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النفاذ حيز  الغذائي" يدخل  "الأمن 
 بغداد/ المدى

دخ���ل قانون الدع���م الطارئ للأمن الغذائي والتنمية حيز النفاذ بعد ن�ش���ره يف اجلريدة 
الر�شمية.

ون�ش���ر موق���ع وزارة العدل العدد اجلدي���د من جريدة الوقائع العراقي���ة الذي ت�شمن يف 
مو�شوعه الأول "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وبه���ذا الن�ش���ر ف���اأن القان���ون قد دخل حي���ز النفاذ حيث اأ�ش���ار اإىل اأن تنفي���ذه يكون من 
تاريخ اإ�شداره.

واأ�ش���ارت الأ�شباب املوجبة للقانون اإىل اأن الهدف منه "حتقيق المن الغذائي وتخفيف 
حد الفقر وحتقيق ال�شتقرار املايل يف ظل التطورات العاملية الطارئة".

 بغداد/ تميم الح�صن

و�سع���ت اجنح���ة الإط���ار التن�سيقي 
اأك���ر م���ن قائم���ة ملنا�س���ب مفرت�سة 
ل���كل جمموعة يف احلكوم���ة املقبلة، 
يف وقت بداأ التيار ال�سدري جولت 
باملحافظ���ات من اجل �س���اة ما بعد 

العيد املوحدة.
وتق�سم ه���ذه القوائ���م املنا�سب على 
ثاث���ة م�ستوي���ات يف اإدارة الدول���ة، 
بينما ت�ستع���ل املناف�سة داخل التكتل 
رئي�س���ن  من�سب���ن  عل���ى  ال�سيع���ي 
وهما رئي�س ال���وزراء ونائب رئي�س 

الربملان.
ويرتق���ب اجلمي���ع منت�س���ف مت���وز 
احلايل )بعد العيد( ب�سبب ت�سريبات 
عن ت�سعيد �سدري، وعودة الربملان 

بعد انتهاء العطلة الت�سريعية.
وم�س���ى نح���و �سهر على ق���رار زعيم 
ال�س���در  مقت���دى  ال�س���دري  التي���ار 
باعتزال���ه العملي���ة ال�سيا�سي���ة، فيما 
لي���زال خ�سوم���ه غري قادري���ن على 

ت�سكيل احلكومة.
ومنذ ذلك احلن يك���رر "التن�سيقي" 
طلباته من الكرد لاتفاق على اختيار 
رئي����س جمهوري���ة، يف وقت قرر فيه 
الخ���ري تاأجيل بحث ه���ذا املو�سوع 
حت���ى بع���د عطل���ة العي���د )ت�ستمر 9 

ايام(.
ويعد ا�س���م رئي�س اجلمهورية املقبل 
عام���ل �سغط على الإط���ار التن�سيقي 
ال�س���در  هاج���م  بعدم���ا  خ�سو�س���ًا 
مر�س���ح املجموع���ة ال�سيعي���ة بره���م 
�سال���ح، واتهم���ه ب���ان لدي���ه "مي���ول 

تطبيعية" مع اإ�سرائيل.
 التفا�صيل �س3

الأحزاب "الإطارية" تقدم قوائم بالمنا�صب التي تريد اإ�صغالها في الحكومة المقبلة

ت�شريحات "التن�شيقي" تت�شارب حول تر�شيح 
 بغداد/ نباأ م�صرقالمالكي.. ولجنة "�شالة ال�شدر" ت�شل اإلى ذي قار!

حتدثت جلنة النف���ط والطاقة يف جمل�س 
البنزي���ن يف  �س���ح  انته���اء  ع���ن  الن���واب 

املحطات.
وق���ال ع�س���و اللجن���ة داخ���ل را�سي، يف 
حدي���ث اإىل )امل���دى(، اإن "اأزم���ة الوق���ود 
كان���ت وقتية وانتهت وحالي���ًا املحافظات 
الو�سطى واجلنوبية ل تعاين من م�سكلة 

يف جتهيز ال�سيارات مبادة البنزين".
"الو�س���ع اأ�سب���ح  اأن  واأ�س���اف را�س���ي، 
طبيعيًا وعاد اإىل ما كان عليه يف ال�سابق 
منذ نحو اأ�سبوع"، منوهًا اإىل اأن "الأزمة 

ا�ستغرقت من ثاثة اإىل اأربعة اأيام".
الأمني���ة  "الأجه���زة  اأن  اإىل  واأ�س���ار، 
املناف���ذ  عل���ى  ال�سيط���رة  يف  جنح���ت 
الت���ي ميك���ن م���ن خاله���ا نق���ل امل�ستقات 

للقان���ون". خمال���ف  بنح���و  النفطي���ة 
يك���ن  مل  "املو�س���وع  ان  را�س���ي،  وب���ن 
تهريب���ًا باملعن���ى الدقي���ق، ب���ل ه���و بي���ع 
ملحطات يف اإقلي���م كرد�ستان ب�سبب فارق 

ال�سعر".
وراأى، اأن "الأزم���ة يف بع����س مفا�سله���ا 
مفتعل���ة، ب�سب���ب اخل���اف ب���ن اأ�سحاب 
املحط���ات واملديري���ة العام���ة للمنتوجات 
املجه���زة  الكمي���ات  ب�س���اأن  النفطي���ة 

وا�سعارها".
واأك���د را�س���ي، اأن "اتفاقًا ق���د ح�سل بن 
الطرف���ن بح�س���ور ممثل���ن ع���ن جمل�س 
النواب لكن هذا التفاق مل ُيفّعل، وظهرت 

نتائج عدم التفاق على عمل املحطات".
ولف���ت، اإىل اأن "و�سائل اعام �سخمت ما 
ح�سل وجعلت املواطن���ن يقبلون بكرة 

على املحطات".

النيابية" توؤكد  "النفط 
انتهاء اأزمة البنزين 

 بغداد/ المدى

ذك����رت هيئة الأنواء اجلوية عدم ت�سجيلها 
موؤ�س����رات عل����ى ح�سول عوا�س����ف ترابية 

خال اليومن املقبلن.
وق����ال مدير اإع����ام الهيئة عام����ر اجلابري، 
اإن "الع����راق يع����اين م����ن ت�ساع����د م�ستم����ر 
للغبار، ب�سبب ه�سا�سة الأر�س والتغريات 
املناخي����ة وقل����ة المط����ار وجف����اف بع�����س 

الأنهر".
لي�س����ت  "الهيئ����ة  اأن  اجلاب����ري،  واأ�س����اف 
لديه����ا موؤ�س����رات عل����ى ح����دوث عوا�س����ف 
ترابي����ة اليوم اخلمي�����س، والت�ساعد الذي 

قد يح�سل ل يوؤثر على احلياة اليومية".
واأ�س����ار، اإىل اأن "ق�س����م التنبوؤات مل ي�سدر 

عنه اأي بيان ر�سمي ب�ساأن ح�سول حدوث 
عوا�سف ترابية خال اأيام عيد الأ�سحى".
م����ن  "التحذي����رات  اأن  اجلاب����ري،  وب����ن 
ح�سول العوا�سف ت�سدر قبل يومن على 
اقل تقدير وذلك للتاأكد ودقة املعلومة ب�ساأن 
دق����ة العا�سف����ة وم����كان حدوثه����ا وزواله����ا 

و�سرعة الكتلة الهوائية التي ترافقها". 
وم�سى اجلاب����ري، اإىل اأن "ت�ساعد الغبار 
يف ه����ذا املو�س����م �سبب����ه بالدرج����ة الأوىل 
املنخف�����س اجل����وي املو�سم����ي يوؤث����ر على 
الع����راق ويت�سكل عل����ى الأرا�س����ي الهندية 

الذي يحمل معه الكتل الهوائية احلارة".
يذكر اأن املنظمات الدولية كانت قد �سنفت 
اأك����ر خم�����س دول تاأث����رًا  الع����راق �سم����ن 

باملتغريات املناخية.

ل عوا�شف ترابية خالل 
هذين اليومين

 بغداد/ المدى

اأف�سح���ت وزارة الكهرباء عن حجم املبالغ التي 
حت�سل���ت عليها من���ذ عام 2003، لفت���ة اإىل اأن 
ن�سفه���ا للرواتب، مبين���ة ان الق�سم الآخر ذهب 
اغلب���ه اإىل ا�سترياد الغ���از من اجلانب الإيراين 
ودف���ع خ�سائر البن���ى التحتية الت���ي ت�سبب بها 
تنظيم داع�س الإرهابي يف املحافظات املحررة.
مو�سى،  احمد  ال���وزارة  با�سم  املتحدث  وق��ال 
واللجان  املالية  ال��رق��اب��ة  دي���وان  "تقارير  اإن 
ال���ربمل���ان���ي���ة ت��ت��ح��دث ع���ن اإن����ف����اق م��ب��ل��غ 80 

الكهرباء". ق��ط��اع  على  �سرفت  دولر  مليار 
واأ�س���اف مو�س���ى، اأن "تل���ك التقاري���ر توؤكد اأن 
الكهرب���اء ه���ي خام����س وزارة م���ن حيث حجم 
النفاق من املال العام وقبلها الدفاع والداخلية 

وال�سحة والرتبية".
واأ�س���ار، اإىل اأن "ه���ذا الرق���م م���ا ب���ن موازن���ة 
ا�ستثمارية وت�سغيلية"، مو�سحًا ان "41 مليار 

دولر �سرفت على رواتب املوظفن".
و800  دولر  ملي���ار   12" اأن  مو�س���ى،  وب���ن 
ملي���ون ال���دولر ه���و قيم���ة الغ���از امل���ورد م���ن 
اجلانب الإيراين"، مو�سحًا ان "اجلميع ي�ساأل 

ع���ن �سبب ع���دم امت���اك الع���راق حق���وًل للغاز 
وم�س���ايف توف���ر له وق���ود ي�سغل به���ا حمطات 

الكهرباء".
و�س���دد، على اأن "الوزارة خ�سرت نتيجة اعمال 
تنظيم داع����س الإرهابي عندم���ا احتل عددا من 
املحافظ���ات 11 ملي���ار دولر وه���و رق���م ديوان 

الرقابة املالية".
املتبقي���ة  "الأم���وال  اأن  اإىل  مو�س���ى،  وانته���ى 
�ساعدتنا يف رف���ع الإنتاج من 3400 ميغا واط 
اإىل 22 ال���ف ميغ���ا واط، و�سوف ن�سل اإىل 24 

األف ميغا واط".

الكهرباء: اأنفقنا 12.8 مليار دولر على الغاز الإيراني
 ترجمة: حامد اأحمد

اأف���اد تقرير ب���اأن اجلان���ب الأمين م���ن املو�سل 
م���ا زال يع���اين خرابًا كبريًا رغ���م مرور خم�س 
�سن���وات عل���ى حتري���ر املدين���ة، لفت���ًا اإىل اأن 
م�سوؤول���ن يوؤك���دون توف���ر الأم���وال الكافي���ة 
لإعادة اخلدمات لكنها ت�سط���دم ب�سوء الإدارة 
والف�س���اد. وذك���ر تقرير ل� )موق���ع ذي نا�سنال( 
ترجمت���ه )امل���دى(، اأن "الحد الق���ادم ي�سادف 

مرور خم�سة اأعوام على اعان رئي�س الوزراء 
الن�س���ر  حتقي���ق  العب���ادي،  حي���در  ال�ساب���ق، 
يف معرك���ة املو�س���ل وهزمي���ة تنظي���م داع����س 
الإرهاب���ي، عندم���ا اأك���د اأن الق���وات العراقي���ة 

حطمت دولة الإرهاب املزعومة".
وتاب���ع التقري���ر، اأن "املو�س���ل، مركز حمافظة 
نين���وى، وثاين اأكرب مدن العراق، كانت تعترب 
اآخ���ر معقل لتنظيم داع�س يف العراق للفرتة ما 
"اأجزاء  اأن  اإىل  واأ�سار،  بن 2014 و2017". 

وا�سع���ة من املدينة حتولت اىل ركام وتال من 
اأنقا����س وتعر����س ما يقارب م���ن 8 اآلف بناية 
يف املدين���ة القدمية لوحده���ا اىل الدمار الكلي 

او ال�سرار اجل�سيمة".
واأو�س���ح التقرير، اأن "الأح���داث كانت مبثابة 
ماأ�س���اة �سهدتها مدن حمررة اأخ���رى والت�سبب 
اأك���ر م���ن ثاث���ة ماي���ن  ن���زوح  بوقته���ا يف 

عراقي".
 التفا�صيل �س2

المو�شل في ذكرى تحريرها: خراب يغطي الجانب الأيمن

الم�شاد والخطاب  الخطاب  واأَزمة  الَمعرفية  الَت�شُوهات  بين  المراأة  6َمفهُوم 

 بغداد/ ح�صين حاتم

ع�سف���ت بالع���راق موج���ة اوبئة يف ظ���ل نظامه 
ال�سح���ي اله����س، كان اخره���ا مر����س الكولريا، 
اإذ اعلن���ت وزارة ال�سحة يف اآخ���ر اإح�سائية لها 
ت�سجيل 39 اإ�ساب���ة جديدة، فيما ا�سارت اىل ان 

املجموع بلغ 208 اإ�سابات وحالتي وفاة.
وبح�سب توزي���ع وزارة ال�سحة فاإن، الإ�سابات 
 106 )كرك���وك  كالآت���ي:  توزع���ت  باملر����س 
اإ�ساب���ات، بغداد/ الر�ساف���ة 50 اإ�سابة، ذي قار 
19 اإ�ساب���ة، دي���اىل 11 حال���ة، ال�سليماني���ة 10 
حالت، املثنى 3 ح���الت، وبواقع حالتي اإ�سابة 
باب���ل والك���رخ ووا�س���ط وكرب���اء  م���ن  يف كل 
املقد�س���ة، واإ�سابة واح���دة يف النجف ال�سرف، 
اأم���ا الوفيات فقد توزعت بواقع حالة يف كركوك 
والثاني���ة يف بغ���داد الر�ساف���ة(. وتق���ول ع�سو 
الفري���ق الإعام���ي ل���وزارة ال�سحة رب���ى فاح، 
ان "الكول���ريا لي�س���ت جديدة عل���ى العراقين، اإذ 
انها الته���اب معوي ب�سبب بكرتيا توؤدي اىل هذا 
املر�س م���ن خال املاء املل���وث او الطعام امللوث 
واخل�سروات امللوثة وم�ساكل ال�سرف ال�سحي 

فه���ذه الق�سايا هي من ت�سب���ب وترفع الإ�سابات 
مبر�س الكولريا". واأ�سافت فاح ان "80 % من 
امل�سابن مبر����س الكولريا تظهر عليهم اعرا�س 
متو�سط���ة وال���� 20 % الخرين تك���ون اعرا�سهم 
�سدي���دة ورمب���ا ت���وؤدي اىل الوف���اة"، مبينة ان، 
فاأي مر�س  املر�س،  ت�سخي�س  على  يعتمد  "هذا 
يتم ت�سخي�س���ه ب�سكل مبكر تك���ون ن�سب ال�سفاء 
في���ه عالي���ة ج���دًا ام���ا تاأخ���ري ال�سخ����س امل�ساب 
مبراجع���ة املوؤ�س�س���ات ال�سحي���ة املخت�س���ة هذا 

يوؤدي اىل الوفاة وتكون الإ�سابات �سديدة".
واأ�سارت، اىل اأن "كوادرن���ا ال�سحية قادرة على 
مواجهة مر�س الكول���ريا ومتابعة احلالت كافة 
لأي م�س���اب بهذا املر�س، لكن تبق���ى الإجراءات 
الوقائي���ة م���ن ه���ذا املر����س م���ن خ���ال النظافة 
ال�سخ�سية وتعقيم اخل�سروات وعدم تناول اأي 
طعام ملوث وغ�سل اليدين وطهي الأطعمة جيدا، 

فهذه اإجراءات حتد من هذا املر�س ومتنعه".
والكول���ريا مر�س �سدي���د ال�س���راوة، وميكن اأن 
يت�سب���ب بالإ�سابة باإ�سهال حاد، وتظهر اأعرا�سه 
بع���د الإ�سابة بف���رتة ترتاوح ب���ن اثنتي ع�سرة 
�ساع���ة وخم�سة اأي���ام. ويحتاج عاج���ه اإىل بنية 

حتتي���ة طبية متما�سك���ة، ما يجع���ل انت�سار وباء 
الكولريا يف العراق، الذي يعاين نظامه ال�سحي 
ب�س���دة، خط���را كب���ريا عل���ى املواطن���ن، خا�سة 

الأطفال وكبار ال�سن.
م���ن جانب���ه، ق���ال اخت�سا�س���ي ال�سح���ة العام���ة 
ح�س���ن القزاز، اإن "مر�س الكولريا م�ستوطن يف 

العراق، وحالته ل تنقطع على مدار ال�سنة".
واأ�س���اف الق���زاز، اأن "تلك احل���الت كانت قليلة 
ج���دا وغ���ري ظاه���رة للعي���ان، رغ���م ه���ذا تظه���ر 
موج���ات املر����س بن ف���رتة واأخ���رى، وغالبا ما 
تكون منطلقة من ب���وؤرة يف مكان معن، ومعظم 
الأحي���ان يكون م�سدرها املي���اه املاأخوذة من �سد 
دوكان يف حمافظة ال�سليمانية، ومياه الآبار يف 

حمافظة كركوك �سمايل العراق".
واأ�سار، اىل ان "عاج���ات املر�س تتمثل باإعطاء 
ال�سوائ���ل بق���در كاف اىل املري����س، والهتم���ام 

بالنظافة".
وع���ن اعرا����س املر�س ب���ن القزاز انه���ا "تتمثل 
بالتقي���وؤ وال�سه���ال ال�سدي���د وارتف���اع درج���ات 
احل���رارة"، لفت���ا اىل ان "ا�ست���داد احلالة يوؤدي 

اىل وفاة املري�س".

والإ�شـابـات العـراقيين  على  ""الكـولـيـرا" تخـيـم 
 تتـجـاوز الـ 200 حـالـة

 بغداد/ المدى

ق���ال الحتاد العراقي لك���رة القدم اإن ت�سمية 
امل���درب اجلدي���د للمنتخب الوطن���ي مرتبط 

بتوفر الأموال.
وذك���ر نائب رئي����س الحتاد عل���ي جبار يف 
موؤمت���ر �سحفي عقده مبق���ر الحتاد تابعته 
)امل���دى(، اأن "ت�سمية م���درب املنتخب املُقبل 

تتعلُق باجلانِب املايل".
ال�َسب���اب  "وزي���ر  اأن  جب���ار،  واأ�س���اف 
والريا�س���ة رئي����س الحت���اد عدن���ان درجال 
ي�سع���ى اإىل توف���رِي ال�سيولِة املالّي���ة لتاأمن 

عقد املدرِب املقبل للمنتخِب الوطني".
واأ�س���ار، اإىل اأن "الحت���اد يعمُل عل���ى اإقامِة 
دوري املحرتف���ن للمو�س���م املقب���ل ويعّززُه 
بتوف���رِي منظوم���ِة الفار"، م�س���ددًا على اأن " 
نهائي كاأ�س العراق للمو�سم 2022/2021 
�سيق���اُم يف ال�ساد�س ع�سر من ال�سهر احلايل 
ج���اَء  التاأخ���ري  واأن  احلبيبّي���ة،  ملع���ِب  يف 
ب�سب���ب ال�ستع���داِد الأمث���ل للنهائ���ي وجلب 

الُرعاة".

ت�شمية مدرب 
المنتخب الوطني 

تنتظر الأموال
 بغداد/ فرا�س عدنان

ا�ستح���واذ  اقت�سادي���ون  خ���رباء  اأك���د 
ال���وزارات الأمنية واأجهزته���ا على 54 % 
اإىل  لفت���ن  احلكومي���ة،  الوظائ���ف  م���ن 
وجود 500 األف درجة جراء الإحالة على 
التقاعد خال ال�سن���وات الثاث الأخرية، 
فيما حتدث���وا عن وجوب توفري 5 ماين 
فر�س���ة عمل لغاي���ة ع���ام 2030 وبخافه 
�ستكون الطبقة ال�سيا�سية يف مواجهة مع 

ال�سارع.
وق���ال اخلب���ري القت�س���ادي عب���د الرحمن 
امل�سه���داين، اإن "الإح�س���اءات احلكومية 
التي �سدرت موؤخرًا عن وزارة التخطيط 
والتع���اون الإمنائ���ي اأظه���رت اأن هناك 4 

ماين عراقي عاطل عن العمل".
واأ�ساف امل�سهداين، اأن "تلك الإح�ساءات 
قريب���ة م���ن توقعاتنا وه���ي لي�س���ت قليلة 
بالن�سب���ة ملجتم���ع مثل املجتم���ع العراقي، 
رغ���م اختافنا م���ع اجله���ات الر�سمية يف 

بع�س اجلزئيات".
مل���ن  "البطال���ة بالن�سب���ة  اإىل ان  واأ�س���ار، 

اأعماره���م م���ن 18 اإىل 35 �سن���ة هي اأكر 
مما يتم الإعان عنه، بل ت�سل اإىل 45 %".
وبن امل�سهداين، اأن "الكليات واجلامعات 
تخرج �سنوي���ًا 200 األف طالب ويدخلون 
اإىل �س���وق العاطل���ن عن العم���ل، ول يكاد 
اأن يج���د فر����س عم���ل اإل القلي���ل من هذه 

الأعداد".
يف  التعيين���ات  "اإيق���اف  اأن  اإىل  ولف���ت، 
يف  احلكوم���ة  م���ن  ج���اء  الدول���ة  دوائ���ر 
ع���ام 2016، وه���ي حجة و�سماع���ة تعلق 
عليه���ا الأخطاء، وق���د وردت �سمن البنود 
الت���ي الزمت احلكوم���ة بها نف�سه���ا مقابل 
احل�سول عل���ى قرو�س دولية اإبان الأزمة 
القت�سادي���ة ج���راء انهيار اأ�سع���ار النفط 

بعد عام 2014".
اأن »اله���دف م���ن  ون���وه امل�سه���داين، اإىل 
توقي���ف التعيين���ات يف القط���اع العام هو 
اإيق���اف النف���اق الت�سغيل���ي«، موؤك���دًا ان 
ت�ستن���زف ح���وايل  »الروات���ب والأج���ور 
40 % من تخ�سي�سات املوازنة الت�سغيلية 

للدولة العراقية«.
 التفا�صيل �س3

الوزارات الأمنية ت�شتحوذ
على 54 % من الوظائف

ا�شحاب المولدات الهلية يرف�شون اللتزام بالت�شعيرة الر�شمية للأمبير .. عد�شة: محمود روؤوف
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ماجد املاجدي

 مدير التحرير
يا�سر ال�سامل

ترجمة: حامد اأحمد

مرك���ز  "المو�ش���ل,  اأن  التقري���ر,  وتاب���ع 
محافظة نينوى, وثاني اأكبر مدن العراق, 
كان���ت تعتبر اآخر معق���ل لتنظيم داع�س في 

العراق للفترة ما بين 2014 و2017".
واأ�شار, اإلى اأن "اأجزاء وا�شعة من المدينة 
اأنقا����س  م���ن  وت���الل  ركام  ال���ى  تحول���ت 
وتعر����س ما يق���ارب م���ن 8 اآالف بناية في 
المدين���ة القديمة لوحدها الى الدمار الكلي 

او اال�شرار الج�شيمة".
كان���ت  "االأح���داث  اأن  التقري���ر,  واأو�ش���ح 
بمثابة ماأ�ش���اة �شهدتها مدن محررة اأخرى 
والت�شب���ب بوقتها في نزوح اأكثر من ثالثة 
ماليي���ن عراقي".وبي���ن, اأن "العبادي قال 
ف���ي حينه���ا ب���ان التح���دي الق���ادم �شيكون 
باإع���ادة اعم���ار المدين���ة وا�شترجاع االمن 
اليه���ا, ولك���ن م���ع م���رور خم����س �شن���وات 
منذ ذل���ك الوقت ف���ان التق���دم كان بالتاأكيد 
متباين���ا". وينقل التقرير ع���ن "فهد �شعد, 
ع�ش���و مجل�س محافظة المو�شل للخدمات 
العام���ة, الق���ول, اإن الف�ش���اد ه���و ال�شب���ب 
الرئي����س لتاأخ���ر كل �ش���يء, وان ال�شلطات 
ال�ش���وارع  ترمي���م  باإع���ادة  فق���ط  قام���ت 
وتبليطه���ا, ولك���ن اأبن���اء المو�ش���ل هم من 
اأع���ادوا بن���اء بيوته���م ونظف���وا �شوارعهم 

وعملوا على اإرجاع الحياة للمدينة."
ولف���ت التقري���ر, اإل���ى اأن "الع���راق كان قد 
اأدرج ف���ي الت�شل�شل 160 بموؤ�شر ال�شفافية 
الدول���ي للف�شاد لع���ام 2020, متذيال قائمة 
�شم���ت 180 بلدا", كم���ا ينقل عن فهد �شعد 
الق���ول اإن "معظم مناط���ق المدينة ما تزال 

محطم���ة". ون���وه التقرير, اإل���ى اأن "نوفل 
ال�شلط���ان, محاف���ظ نين���وى ال�شابق, تمت 
ازاحته م���ن من�شب���ه ع���ام 2019 ل�شبهات 
ف�شاد وا�شعة, وادرجته الخزانة االأميركية 
ع���ام 2020 ف���ي قائم���ة العقوب���ات التهامه 

بتبديد اموال عامة".
وا�شتطرد, اأن "الخزانة االأميركية اأدرجته 
ف���ي حينه���ا عندم���ا اأعلن���ت ع���ن العقوبات 
ب�ش���اأن برنام���ج االأم���م المتح���دة للتنمي���ة 
مزاع���م  بع���د  االعم���ار  اإع���ادة  وم�شاري���ع 
متع���ددة ع���ن اختال����س ال�شلط���ان الأموال 
االأم���م المتح���دة." ويق���ول �شع���د, بح�شب 
التقرير, اأن "مطار المو�شل ما يزال تحت 
االأنقا����س, لي�ش���ت لدين���ا اأي���ة م�شت�شفيات 
عامل���ة, اغل���ب االأطب���اء ينج���زون اأعمالهم 
ف���ي كرفان���ات او ابنية محطم���ة, ق�شم من 
اإع���ادة اعم���ار ج���زء  الم�شت�شفي���ات تم���ت 
ب�شي���ط منه���ا ول���م ترج���ع للخدم���ة ب�شكل 
كامل." واأ�شاف �شع���د, اأن "المدينة اآمنة, 
ولك���ن هناك بن���ى تحتية محطم���ة ما تزال 
بحاجة لترميم او اإعادة بناء", م�شيرا الى 
ان ذل���ك ناجم ع���ن "�ش���وء اإدارة لل�شلطات 
المحلي���ة". واأردف التقري���ر, اأن "الجانب 
الغرب���ي م���ن المدين���ة, الت���ي يطل���ق عليها 
اأبن���اء المو�ش���ل ال�شفة اليمن���ى من النهر, 
كان االأكث���ر ت�ش���ررا ودم���ارا بع���د انته���اء 
العملي���ات الع�شكري���ة �شد داع����س وطرده 
من المدين���ة". ويوا�شل, اأن "هذا الجانب 
ي�ش���م معظ���م معالم تراث مدين���ة المو�شل 
التاريخي���ة, ب�شمنها جامع النوري الكبير 
ومنارت���ه الحدب���اء اللذان تعر�ش���ا للن�شف 

والتدمير على يد م�شلحي داع�س".

وذه���ب التقري���ر, اإل���ى اأن "اأعم���ااًل تجري 
باإ�ش���راف  الجام���ع  اعم���ار  الإع���ادة  حالي���ًا 
اليون�شك���و وتمويل م���ن دول���ة االمارات, 
حي���ث اأ�شبح رمزًا للح���رب التي �ُشنت �شد 

التنظيم االإرهابي".
م���ن  ال�شرق���ي  "الجان���ب  اأن  وي�شتر�ش���ل, 
المدين���ة عب���ر نه���ر دجلة نج���ا باأق���ل ن�شبة 
اأ�ش���رار مقارن���ة بالجان���ب الغرب���ي, ف���ان 
م���ن  تمكن���ت  في���ه  ال�شكاني���ة  التجمع���ات 
العودة باأع���داد كبيرة لبيوته���ا التي كانت 
في اأكثر حاالتها غير مت�شررة او تعر�شت 
الأ�ش���رار ب�شيط���ة". وم�شى التقري���ر, اإلى 
اأن "الحكوم���ة العراقي���ة �شارع���ت مبا�شرة 
الى اإعادة �ش���رف المرتبات الأبناء الجانب 
ال�شرق���ي, وقب���ل انته���اء المع���ارك بفت���رة 
وجيزة, تمت اإع���ادة افتتاح بع�س اأ�شواق 
الجان���ب ال�شرق���ي للمو�شل". واأف���اد, باأن 
المو�شل كان  ف���ي  اإنجازه  ت���م  ما  "اغل���ب 
ح�شيل���ة جه���ود اأهالي محليي���ن ووكاالت 
اإغاث���ة اجنبية". وتابع التقري���ر, اأن "اأحد 
اأ�شباب ذلك تع���ود لالزمة االقت�شادية التي 
حل���ت بالبلد حال انتهاء المعارك وتناق�س 
واردات النف���ط بميزاني���ة قدرها 66 مليار 
دوالر في الع���ام 2017 مقارنة ب� 92 مليار 

دوالر في العام 2014 مع بدء المعارك".
وزاد, اأن "ميزاني���ة البل���د الكلي���ة, وكانت 
ح���ال انته���اء المع���ارك بح���دود 22 ملي���ار 
دوالر, اق���ل بكثي���ر م���ن تقدي���رات البن���ك 
المناط���ق  اعم���ار  اإع���ادة  لكل���ف  الدول���ي 
المت�ش���ررة جميعها والتي ق���درت بحدود 
88 ملي���ار دوالر".واأك���د التقري���ر, "تمكن 
ف���ي  عق���د  الدوليي���ن  للمانحي���ن  موؤتم���ر 

�شب���اط 2018 م���ن جم���ع ج���زء �شغير من 
ه���ذا المبل���غ, تمك���ن م���ن خالل���ه برنام���ج 
التنمي���ة التابع لالأم���م المتحدة من ا�شالح 
وا�شتع���ادة اأغلب البنى التحتي���ة المتعلقة 

بالمياه والكهرباء".
ويع���ود �شعد ليق���ول, اإن "التقدم الحا�شل 
في اإعادة االعمار كان على نحو ترقيعي", 
م�شيف���ًا اأن "اغل���ب م���ا ت���م تحقيق���ه يرجع 
لتكافل جهود اأبن���اء المدينة الذي مكن من 

اإعادة الحياة للمدينة, ولي�س للحكومة".
م���ن جانبه, ذكر م�شدر حكومي, لم يك�شف 

االأم���وال  االن  لدي���ه  الع���راق  اأن  ا�شم���ه, 
بطيئة  االإجراءات  ولكن  االعمار,  "الإعادة 

ب�شبب االفتقار الى اإدارة جيدة".
وتاب���ع الم�شدر, اأن "الخزينة العامة لديها 
ما يمك���ن م���ن ا�شتع���ادة الخدم���ات العامة 
للعم���ل, ولكن هن���اك ا�شخا�ش���ا م�شوؤولين 
ينتفع���ون من حال���ة الفو�شى, ان���ا اأحاول 
ان اأق���دم اأف�شل م���ا اأ�شتطي���ع, ولكن هناك 
اأمور خ���ارج �شيطرت���ي". ولف���ت التقرير, 
عل���ى  اأخ���ذت  المحلي���ة  "االإدارة  اأن  اإل���ى 
ابتدائي���ة  مدر�ش���ة  بن���اء  مب���ادرة  عاتقه���ا 

خيرية خا�شة لالأطفال االأيتام والذين قتل 
اأقاربهم خ���الل معارك تحري���ر المو�شل". 
وق���ال �شع���د, اإن "المدر�ش���ة الت���ي بو�ش���ر 
باإن�شائها في اآب 2021 تقع في قلب مدينة 
المو�ش���ل القديمة في �شارع الفاروق, وتم 

االن اكمال 75% من مرحلة االإنجاز".
المدر�ش���ة  "ه���ذه  اأن  اإل���ى  �شع���د,  ون���وه 
االأول���ى من نوعها في الع���راق حيث يتلقى 
االأطف���ال فيه���ا الدعم م���ن ا�شخا����س تبنوا 
ه���ذا الم�شروع". واأكد �شع���د, اأن "االأموال 
�شوف تذه���ب نحو ت�شديد نفق���ات ت�شغيل 

المدر�ش���ة م���ن روات���ب مدر�شي���ن وايجار 
ور�شوم ماء وكهرباء,", وفيما نفى وجود 
"هام����س ربح���ي", �شدد عل���ى اأن "الهدف 
تعلي���م االأطف���ال." وم�ش���ى التقري���ر, اإل���ى 
اأن "المدر�ش���ة �شتك���ون له���ا اأن�شطة ثقافية 
واجتماعي���ة اأخ���رى خ���ارج اأوق���ات العمل 
تعلي���م  دورات  خالله���ا  تق���دم  الر�شمي���ة, 
الحا�شوب وور�س حرفية ف�شال عن تقديم 

دعم وا�شناد نف�شي لالأبناء المحليين".
عن: م�قع ذي نا�سنال 
االخباري

اأم�ال االإعمار بددتها االإدارة ال�سيئة والف�ساد الم�ست�سري في الم�ؤ�س�سات

املو�سل يف ذكرى حتريرها اخلام�سة: خراب واأنقا�ض يغطي اجلانب الأمين

 بغداد/ م�سطفى الج�راني

على غرار االأوبئة التي يعاني منها 
العراق، �سهدت االأ�س�اق المحلية 

في عم�م المحافظات انت�سار 
حمى لكن هذه المرة لم تكن حمى 

مر�سية واإنما حمى اقت�سادية 
تتمثل بارتفاع اأ�سعار المالب�س 

والم�اد االأخرى بالتزامن مع قرب 
عيد االأ�سحى المبارك. وفي )8 

اآذار 2022(، اأقر مجل�س ال�زراء 
جملة قرارات اإ�سافية لم�اجهة 

اأزمة ارتفاع االأ�سعار العالمية 
واتخاذ االإجراءات الالزمة لدعم 

االأمن الغذائي في البالد، ومنها 
ما يتعلق باأ�سعار الحنطة ودعم 

البطاقة التم�ينية.

مواطن���ون عب���روا ع���ن ا�شتيائه���م م���ن ارتف���اع 
االأ�شع���ار ب�شكل ملحوظ في االأ�ش���واق منذ اأيام 
والت���ي ه���ي تتزام���ن م���ع ق���رب عي���د االأ�شحى 
المبارك, مطالبين الحكوم���ة والجهات المعنية 

ب� "التدخل الفوري".
اأم اأحم���د, م���ن �شكن���ة العا�شم���ة بغ���داد قال���ت 
ف���ي حديثه���ا ل� )الم���دى(, اإن "االأ�ش���واق �شهدت 
ارتفاع���ًا كبيرًا في االأ�شع���ار دون �شابق اإنذار", 
موؤك���دة اأن "اأ�شع���ار المالب����س كان���ت المت�شرر 
االأكبر جراء عملية رفع االأ�شعار من قبل التجار 

في اأغلب المحافظات".
التج���ار  "بع����س  اأن  اأحم���د,  اأم  وت�شي���ف 
الم�شتوردين ت�شابقوا لزيادة اأ�شعار المواد في 
االأ�ش���واق, بحجة الح���رب الدائرة بي���ن رو�شيا 

واأوكرانيا وارتفاع اأ�شعار ال�شحن البحري".
م���ن جانبه يقول اأحد تجار المالب�س, اإن "هناك 
تراجع���ًا كبي���رًا في �ش���راء مالب����س العيد عك�س 
م���ا حدث في اأعي���اد العام الما�ش���ي التي �شهدت 
اإقب���اال كبي���را خ�شو�شًا ف���ي االأي���ام القليلة قبل 
ل����  الفط���ر واالأ�شح���ى". وف���ي حدي���ث  عي���دي 

)الم���دى(, ي�شير التاجر اإبراهي���م با�شم, اإلى اأن 
"االأ�ش���واق هذه االأيام تعاني من ركود وا�شح 
وكبير الأ�شب���اب عديدة اأبرزه���ا ارتفاع االأ�شعار 
واالأو�ش���اع ال�شيا�شية الت���ي تعاني منها البالد, 

والتي ت�شبب تخوفًا لدى ال�شارع".
ويك�ش���ف با�شم, ع���ن تعر�ش���ه لخ�ش���ارة كبيرة 
ج���راء الرك���ود االقت�ش���ادي في الع���راق والأيام 
متتالية, مبين���ًا اأن "التجار الم�شتوردين لل�شلع 
هم م���ن يتحك���م ف���ي االأ�ش���واق خ�شو�ش���ًا واأن 
العراق بلد ا�شتهالكي ويعتمد بالدرجة االأ�شا�س 

على اال�شتيراد".
ف���ي غ�ش���ون ذل���ك, يق���ول اأح���د تج���ار منطق���ة 
ال�شورجة و�ش���ط العا�شمة بغ���داد, اإن االأ�شعار 
ارتفع���ت هذه االأيام بنح���و 25% وال�شبب يعود 
اإل���ى ارتفاعه���ا م���ن الم�ش���در وارتف���اع تكلف���ة 

ال�شحن".
ويو�ش���ح التاجر ال���ذي ف�شل ع���دم الك�شف عن 
ا�شمه, ل� )المدى(, اأن "ارتفاع االأ�شعار لي�شت له 
عالق���ة باأيام االأعياد وحتى اإذا كان هذا ال�شهر ال 

يوجد فيه عيد �شتكون االأ�شعار نف�شها".
بدوره يقول الباحث بال�ش���اأن االقت�شادي نبيل 
التميم���ي, ف���ي حديث ل���� )الم���دى(, اإن "العراق 
يعان���ي م���ن خل���ل بني���وي ف���ي طبيع���ة النظ���ام 
ال�شيا�ش���ي, يمكن و�شفه بالنظ���ام )العقيم( غير 
الق���ادر عل���ى تبن���ي �شتراتيجي���ات اأو �شيا�شات 
نافع���ة لل�شع���ب العراق���ي, فباالإ�شاف���ة اإلى عجز 
النظ���ام, ف���اإن الظ���روف الت���ي زامن���ت ت�شكي���ل 
الحكوم���ات خالل 19 عامًا الما�شية هي ظروف 
ا�شتثنائي���ة واجه الع���راق فيها ه���زات واأزمات 

مالية واأمنية كبيرة".
وي�شي���ر التميمي, اإل���ى اأن "الحكوم���ة الحالية, 
رغ���م و�شفها الد�شت���وري ب� )حكوم���ة ت�شريف 
االأعم���ال( اإال اأنه���ا تمتل���ك �شالحي���ات وا�شع���ة 
وكبي���رة ومنها �شالحيات االإنفاق ح�شب قانون 
االإدارة المالية رقم 6 ل�شنة 2019 و)تعديالته( 
الذي اأجاز للحكومة االإنفاق بما يعادل ما اأنفقته 
ف���ي ال�شنة الما�شية, اأي بح���دود 120 تريليون 
دين���ار خ���الل ه���ذه ال�شن���ة, باالإ�شاف���ة لت�شريع 
قانون الدع���م الطارئ لالأم���ن الغذائي والتنمية 
ال���ذي اأ�شاف للحكوم���ة, واأجاز له���ا اإنفاق اآخر 
بمق���دار 25 تريلي���ون دينار, وهو رق���م كبير قد 
يزيد ع���ن 145 تريليون دينار خالل هذه ال�شنة 
فق���ط". وعلى �شعيد ذي �شل���ة, ي�شيف الخبير 

االقت�ش���ادي, اأن "�شريحة كبيرة من المواطنين 
ت�ش���ررت خ���الل فترة انت�ش���ار جائح���ة كورونا 
ب�شب���ب القيود االجتماعية وقي���ود الحظر ما قد 
ت�شبب لمن هم خارج )البيئة الوظيفية( بتراكم 
الدي���ون واالأ�شرار االقت�شادية التي عانوا منها 
لفت���رة اأط���ول من بع���د انتهاء تلك القي���ود, دون 
اأن تك���ون هنال���ك م�شوؤولية حكومي���ة تجاه تلك 

ال�شرائح كما هو الحال في بقية دول العالم".
وا�شتط���رد التميم���ي, بالق���ول اإن "اأ�ش���رار تلك 
ال�شريح���ة ارتفعت م���رة اأخرى حينم���ا فر�شت 
الحكومة والبنك المرك���زي العراقي تغييرا في 
�شع���ر �شرف ال���دوالر اأم���ام الدينار؛ م���ا �شاهم 
بارتف���اع ت�شخ���م االأ�شع���ار بح���دود 18%, مم���ا 
�شكل �شغطا على دخول تلك ال�شرائح ال�شعيفة 

واله�شة".
وبح�ش���ب التميم���ي, ف���اإن )�شيا�ش���ات التي�شي���ر 
ت�شخ���م  عملي���ات  اأنتج���ت  العالمي���ة(  النق���دي 
في االأ�شع���ار العالمي���ة قبيل االأزم���ة االأوروبية 
)الرو�شية -االأوكراني���ة( التي اأ�شرتها منظمات 
دولي���ة كمنظمة فاو وبرنام���ج االأغذية العالمي, 
مم���ا ت�شب���ب بازدياد معان���اة ال�شرائ���ح الفقيرة 

والمتو�شطة داخل العراق.
وختم حديثه بالقول "ت�شببت االأزمة االأوروبية 
والح���رب الرو�شية بامزيد من ال�شغوطات على 
االأ�شع���ار وخ�شو�ش���ا اأ�شع���ار الوق���ود والطاقة 
والحب���وب والزيوت؛ ما �ش���كل ت�شخما اإ�شافيا 
دف���ع ثمن���ه الفقراء, ل���كل ما �شبق ف���اإن االأحداث 
االأخي���رة بي���ن 2020-2022 ق���د ت�شببت برفع 
ن�شب���ة الفق���ر اإل���ى م�شتوي���ات كبيرة ت�ش���ل اإلى 
31%". اإلى ذلك, يقول الخبير االقت�شادي دريد 
العن���زي, ف���ي حدي���ث ل���� )الم���دى(, اإن "ظاهرة 
ارتفاع االأ�شعار خالل اأيام االأعياد والمنا�شبات 

طبيعية, وتحدث في جميع بلدان العالم".
وي�شي���ر العن���زي, اإلى اأنه مع "ارتف���اع االأ�شعار 
ب�شكل يف���وق الم�شتوى االعتيادي ي�شبح االأمر 
مقلقًا, ويحتاج اإل���ى تدخل حكومي عاجل للحد 
منه", الفت���ًا اإلى اأن "الحكوم���ة مطالبة بدرا�شة 
دقيقة لالأ�شواق ومعرفة االحتياجات خ�شو�شًا 

قبيل اأية منا�شبة في البالد".
وتاب���ع, اأن "توفي���ر ال�شل���ع المطلوب���ة من قبل 
الحكوم���ة يجعل التجار ف���ي مرحلة مناف�شة مع 
الحكومة وبالتالي يقدمون على خف�س االأ�شعار 

بداًل من رفعها في المنا�شبات".

 ذي قار/ ح�سين العامل

�ش���كا م�ش���وؤول محل���ي امتن���اع وزارة 
الموارد المائية عن تحويل مياه مبزل 
ال�شامي���ة الغرب���ي من نه���ر الفرات الى 
الم�شب العام, م�شيرًا اإلى اأن التحويل 
ي�شهم في تح�شين نوعية المياه بن�شبة 
50%. ق���ال ع�شو لجنة االمر الديواني 
)73( نج���م عب���د طار����س الغ���زي اإل���ى 
)المدى(, اإن "المبا�شرة برفع الحاجز 
الترابي وتحوي���ل مياه مبزل ال�شامية 
الغرب���ي ال���ى الم�ش���ب الع���ام كان م���ن 
المفتر�س اأن تح�شل اأم�س االأربعاء".

كان  "االإج���راء  اأن  الغ���زي,  واأ�ش���اف 
م���ن �شاأن���ه اأن يخف�س ن�شب���ة الملوحة 
والتل���وث في مياه نهر الفرات الواردة 

الى محافظة ذي قار بواقع %50".
واأ�ش���ار, اأن "وزي���ر الم���وارد المائي���ة 
مهدي الحمداني رف�س ذلك رغم وجود 

موافقات م�شبقة بهذا ال�شدد". 
ولفت الغزي, اإل���ى اأن "رف�س الوزارة 
ناج���م من كونها تحت�شب مياه المبازل 
المالحة �شمن ح�ش���ة محافظة ذي قار 

في نهر الفرات".
المحافظ���ة  "ح�ش���ة  اأن  عل���ى  و�ش���دد, 
ينبغ���ي ان تك���ون م���ن المي���اه العذب���ة 

ا�ش���وة بالمحافظ���ات االخ���رى ولي�س 
ال�ش���رف  المب���ازل ومي���اه  مي���اه  م���ن 
"رم���ي  ال�شح���ي". وراأى الغ���زي, اأن 
مياه المبازل في الفرات ت�شبب بتدمير 
المحافظ���ات  ف���ي  الحي���اة  مقوم���ات 
الجنوبية واأدى ال���ى ت�شّبخ االرا�شي 
م���ن  الفالحي���ن  وحرم���ان  الزراع���ي 
الزراعة اإ�شافة اإلى اال�شرار الج�شيمة 
الت���ي لحق���ت ببيئ���ة االه���وار نتيج���ة 
ارتفاع ن�ش���ب الملوحة والملوثات في 

مياه نهر الفرات".     
واأك���د, اأن "م���ا يفاق���م م�شكل���ة ارتف���اع 
تل���وث مي���اه نهر الف���رات ه���و تزامنها 
م���ع �شح���ة كبي���رة وتقلي����س كبير في 
م���ن  مح���ذرا  المائي���ة",  االطالق���ات 
ان���دالع نزاع���ات ع�شائري���ة  "مخاط���ر 

ب�شبب ازمة المياه".
وبين الغزي, اأن "اإ�شرار الوزارة على 
حرمان ذي قار م���ن ح�شتها من المياه 
العذب���ة وتزويده���ا بمي���اه ملوثة بدال 
من ذلك �شيدعونا الى مقا�شاة الوزارة 
كونه���ا ت�شببت باأ�ش���رار كبيرة ل�شكان 

المحافظة ال يمكن ح�شرها". 
وطال���ب, ب� "�ش���رورة اعتم���اد �شيا�شة 
تقا�ش���م ال�شرر في معالجة ازمة المياه 
وان ال تتحم���ل المحافظ���ات الجنوبية 

التي تق���ع في ذنائب االنه���ر كل تبعات 
االزمة".    

ودعا الغ���زي, "وزارة الموارد المائية 
ال���ى االلت���زام بتعهداته���ا الخا�شة في 
تحوي���ل المب���ازل ع���ن مج���رى الفرات 
والعم���ل على تح�شي���ن نوعي���ة المياه 
عبر زي���ادة االطالقات المائية للمناطق 

التي تعاني من ال�شحة والجفاف".
واأف���اد, ب���اأن "تقاري���ر وزارة الم���وارد 
المائي���ة ت�شير الى تلوث 85 بالمئة من 
المي���اه الوا�شلة الى ح���دود النا�شرية 

عبر نهر الفرات".
وا�شتطرد الغزي, اأن "ارتفاع معدالت 
المب���ازل  مي���اه  رم���ي  ال���ى  التل���وث 
والمج���اري وغيره���ا �شبب���ه الملوثات 

في حو�س النهر".
ويجد, اأن "هذا يعني ان ح�شة ذي قار 
ه���ي 15 بالمئة فقط م���ن المياه العذبة 
المخلوط���ة بمياه المب���ازل والمجاري 

الملوثة". 
وكان اأكاديمي���ون ونا�شط���ون ف���ي ذي 
ق���ار قد ح���ذروا مطل���ع تم���وز الجاري 
المي���اه  تل���وث  مع���دالت  ارتف���اع  م���ن 
الناجمة ع���ن ال�شح���ة وتداعياتها على 
حياة ال�ش���كان المحليي���ن ون�شاطاتهم 
االقت�شادي���ة, فيما اأكدوا ان 85 بالمئة 

م���ن ح�شة المحافظة ف���ي الفرات تاأتي 
من مياه المبازل والمجاري.

ومن جانبه, قال النائب ح�شن وريو�س 
اال�شدي في ت�شري���ح اإلى )المدى(, اإن 

جدًا". خطير  المائي  "الو�شع 
وتاب���ع االأ�ش���دي, اأن "ح�ش���ة ذي ق���ار 
الف���رات �شتك���ون 50 مت���را  م���ن نه���ر 
مكعب���ا ف���ي الثاني���ة بح�شب م���ا اأبلغنا 
ب���ه الم�شوؤول���ون ف���ي وزارة الم���وارد 

المائية".
ولفت, اإلى اأن "ذلك �شيوؤدي الى جفاف 
ت���ام لمناط���ق االه���وار فيم���ا �شتك���ون 
جن���وب  مناط���ق  ف���ي  المي���اه  نوعي���ة 
النا�شرية عبارة عن )تيزاب اأ�شود(".   
واأك���د االأ�ش���دي, اأن "نوعي���ة مياه نهر 
الفرات الوا�شلة ال���ى محافظة ذي قار 
بات���ت �شدي���دة التلوث ب�شب���ب ال�شحة 
ورمي مياه المبازل وال�شرف ال�شحي 

في مجرى النهر".
وبي���ن, اأن "جميع المحافظ���ات ترمي 
مياه المج���اري وال�شرف ال�شحي في 

حو�س النهر دون معالجة".
و�ش���دد االأ�شدي, على "�ش���رورة تبني 
لبن���اء  �شتراتيجي���ة  م�شاري���ع  خط���ة 
ال�ش���رف  مي���اه  لمعالج���ة  محط���ات 
المحافظ���ات  جمي���ع  ف���ي  ال�شح���ي 
العراقي���ة لت�شهم ف���ي معالج���ة ارتفاع 
تلوث المي���اه وال�شيما في المحافظات 

التي تقع في ذنائب االأنهر".
ولف���ت, اإل���ى اأن "الحكوم���ات الحالي���ة 
وال�شابق���ة ل���م تر�شد االم���وال الكافية 
الإن�ش���اء محطات معالج���ة تحت ذريعة 
اال�ش���رار  متجاهلي���ن  مكلف���ة,  انه���ا 
ال�شحي���ة والبيئي���ة الناجم���ة عن رمي 

المياه الملوثة في االنهر الرئي�شة".
ودعا االأ�شدي, اإلى "ت�شمين الموازنة 
لتحوي���ل  كافي���ة  مالي���ة  تخ�شي�ش���ات 
المب���ازل وان�ش���اء محط���ات المعالج���ة 
الت���ي ت�شت���د الحاجة لها ف���ي ظل �شحة 
المي���اه غي���ر الم�شبوق���ة الت���ي تمر بها 

البالد".

% 31 اإىل  تقفز  الفقر  ون�سب  الأ�سواق  العيد" ت�سرب  "حمى 

اأفاد تقرير باأن اجلانب االأمين من امل��سل ما زال يعاين خرابًا كبرياً رغم مرور خم�س 
�سن�ات على حترير املدينة، الفتًا اإىل اأن م�س�ؤولني ي�ؤكدون ت�فر االأم�ال الكافية الإعادة 

اخلدمات لكنها ت�سطدم ب�س�ء االإدارة والف�ساد. وذكر تقرير لـ )م�قع ذي نا�سنال( ترجمته 
)املدى(، اأن "االحد القادم ي�سادف مرور خم�سة اأع�ام على اعالن رئي�س ال�زراء ال�سابق، 

حيدر العبادي، حتقيق الن�سر مبعركة امل��سل وهزمية تنظيم داع�س االإرهابي، عندما اأكد 
اأن الق�ات العراقية حطمت دولة االإرهاب املزع�مة".

دمار كبري خلفه تنظيم داع�ش االرهابي يف املو�صل

دعا اإلى االلتزام بتعهدات اإبعاد المبازل عن مجرى الفرات 

م�سوؤول محلي: رف�ض وزاري لتحويل مجرى نهر ي�سّر بمياه ذي قار

خماطر بيئية كبرية تهدد ذي قار
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 بغداد/ تميم الح�سن

�أك���ر  �لتن�س���يقي  �لإط���ار  �جنح���ة  و�س���عت 
م���ن قائم���ة ملنا�س���ب مفرت�سة ل���كل جمموعة 
يف �حلكوم���ة �ملقبل���ة، يف وق���ت ب���د�أ �لتي���ار 
�ل�سدري جولت باملحافظات من �جل �سالة 

ما بعد �لعيد �ملوحدة.
وتق�س���م ه���ذه �لقو�ئ���م �ملنا�سب عل���ى ثالثة 
م�س���تويات يف �إد�رة �لدول���ة، بينما ت�س���تعل 
�ملناف�سة د�خل �لتكتل �ل�سيعي على من�سبني 
رئي�س���ني وهما رئي�س �لوزر�ء ونائب رئي�س 

�لربملان.
ويرتق���ب �جلمي���ع منت�س���ف مت���وز �حل���ايل 
)بع���د �لعيد( ب�س���بب ت�س���ريبات عن ت�س���عيد 
�س���دري، وعودة �لربملان بع���د �نتهاء �لعطلة 

�لت�سريعية.
وم�س���ى نحو �س���هر على ق���ر�ر زعي���م �لتيار 
�ل�س���دري مقتدى �ل�س���در باعتز�ل���ه �لعملية 
�ل�سيا�سية، فيما ليز�ل خ�سومه غري قادرين 

على ت�سكيل �حلكومة.
ومنذ ذلك �حلني يكرر »�لتن�سيقي« طلباته من 
�لك���رد لالتفاق على �ختيار رئي�س جمهورية، 
يف وق���ت قرر في���ه �لخري تاأجي���ل بحث هذ� 
�ملو�س���وع حت���ى بعد عطلة �لعيد )ت�س���تمر 9 

�يام(.
ويعد ��س���م رئي����س �جلمهوري���ة �ملقبل عامل 
�س���غط عل���ى �لإط���ار �لتن�س���يقي خ�سو�س���ًا 
�ملجموع���ة  مر�س���ح  �ل�س���در  هاج���م  بعدم���ا 
�ل�س���يعية بره���م �س���الح، و�تهم���ه ب���ان لديه 

»ميول تطبيعية« مع �إ�سر�ئيل.
ويتمنى »�لإطار« �ن يتفق �حلزبان �لكرديان 
�لرئي�س���ان »�لدميقر�ط���ي« و«�لحت���اد« على 
مر�س���ح تو�فقي لرئا�س���ة �جلمهورية حتى ل 
ي�س���طر �لول للت�س���ويت ل�«�س���الح«، حينها 

�سيكون مبو�جهة مبا�سرة مع �ل�سدر.
وهاجم �ل�س���در �ل�س���بوع �ملا�س���ي، مر�س���ح 
»�لحتاد �لوطني« لرئا�س���ة �جلمهورية برهم 
�س���الح عل���ى �إثر رف�س �لخ���ري �لتوقيع على 
قان���ون »جت���رمي �لتطبي���ع« �ل���ذي م���رر بع���د 

��سر�ر من زعيم �لتيار.
وقال �ل�س���در يف تغري���دة ن�س���رها حينها �إن 
»م���ن �ملخجل ج���دً� جدً� �أن يرف�س ما ُي�س���مى 
برئي�س جمهوري���ة �لعر�ق )بره���م( �لتوقيع 

عل���ى قانون )جت���رمي �لتطبي���ع(، فيكون من 
�ملعي���ب عل���ى �ل�س���عب �أن رئي�س���هم تطبيعي���ًا 

وغري وطني بل تبعي للغرب و�ل�سرق«.
و�أ�س���اف »�إين �أب���ر�أ م���ن جرميته ه���ذه �أمام 
�لل���ه و�أم���ام �ل�س���عب �لعر�قي، و�أ�أ�س���ف على 

تر�سيحه ملن�سب �لرئا�سة �سابقًا ولحقًا«.
وحت���ى �لن ي�س���ر �لطرف���ان )�لدميقر�ط���ي 
و�لحت���اد( عل���ى ت�س���مية مر�س���ح كل حزب. 
وموؤخر� قال �س���ريف �س���ليمان ع�سو �حلزب 
�لدميقر�ط���ي متحدثا عن حزبه: »لي�س هناك 

تنازل �أبدً� عن رئا�سة �جلمهورية«.
باملقاب���ل �عترب �لقي���ادي يف �لحتاد �لوطني 

�لكرد�س���تاين مال بختيار، �ن برهم �سالح مل 
يعد �ملر�س���ح �لوحيد ل���دى »�لإطار«، يف �ول 
تغي���ري مبو�ق���ف »�لتن�س���يقي« عق���ب هجوم 

زعيم �لتيار �ل�سدري على »�سالح«.
وقال بختيار يف ت�سريح �سحفي �إن »�ملر�سح 
�لوحيد �ملدع���وم من �لحتاد للرئا�س���ة برهم 

�سالح لي�س مر�سحًا وحيد� لالإطار«.   
وع���ز� بختي���ار ذل���ك �ىل ع���دم ق���درة »�لإطار 
�لتن�س���يقي« على جم���ع 220 مقع���د� �لالزمة 
لتمرير مر�س���ح �لرئا�س���ة، م�س���يفا: »هذ� هو 
�ل�س���بب باللني مع �لدميقر�طي �لكرد�ستاين، 

حتى يتمكنو� من ك�سبه مع �ل�سنة«.

�لكرد�س���تاين«،  »�لدميقر�ط���ي  ويخ�س���ى 
م���ن تطاي���ر  �ل�س���يادة  و�ل�س���نة يف حتال���ف 
�لوعود بعد ت�سكيل �حلكومة من قبل �لفريق 

�ل�سيعي.
وكان »�لتن�س���يقي« ق���د �عطى وع���ود �ولوية 
�ىل �لفريق���ني ح���ول �س���حب �لف�س���ائل م���ن 
حميط كرد�س���تان وت�س���وية �لق�س���ايا �ملالية 

و�لنفطية بني بغد�د و�لقليم.
�لد�خل���ي  �لنظ���ام  »�لتن�س���يقي«  ع���دل   كم���ا 
للربملان ومنح من خاللها حممد �حللبو�س���ي 
�لقي���ادي يف »�ل�س���يادة« ورئي����س �لربمل���ان، 
�ل�س���لطة �لكاملة يف �لرئا�سة دون منازع بعد 

�لغ���اء عبارة »هيئة �لرئا�س���ة« وحتويلها �ىل 
رئي�س ونائبني.

لك���ن كل ذلك مل يرتق حت���ى �لن �ىل ما ميكن 
�عتب���اره �تفاق���ًا ثابتًا بني �لط���ر�ف �لثالثة، 
ويتحدث »�لدميقر�طي« و«�ل�سنة« عن تاريخ 
مقلق من تر�جع �لقوى �ل�سيعية عن �لوعود.
وو�س���ط ذلك هن���اك »تناح���ر« على �ملنا�س���ب 
ت�س���ري  حي���ث  �لتن�س���يقي«،  »�لإط���ار  د�خ���ل 
م�سادر مطلعة ل�)�ملدى( �ىل »و�سع كل حزب 
�و جمموعة د�خل �لإطار لقائمة من �ملنا�سب 
�لتي يريدون �حل�س���ول عليه���ا يف �حلكومة 

�ملقبلة«.

وتوؤكد تلك �مل�سادر �ن »�ملنا�سب �لتي تطلبها 
�لقي���اد�ت د�خ���ل �لإط���ار )با�س���تثناء رئي����س 
�ل���وزر�ء ونائب رئي�س �لربمل���ان( توزع على 
ثالثة م�ستويات: �ملو�قع �لمنية، �ل�سيا�سية، 

و�لقت�سادية«.
ومت�س���ي �مل�س���ادر قائلة: »كل حزب يريد �ن 
يكون له موقع �أمني و�س���يطرة على مفا�س���ل 
نز�ع���ا  »هن���اك  �ن  �ىل  م�س���ري�  �قت�س���ادية«، 
على �ملوؤ�س�س���ات �لنفطية ومنها �د�رة �س���ركة 

�سومو«.
��س���افة �ىل ذلك »حتارب قوة �س���غرية د�خل 
�لإط���ار متل���ك مقاعد قليلة-حتفظت �مل�س���ادر 
على ذكر ��سمها- للح�سول على من�سب نائب 
رئي�س �لربملان �ل�س���اغر بعد ��س���تقالة �لنائب 

�ل�سابق حاكم �لز�ملي«.
كذل���ك لي���ز�ل هناك ت�س���ارب بالت�س���ريحات 
د�خل »�لإطار �لتن�سيقي« حول تر�سيح نوري 

�ملالكي ملن�سب رئي�س �لوزر�ء �ملقبل.
ويف لق���اء متلفز ق���ال �لنائب عل���ي �لفتالوي 
عن حتالف �لفت���ح �ن »�ملالكي و�لنائب حممد 
�ل�سود�ين مر�س���حان د�خل �لإطار �لتن�سيقي 

ملن�سب رئي�س �حلكومة �ملقبل«.
باملقاب���ل نف���ى حمم���د �لبل���د�وي �لنائ���ب عن 
�لع�س���ائب يف ت�سريح �س���حفي: »طرح ��سم 

�ملالكي �و �ي ��سم �خر لرئا�سة �لوزر�ء«.
وكان حي���در �لعب���ادي زعيم �تئالف �لن�س���ر، 
ق���د هدد �ول �أم����س عقب لقاء ل� »�لتن�س���يقي«، 
بالن�سحاب من ت�سكيل �حلكومة �إذ� مل ت�سكل 
»حكوم���ة و�س���طية« وه���ي تهدي���د�ت �أطلق���ت 

بالتز�من مع �نباء تر�سيح �ملالكي.
لك���ن بعد ذلك عاد »�لئت���الف« وعرب متحدثني 
�ىل مللمة �ملوق���ف، و�لتاأكيد �نه »مل تطرح يف 

�لجتماع �لخري ��سماء لرئا�سة �لوزر�ء«.
هذ� �لتخبط يف �ملو�قف ياأتي يف وقت ير�قب 
فيه »�لتن�س���يقي« حتركات خ�س���مهم �ل�س���در 
�لذي يح�س���د �ىل �س���الة موحدة مليونية مع 

��ستئناف �لربملان جل�ساته بعد عطلة �لعيد.
و�ع�س���اء  �لز�مل���ي  حاك���م  �أم����س،  وو�س���ل 
�للجنة �ل�س���بعة �ملكلفة بالرتتيب ل� »�ل�سالة« 
�ىل ذي ق���ار، وه���و بعث بر�س���ائل مربكة �ىل 
»�لتن�سيقي« خ�سو�سا و�ن �لنا�سرية )مركز 
�ملحافظة( كان له���ا دور رئي�س يف تظاهر�ت 

ت�سرين.
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�أكد خرب�ء �قت�ساديون ��ستحو�ذ �لوز�ر�ت 
�لأمنية و�أجهزته���ا على 54 % من �لوظائف 
�حلكومي���ة، لفت���ني �إىل وج���ود 500 �أل���ف 
درج���ة ج���ر�ء �لإحال���ة عل���ى �لتقاع���د خالل 
�ل�س���نو�ت �لث���الث �لأخ���رية، فيم���ا حتدثو� 
ع���ن وج���وب توف���ري 5 ماليني فر�س���ة عمل 
لغاي���ة عام 2030 وبخالفه �س���تكون �لطبقة 

�ل�سيا�سية يف مو�جهة مع �ل�سارع.
وق���ال �خلب���ري �لقت�س���ادي عب���د �لرحم���ن 
�حلكومي���ة  »�لإح�س���اء�ت  �إن  �مل�س���هد�ين، 
�لتي �س���درت موؤخرً� ع���ن وز�رة �لتخطيط 
 4 �أن هن���اك  �أظه���رت  �لإمنائ���ي  و�لتع���اون 

ماليني عر�قي عاطل عن �لعمل«.
و�أ�س���اف �مل�س���هد�ين، �أن »تلك �لإح�ساء�ت 
قريب���ة م���ن توقعاتن���ا وه���ي لي�س���ت قليل���ة 
بالن�سبة ملجتمع مثل �ملجتمع �لعر�قي، رغم 
�ختالفن���ا مع �جله���ات �لر�س���مية يف بع�س 

�جلزئيات«.
مل���ن  بالن�س���بة  »�لبطال���ة  �ن  �إىل  و�أ�س���ار، 
�أعمارهم من 18 �إىل 35 �س���نة هي �أكر مما 

يتم �لإعالن عنه، بل ت�سل �إىل 45 %«.
وبني �مل�س���هد�ين، �أن »�لكلي���ات و�جلامعات 
تخ���رج �س���نويًا 200 �ألف طال���ب ويدخلون 
�إىل �س���وق �لعاطلني ع���ن �لعمل، ول يكاد �أن 
يجد فر�س عمل �إل �لقليل من هذه �لأعد�د«.
ولفت، �إىل �أن »�إيق���اف �لتعيينات يف دو�ئر 
�لدول���ة جاء م���ن �حلكومة يف ع���ام 2016، 
وهي حجة و�س���ماعة تعل���ق عليها �لأخطاء، 
�لزم���ت  �لت���ي  �لبن���ود  �س���من  وردت  وق���د 
�حلكومة بها نف�س���ها مقابل �حل�س���ول على 
قرو�س دولية �إبان �لأزمة �لقت�سادية جر�ء 

�نهيار �أ�سعار �لنفط بعد عام 2014«.
م���ن  »�له���دف  �أن  �إىل  �مل�س���هد�ين،  ون���وه 
توقي���ف �لتعيين���ات يف �لقط���اع �لع���ام ه���و 
�ن  موؤك���دً�  �لت�س���غيلي«،  �لنف���اق  �إيق���اف 
»�لرو�تب و�لأجور ت�ستنزف حو�يل 40 % 
من تخ�سي�س���ات �ملو�زنة �لت�سغيلية للدولة 

�لعر�قية«.
ويو��سل، �أن »�لعر�ق عندما جلاأ �إىل تعديل 
قانون �لتقاعد يف عام 2019، وخف�س �سن 
�لإحال���ة عل���ى �لتقاعد م���ن 63 �إىل 60 عامًا 

كان �لغر�س منه توفري فر�س عمل لل�س���باب 
بدًل عن �ملحالني للتقاعد«.

و�أكد �مل�س���هد�ين، �أن���ه يف »عام 2020 �لذي 
�أل���ف   220 مت في���ه تنفي���ذ �لقان���ون �أحي���ل 
للتقاع���د، و�أ�س���يف للع���دد 250 �أل���ف خالل 

�ل�سنو�ت �لتي تلتها«.
و�أف���اد، باأن »هن���اك 500 �ألف درجة وظيفية 
نتج���ت ع���ن �لإحال���ة للتقاعد يف �ل�س���نو�ت 
�لتي تلت تعديل قانون �لتقاعد مل يتم تعيني 

بدلء عنهم«.
م���ن   % 54« �أن  �مل�س���هد�ين،  و��س���تطرد 
�لعامل���ني يف �لقطاع �لعام هم من منت�س���بي 
و�لأجه���زة  و�لدف���اع  �لد�خلي���ة  وز�رت���ي 
�لأمني���ة �لأخ���رى، و�لبقي���ة يف �ل���وز�ر�ت 

�لأخرى«.
وحت���دث، ع���ن »عج���ز يف وز�ر�ت �لرتبي���ة 
و�ل�س���حة و�لتعليم �لعايل«، منتق���دً� �لقيام 
بتغطية هذ� �لعجز »من خالل �خت�سا�س���ات 

�أخرى غري �ملطلوبة«.
�أن »وز�رة �لرتبي���ة  و�أو�س���ح �مل�س���هد�ين، 
�لتي تعاين من نق�س تخ�س�س���ات �لكيمياء 
و�لفيزياء و�لريا�س���يات و�للغة �لإنكليزية، 

تلجاأ �إىل تعيني حملة �سهاد�ت �للغة �لعربية 
و�لعلوم �لإ�سالمية«.

وز�د، �أن »هن���اك دو�ئ���ر �أخ���رى خدمي���ة لها 
متا�س مع �ملو�طن تعاين من تخمة وظيفية 
وبطالة مقنعة ول ينفذ �لبع�س من موظفيها 
�لو�جبات م���ن �أجل �إجبار �ملر�جع على دفع 

�لر�سى و�لعمولت«.
وم�سى �مل�س���هد�ين، �إىل �أن »�لعر�ق بحاجة 
�إىل �تخ���اذ �سل�س���لة من �لإج���ر�ء�ت �لفعلية 
�لت���ي م���ن �س���اأنها �أن تعال���ج �لبطال���ة عل���ى 
م�س���توى دع���م �لقطاع �خلا�س و��س���تخد�م 
�لقدر�ت بال�س���كل �ملطلوب و�ي�س���ًا معاجلة 

�لبطالة �ملقنعة يف بع�س دو�ئر �لدولية«.
من جانبه، ذك���ر �خلبري �لقت�س���ادي �لآخر 
نبيل �ملر�س���ومي، �أن »�لتقدير�ت �حلكومية 
ت�سري �إىل وجود �سخ�س و�حد عاطل مقابل 

�أربعة لديهم عمل«.
وتاب���ع �ملر�س���ومي، �أن »�ملعدلت بالن�س���بة 
لالإن���اث تبلغ �ل�س���عف بالن�س���بة للبطالة يف 

�سفوف �لذكور«.
ولف���ت، �إىل �أن »�ل�س���باب ي�س���تحوذون على 
�لن�س���بة �لأك���رب م���ن �لبطال���ة، بنح���و ثالثة 

�أ�س���عاف على باق���ي �ل�س���ر�ئح يف �ملجتمع 
�لعر�قي«.

�لعر�ق���ي  »�ل�س���ارع  �أن  �ملر�س���ومي،  و�أورد 
ي�سهد ب�سكل �س���به يومي تظاهر�ت لل�سباب 
يطلبون فيها �حل�س���ول عل���ى فر�س عمل«، 
موؤك���دً� »وجود 11 ملي���ون عامل يف �لعر�ق 
وم���ن �ملحتم���ل �أن يزي���د �إىل 16 مليون يف 

عام 2030«.
ور�أى، �ن »�للجوء �إىل �لتظاهر و�لحتجاج 
للمطالب���ة بفر����س عم���ل ه���و �أم���ر طبيع���ي 
ويكفله �لد�ستور لأنهم يبحثون عن حق من 

حقوقهم«.
ويج���د �ملر�س���ومي، �ن »�جله���ات �لر�س���مية 
تبدو عاجزة عن حتقيق هذه �ملطالب، لعدم 
وج���ود عملي���ة �قت�س���ادية حقيقي���ة منتج���ة 

لل�سلع و�خلدمات وموفرة لفر�س �لعمل«.
�لعامل���ني  ب���اأن »�لتو�س���ع يف ع���دد  و�أف���اد، 
م���ن خ���الل ��س���تحد�ث �لوظائ���ف �جلديدة 
�حلكومي���ة  و�لإد�ر�ت  �لع���ام  �لقط���اع  يف 
�لق���در�ت  يف  حقيقي���ة  تو�س���عة  تر�فق���ه  مل 

�لإنتاجية و�خلدمية«.
ودع���ا �ملر�س���ومي، »�لدولة لو�س���ع برنامج 
و��سح لتحديث �لقطاع �لعام و�إقامة بع�س 
لفر����س  �ملوف���رة  �ل�س���رت�تيجية  �مل�س���اريع 
�لعمل م���ن �جل تنوي���ع �لقت�س���اد �لعر�قي 
و�لنتق���ال ب���ه م���ن �لريع���ي �إىل �لإنتاج���ي 
بالتز�م���ن م���ع تبن���ي حزمة م���ن �لإجر�ء�ت 

�لد�عمة للقطاع �خلا�س«.
ونبه، �إىل �أن »�لطبقة �ل�سيا�س���ية �س���تو�جه 
مهمة ع�سرية خالل �ل�سنو�ت �لقادمة تتمثل 
بتوف���ري 5 مالي���ني فر�س���ة عم���ل لغاي���ة عام 

.»2030
وم�س���ى �ملر�س���ومي، �إىل �أن »ذلك يكون من 
خ���الل �لتوظيف يف �أجه���زة �لدولة �ملتخمة 
و�إيج���اد  �لقت�س���اد  تنوي���ع  �أو  باملوظف���ني 
فر����س عم���ل م�س���تد�مة، و�إل �س���تكون هذه 
�لطبق���ة يف مو�جه���ة مبا�س���رة م���ع ح�س���ود 
�لعاطلني بنحو يوؤثر �س���لبيًا يف �ل�س���تقر�ر 

�ل�سيا�سي و�ملجتمعي«.
ي�س���ار �إىل �أن قان���ون �لدعم �لط���ارئ لالأمن 
�لغذ�ئ���ي وف���ر ل���كل حمافظ���ة 1000 درجة 
وظيفية بر�تب يبلغ 300 �ألف دينار �س���وف 

يتم �طالقها قريبًا.

 ديالى/ علي الح�سني

�سجلت حمافظة دياىل، �أم�س �لربعاء، حالتي 
غ����رق جديدة لرتتف����ع �أعد�د �ل�س����حايا �إىل 20 

�سخ�سًا خالل �لعام 2022.
وق����ال مدي����ر مفو�س����ية حق����وق �لن�س����ان يف 
دياىل �س����الح مهدي، يف حدي����ث ل� )�ملدى(، �إن 
»ح�سلية �س����حايا �لغرق يف �سيف 2022 هو 

�لعلى بعد 2003«.
و�أ�س����اف مهدي، �أن »�عد�د �ل�سحايا جتاوزت 
�أن  20 �سخ�س����ًا«، م�س����ريً� �إىل  حالي����ًا حاج����ز 
»70 % م����ن �ل�س����حايا ه����م �س����باب ومر�هقون 

و�أطفال«.
ب����دوره، قال �لنا�س����ط �لبيئي عم����ر �جلبوري، 
يف حديث ل����� )�ملدى(، �إن »نه����ر دياىل وجدول 
�أ�س����فل ق�س����اء �خلال�����س هم����ا �لك����ر خطورة 

حاليًا يف دياىل«.
و�أ�س����اف �أن »دياىل تفقد من 15-20 �س����حية 
�س����نويًا ب�س����بب �لغ����رق يف �لنهر لكن �س����يف 
2022 كان ��س����تثنائيًا و�لع����د�د يف �رتف����اع 

م�ستمر«.
وكان تقري����ر �س����ابق ل� )�ملدى(، ق����د ذكر �أنه يف 
�أط����ر�ف �لكاطون كربى �أحي����اء غربي بعقوبة 

�رتفع عويل �لن�ساء، وهن ي�ستقبلن �سابا غرق 
يف جدول �أ�سفل �خلال�س، و�سط تاأكيد�ت باأن 

5 �سحايا �لتهمهم �لنهر خالل �سهرين فقط. 
وقال �أبو �أيوب وهو �أحد �أقرباء �ل�س����حية يف 
حدي����ث �إىل )�ملدى(، �ن »�ل�س����اب ذهب ل�س����ر�ء 
دو�ء، لكن����ه كم����ا يبدو ذه����ب �ىل �لنه����ر برفقة 
�س����ديقه لل�س����باحة هرب����ا من ح����ر�رة حزير�ن 

�لالهبة لتح�سل �لكارثة«.
يف  جنح����ت  �لنهري����ة  »�ل�س����رطة  �ن  وتاب����ع، 
�نت�س����ال �جلثة بعد �س����اعة على �حلادثة«. فيما 
�أقر قائممقام ق�س����اء بعقوبة عبد �لله �حليايل 
بان »جدول �أ�س����فل �خلال�س ه����و �أكر جد�ول 
دي����اىل عل����ى �لإطالق يف ح����و�دث �لغ����رق بعد 
ت�س����جيل 5 ح����الت خ����الل �أق����ل م����ن �س����هرين 

وجميعها ل�سباب �سغار«. 
و�أ�س����اف �حلي����ايل، �أن����ه »مت تعمي����م �إجر�ء�ت 
مبنع �ل�س����باحة يف �لأنهر �لعميقة و�خلطرية 
عل����ى حياة �ل�س����باب و�لأطفال لتفادي �س����قوط 

�ملزيد من �ل�سحايا«. 
ويلج����اأ �لعر�قي����ون �إىل �ل�س����باحة يف �لأنه����ر 
ب�س����بب �رتفاع درج����ات �حلر�رة وع����دم توفر 
�لتي����ار  يف  �مل�س����تمر  و�لنقط����اع  �خلدم����ات 

�لكهربائي.

خبراء: الدولة ملزمة بـ 5 ماليين فر�سة عمل لغاية 2030

الوزارات الأمنية ت�ستحوذ على 54 % من الوظائف.. والإحالة 
على التقاعد وفرت 500 األف درجة

ديالى: الغرق يت�سبب بوفاة 20 
�سخ�سًا العام الحالي

مناطق في ديالى منعت ال�سباحة في االنهر ب�سبب زيادة حاالت الغرق

تظاهرات لحملة ال�سهادات العليا يطالبون بفر�ص عمل

الأحزاب »الإطارية« تقدم قوائم بالمنا�سب التي تريد اإ�سغالها في الحكومة المقبلة

 ت�سريحات »التن�سيقي« تت�سارب حول تر�سيح المالكي
ولجنة »�سالة ال�سدر« ت�سل اإلى ذي قار!

لجنة ال�سدر المكلفة باالعداد لل�سالة الموحدة في ذي قار اأم�ص
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العدد )5221( ال�شنة التا�شعة ع�شرة - اخلمي�س )7( متوز 2022 إعالنات

ي�شرنا دعوتكم لال�شرتاك باملناق�شات اأدناه والتي تت�شمن جتهيز )املواد املذكورة يف اجلدول اأدناه( والواردة �شمن ح�شابات املوازنة اجلارية واالطالع على امل�شتم�شكات املطلوبة ميكنكم زيارة موقع �شركتنا 
.)www.moh.gov.iq( واملوقع اخلا�ص بالوزارة )www.kimadia.iq( على االنرتنت وعلى املوقع اخلا�ص بال�شركة

علما اأن ثمن م�شتندات املناق�شة التي )1000000( مليون دينار غري قابلة للرد واملناق�شات التي مبلغها اكرث من مليون $ هو )2000.000( مليونني دينار غري قابل للرد ويتحمل من �شرت�شو عليه املناق�شة اأجور 
االإعالن وعلى اأن يتم تقدمي وثائق االأعمال املماثلة مع العر�ص اأما التاأمينات االأولية والتي يجب اأن تكون بن�شبة 1% من قيمة العر�ص تقدم على �شكل خطاب �شمان نافذ ملدة �شنة كاملة وال يطلق املبلغ 
من امل�شرف اال بكتاب من ال�شركة يوؤيد انتفاء احلاجة اأو �شك م�شدق اأو كفالة م�شرفية �شامنة اأو �شندات القر�ص التي ت�شدرها امل�شارف احلكومية علما اأن طريقة الدفع �شتكون )ح�شب �شروط املناق�شة( 
وطريقة ال�شحن )CIP( اأو ح�شب ال�شروط وان ال�شركة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات وعلى من �شرت�شو عليه املناق�شة �شرورة تقدمي التاأمينات القانونية )كفالة ح�شن االأداء( البالغة 5%  من قيمة 
االإحالة وعلى �شكل خطاب �شمان اأو كفالة م�شرفية اأو �شك م�شدق اأو م�شتندات القر�ص التي ت�شدرها امل�شارف احلكومية ولغر�ص االطالع ميكنكم زيارة موقع ال�شركة اأو الوزارة املذكورين اآنفًا علمًا اإن 

املوؤمتر اخلا�ص باالإجابة على ا�شتف�شارات امل�شاركني �شيعقد ال�شاعة العا�شرة �شباحًا يوم 2022/7/21.
مالحظة / يف حالة م�شادفة موعد الغلق عطلة ر�شمية يكون اليوم التايل للدوام الر�شمي هو اأخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more information 
against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kimadia.iq) & the Ministry of Health website (www.moh.gov.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount is (1000000) one million Iraqi dinar un returnable, while for the offer which its amounts more than (1) million dollars 
is (2000000) two million Iraqi dinar un returnable & the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the bidder should attached, with presented offers, a 
documents of similar works.  Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid for (1) year and not released the a mount from bank unless by a letter 
confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan documents that issued by Government Banks , kindly note, the payment way 
will be (as per tender  conditions) ,the transportation way (CIP) or as per the conditions & Kimadia not committed to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender will be relegate  
on him has to present a legal insurance Performance bond at ratio (5%) from awarded value as like Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document that issued by 
Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled 21 / 7 /2022 at 
(10 AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening the tender.

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

املدير العام

الت�شل�شلرقم املناق�شةاملوادتاريخ االإعالن تاريخ الغلقعدد مرات االإعالن 

LAB / 2022 / 441مواد تشخيصية ملرض الكوليرا 2022/7/7 2022/7/27للمرة األولى

اإعالن مناق�شة عامة حملية )للمرة االوىل(
العدد: 5444

التاريخ: 2022/7/6 

م/ املناق�شة املرقمة: 4/م/م/2022
يس��ر (شركة اور العامة احدى ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 

لتجهيز (200 طن قضبان املنيوم قياس 9.5 ملم2) وحسب املواصفات الفنية املطلوبة املوضحة في جدول املواصفات الفنية. 
فترة التجهيز: 30 يوم على شكل دفعة واحدة.  

مع مالحظة ما يأتي: 
1- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال ب� (شركة أور العامة) عبر البريد االلكتروني:
urscoe@ur.industry.gov.iq 
urcoe@gmail.com

خالل أيام الدوام الرسمي من االحد إلى اخلميس من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثانية بعد الظهر وكما موضحة بالتعليمات 
ملقدمي العطاءات. 

2- مبلغ الكلفة التخمينية: (800 دوالر + LME) للطن الواحد DDP واصل مخازن الش��ركة، ويتم احتس��اب مبلغ LME ليوم فتح 
العطاءات الحتساب املبلغ الكلي للمناقصة، ويتم استبعاد العطاءات التي تزيد عن الكلفة التخمينية بأي نسبة كانت.

3- مقدار مبلغ التأمينات األولية للمناقصة املطلوب تقدميها مع العطاء (1%) من مبلغ الكلفة التخمينية الكلية، ويتم استبعاد 
العطاء في حالة التأمينات األولية املقدمة التي تقل عن 80% من مبلغ التأمينات األولية املطلوبة. 

4- ال تتحمل شركتنا الرسوم الكمركية والضريبية. 
5- يتحمل من ترسو عليه املناقصة حتميل وتفريغ املواد داخل الشركة وذلك بتوفير وسائل التحميل والتفريغ وال تتحمل شركتنا 

أي مسؤولية في االضرار التي تصاحب عمليات التحميل والتفريغ وألي سبب كان. 
6- سعر بيع مستندات املناقصة هو 500000 دينار (خمسمائة ألف دينار ال غيرها) غير قابلة للرد إال في حالة الغاء املناقصة من 

قبل شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاء. 
7- بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري إلى شركة أور العامة في مقرها الرئيسي الكائن 
ف��ي مدين��ة الناصرية او مكتب بغداد العائد إلى ش��ركتنا في منطقة الكرادة – البو جمعة – رقم الدار 139 – ش��ارع ابو نؤاس – 
مجاور فندق ديانا الس��ياحي (رقم املوبايل 07711223235) للحصول على اوراق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق املوضح في 

الفقرة (4) اعاله.
8- على مقدم العطاء ان يس��تخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القس��م الرابع (مناذج العطاء) ويجب ان يتم تعبئة النموذج 

بالكامل باملعلومات املطلوبة دون تغيير في شكله ولن تقبل أي بدائل. 
9- متطلبات التأهيل املطلوبة: (كما مبينة في وثائق العطاء). وشركتنا غير ملزمة بقبول أوطئ األسعار.

10- يت��م تس��ليم العطاءات إلى العنوان اآلتي (ش��ركة أور العامة / القس��م التج��اري، العنوان: محافظة ذي ق��ار – الناصرية – 
تقاطع س��وق الش��يوخ) في املوعد احملدد (لغاية الس��اعة الواحدة بعد الظهر حس��ب التوقيت احمللي ملدينة الناصرية من تاريخ 
غلق املناقصة في 2022/8/2). وان العطاءات املتأخرة س��وف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي (املقر الرئيسي لشركة أور العامة في الناصرية / غرفة جلنة فتح العروض) في الزمان والتاريخ 

الذي يلي يوم الغلق (الساعة التاسعة صباحاً ليوم 2022/8/3).
11- س��يعقد مؤمتر خاص لإلجابة عن االستفس��ارات بتاريخ 2022/7/26 في متام الساعة التاس��عة صباحاً بتوقيت احمللي ملدينة 
الناصرية وذلك على قاعة االجتماعات، وان كل االستفس��ارات املتعلقة بوثائق املناقصة يجب أن تقدم في موعد اقصاه س��بعة 
أيام تس��بق تاريخ انعقاد املؤمتر.  واذا صادف موعد انعقاد املؤمتر او موعد غلق املناقصة عطلة رس��مية فأن موعد انعقاد املؤمتر أو 
موعد غلق املناقصة حس��ب احلال س��يكون في اليوم الذي يلي العطلة وبتمام الس��اعة احملددة في التاريخ األساس لعقد املؤمتر 

وساعة الغلق. 
مع التقدير

املدير العام 

اإعالن املناق�شة املرقمة )24-2022( االإعالن الثالث
جتهيز )رافعة �شوكية  5 طن و 3 طن(

طلبية ال�شراء املرقمة 677/ 2022
�شمن تخ�شي�شات املوازنة الراأ�شمالية ل�شنة / 2022

تبويب امل�شروع ح/ 113

تعلن شركة غاز الشمال (شركة عامة) عن املناقصة العامة واخلاصة بتجهيز 
(رافعة ش��وكية 5 طن و3 طن) وبعدد (2 /اثنان) وحسب الشروط واملواصفات 
املذكورة في اصل الطلب. فعلى الشركات التي تتوفر فيها شروط املشاركة 
مراجع��ة امانة الصندوق في الش��ركة الكائن على طري��ق كركوك - بيجي 
للحص��ول على الش��روط واملواصفات مطبوعة على ق��رص (CD) لقاء مبلغ 
قدره (150.000) فقط مائة وخمسون ألف دينار عراقي غير قابل للرد. وسيتم 
عقد اجتماع للجنة فتح العروض في نفس يوم من تاريخ الغلق في الساعة 
(الواحدة ظهراً) وبحضور ممثلي أصحاب العروض ويس��قط حق املتخلف من 
احلضور في االعتراض بقرار اللجن��ة وتقدم العطاءات في صندوق العطاءات 
واملوجود في استعالمات الشركة علماً ان تاريخ غلق املناقصة لغاية الساعة 
(الثاني��ة عش��ر ظهراً) من الدوام الرس��مي ليوم (االح��د) املوافق 2022/7/31 
وإذا ص��ادف عطلة رس��مية فيؤجل ال��ى اليوم الذي يلي��ه ويتحمل من حتال 
علي��ه املناقصة دف��ع أجور اإلعالن علم��اً ان الكلفة التخميني��ة تقدر مببلغ 
(120.000.000) فقط مائة وعش��رون مليون دينار عراقي وس��يتم عقد املؤمتر 
اخلاص باالجابة على استفس��ارات مقدمي العطاءات في الس��اعة العاشرة 
م��ن يوم (االحد) املوافق 2022/7/24 وبحضور اخملتصني وذلك في اس��تعالمات 

شركتنا. 

معاون املدير العام 
مالحظة: 

1- ميكنكم االطالع على موقع شركتنا website: www.ngc.oil.gov.iq على مواقع التواصل االجتماعي.
2- ميكنكم اثناء مراجعة شركتنا االطالع على املواصفات والتفاصيل موقعياً. 

فقدان هوية 
فقدت م��ن الهوية الص��ادرة من نقابة 
الصحفيني العراقيني باس��م (حس��ام 
حمودي عبد) واملرقم��ة 26034... يرجى 
عل��ى من يعثر عليها تس��ليمها جلهة 

اإلصدار... مع التقدير 



بغداد / اإياد ال�صاحلي

اأكد من�ّس���ق احتاد الكرة يف ال�سعودية حممد 
اإبراهيم، اأن اجله���ود املبذولة يف اإجناح اأية 
م�سارك���ة عراقية يف بطوالت ت�سّيفها اململكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة اأو لع���ب دور تن�سيق���ي 
لت�سهي���ل اأعمال االحت���اد مع نظرائ���ه العرب 
وبقي���ة االحت���ادات، ُتع���ّزز العالق���ة املهني���ة 
مل�سلحة خدمة الع���راق، يف ظّل �سعي رئي�س 
االحت���اد عدن���ان درج���ال عل���ى الإح���داث نقلة 

نوعية للعبة.
وق���ال اإبراهيم يف حديث ل�)امل���دى( "واكبنا 
باهتم���ام كب���ر م�سارك���ة وفدي الع���راق يف 
بطولت���ي كرة ال�س���االت لل�سي���دات والرجال 
اأقيم���ت يف مدينت���ي ج���دة والدم���ام،  الت���ي 
العن���ود  ال�سعودي���ة  املن�ّسق���ة  و�سارك���ت 
االأ�سم���ري يف اإجناح مهمة منتخب ال�سيدات 
بالتعاون مع اإدارة الوفد، يف وقت كنت اتابع 
احتياجات وفد منتخب الرجال، واحلمد لله 
تكّل���ل التعاون مع الوفدين ب�س���ورة مثالية، 
واأجنزنا كل ما ترّتب على االأمور التن�سيقية 
مع اللجن���ة املنظم���ة ملناف�سات كاأ����س العرب 
ال�ساد�س���ة لكرة القدم للرجال داخل ال�ساالت 
الت���ي ن���ال لقبه���ا املنتخ���ب املغرب���ي، وكذلك 
احلال م���ع ال�سّي���دات اللواتي ظف���رَن بكاأ�س 

بطولة كاأ�س غرب اآ�سيا الثالثة يف جدة".

عالقة ممتازة
واأو�س���ح "مل يتحق���ق كل ذل���ك ل���وال العالقة 
الطيبة بني االحتادي���ن ال�سعودي والعراقي 
لكرة القدم التي حافظت على قيمتها املمتازة 
منذ ع���ام 2003، برغم الفت���ور الذي ا�سابها 
اأحيان���ًا يف منا�سبات ما بفع���ل تاأثر الو�سع 
ال�سيا�س���ي يف بلدن���ا واأمت���داده عل���ى جميع 
القّطاعات ومنها الريا�سة، وهذا املو�سوع ال 
يرتبط بُحقبة جمل�س اإدارة االحتاد يف زمن 
م���ا، ومل تتغ���ّر حتت اأي �سغ���ط، بل ظروف 
الي���وم اأ�سبح���ت اأف�س���ل، وهن���اك ات�ساالت 
م�ستم���ّرة بني اجلانب���ني لتعزيزها مببادرات 

عملية".

عالقات اخلليج
ولف���ت اإبراهي���م اإىل "اأن احت���اد ك���رة الق���دم 
يواج���ه حتّدي���ات عّدة عل���ى جبه���ات داخلية 
وخارجية، ومنه���ا االختبار ال�سعب بتنظيم 
بطول���ة كاأ����س اخللي���ج حي���ث يتوّج���ب عليه 

ب�س���ورة  لتعم���ل  البطول���ة  جل���ان  ت�سكي���ل 
احرتافي���ة بع���د اإنته���اء عطلة عي���د االأ�سحى 
املبارك مبا�سرة، وعلى احتاد الكرة املبا�سرة 
بتهيئته���ا وحتدي���د واجباتها ك���ي يعرف كل 
ع�س���و مه���ام جلنت���ه، وكذل���ك يفتت���ح مكتب 
العالقات اخلا����س بهذه البطول���ة للتوا�سل 
م���ع جميع االحتادات اخلليجي���ة اإ�سافة اىل 
اليم���ن، وه���ذا املكتب مهم ج���دًا يف التن�سيق 
ب���ني جل���ان البطولة وبقي���ة االحت���ادات من 
ناحي���ة تاأم���ني معلوم���ات كاملة ع���ن الوفود 
وترتي���ب اأماك���ن �سكنه���ا وبقي���ة م�ستلزمات 

االإقامة طوال مّدة املناف�سة".

دوري املحرتفني
دوري  باط���الق  االحت���اد  مق���رتح  وع���ن 
املحرتفني، قال "البّد اأن يتم حتقيق اجتماع 
بني االحتاد واالأندية امل�ساركة يف م�سابقتي 
ال���دوري املمت���از والدرج���ة االأوىل لالإق���رار 
ب�سيغ���ة نهائية ع���ن نظام ال���دوري اجلديد، 
بن���وده،  عل���ى  بالتوقي���ع  اجلمي���ع  وَيّتف���ق 
وي�سب���ح املو�سوع ملزم التنفي���ذ، و�سُيعزز 
ه���ذا االجتم���اع الثقة لتب���ادل جمي���ع االأفكار 
التي تتداول يف مواقع التوا�سل االجتماعي 

وما تناق�سه بع�س برامج الريا�سة ليخرجوا 
باتفاق نهائي".

ال اعرتا�ض وال ت�صّكي
وتاب���ع اإبراهيم "اإن اطالق بطولة املحرتفني 
للعب���ة  االآ�سي���وي  اأ�سا�س���ي لالحت���اد  �س���رط 
للم�سارك���ة يف البط���والت اخلارجي���ة، والبّد 
م���ن اإط���الع االأندي���ة امل�سارك���ة يف اجتم���اع 
االحت���اد عل���ى كل تعليم���ات االحت���اد القاري 
واأي���ة خماطبات ج���رت بينهما حت���ى تّت�سح 
ال�سورة اأمام اجلميع، وُينع االعرتا�س اأو 
الت�سّكي بعد انتهاء االجتماع، فمن لديه راأي 
يطرحه لين���ال التاأييد اأو الرف�س، و�سخ�سيًا 
متفائ���ل ب���اأن الع���راق �سُيق���ّدم من���وذج جّي���د 
لبطول���ة املحرتفني اإذا م���ا ت�سافرت اجلهود، 
وتع���اون اجلمي���ع م���ن اأج���ل م�سلح���ة ك���رة 

القدم".

لقاء املك�صيك
ب���ني  ال���وّدي  ال���دويل  اللق���اء  فيم���ا يخ����س 
منتخبن���ا الوطني ونظ���ره املك�سيك���ي، اأكد 
"كان���ت هن���اك نقط���ة معّلق���ة يف التفاو����س 
م���ع االحت���اد املك�سيك���ي، وكن���ُت ج���زءًا م���ن 

عملي���ة التن�سيق بني االحتادي���ن، ومت حّلها، 
و�سنم�س���ي باإب���رام االتفاق ب�سيغ���ة نهائية 
الإج���راء املب���اراة الودي���ة يف 8 اأو 9 ت�سرين 
الث���اين املُقبل يف اإ�سباني���ا، بانتظار تثبيتها 

يف جدول االحتاد الدويل لكرة القدم".

فر�ض االحرتاف
وعن اأ�سباب انع���دام فر�س احرتاف الالعب 
العراق���ي يف الدوري ال�سع���ودي، قال :"منذ 
ث���الث �سن���وات حتّدث���ُت للم���دى اأن فر����س 
والع���رب  العراقي���ني  الالعب���ني  اح���رتاف 
ال���دوري  يف  كب���رة  ب�س���ورة  ���ر  �ستنح�سِ
ال�سع���ودي للمحرتف���ني، لي����س تقلي���اًل م���ن 
قيمته���م، ب���ل اأن طم���وح االأندية هن���ا اأ�سبح 
اأك���ر، فاأندي���ة ال���دوري املمت���از تتلّق���ى منذ 
ث���الث �سن���وات دعم���ًا مالي���ًا ُيق���ّدر باأكرث من 
خم�س���ة ع�س���ر ملي���ون دوالر �سنوي���ًا، االأمر 
الذي حّفزه���م ال�ستقطاب النج���وم املوؤّثرين 
�سم���ن �سرتاتيجي���ة ت�ستهدف نق���ل الدوري 
ال�سع���ودي اىل م�ستوى الدوري���ات الع�سرة 
يف الع���امل، وه���ي روؤي���ة مهّمة تع���ّزز مكانة 
املُ�سابق���ة وقيم���ة الكف���اءات ال�سعودي���ة يف 

االرتقاء باللعبة اىل العاملية".

�صناعة الفاِرق 
وب���نّي "لدين���ا العب���ني جّيدي���ن، لكّنن���ا نفتقد 
الالع���ب املوه���وب وامله���اري ال���ذي ي�سن���ع 
الفارق يف مباريات الدوري ال�سعودي، وهو 
اأم���ر �سعب جدًا عل���ى الالع���ب العربي الذي 
يتواج���د يف املالع���ب ال�سعودية بع���دد قليل 
جدًا، لذل���ك نتمّنى ان ُيط���ّور العبنا م�ستواه 
الفني، ليت�سنى ل���ه بلوغ الدوريات الكبرة، 
واآم���ل اأن يتفّه���م جمي���ع الالعب���ني حديث���ي، 
فتجاربن���ا االحرتافية فقرة خالل ال�سنوات 

اخلم�س االأخرة ومل ترتك ب�سمات الفتة"!

مع�صكر ال�صباب
"نوا�س���ل  قائ���اًل  اإبراهي���م  واختت���م حمم���د 
التح�س���ر ال�ستقب���ال وفد منتخ���ب ال�سباب 
ال���ذي مت تاأم���ني اإقامت���ه للف���رتة م���ن 12 اىل 
17 مت���وز اجل���اري يف مدينة اأبه���ا للدخول 
يف مع�سك���ر يتخّلل���ه اإج���راء مب���اراة ودي���ة 
م���ع نظ���ره الليب���ي ي���وم 17 ال�سه���ر نف�سه، 
متهيدًا للدخ���ول يف مناف�س���ات بطولة كاأ�س 
العرب الثامنة حتت 20 عامًا التي حتت�سنها 
املدين���ة ذاته���ا �سم���ن املجموع���ة االأوىل اىل 
ج���وار املنتخب���ني املوريت���اين وال�سع���ودي 
بط���ل الن�سخة ال�سابعة، حيث يلعب منتخبنا 
معهم���ا يوم���ي 23 و26 متوز اجل���اري على 
الت���وايل، ونتمّن���ى النج���اح للم���درب عم���اد 
حممد ومالك���ه التدريبي امل�ساع���د ولالعبني 
لتحقي���ق النتائ���ج املُفرح���ة والتناف����س على 

اللقب".

 بغداد / املدى

ي�ستعد منتخبن���ا الوطني بالقو�س 
املع�سك���ر  يف  للدخ���ول  وال�سه���م 
التدريب���ي الذي �سيق���ام يف مدينة 
اأنقرة عل���ى نفقة اللجن���ة االأوملبية 
مت���وز   20 م���ن  للف���رتة  الوطني���ة 
حت�س���رًا   ،2022 اآب   11 اىل 
ل���دورة الت�سام���ن االإ�سالم���ي التي 
�ستنطل���ق يف مدينة قونية الرتكية 
ي���وم 9 ال�سه���ر املقبل. وق���ال �سعد 
امل�سه���داين، رئي�س احت���اد القو�س 
تهيئ���ة  "مت  ل�)امل���دى(  وال�سه���م 
وف���د منتخبن���ا الوطن���ي للم�ساركة 
يف ال���دورة الت���ي �ستفت���ح اأب���واب 
قريتها الريا�سية ال�ست�سافة وفود 
القو�س وال�سهم يوم 11 اآب املقبل، 
يف  تدريب���ه  املنتخ���ب  ويوا�س���ل 
مع�سك���ر بغداد على نفق���ة االحتاد، 
و�سيت���م �س���راء التجهي���زات الفنّية 
ة ب���اأدوات اللعبة من تركيا  اخلا�سّ
عل���ى نفق���ة االحت���اد اأي�س���ًا، وذلك 
ع���ن  االأوملبي���ة  اللجن���ة  العت���ذار 
منحنا االأم���وال الالزم���ة، واأكتفت 
بتغطي���ة نفق���ات املع�سك���ر املوّح���د 

لالحت���ادات الوطني���ة امل�ساركة يف 
دورة قوني���ة مُب���دد خمتلفة ح�سب 
ظروف كل لعب���ة وجداول مواعيد 
"الالعبون  مناف�ساته���ا". واأو�سح 
الذين �سيمثل���ون العراق ملناف�سات 
القو�س املركب ُهم اإ�سحاق اإبراهيم 
�سكح���ان،  حمي���د  وولي���د  حمم���د، 

وحمم���د حم�سن الكعب���ي، وفاطمة 
عل���ي  عبدالل���ه  واملدرب���ني  �سع���د، 
فيا�س وحن���ان جا�سم حممد، علمًا 
اأن اللجنة االأوملبية رف�ست ت�سمية 
وفدن���ا،  ملرافق���ة  االإداري���ني  اأّح���د 
ونتو�ّس���م خ���رًا بنتائ���ج املنتخب 
م���ع  امليدالي���ات  عل���ى  للح�س���ول 

خم�س دول يحت���دم التناف�س معها 
ه���ي تركي���ا واإي���ران وكازاخ�ستان 

وبنغالدي�س وماليزيا".
"هن���اك  امل�سه���داين  وخت���م 
الحتادن���ا،  قادم���ة  ا�ستحقاق���ات 
بع�سه���ا مل تكتِمل مرحل���ة االإعالن 
ت�ستع���ّد  االآخ���ر  والبع����س  عنه���ا، 

ال�ستقبال بيانات امل�ساركني لغر�س 
التهّيوؤ، مثلما يجري تنظيم بطولة 
االأندية العربية يف تون�س ال�سقيقة 
م���ن 2 اىل 8 ت�سري���ن االأول 2022 
لال�سّح���اء املتقّدم���ني والنا�سئ���ني، 
اأي�س���ًا ومت  املعاق���ون  و�سي�س���ارك 
توزي���ع الدعوات عل���ى االحتادات 
العربية املن�سوية لالحتاد العربي 
للقو�س وال�سهم م���ن قبلي ب�سفتي 
اأمين���ه الع���ام، و�سيت���م الك�سف عن 
االأندية العراقية املعنية بامل�ساركة 

هذه الحقًا". 
الن�سخ���ة  اأن  بالذك���ر  اجلدي���ر 
األع���اب  دورة  م���ن  اخلام�س���ة 
الت�سام���ن االإ�سالم���ي �ستقام خالل 
اآب املقب���ل  اإىل 18  م���ن 9  الف���رتة 
مبدين���ة قونية الرتكي���ة ب� 11 لعبة 
خمتلف���ة بواقع 10 ريا�سات فردية 
وريا�سة واحدة جماعية، وحتظى 
ال���دورة مب�سارك���ة 3000 ريا�سي 
وريا�سية م���ن 56 دولة يتناف�سون 
يف 24 لعب���ة خ���الل 355 م�سابق���ة 
 14 يف  فّعالياته���ا  تق���ام  ريا�سي���ة 
موقع���ًا خمتلف���ًا بح�س���ور 30000 

متطوع.

من�ّصق اتحاد الكرة في ال�صعودية محمد اإبراهيم:

مكت��ب عالق��ات خليجي 25 اأ�صا���س تنظيم بطول��ة الب�صرة
ال��م��ك�����ص��ي��ك .. وت���ج���ارب اح���ت���راف الع��ب��ي��ن��ا ف��ق��ي��رة!   ل���وّدي���ة  اأن���ج���زن���ا االت���ف���اق   

منتخب القو�س وال�صهم ي�صتعّد للت�صامن الإ�صالمي

 عم�ار �ص�اطع
معالي الكلمة

ال يكن حتقيق القناعة التامة اأو الغاية الفعلية يف اآٍن واحد لق�سية 
ترتبط مبو�سوع الالعبني الذين ُيطلق عليهم )حُمرتفني( يتوّزعون 
عل���ى فرق الدوري املمتاز مبو�سمه املُن�سِرم، �سوى اأن يكون اأكرثهم 
)خمرتق���ني( يف دخولهم م�سابقتنا ب�س���كٍل اأو باآخر، وهناك منهم من 

)املحرتقني( الذين اأكل الدهر عليهم و�سرب!
فاأغل���ب الالعبني الذي���ن مّت التعاقد معهم، اإن مل يك���ن االأكرثية منهم، 
مل ي���رتك اأّيًا منهم الب�سمة الت���ي ُيفرت�س اأن ت�سنع الفارق اأو ترتقي 
مب�ست���وى الف���رق اأّواًل والدوري ب�س���كل عام، وعلي���ه كان الكثر من 
الذي���ن ُيطلق عليهم كلمة )حُمرتف( هي بعيد كل الُبعد عن االحرتاف 
ال���ذي عرفناه طيل���ة املوا�سم املا�سية التي دخلن���ا فيه منذ 14 ن�سخة 

�سابقة!
الق�سي���ة باخت�سار ُتظهر اأن اأغلب اإدارات االأندية، كانت اأحد اأ�سباب 
هذا الت�سّدع الذي �س���رب م�ستوى الدوري، وهي تعتمد على �سريك 
اأ�سا�س���ي يف �سناعة االإجناز الذي نن�س���ُد اإليه وهو الالعب املُحرتف 
ال���ذي ف�سل جُم���ّددًا يف التاأكيد عل���ى قدراته واأدائه وم���ا ُيفرت�س اأن 
ُيقّدم���ُه لفريق���ه والدف���اع ع���ن �سع���اره يف مناف�سات اأقّل م���ا يكن اأن 
نق���ول عنها باأنه���ا كانت غر جديرة بتواجد اأ�سم���اء مل تكن لديها اأي 
تاأث���ر، بل مل تكن الئقة ال بتاريخه���ا وال ب�سجّلها بتواجد العبني من 
خارج البالد، وهناك املئات من العبينا اأف�سل منهم ومن م�ستوياتهم 

وامكانياتهم!
ال اأري���د هن���ا اأن اأعّم���م اأو اأجزم ب���اأن اجلميع كان بعي���د كل الُبعد عن 
حقيقت���ه، لك���ن اأداء 90 باملائ���ة منه���م كان ي���وازي م�ست���وى الالعب 
العراق���ي، اإن مل اأق���ل ب���اإن العبين���ا تفّوقوا عل���ى من اآتى به���م الزمن 
لي�سّجل���وا م�ساركته���م م���ع فرقن���ا يف دورين���ا الكروي، ب���ل اأن هناك 
العب���ني من ق���اّرات خمتلف���ة كانوا وب���ااًل عل���ى فرقه���م وت�سّببوا يف 
تراجعه���م يف النتائج واملراكز، مثلم���ا كان البع�س االآخر قد تعر�س 
لهبوط غريب يف م�ستواه، بينما جل�س الكثر منهم على دكة البدالء 
نتيج���ة اإختالف القناعات الفنية للمدربني الذي���ن تعّر�س بع�سهم ملا 
ِرَبت نظرته���م االأوىل و�سار  يك���ن اأن ن�سّمي���ه ب� )الف���خ( بع���د اأن �سُ

االأجنبي يف اختبار القبول غر االأجنبي يف فرتة املناف�سات!
وهن���ا قد يذهب البع�س اىل القول اأن ه���ّداف الدوري املمتاز، النجم 
ال�سوري، حمم���ود املّوا�س، واإن هناك انتق���االت لالعبني مهّمني بني 
الف���رق يف فرتة االنتق���االت ال�ستوية، وكان بع�سه���ا مهمًا و�سنع ما 
�سنعه من ُمنجز بع�س الفرق، لكن احلقيقة هي اأن ح�سول املّوا�س، 
الالع���ب املمّيز، على لقب اله���ّداف، ح�سل ِلغي���اب التناف�س وظهوره 
بهك���ذا اأداء وم�ساهمة العنا�سر االأخ���رى يف �سفوف فريقه االأخ�سر 
فيما و�س���ل اإليه املهاجم اال�ستثناء، يف وق���ت كانت النتقاالت بع�س 
الالعب���ني الذي���ن ف���اق م�ستواهم بقي���ة املحرتفني �سبب���ًا يف انتعا�س 
احلال���ة الفنية لبع�س الفرق، خا�سة اأولئ���ك الالعبني الذين ح�سروا 

من القارة االأفريقية، وكان الطلب عليهم وا�سحًا!
نع���م.. كانت هناك وجوه مهّمة وموؤث���رة، ولكن احلقيقة كما اأ�سرت، 
اأن اأكرثي���ة الالعبني املحرتف���ني مل يكونوا �سوى تكمل���ة عدد لبع�س 
الف���رق، حت���ى اأن اإدارات االأندية باالتفاق مع االأجه���زة الفنية عملت 
عل���ى التخّل����س من البع�س منه���م يف فرتة االنتق���االت ال�ستوية بني 
املرحلتني، مثلما كان بع�س الالعبني قد خرج ومل يعد واأوقع االأندية 
يف م�س���اكل نتيجة �سوء خ���رة االإدارات يف احل�سول على �سمانات 
اأّواًل وع���دم اإل���زام الالعبني يف ف���رتة التعاق���دات ب�سوابط ُترهم 
عل���ى االن�سياع الأوامرها من جهة، وحتفظ حقوق االأندية التي تدفع 

االأموال الطائلة ب�سكٍل اأو باآخر!
باخت�سار فاإن ما يحدث مبو�سوع التعاقدات، واأكّررها للمرة االألف، 
اأنه���ا تفتح اأبواب���ًا مالية يفرت�س اأن ُتراِق���ب، نتيجة ك�سب املبالغ من 
قب���ل الو�سطاء، وت�سع واقع الدوري منهارًا الحقًا، الأن التطّور الذي 
يفرت����س اأن يحدث ال يكن اأن يحدث بوا�سط���ة املحرتفني، اأو حتى 
االإرتقاء الفني، ال يكن اأن ن�سل اليه بوجود هكذا طريقة تنتج عنها 
تعاق���دات، ب�سبب م�ساهدة لفيديو عن الع���ب اأو بتو�سية من و�سيط 
اأو اختب���ار ل�ساع���ات يتج���اوز فيها الالع���ب املعني درج���ات القناعة، 

وي�سقط يف خانة االمتحان النهائي!
قني(  اأق���ول.. هناك م���ن املحرتفني )حُمرتق���ني( وهناك منه���م )خُمرَتَ
وهن���اك قّلة من املحرتفني َمْن ت�سّببوا يف نقل �سورة اإيجابية عنهم، 
وعلي���ه يجب و�سع �سواب���ط و�سروط ترتبط بني ع���ّدة جلان تعمل 
يف احت���اد الكرة، وتكون ذات عالقة، بعملية التقييم الفعلي للدوري 
وم�ست���واه، يفرت����س اأن حتّقق نظ���ام متكامل يف اأق���رب وقت ُمكن 
به���دف االإ�س���راع بتطبيقه���ا ب�سكل ي�سم���ن وجود العب���ني حمرتفني 
فعلي���ني يف مناف�س���ات ال���دوري، وغ���ر ذل���ك فاأن���ه مرفو����س جمل���ة 

وتف�سياًل!

قني وحمرتقني! رَتَ فون بني مخُ املخُحرَتِ

ال اأريد هنا اأن اأعّمم اأو اأجزم باأن 
الجميع كان بعيد كل الُبعد عن 

حقيقته، لكن اأداء 90 بالمائة منهم 
كان يوازي م�صتوى الالعب العراقي، 

اإن لم اأقل باإن العبينا تفّوقوا على من 
اآتى بهم الزمن لي�صّجلوا م�صاركتهم مع 

فرقنا في دورينا الكروي

 متابعة / املدى

ك�س���ف تقري���ر �سحف���ي اإ�سب���اين، ع���ن م�س���ر جن���م 
بر�سلونة، القائد �سرجي���و بو�سكيت�س، عقب انتهاء 

عقده مع البار�سا، مع انق�ساء املو�سم املقبل.
وبح�س���ب �سحيفة "موندو ديبورتيف���و" االإ�سبانية، 
ف���اإن بو�سكيت�س، يدر�س االكتفاء مبا قّدمه لر�سلونة 
على م���دار ال�سنوات املا�سي���ة، والرحيل يف ال�سيف 
املقب���ل، من اأجل ترب���ة مغامرة اللع���ب يف الدوري 

االأمريكي.
و�سيخو�س بو�سكيت����س مو�سمه ال� 15 على التوايل 
مع بر�سلونة، من���ذ اأن مت ت�سعيده للفريق االأول عام 

.2008
واأ�ساف���ت ال�سحيف���ة، اأن هن���اك العدي���د م���ن االأندية 
االأمريكية التي حاولت �سّم بو�سكيت�س هذا ال�سيف، 
لك���ن الالع���ب رف�سها جميع���ًا، وقّرر اإكم���ال عقده مع 

بر�سلونة حتى النهاية.
ويعتر اإنرت ميامي اململوك للنجم االإنكليزي ال�سهر 
دافيد بيكهام، اأكرث االأندية رغبة يف �سم بو�سكيت�س، 
لكن الالع���ب رمّبا يلحق بالفري���ق يف املو�سم املقبل، 
رفق���ة �سديق���ه االأرجنتين���ي ليوني���ل مي�س���ي، جن���م 

باري�س �سان جرمان.
ويعلم بر�سلونة جيدًا، اأن هذا املو�سم هو االأخر يف 
عق���د بو�سكيت�س، لكن ال توجد اأي نّية يف تقدمي عقٍد 
جدي���د له، على افرتا�س اأنه هذا املو�سم �سيعتمد على 

ذكائه التكتيكي، اأكرث من لياقته البدنية.
وختم���ت ال�سحيفة، ب���اأن �سبب اآخر يع���ود اإىل رغبة 
بو�سكيت����س يف اال�ستمرار مع بر�سلونة هذا املو�سم، 
ه���و رغبته يف خو�س موندي���ال قطر وهو يف اأف�سل 
حاالت���ه، وه���و م���ا يك���ن اأن يح�سل علي���ه من خالل 

البار�سا حتت قيادة ت�سايف.

ميامي بيكهام يرغب في �صمِّ بو�صكيت�س
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حممد ابراهيم

 بغداد / املدى

�سمن م�سروعهما الريادي يف اإ�ساعة الثقافة 
الريا�سي���ة جلمي���ع عنا�سر لعبة ك���رة القدم، 
����س ب�سوؤون كرة  يحتفي االأكاديي املتخ�سّ
القدم د.كاظم الربيعي وزميله مدرب حّرا�س 
املرم���ى د.عبدالكرمي ناع���م، بتوقيع كتابهما 
)فن حّرا�س املرمى.. م�ستقبل روؤية ع�سرية( 
يف حفل تنّظم���ه اإدارة مركز اإفر�ست لالإعالم 
يف مت���ام ال�ساع���ة ال�ساد�س���ة ع�س���ر الي���وم 
اخلمي����س يف قاعة املرك���ز الكائنة يف عمارة 
ال�سّرافية بالقرب من بناية نقابة ال�سحفيني 

ال�سابقة.
وقال الربيعي ل�"امل���دى" :اأنتهينا من طباعة 
الكتاب بعد عمل طوي���ل بحثنا فيه عن كل ما 
يخ���دم حّرا�س املرمى، ويقع يف 165 �سفحة 
باالألوان، ا�ستُهلَّ حمتواه بوم�سات تاريخية 

تهي���زات  وتط���ّور  املرم���ى،  ِحرا�س���ة  ع���ن 
احلّرا����س، واأبرز ما يّيزه���م، ودور املدّرب 
معه���م، وركّزنا على �سبعة مب���ادئ للِحرا�سة، 

واأ�س�سها ومهّماتها".
كث���رة  اأم���ورًا  "ا�ستعر�سن���ا  واأ�س���اف 
وااللتق���اط  والتمرك���ز  التخاط���ب  مث���ل 
ال�سه���ل وخي���ارات ِحرا�س���ة املرم���ى، وكذلك 
االنق�سا����س لالإنقاذ والتوزي���ع، وهي اأمور 
تدعم ثقة احلار�س بنف�سه، واأ�سرنا يف اإحدى 
�سفحات الكت���اب اىل قانون التمرير اخللفي 
التدري���ب  وكيفّي���ة  احلار����س،  منظ���ار  م���ن 
على ذلك، م���ع الك�سف عن النق���اط الرئي�سّية 
للوحدة التدريبّية من خالل التعليم الدائم".

ولفت الربيعي اىل اأن "اأهم �سفات احلار�س 
ال�سرب���ات،  �س���ّد  براعت���ه يف  ه���ي  املث���ايل 
واإ�سن���اد الدف���اع، وم�س���ك الك���رات العالي���ة، 
وم�س���ك الكرات من م�ست���وى ال�سدر، وم�سك 

الك���رات م���ن حال���ة الط���ران، وَلِك���م الكرة، 
تكني���ك  عل���ى  يتوّق���ف  ذل���ك  وكّل  والقف���ز، 

احلار����س الذي بّينا كيفية ت�سّرفه مع كل من 
احلاالت املو�سوفة".

واأو�س���ح "لن ينج���ح اأي حار����س يف تاأهيل 
نف�سه خلو�س املباراة بجاهزية كبرة اإن مل 
يلتزم باالإعداد الب���دين ويتمّكن من التوافق 
احلرك���ي ويفهم فل�سف���ة مركزه وفق���ًا لتعّلمه 
وهن���اك  اخلطط���ي،  التكتيك���ي  التح�س���ر 
م�ساح���ة وافي���ة م���ن الكت���اب ت�سّل���ط ال�سوء 
على ذلك".واختت���م الربيعي "يبق���ى العامل 
�سن���ا  خ�سّ اإذ  حّدي���ن،  ذو  �س���الح  النف�س���ي 
�سفحات تتحّدث ع���ن اأنواع االإعداد النف�سي 
وُم���دده اإن كان���ت طويل���ة اأم ق�س���رة، وبّينا 
يف  النف�س���ي  واالخ�سائ���ي  امل���دّرب  دور 
عملي���ة التهيُّوؤ للمباري���ات ال�سعبة على وجه 
اخل�سو�س، م���ع �سرورة التدري���ب الذهني 
كاأ�سا����س لبناء احلار����س نف�سّيًا، فه���و املُنقذ 
ل  والداِعم ملعنوي���ات الالعبني عندما ي�ستب�سِ
ب�سجاع���ة يف حماية �سب���اك ناديه اأو منتخب 

بالده".

اإف���ر����ص���ت ل����الإع����الم ي��ح��ت��ف��ي ب��ك��ت��اب )ف����ن ح����ّرا�����س امل���رم���ى(

كاظم الربيعي
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كنت قد عرفت ب�شكل مبدئي 
باأطروحة عالم االجتماع والمفكر 

العراقي مح�شن مهدي المو�شومة 
)فل�شفة التاريخ عند ابن خلدون:  

درا�شة في التاأ�شي�س الفل�شفي 
في علوم الثقافة(  ـ التي ما زالت 
غير مترجمة ـ وقد خل�شت في 

مقال �شابق الى اأن اأهم ما ت�شمنته 
مقدمة هذه االطروحة هو تاأكيد 

د.  مح�شن مهدي اأهمية درا�شة 
ابن �شينا وابن ر�شد درا�شة دقيقة 

ال�شيما تاأثيرهما في فكر ابن 
خلدون. 

واأوا�ص���ل يف هذا املق���ال التعريف بهذه 
االطروح���ة بناء على م���ا حت�صلت عليه 
م���ن ن�ص���خة الكرتونية بطبع���ة فينك�س 
املنقحة 1970.  وت�ص���درت هذه الطبعة 
م�ص���ر  كروت�ص���ه)اإنه  بنديت���و  مقول���ة 
غري���ب اأن ُينظ���ر اإىل التاري���خ وُيعام���ل 
ملدد طويلة على اأنه اأكرث اأ�ص���كال املعرفة 
توا�صًع���ا، يف ح���ن اأن الفل�صف���ة كان���ت 
تع���د االأعل���ى والتاريخ الي���وم ال يتفوق 
عل���ى الفل�صف���ة ولكن���ه يق�ص���ي عليها. (  
وم���ن ه���ذه املقول���ة انطل���ق الباحث يف 
تن���اول م�صائ���ل وزعها يف �ص���كل نقاط، 
ومداره���ا درا�ص���ة التاري���خ م���ن منظور 
فل�صفي جدي���د يلتقي مع مفهوم التاريخ 
اجلدي���د ال���ذي طرح���ه املفك���ر الفرن�صي 
جاك لوغوف ويب���دو اأن الدكتور مهدي 
كان عل���ى اط���اع على نظري���ات مدر�صة 
لوغ���وف الفل�صفي���ة.  وهو م���ا اأفاده يف 
فهم فكر ابن خلدون فهما جديدا بو�صفه 
موؤ�ص����س فل�صفة يف التاري���خ.  والنقاط 

التي ت�صمنتها املقدمة هي: 
1.  اأن ث���ورة الفك���ر الغرب���ي احلدي���ث 
�ص���د الفل�صف���ة التقليدية مل تك���ن بعيدة 
املدى يف نتائجه���ا عما ح�صل يف جمال 
التاري���خ الذي يعن���ي و�ص���ف االأحداث 
التي وقعت و�صرحه���ا وار�صفتها كمواد 
للعل���وم العملي���ة والنظري���ة وحماول���ة 
اإثب���ات اأو ا�صتنتاج حم�صات �صرورية 
مرتبط���ة باأح���داث بعينه���ا وه���ذه ه���ي 
فل�صف���ة التاري���خ الت���ي بها تث���ار ق�صايا 
التاري���خ ب���ن القدماء واملحدث���ن اإثارة 
علمية بق�صد بل���وغ حقائق مو�صوعية، 
تتواف���ق واملفاهي���م واالأح���كام اخلا�صة 
بالعقل.  وهكذا تك���ون حلقائق التاريخ 
اآف���اق واقعي���ة ب���دل اأن تبق���ى يف اأبراج 
افرتا�صي���ة لي����س له���ا نظ���ر واقعي او 

مو�صوعي. 
ه���ذا الن���وع من النظ���ر قد يزع���ج الذين 
ينظ���رون اىل التاري���خ نظ���رة تقليدي���ة 
لكنه يث���ر وب�صكل اأعمق م�ص���اكل الفكر 
الب�صري واهمية ا�صتق�صائها ا�صتق�صاء 
عقلي���ا ومنطقي���ا، معه ال يك���ون التاريخ 
علما فقط بل ميكن اأن يكون فل�صفة فيها 

يتجلى تاريخ الفكر. 
وم���ا ق���ام ب���ه ابن خل���دون انه نظ���ر اإىل 
التاريخ كا�صكالي���ة معرفية، مما �صاعده 

يف تطوير فهمه له واأنه يرتبط مبا�صرة 
باالن�ص���ان واملجتم���ع اأك���رث م���ن فل�صفة 
يتعامل���وا  مل  القدم���اء  واأن  ال�صيا�ص���ة 
م���ع التاريخ علًم���ا م�صتقًا فرتك���وا فيه 
وبن���اء  درا�صت���ه  ت�صتوج���ب  فج���وات 
اإىل  ت�صتن���د  للتاري���خ  جدي���دة  علمي���ة 
مبادئ را�صخة يف جمال البحث العلمي 
م���ع الت�صكي���ك يف �صح���ة املعاي���ر التي 

اأر�صتها الفل�صفة ال�صيا�صية. 
2. اأن فح����س االأ�صا����س الفل�صفي ملبادئ 
علم جدي���د و�صعه ابن خلدون �صي�صاهم 
يف درا�صة اجلوان���ب املختلفة للمجتمع 
الب�ص���ري ويقوم على تطبيقها يف جمال 
التاريخ و�صرحها بو�صفها نتاج ظروف 
تاريخية معينة ؛  اأو من خال تف�صرها 
عل���ى اأنه���ا نت���اج رغب���ة غ���ر واعية يف 
خل���ق جمتمع “اإيجابي” اأو “تاريخي” 
اأو “علم���ي حقيق���ي” ؛  وم���ا و�صع ابن 
العل���وم  لدرا�ص���ة  “مقدم���ة”  خل���دون 
االجتماعية احلديثة اال بناء على رف�صه 
االنقي���اد املتحيز الأم���ور فل�صفية ودينية 
عقائدي���ة مل ي�صتط���ع املفك���ر امل�صل���م يف 
الق���رن الراب���ع ع�ص���ر املي���ادي حتري���ر 
نف�ص���ه منها.  واجلديد الذي تو�صل اإليه 
الدكت���ور حم�صن مه���دي ه���و تبني ابن 
خلدون نهجا علمي���ا يف درا�صة التاريخ 
يخال���ف الطريقة التقليدي���ة عرب فح�س 
مقا�صد املوؤرخن وما ي�صبق تف�صراتهم 
واأحكامهم بو�صفها نتاج ظروف نف�صية 

واجتماعية. 
3.  اأن التاري���خ عم���ل فل�صف���ي وال ميكن 
درا�صت���ه ب�ص���رف النظ���ر ع���ن ظ���روف 
ع�صره.  واأن درا�صة جتارب ابن خلدون 
وتاأمات���ه النظري���ة يف التاريخ تتطلب 
فه���م املب���ادئ التي عليه���ا ا�صتند واحتج 
وتو�ص���ل د.  مهدي اإىل ا�صتنتاج موقف 
اب���ن خلدون الفل�صفي من مبادئ املعرفة 
العلمي���ة وطبيع���ة النظ���ام االجتماع���ي 
ومب���ادئ الفل�صف���ة النظري���ة والعملي���ة 
وال���دور االجتماع���ي للفل�صفة يف عاقة 
املجتم���ع االإ�صامي بال�ص���رع والوحي.  
وال�صوؤال املطروح ه���و ما عاقة فل�صفة 
ابن خلدون يف التاريخ بالعلوم العملية 
االأخ���رى واجتاهات املوؤرخن يف كتابة 

التاأريخ االإ�صامي؟ 
اإن اأهمية ه���ذا ال�صوؤال تت�صح من تاأكيد 
الدكتور حم�صن مه���دي يف هذه املقدمة 
اأن���ه:  1(  �صيدر����س يف الف�ص���ل الراب���ع 
من االطروح���ة مو�صوع العل���م اجلديد 
وم�صكات���ه بق�ص���د الك�ص���ف ع���ن هيكله 
العام والعاقة ب���ن اأجزائه والتح�صر 
لفح�س مبادئه وطريقته و 2(  �صيتناول 
يف الف�ص���ل اخلام����س ف���ك االرتباط بن 
عل���م الثقاف���ة واالأ�صب���اب الت���ي ت�صكلها 
مثل الن�ص���اط االقت�ص���ادي واملوؤ�ص�صات 
احل�صرية والدولة وبن فل�صفة التاريخ 

كاأداة مفيدة للبحث التاريخي. 
وانه���ى حم�ص���ن مه���دي املقدم���ة ب�صك���ر 
االطروح���ة  امت���ام  عل���ى  �صاع���ده  م���ن 
قائ���ا:  )اإن���ه ل�صرف عظي���م اأن اأعرب هنا 
عن امتن���اين للجن���ة الفك���ر االجتماعي 
يف جامع���ة �صيكاغ���و وما اأتاحت���ه لهذه 
الدرا�ص���ة م���ن رعاي���ة حت���ى ا�صتكملت.  
واإنني مدين ب�صكل خا�س للربوفي�صور 
جون ي���و نيف رئي�س اللجن���ة الهتمامه 
وت�صجيع���ه وللربوفي�ص���ور اأوت���و فون 
�صيم�ص���ون لقراءته املخطوط���ة باأكملها 
حوله���ا  قيم���ة  اقرتاح���ات  وتق���دمي 
وللربوفي�صور اإيف ر.  �صيمون لقراءته 
الف�ص���ل اخلام����س وتو�صيات���ه ببع�س 

التعديات( . 
واتب���ع املقدم���ة ب�صك���ر وتقدي���ر موج���ه 
�صرتاو����س  امل�صت�ص���رق  مل�صرفي���ه:  
عب���ود  نبيه���ة  العراقي���ة  واالأكادميي���ة 
قائ���ا: )الأولئ���ك الذي���ن هم عل���ى دراية 
بالو�ص���ع احل���ايل للمن���ح الدرا�صية يف 
الفل�صفة االإ�صامية واعرتف باين مدين 
للربوفي�ص���ور لي���و �صرتاو�س م���ن ق�صم 
العل���وم ال�صيا�صية وما خ�ص�صه ب�صخاء 
من وقت���ه ملناق�صة العديد م���ن امل�صكات 
التي ظه���رت يف اثن���اء الدرا�صة وحول 
�صياق���ات بحث���ي واقرتاح���ه التعديات 
على الن�س.  اأخًرا، تدين هذه الدرا�صة 
يف معظمها للربوفي�ص���ورة نبيهة عبود 
م���ن املعه���د ال�صرق���ي.  واأن���ا مدي���ن له���ا 
ب�ص���دة مل�صاعدتها الكب���رة ولن�صائحها 
القيم���ة ونقده���ا البن���اء خ���ال مراح���ل 
اجناز بحث���ي كلها.  والكث���ر من اأوجه 
الق�صور يف هذه الدرا�صة تعود بالطبع 

يل خا�صة( . 
ه���ذا وق���د ت�صمن���ت االطروح���ة خم�صة 
ف�صول اهتم ف�صلها االأول بتقدمي خلفية 
تاريخي���ة ل�ص���رة اب���ن خل���دون الذاتية 
مببحث���ن االول تن���اول احلي���اة املبكرة 
والت���درب والث���اين تن���اول التط���ورات 
ال�صيا�صي���ة والعلمية الت���ي كانت جارية 
زم���ن اب���ن خل���دون يف املغ���رب العربي 
وعن���ون  خا�ص���ة.   م�ص���ر  ويف  عام���ة 
والقان���ون  بالفل�صف���ة  الث���اين  الف�ص���ل 
التاري���خ  فل�صف���ة  ع���ن  مباح���ث  وفي���ه 
واحلكمة وفل�صف���ة القانون يف املجتمع 
االإ�صامي والفل�صف���ة واالأ�صلوب ونظام 
العزلة.  وج���اء الف�صل الثال���ث بعنوان 
وفي���ه  الثقاف���ة  عل���م  اإىل  التاري���خ  م���ن 
مباحث ثاث���ة هي: )االإميان والتقليدية 
االإ�صام���ي/  التاأري���خ  يف  والعقاني���ة 
درا�ص���ة اب���ن خل���دون جدلي���ة التاري���خ 
االإ�صام���ي/ احلاج���ة اإىل عل���م الثقافة:  
بي���ان اأويل ملبادئ���ه(  وتن���اول الف�ص���ل 
مو�صوعات���ه  الثقاف���ة؛   )عل���م  الراب���ع 
وم�صكات���ه(  ومبباحث ح���ول الطبيعة 
الثقاف���ة  واأ�ص���ل  والثقاف���ة  الب�صري���ة 
الب�صري���ة والثقاف���ة البدائي���ة والثقاف���ة 
املتح�ص���رة )الدول���ة / املدين���ة/ احلياة 
االقت�صادي���ة/ العل���وم(  واهت���م الف�صل 
اخلام�س بدرا�صة)عل���م الثقافة:  مبادئه 
وطرائقه(  من ناحية مبادئ علم الثقافة 
كما حددتها نهايته���ا / الدولة والثقافة:  
االأ�صب���اب ال�صكلية واملادية / الت�صامن:  
الق�صية الفعالة يف �صبيل ال�صالح العام 
ه���ي ال�صبب االأخ���ر(  وختمت الف�صول 
مبلخ����س وا�صتنتاج���ات وبببلوغرافيا 
وفهار����س وب�صفحات بل���غ عددها ثاث 

مئة وخم�صا وثاثن �صفحة. 

العر����س  ه���ذا  عن���د  املقدم���ة  وتنته���ي 
التعريف���ي العام من)����س9� �س 13(  ثم 
وعنوانه)خلفي���ة  االأول  الف�ص���ل  يب���داأ 
تاريخي���ة وببلوغرافي���ا �صرية(  بثاثة 
مباح���ث ه���ي عل���ى الت���وايل:  1 احلياة 
املبك���رة والتدرب و2 التق���دم ال�صيا�صي 
والعلم���ي يف املغ���رب االإ�صامي و3 ابن 

خلدون يف م�صر. 
ل الباحث يف حياة ابن خلدون  وقد ف�صّ
الت���ي دامت ب���ن الثلث���ن االأخرين من 
الق���رن الراب���ع ع�ص���ر املي���ادي ومعظم 
�صنوات العقد االأول من القرن اخلام�س 
ع�صر.  وفيها �صارك ابن خلدون بفاعلية 
يف  وال�صيا�صي���ة  الثقافي���ة  احلي���اة  يف 
�صمال غ���رب اإفريقي���ا.  وكان على دراية 
وثيق���ة بالتاري���خ املعا�ص���ر وباالأحداث 
املهمة الت���ي جرت يف ال�ص���رق االأو�صط 
االإ�صام���ي وال�صرق االأق�ص���ى ومقاومة 
لاأت���راك  امل�صتم���رة  البيزنطي���ن 
العثماني���ن.  ف���كان لهذه االأح���داث كلها 
تاأث���ر عمي���ق يف فكره �ص���واء تلك التي 
خربه���ا بتجربت���ه ال�صخ�صي���ة اأو الت���ي 
جمعه���ا م���ن ق���راءة التاري���خ وروايات 
ي���راأى  وكان  وامل�صافري���ن.   الرحال���ة 
لاأح���داث  ال�صريع���ة  الوت���رة  اأهمي���ة 
والطابع اجلذري للتغير الذي اأنتجها.  
على عك�س احل���ركات والتغيرات التي 
حدث���ت يف الق���رون االأربع���ة ال�صابق���ة 
البني���ة  عل���ى  اأثره���ا  ترك���ت  والت���ي 
يف  االإ�صام���ي  للمجتم���ع  االأ�صا�صي���ة 
منت�ص���ف الق���رن الراب���ع ع�ص���ر وخلقت 

ظروًفا جديدة متاًما. 
والن درا�ص���ة االأح���داث التاريخي���ة عن 
د.   املوؤل���ف  اآث���ر  اأم���ر �ص���روري،  كث���ب 
���ا لتل���ك  حم�ص���ن مه���دي اأن يق���دم عر�صً
اأج���ل فه���م ذاك الع�ص���ر  االح���داث م���ن 
ومعرف���ة اأث���ره يف ن�ص���اأة اب���ن خل���دون 

وتكوين فكره. 
ومم���ا جاء يف هذا العر����س اأن االإ�صام 
كان اأك���رث ات�صاًعا يف القرن الرابع ع�صر 
مم���ا كان علي���ه يف الق���رن الثامن خال 
حكم ه���ارون الر�صيد للم���دة من)786-
ال�صليبي���ن  �ص���د  مت  وخاله���ا    )809
للهج���وم  وكان  �صوري���ا  �صواط���ئ  م���ن 
امل�ص���اد يف اآ�صيا ال�صغ���رى والبلقان قد 
قلل م���ن �صيط���رة البيزنطي���ن.  وكانت 
�صيط���رة امل�صلم���ن يف اإ�صباني���ا وج���زر 
البحر االأبي�س املتو�صط تتقل�س ب�صكل 
مط���رد يف مقابل تو�صع مكا�صب االأتراك 
ورو�صي���ا  ال�ص���ودان  يف  العثماني���ن 

والهند واإندوني�صيا واآ�صيا الو�صطى. 
وكان الغ���زاة )االأت���راك ال�صلجوقي���ون، 
والربب���ر  ال�صليبي���ون،  وامل�صيحي���ون 
والبدو العرب الرحل، واملغول(  ياأتون 

وميار�ص���ون  االجتاه���ات  جمي���ع  م���ن 
ب�صكل متك���رر التدمر واحلرق والنهب 
يف الب���اد العربي���ة.  وهو م���ا �صرع من 
وت���رة تفكك البن���ى الداخلي���ة ف�صقطت 
امل���دن الك���ربى يف اخل���راب ومت تدمر 
اأنظم���ة الري وترت���ب على ذل���ك تدهور 
االإداري  اجله���از  تف���كك  كم���ا  الزراع���ة 
واالت�صايل وتقل�ص���ت التجارة الدولية 
واملحلي���ة وتفاقم���ت ال�صرائب اجلائرة 
ح���روب  ل�ص���ن  �صبب���ا  كان���ت  والت���ي 
م�صتم���رة، فا�صت���وىل االإقطاعي���ون على 
االأرا�صي مم���ا زاد يف تدهور الباد من 
�صمال اإفريقي���ا وغربها مرورا بال�صاحل 
ال�صوري والع���راق وو�صوال اىل �صمال 
ب���اد فار�س.  وغدا �ص���كان املدن فري�صة 
ال�صحراوي���ة  القبائ���ل  لغ���زو  �صهل���ة 

والقرا�صنة واملجاعات واالأوبئة. 
ومل تكن تلك الكوارث على درجة واحدة 
يف الع���امل االإ�صام���ي اأو بالت�صاوي بل 
تنوع���ت يف خمتل���ف جوان���ب احلي���اة 
الثقافي���ة اأبان الق���رن الرابع ع�صر.  وقد 
حكم املغول ال�صرق اال�صامي وحكموه 
الف���رات.   نه���ر  اإىل �صف���اف  الهن���د  م���ن 
حكامه���ا  م���ن  امل�صلم���ة  الهن���د  وعان���ت 
والعنيف���ن  والقا�ص���ن  الطموح���ن 
مفتقرة اإىل تقاليد حكم �صيا�صي وفكري 
ع���ام وع���ادل.  وف�صل���ت حماول���ة �صالة 
اإبق���اء  يف    )1413-1320( توغل���وك 
الهن���د موح���دة حت���ت �صلطته���ا عندم���ا 
خ�صرت البنغال وجن���وب الهند يف عام 
1339.  وبع���د اأكرث من عقد من الزمان، 
بداأ انهيار الهند امل�صلمة يف امل�صي قدًما 

بوترة مت�صارعة. 
ا م���ن الغزوات  وق���د عانى الع���راق اأي�صً
املتتالي���ة وفق���د موقع���ه كمق���ر للخافة.  
لكن���ه متكن خال هذه املدة من ا�صتعادة 
بع����س ازدهاره ال�صاب���ق يف �صمال باد 
فار����س التي كان���ت معظ���م مدنها جمرد 
اأط���ال وكان���ت بغداد يف خط���ر م�صتمر 
من اخل���ارج ومن الث���ورات يف الداخل 
من قبل املحرومن والعاطلن عن العمل 
الذي���ن كانوا على ا�صتع���داد لنهب كل ما 

تركه الفاحتون وراءهم. 
العثماني���ن  ف���ان  االأنا�ص���ول  يف  اأم���ا 
وا�صل���وا تكوي���ن جي����س ق���وي ومنظم 
تطلع���ا اإىل اإ�صعاف بيزنط���ة التي ظلت 
اأ�صط���ول  م���ن دون  يف موق���ف دفاع���ي 
فع���ال ب�صبب اخلافات الداخلية وتدفق 
الغ���زاة من جميع االجتاهات.  وكان يف 
ال�صراع ب���ن العثماني���ن والبيزنطين 
فائ���دة حقيقي���ة مل�ص���ر الت���ي جن���ت من 
ب���اء املغ���ول الرهي���ب الذين كان���وا قد 
و�صل���وا اإىل دم�صق كم���ا كانت يف ماأمن 
م���ن التاأثر التخريب���ي للقبائل البدوية 
العربي���ة والرببرية الت���ي حتد حدودها 
املمالي���ك  حكامه���ا  واأخ���ذ  الغربي���ة.  
االأتراك بتطهر مناطقهم من ال�صليبين 
املتبقن ومقاومة الغزاة املغول بنجاح.  
واذا كان���ت م�ص���ر اأكرث ال���دول ازدهاًرا 
ف���اإن  االإ�صام���ي  الع���امل  وح�ص���ارة يف 
تون�س و�صرق اجلزائر كانت قد متتعت 
ببع����س االزدهار يف الن�صف الثاين من 
الق���رن الثال���ث ع�ص���ر والعق���د االأول من 
الق���رن الرابع ع�صر.  ويرجع ال�صبب يف 
ذل���ك اأ�صا�ًص���ا اإىل املوقع املمي���ز لتون�س 
كاأه���م ميناء بح���ري على �صاح���ل �صمال 
اإفريقي���ا.  ويف عهد احلف�صين تفاخرت 
الفخم���ة  اجلدي���دة  بالق�ص���ور  تون����س 
وامل�صاجد واملدار�س واحلمامات العامة 

واأنظمة املياه الفعالة. 

ُت�شيُر الدرا�شاِت الحديثِة اإلى 
اأَن حركات االإحتجاِج اأ�شبحت 

مجااًل خ�شبًا لي�َس فقط لِدرا�شتها 
بَو�شِفها �ُشلوكًا َمظلومًا اأو �َشكاًل ِمن 

اأَ�شكال التحوالِت االإجتماعية، اإَنما 
ِلتغيراٍت ِفي اُللغِة والِخطاب، وُهنا 

َينَبغي الت�شلُيم اأَن هذِه الَظواَهر 
ِبُبعَديها االإجتماعي و ال�شيا�شي 

غالبًا ما يتزامن معها تَمُثالِت 
ُلوكيٍة و َنف�شٍية قد تتج�شد  �شِ

ِباإ�شتدخاٍل لمفاهيَم َجديدة، وهنا 
ُرورَة اإِعادة اإنتِاجها �شمَن  َتكُمُن �شَ
اأن�شاقها االإجتماعية وال�شيا�شية. 

َتتميزاحَلركات ااِلإحتجاجية ذاِت الطِابع 
ال�َصاِخ���ط ِباإنه���ا ذاِت خطاب���اٍت حتولية، 
َكالَتي اأََخ���َذت َتر�ُصم َماحِمها يف َحركاِت 
ِبه���ا  وَتَذه���ُب  الع���راق،  يف  االإحتج���اِج 
بُعد ِمن احلاج���ِة اإىل اخَلدمات  امَلطال���ُب اأُ
والتَوظي���ف.  الأنه���ا، اأي احلاجات – يف 

باالأ�ص���ل  ه���ي  الي���وم-  َمعايراحلي���اة 
حاجاٌت نف�صيٌة و اإجتماعية لبقاء الَعي�س 
َنعِته���ا  املُن�ص���ف  َغ���ِر  َوِم���ن  ااِلإن�ص���اين 

باملطالب. 
فيه���ا  الِج���دال  االأ�صا�صي���ة  فاحلاج���ات 

لاإن�صان، اأما امَلطالُب فقد توؤخذ ِغابا. 
ِنقا����س  اإىل  احلاج���ة  َتنبث���ق  ُهن���ا،  ِم���ن 
حي���زِه  م���َن  �صِ الن�ص���وي  اخِلط���اب 
لي����َس  ال�صيا�ص���ي، كوُن���ه  االإجتماع���ي و 
ولي���َد الَلحظ���ِة، اأو ُم�صَتدَخ���ًا كم���ا ي�صاع 
عُنه بو�صِف���ه مفهومًا غربي���ًا لكنُه َيحتاُج 
اإىل مقوم���اِت َنق���د اخلط���اب، و االأَهُم من 
ذلَك اإلقاء الت�صوهات املعرفية التي حلقت 
ري الزماِن َواملكان.   بِه جانب���ًا وفقًا لُعن�صَ
���َد  ِ�َصيم���ا َواأََن َوت���ُرة الُعن���ِف املُوِج���ِه �صِ
املَراأة والعُنف املَنزيل اأَخذا ي�صكان عقبة 
ناِع الَقرار.   وحت���ِد للُم�َصرِع الِعراقي و �صُ
بَيد اأََن اإِ�صكالية اخلط���اِب الن�صوي َتكُمُن 
يِف اإعادِة االإنت���اِج مِلَفاِهيمِه ااُل�صولية اأي 
– املراأة كمفهوم وَهوية- �صمن �صياقهما 

االإجتماعي واللَُغوي وفقًا لزمكنتهما. 
َلقد جَتاوزت اِلدميُوقراطيات يف حتقيِق 
اأعلى قدٍر مُمكٍن ِم���َن االإِ�صتقراِر ِمن ِخاِل 
اإعادة اإنتاج امَلفاهيم ال باإ�صتدخالها ب�صكٍل 
مبا�صر، َوُهو االأُمر نف�صُه الذي قد ينطبُق 
َعل���ى الدميوقراطِي���ِة َذاِتِه���ا - َكَمُفهوم – 
ُموئيل ِهنِتكُتون  يف اإ�صارٍة وا�صح���ٍة ِل�صَ
يِف ِكتاب���ِه امَلُوَج���َة الَثالث���َة، ِبقول���ِه:  اإَِن 
الدُميقراطَي���ة التِي َتنَج���ُح يف َبلٍد ما. . . 

لي�َس بال�صرورِة �َصتنجح يف اآخر. 
اإذ َحت���ى َمفه���وَم الن�صوي���ة ه���و االآخر. .  

�صكِالياِت اخِلطاِب  َم���ن اإِ ال ي���َزاُل يرزُح �صِ
حت���ى يف ال���دول املُتَقِدم���ِة دمُيوقراطًي���ا 
اأَوَلوي���اِت  اأَن  اإال  خُمتل���ف،  نح���ٍو  عل���ى 
اخِلط���اب الِ جداَل ِفيها، وه���َو ما َح�صمت 
اأَمره���ا.   في���ِه  الدميوقراطي���ات املُتقدم���ة 
فالُعن���ُف َو اإِنه���اِء االإِف���اِت ِم���ن العق���اِب 
ملُرَتكِب���ي اجَلرائ���م ِبح���ِق امل���راأة ال ُي���ربر 
ِبغ����سُ الَط���رِف تافي���ًا للُعن���ِف َوالُعن���ف 

املُ�صاد. 
»الرج���ُل وحدُه اأبرٌت يف احلي���اِة، َواملراأُة 

عقيٌم قاعدة«. 
بيح���ة ال�َصي���خ  ِبه���ذِه الَكِلم���ات َقَدم���ت �صَ
ة  اأحم���د ِكتاُبه���ا َاوُل الَطري���ِق اإىِل الَنه�صَ
الن�صوي���ة يف الع���راق ع���ام 1985، االأمر 
يف  كث���رًا  الوق���وَف  ي�صتدع���ي  ال���ذي 
جَناحه���ا بتوظيِف اخِلط���اب وفقًا لزمانِه 

ومكان���ِه اآن���ذاك.  رمب���ا جنح���ت �صبيحة 
ي���خ اأحم���د يف اإع���ادة اإنت���اج امَلفهوم  ال�صِ
اآن���ذاك، و و�صعِه على الطري���ق كنه�صة.  
اإال اأَن َعملية اإعادة اإنتاج َمفهوم الن�صوية 
الَت�صُوُه���ات  يف  تتَمث���ُل  اإرتباط���ات  َل���ه 
ق���ت باملراأة  املَعرفي���ة و الَنف�صي���ة التي حَلِ
اآث���ارًا يف  ذل���َك  ت���رَك  و  اأ�ص���ًا  كمفه���وم 
لغ���ات  يف  اجلمع���ي  اللغ���وي  الاوع���ي 

وثقافات خمتلفة. 
ه���ذِه  نف�ص���ُه  الكان  ج���اك  ناق����َس  حي���ُث 
اجُل���ذور، و�َصَخ����سَ ِمن خ���اِل حَتلياتِه 
النف�صي���ة باإن َهوي���ة االأُنث���ى َت�صكلت ِمن 
فًا  نق����سٍ – هَو ال َيقُر ِبذل���َك – لكنُه وا�صِ
ياق���اٍت اإنَعَك�صت يف  مَن �صِ تل���َك الَهويُة �صِ
اللغ���ة ويف الاوعي ال���ذي َيعك�ُصها، َكما 
اأن���ُه َعزَز ِم���ن َمفهوِم جاك دِري���دا “ُثنائية 

ىل اأََن االأُنثى َكَمفهوم  االأَ�صداد” وَخلُ�َس اإِ
مل يت�صكل خارَج �صياق���ات اللغة والوعي 

لكَن َت�َصكَلُه كاَن ِبطرٍق �صلبية. 
و مِبقارب���ٍة نوعي���ٍة، جَنُد اأَن م���ا �َصخ�صُه 
اجُل���ذور  ذاَت  ُه���و  نف����سِ  َكع���امِل  الكان 
الت�صخ�صي�صية عن���َد َن�صر حامد اأبو َزيد 
َكُمفك���ر وباح���ث يف نق���د اللُغ���ة الَعربيَة.  
َفف���ي كتاب���ِه - َدوائ���َر اخَل���ُوف- اإِعتم���َد 
�صم���ن   – الَن����س  حتلي���ِل  يف  اأدوات���ُه 
�صياقات���ِه التاأريخي���ة ولَي�ص���ت املُقد�ص���َة- 
اآَخ���َذ  اأَن���ُه  اإِال  بالَط���ربي  اإ�صادت���ِه  وم���ع 
الط���ربي مُنَتِقدًا اإِي���اه بَت�صميِنِه مفاهيمًا 
ياق���اِت الطربي  اأُ�صطوري���ًة َتتماه���ى و�صِ
االإجتماعي���ة يف ذلَك الزمان ح���ول املراأة 
كمفهوم يف َتف�صرِه الإِن���زاِل اآدَم و حواء 
م���ن اجَلن���ة، و اأََنه���ا – اأي ح���واُء املراأَة- 

ه���َي التي اأَغرت���ُه و ِبالتايل ُعِقَب���ت َجزاَء 
ذل���َك لُتو�صف باأنها َحي���ٌة ُتُو�صُم باالإغواء 
ن�ص���ي و ُعُقوَبُتها اأن حَتي�َس كَل �صهٍر  اجِلِ
م���رًة.  يف حن اأَن الِغواية مَتت لهما على 

حٍد �صواء. 
َق���د َتكوُن هذِه االأ�ُصُط���ورات كانت �صائدًة 
اآنذاك، لكَن اأبو َزيد َيرى اأن فيها اإنزياحًا 
اأُ�صطوري���ًا للن����س املُقد����سِ نف�ص���ُه، واأَن 
 – للم���راأة   – الَتف�ص���ر  ه���ذا  مَتُث���ات 
�َص���دت يف الاَوع���ي اجَلمع���ي املُتَكِلِم  جَتَ
بالَعربية.  اأبعُد م���ن ذلَك- يرَى َن�صر اأبو 
ري���ًا متار�صُه  َزي���د اأن ثم���ة متمي���زًا ُعن�صُ
ها من خاِل َتنوين االإ�صم  اآلياُت اللُغِة َنف�صِ
املُذَكر العربي دون االإِ�صم املوؤنث الَعَربي 
و ُتعام���ل اآلي���ات اللُغ���ة االإ�ص���م العرب���ي 
املوؤنث �صاأنُه �صاأَن االإ�صم االأَعَجمي والذي 

ال ُيَنَون بدوره. 
وَنتيج���ًة للَتميي���ِز اللُغوي َي���رى َن�صر 
حامد اأبو َزي���د اأَن ثمَة ِخطاب و خطابًا 
اآخرًا م�صادًا ُتنتجه اإ�صكالياُت اللُغة يف 
تعاملها مَع َمفهوم املَراأة.  ِبذاِت الوقت، 
د اأنُه َيَتطابق مَع جاك الكان و دريدا  جَنُ
فهما  يف َمفهوم ثانئية االأ�صداد يِف َو�صِ
َهوية االأنثى �صمَن �صياقات اإجتماعية 
مغايرة واإن اإخَتَلف���ت ِمن حيث الزمان 
وامل���كان.  اإذ جَت���در االإ�ص���ارُة ُهن���ا- اأَن 
ثقاف���اًت ولغاٌت اأُُخرى َق���د حَتَتمُل ذاَت 
اَلت�صُوهات املَعِرفي���ة والَنف�صية للمراأة 

َكمفهوم َوهوية. 
يف  امَلفاهي���م  اإنت���اِج  اإع���ادُة  لذل���َك، 
اخِلط���اِب الن�صوي العراق���ي و العربي 

هي تع���اين من ت�صوه���اٍت ال�صعورية/
لُغوية باالإ�ص���ل، َجذَرتها اآليات َتف�صر 
�َصدت يف الاوعي  الَن�س واللُغ���ة وجَتَ
خط���اب  اأي  واإَن  املَ���ُوروث،  اجَلمع���ي 
�صيواجه���ُه خطاب���ًا م�ص���ادًا نوعيًا كما 
َيم���ا َو اأَن  ي�صمي���ه َن�ص���ر اأب���و َزي���د، �صِ
والَع�صائري���ِة  الديني���ِة  امُلوؤ�َص�صت���ن 
مُتار�ص���اِن ذاَت اخلط���اِب املُ�ص���اد علَى 
َعاب���د  حمم���د  ناق����َس  َوق���د  االأغل���ب.  
اجلِاب���ري يِف ِكتاب���ِه )الدمُيوقراطي���ة، 
امَل���راأة، َدور القان���ون يف اِلفكر الَعربي 
اإلتَح���والت  كالي���ات  اإ�صِ االإ�صام���ي(  
االإجتماعية ُمعااًل بذلَك اأَن َما َيحتاجُه 
املُجتم���ع ُهو اإعادُة جَتدي���ٍد للمفاهيم ال 
اإع���ادَة اإحياٍء الأُخرى َبالية حتَت ِم�صلة 
اإحي���اء الِقيم، َوالَتي َقد ال َتف�صُح طريقًا 
الإع���ادة اإنتاِج ماهو جدي���ٌد َو ُم�صَتدخل 
ياق���اٍت اإجتماعيٍة ُمعا�ص���رة.  االأَمَر  ِب�صِ
ال���ذي مَين���ُح املوؤ�ص�صت���اِن – الديني���ة 
والع�صائري���ة - ذات اخلط���اب الَتبع���ي 
ه���و  االأرج���ِح  عل���ى  دورًا  املُهَيم���ن،  و 
م���ا ُي�صِع���ُف دوَر املُ�ص���ِرِع و َيح���دو بِه 
اإىل الُرك���وٍن اإىل خط���اِب اِلقي���م ِخ�صيَة 
اإع���ادة جَت���دد املفاهيم �صم���َن �صياقات 
راع  اإجتماعية، و بالت���ايل َي�صتمُر ال�صِ
املُجتمع���ي، اإال يِف ح���ال اإع���ادِة اإنت���اج 
ميع ِقواه،  َت�صمن اِل�صل���َم املُجتمعي جِلَ
وه���ذا ال َيُتم اإال بت�صحي���ح الَت�صوهات 
املعرفية التي ُتخفُف من وطاأ’  الَتمميز 
واالإبت���زاِز للم���راأة م���ع اإق���راِر َقوانَن 
حَتمي املراأة و الَرجل على حٍد �صواء. 
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 د.  نادية هناوي

 حيدر الجوراني

َمفهُوم المراأة بين الَت�ضُوهات الَمعرفية و اأَزمة الخطاب و الخطاب الم�ضاد

بع���د االخفاق الوا�صح والرف�س امل�صتم���ر وال�صخرية املرة التي يجابه 
به���ا اال�صام ال�صيا�ص���ي، يف العراق واملنطقة واق���ع حالنا ي�صاأل:  ترى، 
م���ا ال���ذي �صيبقى منه يف العقدي���ن القادمن؟  واإىل مت���ى �صتظل اأحزابه 
امل�صلح���ة مم�صكة ببنادقها؟  فيما ت�صر معطي���ات الع�صر اىل اأنَّ منعطفًا 
كوني���ًا �صيع�ص���ف مب���ا تبق���ى م���ن اأفكاره���م وت�صوراته���م ع���ن احلي���اة 
وال�صيا�ص���ة واالقت�ص���اد الت���ي اخت���ربت من قبله���م، واعرتف���وا بف�صلها 

بال�صنتهم. 
يف منطقتن���ا العربي���ة وال�صرق او�صطي���ة نظامان ديني���ان، ا�صاميان، 
ال�صعودي���ة واإي���ران، تنبه���ت االدارة ال�صعودية، وعلى ي���د ملكها حممد 
ب���ن �صلم���ان اىل اأنَّ ري���اح التغير �صتع�ص���ف، واأنَّ الدول���ة يف الريا�س 
اآيل���ة اىل ال�صق���وط، ال حمالة، اإن ظلت ت�صرك امل�صاي���خ يف مكة واملدينة 
بعمله���ا و�صم���ان بقائه���ا، فكان���ت واقع���ة الفور�صي���زن ح���دَا فا�صًا بن 
مرحلتن)ال�صق���وط والبق���اء(  وم���ن ي���زر اململك���ة الي���وم �صيج���د دول���ة 
خمتلف���ة جدًا، ف���ا �صلطة هناك اإال �صلط���ة الدولة الر�صمي���ة، التي تعتمد 
القوان���ن املدني���ة يف موؤ�ص�صاتها، اأما اع�صاء هيئ���ة االمر باملعروف فقد 
مت التخل����س منهم بالقوة، فاأودع ال�صجن م���ن اأودع، وتخلى عن حليته 

وع�صاه بالقوة من تخلى، وانتهى االمر. 
لكنَّ ال�صوؤال االهم هو هل �صتبقى اإيران )اال�صامية(  كما هي؟  مم�صكة 
باأغلف���ة الكت���ب ال�صماوي���ة دون م�صمونه���ا، وترفع امل�صح���ف ومفاتيح 
اجلن���ان وال�صحيفة ال�صجادي���ة بوجه كلِّ تظاهرة �صده���ا، مدعية باأنها 
وكيل���ة الل���ه يف اأر�صه، وبانتظ���ار اإقامة دولة اأهل البي���ت املوعودة، مع 
يقينه���ا و�صعبه���ا باأنَّ هذه اخلدعة مل تعد تنطلي عل���ى اأحد، واأنَّ ال�صعب 
حمك���وم بالق���وة ال بقوة الفك���ر، واأنَّ ف�صحة احلريات الت���ي متنح له لن 
تك���ون كافي���ة، يف ظل املتغ���رات الكونية، واأنَّ برناجمه���ا يف التو�صعة 
عل���ى ح�صاب �صعوب املنطقة ال بد من نهاية ل���ه، وهي مطالبة بكف يدها 
عن العراق و�صوريا ولبنان والبحرين واليمن، واأن عماءها يخ�صرون 

مواقعهم يوما اثر اآخر. 
معل���وم اأن ال�صعودي���ة مل جتن من تدخلها يف لبن���ان والعراق و�صوريا 
واليمن خال عقد ون�صف اإال ت�صويهًا م�صاعفًا ل�صورتها املعروفة بدعم 
االره���اب، لك���نَّ انتباهتها املتاأخ���رة لذلك كانت نقلة نوعي���ة يف املنطقة، 
فق���د رفعت يدها عن لبنان باالنتخابات االخرة، بعد اأن رفعت يدها عن 
م�صر والع���راق و�صوريا، وها هي ت�صارع يف انهاء احلرب باليمن، ومل 
تك���ن لتقوم بهذه لوال تخليها عن فكرة دعم اجلماعات اال�صامية، وترك 
ال���دول تق���رر م�صرها بنف�صها، وثب���ات بطان قيام الدول���ة اال�صامية، 
االم���ر الذي ال تريد اأن تتنبه له اإيران، التي مازالت تخدع ال�صيعة بقيام 
دولته���م ال�صيعي���ة، وت�صر على نق���ل م�صاكلها الداخلية خ���ارج حدودها، 
وال���ذي اأحلق ب�صعبها اأفدح ال�صرر، فزائر ايران اليوم يجد �صعبًا ناقمًا، 
منقو�ص���ًا يف حقه بحيات���ه، مرتوكًا مل�صره، يعاين م���ن فتك املخدرات، 

وتهالك املدن، وغليان قومياته يف اجلنوب والغرب. 
ذريع���ة اإقامة دولة والي���ة الفقيه، املُ�صَتثمرة �صيا�صي���ا من قبل الف�صائل 
اال�صامي���ة امل�صلح���ة يف الع���راق مرهون���ة بالوج���ود االي���راين نف�صه، 
وبعدد البنادق وامل�صرات، لكنها وبعملها املحموم على ا�صعاف الدولة 
تخ�صر املزيد من جمهورها العراقي، فال�صعوب قبل الدكتاتوريات �صيء 
وبعدها �صيء اآخر، ومع اأنَّ �صعبنا بطيئ يف ا�صتجابته لاإفاقة من البنج 
الع���ام، الذي تخ���در به ط���وال العقدين املا�صي���ن اإال اأنَّ ذلك ل���ن ي�صتمر 
طوي���ًا، وما اخفاق االطراف الدينية ال�صيعي���ة حتديدًا يف االتفاق على 

ت�صكيل احلكومة اإال �صورة جلية عن ف�صل امل�صروع اال�صامي برمته. 
نعم، ما اأق���رب الباب وما اأقرب الطريق، لكنا، �صن�صل، اأكنا عائدين من 
مدين���ة بعيدة اأو من ال�صوق القري���ب، واإذا كان اليقن اأ�صهل الطرق فقد 
انتهت عقلية القرون الو�صطى، فالفكر والعلم احلديث اآفة كبرة، قادرة 
عل���ى ابتاع طفيليات اجلهل، وعا�صف���ة العلوم قمينة بانتزاع العقل من 
دائرة اليقن البليد ذاك، ومهما طال الزمان اأو ق�صر، فاأن اإطالة التخدير 

بالتخدير يولد املناعة منه. 

قناطر

 طالب عبد العزيز

ما اأ�ضيق الباب ما اأقرب الطريق

اأطروحة مح�ضن مهدي:  مقدمة ومبحث اأول
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واج���ه املهتم���ون بال�ش���ينما يف ال�ش���نوات االخ���رة، 
اختفاء وا�شمحالل عديد االفالم القدمية والتي ي�شكل 
الكث���ر منه���ا وثائ���ق لبداي���ة ع�ش���ر ال�شينم���ا، واي�شا 
توثيق���ا مل�ش���رة خمرج���ن قدم���اء عان���ت اأفالمهم هذه 
امل�شكلة، فالغالبية العظمى من االأفالم التي مت اإنتاجها 
يف الع�ش���ر ال�شام���ت تعت���ر االآن �شائع���ة اإىل االأب���د. 
مت ت�شوي���ر اأفالم الن�ش���ف االأول من الق���رن الع�شرين 
عل���ى قاع���دة غ�ش���اء ن���رات ال�شليل���وز غ���ر م�شتق���رة 
وقابل���ة لال�شتع���ال ب�شدة، االأم���ر الذي تطل���ب تخزيًنا 
دقيًق���ا الإبطاء عملي���ة التحلل احلتمية مب���رور الوقت. 
مل يت���م حف���ظ معظ���م االأف���الم امل�شنوع���ة م���ن خمزون 
الن���رات ؛ على مر ال�شنن، انه���ارت �شورهم ال�شلبية 
واملطبوع���ات اإىل م�شح���وق اأو غب���ار. مت اإعادة تدوير 
العدي���د منه���ا ملحتواه���ا الف�ش���ي، اأو مت تدمره���ا يف 
حرائ���ق اال�شتودي���و اأو القبو. لك���ن ال�شبب االأكر كان 
التدم���ر املتعمد. كما يو�ش���ح روبرت اأ. هاري�س، عامل 
احلفاظ عل���ى االأفالم، »مل تنجو معظ���م االأفالم االأوىل 
ب�شب���ب الن���كات اجلماعي���ة م���ن قب���ل اال�شتوديوهات. 
مل يك���ن هن���اك اأي تفك���ر يف اإنق���اذ ه���ذه االأف���الم. لقد 
احتاجوا بب�شاطة اإىل م�شاحة قبو واملواد كانت باهظة 
الثم���ن من���زل.« ]12[ كانت االأف���الم ال�شامتة ذات قيمة 
جتاري���ة قليلة اأو معدومة بع���د ظهور االأفالم ال�شوتية 
يف الثالثينيات، وبالتايل مل يتم االحتفاظ بها. نتيجة 
لذل���ك، مت اقراح احلفاظ على االأفالم ال�شامتة النادرة 

االآن كاأولوية عالية بن موؤرخي االأفالم.
ب�شب���ب ه�شا�ش���ة خم���زون االأف���الم، ع���ادًة م���ا يت�شمن 
احلف���ظ املنا�ش���ب للفيل���م تخزي���ن ال�شلبي���ات االأ�شلية 
)اإذا جن���ت( واملطبوع���ات يف مرافق يت���م التحكم فيها 
باملن���اخ. مل يت���م تخزي���ن الغالبية العظمى م���ن االأفالم 
به���ذه الطريق���ة، مم���ا اأدى اإىل تده���ور وا�ش���ع النطاق 

ملخزون االأفالم.
يف �شي���اق احلف���اظ عل���ى الفيل���م، ي�شل���ط م�شطل���ح » 
احلف���ظ الرقمي » ال�شوء على ا�شتخ���دام التكنولوجيا 
الرقمي���ة لنق���ل االأفالم م���ن 8 مم اإىل 70 مم يف احلجم 
اإىل �ش���ركات النق���ل الرقمية، وكذلك جمي���ع املمار�شات 
ل�شمان طول العمر والو�شول اإىل الرقمية اأو املولودة 
رقمًي���ا م���واد الفيل���م. م���ن الناحي���ة التقني���ة والعملية 
البحتة، يرمز حفظ الفيلم الرقمي اإىل جمموعة فرعية 

حمددة مبجال من ممار�شات املعاجلة الرقمية.
وم���ع �شيوع فك���رة الرميم التي ا�شبح له���ا موؤ�ش�شات 
كب���رة، ب�شبب الفائ���دة الكبرة منه���ا، وتوجه الكثر 
م���ن البلدان له���ا الإعادة ترمي���م اأفالمها، مث���ل موؤ�ش�شة 
�شكور�شيزي لرميم االفالم وهي من اأوىل املوؤ�ش�شات 
الت���ي عملت يف ه���ذا املجال، وم���ن هنا ب���داأت ت�شتعاد 
العدي���د م���ن االف���الم القدمي���ة والت���ي اأ�شابه���ا التلف. 
فبع���د 100 ع���ام عل���ى فيل���م )ذا كي���د( “الطف���ل”، اأول 
فيل���م روائي طوي���ل اأخرجه وق���ام ب���دور البطولة فيه 
�شاريل �شابلن، ت�شتخدم �شرك���ة فرن�شية التكنولوجيا 
احلديث���ة لتح�شن ج���ودة ال�شور يف بع����س من اأ�شهر 
اأف���الم الكوميدي���ا ال�شامت���ة به���دف عر�شه���ا يف دور 
ال�شينما بجمي���ع اأنحاء العامل. وقب���ل �شنوات �شنحت 
يل الفر�شة يف مهرجان ابو ظبي مل�شاهدة فيلم املخرج 
االأرمن���ي باردجان���وف )ل���ون الرمان( وه���و واحد من 
كال�شيكي���ات ال�شينما، الذي عر�س يف املهرجان مرمما 

من قبل موؤ�ش�شة �شكور�شيزي.
وهك���ذا خ�ش�شت اأغل���ب املهرجانات ق�شم���ا خا�شا يف 
برناجمه���ا يت�شم���ن عر����س االف���الم املرمم���ة، لتعطي 
دافعا ل�شينما العامل لالأهتمام بهذ االلية حلفظ افالمها، 
واي�شا تويف فر�ش���ة للجيل اجلديد يف متابعة العديد 

من االفالم.
)يتبع(

ب�شبب ه�شا�شة مخزون الأفالم، 
عادًة ما يت�شمن الحفظ المنا�شب 
للفيلم تخزين ال�شلبيات الأ�شلية 

)اإذا نجت( والمطبوعات في 
مرافق يتم التحكم فيها بالمناخ. 

لم يتم تخزين الغالبية العظمى 
من الأفالم بهذه الطريقة، مما 

اأدى اإلى تدهور وا�شع النطاق 
لمخزون الأفالم.

ن�شرت الممثلة مريم �شيالري 
المعروفة با�شم الفنانة كليمنتين 

�شيالري موؤخرا مذكراتها التي 
تحمل عنوان “الكلمات المحرمة” 

عن من�شورات األبان مي�شيل وهي 
تعر�ض حالًيا في م�شرح ماثورين 
م�شرحية “حياة”، المقتب�شة من 

كتاب غي دي موبا�شان.

م���رمي �شي���الري اأو كليمنت���ن ه���ي ابنة 
ال�شحفي اأندريه �شيالري. بعد ح�شولها 
على �شه���ادة البكالوريا، اأم�شت عاًما يف 
الوالي���ات املتحدة، وعند عودتها، اأخذت 

درو�ًش���ا يف التمثيل والغن���اء والرق�س. 
وبع���د ف�شلها يف املعه���د الوطني للفنون 
امل�شرحي���ة، ان�شم���ت اإىل جمموع���ة من 
االأ�شدق���اء املو�شيقي���ن الذي���ن ي���وؤدون 
مو�شيقى اجلاز يف ال�شارع. وغنت علًنا 
الأول م���رة يف اأقبية �شرق�شطة باإ�شبانيا. 
وبع���د عودتها م���ن الرحل���ة، قامت بعمل 
مقهى امل�ش���رح يف “�شبلينديد”ثم عملت 
يف االذاع���ة يف رادي���و 7، حي���ث قابل���ت 

ممثلن، و�شاركت يف تقدمي برامج..
ظه���رت الأول م���رة يف فيل���م )غار�ش���ون( 
عام 1983للمخرج كلود �شوتيه مع اإيف 
مونت���ان ونيكول جار�شي���ا. ثم ا�شتمرت 
يف اأداء العدي���د م���ن االأدوار، منه���ا دور 
اأم مقاوم���ة يف فيل���م )بالن����س وم���اري( 
ع���ام 1984، و�شديقة مزعج���ة يف فيلم 
)الفتي���ات( ع���ام 1985اأو زوج���ة كل���ود 
برا�شور يف فيلم )الغجر( عام 1986من 
عمل���ت  بروكا.كم���ا  دي  فيلي���ب  اخ���راج 
يف نف����س الع���ام مع جان ج���اك بينيك�س 
وك�ش���رت �شورته���ا كممثل���ة ذات ادوار 
خفيف���ة لتلع���ب دور زوج���ة حمبط���ة يف 
فيلم )امل���راة ال�شرية(..ويف عام 1992، 
حازت عن فيلمها )ليل���ة هندية( مع جان 
جلائ���زة  تر�شي���ح  عل���ى  انغلي���د  هوغ���ز 

�شيزارالأف�ش����ل دور م�شاعد،ثم حتولت 
ع����ام  املتوح�ش����ة(  )اللي����ايل  فيل����م  اىل 
1992 للمخرج �شريل كوالرد، وبعدها 
لعبت دور �شديقة ايزابيل ادجاين عام 
1993 يف فيل����م )ق�شي����ة �شامة( قبل ان 
متث����ل �شل�شلة م����ن االفالم الت����ي حققت 
جناحا جماهري����ا مثل )انتقام �شقراء( 
ع����ام 1994و)الل�شو�����س( عام 1994، 

و)اخوات ال�شم�س( عام 1997..
ومل تكت����ف كليمنتن �شيالري بالتمثيل 
يف ال�شينم����ا وامل�ش����رح فقط ب����ل قدمت 
العدي����د م����ن االف����الم التلفزيوني����ة على 
ال�شا�ش����ة ال�شغ����رة مثل )ام����راأة لرجل 
عازب(ع����ام 1998، وفيلم )م����راآة املاء(

ع����ام 2004، و)اطف����ال اوري����ون( ع����ام 
2008، لكنها عادت اىل ال�شينما باأفالم 
حققت جناحا كب����را مثل )ملكات ليوم 
واحد( ع����ام 2001،و)روح �شيئة( عام 
2003، وفيلم )االختالف( مع فران�شوا 
برليان����د، ويف ع����ام 2009 لعبت دور 
مفو�شة �شرطة يف م�شل�شل )اخلطوات 
االوىل(كما قدمت دور االأم املدمنة على 
الكح����ول يف فيلم )املتبن����ن( وهو اأول 

فيلم اأخرجته املمثلة ميالين الور.
موق����ع فران�����س انفو اأجرى ح����وارا مع 

�شي����الري حتدث����ت في����ه ع����ن مذكراته����ا 
املن�شورة حديثا ومر�شها اخلطر جاء 

فيه:

 �ص���در ل���ك م�ؤخ���را كت���اب )الكلم���ات 
المحرمة( الذي تحدث���ت فيه عن نجاتك 
م���ن مر�ض ال�ص���رطان، فه���ل كان محاولة 

للم�صاعدة ام لم�صاركة االخرين اآالمهم؟
- مل يكن م����ن ال�شهل اجابة من ي�شاألني 

ع����ن مر�شي باأنن����ي ا�شب����ت بال�شرطان 
وتناولت الع����الج الكيميائ����ي ملدة �شتة 
اأن  ه����و  خم����اويف  اأ�ش����واأ  اإن  ا�شه����ر، 
ينظ����ر النا�����س اإيل ب�ش����يء م����ن ال�شفقة 
عندم����ا يكت�شفون ذل����ك. يجب اأن يعرف 
النا�����س اأنن����ي حمظوظة ج����ًدا. فلم تتح 
له����م الفر�ش����ة خلو�����س ه����ذه املغامرة. 
مر�شي،اإن����ه مغامرة،، فاأن����ا ل�شت ميتة 
وال اأن����وي املوت قريبا.اإن����ه لي�س حكمًا 

علي����ك اأن تك����ون مري�ش����ًا، اإن����ه اختب����ار 
وال  يزي����دك،  واالختب����ار  ل����ك  مين����ح 

ينق�شك”.

  ف���ي هذا الكتاب، تحكي���ن تجربتك مع 
�صرطان الق�ل�ن هذا، الذي تم ت�صخي�صه 
في 2019. اأنت تق�لين اإنك قد تميزت به 

عن �ص�اك. هل كنت خائفة؟
- مل اأك����ن خائف����ة. احيانا كن����ت حزينة 
ج����دا وم����ا اأحت����دث عن����ه يف كتابي هو 
باالأحرى الن����ور الذي جلبه يل ال�شفاء. 
كنت بحاجة للتح����دث مع اجلمهور الأن 
هن����اك حلظات من الوح����دة، رمبا كانت 
الوح����دة ه����ي الت����ي تهاجمن����ي اأحياًنا، 
الوح����دة  اخلوف.جعلتن����ي  ولي�����س 
اأرغب خ����الل تل����ك االأ�شه����ر، اأن اأحتدث 
�شخ�����س  اأول  وكان  م����ا  �شخ�����س  اإىل 
رغب����ت يف التحدث اإليه ه����و اجلمهور، 
ال�شخ�����س ال����ذي األتقي ب����ه، والذي كان 
مع����ي ل�شن����وات...اأردت اأن نتحدث عن 
املر�����س حتى ي�شبح اأم����ًرا �شائًعا. اأعلم 
����ا ال يريدون التحدث  اأن هناك اأ�شخا�شً
ع����ن ال�شرط����ان لديه����م، لكن����ي اأري����د اأن 
اأحت����دث عنه...”اإنه مث����ل الزلزال، هذا 
النوع م����ن املر�س. عندم����ا تخرج منه، 

يج����ب اأن تك����ون ق����ادًرا عل����ى معرفة ما 
مررت به الأنها جتربة حياتية.”

���ا   اأنت تتحدثين كثيًرا عن الم�ص���رح اأي�صً
ف���ي ه���ذا الكت���اب، وتق�لي���ن اإن���ه يجعل���ك 
تعي�ص���ين. اإنه يجعلك ت�صتمرين. هل حياتك 

هي على الم�صرح؟
-حياتي هي العم���ل على بناء عامل اآخر، 
حلظ���ة اأخ���رى. وامل�ش���رح بالن�شب���ة يل 
ه���و حلظ���ة نك���ون فيه���ا خ���ارج الواقع. 
اأج���د �شعوب���ة يف العي����س يف الواق���ع. 
واإىل جانب ذل���ك، اإذا مل يكن لدينا عاملنا 
ال�شغ���ر، فهذا فظي���ع بالن�شبة يل. نحن 

جموفون، نحن فارغون ول�شنا اأقوياء.

 اأردت فق���ط اأن تخبرين���ي كي���ف كان���ت 
طف�لتك. ه���ل تحافظين عل���ى روح الطفلة 

فيك؟
-عم���ري 64 �شن���ة ول���دي حفي���دة. اأن���ا 
�شعي���دة الأنن���ي اأعي���د اكت�ش���اف طفولتي 
من خالله���ا. فقط الأنك اأ�شبح���ت بالًغا ال 
يعني اأنه عليك ترك طفولتك! رمبا كانت 
طفولتي، الت���ي �شاأعي�شها طوال حياتي، 
ه���ي ماجعلني ق���ادرة عل���ى حماربة هذا 

ال�شرطان ب�شكل جيد.

مل يعد “القتل الرحيم” Euthanasia ثيمة 
جدي���دة �شادم���ة ولع���ل املخرج���ة اليابانية 
ت�ش���ي هاي���اكاوا ه���ي اآخ���ر مْن تن���اول هذه 
 )75 )اخلط���ة  فيل���م  يف  ع���ة  املُروِّ الفك���رة 
الت���ي تتكئ على امل���وت الرحي���م اأو النهاية 
ال�شعي���دة التي ال يتخلله���ا االأمل ولكن تبقى 
ُمقارب���ة ه���ذه الثيمة احل�ّشا�ش���ة واخلطرة 
ومعاجلتها هي اجلديد الذي ينتظره حمّبو 
الف���ن ال�شابع. ثمة �شوؤال منطقي لعله يدور 
يف اأذه���ان الغالبي���ة العظم���ى م���ن النا����س 
مف���اده: ه���ل ميتلك الكائ���ن الب�ش���ري احلق 
يف اختي���ار احلي���اة اأو امل���وت؟ وه���ل ميكن 
للموؤ�ش�ش���ات الطبّي���ة يف الع���امل اأن ت�ش���ّرع 
)ح���ق املوت( اإذا جت���اوز اأمل املري�س حدود 
التحّمل االإن�شاين املُتع���اَرف عليه ومل تنفع 
نات واملُهدئ���ات كلها؟ ويف الفيلم  مع���ه املُ�شكِّ
الروائ���ي الدرامي “قم���ر وردي” للمخرجة 
الهولندي���ة فل���ور ف���ان در موِلن ال���ذي كتب 
ق�شت���ه ال�شينار�ش���ت با�شتي���ان كروخ���ر ال 
يع���اين يان )يوهان لي�ش���ن( من اأي مر�س، 
فه���و �شحي���ح الب���دن ر�شيقه لك���ن كل ما يف 
االأم���ر اأن���ه �شئ���م احلي���اة، واأراد، م���ع �شبق 
الر�ش���د واالإ�شرار، اأن ي�شع ح���ًدا حلياته 
التي يعتقد اأنها ِملك���ُه ال�شخ�شي وال يجوز 
الأح���د اأن يتدخل به���ا م���ن االأوالد واالأحفاد 

واالأ�شدقاء.
ال ت�شتغ���رق املخرج���ة وقًتا طوي���اًل لتزّجنا 
يف االنعطاف���ة الرئي�ش���ة للفيل���م فهي جتمع 
العائل���ة على مائدة الع�ش���اء يف املنزل حيث 
االأب يان البال���غ من العمر 74 عاًما يخاطب 
ابنت���ه اإيري�س )يوليا اأكرمان�س( ذات ال� 29 
ربيًعا قائاًل:”اأنا اأحبِك، لكن علّي اأن اأخرك 
ب�ش���يء واآمل اأن حترمي خي���اري حتى لو 
مل يعجب���ِك. لقد قررت اأن يكون عيد ميالدي 
الق���ادم ه���و االأخ���ر.” وم���ع اأّن امل�شم���ون 
وا�ش���ح وال لب����س في���ه اإاّل اأّن اإيري�س تريده 
اأن يك���ون اأكرث حتدي���ًدا و�شراحة. فاأ�شاف 
ب���اأّن عمره 75 عاًما وه���و عمر جميل ولكنه 
ال يري���د اأن ي�ش���ل اإىل ال���� 76 �شن���ة ُم���رًرا 
رغبت���ه احلا�شم���ة بالذرائ���ع االآتية:”اإنن���ي 
عل���ى ما ُي���رام، ال اأريد اأن اأعتم���د عليكم، اأو 
عل���ى االأطباء، اأو اأي �شيء م���ن هذا القبيل، 

وق���د فّكرت يف ه���ذا االأمر لع���دة �شنوات”. 
ثم مُيعن يف التو�شي���ح:”ال اأريد اأن اأعي�س 
اأط���ول”. وعل���ى الرغ���م م���ن اأن اإيري����س ال 
ت���زال م�شدوم���ة من ه���ذا اخلر ال���ذي نزل 
عليها ن���زول ال�شاعق���ة اإاّل اأنه���ا ا�شتف�شرت 
ع���ن ال�شبب ال���ذي يدع���وه اإىل االنتحار اأو 
قتل النف�س، كم���ا ت�شاءلت اإن كان هذا االأمر 
م�شموًحا ب���ه اأم ال؟ لكنه طلب منها اأن تعتاد 
عل���ى هذه الفك���رة، وتتقبله���ا بالنتيجة. اأّما 
ول���ده الكب���ر اإيف���ان )اإيلك���و �شمت����س( فقد 
���دم ه���و االآخ���ر وعّر ع���ن ده�شت���ه لهذه  �شُ
الق���رار العبث���ي القا�ش���ي مت�شائاًل:”اأن���ا ال 
اأفه���م متاًم���ا، اأن���ت تتمت���ع ب�شح���ة جي���دة، 
ولديك اإيري�س واأنا، وال جتل�س على كر�شّي 
متحّرك، وتعم���ل جلي�س اأطف���ال كل ثالثاء، 
ولدي���ك اأحفاد، وتعي����س يف منزل رائع...” 
فلم���اذا تري���د اأن ت�شع حًدا حليات���ك؟ تعاود 
اإيري����س انفعالها لُتخر الوالد ب���اأّن احلياة 
لي�ش���ت رك���وب حافل���ة ترّج���ل منه���ا مت���ى 
م���ا ت�ش���اء وحتدد ي���وم 28 نوفم���ر موعًدا 
للمغ���ادرة االأبدي���ة. وعلى الرغ���م من ذهول 
االأبن���اء الذي���ن مل يج���دوا اإجاب���ة �شافية اإاّل 
اأّن الوال���د كان يرت���ب بي���ع البي���ت، ويوّزع 
احلاجي���ات املنزلي���ة الفائ�شة ع���ن احلاجة 
اإىل اجلمعي���ات اخلري���ة، وُي�شِغ���ل اإيف���ان 
واإيري����س بالتح�ش���ر لعيد مي���الده االأخر 
ال���ذي �شيط���وي به �شفحة حيات���ه اإىل االأبد 
و�شط ذه���ول العائل���ة وا�شتغرابها. وبينما 
ينهم���ك اإيف���ان مبتطلب���ات احلفل���ة املُرتقبة 
تخطف اإيري�س والدها وتخره يف الطريق 
باأنها جلبت له جواز ال�شفر، وكل املتطلبات 

الت���ي يحتاجه���ا يف رحلتهما الت���ي تبداأ من 
هولن���دا ومت���ّر باأملاني���ا والنم�ش���ا وتنته���ي 
ب�شلوفيني���ا الت���ي حج���زت فيه���ا من���زاًل يف 
منطق���ة جبلي���ة �شاهق���ة ومغط���اة بالثل���وج 
بعي���ًدا عن احلياة اليومي���ة لالأهل واالأقارب 
واالأ�شدق���اء حيث حتتفل مع���ه بعيد ميالده 
ع�ش���رات  علي���ه  تط���رح  وهن���اك  االأخ���ر. 
االأ�شئل���ة عّلها تع���رث على ال�شب���ب احلقيقي 
الذي دفعه اإىل التفكر باملوت الرحيم لكنها 
ال تلق���ى جواًب���ا �شافًي���ا، فثمة فج���وة كبرة 
ب���ن الطرف���ن، ول���كل واح���د منهم���ا روؤي���ة 
خا�ش���ة يف املواقف واالأف���كار والتطلعات. 
فاالأب يراها وحي���دة و�شتموت وحيدة. اأّما 
ه���و، الرجل الذي �ش���اخ دون اأن يقع فري�شة 
لالأمرا�س فق���د كان يقف عل���ى مبعدة اأميال 
من مل���ذات احلي���اة العابرة، ويب���دو اأنه قد 
عا�س حياته بالطول والعر�س وكان ُمقتنًعا 
مبا لديه. لقد �شاألْتُه اإيري�س عن كل �شيء مبا 
يف ذلك حاجته اإىل اجلن�س ولكنه نفى ذلك. 
وحينما بل���غ ال�شكن العظم اعرف لها باأنه 
يفتق���د اأمها، وي�شعر باحلاجة ال�شتعادة تلك 
االأي���ام املبهجة معها، ومل يعد يحتمل فراقها 
الطوي���ل. لعلها تنتظ���ره يف االأعايل، وهذا 
احتم���ال وارد لكنه ُموقن متاًما باأنها مل تعد 
موجودة اإىل جانب���ه رغم اأّن البنت تريد اأن 
حتّل حملها لكنها ال ت�شتطيع اأن تعّو�شه عن 
غيابه���ا املُوجع لذلك ق���ّرر االلتحاق بها عر 
امل���وت الرحي���م ال���ذي �شينقذه م���ن عذاباته 
اليومية واآالمه التي تتوغل يف كل م�شامات 

اجل�شد وتالفيف الروح.
ثاني���ة وتنهم���ك يف  املن���زل  اإىل  ب���ه  تع���ود 

احلف���ل ال���ذي احت�ش���ن االأه���ل واالأ�شدقاء 
لكنها تع���رف اإ�ش���رار والدها عل���ى الرحيل 
فرق�ش���ت مع���ه الرق�ش���ة االأخ���رة وعانقته 
اأكرث من مرة. وبينما هي تنظف ال�شالة من 
خمّلفات احلفل كان والدها يخلط امل�شحوق 
الطب���ي لُيوق���ف دّق���ات قلب���ه اإىل االأب���د م���ن 
دون اأن ي�شع���ر باالأمل ت���ارًكا ر�شالة �شوتية 
يق���ول فيها:”اإّن حيات���ي انتهت، واالآن حان 
الوقت الذي اخرتُه للرحيل. اأنا وحيد، وال 
اأح���د ي�شاعدين يف هذا االأم���ر. اأترك ر�شالة 

الوداع الوحيدة واالأخرة”.
مل ُتت���ح لن���ا املخرج���ة روؤية امل�شه���د االأخر 
فقد عِرف املتلق���ي باأن يان �شرحل من دون 
َجَلب���ة وم���ا تناه���ى اإلينا هو �ش���وت امللعقة 
ال���ذي ي�شر مب���ا ال يقبل ال�ش���ك باأنه م�شمم 

على املوت الرحيم وعازم عليه كّلف االأمر.
الب���ّد من االع���راف باأّن فلور ف���ان در موِلن 
ه���ي خمرج���ة جريئ���ة واأن م�شه���د اجلن�س 
الفّم���ي الذي حدث بن اإيري�س و�شديقها قد 
ال يه���دف اإىل اإثارة الغرائز كما هو معروف 
واأن  واالإ�شالم���ي،  العرب���ي  العامَل���ن  يف 
املُ�شاه���د الهولن���دي ال يذه���ب اإىل ال�شينم���ا 
مل�شاهدة هذه اللقطة الق�شرة العابرة، وما 
من مواط���ن هولن���دي يعاين م���ن احلرمان 
واملجرم���ن  ال�شجن���اء  فحت���ى  اجلن�ش���ي 
والقتل���ة توؤّم���ن له���م اجله���ات املعني���ة هذه 
احلاج���ة اجل�شدية لكن املخرج���ة اأرادت اأن 

تنقل ما يحدث يف الواقع باأمانة كبرة.
اعتمدت موِل���ن يف هذا الفيل���م على ممثلن 
البلجيك���ي يوه���ان  الفن���ان  اأبرزه���م  كب���ار 
لي�شن ال���ذي �شاهدناه يف ع�ش���رات االأفالم 

من بينها “معّل���م املو�شيقى”، و”فيلي�س... 
فيلي����س” ال���ذي ف���از في���ه بجائ���زة العج���ل 
الذهب���ي الأف�ش���ل ممث���ل، و “االأمريكي”، و 
االأفالم  م���ن  متوح�ش���ة” وغره���ا  “اأرواح 
الت���ي ج�ّش���د فيه���ا اأدوًرا ممي���زة ت�شر اإىل 
الت���ي  االأدوار  لغالبي���ة  العمي���ق  تقّم�ش���ه 
ُت�شَن���د اإلي���ه. ولع���ّل اأداءه يف فيل���م “قم���ر 
وردي” ُيغنين���ا عن االإ�ش���ادة مبَلكته الفنية 
الت���ي خطف���ت االأب�ش���ار. كما لعب���ت الفنانة 
الهولندي���ة يوليا اأكرمان����س دوًرا كبًرا يف 
جذب امل�شاهدي���ن اإىل املو�شوعات املحّرمة 
���ر فيها مثل حاج���ة االأب اجل�شدية  والالُمفكَّ
بع���د رحي���ل اأمه���ا. ويب���دو اأداء يولي���ا يف 
بع����س املواق���ف م�شرحًي���ا وذلك مت���اأٍت من 
كونها فنان���ة م�شرحية معروف���ة وقد وقفت 
اأم���ام اجلمه���ور الهولن���دات م���رات عدي���دة 
“حل���م” و  مث���ل  معروف���ة  م�شرحي���ات  يف 
“دوريان”، و “عامَل �شجاع جديد”. اأما يف 
ال�شينما فتكفي االإ�شارة اإىل دورها يف فيلم 

يف املدينة”. اأحد  “ال 
ر اإميو  البد م���ن التنوي���ه اإىل براعة امل�ش���وِّ
وميه���وف وِحرفية املونت���رة مينكه كرامر 
الت���ي جعلتنا ن�شاهد فيلًم���ا طويل االأحداث 
ال�شاع���ة  اأن���ه جت���اور  بزم���ن ق�ش���ر رغ���م 

والن�شف باأربع دقائق.
بق���ي اأن نق���ول ب���اأن املخرجة فل���ور فان در 
موِل���ن لديه���ا العديد م���ن االأف���الم نذكر منها 
املنف���ى”،  “يف  و  حل���ب”،  م���ن  “حتي���ات 
“�شم���ود الرج���ل  “اقتح���ام اجلن���ة”، و  و 
االأخر”، وهي خمرجة دوؤوبة تعد بالكثر 

من االأفالم اجلريئة واملختلفة.

اأعلن مهرج���ان البح���ر االأحم���ر ال�شينمائي 
الدويل عن فتحه لب���اب امل�شاركة يف دورته 
الثاني���ة واملقرر عقدها م���ن 1-10 دي�شمر 
املقبل. حيث وجه املهرج���ان دعوته جلميع 
الوط���ن  م���ن  االأف���الم  و�شانع���ي  املبدع���ن 
العرب���ي واآ�شي���ا واأفريقيا يف جمي���ع اأنحاء 
الع���امل، من اأج���ل تقدمي اأفالمه���م للمهرجان 
وذل���ك ابت���داًء م���ن الثال���ث من �شه���ر يوليو 
القادم اإىل الرابع���ة ع�شر من �شهر اأغ�شط�س 
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ي�شتقب���ل املهرج���ان امل�ش���اركات حتت ثالث 
االأحم���ر،  البح���ر  م�شابق���ة  وه���ي:  فئ���ات 
وم�شابق���ة البح���ر االأحم���ر للفيل���م الق�شر، 
اإ�شافة الإمكانية م�شاركة املواهب ال�شعودية 
ال�شاع���دة يف برنام���ج �شينم���ا ال�شعودي���ة 
اجلديدة. يت���م عر�س واختي���ار امل�شاركات 

من قب���ل جلن���ة االختي���ار التابع���ة ملهرجان 
البحر االأحمر ال�شينمائي الدويل.

يهدف مهرج���ان البح���ر ال�شينمائي الدويل 
اإىل تعزي���ز التب���ادل الثق���ايف وتعزي���ز منو 

العربي���ة،  املنطق���ة  يف  ال�شينم���ا  �شناع���ة 
العربي���ة  اململك���ة  بتق���دمي  االلت���زام  م���ع 
ال�شعودي���ة كوجه���ة وم�شاه���م رئي�ش���ي يف 
�شناعة ال�شينم���ا الدولية، باعتباره احلدث 

حلر�ش���ه  املنطق���ة،  يف  االأه���م  ال�شينمائ���ي 
املواه���ب  م���ن  املبدع���ن  ا�شتقط���اب  عل���ى 
ال�شاب���ة، اإ�شافة اإىل املخرج���ن االآ�شيوين 
واالإفريقين، وبقي���ة االإبداعات ال�شينمائية 

العاملية.
مهرج���ان  م���ن  الثاني���ة  ال���دورة  �شتحتف���ي 
البحر االأحم���ر ال�شينمائي ال���دويل بع�شاق 
ال�شينم���ا املحلي���ة و�شن���اع االأف���الم وق���ادة 
�شناع���ة االأف���الم م���ن ح���ول الع���امل، بحيث 
ي�ش���كل املهرج���ان من�ش���ة اأ�شا�شي���ة لتعزيز 
الروابط االإبداعية ب���ن ال�شعودية والعامل 
وذل���ك من خالل ا�شتقطاب اأف�شل االنتاجات 
ال�شينمائي���ة العاملية والعربي���ة الكال�شيكية 

واملعا�شرة.
ومبنا�شب���ة االإعالن عن فتح ب���اب الت�شجيل 
االأحم���ر  البح���ر  مهرج���ان  ك�ش���ف  فق���د 
ال�شينمائي الدويل عن املزيد من التفا�شيل 
اأق�شاًم���ا  ي�ش���م  وال���ذي  برناجم���ه  ح���ول 
حتت�ش���ن اأعم���ااًل عاملية وعربي���ة معا�شرة، 
واأفالمًا �شعودية طويلة وق�شرة، وروائع 

ال�شينم���ا الكال�شيكية، اإ�شاف���ة اإىل اإبداعات 
م�شتقبلي���ة م���ن اأعم���ال الواق���ع االفرا�شي 
والواق���ع املعزز وال�شينم���ا التفاعلية، وذلك 
بهدف اإث���راء امل�شه���د ال�شينمائي ال�شعودي 

والعربي على م�شتوى العامل.
�شتتناف����س االأف���الم الت���ي �شيت���م اختيارها 
�شم���ن امل�شابق���ة على جوائ���ز الُي�ش���ر التي 
وتن���درج  دولي���ة،  حتكي���م  جلن���ة  متنحه���ا 
اجلوائز حتت جائزة الُي�شر الذهبي الأف�شل 
فيل���م طوي���ل )100 األ���ف دوالر(، وجائ���زة 
اأف�ش���ل اإخ���راج )30 األ���ف دوالر(، وجائزة 
الُي�ش���ر الذهب���ي الأف�ش���ل فيل���م ق�ش���ر )25 
األف دوالر(، وجائزة الُي�شر الف�شي الأف�شل 
فيلم ق�شر )15 األف دوالر(، وجائزة جلنة 
التحكيم اخلا�ش���ة )20 األف دوالر(، اإ�شافة 
اإىل جوائ���ز اأف�شل �شيناري���و، اأف�شل ممثل، 
اأف�شل ممثلة، واأف�ش���ل م�شاهمة �شينمائية. 
كم���ا ُيق���ّدم املهرج���ان جائ���زة نقدي���ة للفيلم 
الفائ���ز بجائ���زة اجلمه���ور، واأف�ش���ل فيل���م 

�شعودي.

الممثلة الفرن�شية كليمنتين �شيالري تروي ا�شرارها في مذكراتها )الكلمات المحرمة(:

مر�سي بال�سرطان كان مغامرة بالن�سبة لي
ترجمة:عدوية الهاليل

عدنان ح�شني اأحمد

متابعة: املدى 

مع اإطالقه لجوائز الُي�شر للعام 2022

البحر الأحمر ال�سينمائي يفتح باب الم�ساركة في دورته الثانية

قمر وردي.. حق الموت الرحيم ب�سبب الفقد والوحدة وال�سجر



 خا�ص / املدى

متتلك مدين���ة العم���ارة العديد من 
املقومات الت���ي جتعلها واحدة من 
اجمل امل���دن العراقي���ة، منها تعدد 
انهاره���ا املتفرع���ة م���ن نه���ر دجلة 
الذي ي�صط���ر املدين���ة اىل �صوبني 
اخل�ص���راء  م�صاحاته���ا  وك���رة 
و�صكلت مبجموعه���ا عوامل اهلت 
املدين���ة حل�صوله���ا عل���ى �صديات 
وا�صعة يف �صنني م�صت خ�صو�صا 
بعد عام 2003 ولكن التلكوؤ كان له 

موقف يف االآونة االخرية. 
او  العم���ارة،  كورني����ش  �ص���ارع 
م���ا ي�صم���ى �ص���ارع كورني����ش حي 
القاه���رة، احد اه���م ال�صوارع التي 
حظي���ت باهتم���ام وا�ص���ع وحققت 
الوطن���ي  امل�صت���وى  عل���ى  �صه���رة 

بع���د احرازه لق���ب اجمل �صارع يف 
م�صابق���ة  ع���ام 2012 يف  الع���راق 
اأجمل �ص���ارع الت���ي اأقامتها وزارة 
الدول���ة ل�صوؤون املحافظات برعاية 
االأمان���ة العام���ة ملجل����ش ال���وزراء 
وفني���ة  علمي���ة  معاي���ري  وح�ص���ب 
الختيار اأجمل �صارع حددها خرباء 
معماري���ون وفنان���ون ت�صكيلي���ون 
وخ���رباء زراعي���ون وكذلك خرباء 

من املرور العامة. 
وبع���د ان حق���ق �ص���ارع كورني����ش 
القاه���رة املط���ل عل���ى نه���ر دجل���ة 
واملقابل الأحياء القاهرة واال�صكان 
و�ص���وال اىل ال�صبان���ة ذل���ك اللق���ب 
اخ���ذ يفق���د بريق���ه روي���دا وظهرت 
عالم���ات قلة االهتم���ام تزحف على 
مرافئ���ه اىل ان حت���ول اىل �ص���ارع 
عادي ال ميتلك من مقومات اجلمال 

�صوى ذكريات لقبه. 

اأخرى  االعتناء بال�ص���ارع مرة 
وتوفري ك���وادر خدمي���ة تعمل 

فيه على مدار ال�صاعة 
وبني نائ���ب رئي�ش جلنة اخلدمات 
مي�ص���ان  حمافظ���ة  جمل����ش  يف 
ال�صابق حمم���د جا�صم يف ت�صريح 
اعالم���ي تابعته )املدى( اأن "�صارع 

كورني����ش العمارة ميث���ل اأحد اأهم 
مت  وق���د  الع���راق  يف  ال�ص���وارع 
اختي���اره �صابق���ًا كاأف�ص���ل واأجمل 
بع���د  الب���الد  يف  �ص���ارع  واأنظ���ف 
�ص���رف اأم���وال طائلة الإعم���اره اإال 

اأن���ه بات مكّب���ًا للنفايات يف الوقت 
الراهن". 

وعل���ل اآخرون ال�صب���ب يف عدم 
وج���ود الرقابة حي���ث "اغلب 

املحافظ���ة  يف  امل�صاري���ع 

مل تخ�ص���ع للرقاب���ة ح���ني ان�صائها 
مما جعله���ا تتهالك بع���د مرور مدة 
م���ن الزمن وان كورني����ش العمارة 
االأ�ص���واء  ت�صلي���ط  م���ن  وبالرغ���م 
غ���ري  ب�ص���كل  االع���الم  يف  علي���ه 
م�صب���وق باختياره ال�ص���ارع االأول 
ال  ب���ات  الي���وم  لكن���ه  الع���راق  يف 
يلي���ق باال�ص���م الذي اطل���ق عليه". 
بح�ص���ب م���ا قال���ه ع�ص���و جمل����ش 
املحافظة ال�صابق �صرحان الغالبي 
يف ت�صري���ح اعالم���ي ع���ام 2016 

واطلعت عليه )املدى(. 
وعل���ى الرغ���م م���ن تع���دد الن�ص���ب 
الفنية يف ال�صارع، منها ن�صب عامل 
الفيزي���اء املي�ص���اين الدكت���ور عبد 
اجلبار عب���د الله وج���دار ال�صهداء 
وجدار فولكل���ور مدين���ة العمارة، 
اىل  باال�صاف���ة 
اك���رب  بن���اء 
ق  د فن���ا
ر  �صتثم���ا ال ا
متمثال  فيه 

بفن���دق الكورمي���ك وجمموع���ة من 
الدوائ���ر احلكومية، كم���ا كان وما 
للعدي���د م���ن عوائ���ل  زال مق�ص���دا 
املحافظ���ة لوجود اح���د املتنزهات 
اال  جانبي���ه،  اح���د  عل���ى  العائلي���ة 
ان���ه يعاين من ع���دة مظاهر �صلبية 
وجتم���ع  االهتم���ام  قل���ة  اهمه���ا 
وتهال���ك  االن���ارة  وقل���ة  النفاي���ات 
االر�صف���ة وتراك���م االترب���ة فوقها 
وع���دم االهتم���ام بحدائ���ق ال�صارع 

وغريها.
جه���ات معني���ة مل ت�ص���رح با�صمها 
ع���زت �صب���ب ت���ردي واق���ع �ص���ارع 
املتابع���ة  انع���دام  اىل  الكورني����ش 
وبين���ت تل���ك اجله���ات يف حديثها 
ل�)املدى( اأن "انعدام متابعة دائرة 
البلدية والدوائر اخلدمية االخرى 
اح���د ا�صب���اب ت���ردي واق���ع �صارع 
الدوائ���ر  تل���ك  ك���ون  الكورني����ش 
وادام���ة  �صيان���ة  ع���ن  م�صوؤول���ة 
ال�صارع لي�صتمر بريقه ومكانته يف 

املدينة".

مواق����ع تنع����دم فيه����ا اجلاذبي����ة االأر�صية، 
حيث ي�صعر فيها االإن�صان للحظات معدودة 
باأنه يف الف�صاء اخلارجي، اأو تتحرك فيها 

االأ�صياء اإىل االأعلى ال لالأ�صفل.
وا�صتعر�����ش موق����ع "ال�صف����ر  املتخ�ص�ش 
يف ال�صياح����ة وال�صفر 9 مواق����ع يف الكرة 
االأر�صية تختف����ي فيها اجلاذبية االأر�صية، 
حيث ت�صكل ا�صتثن����اًء للقاعدة ال�صاملة يف 

بقية االأر�ش، وهذه املواقع هي:
يف  كايكتي����و  مبعب����د  الذهبي����ة  ال�صخ����رة 
ميامنار: توجد يف هذا املعبد اأكرب �صخرة 
ذهبي����ة يف الع����امل تق����ف على حاف����ة جبل، 
وتبدو وكاأنه����ا على و�ص����ك ال�صقوط لكنها 

ال ت�صقط، وهي هناك منذ اآالف ال�صنني.
الطري����ق الغام�����ش يف كوري����ا اجلنوبية: 
كوري����ا  يف  جيج����و  جزي����رة  حتت�ص����ن 
اجلنوبي����ة طريق����ا يبهر جمي����ع الزوار من 
�صت����ى اأنح����اء الع����امل. تنح����در االأ�صياء من 
االأعل����ى اإىل االأ�صف����ل بح�ص����ب اجلاذبي����ة، 

لكن ه����ذا الطريق يعم����ل بطريقة خمتلفة، 
فال�صيارات واالأ�صياء التي ترتك يف و�صع 

حمايد تتحرك �صعودا.
املنزل اخل�صبي يف كاليفورنيا: ثمة موقع 
ما مبدينة �صانت����ا كروز بوالية كاليفورنيا 
االأمريكي����ة ميك����ن في����ه لل�صخ�����ش خو�ش 
جتربة انع����دام اجلاذبية، كما يف املركبات 
من����زل  ع����ن  عب����ارة  وامل����كان  الف�صائي����ة. 
خ�صبي، يزوره �صنوي����ا اآالف االأ�صخا�ش. 
وج����رى اكت�صافه ع����ام 1930، وفيه تطري 
االأ�صياء مث����ل الك����رات اإىل االأعلى. ه�صبة 
لداخ يف الهند: تو�صف هذه اله�صبة باأنها 
خالية م����ن اجلاذبية متاما، نظ����را للحركة 
الع�صرية للمركبات هناك، وثمة العديد من 
النظريات واخلرافات التي حاولت تف�صري 
االأم����ر، لك����ن املوؤك����د اأن اجلاذبي����ة ال تعمل 
هن����ا. �ص����د هوف����ر يف نيف����ادا: يج����ذب هذا 
ال�ص����د نحو مليون زائر �صنويا، كثري منهم 
ال ياأت����ون ملج����رد م�صاه����دة �صخام����ة ال�صد 

اأو تدف����ق املي����اه فيه، ب����ل لروؤي����ة ال�صلوك 
املخال����ف للجاذبي����ة، فاملي����اه ال ت�صقط من 
حاف����ة ال�صد ب����ل تتدف����ق عك�صي����ا، وتعزى 
هذه الظاهرة الفري����دة اإىل طريقة ت�صميم 
ال�ص����د وهيكله. جبل اأراغت�ش يف اأرمينيا: 
عن����د �صف����ح ه����ذا اجلب����ل - اأعل����ى جبل يف 

اأرمينيا- تب����دو اجلاذبي����ة معدومة، فاأول 
ما يالحظ����ه الزائ����ر اأن مياه النه����ر تتدفق 
اإىل االأعل����ى، وه����ذا لي�ش كل �ص����يء، فعند 
و�ص����ع ال�صيارة يف حالة "احلياد" تتحرك 
�صع����ودا من تلقاء نف�صه����ا. التلة ال�صحرية 
يف كندا: يف منطقة مبدينة مونكتون ثمة 

ما يب����دو اأنه مغناطي�ش كب����ري فوق تلة، اإذ 
يح����ّرك االأ�صي����اء نح����و االأعل����ى ال االأ�صفل، 
والحظ ال�صائقون ه����ذا االأمر اأول مرة يف 
ثالثيني����ات الق����رن املا�صي، وال ي����زال هذا 
الطري����ق يج����ذب الف�صوليني حت����ى يومنا 
الربازي����ل:  يف  الغري����ب  ال�ص����ارع  ه����ذا. 
يوج����د طريق ذو انح����دار ح����اد يف مدينة 
بيل����و هوريزونت����ي، جنوب����ي الربازي����ل. 
ي�صته����ر ه����ذا ال�ص����ارع ب�صح����ب ال�صيارات 
اإىل االأعل����ى مبج����رد و�ص����ع ال�صي����ارة يف 
و�صع "احلياد"، ويثري ه����ذا االأمر الرعب 
يف نفو�����ش ال�صائق����ني، وال يتمكن����ون م����ن 
ح����ل الو�ص����ع اإال ع����ن طري����ق ال�صغط على 

املكابح.
منطقة يف خليج هد�صون بكندا: تنخف�ش 
اأوزان االأ�صخا�����ش يف منطق����ة تقع بخليج 
هد�ص����ون يف كندا ب�صكل كب����ري عن وزنهم 
احلقيقي، يف ظاهرة ن�صبت اإىل انخفا�ش 

اجلاذبية يف هذه املنطقة.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�ص���درت عن دار امل���دى الرتجمة العربية لرواي���ة �صمويل بيكيت 
الكربى، مثل  "م���وريف"، وهي رواية  تذكرنا ب�صح���ر االعمال 
البح���ث ع���ن الزم���ن املفق���ود، ويولي�صي����ش جيم����ش جوي����ش، 
و�صخ���ب وعنف فوكرن، رواية تك�ص���ف اح�صا�ش  بيكيت مباأزق 
االن�ص���ان املعا�ص���ر،  ا�صتغ���رق يف كتابتها ثالث �صن���وات، بطل 
الرواي���ة الذي نتع���رف عليه يف ال�صفح���ات االوىل جال�صًا على 
كر�صي���ه اله���زاز، وه���و ال�ص���يء الوحي���د يف ه���ذا الع���امل الذي 
يتم�صك به، حاول بيكيت يف الرواية اأن ي�صتعر�ش قدرته على 
مزج الفل�صفه بال�صرد الروائي، فنقراأ على ل�صان البطل اإ�صارات 
اإىل بريكلي وليبنيتز و�صذرات من فتغن�صتاين وتلميحات اإىل 

اأفالطون.

يف كل ظهور اإعالمي يثريالنائب 
ال�صابق فائق ال�صيخ علي الكثري 
من اجلدل، ويف ظهوره االأخري 
على قناة دجلة اخربنا م�صكورا 

اأن عام 2024 �صتكون "الدنيا 
ربيع واجلو بديع" على حد قول 
املرحومة �صعاد ح�صني.. ال�صيخ 
علي اأكد لنا، نحن املتفرجني على 

برامج التوك �صو الف�صائية، اأن 
يف  القائم  ال�صيا�صي  "النظام 

العراق �صيتم اإ�صقاطه عرب فريق 
دويل" و�صفه بالعظيم، وعن 

طريق قوة قال اإنها "مدمرة".. 
وبعد حلظات اأ�صبح حديث 

ال�صيخ علي هو احلديث امل�صيطر 
على مواقع التوا�صل االجتماعي 

وح�صل على اأعلى "ترند".. وبعد 
والكمال  بالتمام  " �صاعة   24 "

عاد ال�صيخ علي ليكتب �صاخرا 
منا نحن الذين النريد ان ندخل 
عامل " الرتند " قائال :" �صّرقوا 
غِربوا ا�صرحوا امرحوا حِلّقوا 

تفل�صفوا كما تريدون وت�صتهون، 
فلن اأرد عليكم ولن اأدخل معكم 

يف نقا�ش ولن اأحاوركم.. الأنني 
م�صغول ومنغم�ش باالإعداد للعراق 

اجلديد" .
قبل اأن يت�صور البع�ش اأنني 

اأ�صخر من اأحاديث ال�صيد النائب 
ال�صابق، وتاكلني الغرية فاحاول  
التقليل من �صاأن ما يقوله، فهو يف 

كل حديث يدخل النا�ش معه يف 
يتمنى  موؤيد  وبي�ش" بني  "حي�ش 

اأن تتحقق نبوءات ال�صيخ علي 
وبني معار�ش ي�صخر من اأ�صغاث 

اأحالم النائب ال�صابق.. واإذا 
�صاألتني ف�صاأقول لك اإن جنابي 

ال يثق باأية جهة دولية مهما عال 
�صاأنها وغال ثمنها، فاجلميع كان له 
دور فيما و�صل اإليه العراق. فمنذ 

اللحظة االأوىل التي �صفق فيها 
اأع�صاءالكونغر�ش االمريكي لل�صيد 

نوري املالكي  وهو يلقي كلمته 
عليهم معلنًا فيها بدء عملية االإعمار 

والتحديث للعراق. كان ذلك عام 
2006.. وكانت النتيجة اأن البالد 
مت حتديثها وتطويرها ولكن على 

طريقة حنان الفتالوي "7×7".
اليوم حني يعتقد البع�ش اأن اأمريكا 

ومعها اأوروبا التي ترزح حتت 
وطاأة احلرب االأوكرانية الرو�صية 

ميكن اأن تعرتف باأنها اأخطاأت 
واأ�صاءت التقدير يف العراق ، 

واأنها �صتعيد االأمور اإىل ن�صابها 
ال�صحيح،  فذلك اإمنا دفاع عن 

م�صاريع �صيا�صية غري نا�صجة، كما 
اأنه يعني اأن الكوارث قابلة للتكرار 

وخ�صو�صًا اأنها �صارت ت�صتن�صخ 
نف�صها يومًا بعد اآخر.

اأيها العراقيني لن جتدوا بايدن 
مهتما بالعراق، وال�صيد جون�صون 

م�صغول باأزمة �صحب الثقة من 
حكومته، واالقت�صاد االأوروبي 

يعاين من اأزمة كبرية، واجلميع 
يعتقد اأن لي�ش باالإمكان اأح�صن مما 

كان ، وان العراق لي�ش اف�صل من 
افغان�صتان .

منذ �صنوات وانا اكتب يف هذه 
الزاوية  عن و�صرورة االبتعاد 

الطائفية واعالء �صاأن املواطنة ، 
لكن الناخب يذهب مهروال النتخاب 

قائمته "الطائفية"، فيما البع�ش 
االآخر يرى اأن العلة لي�صت يف 

ال�صيا�صيني، واإمنا يف املواطن 
الذي ي�صر دومًا على االنقياد 

الأهواء ورغبات ال�صيا�صي. 
التغيري لي�ش " ترند " وال �صعارات 
، بقدر ما هو ا�صرار العراقيني على 

تفكيك نظام فا�صل يرى يف كر�صي 
احلكم حقًا �صرعيًا .

علي ال�شيخ  "ترند" فائق 

موريف

 علي ح�سني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأن���واء اجلوي���ة العراقية حال���ة الطق�ش له���ذا اليوم 
)اخلمي����ش( اأن درج���ات احل���رارة مقارب���ة ملعدالته���ا لي���وم اأم����ش، واأن اجلو 
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حول العالم

م�صل�صل  من  االأخري  املو�صم  اإن  للبث  نتفليك�ش  �صركة  قالت 
تعر�صه  ال��ذي  غريبة"  "اأمور  اأو  ثينغ�ش"  "�صرتينجرز 
م�صاهداته  جمموع  يف  ارتفاعًا  �صهد  من�صتها  على  ال�صبكة 
ل��ي��ت��ج��اوز 1.15 م��ل��ي��ار ���ص��اع��ة م�����ص��اه��دة، وف��ق��ًا ل��وك��ال��ة 
بطولة  من  العلمي  اخليال  م�صل�صل  واأ�صبح  "رويرتز". 
باللغة  اأكر امل�صل�صالت  وينونا رايدر وميلي بوبي براون 
االإجنليزية �صعبية على ال�صبكة. ومل يتجاوز م�صل�صل اآخر 
م�صل�صل  �صوى  م�صاهدة  �صاعة  املليار  نتفليك�ش حاجز  على 

الدراما الكوري اجلنوبي "�صكويد غيم" اأو "لعبة احلبار". 
على  اأي�صًا  تربع  ثينغ�ش"  "�صرتينجرز  اإن  ال�صركة  وقالت 
دولة،   91 يف  لنتفليك�ش  اأعمال  ع�صرة  اأف�صل  قائمة  راأ���ش 
باللغة  ت��ل��ف��زي��وين  م�صل�صل  فيها  يحقق  م���رة  اأول  وه���ي 
االإجنليزية هذا االإجناز. وانتهت اأحداث املو�صم الرابع من 
امل�صل�صل باإطالق اآخر حلقتني منه االأ�صبوع املا�صي، ليهرع 
التطبيق  تعطل  اإىل  اأدى  ما  امل�صل�صل،  متابعو  مل�صاهدتها 

اخلا�ش بال�صبكة لفرتة وجيزة.

كان الياب���اين هارو�صيمي �صيبا�صاكي يناهز ال�صبعني من العمر عندما بداأ ت�صوير 
مقاطع فيديو لتعليم الفنون عرب قناته على "يوتيوب" التي بات يتابعه عليها اأكر 
من 1.4 مليون م�صرتك، مّمن اأُعجبوا باأ�صلوبه املميز واندفاعه يف تقدمي هذه املادة 

التثقيفي���ة الفنية. وتقدم قناته "ووتركولور باي �صيبا�صاكي" درو�صًا يف تعليم 
الر�ص���م من خ���الل مقاطع فيديو يظهر فيه���ا اأحيانًا اأحف���اده اإىل جانب هّرتيه. 
ويظه���ر �صيبا�صاك���ي )74 �صنة( ال���ذي يبدو ال�صيب على �صع���ره و�صاربيه يف 
اأحد مقاطع الفيديو متوجهًا اإىل متابعيه بالقول: "مرحبًا، معكم �صيبا�صاكي. 
كي���ف حالك���م جميع���ًا؟". ويت���وىل الر�ص���ام بنف�صه ت�صوي���ر مقاط���ع الفيديو 
اخلا�ص���ة بقنات���ه من منزل���ه يف الريف الياب���اين، م�صتخدمًا هاتف���ه املحمول 

وكام���ريا رقمية ذات عد�صة اأحادية عاك�ص���ة باالإ�صافة اإىل جهاز اإ�صاءة. وعلى 
غ���رار �صانعي املحتوى البارزين االآخري���ن على "يوتيوب"، تنت�صر االإعالنات 
على فيديوهات �صيبا�صاكي، كما ميكن ملحبيه اأن يدعموه بتحويل اأموال نقدية 

له خالل البث املبا�صر، اأو اأن يّطلعوا على م�صامني ح�صرية للم�صرتكني.

بعد فرتة راحة ق�صتها امل�صت�صارة االأملانية ال�صابقة اأنغيال 
يبدو  عاما،  ل� 16  املمتدة  انتهاء فرتة حكمها  بعد  مريكل 
بيلد  �صحيفة  وبح�صب  لها.  منا�صبا  عمال  وج��دت  اأن��ه��ا 
االأملانية �صتتوىل امل�صت�صارة ال�صابقة رئا�صة جلنة حتكيم 

جائزة غولبنكيان الربتغالية لالإن�صانية. واأكدت متحدثة 
وكالة  طلب  على  بناء  الدولية  م�صاركتها  مريكل  با�صم 
االأنباء االأملانية يف برلني اأن امل�صت�صارة ال�صابقة �صتتوىل 
م�صاركتها  جانب  اإىل  اخلريف  يف  التحكيم  جلنة  رئا�صة 
اأبلغت  يف حفل توزيع اجلوائز هناك. وكانت مريكل قد 
احلكومة الفيدرالية يف وقت �صابق اأنها تريد رئا�صة جلنة 
اجلائزة، وقرر جمل�ش الوزراء يف 15 يونيو/ حزيران 
رئا�صة  وظيفة  توليها  على  اعرتا�صات  اأي��ة  توجد  ال  اأن��ه 
العام  من  الثاين  كانون  يف  مريكل  ورف�صت  التحكيم. 
املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  احلايل عر�ش عمل مقدم من 
جمل�ش  ب��رتوؤ���ش  االأم���ر  ويتعلق  غوتريي�ش،  اأنطونيو 
اإ�صالحي  م�صروع  من  كجزء  امل�صتوى  رفيع  ا�صت�صاري 
�صكرت  اإن��ه��ا  وقتها  م��ريك��ل  وق��ال��ت  ال��دول��ي��ة.  للمنظمة 
الفر�صة  على  معه  اأجرتها  هاتفية  مكاملة  يف  غوتريي�ش، 

التي قدمها لها، لكنها رف�صت العر�ش.

  "�سرتينجرز ثينغ�ص" اأكثـر م�سل�سل �سعبية على "نتفليك�ص"

ياباين �سبعيني يحقق ال�سهرة 
عرب "يوتيوب" بتعليم الر�سم

مريكل حت�سل على وظيفة جديدة  

 7 July 2022

اأجمل �شارع يف مي�شان يفقد بريقه 

ت�صدرت النجمة العاملي���ة ريهانا قائمة 
فورب����ش الأ�صغر ملياردي���رة ع�صامية 
يف الوالي���ات املتحدة، م���ع ا�صتمرار 
�ص���ركات  يف  م�صاريعه���ا  جن���اح 
اإ�صاف���ة  واملالب����ش،  التجمي���ل 
اإىل عمله���ا املو�صيقي. وجمعت 
ريهان���ا، البالغة م���ن العمر 34 
عام���ًا، ث���روة تقدر ب����1.4 مليار 
اأ�صغ���ر  بذل���ك  لت�صب���ح  دوالر، 
ملياردي���رة ع�صامية يف الواليات 
املتح���دة. وكانت ريهانا قد ن�صرت 
موؤخ���رًا مقطع فيدي���و جديدًا على  
�صركته���ا  وح�ص���اب   YouTube
عل���ى اإن�صتغ���رام، ب���دت في���ه متاألقة يف 
اأول ظه���ور له���ا يف من���ذ اأن اأ�صبح���ت 
اأم���ًا، حي���ث كانت تروج الإ�ص���دار ملمع 
�صف���اه جديد. عندها، ظه���رت "ريهانا" 
اأي�ص���ًا وه���ي ت�صري و�ص���ط احل�صد يف 
مهرجان الال�صلكي بينم���ا كان روكي، 
33 عام���ًا، ي���وؤدي على خ�صب���ة امل�صرح 
يف اخللفي���ة. كان���ت ريهان���ا مرتدي���ة 
�صرتة �ص���وداء كبرية احلجم منتفخة 
م���ع �صل�صلة ف�صي���ة واأق���راط دائرية 

للنزهة.

9 م��واق��ع ع��ل��ى الأر������ض ت��خ��ل��و م��ن اجل��اذب��ي��ة  

�صم���ن فعاليات "ت�ص���اي تاك" الت���ي يقيمها معهد غوت���ه بالتعاون مع 
موؤ�ص�ص���ة المدى لالإع���الم والثقاف���ة والفنون، �صيتم ا�صت���ذكار مطرب 
الري���ف العراق���ي الراح���ل ح�صي���ري اب���و عزي���ز. �صيت���م الحديث عن 
تجربت���ه ف���ي الغن���اء الريف���ي من خالل ع���دد م���ن الباحثي���ن و�صتقدم 
مجموع���ة  مخت���ارة من اغنياته فرق���ة مو�صيقى الريف بقي���ادة الفنان 
كري���م الر�صام. الفعالية تقام يوم الجمعة 2022/7/8 في بيت المدى 

�صارع المتنبي ال�صاعة الحادية ع�صرة �صباحا..

   جواد مح�سن
المطرب، بداأ بت�صجيل اأغنية "�صويحب" �صعر مظفر النواب، واألحان 
�صام���ي كمال. وق���ال مح�صن، "ا�صتع���د االآن لت�صجيل اأغني���ة �صهرانين 
وانج���وم اللي���ل تاخذنا.. ن�ص���األ وال�صكتة تعذبنا.. وبين���ا الزمن يلف 

ويدور" كلمات الراحل جودت التميمي، ومن األحاني".

ا�ستذكار 
ح�سيري 

اأبو عزيز  

ريهانا تت�سدر 
قائمة فورب�ص 

لأ�سغر مليارديرة
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