت���درج مع���ريف للمناه���ج ب���ني 
املراح���ل التعليمي���ة كاف���ة ،، عل���ى اأن تق���دم 
كل كلي���ة فن���ون عربي���ة اأو معه���د، مف���ردات 
منهاجها التعليمي ومبا ين�سجم وامل�ستوى 
التعليم���ي العربي الع���ام، لتحقيق م�ستوى 
تعليم���ي عربي متق���ارب، وكذل���ك التخل�س 
لبع����س  به���ا(  مع���رف  )غ���ري  عب���ارة  م���ن 
ال�سه���ادات العربي���ة يف ه���ذا الخت�سا����س 
والتي تعاين من �سم���ة العراف واملعادلة  
.. م���ع الم���ل بالنهو�س والرتق���اء يف هذا 
القطاع املعريف اجلمايل يف ال�سينما نظريا 

وتطبيقيا.
وهنا اأود ال�س���ارة اىل ان ال�ستاذ الدكتور 

الدرا�س���ات  يف  ال�ست���اذ  ك���ريوم  حم���ادي 
العلي���ا ورئي����س اجلمعية املغربي���ة للبحث 
ب���ارك ه���ذا  ق���د   ، ال�سينم���ا  الأكادمي���ي يف 
املق���رح وع���ده) فك���رة جي���دة،  وانن���ا يف 
ه���ذه  مث���ل  اإىل  احلاج���ة  بام����س  املغ���رب 
الإج���راءات ال�سرورية( ،وق���د اأطلق جملة 
 : وه���ي  ال�س���دد،  به���ذا  املقرح���ات،  م���ن 
الدرا�س���ات ال�سينمائية بني املعرفة النظرية 
الدكت���ور  ال�ست���اذ  التطبيقي���ة،  واملعرف���ة 

حمادي كريوم
 Les études 
cinématographiques entre 
le savoir-faire et le savoir 
penser

تعي����س املعرف���ة والثقاف���ة ال�سينمائي���ة يف 
اجلامع���ة املغربية و�سع���ا ا�ستثنائيا، نظرا 
لك���ون املع���ارف والعل���وم املربجم���ة داخل 
امل�س���ار اجلامع���ي ل زال���ت خا�سع���ة لعقلية 
تقليدية تتحا�سى الفن���ون احلية وتعتربها 
مواد موازية وملحق���ة لي�ست اأهال للدخول 

�سمن الربامج الدرا�سية املعتمدة...
غ���ري اأن العمل الن�سايل الذي قام/ يقوم به 
بع�س الأ�سات���ذة اجلامعي���ني الذين �سربوا 
هذه الفنون حتت غطاء معارف معرف بها 
�سمن مواد معتمدة داخل الدر�س اجلامعي، 
قد وفق���وا يف و�سع اللبنات الأوىل للدر�س 
الفن���ي عموم���ا والدر����س ال�سينمائ���ي على 

وجه اخل�سو�س. 
يف خ�س���م ه���ذا وم���ن اأج���ل ا�ستثم���ار هذه 
ال�سينمائ���ي  الدر����س  وتاأ�سي����س  اجله���ود 
 ... اجلامع���ي  احل���رم  داخ���ل  و�سرعنت���ه 

املغربي���ة  اجلمعي���ة  توؤ�س����س  تط���رح/ 
اأر�سي���ة  ال�سينم���ا  يف  الأكادمي���ي  للبح���ث 
اأولي���ة بغر����س فتح نقا�س ج���دي حول هذا 

املو�سوع م�ستندة على ... ما يلي:
و�سف �سمويل للدر�س واملعرفة ال�سينمائية 
بالكلي���ات واملعاهد واملدار�س املهنية ح�سر 
تقريب���ي لل�سع���ب واأ�س���الك املا�س���ر وك���ذا 
الأ�سات���ذة الذي���ن ي�ستغل���ون عل���ى ال�سينما 
�سمن براجمهم التعليمي و�سف املحتويات 
الت���ي يت�سمنها الدر����س ال�سينمائي و�سف 
املقاربات واملناهج التي يعتمدها الأ�ساتذة

اإ�س���اءة  يف  ن�ستن���ري  اأن  و�سنح���اول    
واق���ع الدر����س ال�سينمائ���ي يف موؤ�س�ساتنا 
اجلامعي���ة عل���ى جت���ارب ناجح���ة م���ن دول 
الدر����س  بني���ة ومكون���ات  ق�سم���ت  اأخ���رى 

ال�سينمائي اإىل ق�سمني رئي�سيني: 
الإن�ساني���ة  والعل���وم  الآداب  كلي���ات 

والتوا�سل:
تعتمد ه���ذه املوؤ�س�سات عل���ى تدري�س اآداب 
ال�سينم���ا / تاري���خ ال�سينم���ا / تاري���خ الفن 
/ نظري���ات ال�سينم���ا / علم جم���ال ال�سينما 
الدراماتورجي���ا /  ال�سينمائي���ة /  اللغ���ة   /
الأجنا�س الفيلمية / �سيميولوجيا ال�سورة 
/ املحكي الفيلمي / �سو�سيولوجيا ال�سينما 
/ الإنت���اج ال�سينمائ���ي / الفيلمولوجي���ا / 
 / ال�سينمائي-الفيلم���ي  اخلط���اب  حتلي���ل 

تكوي���ن ال�س���ورة واملو�سيق���ى وال�سوء... 
 / الإخ���راج  فل�سف���ة   / املونت���اج  نظري���ات 

�سيا�سة املوؤلفني ...
ن�ستنت���ج من خ���الل هذا املحت���وى اأن ق�سد 
املوؤ�س�سات هو تكوين مفكرين يف ال�سينما 

اأي باحثني يف ال�سينما.
اإن اله���دف من ه���ذا التكوين ال���ذي يتو�سل 
بهذا املحتوى ه���و تر�سيخ “معرفة التفكري 
يف ال�سينما” ... وم���ن امل�ستحب اأن يرافق 
املع���ارف  بع����س  النظ���ري  التكوي���ن  ه���ذا 
الطال���ب  لتقري���ب  التقني���ة  واملعلوم���ات 
الباح���ث من امل�سار املهن���ي الذي قد يختاره 

كم�سار اإن اأراد ذلك.

املعاهد واملدار�س املهنية املتخ�س�سة: 
تعتم���د ه���ذه املدار�س عل���ى تعلي���م الطالب 
دقيق���ة  تخ�س�س���ات  يف  مهني���ة  تقني���ات 
تتطل���ب لياق���ة ودرب���ة علمي���ة وجتريبي���ة 
حاذق���ة، وت�ستم���ل ه���ذه املهن عل���ى هند�سة 
ال�س���ورة وال�س���وء وال�س���وت / الهند�س���ة 
الرقمية وعلم احلا�سوب وتقنيات املونتاج 
وخربات م���ا بعد الإنت���اج ... ويفر�س اأن 
تعلم هذه املدار����س الطالب املتخ�س�س يف 
املعرفة التطبيقية )كيفية( التمف�سل ما بني 
املعرفة التطبيقية ومعرفة التفكري واملعرفة 
الإبداعي���ة... اأي خلق تقني متنور باملعرفة 
الفنية ي�ستطيع اأن يجد حلول تقنية مل�ساكل 

فنية.
هذه اأر�سي���ة اأولية حمفزة للتفكري من اأجل 
بن���اء الدر����س ال�سينمائ���ي يف املوؤ�س�س���ات 
اجلامعي���ة واملهني���ة باملغرب كمح���ور اأول 
يف امل�س���روع العلم���ي والبيداغوجي الذي 
تتبن���ى اجلمعية البحث فيه ب�سكل ت�ساركي 
م���ع كل الكف���اءات العلمي���ة الفاعل���ة داخ���ل 

املغرب وخارجه. 
ويليه املح���ور الثاين املرتب���ط بالبحث يف 
املوازي���ة  واملع���ارف  ال�سينمائي���ة  املعرف���ة 
له���ا باعتب���ار اأن ال�سينما هي م���ادة املنطلق 
ومادة املرج���ع. وبهذه الت�س���ورات، نكون 
ق���د ار�سينا اأ�س�س التكام���ل الثقايف والفني 

والتعليمي يف القطاع  املعريف لل�سينما.. 

بعد نجاح فيلمه 
العا�شر"حدث ذات مرة في 

هوليوود"،  يفكرالمخرج 
كوينتين تارانتينو في ترك 

ال�شينما لممار�شة مهنة 
اأخرى.

وليعد كوينتني تارانتينو املخرج الأكرث 
اإنتاًج���ا بتقدمي���ه ع�س���رة اأف���الم يف ثالثة 
عقود. وعلى الرغم من اأنه لي�س اآلة اإنتاج 
�سخمة ، فقد متكن املخرج من ا�ستك�ساف 
اأن���واع خمتلف���ة ج���ًدا م���ن الف���الم �سمن 

نتاج���ه القليل ن�سبًي���ا. فمن اأف���الم الغرب 
اإىل اأفالم الإثارة ، ومن اأفالم فنون الدفاع 
ع���ن النف����س اإىل اأف���الم رج���ال الع�سابات 

واحلكايات التاريخية الزائفة .. 
ويف ع�سرة اأفالم ،فاإن اأقل ما ميكننا قوله 

هو اأن املخرج كان قادًرا على فر�س خلطة 
ممي���زة للغاية. بينما يب���دو اأنه و�سل اإىل 
مرحل���ة مهم���ة بف�سل فيلم���ه املميز )حدث 
ذات مرة يف هولي���وود( مع تغيري طفيف 
يف الأ�سل���وب وت�سليط �س���وء اأعمق على 

الو�سط ال�سينمائي ، فه���ل كان هذا الفيلم 
العا�س���ر مثاليًا يف ع���امل الإخراج ؟ هذا ما 
يبدو لأن املخ���رج يعتقد اأنه عليه اأن يغري 
حيات���ه املهنية ، فلدى  كوينتني تارانتينو 
خ���وف واحد وه���و اإنهاء م�سريت���ه بفيلم 
فا�سل ، اأو اختيار توقيت �سيء ، فقد اأنهى 
العديد من املخرجني حياتهم املهنية بفيلم 

�سيء ، وبطريقة ما تلطخ اإرثهم. 
اأن  ينبغ���ي  ل  “رمب���ا  تارانتي���و:  يق���ول 
اأ�س���ور فيلًما اآخر لأنني ق���د اأكون �سعيًدا 
حًق���ا لإنه���اء مهنت���ي، فهنال���ك الكث���ري من 
املخرج���ني العظم���اء حًق���ا الذي���ن ينه���ون 

م�سريتهم بفيلم مذهل.ونقاًل عن خمرجني 
مث���ل اآرث���ر ب���ن ودون �سيجل الل���ذان  قال 
اإنهم���ا اأنهي���ا حياتهم���ا املهنية بع���د فوات 
الأوان ، يب���دو اأن تارانتينو يريد التوقف 
بينم���ا ه���و يف القم���ة ، لأن “معظ���م اأفالم 
املخرج���ني الأخرية تكون �سيئة” لذا ، هل 
�سيك���ون ) حدث ذات م���رة يف هوليوود ( 

هو اآخر اأفالم كوينتني تارانتينو ؟
يق���ول تارانتي���و:« اأ�سع���ر اأن الوق���ت ق���د 
اذ  )م���ن حيات���ي(  الثال���ث  للف�س���ل  ح���ان 
�ساأجت���ه اأك���رث اإىل الأدب ، و�ساأح���اول ان 
اأك���ون رائًعا كاأب جدي���د ، وزوج جديد.” 
ويب���دو اأن تارانتينو ق���د با�سر بالفعل يف 
حياته اجلديدة اذ �سين�سر كتاًبا ي�سرجع 
في���ه حي���اة كليف ب���وث ، وه���ي  �سخ�سية 
ب���راد بي���ت يف فيل���م ) ح���دث ذات مرة يف 
هولي���وود( . و�سيعقب ه���ذا الكتاب قريًبا 
مق���ال ع���ن ال�سينم���ا يف ال�سبعينيات. هل 
اتخذ كوينتني تارانتين���و بالفعل منعطًفا 
جديًدا اذن ؟ لقد حاز على ال�سعفة الذهبية 
، وجائزت���ي اأو�س���كار لأف�س���ل �سيناري���و 
اأ�سل���ي وجائ���زة �سي���زار ، ومل يع���د لدى 
كوينتني تارانتيو املزيد لإثباته بعد فيلمه 
العا�سر وقب���ل ان يودع اجلمهور خمرجه 

املحبوب.

وفيلم���ه “ح���دث ذات م���رة يف هوليود” 
هو ن���وع من ا�ستعرا�س �سح���ر ال�سينما 
يف فرت���ي ال�ستينات وال�سبعينات. وقد 
اعتمد روائيا على جنم غابت عنه �سم�س 
هولي���ود وه���و كلي���ب ب���وث )ليوناردو 
دي كابري���و(، وم�ساع���ده الدوبلري ريك 
دالت���ون )ب���راد بي���ت( ال���ذي يق���وم بدل 
منه ب���اأداء امل�ساه���د اخلط���رة، ويتحمل 
انهيارات النج���م ال�سابق .. وي�ستعر�س 
ه���ذا الفيلم -على اخلط امل���وازي- ق�سة 
�س���ارون تي���ت )مارج���و روب���ي(، وه���ي 
ت�سكن م���ع زوجه���ا املخ���رج ال�سينمائي 
ڤي���ال  يف  بولن�سك���ي  روم���ان  الالم���ع 
فاخرة، جماورة للفي���ال املتوا�سعة التي 

ي�سكنها املمثل الذي اأفل جنمه.
تارانتين���و  كوينت���ني  ُيع���دُّ  وبالتاأكي���د، 
بطرح���ه  ال�ساب���ع  الف���ن  اأ�ساط���ني  اأح���د 
الفني املبدع املتج���دد يف اأفالمه. ولي�س 
م���ن الغري���ب اأن يحق���ق ه���ذه املنزل���ة؛ 
فروؤيت���ه املمي���زة لفت���ت النظر اإلي���ه اأوًل 
الأوروبي���ة،  ال�سينم���ا  مهرجان���ات  يف 
ومنه���ا انطل���ق اإىل مهرجان���ات ال�سينما 
الأمريكية، ثم تلقفته هوليود لي�سنع من 
خاللها جمموع���ة اأفالمه الت���ي حققت له 

ال�سهرة والنجاح. 

       �شالح ال�شحن  
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نع���ود يف ه���ذا الق�س���م اىل الدرام���ا املحلي���ة، فالكث���ري م���ن املهتمني 
بالدرام���ا املحلي���ة واأزمته���ا - اإن �سح التعبري- يج���دون اأن ال�سبب 
الأ�سا����س لهذه امل�سكلة يتعلق بانع���دام التمويل، وهي امل�سكلة التي 
تع���اين منه���ا كل الفن���ون الب�سرية مبا فيه���ا الت�سكيل، عل���ى اعتبار 
عاب �سنع عم���ل درامي ويقف على  اأن التموي���ل يذّل���ل الكثري من �سِ
ح���ل كل امل�س���اكل اللوج�ستية التي يتطلبها العم���ل الدرامي.. ولكن 
هن���ا يربز �سوؤال: ه���ل اأن التمويل املادي كفي���ل بانتاج مادة درامية 
متكامل���ة؟ وهل �سريف���ع كف���اءة كل امل�ساهمني بالعم���ل الدرامي من 
اإخ���راج ومتثيل وديكور وق�سايا فنية؟. اأقول: يخطئ من يظن ذلك 

لأ�سباب �سنقف عليها يف ثنايا هذا املقال.
فاملبال���غ املليوني���ة الت���ي ر�سدتها بع����س املوؤ�س�س���ات الفنية وغري 
الفني���ة مل تك���ن بنوايا طيب���ة اأو مل تنطلق من احلر����س )اخلال�س( 
لب  على تطوير الدراما العراقية ، بل من ح�سابات اقت�سادية من �سُ
ن�ساطه���ا، ليغفله���ا عقل لبيب.. فاخلط���اأ الول اأنها اخت���ارت جلانًا 
لالإ�سراف عن �سرف هذه الأم���وال مبكانها ال�سحيح، وكان لعمري 
ذلك جوه���ر خطئها، فكان اختيار اأع�ساء اللجن���ة جلُهم من املمثلني 
واملخرج���ني الذي يعمل���ون بالدراما، وحتى يك���ون وقع هذا اخلطاأ 
اأق���ل �س���ررًا ا�سرطت اجلهة املمول���ة عليهم ع���دم امل�ساركة يف هذه 
الأعم���ال باأي �سكل كان، فيما م�ساركتهم كاإ�سراف على العمل؛ وهنا 
وقع���ت باخلطاأ الث���اين يف اأن جعلت اأع�ساء اللج���ان هوؤلء، وفيهم 
ع���دد م���ن املمثلني واملخرج���ني اجليدين، ه���م الذي���ن بيدهم تخطي 

الدراما ماأزقها دون الآخرين.
الق�سي���ة الثاني���ة يف التمويل، وهو متويل الدول���ة من خالل تويل 
املوؤ�س�س���ات الفني���ة املعني���ة به���ذا الأمر، وقب���ل اأن اأحت���ّدث عن هذا 
املو�س���وع، اأ�س���ري اىل جترب���ة �سخ�سي���ة حدث���ت اإىل العب���د الفقري 
تتعل���ق باختي���اري لع�سوية جلن���ة �سّكله���ا ق�سم الدرام���ا يف �سبكة 
الإع���الم العراقية هدفها البت ب�سرف مبل���غ مر�سود لقطاع الدراما 
للنهو����س بواقع���ه، والتق���ت اللجن���ة وكان���ت بغال���ب اأع�سائها من 
اأكادمييني وموؤلفني واخت�سا�سيني اآخرين، وكان احلديث مت�سعبًا، 
ب���ني اأع�ساء اللجنة لكنه يخل�س اىل مناق�سة ق�سية بعينها هو كيف 
ال�سبي���ل للنهو����س بواق���ع الدرام���ا العراقي���ة؟. وكان اأن عرفن���ا اأن 
الدول���ة خ�س�ست مبلغ���ًا كبريًا لذل���ك.. وانتهى الجتم���اع على اأمل 
اللق���اء قريب���ًا.. ومل نلت���ِق حتى كتابة ه���ذه ال�سط���ور!!، ومل ن�سمع 

مب�سري اللجنة اأو املبلغ الذي مت تخ�سي�سه!!.
امل�سكل���ة هنا اإن العامل���ني بالدراما، ما اأنفكوا ينتظ���رون اأن ياأتيهم 
الف���رج م���ن الدول���ة، وكاأنه���م مازالوا يعي�س���ون قبل خم�س���ة عقود، 
وبانتظ���ار ف���رج مل ي���اأِت، فالدولة ممك���ن اأن تكون اأح���د امل�ساهمني 
ولي�س���ت امل�ساهم املطل���ق، لذا من اخلطاأ حتمي���ل كل م�ساكل متويل 
الدرام���ا العراقية على الدولة. فمنافذ التمويل مفتوحة لكن امل�سكلة 
تبق���ى يف ثقافة املم���ول ولي�س يف ب�س���ط يده. لكن ذل���ك لن يتحقق 
اإل ب���اأن تلم����س ه���ذه املناف���ذ ن�ساط���ًا من اأه���ل الدرام���ا، كاأن يحدث 
تغي���ريًا �سام���اًل يف هذه ال�سنعة يبداأ من اختي���ار الن�سو�س مرورًا 
باملمثل���ني الذين يجب اأن يتحرروا من )لعنة( الإداء امل�سرحي الذي 
م���ازال يحا�س���ر اأداءهم، واملخرج���ني الذي���ن اآن الأوان لأن يتخلوا 
ع���ن اأ�ساليبهم النمطية اىل اأج���واء البتكار، وهك���ذا باقي الفنانني 

واحلرفيني يف عامل الدراما.
من اأوىل امل�ساكل التي تواجهها الدراما املحلية بكافة اأنواعها، وهي 
امل�سكل���ة نف�سها التي تواجه الدرام���ا العربية ولكن بن�سب متفاوتة، 
ه���ي الن�س الدرامي ال���ذي ي�سّكل كما نرى حجر الزاوية يف تطوير 
الدرام���ا املحلية، بو�سفه واحدًا من اأه���م الأدوات ذات التاأثري على 

قطاع وا�سع من امل�ساهدين.
فالدرام���ا املحلي���ة ارتهن���ت منذ بداياته���ا �ساأنه���ا �س���اأن كل اأجنا�س 
الإب���داع ب�سلطة الرقيب الت���ي لت�سمح بحري���ة حقيقية يف التعبري 
الت���ي ه���ي اأوىل مالم���ح التف���وق يف الدرام���ا، والتي ت�سف���ي �سمة 

ال�سجاعة والأمانة يف طرح ق�سايا وهموم الإن�سان العراقي.
يتبع

الم�شكلة هنا اإن العاملين بالدراما، 
ما اأنفكوا ينتظرون اأن ياأتيهم الفرج 

من الدولة، وكاأنهم مازالوا يعي�شون 
قبل خم�شة عقود، وبانتظار فرج 

لم ياأِت، فالدولة ممكن اأن تكون اأحد 
الم�شاهمين ولي�شت الم�شاهم المطلق،
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علي اليا�شري

وثائقيات

املخ���رج  الوثائقي���ات  �سان���ع  ينغم����س 
اليطايل جيانفرانكو روزي يف التاريخ 
القا�سي ملنطقة ال�سرق الو�سط بامل�ساحة 
املمتدة م���ن العراق وحت���ى لبنان مرورا 
ب�سوريا لي�ستعر����س �سجاًل حافال بالمل 
كام���رياه  مت���ر  الن�ساني���ة.  واخليب���ات 

ب�س���ورة بانورامي���ة عل���ى واق���ع مري���ر 
يندم���ج يف �سي���اق لقطات���ه كي���ان الب�سر 
والطبيع���ة ليمثال م�س���ب تنهمر عنده كل 
ق���ذارات ال�سيا�سة وتوح�س امل�سالح بني 
ال���دول الك���ربى وبيادقها م���ن حكومات 
ومنظمات ارهابية تربز من قعر التاريخ 
م���ن  روؤو����س  ف���وق  الف���كار  وروا�س���ب 
و�سعتهم الظروف مبفارقتها الزمنية يف 

اماكن ا�سواأ من اجلحيم. 
يذه���ب روزي مببا�س���رة اىل طبيع���ة  ل 
الفع���ال ب���ل يتعل���ق بالغال���ب ب�ساعري���ة 
ال�س���ورة يف تكوي���ن مقرب���ات الوج���ع 
وق�ساوة احل���ال التي تطحن ان�سان هذه 

الر����س. كل ال�سي���اء والكائن���ات تب���دو 
رفيقة اخلوف املُغلف بالليل كرمز لقتامة 
احلال وكمهجع قلق يرقب باآ�سى القادم 

ال�سعب. 
المل  جم���ال  ليل���ي  كائ���ن  يف  يجتم���ع 
ك�س���ورة فنية بب���ذخ امل�ساع���ر املفجوعة 
واملوؤطرة باألوان ذائقة �سينمائية فريدة. 
الت���ي تغام���ر يف جمابه���ة  الروؤي���ة  ان���ه 
ب���راءة  خ���الل  م���ن  القبيح���ة  الفع���ال 
الطبيع���ة والطف���ل وانك�سار امل���راأة امام 
رياح الهمجية لالره���اب والحتالل وكل 
النع���رات اخلبيث���ة الت���ي مت���زق ن�سي���ج 

العالئق الن�سانية ال�سمى.

الدر�س ال�سينمائي العربي

وهو في قمة مجده ال�شينمائي :

ال���م���خ���رج ك��وي��ن��ت��ي��ن ت��اران��ت��ي��ن��و ي��ف��ك��ر ف���ي م����غ����ادرة ال�����س��ي��ن��م��ا 
ترجمة : عدوية الهاللي

)ك�����ائ�����ن ل��ي��ل��ي(



كربالء/ خديجة احلمداين

يف �أح����د �أق�ضي���ة حمافظ���ة كرب���اء 
�ملعروف���ة بطابعه���ا �لدين���ي، تفتتح 
�م���ر�أة معه���د� لتدريب �لن�ض���اء على 
قي���ادة �ل�ض���يار�ت، لت�ض���ّكل جترب���ة 
فريدة ��ضتطاعت من خالها �لتغلب 

على عاد�ت وتقاليد جمتمعية.
مل يكن �ض���هًا على �مر�أة يف جمتمع 
كربائ���ي �أن تتخ���ذ ه���ذه �خلطوة، 
لك���ن رغ���م �لنق���د �ل���ذي تتعر�ض له 
حقق���ت جناح���ًا �ض���اعد �لكث���ر م���ن 

�لن�ض���اء يف �ملنطقة على �لتدرب يف 
معهدها.

"كان���ت قي���ادة �ل�ض���يارة حلم���ًا منذ 
�لطفولة، وق���د حتولت �إىل حقيقة"، 
تق���ول كوث���ر وه���ي �ضاحب���ة مرك���ز 
لتعلي���م قي���ادة �ل�ضي���ار�ت يف ق�ضاء 

�لهندية �لتابع ملحافظة كرباء.
ثّمة ظ���روف �قت�ضادية عّطلت كوثر 
ع���ن حتقي���ق �أحامه���ا، ف���كان عليها 
�أن جتم���ع �لأم���و�ل �لكافي���ة ل�ض���ر�ء 
�ضي���ارة، وم���ن هن���ا ب���د�أت تعمل يف 
جمال �لتجميل، ومنه ��ضتطاعت �أن 

تقتني عجلتها �لأوىل.
�م���ر�أة  �أول  �أنه���ا  كوث���ر،  وتعتق���د 
تق���ود �ضي���ارة يف ق�ض���اء �لهندي���ة، 
لكنها مل تخ���ف تعر�ضه���ا للكثر من 

�لنقد ب�ضب���ب طبيع���ة �ملجتمع �لذي 
تعي����ض في���ه، ويف مقابل ذل���ك تّولد 
لديها، وبح�ض���ب قولها، �إ�ضر�ر على 

�ملو��ضل���ة لك���ي تفتح مرك���ز� خا�ضا 
لتعليم �لن�ضاء على قيادة �ل�ضيارة.

وتذك���ر، "كنت على يقني ب���اأن �إقباًل 

من �لن�ضاء �ضيكون على �ملركز، وهو 
ما ح�ضل فعًا، حيث بد�أت �لو�حدة 
ت�ضجع �لأخرى على قيادة �ل�ضيارة، 
ومن هن���ا جتاوزنا ع���اد�ت �ملجتمع 

�لذي نعي�ض فيه".
بر�عته���ا يف  ع���ن  كوث���ر  وتتح���دث 
�لقي���ادة، وت�ضي���ف "�أت���وىل تعلي���م 
�ملتدرب���ات بنف�ض���ي وعل���ى �لط���رق 
�خلارجية"، و�نتهت، �إىل �أن "�حللم 
يحتاج �إىل حت���د، وهو ما ينبغي �أن 
تفعل���ه كل �م���ر�أة ترغ���ب يف حتقيق 

طموحها".
�لر�غب���ات  �لفتي���ات  عل���ى  "كان 
بالت���درب عل���ى قي���ادة �ل�ضي���ارة �أن 
يذه���ن �إىل مرك���ز حمافظ���ة كرباء 
وه���و يبع���د 10 ك���م ع���ن �لهندي���ة"، 

تقول �ملتدربة هبة.
وتابع���ت، �أن "�لق�ض���اء �لذي نعي�ض 
فيه كان خالي���ًا من �أي مركز لتدريب 
�لن�ض���اء، لكن �ليوم �لو�ض���ع �أ�ضبح 

خمتلفًا".
"�لتعلي���م  �أن  �إىل  هب���ة،  و�أ�ض���ارت 
ي�ضتمر لع���دة �أيام حت���ى �أتقن قيادة 
�ل�ضي���ارة، و�أن���ا �أحت�ض���ن يوم���ا بعد 
�آخ���ر، وم���ا ي�ضاع���دين ه���و وج���ود 

�مر�أة تتوىل تدريبي".
�أمام هذ� �حلما�ض �لن�ضائي، يرف�ض 
كر�ر ناظم، وهو �أحد �ضكان �لهندية 
�ل�ضي���ارة،  قي���ادة  �مل���ر�أة  تتعل���م  �أن 
ويتذرع باأن "�لن�ضاء مكانهن �ملنزل، 
�أم���ا مو�جهة �ل�ضارع وحتدياته فهي 

من مهام �لرجل ح�ضرً�".

لك���ن �لإعامي���ة ن���ور عل���ي، �أخ���ذت 
ت�ضجع �لن�ضاء عل���ى قيادة �ل�ضيارة، 
وعّدته���ا م���ن و�ضائ���ل ك�ض���ر حاج���ز 
�خلوف، و�لتغلب على تقاليد و�أفكار 

وعاد�ت و�ضفتها ب�"�خلاطئة".
ع���ن  نف�ض���ه،  �لوق���ت  يف  وتتح���دث 
تت���وىل  �أن  يف  عدي���دة  �إيجابي���ات 
�مل���ر�أة �لقيادة، �أهمه���ا �لتخل�ض من 
�لتحر�ض �لذي تتعر�ض له با�ضتمر�ر 
من �أ�ضح���اب بع�ض �ضيار�ت �لأجرة 

�أو يف عجات نقل �لركاب.
�أو  �ضرعي���ًا  مانع���ًا  ن���ور  جت���د  ول 
�أخاقي���ًا من �أن ت�ضاطر �ملر�أة �لرجل 
يف قي���ادة �ل�ضي���ارة، ك���ون �حلي���اة 
�مل�ضرتك���ة فر�ض���ت عل���ى �جلن�ض���ني 

�خلو�ض يف �أغلب �لتجارب.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�ض���در ع���ن د�ر �ملدى كت���اب "�ل�ضعر �لبولن���دي يف خم�ضة قرون 
ترجم���ة وتق���دمي هاتف جناب���ي"، و�لكتاب بانور�م���ا عن �لدب 
�لبولن���دي حيث يقول �ملرتجم يف مقدم���ة �لكتاب "�أْن تكتب عن 
�ضاع���ر مبفرده �ض���يء �أما �أن تك���ون �أمام مهمة ر�ض���د �ضعر باد 
خ���ال خم�ضة قرون فهذه م�ضاألة غ���ر عادية، ناهيكم عن كونها 
معق���دة وحمفوف���ة باملخاطر متام���ًا ول ميك���ن لأي كان �أن َيِعَد 
بالت�ض���دي لها ب�ضفحات حمدودة لكي يفَيه���ا حقها. نحن �لآن 
�أم���ام حَتٍدّ منهجي ناجم عن �لإجابة عن �ضوؤ�ل حمدد وهو: ما 
هي �لطريق���ة �ملُثلى لتقدمي �ضورة مكثف���ة وو��ضحة وناجعة 

عن �ضعر �ضعب مّر باأحد�ث ج�ضام؟".

�إذ� ُكنَت ل تز�ل لديك رغبة 
قر�ءة �أخبار هذه �لباد �لتي 

ير�د لها �أن تدير ظهرها للرفاهية 
و�لتقدم، و�أن تظل حبي�ضة 

�ملا�ضي، ول تغادر �ل�ضقيفة، 
و�أن يظل �خلاف قائمًا حول 
�أحقية �أبو جعفر �ملن�ضور يف 
�أن ين�ضب له متثال يف �ملدينة 

�لتي بناها، �إذ� كنت مثل جنابي 
تريد �أن ت�ضحك مثل �ضحك عمنا 
�ملتنبي �لذي �كت�ضف بع�ض كتبة 

�لفي�ضبوك �أنه ل ي�ضتحق لقب 
�ضاعر، �ضوف تاحظ �أّن حلم 

�لنائب "�لثائر" �أحمد �جلبوري 
قد حتقق و�أن �لباطل قد زهق ÷، 
و�حلق يف طريقه �إىل �أن يرجع 

لأ�ضحابه، بعد �أن قرر �لق�ضاء 
قبول �لطعن �لذي قدمه "نهر 
�لعر�ق �لثالث" �مللقب ب�"�أبو 

مازن"، و�أنه �ضيعود غامنًا 
ظافر� ليجل�ض حتت قبة �لربملان 

يو��ضل مهنته يف مز�د بيع 
�ملنا�ضب. 

و�إذ� و��ضلَت �لت�ضّمر �أمام 
�ل�ضا�ضة �لعجيبة، �ضوف تاحظ 

�ضيئًا �آخر يف م�ضاهد ن�ضرة 
�أخبار هذه �لباد: �أن �لنائبة 

"�لثائرة" عالية ن�ضيف �كت�ضفت 
�ليوم فقط �أن هناك مليار�ت 
�ُضرقت من �أمو�ل �لعر�قيني، 

و�أنها، و�أعني �ل�ضيدة �لنائبة، 
قلقة على م�ضتقبل �لباد ب�ضبب 
�نت�ضار مافيات �لف�ضاد، و�أمتنى 

�أن ت�ضمح يل �لنائبة �ملثابرة 
�أن �أذّكرها مبا قالته عام 2013 

عندما �ّتِهمت حكومة �ملالكي 
بنهب �أمو�ل �مل�ضاريع �لوهمية، 

قالت باحلرف �لو�حد �إن "�لذين 
يتهمون �حلكومة بالف�ضاد 

�إمنا ينفذون �أجند�ت خارجية 
متولها �ل�ضعودية وقطر 

و�لكويت".
و�أمتنى �أن ت�ضمحو� يل، 

فهذه لي�ضت �ملرة �لأوىل �لتي 
�أعود فيها �إىل حديث �لكتب، 
و�عتذر لأنني و�أنا يف و�ضط 

تظاهر�ت "بالروح بالدم نفديك 
يا �أبو مازن"، �أحدثكم عن كاتب 
فرن�ضي ��ضمه جلني بليك �أ�ضدر 

منذ زمن كتابًا بعنو�ن "�ملجادلة 
مع �حلمقى" يقول فيه:

يعجب  من  �أي�ضا  للحمقى  "�إن 
بهم وهم �لأكرث حمقًا منهم"، 

وقدميًا خ�ض�ض �أحد �لتقاة 
فيه  �ضرد  �جلوزي" كتابًا  "�بن 
�أخبار �حلمقى و�ملغفلني و�ضع 
فيه و�ضفًا للحمق قال: "معنى 

�حلمق و�لتغفيل هو �لغلط 
يف �لو�ضيلة و�لطريق �إىل 

�ملطلوب، بخاف �جلنون، فاإنه 
عبارة عن �خللل يف �لو�ضيلة 
و�ملق�ضود جميعًا، فالأحمق، 

�ضلوكه �لطريق فا�ضد وروؤيته 
يف �لو�ضول �إىل �لغر�ض غر 

�ضحيحة".
ويبدو �أن مفهوم �حلماقة �ليوم 

بد�أ ي�ضمل �ل�ضعوب �لتي ت�ضلم 
�أمرها بيد م�ضوؤولني فاقدي 
�ل�ضاحية و�لأهلية ويكفي 
�أن ناأخذ عينات من �ضا�ضتنا 

حجم  نرى  "�لأ�ضاو�ض" كي 
�ل�ضتخفاف بالإن�ضان، ف�ضر�ء 

�لذمم وتزوير �إر�دة �لنا�ض 
و�ضرقة �ملال �لعام و�ملح�ضوبية 

و�لر�ضوة، جعلت من �ملو�طن 
�مل�ضكني و�ملغلوب على �أمره ل 

ميلك �إر�دته ويعي�ض على هام�ض 
�حلياة.

ولهذ� ل مفاجاأة على �لإطاق، 
يف �أن نكون على قائمة بوؤ�ضاء 
�لعامل، ما �ملفاجاأة يف بلد ير�د 

له �أن ي�ضتقيل من �لتاريخ 
و�جلغر�فيا و�ل�ضيا�ضة، و�أن 

يجل�ض �ملو�طن فيه على مقاعد 
�ملتفرجني و�مل�ضجعني؟

 العراق من دون 
مازن"!! "ابو 

ال�شعر البولندي 

 علي ح�شني

الطقس

�أعلن���ت �لهيئ���ة �لعام���ة لاأن���و�ء �جلوي���ة 
�لي���وم  له���ذ�  �لطق����ض  حال���ة  �لعر�قي���ة 
)�خلمي�ض( �أن درج���ات �حلر�رة تنخف�ض 
قليا عن معدلتها لي���وم �أم�ض، و�أن �جلو 
�ضيكون م�ضم�ضًا يف عدد من مناطق �لباد، 
فيم���ا �ضتظه���ر �ضح���ب غي���وم يف مناط���ق 

�خرى.
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مير القطاع ال�شياحي 
بانتكا�شة مل ي�شهدها منذ 

فرتة طويلة نتيجة القيود 
التي فر�شت اإثر فايرو�س 

كورونا. وما تزال اجلائحة 
يف مرحلة خطورة وتهديد 

للمواطنني على �شعيد العامل 
اجمع.

ورغ���م �أن �لعر�ق هو �أحد �أقدم �حل�ضار�ت يف 
�لع���امل، �إل �أن �لعدي���د م���ن قطاع���ات �ل�ضياحة 
في���ه �ضبه م�ضلولة، ول�ضيم���ا �ل�ضياحة �لأثرية 
وع���دم ��ضتغ���ال ه���ذ� �جلان���ب، فيم���ا يبق���ى 
عل���ى  �لب���اد  يف  لل�ضياح���ة  �لأول  �لعتم���اد 
�ل�ضياحة �لدينية و�ملنا�ضبات �لتي ت�ضهد قدوم 

زو�ر م���ن ع���دد م���ن دول �ملنطق���ة �ىل �ملر�ق���د 
�لديني���ة. ويقول �ملتحدث با�ضم وز�رة �لثقافة 
و�ل�ضياحة و�لآثار �أحم���د �لعلياوي ل�)�ملدى(، 
�إن "و�ضع �ل�ضياحة يف �لعر�ق ل يز�ل متاأزما 

ب�ضبب فايرو�ض كورونا".
وي�ضي���ف �لعلي���اوي، �أن "�ل�ضياح���ة م���ا تز�ل 

مقيدة بقي���ود كثرة، و�ضياح �ل���دول �لأخرى 
�ضع���ف  �ىل  �أدى  وه���ذ�  �ل�ضف���ر  يخ�ض���ون 
�لإير�د�ت �ل�ضياحية". وي�ضر �ملتحدث با�ضم 
وز�رة �لثقاف���ة �ىل �أن "�لقي���ود �لت���ي فر�ضت 
عل���ى �لبلد ب�ضبب �لوباء ��ضفرت عن خ�ضار�ت 

مببالغ عالية يف �لقطاع �ل�ضياحي".

ويلف���ت �لعلي���اوي �ىل �أن "�ل�ضياح���ة �لدينية 
ت�ضكل م���ورد� مهما لاقت�ض���اد �لعر�قي، لكنها 
�نخف�ض���ت من���ذ �آذ�ر �لع���ام �ملا�ض���ي". وياأمل 
�ملتح���دث با�ض���م �لثقاف���ة ب�"ع���ودة �ل�ضياح���ة 
�ىل م���ا كان���ت علي���ه و�أف�ض���ل م���ن �ل�ضاب���ق"، 
د�عي���ا �ملو�طن���ني �ىل "�أخذ �للق���اح و�للتز�م 

باإجر�ء�ت �ل�ضحة و�ل�ضامة".
وم�ض���ى �لعلياوي بالق���ول �إن "هناك برناجما 
ب���ني وز�رة �لثقافة وحمافظ���ة ذي قار لتطوير 
مدين���ة �ور و�عماره���ا لرتتق���ي �ىل �مل�ضتوى 

�ل�ضياحي و�لثري �ملطلوب".
بدوره، قال ع�ضو جلنة �لقت�ضاد و�ل�ضتثمار 
دول  "�أغل���ب  �إن  �ملو�ض���وي  حام���د  �لنيابي���ة 
�لع���امل كان وق���ع كورونا عليها �ضعب���ًا �ضحيًا 
و�قت�ضادي���ًا وكان���ت للعر�ق ح�ض���ة كبرة من 

�لتاأثر و�خل�ضائر من �لناحية �لقت�ضادية".
قط���اع  "خ�ضائ���ر  �أن  �ملو�ض���وي،  و�أ�ض���اف 
�ل�ضياح���ة وخا�ض���ة �ل�ضياح���ة �لديني���ة كان���ت 
كب���رة ب�ضب���ب ق���ر�ر�ت من���ع �ل�ضف���ر للعر�ق، 
�لأمر �لذي �أثر على �قت�ضاد �لبلد و�ملحافظات 
�ملقد�ض���ة ب�ض���ورة خا�ض���ة". وك�ض���ف ع�ض���و 

�لقت�ض���اد �لنيابية ع���ن �أن "�لقطاع �ل�ضياحي 
ب�ضب���ب  �ملا�ضيت���ني  �ل�ضنت���ني  خ���ال  خ�ض���ر 
كورون���ا �أكرث م���ن ثاثة ملي���ار�ت دولر، فيما 
كان���ت خ�ضارتا �لقطاعني �ل�ضناعي و�لتجاري 
كبرت���ني �أي�ضًا لك���ن مل حت�ض���ب �آثارهما �لتي 
خ���ال  و��ضحت���ني  �ضتكون���ان  �أنهم���ا  نعتق���د 
�ل�ضن���و�ت �لقادم���ة"، م�ض���ر� �ىل �أن "�رتفاع 

�ضعر �لنفط عالج بع�ض �خل�ضائر".
�لع�ضو �لآخر يف �للجن���ة ميادة �لنجار، قالت 
�إن���ه "يف حال بقاء �لو�ض���ع �لأمني يف �لعر�ق 
به���ذه �ل�ضاكل���ة، ف���اإن ذل���ك �ضيت�ضب���ب بعزوف 
عل���ى  موؤك���دة  �لب���اد"،  �إىل  �ل�ضي���اح  جم���يء 
"�ض���رورة تهيئة �أر�ضي���ة منا�ضبة و�لت�ضجيع 
على زي���ارة �لأماكن �ل�ضياحي���ة يف �لباد، من 
خ���ال و�ض���ع �ضرت�تيجي���ة �ضحيح���ة وخل���ق 
مناخ منا�ضب لت�ضجيع �ل�ضياحة، وبناء فنادق 
متط���ورة وتهيئ���ة باق���ي �لأم���ور �للوج�ضتية 

�مل�ضجعة على �ل�ضياحة".
 ورّجح���ت �لنجار، تعر�ض �لعر�ق �إىل خ�ضائر 
�ل�ضنت���ني  خ���ال  دولر،  ملي���ار�ت   3 تف���وق 

�ملا�ضيتني، جر�ء تر�جع �ل�ضياحة فيه.

كورونا يكبد �شياحة العراق خ�شائر فادحة.. ثالثة مليارات دوالر خالل �شنتني

ت�ضبب تعليق �لاعب �لربتغايل كري�ضتيانو 
موؤمتر  �أث��ن��اء  "كوكاكول"  ع��ن  رون���ال���دو، 
مبار�ة  قبل  )�لثاثاء(  �أم�ض  عقد  �ضحايف 
يف  �ملجر  منتخب  �أم��ام  �لربتغايل  �ملنتخب 
�ضركة  خ�ضارة  يف   ،2020 �أوروب���ا  بطولة 
مليار�ت   4 حل��و�يل  �لعماقة  �مل�ضروبات 

دولر.
للتحدث  �ملن�ضة  �إىل  وعندما �ضعد رونالدو 

�ل�ضحايف  �مل��وؤمت��ر  �أث��ن��اء  �ل�ضحافيني  �إىل 
ح��ي��ث وج���د �أم���ام���ه زج��اج��ت��ي ك��وك��اك��ول، 
مياه  بزجاجة  و��ضتبدلهما  باإز�لتهما  فقام 
كول  كوكا  ت�ضربو�  "ل  للحا�ضرين:  وق��ال 

و��ضربو� �ملاء".
"�لغارديان" �لربيطانية،  وبح�ضب �ضحيفة 
ك��وك��اك��ول من  �أ���ض��ه��م  �ن��خ��ف�����ض �ضعر  ف��ق��د 
دولر�   55.22 �إىل  �أمركيا  دولر�   56.10

ت�ضرف  بعد  تقريبًا  �ل��ف��ور  على  �أم��رك��ي��ا 
يف   1.6 بن�ضبة  �نخفا�ض  وه��و  رون��ال��دو، 
ل�ضركة  �ل�ضوقية  �لقيمة  و�نخف�ضت  �ملائة. 

�لعماقة  مب�������ق�������د�ر �مل�ضروبات 
م���ل���ي���ار�ت   4

 ، ر ل و د
م�������������ن 
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مليار دولر �إىل 238 مليار دولر. �جلدير 
بالذكر �أن كوكا كول هي "�لر�عي" لبطولة 

�أوروبا 2020.
رونالدو  ت�ضرف  على  �ل�ضركة  علقت  وق��د 
لكل  "يحق  �أ����ض���درت���ه:  ب��ي��ان  يف  ب��ق��ول��ه��ا 
ل��ه،  �ملف�ضلة  �مل�����ض��روب��ات  ت��ن��اول  �ضخ�ض 
�أذو�ق  منتلك  �أن��ن��ا  �لعتبار  يف  �لأخ���ذ  م��ع 

و�حتياجات خمتلفة".

توفي����ت �ملمثل����ة �لأمركي����ة لي�ض����ا باين�ض 
�لت����ي ��ضته����رت بدوره����ا يف فيل����م "غ����ون 
غ����رل"، بع����د ع�ض����رة �أي����ام م����ن �إ�ضابته����ا 
عندم����ا ده�ضته����ا در�ج����ة ناري����ة �أو در�جة 
�ضكوت����ر يف مانهات����ن، على ما �أف����اد ناطق 

با�ضم �ضرطة نيويورك �لثاثاء.

و�أو�ضح �لناط����ق لوكالة "فر�ن�ض 
بر�ض" �أن وفاة لي�ضا باين�ض )65 

�مل�ضت�ضف����ى  �أُعلن����ت يف  عام����ًا( 
باإ�ضابته����ا  متاأث����رة  �لثن����ني، 

جّر�ء �حلادث �لذي تعر�ضت له 
يف 4 يونيو/ حزي����ر�ن بالقرب 

من مركز لينكولن �لثقايف.
وكان����ت باين�����ض ق����د �أُ�ضيب����ت ب�ضدمة 

�لدر�ج����ة  جت����اوزت  بعدم����ا  �لر�أ�����ض  يف 
�لإ�ضارة �ملرورية، فيما كانت �ملمثلة تعرب 
�ل�ضارع. ومل تتمك����ن �ضرطة نيويورك من 
حتديد نوع �لدر�جة �لتي ده�ضتها. و��ضار 
�لناط����ق با�ض����م �ل�ضرط����ة �إىل �أن �لتحقيق 
جاٍر، لكن �أي �ضخ�ض مل يوقف حتى �لآن.

ونقل����ت �ضبك����ة "�إن ب����ي �ض����ي" ع����ن مدير 
�أعمال �لر�حلة ديفيد ويليامز، قوله: "لقد 
�أحزنتن����ا وفاة لي�ض����ا �ملاأ�ضاوي����ة وعدمية 
�ملعنى. كانت �مر�أة ذكية وطيبة وكرمية 
متفانية يف عملها، �ضو�ء على �مل�ضرح �أو 
�أمام �لكامر�ت، وخ�ضو�ضًا يف عاقتها 

مع زوجها وعائلتها و�أ�ضدقائها".

رونالدو ب�شبب  دوالر  مليارات   4 تخ�شر  "كوكاكوال" 
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وفاة املمثلة االأمريكية لي�شا باين�س 
متاأثرة باإ�شابتها يف حادث ده�س

"الهندية" التقاليد والعادات يف  ال�سيارة يتحدى  معهد ن�سائي لتدريب قيادة 

ك�ضف���ت �لنجم���ة �ضلمى حايك ع���ن �أن �لبوم���ة �لتي تقوم 
برتبيته���ا تنام معها يف غرفة نومها، وذل���ك �أثناء مقابلة 
تلفزيونية، و�أ�ضارت �إىل �أن بومتها �ملحبوبة ذ�ت �لوجه 
�لأبي�ض و�لتي تدع���ى كرينغ �أنقذتها �ضلمى قبل عامني 
فق���ط، ت�ضاركها �لكثر من �لأوق���ات حتى �لنوم يف حال 

نام زوجها �مللياردير فر�ن�ضو� هرني خارج �لغرفة.

كم���ا حتدث���ت �ملمثل���ة، �لبالغ���ة م���ن �لعم���ر 54 عاما، عن 
مو�ق���ف �لبوم���ة �لطريف���ة و�أخ���ربت �إيل���ني �أنه���ا �ضعلت 
عل���ى ر�أ�ض �ملغني �لعاملي ه���اري �ضتايلز، قائلة "لقد كان 
متحم�ض���ا حق���ا ب�ض���اأن �لبوم���ة وكان ياأم���ل �أن تقف على 
ر�أ�ضه.. ويف �للحظة �لت���ي مل يتوقعها جاءت على ر�أ�ضه 

ثم �ضعلت".

تعر����ض متابعو ق���رد على موق���ع " تيك ت���وك"، �لبالغ 
عدده���م 18 ملي���ون متاب���ع، لل�ضدم���ة بعد وف���اة �لقرد 
ب�ضكل غ���ر متوقع يوم �لثنني، بع���د فح�ض روتيني 
لاأ�ضن���ان، ووفق���ا لنيوي���ورك تامي���ز، ت���ويف �لقرد 
جورج �لبالغ من �لعم���ر 12 عاما �لذي ��ضتهر على 
�لإنرتنت مبهار�ته يف فتح �ل�ضناديق وغرها من 
�ل�ضلوكي���ات �ل�ضادم���ة �إثر م�ضاعف���ات �لتخدير 
�ل���ذي خ�ضع ل���ه عند فح����ض �أ�ضنان���ه. �ضارك 
�لزوج���ان �ملجهولن و�ملقيمان يف تك�ضا�ض 
�للذ�ن كان���ا ميلكان قرد �لكبو�ضي ملدة 10 
�ضن���و�ت "�لأخبار �ملدمرة" يف بيان على 
ح�ض���اب �لقرد على "تيك ت���وك"  وح�ضل 

على �أكرث من 16.3 مليون م�ضاهدة.
جاء يف �لبي���ان "ذهب جورج �إىل �لطبيب 

�لبيط���ري لفح����ض �أ�ضنانه بانتظام، خ���ال ذلك، كانت 
هن���اك م�ضاعفات مع �لتخدي���ر، وبد�أ معركة طويلة من 
�أجل حياته." وتابع �لزوجان "ورغم قتاله للبقاء على 
قي���د �حلياة تويف ج���ورج بوي.. وعل���ى �لرغم من �أن 
حياة ج���ورج �ملحببة قد غ���ادرت، �إل �أن روحه �ملفعمة 
بالأمل و�حلب ما ز�لت قائمة. نحن نحبك يا جورج".

وفاة قرد يتابعه 18 مليون �شخ�س على تيك توك

�شلمى حايك 
تنام مع "بومة" 

يف غرفة واحدة 
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