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تحديات كبيرة وقدرات متراجعة..
 ما الحل المثل لأزمة الكهرباء والنفط ؟

لميعة عبا�س عمارة 
واأمومة ال�سعر الن�سوي

قراءة رو�سية: التداعيات المحتملة لن�سحاب 
القوات الأمريكية من العراق

الركالت تك�سر قلوب 
الأ�سود .. وُملهم الآزوري 

بال خ�سارة!

 بغداد/ تميم الح�صن

قرر ن�سف نواب الب�سرة اجللو�س 
عل���ى دك���ة الحتي���اط يف مناف�سات 
املقبل���ة  الت�سريعي���ة  النتخاب���ات 
خم�س�س���ة  مقع���دا   25 ل�سغ���ل 

للمحافظة يف الربملان.
يف  كب���رة  كت���ل   4 وا�ستبدل���ت 

الب�س���رة فازت مبقاع���د يف الدورة 
املا�سي���ة مث���ل ائت���الف الن�سر، كل 
وغرته���م  ال�سابق���ن  مر�سحيه���ا 

بدماء جديدة.
باملقابل احتفظ حتالف الفتح، وهو 
رقم واح���د يف النتخابات املا�سية 
يف الب�س���رة، باغل���ب نواب���ه واعاد 

تر�سيحهم مرة اخرى.

وتظه���ر خريطة التناف����س يف الب�سرة 
بع�سه���م  مر�س���ح،   300 نح���و  وج���ود 
خا�س "حتولت" �سيا�سية وتقلب بن 

التحالفات.
كم���ا تظهر ب���ن املر�سح���ن �سخ�سيات 
تط���رح نف�سها كمعار�س���ة، بينهم وزير 
�ساب���ق، اىل جان���ب قائ���د ف�سي���ل متهم 
بقتل م�سوؤولن يف الب�سرة ونا�سطن.

ويناف����س يف الب�س���رة اأك���ر م���ن 70 
حزب���ا وحتالف���ا وتي���ارا بينه���م كت���ل 
جدي���دة، فيما اأكر م���ن ن�سف القوائم 

هي تر�سيحات فردية.
امل���دن  واغن���ى  اه���م  م���ن  والب�س���رة 
العربية، حيث ترفد امليزانية لوحدها 
بنح���و %90 من ميزانة الدولة لأنها 

ت�سم اأكرب م�سدر للنفط.

كما ان الب�سرة ه���ي املنفذ البحري 
الوحي���د يف الب���الد، واك���رب ثال���ث 
ونين���وى،  بغ���داد  بع���د  حمافظ���ة 
ال�سراع���ات  فيه���ا  تت�ساع���د  فيم���ا 
�سجل���ت  ان  و�سب���ق  الع�سائري���ة 
اعم���ال عنف وقتل �س���د متظاهرين 

ونا�سطن.
 التفا�صيل �س2

 بغداد/ فرا�س عدنان

نفت اللجنة املالية يف جمل�س النواب، اأم�س الثنن، 
علمه���ا بكمي���ة الوف���رة املتحقق���ة م���ن زي���ادة اأ�سع���ار 
النف���ط منذ بداي���ة العام احل���ايل، واأرجع���ت ذلك اإىل 
عدم اإطالعه���ا على احل�سابات اخلتامي���ة منذ 2014، 
م�س���ددة عل���ى اأن ذلك اأدى اإىل و�س���ع موازنات مبنية 
على تكهنات غر حقيقية ل ت�ستند اإىل وثائق ر�سمية.
وق���ال مقّرر اللجنة النائب اأحم���د ال�سفار، يف حديث 
اإىل )امل���دى(، اإن "جمل����س النواب ل يعل���م على وجه 
التحدي���د، كمي���ة الوف���رة املالي���ة الت���ي حتققت خالل 

الأ�سه���ر ال�س���ت الأوىل من ه���ذا العام نتيج���ة ارتفاع 
اأ�سعار النفط".

واأ�ساف ال�سفار، اأن "ما ي�سدر عن بع�س النواب من 
ت�سريح���ات �سحفية بهذا ال�س���اأن هو جمرد تقديرات 
يف �س���وء الأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق العاملية، طبقًا 
ملا يتم ن�سره من قبل الوكالت النفطية املتخ�س�سة".
واأ�س���ار، اإىل اأن "العلم اليقيني به���ذه الوفرة مرتبط 
بوج���ود ح�سابات ختامية وك�س���وف خا�سة بعمليات 

ال�سرف، وما يرد اإىل اخلزينة العامة من اأموال".
ولفت ال�سف���ار، اإىل اأن "اإعداد موازنة لل�سنة القادمة 
من املفرت����س اأن يبداأ من حيث النقط���ة التي و�سلت 
اإليه���ا املوازنة احلالي���ة، واملنفذ منها فعلي���ًا، وهو ما 

يتطلب وجود ح�سابات ختامية".
واأك���د، اأن "تلك البيان���ات تعطي لنا احلاج���ة الفعلية 
للنفق���ات يف �س���وء م���ا مت تخ�سي�سه، وكمي���ة املبالغ 
التي مت اإنفاقها ب�سكل فعلي، وحتديد كمية الإيرادات 
الت���ي حت�سلن���ا عليه���ا �س���واء م���ن النف���ط اأو املناف���ذ 

احلدودية اأو من امل�سادر الأخرى".
 التفا�صيل �س3

المتهم ب�صرب المتظاهرين يعود للتناف�س وموؤيد لالإقليم يتر�صح مع المالكي

الب�سرة.. 4 قوائم كبيرة تعاقب كل مر�سحيها ال�سابقين 
و"الفتح" تعيد 5 من اأ�سل 6 نواب لنتخابات الخريف

اللجنة ل تعلم بكمية وفرة ارتفاع النفط منذ بداية العام الحالي

المالية النيابية: موازناتنا غير دقيقة 
ب�سبب غياب الح�سابات الختامية

 ترجمة / حامد اأحمد

ذكرت موؤ�س�سة مودي Moody الأمركية 
الدولي���ة للتقييم القت�سادي ان���ه رغم ارتفاع 
اأ�سع���ار النف���ط فان���ه �ستبق���ى هن���اك حتديات 
الع���راق متمثل���ة باعتم���اد  تواج���ه ا�ستق���رار 
اقت�س���اد البلد املطل���ق على النف���ط مع �سعف 
موؤ�س�سات���ه بالإ�ساف���ة اىل �س���وء الإدارة، مما 
�سي���وؤدي اىل �سع���ف وتقييد ق���درة احلكومة 
على مواجهة ال�سدمات اخلارجية والداخلية 
باعتماده���ا عل���ى اقت�س���اد هو اأ�س���ال �سعيف 

الفعالية.
وذك���رت املوؤ�س�س���ة الدولي���ة ان تقييمه���ا اخذ 
بنظ���ر العتبار متي���ز العراق مبعدل���ه العايل 

م���ن املخاط���ر ال�سيا�سي���ة وع���دم ال�ستق���رار 
الناج���م ع���ن الن���زاع ال�سيا�س���ي والجتماعي 
الداخل���ي وكذل���ك التوت���رات اجليو�سيا�سي���ة 
الإقليمية والتي �ست�ستم���ر جميعها يف عرقلة 
حتقي���ق ا�س���الح موؤ�س�سات���ي وحكوم���ي، مع 
من���و اقت�سادي بطيء وغياب تن���وع امل�سادر 

املالية.
من جانب اآخر قال���ت موؤ�س�سة مودي الدولية 
ان تنفي���ذ خط���ط احلكوم���ة مب�ساعف���ة طاقة 
الإنت���اج النفط���ي اىل ال�سع���ف تقريب���ا عل���ى 
امل���دى املتو�سط �سيوؤدي ذل���ك اىل دعم النمو 
القت�س���ادي ويع���زز موق���ف الع���راق امل���ايل 
واخلارج���ي، ولك���ن م���دى حتق���ق ذل���ك عل���ى 
ار�س الواق���ع �ستحكمه التوقعات امل�ستقبلية 

بالطل���ب على النف���ط وتقلب الأ�سع���ار وكذلك 
حتديات ع���دم ال�ستق���رار ال�سيا�س���ي و�سوء 
الإدارة الت���ي تقو����س ال�ستثم���ار يف قط���اع 

النفط والغاز.
واأ�س���ارت املوؤ�س�سة الدولي���ة يف تقريرها اىل 
ان �سع���ف الإدارة جتلى اأي�س���ا يف عدم قدرة 
احلكوم���ة عل���ى متري���ر املوازن���ة ط���وال عام 
2020، م���ع حقيقة ان العراق ما يزال ي�سنف 
وفق���ا ملوؤ�سر ال�سفافية من ب���ن اأف�سد 20  بلدا 
يف العامل. تف�سي الف�ساد هو بالنهاية من اكرب 
التحدي���ات املوؤ�س�ساتي���ة للعراق، ال���ذي يوؤثر 
ب�سكل مبا�س���ر على طبيع���ة الإدارة وفعاليتها 

و�سعف التوجه نحو الإ�سالح والتغير.
 التفا�صيل �س2

 خا�س/ المدى

ك�سف���ت الأمان���ة العام���ة ملجل�س ال���وزراء، اأم����س الثنن، 
ع���ن وج���ود ح���الت تزوير عدي���دة يف معام���الت تعوي�س 

املت�سررين من العمليات الإرهابية والع�سكرية.
وق���ال حيدر جميد، الناطق الر�سمي با�س���م الأمانة العامة، 
يف حدي���ث ل���� )املدى(، اإن "هن���اك اهتمامًا وا�سع���ًا وكبرًا 
ب�ساأن ملف تعوي�س املت�سررين جراء العمليات الإرهابية 

والخطاء الع�سكرية من قبل احلكومة".
واأ�ساف جميد، اأن "الأمن العام �سكل جلنة اأخرى برئا�سة 
قا����سِ لت�سري���ع عملي���ات التعوي�س���ات"، م�س���رًا اإىل اأن 
ف�ساًل عن  املزورة،  املعامالت  من  العديد  "اللجنة ر�سدت 
�سب���ط معامالت عائ���دة لإرهابين ادعوا انه���م م�سمولون 

بالتعوي�سات".
واأ�س���درت اللجن���ة املركزية الثانية لتعوي����س املت�سررين 
يف الأمان���ة العامة ملجل�س الوزراء، يف وقت �سابق، وجبة 

جديدة من اأ�سماء املواطنن.
و�سمل���ت الوجب���ة اجلدي���دة اأ�سماء املواطن���ن املت�سررين 
م���ن حمافظات: الأنبار، وكركوك، و�سالح الدين، وبغداد، 
وباب���ل، ودياىل، ووا�س���ط، والب�سرة، الذي���ن �سدرت لهم 
قرارات عن اللجنتن املركزيتن الأوىل والثانية لتعوي�س 
املت�سررين ج���راء العمليات احلربية والأخطاء الع�سكرية 
والعملي���ات الإرهابي���ة، مبوج���ب القانون رق���م )20 ل�سنة 

2009( املعدل.

�سعي حكومي لمكافحة 
التزوير في ملف تعوي�س 

�سحايا الإرهاب

ب�صبب الف�صاد و�صوء اإدارة موؤ�ص�صات الدولة

موؤ�س�سة تقييم اقت�سادي دولية: ارتفاع 
اأ�سعار النفط لن يحل م�ساكل العراق 

 بغداد/ ح�صين حاتم

بع���د مرور اأك���ر من 3 اأ�سه���ر على فاجعة 
اب���ن اخلطيب انتق���ل �سيناري���و احلرائق 
اىل مبنى وزارة ال�سحة، اإذ اندلع حريق 
كبر، اأم����س الثنن، داخ���ل مبنى وزارة 
ال�سح���ة يف مدين���ة الطب، م���ا اأجرب فرق 

الدفاع املدين على اخالء املوظفن.
واك���دت مديري���ة الدفاع امل���دين، يف بيان 
تلقت���ه )امل���دى(، اأن "فرقه���ا اأخل���ت مدينة 

الطب من املر�سى والكوادر الطبية".
وبع���د مرور اقل من �ساعتن على احلادث 

فت���ح  والبيئ���ة،  ال�سح���ة  وزارة  اأعلن���ت 
حتقي���ق يف احلري���ق ال���ذي اندل���ع داخل 

مبناها.
وذك���رت الوزارة، يف بيان تلقته )املدى(، 
اأن "حريق���ًا حم���دودًا ح���دث يف ع���دد من 
اق�س���ام مقر وزارة ال�سح���ة، وعلى الفور 
مت اخ���الء البناي���ة من جمي���ع املوظفن".    
وتابع���ت ال���وزارة يف بيانه���ا، ان���ه "على 
ب���داأ حتقي���ق اجله���ات املخت�س���ة  الف���ور 
للوقوف عل���ى اأ�سباب احلري���ق"، موؤكدة 
العمل  يف  موؤ�س�ساته���ا  كاف���ة  "ا�ستم���رار 

ب�سكل طبيعي". 

باملقابل اكد املتحدث با�سم وزارة ال�سحة 
�سيف البدر يف لقاء متلفز تابعته )املدى(، 

اإنه "مل يتم ت�سجيل اي اإ�سابات".
وبن الب���در، ان "احلري���ق اندلع يف عدد 
م���ن اق�سام املبن���ى الداري بال���وزارة يف 
مدين���ة  م�ست�سف���ى  م���ن  الراب���ع  الطاب���ق 

الطب".
 التفا�صيل �س3

�سيناريو حرائق الموؤ�س�سات والم�ست�سفيات يتكرر.. 
ال�سبب في قلة التخ�سي�سات المالية؟

 متابعة / المدى

كان���ت اإمي���ان عبدالل���ه )املعروف���ة اأي�س���ًا باإميان 
عبا����س( يف الثالث���ة ع�س���رة ح���ن فت���ح تنظي���م 
اّت�سمت  �سعبها.  عل���ى  "داع����س" اأبواب اجلحيم 
حياته���ا بالهدوء والب�ساطة قب���ل عام 2014 وهو 
الع���ام الذي ع���ّد الأكر �سوادًا عل���ى �سعبها بعدما 
ارتك���ب التنظي���م الإرهاب���ي اأب�س���ع جرائ���م القتل 
والغت�س���اب والتهجر بحّقه���م. كانت تعي�س مع 

اأ�سرتها يف جممع ت���ل الق�سب يف ق�ساء �سنجار، 
وكان���ت العائلة متل���ك دكان���ًا �سغرًا لبي���ع املواد 

الغذائية. 
مل تك���ن ابت�سام���ات اإمي���ان ق���د تفّتح���ت بع���د يف 
ربي���ع عمره���ا، ح���ن اختطفه���ا مقاتل���و "داع�س" 
عام 2014 مع كثري���ن. كانت واحدة من حواىل 
6000 �سخ����س كان���وا �سحي���ة عملي���ات اخلطف 
والتهج���ر والغت�ساب وال�سب���ي، بح�سب الأمم 

املتحدة. 
ُف�سل���ت اإميان بالقوة عن ذويه���ا، وُعر�ست لحقًا 

ك�سلع���ة "بخ�س���ة" يف �س���وق النخا�س���ة اخلا����سّ 
بال�سباي���ا لدى التنظي���م. "ا�س���رتاين اأول عن�سر 
من عنا�سر داع�س يحمُل اجلن�سية العراقية، كان 
يكّنى باأبي كرم، اإل اأنه مّل من ب�ساعته ب�سرعة"، 
ال�سالحي���ة  منتهي���ة  و"اأ�سبح���ُت  تق���ول،  كم���ا 
بالن�سب���ة اإليه"، لينتقل اإىل غره���ا لكن كان عليه 
اأن يبي���ع اإمي���ان اأوًل، فا�سرتاه���ا طبي���ب داع�سي 

يحمل اجلن�سية العراقية اأي�سًا.
اهل اإمي���ان كانوا يقيمون يف مدين���ة تلعفر غرب 
املو�س���ل ومت اجباره���م عل���ى اعتن���اق الإ�س���الم 

وارغامهم على العمل يف رعاية املوا�سي اخلا�سة 
بالتنظي���م وبع���د ح�سوله���ا عل���ى وثيق���ة حريتها 

انتقلت للعي�س مع عائلتها.
عل���ى رغ���م اأن اللغ���ة العربي���ة لي�س���ت لغته���ا الأم 
وكان���ت �سعيفة فيه���ا، اإل اأن الطبي���ب الأربعيني 
حريته���ا  ب���ن  مبادل���ة  "�سفق���ة"  عليه���ا  عر����س 
وحفظه���ا الق���راآن. ق���ال له���ا بو�س���وح: "احفظي 
الق���راآن وتاأخذي���ن حريتك". كان الأم���ر اأقرب اإىل 

امل�ستحيل. 
 التفا�صيل �س3

حفظت القراآن لتتحرر من "داع�س".. كيف الطريق اإلى �سنجار؟

 بغداد / المدى

الع����راق  ان  التخطي����ط  وزارة  اعلن����ت 
و)28(  الف����ا  و)258(  مليون����ًا  �سّج����ل 
ولدة حية خالل العام املا�سي 2020.

املتح����دث الر�سمي با�سم ال����وزارة عبد 
الزه����رة الهن����داوي، ق����ال يف بي����ان ان 
اجلهاز املركزي لالإح�ساء، ر�سد خالل 
الع����ام املا�سي ت�سجيل 224 الفا و279 
وف����اة من جمم����وع عدد ال�س����كان البالغ 

40 مليونا و150 الفا و200 ن�سمة.
وب����ن ان ع����دد ال�سكان م����ن الذكور بلغ 

20 مليون����ا و336 الف����ا و180 ن�سم����ة، 
يف حن بلغ عدد ال�سكان من الناث 19 
مليونا و784 الف����ا، بح�سب التقديرات 
ال�سكاني����ة التي اعده����ا اجلهاز املركزي 

لالح�ساء.
فيما بلغ عدد ال�س����كان ال�سباب لالأعمار 
)15-24( �سن����ة 8 مالي����ن و100 ال����ف 
ن�سمة ل�سن����ة 2020 وق����د �سكلوا ن�سبة 
)20 % ( م����ن جمم����وع ال�س����كان الكلي، 
و�سكلت الفئ����ة العمرية )15-19( �سنة 
ن�سب����ة )11 % ( م����ن جمم����وع ال�س����كان 
الكلي، يف ح����ن �سكلت الفئ����ة العمرية 

م����ن   )  %  9( ن�سب����ة  �سن����ة   )24-20(
جمموع ال�سكان الكلي .

جائح����ة  ان  اىل  الهن����داوي،  ولف����ت   
كورون����ا ت�سبب����ت باأزمة مالي����ة خانقة، 
مل تتمك����ن معه����ا وزارة التخطي����ط من 
تنفي����ذ التع����داد الع����ام لل�س����كان، رغ����م 
م����الكات  م����ن  الوطني����ة  ال�ستع����دادات 
ال����وزارة يف اعداد النظم����ة والربامج 
اخلا�سة لتنفيذ تعداد الكرتوين ي�سمن 
�سرع����ة بناء قواعد بيان����ات ر�سينة عن 
�سكان العراق وخ�سائ�سهم الجتماعية 
والقت�سادي����ة وال�سكاني����ة والعمرانية 

والعلمي����ة، اذ ت����رى وزارة التخطي����ط 
�س����رورة تنفي����ذ تع����داد ع����ام لل�س����كان 
ملواكب����ة  احلديث����ة  املنهجي����ات  يتبن����ى 
الع����امل يف تنفي����ذ التع����داد، الكرتوني����ا 
با�ستخدام الجهزة اللوحية، ومغادرة 
ال�ستم����ارات واخلرائ����ط الورقي����ة يف 

ا�ستيفاء البيانات من الأ�سر والأفراد.
 ونوه اىل اأن عملية بناء قاعدة بيانات 
رقمية ل�سكان العراق كافة، هي املرحلة 
ال�سج����ل  تكوي����ن  مراح����ل  م����ن  الوىل 
ال�س����كاين، اذ �سيت����م ربط تل����ك القاعدة 
الت����ي ي�ستخرجه����ا التع����داد م����ع قواعد 

بيان����ات وزارة الداخلي����ة الت����ي ت�سمل 
ال�سك����ن  وبطاق����ة  الوطني����ة  "البطاق����ة 
والقام����ة" ووزارة ال�سح����ة "بيان����ات 
الولدات والوفيات" وجمل�س الق�ساء 
"بيان����ات ال����زواج والط����الق"  العل����ى 
البطاق����ة  "بيان����ات  التج����ارة  ووزارة 
التمويني����ة"، لتكوي����ن �سج����ل �س����كاين 
يت����م  وبالت����ايل  اآني����ا،  حتديث����ه  يت����م 
اختزال العدي����د من الفعاليات التي يتم 
اعتمادها يف التعدادات الالحقة ومنها 
املوازنة ال�سخم����ة التي تتطلبها عملية 

تنفيذ التعداد.

الـعـــــراق.. 1.25 مـلـيـون ولدة خــالل 2020
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 ترجمة / حامد �أحمد

 Moody ذكرت موؤ�س�سة مودي
�لأمريكية �لدولية للتقييم 
�لقت�سادي �نه رغم �رتفاع 

�أ�سعار �لنفط فانه �ستبقى هناك 
حتديات تو�جه ��ستقر�ر �لعر�ق 

متمثلة باعتماد �قت�ساد �لبلد 
�ملطلق على �لنفط مع �سعف 

موؤ�س�ساته بالإ�سافة �ىل �سوء 
�لإد�رة، مما �سيوؤدي �ىل �سعف 

وتقييد قدرة �حلكومة على 
مو�جهة �ل�سدمات �خلارجية 

و�لد�خلية باعتمادها على 
�قت�ساد هو �أ�سال �سعيف 

�لفعالية.

وذك���رت امل�ؤ�س�س���ة الدولي���ة ان تقييمها اخذ 
بنظر االعتب���ار متيز الع���راق مبعدله العايل 
م���ن املخاط���ر ال�سيا�سي���ة وع���دم اال�ستق���رار 
الناج���م عن الن���زاع ال�سيا�س���ي واالجتماعي 
الداخل���ي وكذل���ك الت�ت���رات اجلي��سيا�سية 
االإقليمي���ة والتي �ست�ستمر جميعها يف عرقلة 
حتقي���ق ا�س���اح م�ؤ�س�سات���ي وحك�مي، مع 

من� اقت�سادي بط���يء وغياب تن�ع امل�سادر 
املالية.

من جان���ب اآخر قالت م�ؤ�س�سة م�دي الدولية 
ان تنفي���ذ خط���ط احلك�م���ة مب�ساعف���ة طاقة 
االإنت���اج النفط���ي اىل ال�سع���ف تقريب���ا على 
امل���دى املت��سط �سي�ؤدي ذل���ك اىل دعم النم� 
االقت�س���ادي ويع���زز م�ق���ف الع���راق امل���ايل 
واخلارج���ي، ولك���ن م���دى حتق���ق ذل���ك على 
ار����ض ال�اقع �ستحكمه الت�قعات امل�ستقبلية 
بالطلب عل���ى النفط وتقل���ب االأ�سعار وكذلك 
حتدي���ات عدم اال�ستق���رار ال�سيا�س���ي و�س�ء 
االإدارة الت���ي تق�����ض اال�ستثم���ار يف قط���اع 

النفط والغاز.
واأ�سارت امل�ؤ�س�س���ة الدولية يف تقريرها اىل 
ان �سعف االإدارة جتل���ى اأي�سا يف عدم قدرة 
احلك�م���ة عل���ى متري���ر امل�ازنة ط����ال عام 
2020، مع حقيقة ان العراق ما يزال ي�سنف 
وفقا مل�ؤ�س���ر ال�سفافية من بني اأف�سد 20  بلدا 
يف الع���امل. تف�س���ي الف�س���اد ه���� بالنهاية من 
اكرب التحدي���ات امل�ؤ�س�ساتية للع���راق، الذي 
ي�ؤث���ر ب�س���كل مبا�س���ر عل���ى طبيع���ة االإدارة 
وفعاليته���ا و�سع���ف الت�جه نح���� االإ�ساح 

والتغيري.
وبنظ���ر م�ؤ�س�سة م�دي للتقيي���م االقت�سادي 
ف���ان امل�سه���د ال�سيا�س���ي املت�س�س���ي للع���راق 
ال�سيا�س���ي  اال�ستق���رار  ع���دم  وخماط���ر 
اأي  حتقي���ق  عرقلت���ه  يف  �سي�ستم���ر  في���ه، 
تق���دم يف جم���ال االإ�ساح���ات االقت�سادي���ة 
وامل�ؤ�س�ساتية. باالإ�سافة اىل ذلك فان ارتفاع 
اأ�سعار النف���ط وانخفا�ض احتياجات االنفاق 
احلك�مي ب�سكل كبري من���ذ نهاية عام 2020 

قد قللت احل�افز للم�سي قدما باالإ�ساحات.
وفيم���ا يتعل���ق بتطلعات وفر����ض اال�ستقرار 
يف العراق، فان معظم النقا�سات الفنية التي 
ج���رت حلد االن م���ع �سندوق النق���د الدويل، 
التي ب���داأت يف اأواخر عام 2020، ت�سري اىل 
فر�سة ادخال برنام���ج تعديل هيكلي مدع�م 
م���ن من�ساأة الدع���م املايل املقدم م���ن �سندوق 
النق���د ال���دويل. مث���ل هك���ذا برنام���ج �سيق�م 
مقام منهج اإ�ساحي وت�فري درجة من الدعم 

املايل ودعم ا�ستحقاق العراق االئتماين.
االقت�سادي���ة  امل�ؤ�س�س���ة  تقري���ر  واأ�س���ار 
الدولي���ة اىل ان ا�ستم���رار وج����د حتدي���ات 
واالإداري  ال�سيا�س���ي  اال�ستق���رار  ع���دم 
للع���راق �سي�ستمر بتق�ي�ض فر����ض ا�ستثمار 
وم�سارك���ة �سركات النفط العاملية يف ت��سيع 
وتط�ي���ر قطاعي النف���ط والغ���از، الذي يعد 
�سروري���ا لتحقيق مع���دالت انت���اج اعلى يف 

حق�ل النفط احلالية.
وتذك���ر امل�ؤ�س�سة االأمريكي���ة يف تقريرها انه 
م���ع وج����د درجة ع���دم يقني ح�ل م���ا ميكن 
ان تف�س���ي اإليه ح�سيل���ة االنتخابات القادمة 
وذل���ك للتعديل االنتخابي ال���ذي �سادق عليه 
الربملان اأواخر العام املا�سي، فانها ال تت�قع 
ان تك����ن ت�سكيل���ة الربمل���ان الق���ادم خمتلفة 
جذريا عن ت�سكيلة الربملان احلايل، مما يقلل 
ذل���ك من فر�سة حدوث تغي���ري مادي ملم��ض 

فيما يتعلق مب��س�ع االإ�ساح.  
و�سجل���ت ج�انب تاأثري االعتب���ارات البيئية 
واالجتماعي���ة واالإدارية للعراق نقاط �سلبية 
م����دي  م�ؤ�س�س���ة  لتقيي���م  بالن�سب���ة  عالي���ة 

االأمريكية.

حي���ث ذكرت ان البلد يتعر����ض ملخاطر بيئية 
�سلبي���ة جدا ناجمة عن خملفات الكارب�ن يف 
اجل� التي يخلفها حرق ال�ق�د وذلك ب�سبب 
االعتماد االقت�س���ادي املايل الكلي على قطاع 
ال�ق����د الهيدروكرب����ين. وان �س����ء اإدارة 
ملف قطاع الهيدروكرب�ن وغياب اال�ستثمار 
املزمن يف بنى قطاع النف���ط والغاز التحتية 
فاق���م ه���ذا التل����ث البيئ���ي. الع���راق يعترب 
اأي�سا من بني اك���ر البلدان تعر�سا للت�سحر 
وانخفا�ض معدالت تدفق املياه ب�سبب غياب 
االإدارة اجليدة للم�ارد املائية واهمال مزمن 
للبن���ى التحتية املائية ما ي�ؤدي اىل قلة املياه 
املخ�س�سة للزراعة وعدم ت�فر مياه �ساحلة 

لل�سرب لتجمعات �سكانية كثرية.
املخاط���ر  �سلبي���ة  ان  امل�ؤ�س�س���ة  وقال���ت 
االجتماعي���ة تتمثل ب�س����ق العمالة يف البلد 
الناجم عن ارتفاع معدالت البطالة خ�س��سا 
بني ال�سباب مع ت�قعات مبعدالت من� عالية 
بال�سكان الذي �سيزيد من تفاقم هذه امل�سكلة. 
وتتفاقم املخاط���ر االجتماعية اكر مع غياب 
ت�فر خدمات اأ�سا�سية عامة املتمثلة بالرعاية 
ال�سحية واالإ�س���كان و�سعف ال��سع االأمني 
وعدم ا�ستقرار الت�ترات الطائفية والعرقية.

وذك���رت امل�ؤ�س�س���ة ان �سج���ل �سع���ف كفاءة 
ال�سيا�س���ة املالي���ة للع���راق و�سع���ف هيئات���ه 
وم�ؤ�س�سات���ه  والت�سريعي���ة  التنفيذي���ة 
الق�سائي���ة و�سع���ف �سيطرت���ه عل���ى الف�س���اد 
متثل الع�ام���ل الرئي�سة لتق�ي�ض قدرة البلد 
يف الت�سدي للم�س���اكل االجتماعية والبيئية 

وال�سدمات امل�ستقبلية.
عن موؤ�س�سة Moody �لدولية
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ق���رر ن�س���ف ن����اب الب�س���رة اجلل��ض عل���ى دكة 
االحتي���اط يف مناف�سات االنتخاب���ات الت�سريعية 
املقبل���ة ل�سغل 25 مقع���دا خم�س�سة للمحافظة يف 
الربمل���ان. وا�ستبدل���ت 4 كتل كب���رية يف الب�سرة 
ف���ازت مبقاع���د يف ال���دورة املا�سية مث���ل ائتاف 
الن�س���ر، كل مر�سحيها ال�سابق���ني وغريتهم بدماء 
جدي���دة. باملقاب���ل احتف���ظ حتال���ف الفت���ح، وه� 
رقم واح���د يف االنتخابات املا�سي���ة يف الب�سرة، 
باغل���ب ن�اب���ه واع���اد تر�سيحه���م م���رة اخ���رى. 
وتظه���ر خريطة التناف�ض يف الب�سرة وج�د نح� 
300 مر�سح، بع�سهم خا�ض "حت�الت" �سيا�سية 
وتقل���ب بني التحالفات. كم���ا تظهر بني املر�سحني 
بينه���م  كمعار�س���ة،  نف�سه���ا  تط���رح  �سخ�سي���ات 
وزي���ر �سابق، اىل جان���ب قائد ف�سي���ل متهم بقتل 
م�س�ؤول���ني يف الب�س���رة ونا�سط���ني. ويناف�ض يف 
الب�س���رة اأكر من 70 حزبا وحتالفا وتيارا بينهم 
كت���ل جديدة، فيم���ا اأكر م���ن ن�س���ف الق�ائم هي 
تر�سيحات فردية. والب�سرة من اهم واغنى املدن 
العربية، حيث ترفد امليزانية ل�حدها بنح� %90 

من ميزانة الدولة الأنها ت�سم اأكرب م�سدر للنفط.
كم���ا ان الب�س���رة ه���ي املنفذ البح���ري ال�حيد يف 
الباد، واك���رب ثالث حمافظة بعد بغداد ونين�ى، 
فيما تت�ساعد فيه���ا ال�سراعات الع�سائرية و�سبق 
ان �سجل���ت اعم���ال عن���ف وقت���ل �س���د متظاهرين 

ونا�سطني.

دو�ئر �لب�سرة
باالنتخاب���ات  ق�سم���ت  بالنف���ط  الغني���ة  املدين���ة 
الت�سريعية املفرت����ض اإجراوؤها يف ت�سرين االول 
املقب���ل اىل 6 دوائ���ر. وخ�س�س���ت للدائ���رة رق���م 
2، وه���ي االك���رب ب���ني الدوائ���ر ال�س���ت، 5 مقاعد 
ور�سح عنه���ا 51 مر�سحًا، فيما الدائرة رقم واحد 
خ�س�ست له���ا اي�سا 5 مقاعد لك���ن ر�سح عنها 39 
مر�سحًا فقط. اما الدوائر 3، 4، و5، فقد خ�س�ست 
ل���كل منها 4 مقاعد، ور�سح يف االوىل 4، والثانية 
48، والثالث���ة 29 مر�سحا، وه���ي اقل الدوائر من 
حي���ث ع���دد املتناف�س���ني. والدائرة االخ���رية التي 
حمل���ت الرق���م 6، فق���د خ�س�س���ت لها اق���ل مقاعد، 
وه���ي 3 مقاع���د فقط، لكن ع���دد مر�سحيها بلغ 36 
مر�سح���ًا. ويبلغ جمم����ع املتناف�سني يف الب�سرة 
234 مر�سح���ًا عل���ى 25 مقعدا، وه���� نح� ن�سف 
ع���دد املر�سح���ني يف ال���دورة املا�سي���ة، حيث بلغ 

عددهم 595 مر�سحًا.

كتلة �ملحافظ
تظه���ر ق�ائ���م التناف����ض ع����دة 12 نائب���ا حالي���ا 
اىل االنتخاب���ات، عل���ى راأ�سه���م حماف���ظ الب�سرة 
والنائ���ب الذي مل ي����ؤد اليمني الد�ست����ري ا�سعد 
العي���داين. العيداين �س���كل حتالفا جدي���دا اطلقه 
يف الب�س���رة وا�س���رتك يف ع���دد م���ن املحافظات، 
حتت ا�سم حتالف ت�سميم. و"ت�سميم" نزل بثقل 
كبري يف الب�سرة، حيث فاق كل الق�ى ال�سيا�سية 
م���ن حي���ث ع���دد املر�سح���ني يف الب�س���رة، حي���ث 
ر�س���ح 17 ا�سما. العيداين كان ق���د رف�ض ا�ستام 
كر�سي���ه يف ال���دورة الربملانية احلالي���ة، كما بقى 
حمتفظ���ا مبن�س���ب املحاف���ظ رغم حم���اوالت عدة 
ق�ى �سيا�سية ازاحته عن املن�سب. واملحافظ ه� 
مزيح متناق�ض من االنتم���اءات ال�سيا�سية، حيث 
كان ع�س�ا يف امل�ؤمتر ال�طني الذي كان يتزعمه 
ال�سيا�س���ي الراحل احمد اجللب���ي، فيما كان قبلها 
ق���د ر�سح مع ائتاف دولة القان����ن يف انتخابات 

.2017
الب�س���رة يف  العي���داين حمافظ���ة  ا�ست���ام  بع���د 

2017، اعلن تيار احلكم���ة بزعامة عمار احلكيم، 
ب���ان املحافظ ه� مر�سح التيار، قبل ان يحاول ان 

يطيح به باعتبار امل�قع من ح�سة احلكمة.
انقل���ب   ،2018 تظاه���رات  اح���داث  خ�س���م  يف 
العي���داين عل���ى رئي����ض ائت���اف الن�س���ر، رئي�ض 
كان  حي���ث  العب���ادي،  حي���در  اآن���ذاك،  ال����زراء 
املحافظ قد ف���از بكر�سي الربملان �سمن االئتاف. 
وقف���ز العيداين من قارب اح���داث الب�سرة ليرتك 
العب���ادي وحي���دا ياق���ي تداعيات اعم���ال العنف 
ليغ���ازل  حينه���ا،  االيراني���ة  القن�سلي���ة  وح���رق 
املحاف���ظ زعيم التي���ار ال�سدري مقت���دى ال�سدر، 
ث���م ين�سم مرة خام�س���ة اىل حتالف الفتح بزعامة 

هادي العامري.

حتولت �ملر�سحني
وب�"�سيناري����" م�ساب���ه ق���ررت زه���رة البج���اري 
وه���ي نائب���ة عن الب�س���رة وف���ازت يف 2018 عن 
تيار احلكمة، ان تعيد تر�سحيها مرة اخرى لكنها 
ه���ذه املرة حت���ت ا�سم كتلة جدي���دة اأن�ساأتها حتت 

ا�سم "حركة بادي". البجاري وهي ع�س� �سابق 
يف جمل�ض حمافظة الب�سرة، كانت قد ان�سقت عن 
"احلكم���ة" بعد ان ف���ازت يف الدورة االنتخابية 

املا�سية، والتحقت مع حتالف الفتح.
اي�س���ا غ���ريت ث����رة احللف���ي، وهي نائب���ة فائزة 
ع���ن الب�س���رة �سم���ن حتال���ف الن�س���ر، انتماءها 
ال�سيا�سي، لرت�سح هذه املرة مع "العقد ال�طني" 
الذي يتزعمه رئي�ض هيئ���ة احل�سد فالح الفيا�ض، 

والذي ان�سق يف 2018 عن حتالف العبادي.
كذلك غ���ري الفائ���ز ال�حيد ع���ن ائت���اف ال�طنية 
بزعامة اإي���اد عاوي يف الب�س���رة، �سفاء الغامن، 
تر�سيحه من االئتاف االخري اىل حتالف "تقدم" 
بزعامة رئي�ض الربمل���ان حممد احللب��سي. وقرر  
فال���ح اخلزعل���ي النائب ع���ن حتالف الفت���ح اعادة 
تر�سحي���ه، وجب���ار اللعيب���ي الذي غ���ري تر�سيحه 
من ائتاف الن�س���ر اىل ق�ى الدولة وه� حتالف 
جدي���د بني حتالف العب���ادي واحلكيم. اما مزاحم 
التميم���ي، فق���د ا�ستب���دل حتال���ف العب���ادي اي�سا 
ور�سح مع حتالف مهني�ن لاعمار، بزعامة وزير 

االعمار ال�سابق حممد �ساحب الدراجي.
وبح�سب ق�ائم املر�سحني، فقد اعاد حتالف الفتح 
5 م���ن ن�ابه ال�6 يف الب�س���رة اىل دائرة التناف�ض 

مرة اخرى.

خارطة �لتحالفات
واع���اد التحال���ف تر�سيح عام���ر الفاي���ز، انت�سار 
ح�س���ن، عبداالم���ري املياح���ي، حمم���د اب���� الهيل، 
وع���دي ع����اد )رئي����ض ع�سائ���ب اه���ل احل���ق يف 

الب�سرة(، اىل جانب اخلزعلي.
ام���ا �سائ���رون التي كان���ت قد ح�سلت عل���ى املركز 
الثاين يف انتخابات 2018 ب�4 مقاعد، فقد منعت 
كل ن�ابه���ا من الرت�س���ح، وابرزهم ب���در الزيادي 
ورام���ي ال�سكيني. وقدم���ت �سائ���رون او "الكتلة 
ال�سدري���ة" وه���ي الت�سمية اجلدي���دة للتيار التي 
�سيخ��ض فيها انتخابات اخلريف، 10 مر�سحني.

كذل���ك مل يع���د حتالف العب���ادي اي م���ن مر�سحيه 
االثن���ني حتت ا�س���م "حتالف الن�س���ر"، كذلك فعل 
تي���ار احلكمة بع���د ان حت�ل���ت النائب���ة ال�حيدة 

زه���رة البجاري اىل حتال���ف جديد. وقدم حتالف 
الن�س���ر يف الب�س���رة يف االنتخاب���ات املقبل���ة 6 
مر�سحني. واالمر ذاته حدث مع ائتاف ال�طنية، 
حي���ث مل يقدم نائبه ال�حيد ال���ذي فاز يف املدينة 
بانتخاب���ات 2018، بع���د ان حت����ل اىل حتال���ف 
"تق���دم". ام���ا دولة القان�ن فق���د اعاد خلف عبد 
ال�سمد اىل الرت�سح، فيما كان االئتاف قد فاز يف 

الدورة املا�سية بثاثة مقاعد.
باملقاب���ل ق���رر نائبان اثن���ان �سابق���ان الع�دة اىل 
الرت�س���ح وهم���ا رح���اب نعم���ة، وزاه���ر العبادي، 
ال�ساب���ق  املحافظ���ة  جمل����ض  ع�س����  جان���ب  اىل 
ج�اد الب���زوين، وزمائه يف املجل�ض علي �سداد، 
وجن���اء التميمي. وبلغ ع���دد الق����ى ال�سيا�سية 
املتناف�س���ة يف الب�سرة 72 حزبا وتي���ارا، مقارنة 

ب�25 ائتافا وحزبا يف انتخابات 2018.
وح�سل���ت الرت�سيحات الفردي���ة يف الب�سرة على 
اكر من الن�سف ب����39 ا�سما، من بينهم م�سطفى 
�سن���د، وه� احد قي���ادي تظاهرات 2018، قبل ان 
يراأ����ض خلية املتابعة يف حك�مة عادل عبد املهدي 
ال�سابق���ة. ومن اأب���رز املر�سح���ني يف االنتخابات 
املقبل���ة وزير النق���ل ال�سابق وال���ذي يطرح نف�سه 
كمعار����ض عامر عب���د اجلبار، الذي يق����د حتالفا 
جدي���دا با�س���م الف���او زاخ����. اىل جان���ب �سرغام 
املالك���ي، وه���� �سخ�سي���ة ع�سائري���ة معروفة يف 
الب�س���رة وداع���م لتظاه���رات ت�سرين، لكن���ه فاجاأ 

اجلميع حني ر�سح عن ائتاف دولة القان�ن.
�سرغ���ام املالك���ي، كان م���ن ا�س���د امل�ؤيدي���ن لفكرة 
القان�ن"  "دولة  الب�سرة"، ومعروف ان  "اقلي���م 
كان���ت م���ن اك���ر املعار�سني له���ذا امل�س���روع حني 

كانت يف ال�سلطة بني 2006 و2014.

�هلل" "ثار 
اما مفاجاأة االنتخابات فهي اعادة تر�سيح ي��سف 
ال�سناوي، وه� زعيم حزب "ثار الله" املتهم بقتل 
متظاهري���ن وماحق���ة نا�سط���ني. وال�سناوي كان 
ق���د ر�س���ح يف انتخاب���ات 2018، لكن���ه مل يح�سل 
عل���ى اي مقع���د. واته���م زعي���م "ث���ار الل���ه"، بقتل 
حمافظ الب�س���رة ال�سابق حمم���د م�سبح ال�ائلي 
يف 2012، بح�س���ب ت�سريح���ات �سابق���ة ل�سقي���ق 
ال����زراء  رئي����ض  اغل���ق   2020 ويف  ال�ائل���ي. 
م�سطف���ى الكاظمي مكتب "ث���ار الله" يف الب�سرة 
- قب���ل ان يع����د الفتتاح���ه بع���د ا�سب����ع-  عق���ب 
اتهام���ات باطاق ر�سا�ض من داخ���ل  املكتب �سد 
متظاهري���ن. وبح�س���ب نا�سط���ني يف الب�سرة ان 
"ث���ار الله" كان قد رفع دعاوى ق�سائية �سد 16 

نا�سطا يف املدينة ب�سبب تظاهرات 2018.

 الب�ســرة.. 4 قــوائــم كبيــرة تـعـاقــب كــل مـر�سحيهــا ال�سـابقيــن 
و"الفتح" تعيد 5 من اأ�سل 6 نواب النتخابات الخريف

موؤ�س�سة تقييم اقت�سادي دولية: ارتفاع اأ�سعار النفط لن يحل م�ساكل العراق 
ب�سبب �لف�ساد و�سوء �إد�رة موؤ�س�سات �لدولة

�ملتهم ب�سرب �ملتظاهرين يعود للتناف�س وموؤيد لالإقليم يرت�سح مع �ملالكي

 بغد�د / �ملدى  

بح���ث وزير الثقافة ح�سن ناظ���م، اأم�ض، مع رئي�ض دي�ان 
ال�ق���ف ال�سن���ي �سع���د كمب����ض ملف اإعم���ار جام���ع النبي 

ي�ن�ض ورفع التجاوزات عنه.  
وقال���ت وزارة الثقافة يف بي���ان اإن "ال�زي���ر ح�سن ناظم 
اوع���ز بدرا�س���ة امل�سروع ال���ذي قدمه وفد دي����ان ال�قف 
ال�سن���ي، ودعم اجله�د الإعادة تاأهيل جامع النبي ي�ن�ض، 

وت�سكيل قاعدة بيانات وطنية للمخط�طات".
واأ�ساف���ت "جاء ذل���ك خال لقائ���ه رئي�ض ال�ق���ف ال�سني 
�سع���د كمب����ض يف مكتب���ه الر�سمي مبقر ال����زارة، وكانت 
م���ن حماور االجتماع مناق�سة اإعم���ار جامع النبي ي�ن�ض 
الأهميته ورمزيته العالية، ورفع التجاوزات عنه بالتعاون 
مع البعثة االأملاني���ة التي ت�قفت عن العمل ب�سبب جائحة 
ك�رون���ا، وج���رى االتفاق عل���ى اأن تك�ن اأعم���ال التنقيب 
ف�ق االأر�ض م���ن اخت�سا�ض دي�ان ال�قف ال�سني، بينما 
تك�ن اأعمال التنقيب حتت االأر�ض من اخت�سا�ض وزارة 
الثقاف���ة".   وبح�سب البيان، "ج���رى االتفاق على ت�سكيل 
ث���اث جلان م�سرتك���ة لهذا الغر�ض بني ال����زارة ودي�ان 
ال�ق���ف ال�سن���ي ووزارة ال�سناع���ة يف بغ���داد وامل��س���ل 
للت�ا�س���ل املبا�سر للحفاظ على ه���ذا الرتاث الديني الذي 
تعر����ض للتخريب على ي���د داع�ض".   من جهته، "قدم وفد 
ال�قف ال�سني �سرحًا معززًا باخلرائط عن العمليات التي 
ج���رت يف امل�قع وما وثق قب���ل التفجري وبعده وما اتفق 
علي���ه م���ع البعث���ة االأملانية �سن���ة 2019 م عل���ى اأن تت�ىل 
اأعم���ال التنقيب واالإعمار ثاث جه���ات هي دي�ان ال�قف 
ال�سن���ي ووزارة الثقافة والبعث���ة االأملانية، واملطل�ب ه� 

االتفاق بني الدي�ان وال�زارة لتفعيل هذه االتفاقية".  
واأ�س���ارت الثقاف���ة اإىل ان "دائ���رة االآثار وال���رتاث  لديها 
ماحظات تخ�ض عدم التج���اوز على االآثار الأنَّ هناك بني 

االأنقا�ض واالأتربة قطعًا ولقى جتب العناية بها".  

فيم���ا "قدم ال�قف ال�سني عر�سًا الإعمار 75 م�قعًا وما مت 
اإجنازه بن�سبة كبرية،اأما املخط�طات فهي م��س�عة يف 
�سناديق حديدية، ومت االتفاق مع الي�ن�سك� على تدريب 
امل�ظف���ني يف االأردن على حفظ املخط�ط���ات و�سيانتها، 
وعق���د مذك���رة تفاه���م لتحقي���ق املخط�ط���ات وتعفريه���ا 
واأُقيم���ت دورٌة يف تركي���ا له���ذا الغر�ض".   م���ن جهته قال 
املدير العام لدار املخط�طات اأحمد العلياوي "نحتاج اإىل 
جه����د متظاف���رة لتحقيق املخط�طات، ولدين���ا اتفاق مع  

دي�ان ال�قف ال�سني؛ حلفظ هذه املخط�طات رقميًا".  
وج���رى احلدي���ث ع���ن ت�سكي���ل قاع���دة بيان���ات وطني���ة 
للمخط�ط���ات وم���ا تلف منه���ا ب�سبب الظ���روف ال�سابقة، 
واإتاح���ة املخط�ط���ات اأم���ام الباحثني من خ���ال الت�ثيق 
الرقم���ي، واأعرب ال�ق���ف ال�سني عن ا�ستع���داده للتعاون 

وعدم وج�د حتفظ على هذا امل�سروع".  
وج���رى احلدي���ث اأي�س���ًا ع���ن املخط�ط���ات الت���ي تع����د 
ملكيته���ا لبع�ض االأفراد، وت�سكيل جل���ان لرتميمها ح�سب 
ن����ع ال�رق واخل���ط والزخرفة، واإن�س���اء مكتبة مركزية 

للمخط�طات.  
اأما ب�ساأن قبة ال�سهرودري فجرى "ت�سكيل فريق من دائرة 
االآث���ار والرتاث وت�قف العمل ب�سب���ب وج�د قب�ر تع�د 
الأهايل املنطقة، والعمل مت�ق���ف االآن، واملطل�ب ت�سكيل 
فري���ق م�س���رتك لت�سيي���ج امل�ق���ع وتكثي���ف احلرا�س���ات، 
ومنع الدفن في���ه وتقييم م��س�ع مي���ان الزق�رة ف�سًا 
ع���ن اعم���اره".   وفيم���ا يخ�ض جام���ع الن����ري "فاللجنة 
ال�زاري���ة املكلفة م���ن ال�سيد ال�زير واجلان���ب االإماراتي 
ومنظم���ة الي�ن�سك� ت�ا�سل عمله���ا بالتن�سيق مع اللجنة 
الفني���ة التي ت�سم خرباء من معماريني واآثاريني، وجرى 
اإقرار الت�سميم الفائز بامل�سابقة برغم بع�ض االعرتا�سات 
الت���ي وجه���ت اإليه وه���ي اعرتا�س���ات  لي�س���ت ج�هرية، 
ودع�ة جمي���ع االأط���راف للتعريف به���ذا الت�سميم الفائز 

واأهميته".  

قرارات حكومية تخ�ص ملف اإعمار جامع النبي 
يون�ص يف املو�سل



 بغداد/ فرا�س عدنان

وق����ال مق����ّرر �للجنة �لنائ����ب �أحمد 
�ل�صفار، يف حديث �إىل )�ملدى(، �إن 
"جمل�س �لنو�ب ال يعلم على وجه 
�لتحديد، كمي����ة �لوفرة �ملالية �لتي 
حتققت خالل �الأ�صهر �ل�صت �الأوىل 
من هذ� �لعام نتيجة �رتفاع �أ�صعار 

�لنفط".
و�أ�ص����اف �ل�صف����ار، �أن "م����ا ي�صدر 
ع����ن بع�س �لنو�ب م����ن ت�صريحات 
�صحفي����ة به����ذ� �ل�ص����اأن ه����و جم����رد 
�الأ�صع����ار  �ص����وء  يف  تقدي����ر�ت 
�ل�صائدة يف �ل�ص����وق �لعاملية، طبقًا 
مل����ا يت����م ن�ص����ره م����ن قبل �ل����وكاالت 

�لنفطية �ملتخ�ص�صة".
�ليقين����ي  "�لعل����م  �أن  �إىل  و�أ�ص����ار، 
بوج����ود  مرتب����ط  �لوف����رة  به����ذه 
ح�صاب����ات ختامية وك�صوف خا�صة 
بعملي����ات �ل�ص����رف، وم����ا ي����رد �إىل 

�خلزينة �لعامة من �أمو�ل".
"�إع����د�د  �أن  �إىل  �ل�صف����ار،  ولف����ت 
مو�زنة لل�صنة �لقادمة من �ملفرت�س 
�أن يب����د�أ م����ن حي����ث �لنقط����ة �لت����ي 
و�صل����ت �إليه����ا �ملو�زن����ة �حلالي����ة، 
و�ملنف����ذ منها فعليًا، وهو ما يتطلب 

وجود ح�صابات ختامية".
و�أكد، �أن "تل����ك �لبيانات تعطي لنا 
�حلاجة �لفعلي����ة للنفقات يف �صوء 
م����ا مت تخ�صي�ص����ه، وكمي����ة �ملبالغ 
فعل����ي،  ب�ص����كل  �إنفاقه����ا  مت  �لت����ي 
�لت����ي  �الإي����ر�د�ت  كمي����ة  وحتدي����د 
حت�صلن����ا عليها �صو�ء من �لنفط �أو 

�ملناف����ذ �حلدودي����ة �أو م����ن �مل�صادر 
�الأخرى".

و�صّدد �ل�صفار، على �أن "�حل�صابات 
�خلتامية غري متوفرة لدى جمل�س 
�لن����و�ب منذ ع����ام 2014، وبالتايل 

ف����اأن �الأرق����ام �لت����ي يت����م �عتمادها 
ب�ص����كل م�صتمر م����ن �للجن����ة �ملالية 
م����ن  �إر�صاله����ا  يت����م  �لت����ي  وكذل����ك 
�حلكومة تبقى تخمينية وتقديرية 
وتفتق����د �إىل �لو�قعي����ة، حي����ث �أنها 

ال تعتم����د عل����ى وقائ����ع وم�صتند�ت 
�للجن����ة  مق����ّرر  و�أردف  حقيقي����ة". 
�ملالية، �أن "�للقاء�ت �الأخرية �لتي 
عقدتها �للجنة مع وزير �ملالية علي 
عبد �الأمري ع����الوي وحمافظ �لبنك 

�ملرك����زي م�صطف����ى غال����ب �لكت����اب 
مل تناق�����س مو�ص����وع �لوفرة �ملالية 

للمو�زنة �حلالية".
ون����ّوه، �إىل �أن "�حل����و�ر�ت رّكزت 
على تنفي����ذ �ملو�زن����ة باأح�صن وجه 

ومعاجل����ة  �لت�صهي����الت  وتق����دمي 
�لروتني، ف�صاًل ع����ن دور �حلكومة 
يف جت����اوز �الآث����ار �ل�صلبية لتغيري 
يف  و�لت�صخ����م  �ل�ص����رف  �صع����ر 
�الأ�ص����و�ق، وحماول����ة خل����ق فر�س 

عم����ل للعاطلني وال�صيم����ا من حملة 
�ل�صهاد�ت".

وم�ص����ى �ل�صف����ار، �إىل �أن "تق����دمي 
�خلتامي����ة  �حل�صاب����ات  �حلكوم����ة 
وجه����دً�  وقت����ًا  لن����ا  يوف����ر  �ص����وف 
كبريي����ن يف �إع����د�د �ملو�زن����ة، كم����ا 
و�إع����الم  �ل�صفافي����ة  ت�صم����ن  �أنه����ا 
ممثل����ي �ل�صع����ب بحرك����ة �الأم����و�ل 
�لعر�قية ب����ني �الإير�د�ت و�لنفقات، 
قان����ون  �ص����ن  عل����ى  وي�صاعدن����ا 
يتنا�ص����ب م����ع �لو�ص����ع �القت�صادي 
و�مل����ايل للبالد، وجت����اوز مو�صوع 
�لتكهن����ات". من جانب����ه، ذكر ع�صو 
�للجن����ة �لنائب حمم����د �ل�صبكي يف 
ت�صري����ح �إىل )�مل����دى(، �أن "هن����اك 
�أك����ر م����ن �صيناريو ب�ص����اأن �لوفرة 
�ملالي����ة �ملتحقق����ة من زي����ادة �أ�صعار 
�لنف����ط بن�ص����ب جي����دة تف����وق ما مت 

و�صعه يف �ملو�زنة".
"هن����اك  �أن  �ل�صبك����ي،  و�أ�ص����اف 
�حلكوم����ة  بني����ة  تفي����د  معلوم����ات 
تق����دمي مو�زن����ة تكميلي����ة مل����ا تبقى 
من ه����ذ� �لع����ام م�صتفيدة م����ن هذه 
�لوفرة، رغ����م �صعوبة هذ� �الإجر�ء 

بالنظر للظروف �حلالية".
وحت����دث، عن �إمكاني����ة "تخ�صي�س 
ه����ذه �لوف����رة لل�صنة �ملالي����ة �ملقبلة 
و�مل�صاع����دة يف تغذية ملف �لديون 
�لتي بحق �لعر�ق من �أجل �الإ�صر�ع 

يف ت�صديدها".
"�مله����م  �أن  �إىل  �ل�صبك����ي،  ولف����ت 
بالن�صب����ة �إلينا كنو�ب ه����و مطالبة 
تق����دمي  يف  باالإ�ص����ر�ع  �حلكوم����ة 

ث����م  وم����ن  �خلتامي����ة،  �حل�صاب����ات 
مو�زنة �لعام �ملقبل من �أجل �صمان 
�إقر�رها باأ�صرع وقت ممكن ال�صيما 
ونح����ن مقبول����ون عل����ى �نتخابات 
مبك����رة �صتج����ري يف �لعا�ص����ر م����ن 

�صهر ت�صرين �الأول �ملقبل".
وكان����ت �للجن����ة �ملالي����ة ق����د �أعلنت 
ت�صكي����ل  ع����ن  �صاب����ق  وق����ت  يف 
�حلكوم����ة فري����ق م�ص����رتك بني عدد 
من �ل����وز�ر�ت يتوىل حالي����ًا �إعد�د 
للمو�زن����ة،  �الأولي����ة  �ل�صياغ����ات 
تنج����ز  ب����اأن  تطلعه����ا  ع����ن  معرب����ة 
�ل����وز�ر�ت �ملعني����ة مهامه����ا باأ�صرع 
م����ن  لكنه����ا ح����ذرت  وق����ت ممك����ن، 
تاأخ����ري تقدمي �مل�ص����روع كما ح�صل 

مع �ملو�زنة �حلالية.
و�نته����ى �ل�صبك����ي، �إىل "�أهمي����ة �أن 
يو��صل جمل�س �لن����و�ب يف مهامه 
�لد�صتوري����ة على �صعي����د �لت�صريع 
و�لرقاب����ة �إىل �آخ����ر ي����وم م����ن عمر 
دورت����ه �حلالي����ة؛ من �أج����ل متابعة 
�خلتامي����ة  �حل�صاب����ات  و�ص����ول 
وكذل����ك م�ص����روع قان����ون �ملو�زن����ة 
باأمل �لت�صويت عليه وعدم ترحيله 

�إىل �لدورة �ملقبلة".
كان  �لن����و�ب  جمل�����س  �أن  يذك����ر 
ق����د تاأخ����ر كث����ريً� يف �إق����ر�ر قانون 
�ملو�زن����ة ومل ي�ص����وت علي����ه �إال يف 
�حلكوم����ة  ب����ادرت  فيم����ا  �آذ�ر،   30
بع�ص����ر  للطع����ن  �أخ����رى  وجه����ات 
فقر�ت من����ه توزعت على �صت مو�د 
ينتظ����ر ح�صمها من خ����الل �ملحكمة 

�الحتادية �لعليا.
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 بغداد/ ح�سني حامت

بعد مرور اأكثـر من 3 اأ�سهر 
على فاجعة ابن اخلطيب 

انتقل �سيناريو احلرائق 
اىل مبنى وزارة ال�سحة، 

اإذ اندلع حريق كبري، 
اأم�س االثنني، داخل مبنى 

وزارة ال�سحة يف مدينة 
الطب، ما اأجرب فرق 

الدفاع املدين على اخالء 
املوظفني.

و�كدت مديرية �لدفاع �ملدين، يف بيان 
تلقت���ه )�ملدى(، �أن "فرقها �أخلت مدينة 
�لطب من �ملر�صى و�لكو�در �لطبية".

وبع���د م���رور �ق���ل م���ن �صاعت���ني على 
�ل�صح���ة  وز�رة  �أعلن���ت  �حل���ادث 
و�لبيئة، فتح حتقيق يف �حلريق �لذي 

�ندلع د�خل مبناها.
تلقت���ه  بي���ان  يف  �ل���وز�رة،  وذك���رت 
)�مل���دى(، �أن "حريق���ًا حم���دودً� ح���دث 

يف عدد من �ق�صام مقر وز�رة �ل�صحة، 
وعل���ى �لف���ور مت �خ���الء �لبناي���ة م���ن 

جميع �ملوظفني".
وتابع���ت �لوز�رة يف بيانها، �نه "على 
�لف���ور ب���د�أ حتقيق �جله���ات �ملخت�صة 
�حلري���ق"،  �أ�صب���اب  عل���ى  للوق���وف 
موؤكدة "��صتمر�ر كافة موؤ�ص�صاتها يف 

�لعمل ب�صكل طبيعي". 
باملقاب���ل �ك���د �ملتح���دث با�ص���م وز�رة 
�ل�صح���ة �صي���ف �لب���در يف لق���اء متلفز 
تابعته )�مل���دى(، �إن���ه "مل يتم ت�صجيل 

�ي �إ�صابات".
وبني �لبدر، �ن "�حلريق �ندلع يف عدد 
من �ق�صام �ملبنى �الد�ري بالوز�رة يف 
�لطاب���ق �لر�بع م���ن م�صت�صف���ى مدينة 

�لطب".
وبعد �إطف���اء �حلريق، �أ�صدرت وز�رة 
�ن  في���ه  �ك���دت  تو�صيح���ًا  �ل�صح���ة 
�لعمودي  �لنف���ق  "�حلري���ق حدث يف 
�خلا����س خلدمات �لكهرب���اء و�لتربيد 

ومتت �ل�صيطرة عليه بالكامل".
�إ�صاب���ات  "مل حت���دث  �أن���ه  و�أ�صاف���ت 
ب�صرية وال ��صر�ر يف مكاتب و�ق�صام 
�ل���وز�رة جميعها"، الفت���ًا �إىل �نه "مت 
�تخ���اذ �الإج���ر�ء�ت �لالزم���ة م���ن قبل 
فرق �لدفاع �مل���دين و�جلهات �ل�صاندة 
و�صارع���ت �لف���رق �لهند�صي���ة و�لفنية 
و�الد�رية يف �ل���وز�رة باجر�ء �لالزم 

ومتت �إعادة �لعم���ل يف �لبناية ب�صكل 
طبيعي".

وب���دوره ق���ال ع�ص���و جلن���ة �ل�صح���ة 
�لنيابية �صلم���ان �لغريباوي ل�)�ملدى(، 
�إن "جلتن���ا تابع���ت ب�ص���كل دقي���ق م���ع 
ب�ص���اأن  �ملخت�ص���ة  �لتحقي���ق  جل���ان 
�ل�صح���ة،  وز�رة  مبن���ى  يف  �حلري���ق 
�صب���ب  �ن  �لتحقي���ق  خ���الل  وتب���ني 
�حلريق ه���و متا�س كهربائ���ي ببع�س 
�أجه���زة �لتربي���د و�حلري���ق مل ي�صف���ر 
ع���ن ح���رق �ي وثائ���ق �و عق���ود مهمة 
كم���ا ن�ص���رت بع����س مو�ق���ع �لتو��صل 

�الجتماعي".
"جلن���ة  �ن  �ىل،  �لغريب���اوي  و��ص���ار 
�ىل  تو�صي���ات  �صت�ص���در  �ل�صح���ة 
�الج���ر�ء�ت  بخ�صو����س  �ل���وز�رة 
�الحرت�زي���ة �لت���ي متنع وق���وع هكذ� 
حر�ئق، خ�صو�صًا مع �الرتفاع �لكبري 

يف درجات �حلر�رة".
م���ن جهته، قال مدير ع���ام د�ئرة �صحة 
بغ���د�د �ل�صاب���ق عب���د �لغن���ي �صعدون 
يف حدي���ث ل�)�مل���دى(، �إن "�ملو�زن���ات 
�ل�صابق���ة مل تن�ص���ف وز�رة �ل�صحة"، 
موؤك���د� �أن "�مل�صت�صفي���ات تع���اين م���ن 
قلة �لتخ�صي�صات �ملالية �لتي بدورها 
للمنظوم���ات  �الفتق���ار  �ىل  ت���وؤدي 

�حلديثة ملو�جهة حاالت �لطو�رئ".
"قل���ة  �أن  �صع���دون،  و�أ�ص���اف 

�لتخ�صي�ص���ات �ملالية �صب���ب يف كثري 
�ملوؤ�ص�ص���ات  ل���دى  �الإخفاق���ات  م���ن 
يف  ح���دث  م���ا  و�لدلي���ل  �حلكومي���ة 
م�صت�صف���ى �ب���ن �خلطي���ب يف ني�ص���ان 

�ملا�صي".
وليل���ة 25/24 ني�ص���ان �ملا�صي، �ندلع 
حري���ق يف م�صت�صف���ى �ب���ن �خلطي���ب 
�ل���ذي يعالج مر�صى كورونا ما ت�صبب 
مب�ص���رع 82 �صخ�ص���ًا و�إ�صاب���ة 110 

�آخرين. 
"�غل���ب  �ن  �ىل،  �صع���دون  و�أ�ص���ار 
�مل�صت�صفيات ودو�ئر �لدولة تفتقر �ىل 
خمارج �لطو�رئ و�إجر�ء�ت �ل�صالمة 

من �حلر�ئق وغريها من �حلو�دث".
ويف وق���ت �صابق من ني�ص���ان �ملا�صي 
��صدرت نقابة �الأطباء �لعر�قيني بيانا 
�و�صحت في���ه �إن �الأطب���اء "لن يقبلو� 
م�صتقبال بالعم���ل يف ظروف تعر�صهم 

للخطر يف دو�ئرهم". 
وطالب���ت �لنقابة "�جله���ات �حلكومية 
كافة بتاأمني متطلبات �ل�صالمة �لكاملة 
ح�صب متطلبات �لدفاع �ملدين وتاأمني 
متطلب���ات �لوقاي���ة �ل�صخ�صي���ة باأعلى 
م�صتقب���ال  نقب���ل  ل���ن  و�إال  م�صت���وى 

بالعمل".
�مل���دين  �لدف���اع  مديري���ة  و�أطلق���ت 
�آن���ذ�ك "حملة ك���ربى تت�صم���ن �إجر�ء 
�الإج���ر�ء�ت  ومتابع���ة  �لك�صوف���ات 

�لوقائي���ة لل�صالم���ة �لو�ج���ب �تباعه���ا 
يف خمتلف موؤ�ص�ص���ات �لدولة"، عقب 

حريق �بن �خلطيب.
و�أج���رت ف���رق �لدفاع �مل���دين جوالت 
تفقدية لعدد من �مل�صت�صفيات و�ملر�كز 

�الأخرى يف �ملحافظات.
لك���ن خبري �ل�صالم���ة ومعد�ت �حلريق 
�إن  ق���ال  غ���ازي،  عل���ي  بغ���د�د،  يف 
معر�صة  كلها  �لعر�قية  "�مل�صت�صفي���ات 
خلط���ر م�صاب���ه خلط���ر م�صت�صف���ى �بن 

�خلطيب �إن مل يكن �أكرب".
و�أ�صاف، غازي، �ل���ذي عمل بتاأ�صي�س 
يف  �حلري���ق  �ص���د  �الإن���ذ�ر  خط���وط 
�أح���د م�صت�صفي���ات حمافظ���ة باب���ل �إن 
لل�صبهات  مثري  ب�ص���كل  متنح  "�لعقود 
"�لف�ص���اد موج���ود  �أحيان���ا"، م�صيف���ا 
�حلكومي���ة  �لعق���ود  تفا�صي���ل  كل  يف 
وعقود �أجهزة �الإنذ�ر و�الإطفاء لي�صت 

��صتثناء".
وي���روي �أن���ه "يف �إح���دى �ملحافظات، 
طل���ب م���ن �ل�ص���ركات �ملجه���زة عمولة 
ت�ص���ل �إىل 33 باملئة من قيمة �لعقد، ما 
�أدى �إىل �ن�صح���اب �ل�صركات �لر�صينة 

حتى ال تتعر�س �إىل �خل�صارة".
وختم غازي بالقول: "دخلت �ل�صركات 
�لرديئة على �خلط، ونفذت خط �إنذ�ر 
وحري���ق مك���ون م���ن منظوم���ة رديئة 

�لت�صنيع".

 متابعة / املدى

كان���ت �إمي���ان عبد�لل���ه )�ملعروف���ة �أي�ص���ًا باإميان 
عبا����س( يف �لثالث���ة ع�ص���رة ح���ني فت���ح تنظي���م 
"د�ع����س" �أبو�ب �جلحيم عل���ى �صعبها. �ّت�صمت 
حياته���ا بالهدوء و�لب�صاط���ة قبل عام 2014 وهو 
�لع���ام �لذي ع���ّد �الأكر �صو�دً� عل���ى �صعبها بعدما 
�رتك���ب �لتنظي���م �الإرهاب���ي �أب�صع جر�ئ���م �لقتل 
و�الغت�ص���اب و�لتهجري بحّقه���م. كانت تعي�س مع 
�أ�صرته���ا يف جممع تل �لق�صب يف ق�صاء �صنجار، 
وكان���ت �لعائل���ة متلك دكان���ًا �صغريً� لبي���ع �ملو�د 

�لغذ�ئية. 
مل تك���ن �بت�صام���ات �إمي���ان ق���د تفّتح���ت بع���د يف 
ربي���ع عمرها، ح���ني �ختطفه���ا مقاتل���و "د�ع�س" 
عام 2014 م���ع كثريين. كانت و�حدة من حو�ىل 
6000 �صخ����س كان���و� �صحي���ة عملي���ات �خلطف 
و�لتهج���ري و�الغت�صاب و�ل�صب���ي، بح�صب �الأمم 

�ملتحدة. 
ُف�صلت �إميان بالقوة ع���ن ذويها، وُعر�صت الحقًا 
ك�صلع���ة "بخ�ص���ة" يف �ص���وق �لنخا�ص���ة �خلا�ّس 

بال�صباي���ا ل���دى �لتنظيم. "��ص���رت�ين �أول عن�صر 
من عنا�صر د�ع�س يحمُل �جلن�صية �لعر�قية، كان 
يكّنى باأبي كرم، �إال �أنه مّل من ب�صاعته ب�صرعة"، 
�ل�صالحي���ة  منتهي���ة  و"�أ�صبح���ُت  تق���ول،  كم���ا 
بالن�صب���ة �إليه"، لينتقل �إىل غريه���ا لكن كان عليه 
�أن يبي���ع �إمي���ان �أواًل، فا�صرت�ه���ا طبي���ب د�ع�صي 

يحمل �جلن�صية �لعر�قية �أي�صًا.
�ه���ل �إميان كانو� يقيم���ون يف مدينة تلعفر غرب 
�ملو�ص���ل ومت �جباره���م عل���ى �عتن���اق �الإ�ص���الم 
و�رغامهم على �لعمل يف رعاية �ملو��صي �خلا�صة 
بالتنظي���م وبع���د ح�صوله���ا عل���ى وثيق���ة حريتها 

�نتقلت للعي�س مع عائلتها.
عل���ى رغ���م �أن �للغ���ة �لعربي���ة لي�ص���ت لغته���ا �الأم 
وكان���ت �صعيفة فيه���ا، �إال �أن �لطبي���ب �الأربعيني 
حريته���ا  ب���ني  "�صفق���ة" مبادل���ة  عليه���ا  عر����س 
وحفظه���ا �لق���ر�آن. ق���ال له���ا بو�ص���وح: "�حفظي 
�لق���ر�آن وتاأخذين حريت���ك". كان �الأمر �أقرب �إىل 

�مل�صتحيل. 
كان���ت جتل����س �أمام���ه كل م�ص���اء لي�صتم���ع �ىل ما 
حفظت���ه من �لق���ر�آن، فتتلو �الآي���ات �لتي حفظتها 

�أمامه و�حتاجت �إىل �صهر و�أربعة �أيام لت�صل �إىل 
م���ا طلبه منها، وهو حفظ 101 �صفحة من �لقر�آن 

مقابل تعّهده باإطالق �صر�حها. 
�أخذه���ا �لطبي���ب �لعر�قي �إىل �إح���دى �ملحاكم يف 
مدين���ة �ملو�ص���ل الإ�ص���د�ر وثيقة تثب���ت �أن �لفتاة 
�الإيزيدي���ة �أ�صبح���ت �م���ر�أة م�صلم���ة ح���رة وغري 
جائز بيعها ك�صبية مرة �أخرى الأي �صخ�س �آخر.

�ه���ل �إميان كانو� يقيم���ون يف مدينة تلعفر غرب 
�ملو�ص���ل ومت �جباره���م عل���ى �عتن���اق �الإ�ص���الم 
و�رغامهم على �لعمل يف رعاية �ملو��صي �خلا�صة 
بالتنظي���م وبع���د ح�صوله���ا عل���ى وثيق���ة حريتها 

�نتقلت للعي�س مع عائلتها.
بع���د �أكر من عام على خطف �لعائلة متكن مكتب 
�الإنقاذ �خلا����س باملختطفني �الإيزيديني من �إنقاذ 
�إمي���ان وعائلته���ا عرب و�صي���ط، لت�صب���ح بعد ذلك 
نازح���ة يف خمي���م �صاري���ا للنازح���ني م���ن مدين���ة 
�صنجار �لذي يقطن فيه �أكر من 15 �ألف �صخ�س.
كان ي���وم حتريره���ا معج���زة حقيقي���ة بالن�صب���ة 
�إليه���ا و�إىل عائلتها �أي�صًا وكانو� فقدو� �الأمل يف 
�لنج���اة النعد�م جميع �لو�صائ���ل، وكذلك �ملر�قبة 

�ل�صديدة عليهم من قبل عنا�صر �لتنظيم.
��صتع���ادة  �إىل  �أف�ص���ت  �لت���ي  �ملع���ارك  وخ���الل 
�أو�خ���ر  �لع���ر�ق  �لتنظي���م يف  �صيط���رة  مناط���ق 
2017، وبعده���ا باأ�صه���ر يف �صوريا، متكن مئات 
�الإيزيدي���ني من �لفر�ر م���ن خاطفيهم، لكن م�صري 
�الآالف م���ن �لذين فقدو� ع���ام 2014 وما بعده، ال 

يز�ل جمهواًل �إىل �الآن، وفق مكتب �الإنقاذ.
ومل يك���ن �أمام �إميان، بعد خال�صها من �الأ�صر، �إال 
خياري���ن: �لبق���اء يف �ملنزل و�النح���د�ر �إىل حالة 
نف�صي���ة �صعب���ة �أو �لع���ودة �إىل مقاع���د �لدر��صة. 
�نتق���ت �خلي���ار �لث���اين وكانت تعم���ل يف �لعطل 
�ملختطف���ني  �إنق���اذ  مكت���ب  يف  �لف���ر�غ  و�أوق���ات 
�ملختطف���ات  �إقن���اع  يف  للم�صاع���دة  �الإيزيدي���ني 
�اليزيديات بالع���ودة �إىل عائالته���ن الأن �لتنظيم 
�الإرهابي كان �أقنعهن باأن �الإيزيديني �صيقتلونهن 

يف حال عودتهن �إىل عائالتهن.
كان���ت ت�صرح لهّن �أن هذ� �الأم���ر غري �صحيح و�ن 
فت���وى "باب���ا �ل�صي���خ" خرت���و حاج���ي ��صماعيل 
)رحل عام 2020( بقبول �ملختطفات �اليزيديات 
كان���ت مفتاحًا لع���ودة �الأغلبية منه���ن ودلياًل على 

�أن م���ا كان ي�صيع���ه تنظيم "د�ع����س" كان تهوياًل، 
الإخاف���ة �ملختطف���ات �الأخري���ات م���ن �لع���ودة �إىل 
جمتمعه���ن. وكان���ت فخ���ورة بف���رتة عمله���ا م���ع 
مكت���ب �الإنق���اذ الأنه���ا كان���ت ت�صاه���م يف م�صاعدة 
�ملختطف���ات، وكان ذلك ي�صعده���ا، لكنها كانت يف 

�لوقت ذ�ته حزينة ل�صماع ق�ص�صهن �ملوؤملة.
 2019 ع���ام  حا�ص���رة  عبد�لل���ه  �إمي���ان  كان���ت 
�لهندي���ة ال�صت���الم جائ���زة  مدين���ة مومب���اي  يف 
�الأم تريي���ز� نياب���ة ع���ن مكت���ب �إنق���اذ �ملختطفني 
�الإيزيدي���ني مرتدي���ًة �لزي �اليزي���دي خالل حفل 
�جلائزة �لتي متنح للعم���ل �الإن�صاين ومت منحها 
ملكتب �إنقاذ �ملختطفني �الإيزيديني لعمله يف �إنقاذ 
و�إع���ادة دم���ج �لناجيات �اليزيدي���ات يف �ملجتمع 

مرة �أخرى.
يف �حلفل كانت تروي ق�صتها وق�ص�س �لناجيات 
�الأخري���ات وه���ذ� �الأم���ر �أبك���ى �لبع�س، كم���ا �أن 
��صتالمه���ا �جلائزة نيابة عن �ملكت���ب، خفف عنها 
وجع���ًا، �بت�صم  وجهها بع����س �ل�صيء، �إمنا ز�دت 

م�صوؤولياتها جتاه �لناجيات �الأخريات.
باللغ���ة  الف���ت  ب�ص���كل  تهت���م  �اليزيدي���ة  �ل�صاب���ة 

�الإنكليزي���ة الأنه���ا ته���دف لت�صبح حمامي���ة تد�فع 
عن �لق�صية �اليزيدية دوليًا، وبخا�صة �لناجيات 
ل�"د�ع����س"،  �الآخري���ن  و�ل�صحاي���ا  �اليزيدي���ات 
�إلي���ه  و�صل���ت  م���ا  �إىل  �لو�ص���ول  �ىل  وته���دف 
�لنا�صط���ة �اليزيدي���ة نادية مر�د �حلائ���زة جائزة 

نوبل لل�صالم عام 2018.
قب���ل �أق���ل م���ن �أ�صبوع���ني دخل���ت �إمي���ان عامه���ا 
�لع�صري���ن وتعي����س �الآن برفق���ة عائلتها يف منزل 
م�صتاأج���ر من ثالث غرف، يف جممع �صاريا �لتابع 
ملحافظ���ة دهوك �صم���ن �إقلي���م كرد�صت���ان �صمايل 
�لع���ر�ق، بعدم���ا تهّج���رت من خمي���م �صاريا حيث 
كان���ت تعي����س م���ع عائلتها بع���د �حلري���ق �الأخري 
�لذي �لتهم 240 خيمة ب�صبب "متا�س" كهربائي. 
�لعائل���ة مل حت���رتق يف  �أن خيم���ة  رغ���م  وعل���ى 
�حلريق �الأخ���ري، �إال �أن �خلوف م���ن هذ� �مل�صري 
ي���وؤرق �إمي���ان، وال �صمان���ات لعدم تك���ر�ر وقوع 
ح���و�دث ماأ�صاوي���ة مماثلة، ومل يع���د �اليزيديون 
قادري���ن على حتّم���ل �ملزيد من �ملاآ�ص���ي، فال�صيف 
هنا، كما تقول �إميان، "يحمل مفاجاآت كثرية وال 

نعلم ماذ� يحمل لنا يف �مل�صتقبل".

اللجنة ال تعلم بكمية وفرة 
ارتفاع النفط منذ بداية 
العام الحالي

المالية النيابية: موازناتنا غير دقيقة ب�سبب غياب 
الح�سابات الختامية

�سيناريو حرائق الموؤ�س�سات والم�ست�سفيات يتكرر.. ال�سبب في قلة 
التخ�سي�سات المالية؟

حفظ��ت الق��راآن لتتح��رر م��ن "داع���ش".. كي��ف الطري��ق اإل��ى �س��نجار؟

سياسة

نفــت اللجنة املالية يف جمل�س النواب، اأم�س االثنني، علمها بكمية الوفرة املتحققة من زيادة اأ�سعار النفط 
منــذ بداية العام احلــايل، واأرجعت ذلك اإىل عــدم اإطالعها على احل�سابات اخلتامية منــذ 2014، م�سددة 

على اأن ذلك اأدى اإىل و�سع موازنات مبنية على تكهنات غري حقيقية ال ت�ستند اإىل وثائق ر�سمية.

تنعى موؤ�س�سة املدى 
لالإعالم والثقافة والفنون  

الزميل ال�ساب

تع�زي���ة 

موؤ�س�سة املدى
 لالإعالم والثقافة والفنون

الذي وافته املنية �سباح هذا اليوم بعد 
�سراع طويل مع املر�س.. وقد كان الراحل 

مثال املوظف املجتهد من خالل عمله يف 
مكتبات املدى..  خال�س العزاء لعائلته 

وال�سرب وال�سلوان ملحبيه  

حممد ج����ال  ح�����س��ن 
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احتاد رجال االعمال العراقيني 
اإعـــــالن

احلاقاً باعالننا املنش��ور بتاريخ 2021/4/5 يعل��ن احتاد رجال االعمال العراقيني عن اجراء 
االنتخابات التكميلية لسد النقص احلاصل في عدد أعضاء مجلس إدارة االحتاد وندعو 
الس��ادة أعضاء الهيئة العامة والس��ادة املرش��حني الى احلضور ال��ى املركز النفطي 
الواقع في بارك الس��عدون يوم السبت 2021/7/31 للمشاركة في اختيار ممثليهم في 

مجلس إدارة االحتاد. مع التقدير
راغب ر�ضا بليبل 
رئي�س احتاد رجال االعمال العراقيني 
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�إع������ان������ات

ذي قار/ ح�ضني العامل

ع���اد اله���دوء يف حميط دي���وان حمافظة ذي 
قار اأم�س، بعد يوم داٍم �شجل 70 جريحا من 

املتظاهرين والقوات الأمنية.
وفيما اأك���د املتظاهرون املطالبون بتعيينات 
اغ���الق  موا�شل���ة  النفطي���ة  املن�ش���اآت  يف 
الدي���وان حلني حتقيق كامل مطالبهم، ك�شف 
حمافظ ذي قار عن اوامر مركزية بتعيينهم، 
موجه���ا ا�شاب���ع الته���ام اىل م���دراء مقالني 

وفا�شدين بتاأجيج الو�شاع يف املحافظة.
وتع���ود اجواء الهدوء بع���د دخول احلكومة 
املركزي���ة عل���ى خ���ط الزم���ة والع���الن عن 
تعيني جمي���ع املتظاهرين املذكورين باأجور 
ان  غ���ر  النفطي���ة،  املن�ش���اآت  يف  يومي���ة 
املتظاهرين وا�شلوا اغالق ديوان املحافظة 

حلني �شدور اأوامر ر�شمية بتعيينهم.
ب���دوره، ق���ال حماف���ظ ذي ق���ار احم���د غن���ي 
اخلفاجي يف ات�شال هاتف���ي مع )املدى( ان 
الكاظمي  الوزراء م�شطفى  "رئي�س جمل�س 
املتظاهري���ن  جمي���ع  بتعي���ني  ام���را  اأ�ش���در 
املعت�شم���ني حاليا ام���ام دي���وان املحافظة"، 
مبين���ا ان "التعي���ني �شيك���ون وف���ق �شيغ���ة 

الجر اليومي يف املن�شاآت النفطية".
وع���ن ا�ش���رار املتظاهرين عل���ى غلق ديوان 
املحافظ���ة حلني �ش���دور اوام���ر وزارية قال 
اخلفاج���ي ان "ادارة املحافظ���ة طلب���ت م���ن 
مكت���ب رئي�س الوزراء ار�ش���ال كتاب ر�شمي 
مل  الثن���ني(  )نه���ار  ل���الآن  لك���ن  بتعيينه���م 

ي�شلنا".

ووجه حمافظ ذي ق���ار ا�شابع التهام لحد 
امل���دراء املقال���ني ب�شبب الف�ش���اد ومدير اآخر 
يعم���ل يف اح���د الدوائ���ر النفطي���ة بتاأجي���ج 
الو�شاع يف املحافظ���ة. واردف ان "هوؤلء 
مم���ن ت�ش���ررت م�شاحله���م يف التغي���رات 

الخرة لهذا جلاأوا اىل الت�شعيد".
املعاه���د  خريج���ي  م���ن  املئ���ات  ويوا�ش���ل 
والكليات التظاهر والعت�شام اأمام املن�شاآت 
النفطية منذ اكرث من �شنة للمطالبة بالتعيني 
يف املن�ش���اآت املذك���ورة، وق���د اأقدم���وا خالل 
ال�شه���ر احلايل و�شهر حزيران املن�شرم على 
غلق مبن���ى املحافظة خلم�س م���رات متتالية 
فيم���ا قاموا ويف م���رات عدي���دة ويف اأزمان 
خمتلفة بغل���ق �شركة نفط ذي ق���ار وم�شفى 

النفط و�شركة توزيع املنتجات النفطية.

اح���د اع�ش���اء تن�شيقي���ة  ق���ال  م���ن جانب���ه، 
ان  ل�)امل���دى(  النفطي���ة  املن�ش���اآت  اعت�ش���ام 
م���ن اخلريجني يوا�شل���ون اغالق  "املئ���ات 
دي���وان املحافظة وقط���ع �ش���ارع المام علي 
امل���وؤدي ل���ه حل���ني تلبي���ة مطالبه���م املتمثل���ة 
النفطي���ة"، منوه���ا  املن�ش���اآت  بالتعي���ني يف 
اىل ان " اخلريج���ني مل يوقف���وا فعالياته���م 
اوام���ر وزاري���ة  بع���د �ش���دور  ال  املطلبي���ة 
بتعي���ني اخلريجني وفق قائمة ال�شماء التي 
رفعه���ا املتظاه���رون اىل احلكوم���ة املحلي���ة 

ووزارة النفط يف وقت �شابق".
وا�شرت�شل ع�شو التن�شيقية الذي ف�شل عدم 
ذكر ا�شم���ه ان "امل�شوؤولني احلكوميني �شبق 
وان اأغدق���وا الوع���ود اخلا�ش���ة بالتعيينات 
غ���ر انهم مل يف���وا بذلك ولهذا م���ا عدنا نثق 

به���م"، داعيا " اىل حما�شبة املتورطني بقمع 
اخلريجني يف احداث يوم الحد املن�شرم".

ا�شاب���ة  اىل  التن�شيقي���ة  ع�ش���و  وا�ش���ار 
 8 واعتق���ال  اخلريج���ني  م���ن  الع�ش���رات 
متظاهري���ن افرج عنهم لحقا خالل الحداث 

املذكورة.
و�شهد يوم اأول اأم�س الحد ا�شتباكات عنيفة 
يف حميط دي���وان حمافظة ذي قار ا�شتخدم 
فيها املتظاهرون احلجارة والقوات المنية 
الهراوات واإطالق النار وا�شفرت عن ا�شابة 
الع�ش���رات م���ن اجلانبني وذلك بع���د ان اقدم 
املتظاه���رون عل���ى غل���ق دي���وان املحافظ���ة 
وجمي���ع ال�ش���وارع املوؤدية الي���ه بالإطارات 

املحروقة.
ويف غ�شون ذلك اعلنت دائرة �شحة ذي قار 

عن ارتفاع ح�شيل���ة ال�شتباكات التي دارت 
يوم الح���د يف حميط دي���وان املحافظة اىل 

70 جريحا.
وق���ال الناط���ق العالمي با�ش���م دائرة �شحة 
ذي ق���ار الدكت���ور ح�ش���ني ريا����س ل�)املدى( 
ان "�شعبة الط���وارئ يف م�شت�شفى احل�شني 
بج���روح  م�شاب���ا  ا�شتقبل���ت 70  التعليم���ي 
تت���وزع  "ال�شاب���ات  ان  مبين���ا  خمتلف���ة"، 
م���ن املتظاهري���ن و20  بواق���ع 50 م�شاب���ا 

اآخرين من القوات المنية".
امل�شاب���ني  معظ���م  مغ���ادرة  ريا����س  واك���د 

امل�شت�شفى بعد تلقي العالج.
اعت�ش���ام  تن�شيقي���ة  اع�ش���اء  اح���د  ويع���زو 
املن�ش���اآت النفطية ا�شب���اب الت�شعيد الخر 
التالع���ب  اىل  الحتجاجي���ة  الفعالي���ات  يف 
النف���ط،  وزارة  يف  التعيين���ات  بقوائ���م 
مبين���ا ان "ممثل���ي املعت�شم���ني �شب���ق وان 
�شلم���وا احلكوم���ة املحلي���ة ووزارة النف���ط 
قوائ���م ا�شم���اء ت�ش���م 999 ا�شما م���ن ا�شماء 
اإل انه���م فوجئ���وا  اخلريج���ني املعت�شم���ني 
موؤخ���را با�شتبدال ا�شمائه���م و�شدور قائمة 
اخ���رى م���ن وزارة النف���ط ت�ش���م 850 ا�شما 

لي�س فيها اأي ا�شم من ا�شماء املعت�شمني".
واتهم ع�شو التن�شيقية الذي ف�شل عدم ذكر 
ا�شمه "الح���زاب املتنف���ذة بال�شلطة ونواب 
وم�شوؤول���ني حكوميني بالتالع���ب بالأ�شماء 
ل�شال���ح اتباعهم"، حممال "حماف���ظ ذي قار 
ووزارة النف���ط واح���زاب ال�شلط���ة ون���واب 
حمافظ���ة ذي ق���ار م�شوؤولي���ة �شي���اع حقوق 

اخلريجني".

حمافظ ذي قار يتهم مدراء مقالني وفا�ضدين بتاأجيج االأو�ضاع

ع��ودة �لهدوء ف�ي حمي��ط دي��و�ن ذي ق�ار بع�د ت�سجيل 
�ملتظاهرين من  جريحًا   70

الـــنـــفـــط مـــعـــتـــ�ـــضـــمـــي  بـــتـــعـــيـــني  ــــة  ــــزي ــــرك م اأوامــــــــــــر  �ـــــضـــــدور   

الب�ضرة / املدى

ح���ذرت احلكوم���ة املحلي���ة يف حمافظ���ة الب�ش���رة، اأم�س، م���ن امتداد 
الل�ش���ان امللح���ي يف �ش���ط الع���رب وح�ش���ول اأزم���ة "كب���رة" يف مياه 

ال�شرب ب�شبب "قلة" الإطالقات املائية يف �شط العرب.
وق���ال املتح���دث با�شم حماف���ظ الب�شرة، مع���ني احل�ش���ن، يف ت�شريح 
�شحفي، اإن "املياه املتوفرة حاليًا يف اأحوا�س قناة البدعة ت�شد حاجة 
املدين���ة م���ن املاء ال�شالح لل�ش���رب بن�شبة 70% فق���ط، واملتبقي هو من 

�شط العرب".
واأ�ش���اف احل�ش���ن، اأن "ا�شتم���رار قل���ة الطالقات املائي���ة �شيوؤدي اإىل 
ارتفاع الل�شان امللحي وبالتايل الت�شبب باأزمة كبرة يف مياه ال�شرب، 
ف���ال ميكن اأن نحول مياه �ش���ط العرب ملياه �شرب يف ح���ال ارتفع فيها 

فيها الل�شان امللحي".
وتاب���ع اأن "وزارة امل���وارد املائي���ة ملزمة مبعاجلة املو�ش���وع وعليها 
ان توؤّم���ن ح�شة الب�شرة املائية كاملة"، موؤك���دًا اأن "العتماد على ماء 

احوا�س قناة البدعة ل ي�شد حاجة املدينة ب�شكل كامل".
وتع���اين بع����س املناط���ق العراقي���ة، وخا�شة دي���اىل واأه���وار جنوب 
العراق، اأزمة مي���اه م�شتمرة منذ اأ�شابيع متاأث���رة بانخفا�س منا�شيب 
نه���ري دجلة والف���رات وروافدهم���ا، ب�شب���ب تقليل الإطالق���ات املائية 
لالأنه���ر من قبل تركيا واإيران، وقد اأجرت بغداد مباحثات مع الطرفني 
لك���ن دون نتائ���ج اإيجابية كبرة حتى الآن، ما دف���ع احلكومة العراقية 

للتفكر بالتوجه اإىل املجتمع الدويل بهذا ال�شاأن.

�إد�رة �لب�سرة ل�IQ: �لل�سان 
�مللحي �سيمتد وي�سبب �أزمة 

كبرية مبياه �ل�سرب يف �ملحافظة

جمهورية العراق / وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة ل�ضوؤون ال�ضرطة 

املديرية العامة ل�ضرطة حمافظة بغداد 
مديرية �ضرطة بغداد الر�ضافة / مديرية �ضرطة الكرادة 

ال�ضرقية / مركز �ضرطة ال�ضعدون )د. ق( 
العدد : 12638 

اإعــــــالنالتاريخ: 2021/7/11 
يرجى تبليغ املتهم الهارب )ش.م عبد اللطيف جبير مطير( 
باحلضور امام سلطة اجمللس التحقيقي املرقم )2015/751( 
ف��ي 2020/5/20 وفق أح��كام املادة )32( من ق.ع . د رقم )14( 
لسنة 2008 املعدل وفي حالة عدم حضوره يتم إصدار قرار 

النقيب ح�ضني �ضليم تقي غيابياً بحقه.. مع التقدير 
ر.م. ت

 العدد: د3 / االعالم / 118452 
التاريخ: 2021/7/12 

1- تعلن شركة نفط الشمال / شركة عامة / محافظة كركوك عن اجراء املناقصة العامة املرقمة )م ش 2021/2 / 
9 / تشغيلية( واخلاصة ب� )اعمال تأهيل خزان النفط رقم )105( في محطة ع ت / 1 محافظة كركوك( على الراغبني 
باالشتراك باملناقصة أعاله من مقاولي اعمال الهندسة الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية املصنفني من الدرجة 
العاش��رة فما فوق واملقاولني والش��ركات املس��جلني في إقليم كوردس��تان وبنفس الدرجة والنافذة هوياتهم ومن 

لديهم الهوية الضريبة املوحدة للسنة احلالية متضمنة الرقم الضريبي.
2- يتم طلب احلصول على وثائق املناقصة من )القسم التجاري / عرفة( من قبل املدراء املفوضني او اخملولون الرسميني 
مبوجب وكالة صادرة من دائرة الكتاب العدل للحصول على شكل قرص )CD( املدون فيها الوثائق القياسية اخلاصة 
بوثيقة االشغال العامة لقاء مبلغ )400.000( اربعمائة ألف دينار غير قابل للرد إال في حالة الغاء املناقصة يتم ارجاع 

مبلغ وصل شراء أوراق املناقصة.
3- على املشترك عند شراء وثيقة املناقصة تقدمي صورة ملونة من هوية تصنيف املقاولني ونسخة من املستمسكات 
الثبوتية ملدير املفوض او املقاول ونس��خة ثانية الى قس��م حماية املنش��آت النفطية لغرض اس��تحصال املوافقات 

األمنية قبل اإلحالة والتعاقد.
4- تقدمي كتاب عدم املمانعة باالش��تراك في املناقصات صادر من الهيئة العامة للضرائب معنون الى ش��ركة نفط 

الشمال )النسخة االصلية(. 
5- تقدمي كتاب حجب البطاقة التموينية للمقاول او الشركة املقاولة.

6- تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتني مصادق عليها من قبل محاسب قانوني وبالنسبة لشركات القطاع العام 
تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتني مصدقة من قبل ديوان الرقابة املالية االحتادي. 

7- تق��دمي تأمينات أولية مقطوعة مببلغ )15.000.000( دينار  عراقي )خمس��ة عش��ر مليون دينار عراقي( )باس��تثناء 
الشركات احلكومية )القطاع العام(( وتكون اما على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان يتضمن االسم 
والعن��وان الوظيفي للمخولني للتوقيع مع مراعاة تدوين مبلغ اخلطاب رقماً وكتابة وذكر تاريخ النفاذية وش��روطها 
ولغرض من إصدارها مع ذكر اس��م ورقم املناقصة واس��م املقاول او املدير املفوض واس��م الشركة املقاولة بشكل 
كامل، صادرين من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي عدا مصارف )حتت التصفية واشراف ووصايا وتأهيل 
ومتابعة البنك املركزي العراقي( وملزيد من املعلومات مراجعة البريد االلكتروني للبنك املركزي العراقي / دائرة مراقبة 
الصيرفة )cbi@cbi.iq( ونافذة ملدة )28( يوماً بعد انتهاء فترة نفاذية العطاء احملددة في شروط املناقصة البالغة )90( 

يوم من تاريخ غلقها.
8- الكلف��ة التخميني��ة للمناقص��ة ه��ي : )601.921.000( دينار عراقي )س��تمائة وواحد مليون وتس��عمائة وواحد 

وعشرون ألف دينار عراقي(. 
9- يستبعد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن )+ - 20%( من الكلفة التخمينية.

10- يدخل العقد حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ مصادقة القسم القانوني على العقد.
11- يعقد املؤمتر الفني اخلاص باالجابة عن استفس��ارات املش��اركني اخلاصة باملناقصة في متام الساعة )12:00( من 

يوم األربعاء املوافق 2021/8/4 في مقر قسم الدراسات والتصاميم.
12- تاريخ غلق املناقصة في متام الساعة )12:00( الثانية عشر ظهراً من يوم االحد املوافق 2021/8/15. 
13- إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون يوم الدوام الرسمي الذي يليه هو تاريخ غلق املناقصة.

14- تودع العطاءات في صندوق رقم )1( اخلاص باملقاوالت )االشغال العامة( الكائن في استعالمات )القسم التجاري( 
في منطقة عرفة / محافظة كركوك وقبل الساعة )12:00( الثانية عشرة ظهراً من يوم تاريخ غلق املناقصة. 

15- ال يسمح بتقدمي العطاءات االلكترونية، وميكن استالم العطاءات عبر البريد املسجل على ان يؤمن وصولها قبل 
موعد الغلق وسيتم رفض العطاءات التي ترد بعد موعد الغلق. 

16- تفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مباشرة وبشكل علني وبحضور املقاولني والشركات املقاولة. 
17- تستبعد العطاءات التي ال تتضمن وصل شراء أوراق املناقصة. 

18- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات، ويتحمل من حتال عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
19- للش��ركة احلق في إلغاء املناقصة وقبل االحالة وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشتركني في 

املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك ويعاد ثمن وصل شراء وثائق املناقصة. 
20- على املش��اركني مراجعة الوثائق القياسية اخلاصة باالش��غال العامة املدون في القرص )CD( وملئها بالشكل 
الصحيح ودقيق ومالحظة جميع الفقرات اخلاصة )بورقة بيانات العطاء، معايير التقييم والتأهيل، الشروط اخلاصة(. 

21- في حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها سيتم استبعاد عطاءه.
22- تق��دم كاف��ة أوراق الوثيقة مرتبة بالتسلس��ل ومنظمة مبوجب كراس املثبت بالق��رص )CD( باجزائها الثمانية 

نسخة اصلية ونسخة إضافية منه عدد )1(. 
23- على املشاركني في املناقصة مراجعة الوثائق القياسية اخلاصة باالشغال العامة املدون في القرص )CD( وملئ 
جدول الكميات بش��كل مطبوع )اجلزء الرابع – اس��تمارات العطاء( وكذلك حقل خاص تتضمن استمارة معلومات 

ملقدمي العطاء .
24- للمزيد من املعلومات مراجعة املوقع االلكتروني )www.noc.oil.gov.iq( )صفحة املش��اريع – املناقصات احمللية – 

املناقصة احمللية النافذة. 

املدير العام اإ�ضافة اىل وظيفته 
الق�ضم التجاري 

وزارة النفط  
 �ضركة نفط ال�ضمال 

)�ضركة عامة(

Ministry of oil 
North oil Company 
)state Company(

�ضركة نفط ال�ضمال / �ضركة عامة
حمافظة كركوك

اإعالن للمرة االأوىل



 حممد حمدي
كلمة صدق 

�س���تكون بطول���ة كاأ�س الع���راق للمو�س���م احلايل بني قطب���ي الكرة يف 
الع���راق القوة اجلوي���ة بطل الدوري والطامح لتجدي���د الفوز بثنائية 
الألقاب والزوراء الباحث عن لقب الكاأ�س مل�ساحلة اجلمهور، �ستكون 
املباراة والحتفالية خمتلفة متامًا بجميع الظروف وامل�س���ّميات التي 
حتي���ط  بها م���ن اجلمهور ن���زوًل اىل امللعب الذي جت���ري عليه اأعمال 
�س���يانة مكّثفة منذ ا�س���بوع ليكون باملظهر الالئق و�سوًل اىل الإعداد 
ع���ايل امل�س���توى مب�س���اركة مكت���ب رئي�س جمل����س الوزراء �سخ�س���يًا 

با�سرار وتوا�سل مع وزارة ال�سباب ومنها اىل الهيئة التطبيعية.
موؤ�س���رات اإيجابية لالهتمام بالريا�سة واملنا�سبات الكبرية ي�ساحبها 
اأول عودة ر�سمية للجمهور ب�سورة حمدودة لع�سرة اآلف متفرج فقط 
با�سرتاطات ح�سول املتفّرج على لقاح م�ساد لفايرو�س كورونا موثق 
ر�س���ميًا يف دوائر ال�سّحة، ف�ساًل عن اإطالق موقع األكرتوين للجمهور 
لبيع البطاقات وت�س���جيل �س���حب اليان�سيب الكبري املُعلن عنه من قبل 
ال�س���ركات الراعي���ة التي �س���تعقد موؤمترها ال�س���حفي الي���وم الثالثاء 
ل�س���رح بن���ود رعاية املباراة اخلتامي���ة، وما يرافقها م���ن احتفال كبري 

وجوائز وت�سويق.
من ال�سرح واملعلومات املتقّدمة ن�ست�سف اأن الهتمام بالريا�سة وكرة 
القدم حتديدًا اللعبة ال�س���عبية الأوىل يف العراق ومنا�سباتها الكبرية 
قد و�س���ل اىل الذروة اليوم من اأعلى امل�س���تويات يف الدولة، وي�س���ري 
مبوازاته تطبيق ا�س���اليب عاملية يف الت�سويق والرعاية رمّبا حت�سل 
للم���رة الأوىل يف الع���راق الذي ي�س���تحق اعتماد اآلي���ات احرتافية يف 
ت�س���يري �س���وؤون ك���رة الق���دم وغريها من الألع���اب يف هكذا منا�س���بات 
تتطّلب تنظيمًا متكاماًل ياأخذ بنظر العتبار قيمة احلدث وامل�ستلزمات 

امل�ساعدة على اجناحه بثقة تامة.
هن���ا من ح���ق اجلمه���ور والإع���الم اأن ينتظ���ر اخ���راج امل�س���هد باأرقى 
واأجمل ال�س���ور الت���ي توازي التغيري والهتمام املن�س���ود ل اأن يكون 
النق���ل بدائي���ًا والنفالت يحّل حمل الن�س���باط والع�س���وائية بدًل عن 
التنظيم، فرنى امللعب وقد �ُسغل عن اآخره بطريقة عجيبة وتبّددت كل 
طروحات التنظيم امل�س���ار اليها، ولنا يف ذلك اأدّلة �س���ابقة كثرية تكون 
بها التعهدات واحلديث �س���يء، وما يح�س���ل على اأر�س الواقع �س���يء 
اآخر متامًا كما ح�س���ل يف مباراة العراق والكويت الودية يف الب�سرة 

موؤخرًا على �سبيل املثال ل التحديد!
�س���يء اآخر لبد من الإا�س���ارة اليه اأي�س���ًا وتطرحه معظ���م الحتادات 
الريا�س���ية الأخ���رى با�س���تثناء كرة الق���دم والتي تنا�س���د اأن يكون لها 
ن�س���يبها من الهتمام اأي�س���ًا وحّيزها من الرعاية التي قد تف�س���ي اىل 
نتائج تفوق ما نبحث عنه يف عامل كرة القدم من دون الو�س���ول اليه، 
ولك���ي تكون العدالة حا�س���رة يف ه���ذا امليدان ولو بن�س���بة معقولة ل 
اأن تك���ون موازي���ة لكرة القدم ونحن نعرف ال�س���بب يف ذلك كما يعلمه 
اجلمهوراأي�س���ًا، فقد اأو�س���كت بع�س الألعاب الريا�س���ية على الندثار 
وانتهاء وجودها وتوا�س���لها وحتت���اج وقفة حقيقية لنعا�س���ها وبّث 
ال���روح بها جم���ّددًا ببنى حتتي���ة اأوًل ودع���م مادي للم���درب والالعب 

والأندية كي تعاود ن�ساطها.
نتمّن���ى اأخريًا اأن تكون العدادات وحفل خت���ام بطولة الكاأ�س على ما 
يرام بنجاح ُمطلق ي�س���عنا يف دائرة املناف�سة مع البلدان املجاورة لنا 
على اأقل تقدير، ونكون قد �س���لكنا الطريق ال�س���حيح لقادم البطولت 
املحلي���ة والأحداث الريا�س���ية الكب���رية، فلدينا م���الكات اإدارية وفنية 
ق���ادرة على اإخراج النهائي املوعود بخربة كبرية، وبت�س���افر اجلهود 
���ف  ب���ني ال���وزارة والتطبيعي���ة والناديني واجلمه���ور ميكن اأن نوؤر�سِ

واحدة من اأميز بطولت الكاأ�س على اأدمي ملعب ال�سعب الدويل.

نهائي الكاأ�س.. التح�ضير والأمنيات

هنا من حق �لجمهور و�لإعالم �أن ينتظر 
�خر�ج �لم�صهد باأرقى و�أجمل �ل�صور �لتي 

تو�زي �لتغيير و�لهتمام �لمن�صود ل �أن يكون 
�لنقل بد�ئيًا و�لنفالت يحّل محل �لن�صباط 
و�لع�صو�ئية بدًل عن �لتنظيم، فنرى �لملعب 

وقد �ُصغل عن �آخره بطريقة عجيبة وتبّددت 
كل طروحات �لتنظيم �لم�صار �ليها،
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امل���درب  �س���كران،  حمم���د  الكاب���ن  اأك���د 
والالع���ب الدويل ال�س���ابق باجُلمب���از، اأن 
جمي���ع اأع�س���اء الهيئة العامة م���ن مدربني 
وح���ّكام واإداري���ني ُمطالب���ني بالتكاتف مع 
احتاد اللعبة برئا�س���ة اإياد جنف، وم�س���ك 
�س���لطة القراري���ن التنفيذي والت�س���ريعي، 
وقول الكلمة الأوىل والأخرية يف �س���وؤون 
ال�س���الح الواجب القيام به بدًل من تركها 
وفق���ًا لروؤي���ة الرئي����س واأع�س���اء جمل����س 

اإدارته ح�سب قوله.
وق���ال حممد ل���� )امل���دى( اثناء ات�س���ال من 
العا�سمة القطرية الدوحة :"منذ مغادرتي 
العراق ع���ام 1993، مل اأنقطع عن متابعة 
اللعب���ة يف بلدي، ول���دّي مالحظات كثرية 
مبنته���ى  الحت���اد  لرئي����س  به���ا  حتّدث���ُت 
يف  �س���ابقًا  تواج���ده  اأثن���اء  ال�س���راحة  
الدوحة، وه���و يع���رف اأن غايتي ل تخرج 
ع���ن الإط���ار الوطني بعي���دًا عّم���ا ُيثار يف 
او�س���اط اجُلمباز بني املدرب���ني والالعبني 
واحل���ّكام، فل���م يك���ن هّمن���ا �سخ�س���نة اأي 
مو�س���وع يتن���اول دور م�س���وؤويل الحتاد 

اإل بق���در الرتق���اء بلعبتن���ا من خالل 
عم���ل اإداري منّظ���م يك���ون حمط 

فخرنا".

حذف �لمن�صور .. و�إل!
موؤخ���رًا  :"ج���رت  واأ�س���اف 
العام���ة  الهيئ���ة  ُم�س���ادقة 
عل���ى  اجُلمب���از  لحت���اد 
النظ���ام الأ�سا�س���ي لالحت���اد، 

وكتبُت يف �س���فحة التوا�س���ل 
اإلتف���اف  ب�س���اأن  الجتماع���ي 

الهيئ���ة ح���ول رئي����س الحت���اد، 
واإقرارها النظام ل�س���نة 2021، 

الفق���رة  واتخاذه���ا موقف���ًا جت���اه 
التي  قان���ون الحت���ادات  م���ن   33
تق�س���ي بعدم ازدواجية املنا�س���ب، 

والغري���ب بعد مرور �س���اعة، تلقيت 
مكامل���ات ع���ّدة م���ن بغ���داد تطالبني 
بحذف ما كتبت واإل ... ، �سراحة مل 

اأب���اِل لالأمر لإمياين بقول كلمة احلق 
ك���وين ج���زءًا م���ن تاري���خ اللعب���ة يف 

بلدي اأحر�س على �ُس���معتها ومن حّقي 
اأن اأعرّب عن راأيي الذي كفله الد�س���تور 
اأم  بغ���داد  كن���ت يف  �س���واء  العراق���ي 

الدوحة اأم اأي عا�سمة يف العامل".

تخطيط ومو�كبة
واأو�سح الكابن حممد :"اأن الحتاد 

العراق���ي للُجمباز مبق���دوره التمّيز، 
والعم���ل مب�س���توى ما يج���ري هنا يف 
الحت���اد القطري للعب���ة حيث التنظيم 

والتخطي���ط واملواكبة 
املوهوب���ني  م���ع 
منذ �س���ن �س���بعة 
اأعوام، بدليل اأن 
واح���دة  اأبنت���ي 
م���ن املوهوب���ات 
قطر  متثل  التي 
بع���د  حالي���ًا 
على  ولدته���ا 
اأر�سها، ومن 
حّقها اللعب 

وق���د  واملناف�س���ة، 
عل���ى  ح�س���لْت 
ع���ّدة  ميدالي���ات 
لالهتم���ام  نظ���رًا 
الكبري ال���ذي حظيْت به 
مع لعبي ولعبات الأندية 

واملنتخبات القطرية".

رعاية �للعبة
قط���ر  :يف  واأ�سرت�س���ل 
ع�س���ر  اإثنا  يوجد 
ميار�س  نادي���ًا 
اجُلمباز  لعب���ة 
وجمّه���ز   باأح���دث م�س���تلزمات اللعب���ة 

مب���ا ت�س���اهي قاع���ة املنتخ���ب العراقي يف 
بغداد! ومنذ مبا�س���رتي العمل اأول مّرة يف 
مراك���ز التدري���ب التابعة لالحت���اد القطري 
ذل���ك  وا�س���تمّر  الكب���رية،  الرعاي���ة  مل�س���ت 
عندم���ا انتقلت اىل ن���ادي الحتاد القطري، 
ومن���ذ ع���ام 2018 حت���ى الآن اأعم���ل م���ع 
منتخب قطر للبنات، ومل ت�سمح لنا ظروف 
فايرو�س كورونا امل�س���اركة يف اأي ن�س���اط 
با�س���تثناء بطول���ة كاأ����س الع���امل للجمب���از 
الفن���ي الت���ي اأقيمت يف دول���ة قطر من 23 
اىل 26 حزي���ران املا�س���ي مب�س���اركة 24 
دول���ة حلجز �س���ت مقاعد لأوملبي���اد طوكيو 

."2020
وب���نّي :مل يب���َق مع���ي يف املنتخ���ب �س���وى 
لعبت���ني، فجميع لعبات املنتخب �س���افرن 
للخارج لأغرا�س الدرا�س���ة، ومنهن اأبنتي 
ال�س���هادة  عل���ى  للح�س���ول  تفّرغ���ت  الت���ي 
العلمي���ة، ومل ت���رتك لن���ا ظ���روف جائح���ة 
كورونا اأية فر�س���ة لال�ستعداد اأو امل�ساركة 
يف بطولة ما طوال عام 2020 اأماًل بتغري 

احلال.

غياب �لخبر�ء
وع���ن موقف الحتاد القط���ري للُجمباز مع 
نظريه العراقي، �س���ّدد حممد:"ميتاز بقوة 
العالقة والت�س���امن الكبري م���ع اأخوته يف 
بغ���داد، وغالبًا ما تقام مع�س���كرات ابطالنا 
وينال���ون  الدوح���ة،  يف  هن���ا  العراقي���ني 
الثن���اء ملا ميتلكونه من مه���ارة عالية تفتقد 
اخل���رباء  ت���رك  بعدم���ا  الإدارة  لتخطي���ط 
ال�ساحة ملن ل عالقة لهم بها، ويكفي للدللة 

عل���ى ذلك اأن جمل�س اإدارة الحتاد العراقي 
ي�سم ثالثة من اأهل اللعبة احلقيقيني فقط، 
واآخر دكتور مقيم يف اإقليم كرد�س���تان كان 
اأح���د لعبي منتخبن���ا الوطن���ي بالكاراتيه 
وح�سل على �سهادة املاج�ستري والدكتوراه 
����س يف لعبة اجُلمب���از يف جامعة  بالتخ�سّ
اأربيل، وا�ستمّر مع الحتاد ب�سفة مدرب".

تاأّخر �لميز�نية
َر حممد :"�س���ابقًا كان���ت اللعبة تزدحم  وذكَّ
بالن�س���طة مث���ل بطولت���ي بغ���داد والعراق 
جمي���ع  يف  اأبطالن���ا  بطم���وح  لالرتق���اء 
البطولت، وكانت هن���اك دورات حتكيمية 
ومع�س���كرات خارجية، ومل تخل �سنة ما اإل 
واأقام منتخبنا مع�س���كرًا يف قطر، و�سارك 
يف بطولة كاأ�س العامل بالدوحة، لكنه غاب 
من���ذ ع���ام 2017 ع���ن البطولت ل�س���باب 
غام�س���ة، رمبا تاأّخ���ر امليزانية اأّثر ب�س���كل 

كبري على اأجندة الحتاد اخلارجية.

 خامات عالمية
وك�س���ف اأن "م�س���توى منتخبن���ا ي�س���تحق 
العناي���ة بعدم���ا حق���ق نتائ���ج رائع���ة ع���ام 
كورون���ا  ول���ول  تون����س،  يف   2016
يف  العرو����س  اأف�س���ل  حلق���ق  وامليزاني���ة 
بطول���ة كاأ����س الع���امل، وتناهى �س���معنا اأن 
اأغل���ب لعبي املنتخ���ب الذين ا�س���تطيع اأن 
اأوؤك���د قدرتهم عل���ى الو�س���ول اىل العاملية 
مع خامات نادرة يف اأندية اجلي�س واأمانة 
بغ���داد والأ�س���كان، يعان���ون قّل���ة احلقوق 
املادية التي ل ت�سعفهم لتلبية احتياجاتهم، 

ويعملون حاليًا يف بناء البيوت ويّتخذون 
من )الُتك ُتك( و�س���يلة للك�س���ب يف ال�سوق، 
قّم���ة الرجول���ة يف جمابه���ة  وه���ذا ميث���ل 

ظروف احلياة بالعمل ال�سريف".

تو�أمة مع �لتربية
ودع���ا حمم���د احت���اد اجُلمب���از اىل :"عق���د 
بخ�س���و�س  الرتبي���ة  وزارة  م���ع  تواأم���ة 
رعاي���ة اجليل اجلدي���د، على غ���رار جتربة 
القاع���دة  ���عة  تو�سِ يف  القط���ري  �س���قيقه 
ورعاية اأف�س���ل املوهوبني مّمن يوا�سلون 
باأعم���ار  والثانوي���ة  البتدائي���ة  الدرا�س���ة 
م���ن 6 اىل  18 �س���نة، حي���ث مت توجيهن���ا 
كم���الك تدريب���ي عام���ل يف الحت���اد اأمثال 
القطريني نا�س���ر احلمد وحممود ال�سعدي 
)الأخ���ري ممث���ل قط���ر يف الأوملبي���اد كحكم 
دويل( وامل�س���ري حممد عل���ي والأوكراين 
اأوليغ اأن بالذه���اب اىل املدار�س ثالثة اأيام 
يف الأ�س���بوع لتدري�س الطلبة �س���باحًا كل 
�سيء عن اجُلمباز مبعية ُمعّلمي الريا�سة، 
وب���دوره قام الحتاد بالتع���اون مع اللجنة 
الأوملبي���ة القطرية بتجهيز �س���تني مدر�س���ة 
ال�س���ركات  اإح���دى  ع���رب  اللعب���ة  باأجه���زة 
ال�سينية، و�س���يتم اعتماد در�س )الريا�سة 
واجلمباز( يف عموم املدار�س القطرية منذ 

عام 2021".
وا�س���اف :"من���ذ ع���ام 2016 عم���ل احتاد 
اجلمب���از القط���ري جترب���ة منوذجي���ة يف 
املنطقة، عندما اأختار اأربع مدار�س للذكور 
ومثله���ا لالأن���اث، وذه���ب جمي���ع املدّرب���ني 
تل���ك  للتدري���ب يف  العامل���ني يف الحت���اد 
املدار�س، ويف نهاية املو�س���م الدرا�س���ي مت 
تنظيم بطولة م�س���رتكة لهم مت اختيار اأبرز 
�س���ي  الالعب���ني، و�س���ّمهم للن���ادي التخ�سّ
التابع لالحتاد، وامل�ساركة بهم يف بطولته 
اخلارجية �س���من مناف�س���ات دولية اأقيمت 

يف مالطا والإمارات ولبنان واإيران".

خبرة �لمدرب �لعر�قي
وختم الكابن حممد �س���كران ب�س���اأن واقع 
التدري���ب يف الع���راق، قائ���اًل :"اأن امل���درب 
العراق���ي للُجمباز ُيعد من اأف�س���ل املدربني 
خ���ربة يف املنطق���ة، برغ���م عدم م�س���اركته 
يف دورات تطويرية لأ�س���باب عّدة حكمتها 
ظروف البلد و�سيا�سة اإدارة ريا�سته، فهو 
ق���ادر عل���ى التفوق حت���ى يف عزلت���ه اإذا ما 
اأتيحت له الفر�س���ة للم�س���اركة ثالث مّرات 
�س���نويًا يف بط���ولت دولي���ة، والتفاق مع 
الحتاد الدويل لت�س���مية حما�سر يف دورة 
تدريبي���ة كل �س���نتني كي يواك���ب املدربون 
امل�س���تجّدات يف ع���امل اجُلمب���از مثلما يقيم 
يف  تطويري���ة  دورة  القط���ري  الحت���اد 
الدوحة باإ�س���راف دويل �س���نويًا اأو ح�سب 

جدول اأعماله".

�صكر�ن ُينا�صد عمومية �لُجمباز باتخاذ قر�ر �ل�صالح

القاعدة تقّوي  التربية  مدار�س  مع  التدريب  مناهج  تواأمة 

 متابعة / �لمدى

والف���رح  احل���زن  م�س���اعر  تباين���ت 
وايطالي���ا  انكل���رتا  مع�س���كري  يف 
�س���تار   2020 ي���ورو  اأ�س���دال  عق���ب 
ُمرعب���ة  ترجي���ح  ب���ركالت  النهاي���ة 
تقهق���ر "الأ�س���ود الثالثة" فيه���ا اأمام 
تاريخي���ة  مب���اراة  يف  "الآزوري" 
جرت على ملعب وميبلي اأم�س الأول 

الأحد.
"الغاردي���ان":  �س���حيفة  وعنون���ت 
اآخر  اأمام  الثالثة ي�سقطون  "الأ�سود 
عقب���ة، حيث ف���ازت اإيطالي���ا بركالت 
الرتجي���ح". وحتدثت ال�س���حيفة عن 
حظ���وظ غاري���ث �س���اوثغيت، املدير 
يف  الإنكلي���زي،  للمنتخ���ب  الفن���ي 
ق���د  كان  الرتجي���ح، حي���ث  �س���ربات 
اأهدر ال�س���ربة احلا�سمة يف مواجهة 
اأملاني���ا، يف الدور قبل النهائي ليورو 
1996 . وقالت �سحيفة "تليغراف": 
الرتجي���ح  ركالت  ع���ذاب،  "اأ�س���واأ 
تك�س���ر القلوب مرة اأخ���رى". وعلقت 
جدًا،  "قا�س���ية  اإك�س���ربي�س":  "ديلي 
الأمل كب���ري جدًا مع خ�س���ارة املنتخب 
الإنكلي���زي ب���ركالت الرتجي���ح م���رة 
اأخرى، واإيطاليا مان�سيني حتتفل".
اأما �س���حيفة "م���ريور" فقالت: "اأوه 
ل، لي����س م���رة اأخرى.. حل���م اإنكلرتا 
حتّطم جمّددًا بركالت الرتجيح، لكن 
�سباب �س���اوثغيت متّكنوا من توحيد 
الأم���ة". وت�س���ّدر �س���حيفة "ليكيب" 
الفرن�سية عنوان: "ل ُيقهر.. اإيطاليا 
تفوز على اإنكل���رتا بركالت الرتجيح 
بف�س���ل دوناروما، والآزوري ي�س���ل 

اإىل 34 مباراة دون خ�سارة".

�لبطل دوناروما
فيم���ا احتف���ت ال�س���حف الإيطالي���ة، 
"الأزوري"  اأم�س الأثنني، مبنتخ���ب 
بع���د ف���وزه يف ملع���ب وميبل���ي على 
املدي���ح  ال�س���حف  وكال���ت  اإنكل���رتا. 
للمدرب روبرتو مان�س���يني "امللهم"، 
ال���ذي اأعاد احلي���اة اإىل كرة القدم يف 
اإيطاليا. وعنونت �سحيفة )ل جازيتا 
ديلو �سبورت( �سدر �سفحتها الأوىل 
لقائ���د  م���ع �س���ورة  "جمي���ل ج���دا"، 
املنتخ���ب جيورجي���و كيلين���ي رافعا 
اأوروب���ا. واأ�س���ادت بحار����س  كاأ����س 
دوناروم���ا،  جيانلويج���ي  الفري���ق 
الأبط���ال"،  "بط���ل  باأن���ه  وو�س���فته 

بع���د ت�س���ديه لركلت���ي ترجي���ح اأمام 
اإنكل���رتا. وكتبت �س���حيفة )كوريري 
ديلو �سبورت( يف عنوانها الرئي�سي 
"دموع"  اأب���رزت  لن���ا!"، كم���ا  "اإنه���ا 

املدير الفني روبرتو مان�س���يني عقب 
يف  كفاءت���ه  اإىل  م�س���رية  املب���اراة، 
اإدارة فريق متح���د وواعد منذ اليوم 
الأول للبطول���ة. اأما �س���حيفة )توتو 

�س���بورت( فخرج���ت بعن���وان "نحن 
فق���ط !"، واحتف���ت مبان�س���يني الذي 
و�س���فته باأن���ه "مله���م عظي���م". كم���ا 
علقت بع�س ال�س���حف العامة بالقول 

الأبطال". اأوروبا" و"نحن  "نحن 

�إ�صاءة عن�صرية!
اخل�س���ارة  عل���ى  فع���ل  رد  اأول  ويف 
ق���ال غاريث �س���اوثغيت، املدير الفني 
وق���ت،  اإىل  بحاج���ة  اإن���ه  لإنكل���رتا، 
للتفك���ري قب���ل توقي���ع عق���د جديد مع 

الحتاد الإنكليزي. 
"تعر����س بع����س لعبين���ا  وا�س���اف 
لإ�ساءة عن�سرية، اأمر ل يغتفر، اأردنا 
من���ذ فرتة طويلة اأن جنعل اللعب من 
اأج���ل اإنكلرتا ممتعا". ون���ّوه "اأعتقد 
اأن الالعبني لديهم جتربة رائعة، هذا 
الفريق ميكن���ه العودة مرة اأخرى، ل 
�س���ك يف ذلك". ووا�سل "اأ�سعر وكاأن 
معدتي ق���د ُمزقت، لك���ن احلقيقة اأننا 
ح�سلنا على عالمة مب�سرة بالو�سول 
ونهائ���ي  املوندي���ال  نهائ���ي  لن�س���ف 

اليورو".
اأم���ا روبرتو مان�س���يني، املدير الفني 
ملنتخ���ب اإيطالي���ا، فاأكد يف ت�س���ريح 
�س���بورت" الإيطالي���ة  "راي  ل�س���بكة 
اأن فريق���ه متّكن م���ن ال�س���يطرة على 
اإنكل���رتا، خ���الل املب���اراة، والالعبني 
قاموا بعمل جيد، ا�س���تقبلنا هدفا يف 
البداي���ة وعانين���ا، لكن بع���د ذلك قمنا 
بال�س���يطرة عل���ى اللق���اء". واأ�س���اف 
باكي���ًا "الالعبون رائع���ون، ل اأعرف 
م���اذا اأق���ول اأك���ر من ذل���ك، اإن���ه مهم 

جلميع النا�س وامل�سجعني".

يورو 2020 يتوج �لبطال في ليلة عذ�ب 

الركالت تك�ضر قلوب الأ�ضود .. وُملهم الآزوري بال خ�ضارة!
 بغد�د/ �لمدى

اأعلن الحت���اد العراقي لالألعاب اجلوية، عن ت�س���ييف 
بطول���ة الع���رب الثاني���ة بالألعاب اجلوي���ة يف مدينتي 
اأربي���ل وده���وك باإقلي���م كرد�س���تان، للفرتة م���ن الثالث 
والع�سرين ل�سهر اأيلول اىل اخلام�س من ت�سرين الأول 

املقبلني.
وق���ال حام���د الرعد، رئي����س الحتاد العراق���ي لالألعاب 
اجلوي���ة ل� )امل���دى( :"مت تق�س���يم الفّعاليات منا�س���فة، 
حي���ث �س���يقام القف���ز باملظلة م���ن الطائ���رة والطائرات 
امل�س���رّية يف اأربي���ل، بينم���ا الط���ريان ال�س���راعي م���ن 
اجلب���ال والط���ريان املظل���ي بالدراج���ات يف ده���وك، 
�سة من الحتاد العربي  و�ست�س���رف جلان فنية متخ�سّ

لالألعاب اجلوية على البطولة".
واأ�س���اف :"ي�س���عى احتادنا اىل اجن���اح البطولة التي 
ي�س���ّيفها العراق اأول مّرة يف تاريخه، مب�س���اركة اأثني 
ع�س���رة دولة، و�س���يتم تاأمني الدعم املايل واللوج�ستي 
من قبل حكومة اإقليم كرد�س���تان، وبالتعاون مع وزارة 

ال�سباب والريا�سة واللجنة الأوملبية الوطنية".
واأو�سح :"نعكف على اإعداد ثالثة مع�سكرات تدريبية 
ملنتخبن���ا خ���الل ال�س���هرين املقبل���ني لث���الث فّعالي���ات 
والرابعة �ستكون مبثابة بطولة داخلية لنتقاء اأع�ساء 
املنتخ���ب، بال�س���كل الذي ي�س���من تق���دمي الأداء اجليد 

للجميع اأثناء متثيلهم بلدهم بني ال�سقاء العرب".
وبنّي الرعد اأنه "منذ تاأ�سي�س الحتاد العراقي لالألعاب 
اجلوية منت�سف �سبعينيات القرن املا�سي، مل يح�سل 
على العرتاف الدويل، لكّنه ما بعد ت�سّلمنا امل�سوؤولية 
عام 2014 �س���عينا بقوة ليكون احتادنا ع�س���وًا فّعاًل 
يف الحتاد الدويل لالألعاب اجلوية، وهو ما ح�سل يف 

الوقت احلا�سر".
وك�س���ف رئي�س احتاد الألعاب اجلوية اأنه "مل ُي�سَرف 
لالحتاد اأاي مبالغ تدمي اأن�س���طته منذ تاأ�سي�س���ه، وبعد 
اأن با�سرنا عملنا بداأنا من ال�سفر، وقمنا باإعادة تنظيم 
الريا�س���ة اجلوية، واجتهنا �سوب الحتادات العربية 

والآ�س���يوية والدولي���ة لتفعي���ل ع�س���ويتنا فيها نتيجة 
جتميده���ا �س���نني طواًل ب�س���بب الظروف الت���ي مّر بها 

بلدنا".
ولفت اىل اأن "الحت���اد العراقي لالألعاب اجلوية "غري 
الأوملب���ي" حظ���ي باع���رتاف اللجنة الأوملبي���ة الدولية 
كاأول احت���اد يف الع���امل، وذل���ك موث���ق ل���دى اللجن���ة 
الأوملبي���ة الوطنية، وعلى اأثر ذلك دخل احتادنا �س���من 
���ر جل���ان وزارة ال�س���باب والريا�س���ة واللجن���ة  حما�سِ
الأوملبي���ة الوطنية تدر�س واق���ع احتادنا بهدف حتديد 
ميزانيت���ه املُقبل���ة بعد مناق�س���ة م�س���تفيظة مع جلنتني 

مالية وفنية نال اإثرها املوافقة الر�سمية".
وبخ�س���و�س تهيئ���ة مدربي املنتخب، اأك���د الرعد :"مت 
انتقاء مدربني قدامى �سبق اأن عملوا يف هذه الألعاب، 
لتاأهي���ل ك���وادر جدي���دة اأر�س���لنا بع�س���هم اىل رو�س���يا 
واأوكرانيا لغر�س التدريب، بالتعاون مع الريا�س���يني 
اجلوي���ني املُغرتب���ني، وك�س���بنا جمموعة جّي���دة لديها 

القدرة على حت�سري املنتخب للبطولت الدولية".
وا�ستدرك "بعد ت�سّلمنا اإدارة الحتاد، عمدنا اىل اإن�ساء 
ثالثة ع�س���ر نادي���ًا ومرك���زًا تدريبيًا يف عم���وم البالد، 
ح�س���ب املتطّلبات املجتمعية والأمنية واملناطقية، ومت 
تاأ�س���ي�س احتاد فرعي يف اإقليم كرد�س���تان كونه ي�س���م 
ثالث���ة اأندي���ة متطابق���ة مع معاي���ري التاأ�س���ي�س وتلتزم 

بتوجيهات الحتاد املركزي".
وختم حامد الرعد حديثه :اأن العمل يجري بان�سيابية 
وتعاون بني اجلميع، وموؤخرًا �س���ادقت الهيئة العامة 
عل���ى م�س���ودة النظ���ام الأ�سا�س���ي لالحت���اد عطف���ًا على 
اجتم���اع  يف   2021 ل�س���نة   24 الحت���ادات  قان���ون 
ناق�س���ت فيه الفقرات بدقة واأا�سافت مقرتحات وجيهة 
غر�س���ها تقومي العمل، واألتزمنا مب���ا جاء يف حمتوى 
القانون با�س���افة ممثلني عن الرواد واحلكام ومدربي 
املنتخب���ات والالعب���ني، وُمراع���اة الفق���رات اخلا�س���ة 
با�ستقالة الأمينني العام واملايل وتعيني بديليهما وفقًا 
لل�س���وابط اجلديدة مع ا�سافة عن�س���ر ن�سوي ومدقق 

لالحتاد.

العراق ي�ضّيف الألعاب الجوية العربية 
في اأربيل ودهوك 



بعد الت�صريح الأخير للرئي�س الأمريكي 
جون بايدن حول نيته �صحب القوات 

الأمريكية من العراق* ، بداأ الو�صع في 
البالد يتغير. ون�صاأ على خلفية �صعف 

ميزان القوى ال�صابق ، ما ي�صمى بـ »فراغ 
ال�صلطة« الذي يمكن ملوؤه باأنواع مختلفة 

من الحركات الجهادية والمتطرفة 
والتكفيرية.وفي ال�صياق ق�صفت طائرات 

التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة 
الوليات المتحدة في ال�صهر الما�صي 

ب�صكل متكرر مواقع ومن�صاآت لتنظيم 
داع�س على الأرا�صي العراقية.

 ويف حزي���ران تعر�ض���ت قوافل حتم���ل اإمدادات 
للق���وات الأمريكي���ة والتحال���ف ال���دويل ملكافحة 
الإره���اب ، لهجمات على قواعد ع�ض���كرية عراقية 
 ، اأمريكي���ون  ع�ض���كريون  اأف���راد  فيه���ا  يتمرك���ز 
بالإ�ض���افة اإىل اأه���داف اأخ���رى مرتبطة باأن�ض���طة 
الق���وات امل�ض���لحة الأمريكي���ة وق���وات التحال���ف 
ال���دويل. ، يف اأج���زاء خمتلف���ة م���ن الع���راق. يف 
ال�ض���يعية  امليلي�ض���يات  اأن  يعتق���د   ، وا�ض���نطن 

املدعومة من اإيران وراء الهجمات.

وي�ض���ار اإىل اأن “الت�ضكيالت امل�ض���لحة املتحالفة 
م���ع اإي���ران ق�ضف���ت يف الأ�ضه���ر الأخرية م���راًرا 
مب�ضاع���دة طائرات بدون طيار، من�ضاآت ع�ضكرية 
طائ���رات  با�ضتخ���دام  الع���راق”.  يف  اأمريكي���ة 
�ضغرية ب���دون طي���ار مليئة باملتفج���رات ت�ضقط 
���ذت الهجم���ات لي���اًل. وكان���ت  عل���ى اله���دف. وُنِفّ
الأهداف “قواعد عراقي���ة ، مبا يف ذلك تلك التي 
ت�ضتخدمه���ا وكالة املخاب���رات املركزية والقوات 

الأمريكية اخلا�ضة”.
وتخ�ض���ى وا�ضنطن اأن تتمكن اإيران من ا�ضتغالل 
يف  الع�ضك���ري  وجوده���ا  وزي���ادة  ان�ضحابه���ا  
الع���راق و�ضوريا. وتهدف ال�ضرب���ات الأمريكية 
الأخرية على اأهداف اإيرانية يف �ضوريا والعراق 
اإىل اإظهار اأن وا�ضنطن لن ت�ضمح بتعزيز مواقف 
اإي���ران يف ال�ضرق الأو�ض���ط. ويف الوقت نف�ضه ، 
قل�ض���ت الولي���ات املتح���دة ن�ضاطها عل���ى امل�ضار 
اإي���ران ب�ض���اأن م�ضاأل���ة جتدي���د  التفاو�ض���ي م���ع 
املعاهدة اخلا�ضة بالربنام���ج النووي الإيراين. 
وم���ن ناحية اأخ���رى ، حتاول الولي���ات املتحدة 
كاأح���د اخلي���ارات ، اإقام���ة ح���وار بناء م���ع تركيا 
واملف���ارز اخلا�ضع���ة ل�ضيطرتها م���ن الت�ضكيالت 
امل�ضلحة م���ن اأجل ب�ضط �ضيطرته���ا على املناطق 
 . مغادرته���ا.  الأمريكي���ة  الق���وات  تن���وي  الت���ي 
وم���ن جانبه���ا ، ل���ن تف�ض���ل تركي���ا يف ال�ضتفادة 
م���ن الو�ضع احلايل. فمن جه���ة ، �ضت�ضعى اأنقرة 
لتو�ضي���ع املناط���ق الواقع���ة حت���ت �ضيطرتها يف 
الع���راق و�ضم���ال و�ضم���ال �ض���رق �ضوري���ا ، ومن 
جه���ة اأخرى ، لقمع حركة املتمردين عليها بالقوة 
، وب�ض���كل اأ�ضا�ض���ي يف �ضخ����ص ح���زب العم���ال 
الكرد�ضت���اين(.  العم���ال  )ح���زب  الكرد�ضت���اين 
ح���زب العمال الكرد�ضت���اين( واملنظمات الأخرى 
الت���ي يعتربه���ا اإرهابية وته���دد اأمنه���ا القومي. 
يف الو�ض���ع احل���ايل ، ق���د ت�ضب���ح العالقات بني 
الولي���ات املتح���دة وتركي���ا اأك���ر تعقي���ًدا. ومن 
ناحي���ة اأخرى ، ف���اإن التغيريات املذك���ورة اأعاله 
تزي���د م���ن اإرب���اك الو�ض���ع يف املنطق���ة وتاأجيل 
تنفي���ذ التفاق���ات الت���ي مت التو�ضل اإليه���ا �ضابًقا 

ب�ضاأن العبور ال�ضيا�ضي يف �ضوريا اإىل اأجل غري 
م�ضمى.

وناق����ص الطرف���ان ، خ���الل امل�ض���اورات املغلق���ة 
والرتك���ي  الأمريك���ي  املمثل���ني  ب���ني  الأخ���رية 
واتف���ق  والع���راق.  �ضوري���ا  يف  الأو�ض���اع   ،
املفاو�ضون عل���ى احلاجة اإىل مزيد من التن�ضيق 
لالإج���راءات لت�ضكي���ل مناطق اأمني���ة حمتملة يف 
الع���راق و�ضمال �ضرق �ضوري���ا. يف الوقت نف�ضه 
، ح���ذرت الولي���ات املتحدة القي���ادة الرتكية من 
التبع���ات ال�ضلبي���ة لأنق���رة اإذا هاجم���ت تركي���ا ، 
بع���د ان�ضح���اب الق���وات الأمريكية م���ن العراق ، 
الأك���راد ال�ضوري���ني والعراقيني خ���الل عملياتها 
الع�ضكري���ة. وبح�ض���ب خ���رباء اأمريكي���ني ، م���ن 
ال�ض���روري اإن�ض���اء منطقة عازل���ة بعمق حوايل 
32 كيلومرًتا يف �ضمال �ضوريا. تعتزم الوليات 
ال�ض���الم” يف  حف���ظ  “وح���دة  تعزي���ز  املتح���دة 

�ضوريا ، والتي تتكون من عدة مئات من القوات 
الأمريكي���ة بع���د ان�ضح���اب قواته���ا م���ن العراق. 
بالإ�ضاف���ة اإىل الأمريكي���ني ، يخطط الفرن�ضيون 
والربيطاني���ون للبق���اء يف �ضم���ال �ضوريا بنف�ص 
الع���دد تقريًب���ا. ي���رى ق���ادة املتمردي���ن الأك���راد 
)قوات �ضوري���ا الدميقراطية( اأنه من ال�ضروري 
ت���رك ح���وايل 1500 جن���دي دويل يف الع���راق 
و�ضوريا للم�ضاع���دة يف حماربة م�ضلحي تنظيم 
الدول���ة الإ�ضالمية )داع�ص( املحظور يف رو�ضيا. 
بالإ�ضاف���ة اإىل ذل���ك ، فاإنه���م يرغب���ون يف بق���اء 
الأمريكية”  الق���وات  من  ال�ضغرية  “املجموع���ة 
يف �ضوريا. م���ن الوا�ضح اأنه ب���دون الأمريكيني 
، �ضيغ���ادر الفرن�ضيون والربيطانيون هناك على 

الفور.
وخ���الل املحادث���ات الأمريكي���ة الرتكي���ة ، تلق���ت 
اأنق���رة تاأكي���ًدا ب���اأن الولي���ات املتح���دة تعار�ص 

وا�ضع���ة  ع�ضكري���ة  عملي���ات  اأي  قاط���ع  ب�ض���كل 
النطاق من قبل الأت���راك واملتمردين املوالني لهم 
يف الع���راق و�ضوري���ا. وبالت���ايل ، هن���اك �ضراع 
اأع�ض���اب ب���ني الولي���ات املتح���دة وتركي���ا. م���ن 
ناحية اأخرى ، يب���داأ ال�ضكان املحليون يف اإظهار 
ع���دم ر�ضاهم ع���ن ال�ضيط���رة على حق���ول النفط 
، وثانًي���ا ، يق���وم الأت���راك ، من خ���الل وكالئهم ، 
بال�ضغ���ط على الف�ضائ���ل الكردية يف �ضوريا  يف 
ملناط���ق التي من املحتم���ل ان تخرج منها القوات 
الأمريكية. كل هذا يزيد من حدة الو�ضع املتوتر 
بالفع���ل يف املنطقة. وتزاي���دت وترية حماولت 
الأعمال الإرهابية يف مناطق خمتلفة من �ضوريا 

والعراق.
كل ه���ذه النق���اط ق���د ت�ض���ري اإىل اأن الن�ضح���اب 
النهائ���ي للقوات الأمريكية م���ن العراق ميكن اأن 
يعق���د الو�ضع ب�ضكل خطري يف ع���دد من املناطق 
الرئي�ضي���ة يف الب���الد ، ف�ض���اًل عن تفاق���م الو�ضع 
يف �ضوري���ا ب�ض���كل خطري وتعقي���د العالقات بني 

دم�ضق واأنقرة.
ويف ه���ذا ال�ضدد ، تعمل وزارة الدفاع الأمريكية 
عل���ى خط���ط لإن�ض���اء مناط���ق اأمني���ة للت�ضكيالت 
املتعاونة معها يف الع���راق و�ضمال �ضرق �ضوريا 
مب�ضارك���ة ع�ضكري���ني م���ن دول اأوروبي���ة. دع���ا 
ممثل���و الإدارة الأمريكية ، خ���الل القمم الأخرية 
مع �ضركائهم الأوروبيني ، قادة الدول الأوروبية 
، ول �ضيما بريطانيا العظم���ى واأملانيا وفرن�ضا ، 
اإىل اإن�ض���اء منطقة اأمني���ة واإر�ضال فرقة م�ضرتكة 
قوامها 1500 جندي حلمايتهم. من حيث املبداأ ، 
ميكن لرتكيا اأن تر�ضل بنف�ضها قواتها اإىل �ضوريا 
واأن تتعام���ل مع الت�ضكي���الت الكردية ب�ضخ�ضية 
ق���وات الدف���اع الذات���ي ال�ضعبي���ة املدعوم���ة م���ن 

وا�ضنطن ، وتعترب اأنقرة اإرهابية.
اإذا ق���ررت دول اأوروبا اإر�ض���ال فرقة قوامها 1.5 
األ���ف ف���رد ، ميك���ن للولي���ات املتح���دة اأن ت���رتك 
حوايل 200 من جنودها يف �ضمال �ضرق �ضوريا 
م���ن اأج���ل تزويدهم بالدع���م وتق���دمي املعلومات 
ال�ضتخباراتي���ة ، وكذل���ك التعامل م���ع الق�ضايا.

دبابري القيادة وال�ضيطرة. ومل يعرف بعد ما اإذا 
كان الناتو �ضي�ضارك يف هذه العملية.

يج���ب اأن يوؤخ���ذ يف العتبار اأن هن���اك قوى يف 
البنتاغ���ون تعار�ص الرئي�ص باي���دن فيما يتعلق 
بالن�ضح���اب الكامل املحتم���ل للقوات من العراق 
واأفغان�ضت���ان. يف هذه احلالة ، يعتربون �ضوريا 
الوج���ود  تقلي����ص  م���ن حي���ث  �ضابق���ة خط���رية 
الع�ضك���ري لي����ص فقط يف ه���ذه الدول���ة العربية 
���ا يف اأفغان�ضت���ان ، تليه���ا مراجع���ة  ، ولك���ن اأي�ضً
ج���ادة ل�ضرورة الحتفاظ بعدد كبري من القواعد 

الع�ضكرية الأمريكية يف اخلارج.
والي���وم ، يح���اول اجلي����ص الأمريك���ي ، بذريعة 
حمارب���ة داع����ص ، اإجب���ار حلفائه عل���ى لعب دور 
اأك���ر فاعلي���ة يف الوجود الع�ضك���ري يف ال�ضرق 
الأو�ض���ط. اإنه���م ي���رون ه���ذه اخلط���ة كن���وع من 
الت�ضوي���ة بني رغب���ات بايدن يف �ضح���ب القوات 
الأمريكي���ة م���ن اأك���رب ع���دد ممك���ن م���ن مناط���ق 
النزاع���ات املحلية وتطلعاته���م اخلا�ضة للحفاظ 

على وجودهم هناك.
نتيجة لذل���ك ، يحاول البنتاغ���ون اجللو�ص على 
“كر�ضي���ني”. فم���ن جهة ، علي���ه الن�ضي���اع لأمر 
الرئي����ص ب�ضح���ب القوات الأمريكي���ة من العراق 
اأو  بدرج���ة  اخلي���ار  ه���ذا  لتك���رار  وال�ضتع���داد 
باأخ���رى يف اأفغان�ضتان. من ناحية اأخرى ، يجب 
اأن يحاف���ظ على وجوده يف عدد من نقاط الربط 
هناك. ومن هنا ج���اءت حماولت اإن�ضاء خمطط 
الأت���راك  حلفائه���م  بق���وات  قواته���م  ل�ضتب���دال 
والأوروبيني. هذا هو اخليار الذي ميكنه تهدئة 
املتح���دة  للولي���ات  وال�ضم���اح  وا�ضنط���ن  اإدارة 
�ضوري���ا  م���ن  كل  يف  وجوده���ا  عل���ى  باحلف���اظ 
واأفغان�ضتان.وبينم���ا حتاول الولي���ات املتحدة 
تنفيذ هذه املن���اورة ، ل يزال الو�ضع يف العراق 

و�ضوريا �ضعًبا واآفاق حل الأزمة قامتة للغاية.

• معهد 	 ن�شرها  تقارير  على  املادة  اعتمدت 
ال�شرق الأو�شط يف مو�شكو.

وبع���د م���ا ح���دث ع���ام 2003 ا�ضتب�ض���رت 
الغالبي���ة العظم���ى م���ن العراقيني بحدوث 
جم���الت  يف  التغي���ري  م�ضتوي���ات  ادن���ى 
التحديات ال�ضا�ضية والنهو�ص والتنمية، 
مظاه���ر  هن���اك  طه���رت  لال�ض���ف  لك���ن 
و�ضلوكيات �ضلبية غري ماألوفة على طبيعة 
ال�ضع���ب واملجتمع العراق���ي باطيافه كافة 
حي���ث تفاقمت مظاه���ر اجله���ل والت�ضرذم 
يف  والتخب���ط  والرتاج���ع  والع�ضائري���ة 
كل املج���الت المر الذي خل���ق بيئة لآفتي 

الف�ضاد واخلراب.
ان مايث���ري ال�ضتغ���راب والتعجب و�ضول 
البل���د اىل حال���ه يقوم بها رئي����ص الوزراء 
مبه���ام متابع���ة وال�ض���راف املبا�ض���ر على 
اعم���ال تخري���ب وا�ضالح وحماي���ة ابراج 
الكهرب���اء يف ح���ني ان هذا املن�ض���ب مثقل 
مبه���ام ج�ض���ام يف خانة الولوي���ات لعملة 
اليوم���ي، ا�ضبح ال�ضوؤال الكب���ري بل اللغز 
الناق�ص لدى الغاليية العظمى من ال�ضعب 
العراقي يكمن يف العوامل والدوافع التي 
او�ضل���ت البل���د اىل هذا الو�ض���ع ال�ضاذ بل 
املوؤمل. من خالل مراجعة حيثيات ووقائع 
مايج���ري يف قط���اع وزارة الكهرباء خالل 
العقدين الخريين يو�ضلن���ا اىل ا�ضتنتاج 
وا�ضح وق���وي ان احللول ا�ضبحت بعيدة 
املن���ال وان الأزمه �ضوف ت�ضتمر كما كانت 

عليها يف ال�ضنوات املا�ضية واحلالية.
مادام���ت مث���ل هك���ذا ظواهر ب���داأت تخنق 
البل���د وتدفع بة بق���وة اىل املجهول املظلم 
فقد حان الوقت اىل اجراء مراجعه ووقفة 
تدب���ري ومعاين���ة مرتك���زة عل���ى الدرو����ص 
واحلا�ض���ر  الق���دمي  للواق���ع  والنتائ���ج 
والنط���الق منها اىل اتخاذ قرارات ادارية 
�ضجاع���ة ومقتدرة لنت�ضال هذا القطاع من 
ظالمية الف�ضاد واجلهل والرتاجع ونف�ص 
الغب���ار م���ن خ���الل تبن���ي وان�ض���اء ن�ضاط 
ملك���ون جدي���د مقت���در ويبتعد ع���ن الو�ضع 
احلايل يعتمد يف عمله على خطط حمكمة 

وبرامج عمل هادفة. 
 ويف مقرتحن���ا ان ه���ذا املك���ون والهي���كل 
اجلدي���د ه���و ا�ضتح���داث )وزارة الطاق���ة 
الكهرب���اء  وزارت���ي  لت�ض���م  العراقي���ة( 
والنفط،ومن املفيد يف هذا املجال التطرق 
ول���و بايجاز عن و�ضعي���ة كل جزء من هذا 

الن�ضاط:
اأوًل- قطاع الكهرباء

كما ه���و معلوم ل���دى بع����ص املطلعني فقد 
عان���ى ال�ضع���ب العراق���ي اق�ض���ى وا�ضعب 
الوقات خالل فرتة احل�ضار وكان انقطاع 
الظواه���ر  اك���ر  م���ن  الكهربائ���ي  التي���ار 
واحل���الت تاأثريا على حياه النا�ص. وقتها 
بذل���ت الدول���ة جه���ودًا جب���ارة يف ا�ضالح 
املنظوم���ات الكهربائيةحت���ى و�ض���ل المر 
برئي����ص الدول���ة اىل امل�ضارك���ة والتدخ���ل 
املبا�ض���ر بكل م���ا ميلك من ق���وة وجربوت 
يف متابع���ة جمري���ات واعمال اعم���ار تلك 
املنظوم���ات ال انه يف نهاية املطاف و�ضل 
اىل حال���ة م���ن الياأ�ص ب�ضبب م���ا كان يدور 
م���ن �ضبابي���ة ومواق���ف مت�ضارب���ة وق���ام 
به���ذة  للقي���ام  ال�ضخا����ص  اح���د  بتوزي���ر 
املهم���ات ال ان���ه وبعد ف���رتة اودع ال�ضجن 
اعم���ال  ان  علم���ًا  ف�ض���اد  �ضبه���ات  ب�ضب���ب 
العم���ار يف حينها كانت تت���م خارج اتباع 
املعاي���ري واملقايي����ص واملوا�ضفات العاملية 
وه���ذا يعن���ي يف النتيج���ة ان البن���اء كان 
عل���ى ا�ض����ص ه�ض���ة ورمب���ا خاطئ���ة. بع���د 
الحت���الل �ضاد �ضعور ل���دى املواطنني بان 
مع�ضلة الكهرب���اء يف طريقها للحل ب�ضبب 
وج���ود ق���درات هند�ضي���ة فائقة م���ع قوات 
بع����ص  حتقي���ق  م���ن  الحتالل،وبالرغ���م 
العم���ال يف ه���ذا ال�ضي���اق ال انه���ا كان���ت 
حمدودة ثم ترك���ت المور ملوجات الف�ضاد 
لتخي���م وت�ضيطر عل���ى هذا القط���اع. ومن 
املفي���د التذك���ري هنا ان قط���اع الكهرباء يف 
الكويت قد مت حموه بالكامل خالل احلرب 
ال ان���ه اعي���د خ���الل ف���رتة زمني���ة ق�ضرية 

وقيا�ضي���ة، وكذل���ك - ومن ب���اب املقارنة - 
ف���ان اقلي���م كرد�ضتان متكن ومن���ذ �ضنوات 
طويل���ة م���ن التغلب على ه���ذه ال�ضكالت، 
وا�ضب���ح هناك منظوم���ات كهربائية تعمل 

بال�ضتدامة وكفاءة .
اىل  يو�ضلن���ا  اع���الة  املخت�ض���ر  ال�ض���رد 
ا�ضتنتاجات وا�ضحة تتمركز على �ضرورة 
اتخاذ خطوات ادارية قوية مدرو�ضة بدقة 
عالي���ة ومعاينتها حول حم���ور ان التغيري 
ا�ضب���ح من الولويات وال�ض���رورات التي 

لبد منها وتهدف يف ال�ضا�ص اىل:
اوًل - ح���ل وزارة الكهرب���اء ودجمه���ا م���ع 
وزارة النفط لي�ضبح اجلميع كيانا جديدا 
با�ضم )وزارة الطاق���ة العراقية (  تتمحور 

اعمال ومهام وزارة الكهرباء يف:
اأ- ر�ض���م اخلط���ط وال�ضرتاتيجي���ة يف كل 

جمالت الطاقة.
يتعل���ق  م���ا  كل  ومتابع���ة  ال�ض���راف  ب- 

بتوفري التيار الكهربائي لعموم البلد.
ج- العم���ل �ضم���ن برنام���ج عم���ل وخط���ة 
ال�ضم�ضي���ة  الطاق���ة  ل�ضتخ���دام  طموح���ة 
لتوف���ري الكهرباء يف عم���وم البلد وبن�ضبة 

ل تقل عن 30٪ من الحتياجات الكلية .
د- مواكب���ة التط���ور والنه�ض���ة املت�ضارعة 
يف اغل���ب دول الع���امل يف جم���الت الطاقة 

املتجددة والطاقة النظيفة وغريها .
ه���� - العم���ل يف م�ض���ار مت�ض���ارع و�ضم���ن 
برنام���ج زمني حم���دد وق�ض���ري ل�ضتكمال 

الربط الكهربائي مع دول اجلوار.

ثانيًا: قطاع التوليد والتوزيع 
- اخ�ضاع القطاعني اعاله اىل اخل�ضخ�ضة 
عل���ى ان تك���ون �ضم���ن مقايي����ص ومعايري 
حمددة تعتمد على اخلربة واملقدرة املالية 
والقت���دار الفني و�ضهادة ال�ضلوك اخلالية 

من �ضوائب الف�ضاد وما �ضابه.
- ان�ض���اء حمط���ات تولي���د يف عم���وم البلد 

بطاقة 1500-2000 ميكا واط. 

- ان�ض���اء حمطات توزيع جديدة يف عموم 
البلد .

اىل  الداخل���ي  النق���ل  خط���وط  تبدي���ل   -
قابلوات .

الدوائ���ر  يف  حديث���ة  ع���دادات  -ن�ض���ب 
والبيوت.

- جتهي���ز حمط���ات غ���از جدي���دة وحتويل 
حمط���ات التوليد بوقود النف���ط اىل وقود 

الغاز .
يف ح���ال تع���ذر وزارة النف���ط ع���ن توفري 
كمي���ات الغ���از املطلوب���ة لتوف���ري الكهرباء 
عندها تظه���ر احلاج���ة اىل درا�ضة اللجوء 
اقلي���م  يف  العم���ل  ومن���وذج  من���ط  اىل 
كرد�ضتان وال���ذي اثبت النج���اح والتفوق 

بكل جدارة.
ثانيًا - وزارة النفط 

تولدت لدي قناعة من خالل خربتي الفنية 
يف قطاع النف���ط والغاز وكذل���ك مواكبتي 
ومتغ���ريات  تط���ورات  م���ن  يج���ري  مل���ا 
جوهرية ومت�ضارعة على �ضعيد ال�ضناعة 
وال�ضواق العاملية خا�ض���ة بعد ما احدثت 
جائح���ة كورون���ا م���ن متغ���ريات جذري���ة 
ووا�ضع���ة ادت اىل اح���داث تغي���ريات يف 
و�ض���ع �ضناع���ة النف���ط والغ���از العراقي���ة 
بحي���ث غ���دى القط���اع يف �ضاكل���ة حتت���اج 
مراجع���ة  اىل  و�ضري���ع  موؤك���د  وب�ض���كل 
و�ضع���ه بخط���وات جذرية تكم���ن جمابهه 
والتعام���ل م���ع التحدي���ات اجل�ض���ام الت���ي 
ح���ال  ويف  مت�ضارع���ة  بخط���وات  تخط���و 
ت���رك الو�ض���ع كم���ا ه���و فالطوفان ق���ادم ل 
حمالة و�ضينجم ع���ن ذلك كوارث وعواقب 
لحتم���د عقباها وتفوق بكث���ري ما يح�ضل 
م���ن معان���اة م���ن و�ض���ع قط���اع الكهرباء. 
وم���ن املفيد هن���ا التذكري ببع����ص خلفيات 
قطاع النفط والغ���از يف العراق فقد حظى 
ه���ذا القط���اع باهتم���ام كب���ري ووا�ض���ع يف 
وكان  ال�ضيا�ضي���ة  املتغ���ريات  حقب���ات  كل 
قانون ٨0 لعام 1٩5٩ القا�ضي بال�ضيطرة 

الوطنية عل���ى ٩٨٪ من الرا�ضي العراقية 
لعمليات ال�ضتك�ض���اف والتطوير الوطنية 
ثم قان���ون انبث���اق �ضركة النف���ط الوطنية 
العراقية  وخالل حقبة ال�ضبعينيات و�ضل 
القطاع اىل القم���ة يف التقدم والتطور يف 
كل املج���الت حت���ى و�ضل انت���اج البلد من 
النف���ط اخل���ام بح���دود ٤ ملي���ون برميل / 
يوم ثم توال���ت النتكا�ضات والرتاجع يف 
القط���اع خالل احلرب مع اي���ران وما تلتها 
م���ن ح���روب متعاقب���ة وح�ضار قا����صٍ ادى 
اىل هج���رة وا�ضع���ة من القط���اع وا�ضابته 
بالت�ضحر يف الكف���اءات والقدرات، ولبد 
م���ن التذكري هنا ان اك���رب خطاأ من ال�ضلطة 
اآن���ذاك تكم���ن يف وق���ف ن�ضاط���ات �ضرك���ة 
النفط الوطنية ودجمه���ا يف وزارة النفط 
والتي كانت يف هيكلها الداري عبارة عن 
مديري���ة وغري موؤهلة ل�ضتالم وادارة مثل 
هكذا حجوم عمل. توالت ظواهر الرتاجع 
والنحدار بل واخلراب يف بع�ص الوقات 
عل���ى القط���اع وخا�ضة خالل ف���رتة ما بعد 
التغي���ري وح�ضل م���ا ح�ضل. ولك���ي نكون 
وا�ضح���ني يف الط���رح ف���ان قط���اع النف���ط 
والغ���از العراق���ي يواجه حتدي���ات ج�ضام 
يف القري���ب املنظور ول اعتق���د انه بحالة 
ت�ضم���ح لهبالت�ضدي للتحديات املقبلة التي 

تفوق قدراته احلالية .
�ضناع���ة النف���ط والغ���از يف الع���امل تتجدد 
بوتائ���ر مت�ضاع���دة وتكنولوجيا متطورة 
وادارات مدني���ة وعلمية نح���و التغيريات 

اجلذرية يف املجالت التالية:
اأ- العم���ل بخط���وات مت�ضارع���ة لل�ضيطرة 

على انبعاث الكاربون .
ت�ض���ري  التقدي���رات   2025 ع���ام  خ���الل 
الخ�ض���ر  الهيدروج���ني  با�ضتخ���دام 
والزرق فيم���ا يخ����ص قط���اع ال�ضي���ارات 
واللوموكوتيف وبن�ضبة تفوق 1٧٪ وهذا 
يعن���ي الرتاجع نح���و الطل���ب العاملي على 

النفط اخلام.

ب- تقلي����ص او احلد - ق���در المكان - من 
الن�ضاط���ات يف اكت�ض���اف وتطوي���ر حقول 

النفط.
من���و  ان  ت�ض���ري  الولي���ة  التقدي���رات  ج- 
الطل���ب على النف���ط يف ال�ض���واق العاملية 

ي�ضبح اقرب اىل ال�ضفر ورمبا يرتاجع .
د- كل التقدي���رات واملوؤ�ض���رات تدف���ع يف 
الطاق���ة بالرتكي���ز عل���ى ركائ���ز  قطاع���ات 
الطاق���ة النظيف���ة واملتج���ددة وا�ضافة اىل 
الت�ض���ارع والتعجي���ل يف تطوي���ر �ضناعة 

الغاز والبرتوكيماويات.
ه� - اغلب �ض���ركات النفط العاملية و�ضعت 
خط���ط حمكم���ة وج���ادة يف التح���ول اىل 
الغاز والطاقة واملتجددة وهذا بال�ضرورة 
يعني ان قط���اع النفط �ضوف ي�ضهد و�ضعًا 

خمتلفًا خالل ال�ضنوات القليلة القادمة.
الو�ض���ع احل���ايل ل���وزارة النف���ط ليعطي 
وخط���ط  موؤ�ض���رات  بوج���ود  الطمئن���ان 
ا�ضرتاتيجية للتعامل مع ما هو اآت، ا�ضافة 
اىل الختناق���ات وال�ض���كالت القائم���ة او 

املوروثة منذ 2003، واهمها :
- ان�ضح���اب ال�ض���ركات من حق���ول جولت 

الرتاخي�ص.
- التاخ���ري اخلطر ب���ل الكارث���ي يف تنفيذ 

م�ضاريع ا�ضتثمار الغاز .
-  التاخ���ري غ���ري املقب���ول يف رف���ع طاق���ة 

الت�ضفية .
- غي���اب ا�ضرتاتيجي���ة للعم���ل امل�ضتقبل���ي 
ومواكبة التط���ورات يف ال�ضواق العاملية 

لت�ضويق و�ضراء النفط.
- تاأخ���ر كل اخلط���ط املو�ضوعة قبل قرون 
عدة يف انتاج النفط اخلفيف بهدف توفري 
جمالت اف�ض���ل ت�ضويق مث���ل هكذا نفوط 

حيث تتخطى يف الف�ضلية.
* مم���ا ج���اء اع���اله، م�ضاف���ا اإىل عوام���ل 
كث���رية وم�ضعبة اأخرى، ميكننا ال�ضتنتاج 
اأن���ه ق���د اآن الوان ب���ان تتخ���ذ اإج���راءات 
اداري���ة وا�ضعة و�ضجاعة يف م�ضار تطوير 
قط���اع النفط والغ���از العراقي.«؛ وذلك يف 

تقديرنا يكون على النحو التايل:
اوًل- انبثاق اربعة �ضركات ت�ضغيلية هي:

- النفط الوطنية - للنفط
- الغاز الوطنية - ا�ضتثمار و�ضناعة الغاز 
-الت�ضفي���ة الوطني���ة - تطوي���ر وت�ضغي���ل 

قطاع الت�ضفية
خل���ق  للبرتوكيمياوي���ات:  -الوطني���ة 
تو�ضي���ع  جدي���دة  برتوكيماوي���ة  �ضناع���ة 
دائرة م�ضاهمة القطاع يف ن�ضاطات النفط 

ثانيًا : وزارة النفط 
تكون وزارة النفط كتلة واحدة مع وزارة 

الكهرباء يف مكون جديد هو
 )وزارة الطاق���ة( تتول وزارة النفط املهام 

التالية:
جم���الت  يف  ال�ضرتاتيجي���ة  اخلط���ط   -

ال�ضتك�ضافات النفطية والغازية 
- الت�ضويق 

تنفيذه���ا  ومراقب���ة  اخلط���ط  و�ض���ع   -
وال�ضراف عليها 

- العمل وف���ق خطط مدرو�ضة يف جمالت 
الطاقات النفطية واملتجددة كافة

والت�ضدي���ر  النت���اج  مع���دلت  حتدي���د   -
وح�ضب املعايري املعتمدة وحمددات اوبك 

.
- التدريب والتطوير 
- العالقات اخلارجية

-التن�ضي���ق والعم���ل امل�ضتدمي م���ع وزارة 
الكهرب���اء بخ�ضو����ص الم���ور الت���ي تع���م 

الطرفني 
- امور اخرى

ثالثًا - جلنة الطاقة الوزارية 
- ترب���ط وزارة الطاق���ة افقي���ًا م���ع جلن���ة 
الطاق���ة الوزاري���ة برئا�ض���ة رئي�ص جمل�ص 

الوزراء 
- تتوىل متابعة ومراجعة ن�ضاطات وزارة 

الطاقة 
- تكون اجتماعاتها جمدولة �ضمن برنامج 

عمل حمدد وبواقع مرتني �ضهريًا.
مم���ا ج���اء يف ملخ����ص ال�ض���رد اع���اله فهل 
يتمك���ن الع���راق م���ن دم���ل جراح���ه وه���ل 
ي�ضتطي���ع العطار ا�ض���الح اخلراب يف ظل 

التحديات الكبرية التالية:
- من���و م�ضت���وى �ض���كاين ع���ايل وبن�ض���ب  
مت�ضاع���دة و�ض���وًل اىل اعل���ى امل�ضتويات 
عاملي���ًا بعد م�ضر وقد ت�ضل خالل امل�ضتقبل 
املنظور والقريب اىل مليون ولدة �ضنويًا 

.
- قطاع �ضناعي �ضبه معطل.

- قطاع زراعي و�ضل اىل م�ضتويات ه�ضة.
- قطاع طاقة يف و�ضع زوال وتراجع .

م�ضت���وى  اىل  و�ض���ل  ال�ضح���ة  قط���اع   -
النزلق والرتاجع والتخلف. 

اخريا؛ هذه روؤية عاجلة و�ضريعة لت�ضور 
احللول التي ينبغي ان تراعى عاجال كي ل 
ت�ضتفحل ظواهر انح���دار الواقع العراقي 
م���ن  عن���ده  ليتمك���ن  كارث���ي  و�ض���ع  اىل 
ال�ضالح. اإن روؤيتن���ا املنبثقة من معاي�ضة 
تف�ضيلي���ة يف ه���ذه القطاعات تبع���ث فينا 
الأم���ل بوج���ود حلول �ضريع���ة وممكنة اإل 
اأن ذلك كله مرهون بتوفر النوايا الوطنية 

ال�ضاحلة والرادة الفاعلة احلقيقية. 
هذا والله وراء الق�ضد.

* خبري نفطي - وزير نفط �شابق –
 ع�شو برملاين حايل
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نافذة من موسكو 

 د. فالح احلمـراين

الطاقة في العراق:

حتديات كبرية وقدرات مرتاجعة.. ما احلل المثل لأزمة الكهرباء والنفط ؟
منذ تموز ١٩٥٨ وما رافقه على مدار عقود من فو�صى واعمال عنف و�صرخ مجتمعي 
غير م�صبوق �صمل معظم مفا�صل الدولة والمجتمع، مع الفتقار الوا�صح في الروؤى 

والنهج ال�صيا�صي في بناء وطن مزدهر وحر يح�صن في ثناياه مجتمع ت�صوده العدالة 
والديمقراطيه والتنمية القت�صادية وقد امتد هذا الطوفان لعقود طويلة .. لم 

ينعم البلد في و�صع ا�صتقرار م�صتدام ب�صبب النقالبات الع�صكرية والعنف والق�صوة 
والنق�صامات في �صرائح المجتمع. وعلى الرغم من حدة و�صرا�صة تلك الحقب ال ان 

هناك بع�س النجازات الوا�صحة تحققت في مفا�صل ا�صا�صية من البلد و�صعته على 
الطريق والم�صار ال�صحيح نحو ال�صتقرار والتنمية ثم توقفت كلها خالل اأزمنة 

 جبار علي اللعيبي* الحروب المتتالية والح�صار القا�صي م�صببة نتائج كارثية. 

قراءة رو�سية: التداعيات المحتملة لن�سحاب القوات الأمريكية من العراق
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ترجمة : عدوية الهاللي 

عالء املفرجي

د. نادية هناوي

 اأحمد الزبيدي
على فكرة 

قراءة الفنجان ال�شعري 

ومن الأ�شياء ) المتفق ( عليها بين النقاد 
العرب اأن ال�شعر العربي هو �شعر غنائي 

قائم على محاكاة الذات والتعبير عن 
خوالج النف�س واللقاء مع المتلقي لقاء 

مبا�شًرا ذاتًيا..

اأكان يظ���ّن ام���ر�ؤ القي�س اأن بكاءه على الديار �ش���يتحول اإىل �ُش���ّنة 
�شعرّي���ة متّي���ز اأ�شي���ل ال�شع���ر من حديث���ه ؟! �هل فط���ن ح�شان بن 
ثاب���ت اإىل ل�شانه ال���ذي الن ��شعف جّراء جتني���ده �شاعًرا للدين ؟ 
ه���ل كان ُيدرك اأبا متام باأن اللوم عليه اأ�شب���ح مدًحا له؟ �لو اأعدنا 
�شياغ���ة هذه الت�شا�ؤالت ع���ن �شعرنا املعا�شر فه���ل �شيعي ال�شياب 
ب���اأن ا�شتخفاف���ه م���ن �شعر البيات���ي مل يلغ االأخري م���ن طبقة الر�اد 
�تناف����س ال�شبق مع ن���ازك املالئكة اأن�شى النق���اد دليليهما ال�شعري 
؟!.. ال اأظ���ن اأن حما�ل���ة فردية تكفي لنبوءة ريادية �ال ميكن لعمل 
�شخ�ش���ي اأن يك���ون موؤث���را اإن مل تكن هنالك ثم���ة تنا�شات جمالية 
تخل���ق �شياق���ا �خطاًب���ا ي�شب���ح طاق���ة مرجعي���ة حت���دد الفوا�شل 
اجلمالي���ة �االأ�شلوبي���ة ب���ن مرحلة �اأخ���رى اأ� جترب���ة �جارتها 

املتناف�شة معها .. 
�حت���ى لو ت�شال���ح جمموعة من ال�شعراء �اتفق���وا على حلو اللغة 
�مره���ا، فلن متنحهم اجلماعة �ظيفة الري���ادة امل�شبقة، �ال التمّيز 
املبكر. �املفارقة اأنهم حن يتخا�شمون - ��شرعان ما يتخا�شمون 
- �شت���رز قيمته���م ال�شعري���ة اأك���ر �كاأن اخل�ش���ام ي�شتقطب النقد 
�احلدي���ث �الت�شه���ري �ال�شحافة �املذك���رات �الكتاب���ات ! .. فقد 
ا�شتل���ذ النق���د خ�شوم���ات العق���اد م���ع املازين اأك���ر م���ن اتفاقاتهم 
�تط���رب النفو����س ل�شماع هج���اء �شعدي يو�شف للبيات���ي اأكر من 
مدي���ح عبد ال���رزاق عبد الواحد للجواهري.. �لعل���ه من املنطق اأن 
ت�شتقط���ب االأ�شياء املفارقة ذهن االإن�شان �حتث���ه على اكت�شافها .. 
�لك���ن ما اأعني���ه اأن التح���والت ال�شعرية تقوم عل���ى ) اخل�شومات 
( اأك���ر مم���ا تقوم عل���ى ) االتفاق���ات ( �كاأن ال�شعر ح���رب ال تعرف 

العي�س اإال باالقتتال .. لن�شمها ) املناف�شة (. 
�م���ن االأ�شياء ) املتفق ( عليها بن النقاد الع���رب اأن ال�شعر العربي 
ه���و �شع���ر غنائ���ي قائم على حم���اكاة ال���ذات �التعبري ع���ن خوالج 
النف����س �اللق���اء م���ع املتلقي لق���اء مبا�ش���ًرا ذاتًي���ا.. �ه���ذه ال�شمة 
اجلمالي���ة امت���دت لت�شب���ح �شم���ة ثقافي���ة �اجتماعية ؛ �ل���و قلبنا 
االأم���ر لوجدناه �شاحل���ا للتفكري فطبيعة ال���ذات العربية الوا�شحة 
غ���ري املنتظمة اأ�شهم���ت يف التج�شد الغنائي يف ال�شعر ؛ �عليه فاإن 
ال���ذات الغنائي���ة ال�شعرية ترادفه���ا ذات غنائية ثقافي���ة �اجتماعية 
�م���ن هن���ا ف���اإن اخل�شوم���ات ال�شعري���ة �تناف�شاتها تهيم���ن عليها 
اخل�شوم���ة الغنائي���ة التي تنري م���ن حلظة متيز ف���ردي اأكر من 
�الدة فكري���ة ناجم���ة عن تاأث���ر بنظرية فل�شفي���ة اأ� مرجعية ثقافية 
يوؤم���ن به���ا ال�شاعر الف���رد املنتم���ي اإىل تلك اجلماع���ة الفكرية �من 
ه���ذا املنطلق فما جن���ده يف ثقافتنا املعا�شرة ه���و ) جماعات ( �ال 
جن���د مذاهب �مدار�س كالتي جنده���ا يف الفكر الغربي الذي حقق 
متيزه �تناف�شه عر جدل مدر�شة براغ � ال�شكالنين ��الدة النقد 
اجلدي���د الذي ا�ش���رد ب�شاعت���ه البنيوية م���ن اجلماع���ة الفرن�شية 
�كيف ا�شهم مركز الدرا�شات الثقافية يف خلق النقد الثقايف.. بهذا 
العم���ل اجلماعي الواعي ا�شتطاع الفرد اأن يخلق من �شوته خطابا 

موؤثرا يف الثقافة العاملية.
 ال�ج���ود ملدار����س فكرية عربية معا�شرة؛ �لك���ن هنالك العديد من 
اجلماعات االأدبية �ال�شعرية �الفنية التي تنتظم بقرابة اجتماعية 
�ثقافية �يتعهد�ن لبع�شه���م بااللتزام مبقررات )البيان(! ثم يبداأ 
بع���د حن ) التباعد ( اجلماع���ي الأن من قدم التعه���دات اكت�شف اأنه 
متمي���ز ع���ن اأ�شدقائ���ه �اإن املتلقي يف�شله عن �ش���واه . �يف الوقت 
نف�ش���ه هن���اك م���ن ال�شعراء م���ن تع���ده ) جماع���ة ( �)مدر�ش���ة ( �) 
جي���ال( كامال م���ن د�ن هذا ال�شخ���ب �البحث عن ال���ذي ال يخونك 
.. فه���ل يحت���اج املتنبي اإىل غري املتنبي كي ي���رمن الزمن ب�شعره ؟ 
�ه���ل للمعري معن لفل�شفته ال�شعري���ة ��شعره الفل�شفي غري عماه 
�ب�شريت���ه �فردانيت���ه؟ .. املهم���ة _ اإذن _ ه���ي مهم���ة ا�شتقرار 
التجرب���ة �هد�ئها بع���د انتظامه���ا �تنا�شقها مع اخلالي���ا الثقافية 
املتزامن���ة معه���ا م���ن جه���ة �املتعاقب���ة م���ع ال�شابق���ة �الالحقة من 
جه���ة اأخ���رى.. �من هذا املنطل���ق فاإن املهمة هي مهم���ة نقدية تقوم 
على ق���راءة التج���ارب ال�شعرية بعيدا ع���ن التو�شيف���ات الفردانية 
�النب���وءات االإيديولوجي���ة �تعل���ن )موت اجلماع���ة( حتى ت�شرح 
الن�س بعيدا عن التناف�شات الغنائية �حينئذ ميكن للناقد اأن يدرك 
مكان���ة التجربة م���ن رفيقاته���ا �حما�ش���ن متيزها.. �تبق���ى اأجمل 
نب���وءة �شعرية نبوءة الفرزدق حن ق���ال : )علينا اأن نقول �عليكم 

اأن تتاأّ�لوا (

قيل اإن لإيليا اأبي ما�شي اأثرا في ق�شائدها وقيل 
اأن لري�شة جواد �شليم تاأثيرا كبيرا على هيئتها 

واأن لل�شياب دورا في �شناعة �شاعريتها، وكلها 
اأقوال ل تنفي عنها موهبتها التي جعلت ق�شائدها 

اأغاني ع�شتار التي طم�س التاريخ اأ�شطوريتها 
فاألغى ما كان لها من دور امومي فيه كانت هي الأم 

الكبرى التي تحت�شن اأبناءها فيلوذون بكنفها. 

فان مليعة  اأمومة،  الن�شوي  لل�شعر  اأن نحدد  لنا  كان  �اإذا 
عبا�س عمارة هي املمثلة لهذه االمومية فلقد تربعت على 
عر�س ال�شعرية الن�شوية بب�شاطة ر�حها �عفوية منطقها 
�العفوية  الب�شاطة  تعني  �ال  بالغت.  �ال  ت�شنعت  فال 
فتاة  جعلت  التي  املمتنعة  ال�شهولة  هي  �اإمنا  الت�شطح 
�شعرا  منه  فت�شنع  ال�شومرين  غرين  تع�شق  الرافدين 
ميا�شي  �ف�شيحا،  عاميا  حرا  موز�نا  اأ�  مقفى  موز�نا 
امل�شوبة  اجليا�شة  باالأحا�شي�س  الطافحة  م�شاعرها 

بالوجدانية جتاه الوطن �ماآ�شيه. 
�هي التي �ظفت يف �شبيل ذلك موهبتها �كل ما لها من 
�شعري،  مو�شوع  املراأة  اأن  فكرة  داح�شة  �لباقة  اأناقة 
موؤكدة اأن ال�شعر يف االأ�شل ق�شيدة كتبتها اأنثى اأ�شطورة 

�شنعت ال�شعر �مل ي�شنعها.
�لقد قالت مليعة ال�شعر يف زمن مل يكن �شهال على املراأة 
لكنها حتدت  �اإبداعا  تعليما �عمال  الرجال  اقتحام عامل 
كبرية  فكانت  ��شغوطاتها  االجتماعية  احلياة  موانع 
ديوانها  من  مييزها  ال�شعر  يف  خطا  لها  ت�شنع  �هي 
بد�ا�ينها)  �مر�را  االأ�ل الزا�ية اخلالية عام 1959 
1969 �ي�شمونه  1962 �اأغاين ع�شتار  الربيع  عودة 
احلب 1972 �لو اأنباين العراف 1980 �البعد االأخري 

�اأنا بد�ي دمي( �عراقية،   1988
فان  جايلتها  ن�شوية  �شعرية  اأ�شواتا  اأن  من  �بالرغم 
االأ�شوات  هذه  �بع�س  خطها،  مثل  له  يكن  مل  منها  اأيا 
اأبو  ��فية  اخلزرجي  عاتكة  مثل  االأدب  تاريخ  يذكرها 
اأقالم �رباب الكاظمي �مقبولة احللي �ابتهاج عطا اأمن 
�فطينة النائب) �شد�ف( العبيدية �بع�س االأ�شوات ال 
تكاد تذكر يف تاريخ االأدب مثل �شهام القنديلجي �باكزة 
عليهن  مليعة  متيزت  لذا  الدين،  نور  �اأمرية  خاكي  اأمن 
النظر  الوردي �الب�شمة احلاملة �خفقة  الهم�س  ك�شاعرة 
�العناد  الهجر  معاين  يخت�شر  الذي  البليغ  بالقول 

�التجني �الكرياء �االبتعاد..الخ. 
�هي التي اختطت لها مكانا يف ال�شعر العربي املعا�شر 
مفرعة يف هذا ال�شعر م�شارات توؤ�ش�س اأر�شية جمالية 

عن  به  �ترتفع  �تبعية  �متلق  ��شاية  كل  عن  تبعده 
االفتعال  �عن  بالغنج  امليوعة  �عن  بال�شبابة  االإغراء 

بال�شدق. 
الذي  اخلط  مبنزلة  يكن  مل  ال�شعري  خطها  اأن  ��شحيح 
لكن  احلر  ال�شعر  حركة  ر�اد  كاأحد  املالئكة  نازك  �شكلته 
اجتماعية  املالئكة  بنازك  جتمعها  م�شركات  للميعة 
دجلة  �قرب  بغداد  يف  مولدتان  فكلتاهما  �مكانية، 
ن�شاأتا  �االثنتان  ر�شافية  �نازك  كرخية  مليعة  فكانت 
اأجواء اال�شتقالل �التميز من  اأ�شرتن توفرت فيهما  يف 
النهر  ب�شفاف  �الولع  �احلياة  باللغة  ال�شغف  ناحية 
من  ملوهبتيهما  �ت�شجعيا  خا�شة  عناية  �تلقيتا  اخلالد 
دار  يف  تعليمهما  ��ا�شلتا  �معلميهما  اأ�شرتيهما  لدن 
�احدة هي دار املعلمن العالية �عا�شتا اأجواءها الثقافية 
الواعدة بالتحوالت االأدبية، �قالتا ال�شعر �دّر�شتا اللغة 

العربية �اآدابها.
�اإذا كانت نازك قد اهتمت بالتوغل يف العملية ال�شعرية 
الناقدة فان  �التغلغل يف بناء الق�شيدة فكانت ال�شاعرة 
فكان  الق�شيدة  لغة  اإىل  ثورتها  توجه  اأن  اختارت  مليعة 
يف  غا�شت  ما  الذي  ال�شعر  يف  متيزها  مو�شع  هو  ذلك 
اأن تطوعه  الدفينة �اإمنا تلم�شت علياءه حما�لة  عوامله 
قياده  ��شّلم  عنانه  لها  ال�شعر  فاأرخى  �ب�شاطة  بعفوية 

لذاتها العا�شقة . 
اإذ الذت بالق�شيدة اىل عامل خا�س، فالأنها تعرف  �مليعة 
عن  تذ�د  كي  بها  تتح�شن  اأن  بد  ال  غواية  ال�شعر  اأن 

ق�شيدتها قامعة الذكورية بدل اأن تقمعها :
لعنة الالعن يا �شعر عليك

ما الذي اأ�قعني بن يديك 
كل اأ�شرار الورى مكتومة

�خفي الهم�س مف�شوح لديك 
اأنت لو كنت �شالحا �هدى

ما تو�شلنا ب�شيطان اإليك
العامل  ترى  ر�مان�شية  �شاعرة  اأنها  مليعة  مفارقات  من 
الرجال  ال�شعراء  عند  قلما جندها  مفارقة  بواقعية �هي 
ال�شادق  التفاعل  هذا  �شوى  مليعة  �اقعية  �ما  �الن�شاء، 
الن�شاء  �خ�شو�شا  النا�س  هموم  مع  الر�مان�شية  للذات 
�شعرا  قالت  كما  امللح  جامعات  عن  فتحدثت  املهم�شات 

القناع  ا�شتعملت  اإذ  �هي  �املقعدات.  املتعبات  بل�شان 
يف كتابة الق�شيدة امل�شوبة باالير�تيك ال�شفيف فالأن يف 
جرعات  تو�شل  كي  مالم�شتها  من  بد  ال  �شغافا  الق�شيدة 
�اقعيتها من خالل حال�ة الر�مان�شية جامعة خما�شات 

الواقع القا�شي �مقّلبة اآالم املتعبن �الكادحن.
جربت خمتلف اأ�شكال الق�شيد، فكتبت الق�شيدة العمودية 
احلوارية  �الق�شيدة  النر  �ق�شيدة  التفعيلة  �ق�شيدة 
�الدرامية  �الطويلة  الق�شرية  �الق�شيدة  �الوم�شة 
�اأغنية  �شالة  قبلة  االأمومة  جاعلة  �الغنائية  �املركبة 
.. ��شديقي  ال�شعب  اأنا بنت هذا   ( حب ��شيحة ثورة  

اجلائع �احلايف(  
ات�شمت حياة مليعة بالنبل �اجلمال فلم تندفع �مل ت�شف 
�مل تتملق ا� تهادن ظلت مرفعة يف علياء ال�شعر تعب 
ا�  اجتماعية  مكانة  على  متعكزة  ال  ال�شاعرية  كا�س  من 
كانت  �االعالمين.  النقاد  متملقة  �ال  �ظيفي  من�شب 
ترفع كبرية بتوا�شعها عا�شرت كبار ال�شعراء �رافقتهم 
فلم يزدها ذلك اال ترفعا �ظلت موهبتها ال�شعرية طافحة 

باجلديد كلما ا�شتجد اخلطب ��شاق االمل. 
عمارة  عبا�س  مليعة  �شاعرية  اأن  يعتقد  من  �يخطيء 
�مطا�عتها  مبلذاتها  ��لعها  باحلياة  �شغفها  من  نبعت 
ال�شغرية  التفا�شيل  من  نبعت  �شاعريتها  بل  الذكورية 
فاإذا راأت يف اإحدى املكتبات ديوانها بجوار ديوان �شاعر 

كتبت ق�شيدة) اللقاء اخلالد( تقول:
) �بيننا قبل الردى برزخ
 من عفن الراث �العرف

 اإذا بنا، �رغمها نلتقي 
هنا

 كتابن على الرف( 
ال�شهواين  جتمع  اأي�شا  الكبرية  باالأمور  �شغوف  �هي 
بال�شويف، �كل �شيء يقلقها حتى النعا�س ال تعرف مباذا 

تناديه �كيف ت�شفه :
األوانها  �غري  �احتواها  الكها  فم  �األف  حبيبي  )اأقول 

العابثون �غالوا ر�ؤاها ( 
نزار  غنائيات  من  ر�مان�شيتها  يف  اقربت  التي  �هي 
قباين �ذاتية فد�ى طوقان �متاهة جران �انك�شارات 
اأي�شا  فاإنها  ال�شابي  القا�شم  اأبي  ابو ما�شي �ربيع  اإيليا 

تواريخه  ابعد  اإىل  �تغلغلت  ال�شعر  ذكورية  رف�شت 
حيث امومية ال�شعر تلعن التاريخ الذي حرف االأ�شاطري 

فتتحري 
اأناديك ال  اأيها املبهم؟ �اآي نداء  ) حتريت ماذا ادعوك يا 
تنفع  الن�شاء  لذكاء  قيمة  اأية  �تت�شاءل  الفم؟(  فيه  يردد 
�لي�س من اإذن ت�شمع �دنيا االأماين بلقع �الفجائع ترى 

�ت�شرجع:
) غدا يز�رين غدا
ليت غدا ال يطلع( 

هي  فكانت  بال�شعر  يعبثون  �الذكور  جلجام�س  فمنذ 
ع�شتار التي تغني يف ��شح النهار مهاجمة الذكورية يف 

عقر دارها:
 / غانية  له  بيت  كل  يف   / املتغطرف  جلجام�س  اأاأدعوك 
له الر�شفة البكر من ثغرها / �للخاطب الثانية/ تناديها 
هي  األي�شت  الداعية/  بالربة  فيهزا   / عر�شها  من  ع�شتار 
�ميج  يد  �تهوي   / تظلم  ع�شاقها  تك  امل  مثلهن/  امراأة 
جلجام�س  �ي�شحك  ذال/  االإلهة  �تبكي  فم/  �شرارة 

االعظم(
خا�شا  خطا  لها  متخذة  الر�اد  خط  عن  انزاحت  �قد 
املوؤ�ش�س  على  يثور  بل  كموؤ�ش�شة  ال�شعر  على  يثور  ال 
العمود  على  التمرد  �شخب  عن  بعيدا  فكتبت  الرجل، 
�جلجلة االقتحام للرموز �االأ�شاطري اإذ ال يعنيها �شوى 

م�شامن الر�مان�شية:
 من بالط الر�شيد زهو عليها 

�غمو�س من بابل �فتون
تتهادى كاأنها للقاء مرف

بانتظارها هار�ن(
على  تعتا�س  �ال�شكوى،  �العتاب  املحو  �شاعرة  هي 
كلوم  اإىل  عندها  اجل�شد  حما�شن  حتولت  �قد  الذكرى 
�الغادي  اإياب  �الذهاب  ماأ�س  اإىل  �االما�شي  �بلوى 
رائح �الهوى ا�شتهواء �الغرية حمقاء �ال�شنن خ�شام 
الذي  باالأمل  �شوى  االأمل  من  التخل�س  من  بد  من  �ما 

ي�شعل احلياة ق�شيدة بها تعي�س ال�شاعرة �شعيدة.
�حن راأت نف�شها اأنها كل الن�شاء �شمت �ترفعت عن كل 
اأن حتريت  ارتعا�س �غ�شون �غمو�س �ال يقن، �هي 
�ارتبكت �اأطرقت �ت�شاءلت فاإنها مل ت�شتك اأ� ت�شتجري 
فلقد تعلمت اأن مات يف نف�شها �شي كثري فعليها اأن تختال 
ب�شو�شة يف �شفاء ال�شمري �بدعوة ) يا رب موت يهون( 
اأجيال  اأعناق  اأمانة يف  االأمومة  بغداد تودع  اإىل  �بقبلة 

قادمة من �شواعر الن�شوية :
بغداد تائهة انا حريى

من بعد �شدرك مل اأجد �شدرا 
حتى باحالمي اأد�ر ال ارى 

بيتا الهلي فيك اأ� قرا 
ال ام�شي ، ال تاريخ يل

فانا ممحوة من عاملي ق�شرا
ال جار يل ،كل البيوت خلت

من مات مقبورا �من فرا
�ال�شعر حتى ال�شكر انكرين 

اين اأجاهد ال اأرى �شعرا
بغداد يا امي اجيبي دمعتي 

كيف االأمومة بدلت غدرا 

بع���د اإجباره عل���ى الفرار من ب���الده افغان�شتان 
بن ع�شية ��شحاه���ا يف عام 2013 ، من د�ن 
اأن يكون قادًرا عل���ى توديع اأقاربه �احبائه، ثم 
عب���وره العديد من البل���دان �شرًيا عل���ى االأقدام 
خماط���را بحياته يف ظ���ر�ف رهيبة ال يخو�س 
يف تفا�شيله���ا ، بدافع احلي���اء ��شبط النف�س ، 
��شل هذا الرجل اإىل فرن�شا د�ن اأن ينطق كلمة 

فرن�شية �احدة ..
ظل ال�شاب االفغاين ) حممود ن�شيمي( يتجول 
�حي���ًدا �بائ�ًش���ا يف �شوارع باري����س ، من د�ن 
ارتب���اط اأ� �شديق يتحدث معه ، �عندما يدخل 
ال�ش���اب الق���ادم م���ن اجلان���ب االآخر م���ن العامل 
مق���رة ب���ري ال�شي���ز. �يكت�ش���ف الأ�ل م���رة قر 

بل���زاك ، ال���ذي ال يعرف عنه �شيًئ���ا ،. ي�شرح يف 
كت���اب �شريت���ه ال�شغري كي���ف اأن���ه ، �من خالل 
بحث ب�شيط على ال�شبكة املعلوماتية يف هاتفه 
، يك�شف النقاب ع���ن هوية هذا الكاتب املرموق 
بو�شوح ، قب���ل اأن ي�شبح �شغوًفا باأعماله ، كما 
�شيفعل بعد ذل���ك مع املوؤلفن الكب���ار االآخرين. 
�ه���ذا م���ا �شيغري حيات���ه �طريقت���ه يف العي�س 
�شيغ���ادر   ، ف�شيًئ���ا  ��شيًئ���ا  االأ�شي���اء.  �ر�ؤي���ة 
�شجن���ه اخلارجي ليح�شل عل���ى حريته ..�بعد 
730 يوًما من عبور اجلحيم. اأ�شبحت اللغة 
الفرن�شي���ة مالًذا لهذا االأجنب���ي الذي اأقام عالقة 
�شعري���ة مع املقابر ، �خا�ش���ة مقرة بري ال�شيز 

يف باري�س .. الداخلية.
تعلم حممود ن�شيمي الفرن�شية من خالل قراءة 
ت�شارل���ز بودلري �مار�شيل بر��شت �اإميل ز�ال 
، �هي اآث���ار اأدبية �جدها يف مقرة بري ال�شيز 

يف �ش���رق باري�س.ث���م ق���ام بتاألي���ف اأ�ل كت���اب 
يف ع���ام 2018 ، �اأ�ش���در بع���ده كتابه الثاين 
“ ال�شادرعن من�شورات  “اأفغ���اين يف باري�س 
د�بالي���ه بلغ���ة لي�شت لغت���ه. فبع���د ان عانى من 
الوحدة �الياأ�س ، �شي�شمح لنف�شه اأن ي�شر�شد 
بف�شوله ��شغفه. �ب�شكل منهجي ، �مب�شاعدة 
دفر مالحظاته الذي ي�شجل فيه كل �شيء بدقة 
، مل يتعل���م الفرن�شية فقط بنف�شه )يف البداية( ، 
�لكن قبل كل �شيء التهم اأعمال بلزاك �بر��شت 

�ايلوار �اآخرين. 
يق���ول ن�شيمي يف كتابه :” ل�ش���ت قارًئا �شغرًيا 
)�ال قارًئ���ا كبرًيا ج���ًدا( ، انا اأجد نف�شي �شغرًيا 
ج���ًدا فيم���ا يتعلق بالثقاف���ة الفرن�شي���ة “  ..تلك 
الثقاف���ة التي اكت�شبها ه���ذا الرجل بالفعل - يف 
غ�ش���ون ث���الث اأ� اأرب���ع �شن���وات بال���كاد - اإىل 

جانب خرة ا�شتثنائية بالفعل. 

�يج���د ن�شيم���ي نف�شه يف ه���ذا امل���كان املثايل: 
ب���ن ق���ري مار�شي���ل بر��ش���ت �اأ�نوري���ه دي 
بل���زاك. يف مق���رة ب���ري ال�شي���ز، �ه���ي مقرة 
باري�شي���ة �شهرية حي���ث ي�شريح اأعظ���م كتاب 
االأدب الفرن�ش���ي. حيث يجل�س املوؤلف االأفغاين 
البال���غ من العمر 34 عاًم���ا على مقعد بن قبور 
اجلراني���ت ، �ه���و ي�شع���ر باالرتي���اح. فهذا هو 
املكان الذي ي�شعر فيه باأف�شل ما يكون عليه منذ 

��شوله اإىل فرن�شا.
لك���ن م���ا مييزن�شيمي  قب���ل كل �شيء ه���و حالة 
ذهنية معنية البد ان ي�شتلهمها الكثري�ن ، فهو 
يعر عن ق���وة �شخ�شية �حري���ة داخلية رائعة 
للغاي���ة بحي���ث ت�شبح منوذًج���ا حقيقًي���ا. فمن 
خ���الل حالة ذهنية معينة ، �مزي���ج من التفا�ؤل 
�االإرادة ، ميك���ن للمرء التغلب على �شل�شلة من 
امل�شائب ال�شديدة ��شياغة م�شتقبل بدا اأنه كان 

معر�شا للخطر اإىل حد كبري.
يف مايخ����س كت���اب )افغ���اين يف باري�س( فهو 
مكت���وب بلغة رائعة ، �يف نف����س الوقت اأنيقة ، 
�مليئة بالراعة �ال�شاعرية. اأما املو�شوع فهو 
ذكي �مدر��س �ينفث نف�شًا من احلياة �ال�شفاء 
امل�شتعاد جزئي���ًا �الذي ي�شتح���ق االحرام. اذ 
ميك���ن التغلب عل���ى ال�شوق �الوح���دة �الياأ�س 
بف�شل قوة حيوية جتد م�شدر اإلهامها يف االأدب 
الراقي �هذا لي�س �شائع���ا جدا.�بهذه الطريقة 
ميكن ان ي�شاعد اكت�شاف االدب �حبه يف انقاذ 

رجل فقد حريته ..
�بالن�شبة لنا نحن االأ�شخا�س املتذمرين ، الذين 
اعتدنا على التح�شر على ال �شيء ، يقدم حممود 
ن�شيمي در�ًشا يف احلياة �شي�شتفيد منه اجلميع. 
ع�ش���ى ان يتمكن يف يوم من االأي���ام من العثور 

على اأحبائه ، املوجودين دائًما يف قلبه.

مدام بوفاري هي اولى الروايات 
التي كتبها غو�شتاف فلوبير عام 
ترجمت الى عديد من   ..  1856

اللغات و�شد �شدرت اخيرا عن دار 
المدى بترجمة محمد مندور، 

بداأ فولبير العمل على رواية مدام 
بوفاري، وقد ا�شتغرق خم�س 

�شنوات في كتابتها بعد عودته 
من م�شر، وبعد ن�شرها بالمجلة 

قامت الحكومة برفع دعوى على 
الموؤلف والنا�شر بتهمة الفجور اإل 

اأنه تم تبرئة كليهما، وتم ا�شتقبال 
الرواية بحما�س عند ظهورها على 
�شكل كتاب، ومن الأعمال الأخرى 

لجو�شتاف.

ت���د�ر اأح���داث ر�اي���ة م���دام بوف���اري يف 
بالق���رب  فرن�ش���ا  �شم���ال  ريفي���ة  منطق���ة 
م���ن مدين���ة ْر�ان يف نورمان���دي، �تب���داأ 
بت�شارل���ز بوف���اري �ه���و مراه���ٌق خجول 
يرتدي مالب����س غريبة ي�ش���ل اإىل مدر�شٍة 
م���ن  لل�شخري���ة  فيه���ا  يتعر����س  جدي���دة 
زمالئ���ه اجل���دد، �يكاف���ح للح�ش���ول على 
�شهادة طبية من الدرج���ة الثانية �يتزّ�ج 
من ام���راأٍة اأرملة ثري���ة مزعجة من اختيار 
�الدت���ه، �يف اأح���د االأي���ام يق���وم ت�شارلز 
بزي���ارة ملزرعة حملية ملعاجلة �شاق مالكها 
املك�ش���ورة �هن���اك يلتق���ي بابن���ة مري�شه 
�ال���ذي ينج���ذب اإليه���ا على الف���ور، �هي 
�شاّب���ة جميل���ة تدع���ى اإمي���ا ح�شل���ت على 
تعليم جي���د يف الّدير، �لديه���ا تلهٌف قوى 
م���ن  املُكت�شب���ة  �الر�مان�شي���ة  للرفاهي���ة 
ق���راءة الر�ايات ال�شعبية، �يقوم ت�شارلز 
بال���ز�اج من اإميا بعد �ف���اة ز�جته �بعد 
موافقة �الدها. بعد ال���ز�اج جتد اإميا اأن 
ًة  حياته���ا الز�جي���ة ممل���ة �فات���رة، خا�شّ
بعد اأن قام���ت بح�شور اإح���دى املنا�شبات 
االأر�شتقراطي���ة الراقية برفق���ة ز�جها يف 
من���زل اأح���د النب���الء، �نتيجًة لذل���ك يقرر 
ت�شارل���ز االإنتق���ال اإىل مدين���ة اأخرى ذات 

اأ�ش���واق كب���رية اعتق���اًدا من���ه اأن ز�جت���ه 
بحاج���ة اإىل تغيري حميطها �بيئتها، �يف 
املدينة اجلدي���دة ُينجبا طفل���ًة �ي�شمونها 
بريث���ي لكن االأمومة تثب���ت خيبة اأمل اإميا 
الت���ي اأ�شبحت مفتونة ب�ش���اب ذكي يدعى 
ليون �هو طال���ب حقوق، �الذي ي�شاركها 
يف اهتماماتها االأدبية �املو�شيقية �يعيد 
له���ا م���ا فقدته م���ع ز�جه���ا غري املُل���ّم بهذه 
�شورته���ا  عل���ى  �للحف���اظ  االهتمام���ات، 
كز�جة �اأم خمل�شة تخفي اإميا احتقارها 
لت�شارل���ز. �تتعّر����س اإمي���ا ل�شدمة كبرية 
بعد عالق���ة غرامية بنهاي���ة مل تتوقعها مع 
اأح���د االأثري���اء اأ�قعته���ا يف مر����س مميت 
تتج���ه بعدها �لف���رة �جي���زة اإىل الّدين، 
�بع���د اأن تتعافى اإميا ب�ش���كل كامل تقريًبا 
�بعد اإ�شراٍر من ت�شارلز يقومان بح�شور 
االأ�ب���را، �هناك تلتق���ي اإميا بلي���ون مرًة 
اأخ���رى �الذي كان ق���د �شاف���ر اإىل باري�س 
للدرا�ش���ة، �تب���داأ عالقة غرامّي���ة بن اإميا 
�ليون، حيث ت�شافر اإميا اأ�شبوعًيا ملالقاة 
ليون، يف ح���ن يعتقد ت�شارلز باأن ز�جته 
اإمي���ا تتلّق���ى در��ًشا يف البيان���و، �تنتهي 
ر�اية مدام بوفاري بوفاة اإميا �ت�شارلز.

تعد مدام بوفاري م���ن بن اكر الر�ايات 

التي عاجلته���ا ال�شينما، �من بن هذه 
املعاجل���ات ما قام ب���ه املخرج: فن�شنت 

مينيلي عام 1949
مت���ت ترجم���ة الن�س م���ن االإجنليزية 
هي فيل���م درامي ر�مان�ش���ي اأمريكي 
مت اقتبا�ش���ه عام 1949 ع���ن الر�اية 
جنيف���ر  بطول���ة  م���ن  الكال�شيكي���ة. 
�ف���ان  ما�ش���ون  �جيم����س  جون���ز 
هيفل���ن �لوي����س ج���وردان �األ���ف 
كيل���ن �ج���ن لوكه���ارت �فران���ك 
األنبي �جالدي�س كوبر. �يكيبيديا 

)اإجنليزية(
�كذل���ك معاجلة املخ���رج ال�شيني 
زيا�جاجن فين���ج، بعنوان )ل�شت 
م���دام بوف���اري( �ت���د�ر اأحداث 
تتح���دى  ام���راأة  ح���ول  الفيل���م 

حي���ث  ال�شيني���ة،  البري�قراطي���ة 
بع���د  �شرفه���ا  ال�شتع���ادة  بعن���اد  تنا�ش���ل 
طالق زائ���ف �اتهامات بجرائ���م جن�شية، 
فت�ش���ق طريقه���ا ع���ر النظ���ام القان���وين 
ال�شين���ي ال�شائك طلًب���ا للعدالة. �يف عام 
2014 قدمت م���دام بوف���اري كفيلم دراما 
اأخرجت���ُه  �اأمل���اين.  �بلجيك���ي  اأمريك���ي 
املخرج���ة الفرن�شية �شويف بارت ، �لُغُتُه 

هي  االأ�شِلَيّة 
االإجنليزية. مثلت فيه د�ر اإميا املَُمثلة 

�ا�شيكو�شكا.  ميا  االأ�شرالية-البولونية 
�اية التي  الفيلم مقتب�س ُمبا�شرًة م���ن الِرّ
حتم���ل نف����َس اال�ش���م للكات���ب الفرن�ش���ي 
جو�شت���اف فلوب���ري، م���ع تغي���ري كبري يف 

بع�س التفا�شيل.
ارت���و  املك�شيك���ي  املخ���رج  فيل���م  كان يف 

القل���ب(  )اأ�شب���اب  امله���م  رب�شت���ن 
ع���ام 2011، ه���م م���ن االعم���ل الت���ي 
ا�شتفادت م���ن الر�اية، فه���ي خمل�شا 
ملنه���ج املخ���رج يف االأدب �الر�اي���ات 
العاملية مو�شوع���ات الأفالمه، �هو يف 
ه���ذه االأعمال التي طبع���ت اأكر اأفالمه 
اإمن���ا يبح���ث عما هو مله���م، فهو يبحث 
ع���ن االأعم���ال الت���ي تتماه���ى �ر�ؤيت���ه 
ال�شينمائية ، لذا تراه يعيد اإنتاج الفكرة 

مبا ين�شجم مع هذه الر�ؤية.
اأج���واء القاه���رة   �كم���ا نق���ل رب�شت���ن 
اإىل املك�شي���ك يف فيلم���ه املعد ع���ن ر�اية 
جني���ب حمفوظ )بداية �نهاي���ة(، فاإنه قد 
اختار يف فيلم���ه )اأ�شباب القلب( احد اأهم 
ال�شخ�شيات الر�ائية يف االأدب الفرن�شي 
عل���ى االإطالق، )اميا( يف ر�اية غو�شتاف 
فلوبري )مدام بوف���اري( لتكون مو�شوعا 
لفيلم���ه هذا.م���ن خ���الل ام���راأة مك�شيكية 
تعي����س االأج���واء النف�شي���ة �االجتماعية 
نف�شها. �منذ امل�شهد اال�شتهاليل يف الفيلم 
يجعلن���ا رب�شت���ن نعي����س حلظ���ات القلق 
�اخلواء ال���ذي تعي�شه بطل���ة الفيلم التي 
تتنازعه���ا الرغب���ة يف االنعتاق م���ن القيد 
االجتماع���ي �االإح�شا����س بالالجد�ى من 

حي���اة ال جديد فيها �شوى الهّم االجتماعي 
�شخ�شي���ة  امي���ا  �مث���ل  �االقت�ش���ادي.. 
احلا�ش���ر  م���ن  بالنف���ور  ت�شع���ر  فلوب���ري 
الرتي���ب، حامل���ة بحي���اة مكتظ���ة بالعاطفة 
لتنغم�س فيها برغبة عارمة، لكنها ت�شطدم 
بواق���ع ال مينح اأمثاله���ا فر�شة االنفالت..

ام���راأة متز�جة من ز�ج خ���ال من احلياة 
تع�ش���ق  املطل���وب..  االهتم���ام  يوليه���ا  ال 
مهاجرا كوبيا غري �شرعي ال يبادلها احلب 
نف�شه، فهو من�شغ���ل بحياته �طموحه يف 
اأن يك���ون ع���ازف �شاك�شف���ون م�شه���ورا، 
�ه���ي ال تتوانى اأي�ش���ا يف خيانة االثنن 
يف حلظ���ة ياأ�س مطبقة مع رج���ل جار لها 
يف عالقة عبثي���ة عابرة حتيلنا اإىل غريب 
كامو . حت���ا�ل الز�جة االإف���الت من هذه 
الدائرة املغلقة بالجد�ى لتقرر االنتحار، 
ال���ذي تب���د� هن���ا ح���ال )معق���وال( لورطة 
ال���ر�ح.. �عن���د جثمانها يجتم���ع الرجال 
الثالثة مع ابنتها ال�شغرية بحوار هام�س 
ت�شحبه مو�شيقى ال�شاك�شفون احلزينة.. 
�بلغة �شينمائية جميلة ي�شتبطن رب�شتن 
د�اخل �شخ�شياته، باأجواء قامتة تقب�س 
النف����س  الفيل���م منفذ باالأبي����س �االأ�شود  

�اأداء معجز للممثلة ار�شيليا رامرييز.

اأكثر من تاأويل ب�شري لرواية مدام بوفاري

لميعة عبا�س عمارة واأمومة ال�شعر الن�شوي

محمود ن�شيمي يقدم در�شافي الحياة في رواية) افغاني في باري�س ( 



متنح ق���رى �إيطالية مذهل���ة يف �أق�صى جنوبي 
�إيطالي���ا، حيث يك���ون �جلو د�فئا ط���و�ل �لعام 
تقريبا، فر�ص���ة ذهبية ملن يرغب يف �ال�صتقر�ر 
فيه���ا. وتخط���ط منطق���ة كاالبري���ا لتق���دمي م���ا 
ي�ص���ل �إىل 28 �ألف يورو )33 �ألف دوالر( على 
م���دى ثلث �ص���نو�ت كحد �أق�ص���ى للأ�ص���خا�ص 
�مل�ص���تعدين للنتقال �إىل �لقرى �صبه �ملهجورة 
لل�ص���كن فيه���ا، و�لتي بال���كاد يبلغ عدد �ص���كانها 
2000 ن�ص���مة حالي���ا، على �أمل عك�ص �ص���نو�ت 

من �النخفا�ص �ل�صكاين.

و�أولئ���ك �لذي���ن يرغب���ون يف حي���اة جديدة يف 
يكون���و�  �أن  يج���ب  �إيطالي���ا  "جن���ة" جنوب���ي 
�أق���ل م���ن 40 عام���ا، ويحتاجون �إىل ب���دء عمل 
جت���اري جديد يف حماولة الإعط���اء دفعة للبلدة 

�صكانها. عدد  يتناق�ص  و�لتي  "�لنائمة"، 
و�أث���رت �صن���و�ت م���ن �لرت�جع �ل�ص���كاين على 
�القت�ص���اد �ملحلي، ولذل���ك يجب عل���ى �ل�صكان 
�جل���دد �إما بدء �أعماله���م �لتجارية �خلا�صة من 

�ل�صفر، �أو تنفيذ م�صاريع موجودة م�صبقا.

عامر م�ؤيد 

تدخ���ل �ملمثل���ة زهر�ء غن���دور يف 
جترب���ة �صينمائي���ة جدي���دة بفيل���م 
مي�صي بغ���د�د �لذي ت���دور �حد�ثه 
عن طف���ل يع�صق كرة �لق���دم ولكنه 

يفقد �حد �طر�فه �ل�صفلى. 
و�صب���ق لغن���دور و�ن �دت بطول���ة 
عدد من �الفلم �لرو�ئية وح�صدت 
جو�ئ���ز حملي���ة ودولي���ة، �لتقين���ا 
زهر�ء وكان لنا معها هذ� �حلو�ر.

* م���ا ه���و دورك �جلدي���د يف فيل���م 
مي�صي بغد�د؟

- �صل���وى، رب���ة بيت در�ص���ت �آد�ب 
�إنكلي���زي ومل جت���د وظيف���ة، رب���ة 
ق���ام  �ل���ذي  حلم���ودي  و�م  بي���ت 
بدوره �ملمثل �لطفل �أحمد عبد�لله 

م���ن مدين���ة �لرم���ادي )�ل�صخ�صية 
�الوىل يف �لفيلم( �ملهوو�ص بلعب 
وم�صاه���دة كرة �لقدم ويلقب نف�صه 
مبي�صي بغد�د. وزوجة كاظم �لذي 

يلعب دوره �ملمثل �أثري عادل. 
* ما �صبب قبولك بهذ� �لعمل؟

�نن���ي  ه���و  �الأ�صا�ص���ي  �ل�صب���ب   -
عجبت ب�صخ�صي���ة �صلوى، �لق�صة 
خمتلفة عم���ا قدمته �صابق���ا وكذلك 
مه���ارة �ملخ���رج �صهيم عم���ر خليفة 

وثقتي بجودة ما يقدمه.
* ه���ل يف �لعم���ل ر�صال���ة تودي���ن 

�ي�صالها؟
- بالتاأكي���د، وه���ي �ن �الأ�صخا����ص 
�لذين نخ�صرهم ب�صبب �لتفجري�ت 
يف �لع���ر�ق و�لذي���ن ينج���ون م���ع 
خ�ص���ارة �أح���د �أطر�فهم ه���م لي�صو� 
منه���م  �صخ����ص  كل  فق���ط،  رقم���ًا 
ل���ه فرد�نيت���ه و�أهميت���ه و�حلم���ه 
�حل���رب  تبدده���ا  �ل���ذي  �لكب���رية 
بلحظة. هذه �حل���رب قد تكون من 
قبل �ملحتل �أو حكومة وم�صوؤولني 
وم�ص���اب  �صهي���د  ل���كل  فا�صدي���ن. 
�أهمي���ة و�ح���لم ق���د تغ���ري �لكثري 

بالبلد.
* هل تتوقعني �ن ي�صل �لفيلم �ىل 

مدى بعيد؟
- نع���م وبق���وة، م���ع ه���ذه �لق�ص���ة 
وكذلك �جلودة �لعالية �لتي قدمت 

من قبل كل ف���رق �لفيلم �أتوقع باأنه 
د�خ���ل  و��ص���ع  جلمه���ور  �صي�ص���ل 
وخارج �لع���ر�ق وكذلك ملهرجانات 
مهم���ة. هذ� ما بذلن���ا جهدنا جميعًا 

الأجله.
* ما هي �آخر �عمالك؟

- كتمثي���ل، �صخ�صي���ة �صل���وى يف 
فيل���م )بغ���د�د مي�ص���ي( و�أعمل منذ 
�صنت���ني على وثائق���ي طويل، وهو 
�لفيلم �مل�صتقل �الول يل كمخرجة.
يتحدث عن حياتنا وموتنا كن�صاء 
يف بغ���د�د. �صاأ�صارك معك���م �ملزيد 
مر�ح���ل  يف  �مل�ص���روع  ه���ذه  ع���ن 

قادمة.
* ه���ل �ل�صينما �ملحلي���ة قادرة على 

�لو�صول �ىل م�صتويات �بعد؟
�لع���ر�ق  يف  �ل�صينم���ا  بر�أي���ي،   -

ماز�لت يف ط���ور �لوالدة، نعم، مت 
تقدمي �أعمال مهمة وو�صلت للعامل 
لكن �جلميع م���از�ل يتعلم ويبحث 
�جلدي���د  و�جلي���ل  �أ�صلوب���ه  ع���ن 

�صيكون خمتلفا.
جيلك���م  يبح���ث  م���اذ�  ع���ن   *

�ل�صينمائي �حلايل؟ 
�حرت�في���ة  ع���ن  يبح���ث  جيلن���ا   -
�أك���ر بتنفي���ذ �لعمل و�لب���دء بفهم 
مر�حل �صن���ع �لفيل���م ووظيفة كل 
فري���ق فالفو�ص���ى م���ا ز�ل���ت قائمة 
ولك���ن �لعمل على رغمه���ا يعطيني 
�الم���ل، ولدين���ا نهر م���ن �لق�ص�ص 
�ملميزة �ملتعلق���ة بهويتنا �لعر�قية 
وهذ� �صيو�صلنا مل�صتويات �أف�صل. 
�ل�صخ�صي���ة  ودو�فعن���ا  ق�ص�صن���ا 

لرو�يتها عن طريق �الأفلم.
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�صدرت ع���ن د�ر �ملدى للكات���ب �لكوبي ليوناردو ب���ادور� "رو�ية 
حياتي" و�لرو�ية ت�صرد وقائع �صريتني متو�زيتني يف�صل بينهما 
ق���رن ون�ص���ف من �لزم���ان، و�ح���دة خيالية مبنية عل���ى �صخ�صية 
حقيقي���ة، و�لثاني���ة خيالية بحتة. �صرية خو�صي���ه ماريا هرييديا 
وهو �صخ�صية كوبية حقيقية، تاريخية و�أدبية، ت�صرف �ملوؤلف، 
يف �ص���رد وقائ���ع حياتها وتكييفها مبا يخ���دم �خلطاب �لرو�ئي، 
و�لرو�ي���ة مدعوم���ة بن�صو����ص ماأخ���وذة م���ن ر�صائ���ل ووثائق 
�صخ�صي���ة، ف���اإن علين���ا �أن ننظ���ر �إىل ق�صة حي���اة خو�صيه ماريا 
هرييدي���ا، مروي���ة على ل�ص���ان بطلها، �أم���ا �ل�صخ�صي���ة فرناندو 
تريي، فهي، حم����ص خيال، و�لرو�ية ت�صعه���ا زمنيا يف �لقرن 

�ملا�صي ثمانينياته وت�صعينياته.

قال يل �أحد �لزملء  ملاذ� �أنت 
مت�صائم  ونحن على �بو�ب 

�نتخابات رمبا حتل لهذ� �ل�صعب 
�لتغيري �لذي نادى به �صهد�ء 

ت�صرين ؟ قلت له �أنا"مت�صائل"على 
طريقة �لكاتب �لفل�صطيني 

�لر�حل �أميل حبيبي، ومثل 
بطل رو�يته �أبي �صعيد، �أريد 

�أاّل �أحرت�ص بكلمي، و�أنا �أوجه 
خطابي للعديد من �ل�صا�صة �لذين 

يعتربون �القرت�ب من قلعهم 
جرمية  وموؤ�مرة على �لعر�ق .
منذ �أيام و�جلميع يتحدث عن 
م�صاريع �لتغيري  و�النتخابات 
�لنزيهة و�لوجوه �لتي �صتملأ 
�لربملان خري� ، و�ملقاعد �لتي 

�صتبتعد عن �لطائفية ، لكّن 
�ملو�طن يعرف جيدً� �أن ما يقال 

على �لف�صائيات  و�ملهرجانات 
�خلطابية ، ال يعدو كونه جمرد 
كلم، �لذي �أعرفه خلل ثمانية 

ع�صر عاما ع�صناها مع �خلر�ب، 
�أن �لق�صية مل تعد جمرد تغيري 

و�إ�صلح، بل �إنقاذ �لعر�ق، وقد 
�أعطيت نف�صي �أكر من فر�صة 

�أتفاءل فيها مبا �صيفعله  �ل�صادة 
�مل�صوؤولني �الفا�صل ، وكنُت 

مر�هًنا نف�صي على �أّن �لبع�ص 
منهم �صيخلع"معطف" �لطائفية 

، ويرتدي ثوب رجل �لدولة، 
ويبدو �أّن �ملت�صائم �نت�صر 

يف �لنهاية وخ�صرت �لرهان، 
مثل كّل مرة �أر�هن فيها على 

م�صوؤول عر�قي، ويف هذه 
�لز�وية �ملتو��صعة كنُت بني 

�حلني و�الآخر �أُ�صّدع روؤو�ص 
�لقّر�ء، بحديث عن رجال 

دولة تاريخيني، ��صتطاعو� �أن 
ي�صمدو� بوجه �ملغريات، فخّلدهم 

�لتاريخ باأن �أبعد عنهم غبار 
�لن�صيان.

�صيء موؤ�صف �أن ال يكون لدى 
�لكاتب ما يكتبه للقّر�ء �صوى 

�لت�صاوؤم و�ل�صخرية من �الأمل، 
ولكنني �صاأترك"�ملت�صائل"جانبًا 

و�أمتنى على �حز�بنا �لتي 
تخو�ص معركة ك�صر �لعظم من 

�جل �المتياز�ت �أن تخربنا ماذ� 
�صتختار: �ل�صعي �إىل مل�صتقبل �أو 

�الإ�صر�ر على �لترّبك باملا�صي، 
نظام �صيا�صي يعتمد على 

�لكفاءة و�لنز�هة �أم نظام ي�صّفق 
للمح�صوبية و�النتهازية؟

هذه �ال�صئلة وغريها ت�صغل بال 
معظم �لعر�قيني، وهي تطرح 

يف كل حو�ر بني �ثنني من 
�لعر�قيني. لل�صف �جلميع ين�صى  

�أّن �صناعة �لف�صل ال تقّل خطرً� 
على �لعر�ق  من �صناعة �الإرهاب، 

�لثانية ت�صرب يف �لدولة على 
�أمل �إ�صقاطها بالقا�صية،، لكّن 

�الأوىل جتعلها تتاآكل من �لد�خل 
حتى يجد �ملو�طن نف�صه �أمام 

موؤ�ص�صات حكومية عاجزة عن 
�لوفاء باأّي �لتز�م، الأّن �لتز�مها 
�لوحيد هو للطائفة و�لع�صرية 

ولي�ص للمو�طن .
منذ �صنو�ت وبد�فع "�لتباهي" 

باملعرفة، �صّدعت روؤو�صكم 
ببلد �صغرية ��صمها �صنغافورة، 

وكان بع�ص �لقّر�ء �الأعز�ء 
يهّزون �أيديهم بالتاأكيد كلما 

حاول"جنابي" وهم يقولون: لقد 
�أ�صجرتنا باأحاديثك �لعجيبة عن 

يل كو�ن وجزيرته �صنغافورة ، 
وعن �إ�صر�ره على حتويل مليني 
�لفقر�ء �إىل �لرفاهية �الجتماعية. 

يا�صادة هذ� ما يفرت�ص �أن نكتب 
عنه. تاأملو� حياتنا، فعّماذ� 

نكتب؟ تاأملو� معي �لفو�صى 
�ل�صيا�صية،  وغياب �لعدل 

و�لقانون، و�ل�صو�ريخ �لتي 
��صتبدلت بامل�صري�ت �لتي ي�صر 

��صحابها �ن نفرح بالنموذح 
�حلوثي بدال من �ل�صنغافوري . 

 ملاذا هذا 
ال�شعب مت�شائم؟

رواية حياتي 

 علي ح�سني

املمثلة واملخرجة زهراء غندور لـ)املدى(: "مي�سي بغداد" �سي�سل بعيداً

الطقس
�أعلن���ت �لهيئ���ة �لعام���ة للأنو�ء �جلوي���ة �لعر�قي���ة حالة �لطق�ص له���ذ� �ليوم 
)�الأربعاء( �أن درجات �حلر�رة تنخف�ص عن معدالتها ليوم �أم�ص، و�أن �جلو 

�صيكون م�صم�صًا يف جميع مناطق �لبلد.
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حول العالم

تو�صل����ت در��ص����ة جدي����دة �إىل �أن �لقطط 
و�لكلب �الأليف����ة غالبا ما ت�صاب بعدوى 
مر�ص كوفيد-19 من �أ�صحابها، وفقا ملا 

ن�صره موقع �لعلوم �حلية. 
جويل����ف  جامع����ة  م����ن  باحث����ون  �أعل����ن 
�لكندي����ة �أن نتائ����ج �ختب����ار�ت وحتاليل 
�الأج�ص����ام �مل�ص����ادة لفايرو�����ص كورون����ا 
�ملُ�صتجد، ج����اءت �إيجابية حلو�يل ثلثي 
�لقط����ط و�أكر من 40٪ من �لكلب، �لتي 
تعاف����ى �أ�صحابه����ا م����ن كوفي����د-19، مما 

يعني �أنها �صبق �أن �أ�صيبت بالعدوى.

وعل����ى �لرغم م����ن �أن �لباحث����ني كانو� قد 
قام����و� بتوثي����ق بع�����ص ح����االت �إ�صاب����ة 
�حليو�ن����ات �الأليفة بع����دوى كوفيد-19 
م����ن �أ�صحابه����ا يف �ل�صاب����ق، �إال �أن����ه مل 
م����دى  بال�صب����ط  حتدي����د  مت  �أن  ي�صب����ق 
�صي����وع �نتق����ال �لع����دوى م����ن �لب�صر �إىل 

�حليو�نات �الأليفة.
قال����ت دكت����ورة دوروثي بين����زل، �أ�صتاذة 
جامع����ة  يف  �لبيطري����ة  �الأمر������ص  عل����م 
"�إذ�  بكن����د�،  �أونتاري����و  يف  جويل����ف 
�أ�صي����ب �صخ�����ص م����ا بكوفي����د-19، ف����اإن 
هن����اك �حتماالت كب����رية النتقال �لعدوى 
�إىل حيو�ن����ه �الأليف". ون�صح �لباحثون 
ع����ن  باالبتع����اد  كوفي����د-19  مر�ص����ى 
حيو�ناته����م �الأليف����ة خلل ف����رتة �ملر�ص 

�لع����دوى، و"�إبق����اء  و�لقابلي����ة النتق����ال 
�حليو�نات �الأليفة خارج غرفة �لنوم".

ت�ص����ري نتائ����ج �لدر��صة، �لتي م����ن �ملقرر 
�ملوؤمت����ر  �إىل  �الأ�صب����وع  ه����ذ�  تقدميه����ا 

�الأحي����اء  لعل����م  �الفرت��ص����ي  �الأوروب����ي 
�لدقيق����ة �ل�صريري����ة و�الأمر������ص �ملعدية  
�إىل �أن عدوى فايرو�ص كورونا �ملُ�صتجد 
�إىل  �لب�ص����ر  م����ن  تنتق����ل  �الأرج����ح  عل����ى 
�حليو�نات �الأليفة، ولي�ص �لعك�ص، حيث 
�أن مقارنة ن�صبة �لعدوى لدى �حليو�نات 
�ل�صالة و�مللجئ كانت �أقل و�أن �لتف�صري 
�ملحتم����ل ه����و �أنها عل����ى �ت�ص����ال �أقل مع 

�لب�صر مقارنة باحليو�نات �الأليفة.
�خت����رب �لباحثون 48 قط����ة و54 كلبا من 
77 �أ�صرة، ثبت����ت �إ�صابتهم بكوفيد-19، 
بحث����ا ع����ن �أج�ص����ام م�ص����ادة لفايرو�����ص 
مالك����و  و�ُصئ����ل  �ملُ�صتج����د.  كورون����ا 
�حليو�ن����ات �الأليف����ة ع����ن تفاعلته����م مع 
�لقطط و�لكلب، وما �إذ� كانو� ي�صمحون 

بتو�جدها يف غرف نومهم �أو �لنوم على 
خمادعهم.

�لباحث����ون  ق����ام  نف�ص����ه،  �لوق����ت  ويف 
باختب����ار 75 كلب����ا وقطط����ا يف ملج����ئ 
للحيو�ن����ات، و75 م����ن �لقط����ط �ل�صال����ة 
بحثا ع����ن �الأج�ص����ام �مل�ص����ادة لفايرو�ص 

كورونا.
�أو�صح����ت �لنتائ����ج �أن 67٪ م����ن �لقط����ط 
�الأليف����ة )32 م����ن �أ�صل 48 قط����ط( ثبتت 
�إ�صابتهم باأج�صام م�ص����ادة لكوفيد-19، 
و43٪ م����ن �لكلب �الأليف����ة )23 من �أ�صل 
54 كلب����ا(. يف �ملقاب����ل، مل ت����زد �لن�صب����ة 
ع����ن 9٪ من �لقطط و�ل����كلب يف ملجئ 
�لقط����ط  ب����ني  فق����ط  و٪3  �حليو�ن����ات 

�ل�صالة.

كورون��ا ينتق��ل للحيوان��ات االأليف��ة م��ن الب�ش��ر مبع��دالت عالي��ة للغاي��ة!

ك�صف���ت �صبكة "�إي �إ����ص بي �إن" �الأمريكي���ة تفا�صيل 
�ملكامل���ة �لت���ي �أجر�ه���ا �لنج���م �الأرجنتين���ي ليوني���ل 
مي�صي م���ن على �أر�صي���ة �مللعب، بع���د تتويجه مع 
منتخ���ب ب���لده بلق���ب كوب���ا �أم���ريكا. وتوج 
�ملنتخ���ب �الأرجنتين���ي، م�ص���اء �ل�صب���ت، 
بلق���ب كاأ�ص كوب���ا �أمريكا لك���رة �لقدم 
للمرة 15، عندما ق���اده هدف �أنخيل 
دي ماري���ا للتغل���ب 1-�صفر على 
خ���لل  و�نت�ص���رت،  �لرب�زي���ل. 
�ل�صاعات �ملا�صية، �صور كثرية 
�الإ�صب���اين  بر�صلون���ة  لنج���م 
وه���و يج���ري مكامل���ة فيديو 

جال�ص���ا عل���ى ع�ص���ب �مل�صتطي���ل �الأخ�ص���ر، عقب فوز 
�الأرجنتني ب���اأول بطولة كبرية يف 28 عاما. وح�صب 
م���ا ذك���رت "�إي �إ�ص ب���ي �إن"، فاإن مي�ص���ي كان يجري 
مكامل���ة بال�ص���وت و�ل�ص���ورة م���ع زوجت���ه �أنطونيل 
روك���وزو للحتفال معه���ا باللقب ون�ص���رت روكوزو 
ع���رب ح�صابه���ا عل���ى موق���ع "�إن�صتغر�م" �ص���ورة من 
�ملكامل���ة �لت���ي �أجر�ه���ا "�لربغ���وث" معها م���ن �مللعب 
وعر����ص خلله���ا ميد�ليت���ه �لذهبي���ة. وكان���ت زوجة 
"لي���و" ترتدي قمي�ص �ملنتخب �الأرجنتيني، ويبدو 
�أن �ملكامل���ة �صارك فيها كذل���ك �أبناوؤهم �لثلثة، تياغو، 
ماثيو، و�ص���ريو. و�أجريت "�ملكاملة �الحتفالية" عقب 
�نتهاء �ملن�صة من ت�صليم �لكاأ�ص و�مليد�ليات للعبني.

قرى اإيطالية تدفع 33 األف دوالر ملن ي�سكن فيها 

ما �سر املكاملة التي اأجراها مي�سي عقب اإحراز لقب ك�با اأمريكا؟

13 July 2021

ترحيب حار بع�دة كاترين 
دين�ف ملهرجان "كاّن" 

��صُتقبل���ت �ملمثل���ة �لفرن�صي���ة كاتري���ن دين���وف بحف���اوة بالغة يف 
مهرج���ان "كان" �ل�صينمائ���ي. وقالت يوم �الأحد �إنه���ا مل تتاأثر �أبدً� 
بالع���ودة �إىل �ملهرج���ان، مثلما تاأث���رت هذ� �لعام، �ل���ذي ياأتي بعد 
جائح���ة فايرو�ص كورونا و�ل�صكت���ة �لدماغية �لتي �أ�صيبت بها يف 
2019. ودين���وف )77 عام���ًا( م���ن �أعمدة �ل�صينم���ا �لفرن�صية، وما 
ز�لت تظهر يف �أف���لم عديدة وت�صارك يف كان منذ �صتينيات �لقرن 
�ملا�صي. وعادت �إىل �ملهرجان �أم�ص �الأول �ل�صبت، مرتدية ف�صتانًا 
�أ�ص���ود وقلدة ذهبي���ة، حل�صور �لعر����ص �الأول لفيل���م "بي�صفول" 
للمخرجة �لفرن�صية �إميانوي���ل بريكو �لذي ُعر�ص خارج �مل�صابقة 
�لرئي�ص���ة. ومل تظه���ر �لنجم���ة �لفرن�صية كث���ريً� على �مل���لأ، بعدما 
�أج���ربت �جلائحة دور �الأزياء على �إقام���ة �لعرو�ص عرب �الإنرتنت 

ومنظمي مهرجان "كان" على �إلغاء دورة 2020.
وقال���ت دين���وف يف موؤمتر �صحايف ع���ن �لفيل���م: "كان �الأمر غري 
عادي على �الإطلق. كنا حتى �للحظة �الأخرية نت�صاءل عما �إذ� كان 

ميكن �أن ينعقد )�ملهرجان( بالفعل".
و�أ�صاف���ت: "�أعرف )مهرج���ان( "كان" منذ زمن بعيد. يف كل دورة 
يك���ون �الأمر خمتلفًا متام���ًا. لكني �أعتق���د �أنني رمب���ا مل �أتاأثر �أبدً� 
مثلم���ا ح���دث م�ص���اء �أم�ص، عندم���ا دخل���ت �مل�صرح ور�أي���ت طريقة 

ترحيب �جلمهور بالفيلم وبي".

هاجمت �ملغنية �الأمريكية، مادونا، �أم�ص �خلمي�ص، �لو�صاية 
�ملفرو�ص���ة على مو�طنته���ا �ملغنية، بريتني �صب���ريز، منذ 13 

عاما.
وقالت "ملكة �لبوب" مطالب���ة عرب خا�صية "�ل�صتوريز" على 
ح�صابه���ا عل���ى موق���ع "�إن�صتغ���ر�م" لل�ص���ور و�لفيديوهات: 

"�أعي���دو� لهذه �مل���ر�أة حياتها، لقد �ألغيت �لعبودية منذ فرتة 
طويلة، �ملوت للأبوي���ة �جل�صعة �لتي ظلت تفعل هذ� بالن�صاء 
لق���رون، هذ� �نتهاك حلقوق �الإن�صان"، بح�صب �صبكة "�صي �إن 
�إن" �الأمريكي���ة. وتابعت مادونا موجه���ة حديثها �إىل بريتني 

�صبريز: "نحن قادمون الإخر�جك من �ل�صجن".

 ها�سم حن�ن 
معر�ص���ه  يقي���م  �لت�صكيل���ي  �لفن���ان 
�لي���وم  ملون���ة  �أح���لم  �ل�صخ�ص���ي 
�لثلث���اء 13 تم���وز 2021عل���ى قاعة 
ميب���ري و�صط مدينة تورنتو - كند�، 
وقال حن���ون �ن "ه���ذ� �لمعر�ص هو 
تكري���م لتجربت���ي طيل���ة �إقامت���ي في 
كند� و�صتكون �العمال لفتر�ت زمنية 
مختلفة مع ثلثة �أعمال جديدة نفذت 

هذ� �لعام 2021". 

 حامد خ�سر 
تقي���م  �لر�ح���ل  �لم�صرح���ي  �لفن���ان 
�لعر�قيي���ن  �لفناني���ن  نقاب���ة  ل���ه 
بالتع���اون م���ع ن���ادي �لم�ص���رح ف���ي 
ع���ن  ��صتذكاري���ة  �حتفالي���ة  باب���ل 
�لفن���ان  �لعر�ق���ي  �لم�ص���رح  ر�ه���ب 
حامد خ�ص���ر، بمنا�صب���ة �لذكرى 24 
لرحيل���ه. وتت�صم���ن �الحتفالية �إلقاء 
كلمات ��صتذكاري���ة عنه من ��صدقائه 
وطلبت���ه، وتقدي���م م�صه���د م�صرحي، 
ومقطوع���ة مو�صيقي���ة، فيم���ا تختتم 

كت���اب )حام���د  بتوقي���ع  �الحتفالي���ة 
�لعر�ق���ي(  �لم�ص���رح  ر�ه���ب  خ�ص���ر 
تاأليف ب�صار علي���وي.. و�صتقام هذه 
�الحتفالي���ة عل���ى قاع���ة �لنقاب���ة في 

بغد�د م�صاء �لخمي�ص �لقادم.

 علي بدر 
�لرو�ئ���ي و�لمترج���م ��صتقبله وزير 
�لثقاف���ة �لدكت���ور ح�ص���ن ناظم �م�ص 
�الثني���ن ف���ي مكتب���ه �لر�صم���ي بمقر 
�لوز�رة. وجرى خ���لل �للقاء بحث 
بع����ص �لم�صائ���ل �الأدبي���ة و�لثقافية 
�لثقاف���ي  �لم�صه���د  تخ����ص  �لت���ي 

�لعر�قي، و�صبل تن�صيط �لثقافة.
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مادونا ترف�ض ال��ساية على بريتني �سبريز  
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