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تاأمين الحنطة للعام الحالي بالكامل
 بغداد/ المدى

الغذائية  بال�سلة  تاأمني متطلبات احلنطة اخلا�سة  التجارة عالء اجلبوري  اأكد وزير 
لغاية نهاية العام احلايل.

وقال اجلبوري يف موؤمتر �سحفي اأم�س اإن »حم�سول احلنطة مل يواجه هذه ال�سنة 
م�ساكل كبرية، كما يف ال�سنوات ال�سابقة«.

مفردات  لتاأمني  تكفي  كميات  على  حتتوي  التجارة  وزارة  »خمازن  اأن  واأ�ساف، 
ال�سلَّة الغذائية ب�سكل كامل حتى نهاية هذا العام«.

واأ�سار اجلبوري، اإىل اأن »اإقرار جمل�س النواب قانون الدعم الطارئ لالأمن الغذائي 
والتنمية انعك�س ب�سكل كبري على تاأمني اخلزين«.

 بغداد/ تميم الح�صن

تو�سع���ت »ع���دوى املالك���ي« لت�سيب اأكرث 
من قيادي �سيع���ي يف ال�سف الول داخل 
»الإط���ار التن�سيقي« للو�سول اىل من�سب 

رئي�س الوزراء.
وكلما حاول »التن�سيقي« ان يبعد »القادة« 

ع���ن التناف����س يبتك���ر )ق���ادة الح���زاب( 
طريق���ة للع���ودة او يرت���دون �سريع���ًا عن 

اتفاقات �سابقة بان�سحابهم من الرت�سح.
وه���ذه امل���رة ابتك���روا طريق���ة »الرت�سيح 
بالوكال���ة«، حيث يقدم كل زعيم مر�سح او 
اأكرث يكون يف النهاية ظال له ليدير الول 

احلكومة من وراء الكوالي�س.

باملقابل هناك زعيمان �سيعيان متم�سكان 
حت���ى الن باملن�سب، رغ���م انهما ان�سحبا 
قب���ل ذلك من ال�سب���اق لف�سح املج���ال امام 

اخلط الثاين.
وكان من املفرت�س-بح�سب اآخر مهلة- ان 
يح�س���م »التن�سيقي« ا�س���م رئي�س الوزراء 
املقبل يوم ال�سبت املا�سي او اأم�س الحد 

يف اعل���ى تقدير، قبل ان حت���دث اأكرث من 
مفاجاأة!

بداأت ق�س���ة اختيار رئي�س الوزراء داخل 
»الإط���ار التن�سيقي« قب���ل نحو �سهر، حني 
واف���ق الربمل���ان عل���ى ا�ستب���دال الن���واب 
ال�سدري���ني »امل�ستقيل���ني« باآخرين اغلبهم 

من »الطاريني«.

وم���ع ب���دء اول النقا�س���ات ح���ول ا�سم���اء 
املر�سح���ني للمن�س���ب قفز ن���وري املالكي 
زعي���م دول���ة القان���ون اىل امل�سه���د، رغ���م 
وج���ود تعه���دات �سابقة م���ن »الطاريني« 
ت�سكي���ل  ح���ق  مبنحه���م  »امل�ستقل���ني«  ل���� 

احلكومة.
 التفا�صيل �س3

 ترجمة: حامد احمد     

توقع تقرير اأن يبداأ القطار املعلق يف بغداد 
اأوىل رحالته يف نهاي���ة عام 2027، موؤكدًا 
ان الرتف���اع احلا�س���ل يف اأ�سع���ار النف���ط 
 2.5 �سيغط���ي تكالي���ف امل�س���روع البالغ���ة 
ملي���ار دولر، مبين���ًا ان �سبكته �سوف متتد 
عل���ى 22 كم تبداأ من منطقة العالوي و�سط 
العا�سمة حتى منطق���ة ال�سعب يف �سمالها، 

مو�سح���ًا ان الوقت الذي �س���وف ت�ستغرقه 
الرحلة نحو 23 دقيقة فقط.

اآي(،  اي�س���ت  )م���دل  ملوق���ع  تقري���ر  وذك���ر 
مت  جدي���دًا  »مكتب���ًا  اأن  )امل���دى(،  ترجمت���ه 
افتتاحه عند الطابق الأر�سي ملحطة ال�سكك 
احلدي���د املركزي���ة ال�سه���رة و�س���ط بغداد، 
خل���ف اأك�ساك بيع تذاك���ر ال�سفر اىل �سوريا 

وتركيا التي اأغلقت منذ زمن طويل«.
واأ�س���اف التقرير، اأن »املكت���ب �سهد تزيينًا 

مبل�سق���ات ت�س���م �س���ورًا تظه���ر قط���ارات 
حديث���ة وه���ي تنطل���ق م���ن مبن���ى املحط���ة 
والتي متثل الت�ساميم الأولية التي �سيبدو 
عليه���ا م�سروع قطار بغ���داد املعلق يف حال 
امل�س���روع  »ه���ذا  اأن  اإىل  اإكماله«.واأ�س���ار، 
�سيحل حم���ل اخلطط ال�سابق���ة لبناء مرتو 
بغ���داد حتت الر�س وال���ذي مل يتحقق منذ 

العام 2003«.
 التفا�صيل �س2

 بغداد/ فرا�س عدنان

ع����ّدت وزارة الكهرب����اء تراج����ع �ساع����ات 
التجهي����ز باأن����ه نتيج����ة عوار�����س طارئة، 
وحتدثت ع����ن م�س����اع ملعاجلتها، يف حني 
اأك����دت اأن الغ����از الإي����راين مل ي�س����ل اإىل 
امل�ستوي����ات املتف����ق عليه����ا لغاي����ة الوقت 

احلايل.
وق����ال املتح����دث با�س����م وزارة الكهرب����اء 

اأحم����د مو�سى، اإن »املنظوم����ة الكهربائية 
�سه����دت خ����الل الأي����ام املا�سي����ة عوار�س 
و�سرع����ان م����ا قام����ت مالكاتن����ا مبعاجل����ة 

الأمر«.
وتاب����ع مو�س����ى، اأن »خلية الأزم����ة دائمة 
النعقاد يف ال����وزارة منذ نهاية الأ�سبوع 
املا�سي، م����ع ا�ستنفار تام واأعمال �سيانة 

على مدار ال�ساعة«.
اإىل  اأدى  »العار�����س  اأن  اإىل  واأ�س����ار، 

انف�س����ال اأحد اخلطوط، وهو نتيجة عدم 
التزام بع�س املحافظ����ات بح�ستها املقّرة 
م����ن الطاقة ما زاد الأحمال على اخلطوط 
وت�سريفها واأثر �سلبًا على بع�س املناطق 
اجلنوبية وخ�سو�س����ًا الب�سرة ومي�سان 
اخل����ط  ه����ذا  اإع����ادة  ومت����ت  ق����ار  وذي 
والعم����ل بعد اإزالة العار�س عن الوحدات 

التوليدية«.
 التفا�صيل �س3

اإمدادات الغاز الإيراني لم تبلغ الم�شتويات المتفق عليهاالقطار المعلق يبا�شر برحلته الأولى نهاية 2027

زعماء يدعمون 6 مر�صحين لإدارة الحكومة من »خلف الكوالي�س«  

»عـدوى الـمـالـكـي« ت�شـيـب العـبـادي والفـيـا�ض
 العائدين اإلى �شباق التر�شح لمن�شب رئي�ض الوزراء

 بغداد/ م�صطفى الجوراني

خ�س����ر الع����راق على م����دار ال�سنوات 
املا�سي����ة مالي����ني ال����دولرات نتيجة 
توقف او ه����روب اأ�سح����اب �سركات 
لتنف����ذ  احلكوم����ة  معه����ا  تعاق����دت 
م�ساري����ع عل����ى م�ستوي����ات ع����دة يف 
عم����وم املحافظات، الم����ر الذي دفع 
اجله����ات امل�سوؤول����ة اإىل اإعادة تقييم 
الرخ�����س املمنوح����ة م����ن قب����ل هيئة 

ال�ستثمار.
 ه����ذا وي�سنف الع����راق �سمن الدول 
الأك����رث ف�س����ادا يف الع����امل، اإذ احت����ل 

املرتب����ة 157 عامليا، �سمن موؤ�سرات 
اأ�سدرته����ا  الت����ي  الف�س����اد  م����دركات 
ع����ام  الدولي����ة  ال�سفافي����ة  منظم����ة 

.2021
الوطني����ة  الهيئ����ة  رئي�س����ة  وقال����ت 
لال�ستثم����ار، �سه����ا جن����ار اإن “الهيئة 
الوطني����ة لال�ستثم����ار منح����ت خالل 
الف����رتة م����ن )اأي����ار/ 2021 ولغاي����ة 
اأيار/ 2022(، 30 اإجازة ا�ستثمارية 
يف قطاعات خمتلفة، منها 6 اجازات 
ا�ستثمارية �سرتاتيجية تفوق قيمتها 

ال� 250 مليون دولر”.
 التفا�صيل �س2

منح 373 اإجازة ا�شتثمارية 
خالل عام واحد

 بغداد/ �صيف عبد اهلل

م�سطف���ى  ال���وزراء  رئي����س  وج���ه  بعدم���ا 
الكاظمي مطلع اأيار 2022 بتحويل مع�سكر 
الر�سي���د اإىل منطق���ة خ�س���راء ومتنزه���ات 
والإعم���ار  اخلدم���ات  جلن���ة  عمل���ت  عام���ة، 
يف جمل����س الن���واب عل���ى مراقب���ة الق���رار 
�سيط���رة  م���ن  »قل���ق« خوف���ا  ب����  احلكوم���ي 

الأح���زاب ال�سيا�سية على امل�س���روع و�سرقة 
اأمواله.يوؤكد ع�سو جلنة اخلدمات النيابية 
داود العي���دان، باأن جلنته تعمل على مراقبة 
قرار جمل����س الوزراء ب�ساأن حتويل مع�سكر 
الر�سي���د اإىل �ساحة خ�س���راء، مبينا انه »لن 
ن�سم���ح بتق�سي���م امل�ساري���ع واإن�سائه���ا وفقا 

لالأهواء احلزبية وامل�سالح اخلا�سة«.
وق���ال العيدان يف حديث خا����س ل� )املدى(، 

اإننا »كاأع�س���اء برملان ويف جلنة معنية بهذا 
الأم���ر وه���ي اخلدم���ات ف���ان دورن���ا يوجب 
علين���ا ع���دم القب���ول باملنافع احلزبي���ة التي 
طامل���ا كانت حت�س���ل يف ال�ساب���ق«، م�سيفا؛ 
احلكومي���ة  الإج���راءات  جمي���ع  »�سخ�سن���ا 
ال�سابق���ة، والت���ي ت�سمن���ت م�سال���ح حزبية 

تنتمي لنف�سها ولي�س للعراق«.
 التفا�صيل �س3

لجنة نيابية تتعهد بحماية م�شروع "مع�شكر الر�شيد"

 بغداد/ المدى

ح���ذرت جلن���ة الزراع���ة النيابي���ة من 
حدوث نزوح جماعي ل�سكان الأهوار 
جنوب���ي الب���الد ب�سبب نق����س املياه، 
داعي���ة اإىل تكثيف اجله���ود على دول 
اجلوار ل�سمان حقوق العراق املائية.
وقال رئي�س اللجن���ة ثائر خميف، اإن 
»هن���اك خم���اوف كبرة م���ن ح�سول 
نزوح جماعي يف مناطق الأهوار لأن 

الن�سان دائما يبحث عن العي�س«. 
واأ�ساف خميف؛ »اأهم و�سائل العي�س 
ه���ي املي���اه، وبا�ستم���رار �سحتها يف 
مناط���ق الأه���وار �س���وف يج���رب ذلك 
ال�س���كان عل���ى الرحي���ل اإىل مناط���ق 

اأخرى«.
مدرج���ة  »اله���وار  اأن  اإىل  واأ�س���ار، 
�سمن لئح���ة الرتاث العامل���ي، وعلى 
تتح���رك  اأن  العالق���ة  ذات  اجله���ات 
ل�سم���ان توفر املي���اه فيها مب���ا يوؤمن 

احلياة فيها«.

 بغداد/ نباأ م�صرق

ح���ددت مديرية املرور العامة التابعة ل���وزارة الداخلية اأ�سباب ازدياد 
حوادث ال�سطدام بني ال�سيارات خالل الآونة الأخرة.

وق���ال مدير العالقات والإعالم يف املديرية زي���اد القي�سي يف ت�سريح 
اإىل )املدى(، اإن »ع���دة اأ�سباب تقف وراء كرثة حوادث ال�سر البع�س 

منها يتعلق بال�سائقني والآخر باملركبات اأو الطرق«.
واأ�س���اف القي�سي اأن »اأول الأ�سباب، هو ع���دم التزام �سائقي املركبات 

بقوانني وتعليمات املرور وقواعد ال�سر«.
واأ�س���ار، اإىل اأن »احل���وادث تاأتي نتيج���ة لل�سرعة ال�سدي���دة والقيادة 
بته���ور ورعونة والجتياز اخلاطئ من اجلهة اليمنى، وال�ستهتار اأو 
�س���رب اخلمور واملواد املخدرة اأو ا�ستخ���دام الهاتف النقال اأو ال�سر 

بعك�س الجتاه اأو عدم اللتزام بتعليمات رجال املرور«.

واأورد القي�س���ي، اأن »ح���الت م���ن احل���وادث حت�س���ل اثن���اء عطل يف 
ال�سي���ارة ورك���ون �ساحبه���ا اإىل جان���ب ال�س���ارع دون و�س���ع اإ�س���ارة 
)املثل���ث امل���روي( ما يت�سبب بح���ادث ت�سادم مع عج���الت متر ب�سرعة 

على الطريق«.
ون���وه، اإىل اأن »ق�سمًا م���ن ال�سائقني ي�ستخدمون لي���اًل ال�سوء العايل 
املخ�س����س لالإ�سارة ولي�س لالنارة، اأو اأن اآخر ل يلتزم بامل�سار املحدد 
ل���ه، اأو القي���ادة ال�سريع���ة عند هب���وب العوا�س���ف الرتابي���ة والرياح 

العالية«.
واأك���د القي�س���ي، اأن »ال�سبب الثاين لكرثة احل���وادث، هو اأن ق�سمًا من 
املركب���ات غر متينة على �سعيد اجلان���ب امليكانيكي فت�سبب حوادث، 
اأما ال�سبب الثالث يكون ب�سبب الطرق الداخلية واخلارجية باأن ق�سما 
منها غر نظامي اأو غر معبد اأو خمطط بال�سكل ال�سحيح وتتعر�س 

اإىل تخ�سفات وحفر ت�سبب حوادث مرورية«.

المرور تك�شف عن اأ�شباب ارتفاع حوادث ال�شطدام

مخاوف نيابية 
من نزوح �شكان 

الأهوار
 بغداد/ ح�صين حاتم

ي�سن���ف خمت�س���ون بالقان���ون ال���دويل، 
النتهاكات املتك���ررة لالأرا�سي العراقية 
عل���ى انه���ا »جرائ���م ع���دوان«، موؤكدي���ن 
الع���دل  حمكم���ة  اىل  اللج���وء  �س���رورة 
الدولية، وت�سكيل فري���ق قانوين خا�س 
مبجل�س ال���وزراء لإقام���ة الدعاوى �سد 

اي اعتداء او تهديد للعراق.
وت�سب���ب الق�س���ف املدفعي عل���ى م�سيف 
م�س���اء  ده���وك،  حمافظ���ة  يف  زاخ���و 
الربع���اء، مبقتل 9 مدني���ني بينهم طفل، 

وا�سابة اأكرث من 20 اآخرين.
ويق���ول ا�ست���اذ القان���ون ال���دويل احمد 
الفت���الوي يف حديث ل�)امل���دى(، اإن »اي 
ا�ستخ���دام لل�س���الح م���ن قب���ل دولة جتاه 
دولة اخرى، ي�سنف مبثابة عدوان وفق 
القان���ون ال���دويل«، مبين���ا اأن »اجلمعية 
العامة لالأمم املتح���دة لديها قرارات عدة 

ب�ساأن هذا القانون«.
الع���دوان  كان  »اإذا  الفت���الوي،  وتاب���ع 
متكررا، فاإنه يثبت بالدليل القاطع وجود 

نية التدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول 
املعتدى عليها وزعزعة ا�ستقرارها«.

واأ�س���ار اىل، اأن »مثل هكذا عدوان، يدفع 
الدول���ة املت�س���ررة للج���وء اإىل الو�سائل 
الق�سائي���ة والدبلوما�سي���ة وق���د ت�سطر 
تل���ك الدول���ة للج���وء اىل جمل����س الأمن 

الدويل«.
واأك���د ا�ستاذ القانون ال���دويل، »�سرورة 
الدولي���ة،  الع���دل  حمكم���ة  اىل  اللج���وء 
نتيجة وج���ود الكثر من التفاقيات بني 
الع���راق وتركيا اغلبها اتفاقيات �سداقة، 
اإذ �سيك���ون للع���راق دور كب���ر يف ه���ذا 

اجلانب«.
واأو�س���ح، »اإذا قام���ت دول���ة م���ا، بعملية 
ع�سكرية يف دول���ة اخرى بعلم الخرة، 
ل ت�سن���ف تل���ك العملية كع���دوان، كونها 

متت بتوافق بني الدولتني«.
وم�س���ى الفت���الوي بالق���ول؛ »ت�سني���ف 
النتهاكات �سمن نطاق احلرب يتم وفق 
معاي���ر ع���دة، ويج���ب معرفة ن���وع تلك 
العمليات �سواء اأكانت متطاولة الأمد ام 
�سديدة الأثر او وا�سعة النطاق«، م�سيفا 

انه »على �سوء تلك املعاير يتم ت�سنيف 
نوع النزاع امل�سلح«.

وبني، اأنه »بالرغم من كون العراق لي�س 
ع�س���وا يف املحكمة اجلنائية الدولية ال 
انه ميكنه التحرك اليها من خالل املدعي 
الع���ام للمحكم���ة باأدلة واثبات���ات بحجم 

ال�سحايا وحجم اجلرمية«.
ولف���ت الفت���الوي اإىل، ان »العراق يجب 
علي���ه التحرك ق�سائي���ا، وع���دم الكتفاء 
اإىل  م�س���را  وال�ستن���كار«،  بالإدان���ات 
اأن »اللج���وء اإىل جمل����س الأمن وعر�س 
الق�سية عليه قد يكون اأقرب اىل البتزاز 
للدول���ة الت���ي وق���ع عليه���ا الع���دوان او 

العك�س، كونه مبثابة هيئة �سيا�سية«.
واأردف، اأن »امل���ادة )2( الفق���رة )4( م���ن 
ميث���اق المم املتح���دة تن����س عل���ى انه: 
ميتنع اأع�ساء الهيئة جميعًا يف عالقاتهم 
الدولية ع���ن التهديد با�ستعمال القوة اأو 
ا�ستخدامه���ا �س���د �سالم���ة الأرا�س���ي اأو 
ال�ستق���الل ال�سيا�س���ي لأية دول���ة«، لفتا 
الرا�س���ي  عل���ى  »النته���اكات  اأن  اىل 

العراقية تعد مبثابة تهديد لها«.

و�س���دد الفتالوي، عل���ى »�سرورة وجود 
فريق قان���وين متخ�س�س مبعية جمل�س 
ال���وزراء،  رئي����س  مكت���ب  او  ال���وزراء 
للتن�سي���ق بين���ه وب���ني وزارة اخلارجية 
العراقي���ة لقامة الدع���اوى �سد اية دولة 
التهدي���د  او  امل�سلح���ة  الق���وة  ت�ستخ���دم 

لالأرا�سي العراقية«.
بدوره، يق���ول ا�ستاذ العل���وم ال�سيا�سية 
عامر ح�سن فيا����س يف حديث ل�)املدى(، 
عل���ى  الرتكي���ة  العت���داءات  »تك���رار  اإن 
الرا�س���ي العراقي���ة دون رد ق���وي م���ن 
احلكومة العراقية جعل اجلانب الرتكي 

يتمادى كثرا«.
احلكوم���ة  »عل���ى  فيا����س؛  واأ�س���اف 
العراقي���ة ا�ستخدام اأوراقها، اإذ ان تركيا 
لديه���ا ورقة واح���دة متمثلة باملي���اه، اما 
متمثل���ة  اوراق،  خم����س  لدي���ه  الع���راق 
بالنف���ط، والتب���ادل التج���اري، والعمار 

وال�ستثمار، والكرد، والرتكمان«.
اأن »احلكوم���ات العراقي���ة  واأ�س���ار، اإىل 
تل���ك  توظ���ف  ان  ت�ستط���ع  مل  املتعاقب���ة 

الوراق واللعب بها جيدا«.

الدولي للق�شاء  باللجوء  مطالبات  دهــوك..  ق�شف  بعد 
وتـرك بيـانــات الإدانــة

 نينوى/ المدى

يف  الع���ديل  الط���ب  دائ���رة  اأعلن���ت 
حمافظة نين���وى عن انت�سال 20 جثة 
تع���ود اإىل املعارك �س���د تنظيم داع�س 

الإرهابي يف املو�سل.
وق���ال مدير الطب الع���ديل يف نينوى 
ح�س���ن واث���ق، اإن »الف���رق املخت�س���ة 
التابع���ة للدفاع امل���دين انت�سلت خالل 
ال�سه���ر احل���ايل 20 جث���ة عب���ارة عن 

هياكل عظمية يف املنطقة القدمية من 
املو�سل«. واأ�س���اف واثق، اأن »رجال 
منت�سري���ن  مازال���وا  امل���دين  الدف���اع 
يف املنطق���ة القدمي���ة وخا�س���ة بع���د 
قي���ام الأه���ايل باإع���ادة اإن�س���اء الدور 

والعمارات املهدمة«. 
واأ�س���ار، اإىل اأن »ه���ذه اجلث���ث الت���ي 
نع���رث عليه���ا با�ستمرار، يت���م التعامل 
معه���ا ب�س���كل قان���وين من قب���ل الطب 

العديل والدفاع املدين«.

انت�شال 20 جثة في المو�شل القديمة

 ذي قار/ ح�صين العامل 

يف وقت ا�ستوؤنف الدوام يف ديوان حمافظة ذي قار بعد ا�سبوع من اغالقه 
النا�سرية  �سمال  يف  الع�سائر  اقدمت  بالتعيني،  مطالبني  خريجني  يد  على 
على قطع الطريق الرابط مع بغداد لعدة �ساعات احتجاجا على جفاف نهر 

ابو �سبيبة والتالعب باحل�س�س املائية.
»منت�سبي  اإن  )املدى(،  اإىل  حديث  يف  املحافظة  ديوان  يف  م�سدر  وقال 
يد  على  اغالقه  من  ا�سبوع  نحو  بعد  الر�سمي  الدوام  ا�ستاأنفوا  الديوان 
خريجني يطالبون بالتعيني«.واأ�ساف امل�سدر الذي ف�سل عدم ك�سف ا�سمه 
ان  دون  من  الديوان  امام  بالعت�سام  املرة  هذه  اكتفوا  »اخلريجني  اأن 

يقوموا باإغالق املبنى«.
 التفا�صيل �س4

ذي قار: تظاهرات تقطع طريق بغداد

بدء مو�سم التمور في العراق .. عد�سة: محمود روؤوف



 بغداد/ م�صطفى الجوراني

خ�ضر العراق على مدار ال�ضنوات الما�ضية ماليين 
اأ�ضح���اب  ه���روب  او  توق���ف  نتيج���ة  ال���دوالرات 
�ضركات تعاقدت معها الحكومة لتنفذ م�ضاريع على 
م�ض���تويات عدة في عموم المحافظات، االمر الذي 
دفع الجهات الم�ض���وؤولة اإلى اإع���ادة تقييم الرخ�ص 
الممنوحة من قبل هيئة اال�ض���تثمار.  هذا وي�ضنف 
الع���راق �ض���من ال���دول االأكث���ر ف�ض���ادا ف���ي العالم، 
اإذ احت���ل المرتب���ة 157 عالميا، �ض���من موؤ�ض���رات 
مدركات الف�ض���اد الذي اأ�ض���درته منظمة ال�ض���فافية 

الدولية عام 2021.

اأرقام �صادمة
وقال���ت رئي����ص الهيئة الوطنية لال�ض���تثمار، �ض���ها 
نجار اإن "الهيئة الوطنية لال�ض���تثمار منحت خالل 
الفترة م���ن )اأي���ار/ 2021 ولغاية اأي���ار/ 2022(، 
30 اإجازة ا�ض���تثمارية في قطاع���ات مختلفة، منها 
6 اجازات ا�ض���تثمارية �ض���تراتيجية تف���وق قيمتها 
ال���� 250 ملي���ون دوالر، فيم���ا �ض���ملت الم�ض���اريع 
اال�ض���تثمارية االأخ���رى مجمل اأنح���اء العراق وفي 
التجاري���ة،  )ال�ض���كنية،  منه���ا  مختلف���ة  قطاع���ات 

ال�ضناعية والخدمية(".
وف���ي حديث ل� )المدى(، اأ�ض���افت النجار، اأن "عدد 
االإج���ازات اال�ض���تثمارية الممنوحة من قبل هيئات 
اال�ض���تثمار ف���ي المحافظات ع���دا اإقليم كرد�ض���تان 
والمحافظ���ات )بغ���داد، كربالء، كرك���وك( وللفترة 
نف�ض���ها )343( اج���ازة ا�ض���تثمارية ف���ي قطاع���ات 
مختلف���ة وباإ�ض���راف قانوني وفني م���ن قبل الهيئة 
اإن  بالق���ول  وا�ض���تطردت  لال�ض���تثمار".  الوطني���ة 
ا�ض���تثمارية  اإجازات  م���ن  م���ا تم منحه  "اإجمال���ي 

م���ن قب���ل الهيئ���ة الوطني���ة لال�ض���تثمار وهيئ���ات 
المحافظ���ات  ع���دا  المحافظ���ات  ف���ي  اال�ض���تثمار 
الم�ض���تثناة ف���ي اأع���اله للفترة م���ن )اأي���ار/ 2021 
ولغاي���ة اأي���ار/2022( ف���ي قطاع���ات مختلف���ة هو 
373 اإجازة". وب�ض���اأن ال�ضركات المتلكئة، اأ�ضارت 
ا�ض���تثمارية  اإج���ازة  "�ض���حب 156  اإل���ى  النج���ار، 
للم�ض���اريع ذات االنجاز ال�ض���فري والمتلكئة وذلك 
بع���د مرور عام م���ن توجيهات رئي����ص الوزراء في 

ني�ضان من العام 2021".
واأو�ض���حت اأن "االأم���ر االإداري الخا�ص بت�ض���كيل 
لجنة حكومية عليا للنظر ب�ض���اأن �ضحب االإجازات 
ا�ض���تعادة  ع���ن  نتائج���ه  اأ�ض���فرت  اال�ض���تثمارية، 
م�ض���احات كبي���رة م���ن االأرا�ض���ي واإع���ادة طرحها 
بطريق���ة مدرو�ض���ة في كل اأنحاء الع���راق، كما كان 
ه���ذا الق���رار فر�ض���ة مهمة لف���رز الم�ض���تثمر الجاد 
م���ن الم�ض���تثمر المتلك���ئ واإع���ادة تقيي���م العملي���ة 

اال�ضتثمارية الجارية في العراق من خالل االطالع 
وبدقة على اأ�ض���كال االإعاقة والتلكوؤ التي تواجهها 
مما اأ�ضهم في اإعادة العمل بالم�ضاريع المتلكئة في 

كل القطاعات".

لجنة جديدة
وختمت النجار، حديثها بالقول "ا�ضتنادًا اإلى قرار 
مجل����ص ال���وزراء المرقم )94 ل�ض���نة 2022( تمت 

اإعادة ت�ض���كيل لجنة تعديل االإجازات اال�ضتثمارية 
لال�ض���تثمار  الوطني���ة  الهيئ���ة  تتراأ�ض���ها  الت���ي 
وبع�ض���وية الجهات ذات العالقة لو�ض���ع �ضوابط 
معتم���دة من �ض���اأنها تنظي���م عملية تعدي���ل االإجازة 
اال�ض���تثمارية االأمر الذي ي�ضهل ح�ضول الم�ضتثمر 
على الموافقات الالزمة للم�ض���ي بم�ضروعه ب�ضكل 
اأ�ض���ولي كم���ا يدعم جه���ود الهيئة الرامية ل�ض���حب 
االإج���ازات اال�ض���تثمارية م���ن الم�ض���اريع المتلكئة 
وبما ينعك�ص اإيجابًا على العملية اال�ضتثمارية في 
الع���راق عمومًا". وكانت رئي�ض���ة هيئة اال�ض���تثمار 
�ض���هى النجار تحدثت في وقت �ضابق عن ا�ضتعادة 
اأكث���ر من 400 األف دونم من اأرا�ض���ي الدولة كانت 
محج���وزة تح���ت مظل���ة الم�ض���اريع اال�ض���تثمارية 
الوهمي���ة وغي���ر المنج���زة، الت���ي تق���در بقيمة 90 

تريليون دينار )اأي ما يعادل 62 مليار دوالر(.
 ال م�صاريع جديدة

من جانبه، ق���ال المتحدث با�ض���م وزارة التخطيط 
عبد الزهرة الهنداوي، اإن "م�ضروع قانون موازنة 
2022، ل���ن يت�ض���من اإدراج م�ض���اريع جدي���دة، اال 
لل�ضرورة الق�ض���وى وبموافقة مجل�ص الوزراء". 
واأ�ض���اف الهن���داوي، خالل حديث ل���� )المدى(، اأن 
"تركيز الموازنة �ض���يكون على انجاز الم�ض���اريع 
الموج���ودة على قيد التنفيذ، وهي لي�ض���ت قليلة"، 
دون الك�ض���ف ع���ن مزي���د من التفا�ض���يل. ُيذَك���ر اأّن 
الحكومة ال�ضابقة �ضكلت المجل�ص االأعلى لمكافحة 
الف�ض���اد لمتابع���ة مختل���ف الق�ض���ايا، ومنه���ا الهدر 
ب�ض���بب الم�ض���اريع المتلكئة، اال اأنه لم ينجز �ضيئًا 

في هذا الملف، ح�ضب المراقبين.

 الم�صاوئ االقت�صادية
اإل���ى ذلك، قال الخبي���ر االقت�ض���ادي، نبيل العلي، 

ف���ي حديث ل���� )الم���دى(، اإن "هن���اك �ضل�ض���لة من 
االجراءات الحكومي���ة الواجب تنفيذها من اأجل 
الح�ضول على اإجازة ا�ضتثمارية قبيل التعاقد مع 

الحكومة لتنفيذ م�ضاريع في العراق".
واأ�ض���اف العلي، اأن "بع�ص الجهات تقوم بتقديم 
اوراق غير �ض���الحة من اأجل الح�ض���ول على هذه 
االجازات"، مبينًا اأن "هذه ال�ضركات هي من تقع 
بالف�ض���اد وتعمل على عرقلة وتلكوؤ الم�ضاريع في 
المحافظ���ات، ف�ض���اًل عن وج���ود بع����ص االأيادي 
الفا�ض���دة التي تعم���ل على اإحالة الم�ض���اريع لهذه 

ال�ضركات".
واأ�ض���ار، اإل���ى اأن "هن���اك �ض���ركات ت�ض���ترط ف���ي 
عقوده���ا مع الحكومة اخذ �ض���لف ت�ض���غيلية قبيل 
اإمكاني���ة  ي�ض���هل  م���ا  وه���ذا  بالم�ض���روع،  الب���دء 
اختال����ص ه���ذه االم���وال م���ن قب���ل ال�ض���ركات"، 
مو�ض���حًا اأن "ال�ضلف الت�ضغيلية ت�ضل اأحيانًا من 

10% اإلى 30% من القيمة الكلية للم�ضروع".
وخت���م العل���ي، حديثه بالقول اإن "هناك �ض���ركات 
تعمل عل���ى اأخ���ذ اإجازات ا�ض���تثمارية ت�ض���تخدم 
مميزاته���ا بعي���دا ع���ن تنفي���ذ م�ض���اريع، كالتهرب 
ال�ضريبي او الكمركي". وبح�ضب موؤتمر �ضابق، 
لوزارة التخطيط فاإن الم�ضاريع التي ما تزال قيد 
التنفيذ تبلغ اأكثر من 7 اآالف م�ض���روع، فيما تبلغ 
الم�ض���اريع المتلكئ���ة األفا و452 م�ض���روعًا، مبينًا 
اأن ال���وزارة و�ض���عت معالج���ات عدة للم�ض���اريع 

المتلكئة التي ن�ضب اإنجازها اأقل من  %10.
تحدي���ث  ف���ي  م�ض���تمر  "العم���ل  اأن  واأ�ض���اف 
الم�ض���اريع، وتم حذف مجموعة من الم�ض���اريع، 
وتخفي����ص الكلف اإلى 23 تريليون دينار، موؤكدًا 
اإنج���از األفين و150 مدر�ض���ة العام الما�ض���ي في 

عموم العراق".

العدد )5228( ال�ضنة التا�ضعة ع�ضرة - االثنني )25( متوز  2022سياسة
http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net

طبعت مبطابع موؤ�ض�ضة املدى لالعالم والثقافة والفنون

 جريدة �صيا�صية يومية ت�صدر عن موؤ�ص�صة
املدى لالإعالم والثقافة والفنون

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي

AL – MADA
Daily General Political 
Newspaper
Issued by: Al–Mada group for 
Media، culture & Art

بغداد. �ضارع اأبو نوا�ص
حملة 102 - زقاق 13 - بناء 141

هاتف: 9647702799999 +
+ 9647808080800           

كرد�ضتان. اأربيل. �ضارع برايتي
دم�ضق. �ضارع كرجية حداد

هاتف: 9647706444490 +

بريوت. احلمرا.�ضارع ليون
بناية من�ضور. الطابق االول

+ 96170615017

التوزيع: وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا: بغداد/ كرد�ضتان/ دم�ضق/ 

بريوت/ القاهرة/ قرب�ص

املدير العام
غادة العاملي 

رئي�س التحرير التنفيذي
علي ح�صني

�صكرتري التحرير الفني
ماجد املاجدي

 مدير التحرير
يا�صر ال�صامل

 ترجمة: حامد احمد    
 

وذك���ر تقري���ر لموقع )م���دل اي�ض���ت اآي(، 
ترجمت���ه )الم���دى(، اأن "مكتب���ًا جديدًا تم 
افتتاح���ه عن���د الطاب���ق االأر�ض���ي لمحطة 
ال�ض���كك الحديد المركزية ال�ضهيرة و�ضط 
بغ���داد، خل���ف اأك�ض���اك بيع تذاكر ال�ض���فر 
الى �ض���وريا وتركيا التي اأغلقت منذ زمن 

طويل".
�ض���هد  "المكت���ب  اأن  التقري���ر،  واأ�ض���اف 
تزيين���ًا بمل�ض���قات ت�ض���م �ض���ورًا تظه���ر 
قط���ارات حديث���ة وهي تنطلق م���ن مبنى 
المحط���ة والتي تمثل الت�ض���اميم االأولية 
التي �ض���يبدو عليها م�ض���روع قطار بغداد 

المعلق في حال اإكماله".
واأ�ض���ار، اإلى اأن "هذا الم�ض���روع �ض���يحل 
محل الخطط ال�ض���ابقة لبناء مترو بغداد 
تحت االر�ص والذي لم يتحقق منذ العام 

."2003
واأو�ض���ح التقرير، اأن "�ضركة )اآل�ضتوم(، 
الفرن�ض���ية لل�ض���كك الحديدي���ة ق���د وقعت 
عقدًا م���ع العراق في الع���ام 2013 لتعمل 

درا�ضة جدوى وت�ضاميم".
واأك���د، اأن "اأزم���ات مالية وظه���ور تنظيم 
داع����ص االرهابي باالإ�ض���افة الى م�ض���اكل 
�ضيا�ض���ية اأدت ال���ى تاأخير الم�ض���روع،"، 
مبين���ًا ان "التعقيدات الفنية لبناء �ض���بكة 
�ضكك تحت االأر�ص حولت خطة الم�ضروع 

لفكرة �ضكك الحديد المعلقة".
ولفت التقرير، اإلى "ت�ضليم ملف م�ضروع 
قط���ار بغداد المعلق التاب���ع لوزارة النقل 
الى دائ���رة ال�ض���كك الحدي���د العراقية في 

اأواخر عام 2020".
وذكر، اأن "كادر ال�ضكك الحديد العراقية، 
وعل���ى الرغم من تف�ض���ي جائحة كورونا، 
قدم���ا  تم�ض���ي  النق���ل  وزارة  ان  يق���ول 
نحو م�ض���روع طم���وح قد ي�ض���بح حقيقة 

بالفعل".
وقال رئي�ص مهند�ض���ين لدى �ض���بكة �ضكك 
اإن  ع���الوي،  �ض���بار  العراقي���ة  الحدي���د 
من  م�ض���روع  اأول  هو  المعل���ق  "القط���ار 
نوع���ه ف���ي الع���راق، لدين���ا �ض���كك حدي���د 
مختلف���ة ولكن لي����ص بهذا ال�ض���كل، ولهذا 

�ضتكون تجربة جديدة بالن�ضبة لنا".
واأ�ض���اف عالوي، اأن "االنطالق �ض���يكون 
م���ن هنا م���ن محطة ال�ض���كك المركزية في 
بغ���داد و�ضت�ض���ل الى ح���دود ديال���ى وما 

بينهما 12 محطة."
وتح���دث ع���الوي، ع���ن "تكلي���ف �ض���ركة 
هند�ض���ية للبحث بت�ضاميم ائتالف �ضركة 
)ال�ضتوم( الفرن�ض���ية بال�ضراكة مع �ضركة 
)هون���داي( الكورية للهند�ض���ة واالعمار، 
وذلك بعد ت�ضلم �ضبكة ال�ضكك الم�ضروع".
واأو�ض���ح عالوي، اأن "الحكومة و�ض���بكة 
ال�ضكك، منذ ذلك الوقت، تقومان بمناق�ضة 
تفا�ضيل العقد مع ائتالف ال�ضركة المنفذة 

والتي و�ضلت االن لمراحلها االأخيرة".
واأو�ض���ح التقري���ر، اأن "الم�ض���روع الذي 
تبلغ تكلفته 2.5 مليار دوالر محدد باإطار 
زمني الإكماله امده خم�ص �ض���نوات، واإذا 
ما بو�ض���ر بالعمل قبل نهاية هذا العام فقد 
ي�ض���هد اول دفعة م�ضافرين يتم نقلهم عبر 

العا�ضمة بنهاية عام 2027".
ويع���ود ع���الوي ليق���ول، اإن "م���د �ض���كك 

القطار المعلق �ض���يعتمد على نف�ص م�ضلك 
�ض���بكة المت���رو المقترحة ولكن �ض���يكون 
فوق االأر�ص، انج���از مترو تحت االأر�ص 

�ضيكون بالغ التكلفة جدا."
وي�ضتر�ض���ل التقري���ر، اأن "�ض���بكة �ض���كك 
الت���ي يبل���غ  المقترح���ة  المعل���ق  القط���ار 
طوله���ا 22 ك���م �ض���تبداأ م���ن مق���ر محط���ة 
ال�ض���كك الحدي���د المركزي���ة ف���ي منطق���ة 
العالوي المزدحمة و�ض���ط بغداد وت�ضل 
الى ابعد نقطة من منطقة ال�ضعب امتدادا 
ال���ى م�ض���ارف ح���دود بغداد م���ع محافظة 

ديالى".
ولفت، اإل���ى اأن "ال�ض���بكة �ضت�ض���تمل على 
محط���ات ال�ض���كة ال���� 14 المقترح���ة عل���ى 
محط���ة الكاظمية والم�ضتن�ض���رية وكذلك 

اأخ���رى مث���ل  المط���ار ومناط���ق �ض���كنية 
مدين���ة ال�ض���در". ونوه التقري���ر، اإلى ان 
اأنه ما يزال في مراحل  "الم�ض���روع رغم 
التخطي���ط، فان���ه م���ن المتوق���ع ان يت���م 
ت�ض���يير 24 قط���ارا لتغطي���ة خدم���ة قطار 
بغ���داد المعلق م���ع ثالثة قط���ارات اأخرى 
لتعزيز الخدمة عند ال�ض���رورة، وت�ضتمر 
�ض���اعات العم���ل ما بي���ن الثامنة �ض���باحا 

ومنت�ضف الليل".
واأف���اد ع���الوي، ب���اأن "ه���ذا م���ا نطمح ان 
نب���داأ ب���ه، واإذا ما راأينا بان ه���ذه الخدمة 
تحظى ب�ضعبية والقطارات تكون مكتظة 
بالم�ضافرين فعندها �ضنكون قادرين على 
رف���د ال�ض���بكة بقط���ارات اإ�ض���افية لزيادة 
اأن  التقري���ر،  ويتوق���ع  الخدم���ة".  �ض���عة 

"يكون هناك زخم على �ضبكة قطار بغداد 
المعل���ق، م���ع تعداد العا�ض���مة ال�ض���كاني 
الذي يقدر باأكثر من 8.5 مليون ن�ضمة".

واأكد، اأن "الزخم �ض���يكون خ�ضو�ضا عند 
اأوق���ات الذروة التي يمكن خاللها نقل 30 
األف م�ض���افر في كل �ضاعة"، منبهًا اإلى اأن 
"هذا الم�ض���روع يعد بتقلي�ص ال�ض���اعات 
التنق���ل  ف���ي  المواط���ن  يق�ض���يها  الت���ي 

وتخفيف الزحام المروري".
وعّد اأحد منت�ض���بي �ض���بكة �ض���كك الحديد 
حق���ًا،  "مه���م  باأن���ه  الم�ض���روع  العراقي���ة 
ونعتقد انه �ض���يكون بداية لحل اأحد اعقد 
الم�ض���اكل التي تواجهها العا�ض���مة بغداد 

وهو الزحام المروري".
وتابع المنت�ض���ب، اأن "�ضبكة القطار هذه 

�ض���تمر اأي�ضا بمجمع الكليات والجامعات 
ف���ي بغ���داد والت���ي تعتب���ر م���ن المناطق 

المزدحمة جدا."
ويق���ول علي، 24 عام���ًا، طالب درا�ض���ات 
ون�ض���ف  �ض���اعة  يومي���ا  "اق�ض���ي  علي���ا، 
للو�ض���ول ال���ى البي���ت وط���الب اآخري���ن 
ي�ض���تغرق و�ض���ولهم ما يق���ارب من ثالث 
�ض���اعات، ال���كل ي�ض���تقلون �ض���يارات ف���ي 
الوقت نف�ض���ه". وتاب���ع عل���ي، اأن "مترو 
بغ���داد �ض���يكون عام���ل انق���اذ لتغيير هذا 
الو�ض���ع، لق���د زرت تركي���ا وراأي���ت كيف 
ك���م  باإمكان���ه قط���ع م�ض���افة 26  الطال���ب 
بن�ض���ف �ض���اعة فق���ط ع���ن طري���ق القطار 
والت���رام، واأحب ان اأرى �ض���يئا م�ض���ابها 

هنا في العراق."

وبين التقرير، اأن "�ضركة )ال�ضتوم( تقدر 
الوقت الذي يتم ا�ض���تغراقه للو�ضول من 
منطقة العالوي الى ال�ض���عب با�ض���تخدام 
�ض���بكة القط���ار المعل���ق، الذي ت�ض���تغرقه 
حاليا ما بين �ض���اعتين الى ثالث �ض���اعات 
خالل اأوقات الذروة، باأنه لن يتجاوز 23 
دقيقة فق���ط". ويق���ول المهند�ص عالوي، 
اإن "اأن���واع القط���ارات الم�ض���تخدمة ف���ي 
�ضبكة ال�ض���كك المعلقة وطريقة ت�ضييرها 

�ضتكون جديدة بالن�ضبة لنا".
وك�ض���ف ع���الوي، عن اإ�ض���افة "فق���رة في 
العقد ت�ض���ير ال���ى اننا �ض���نكون بحاجة ل� 
6 اآالف عراق���ي مدرب على العمل في هذه 
ال�ضبكة ب�ضمنهم �ضائقون ومهند�ضون."

وكان وزي���ر التخطي���ط العراق���ي، خال���د 
بت���ال النجم، قد اأ�ض���ار الى ان الم�ض���روع 
باأكمله قد يوفر فر�ص عمل مبا�ضرة وغير 

مبا�ضرة لما يقارب من 10 اآالف عراقي.
ولف���ت التقري���ر، اإل���ى اأن "التوقعات تفيد 
بتمكن الدولة من تغطية نفقات الم�ضروع 
مع ارتفاع اأ�ضعار النفط التي ت�ضاعد على 

تقوية االقت�ضاد العراقي".
وكان رئي�ص الوزراء م�ضطفى الكاظمي، 
ق���د اأف���اد ف���ي �ض���هر اأي���ار الما�ض���ي، ب���اأن 
الم�ض���اريع  اأحد  ه���و  المت���رو  "م�ض���روع 
المهم���ة الت���ي تحتاجها بغ���داد ويتوجب 

البدء به باأ�ضرع وقت ممكن."
م���ن جانبه، ق���ال مدير عام �ض���كك الحديد 
طال���ب ج���واد الح�ض���يني اإن "الحكوم���ة 
الحالية تقر باأهمية م�ضروع �ضكك الحديد 
العراقي���ة وله���ذا فاأنه���ا تدفع نح���و تنفيذ 

م�ضروع �ضبكة القطار المعلق."
ورجح عالوي اإبرام "�ضبكة �ضكك الحديد 
العراقي���ة البن���ود االأخيرة م���ن عقد قطار 
بغ���داد المعل���ق ف���ي وق���ت الحق م���ن هذا 
الع���ام، م���ع ب���دء مراح���ل اعمال االن�ض���اء 

االأولية في غ�ضون اأ�ضهر".
وم�ض���ى عالوي، اإلى اأن "هذا القطار من 
الموؤمل اأن يبا�ضر خدمته بنقل اول وجبة 
م�ض���افرين ف���ي اأواخر ع���ام 2027، وفي 
ح���ال نج���اح التجربة ف���ان هن���اك خططا 
لم���د خط �ض���بكة قطار معلق ثانية ت�ض���مل 

منطقة الكرادة والجادرية".
عن: مدل اي�صت اآي

ارتفاع اأ�صعار النفط يغطي 
كلفة الم�صروع البالغة 2.5 
مليار دوالر

 م�شوؤولون: قطار بغداد املعلق يبا�شر برحلته الأوىل 
يف نهاية 2027

من��ح 373 اإج��ازة ا�شتثماري��ة بع�شه��ا مل�شاري��ع ك��رى خ��ال ع��ام واح��د

توقع تقرير اأن يبداأ القطار املعلق يف بغداد اأوىل 
رحالته يف نهاية عام 2027، موؤكداً ان االرتفاع 

احلا�صل يف اأ�صعار النفط �صيغطي تكاليف امل�صروع 
البالغة 2.5 مليار دوالر، مبينًا ان �صبكته �صوف متتد 
على 22 كم تبداأ من منطقة العالوي و�صط العا�صمة 

حتى منطقة ال�صعب يف �صمالها، مو�صحًا ان الوقت 
الذي �صوف ت�صتغرقه الرحلة نحو 23 دقيقة فقط.

�صركات ت�صتخدم "الرخ�صة" يف التهرب ال�صريبي والكمركي

الواجهة اخلارجية ملحطة ال�سكك املركزية يف بغداد

فق��ط دقيق��ة   23 �صي�صتغ��رق  وال�صع��ب  الع��الوي  منطقت��ي  بي��ن  الطري��ق   

املنظمات الدولية توؤ�سر ا�ستمرار الف�ساد يف امل�ساريع اال�ستثمارية بالعراق
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 بغداد/ تميم الح�سن

تو�سعت »عدوى المالكي« لت�سيب 
اأكثر من قيادي �سيعي في ال�سف 
الول داخل »الإطار التن�سيقي« 

للو�سول الى من�سب رئي�س 
الوزراء.

يبع���د  ان  »التن�شيق���ي«  ح���اول  وكلم���ا 
»الق���ادة« ع���ن التناف����س يبتك���رون )قادة 
االح���زاب( طريق���ة للع���ودة او يرت���دون 
�شريعًا ع���ن اتفاقات �شابق���ة بان�شحابهم 

من الرت�شح.
وه���ذه امل���رة ابتكروا طريق���ة »الرت�شيح 
بالوكال���ة«، حيث يق���دم كل زعيم مر�شح 
او اأك���ر يكون يف النهاية ظ���ا له ليدير 

االول احلكومة من وراء الكوالي�س.
باملقابل هناك زعيمان �شيعيان متم�شكان 
حتى االن باملن�ش���ب، رغم انهما ان�شحبا 
قبل ذل���ك من ال�شباق لف�ش���ح املجال امام 

اخلط الثاين.
وكان م���ن املفرت�س-بح�شب اآخر مهلة- 
رئي����س  ا�ش���م  »التن�شيق���ي«  يح�ش���م  ان 
ال���وزراء املقب���ل يوم ال�شب���ت املا�شي او 
اأم����س االح���د يف اعل���ى تقدي���ر، قب���ل ان 

حتدث اأكر من مفاجاأة!
بداأت ق�شة اختيار رئي�س الوزراء داخل 
»االإط���ار التن�شيقي« قبل نحو �شهر، حني 
واف���ق الربمل���ان عل���ى ا�شتب���دال النواب 
ال�شدري���ني »امل�شتقيلني« باآخرين اغلبهم 

من »االطاريني«.
وم���ع ب���دء اول النقا�ش���ات ح���ول ا�شماء 
املر�شح���ني للمن�شب قفز ن���وري املالكي 
زعي���م دول���ة القان���ون اىل امل�شه���د، رغم 
وجود تعه���دات �شابقة م���ن »االطاريني« 
ت�شكي���ل  »امل�شتقل���ني« مبنحه���م ح���ق  ل���� 

احلكومة.

املالك���ي بع���د ان تن�ش���ل ع���ن وع���وده ل���� 
»امل�شتقل���ني« يدع���ي االن وبح�ش���ب اخر 
ت�شري���ح متلف���ز، بان���ه ميل���ك 70 �شوتًا 
داخل االإط���ار التن�شيقي م���ن اأ�شل نحو 
120، ويقول بان���ه »ي�شعب اإقناعهم )ال� 

70 نائبا( برتاجعه عن الرت�شيح«.
الرجل كان قد تراج���ع للمرة االوىل قبل 
ا�شبوع���ني عن الرت�ش���ح، ب�شبب ال�شغط 
ال���ذي مار�ش���ه ال�شدري���ون اآن���ذاك بع���د 
اعان زعيم التي���ار مقتدى ال�شدر اقامة 

�شاة موحدة يف بغداد.
وبع���د انته���اء ال�ش���اة وع���ودة اأن�ش���ار 
زعيم التيار ال�شدري مقتدى ال�شدر اىل 
منازله���م ومدنهم ب���دون »ن�شب م�شانق« 
كم���ا كان يح���ذر بع�س »االطاري���ني« عاد 

املالكي لينفذ انقابا على االتفاقيات.
وكان وقت���ذاك اغلب القي���ادات يف داخل 

االإط���ار التن�شيق���ي، وخ�شو�ش���ًا جن���اح 
زعي���م احلكم���ة عمار احلكيم، ق���د اتفقوا 
عل���ى ت�شمي���ة رئي����س وزراء م���ن اخلط 

الثاين.
يف ذلك الوقت كان »اطاريون« قد اأعلنوا 
ان هن���اك 48 �شاع���ة فق���ط – اول مهلة-

لاإعان عن ا�شم رئي�س الوزراء.
اوراق  خل���ط  املالك���ي«  »انق���اب  لك���ن 
املر�شح���ني الذي���ن تو�شل���وا حينه���ا اىل 
ا�شم���ني او ثاث���ة كحد اق�ش���ى للتناف�س 

على النهائي.
وت�شب���ب م���ا فعل���ه زعي���م دول���ة القانون 
اىل تراج���ع هادي العام���ري زعيم الفتح 
ع���ن ان�شحابه من ال�شب���اق والعودة اىل 

التناف�س مرة اخرى.
كم���ا فتح »انقاب املالك���ي« �شهية اخرين 
ليع���ودوا  التن�شيق���ي«  »االإط���ار  داخ���ل 

بط���رح ا�شمائهم حتى و�شل���وا اىل نحو 
10 ا�شماء.

وقبل ان يفقد »االإط���ار التن�شيقي« االمل 
يف الو�ش���ول اىل احل���ل تفاعل���ت ق�شية 
ما ب���ات يع���رف ب���� »ويكليك����س املالكي« 
ودخ���ل الق�شاء على خ���ط التحقيق بتلك 

الت�شجيات.
�شانح���ة  الفر�ش���ة  »اطاري���ون«  ووج���د 
ل�ش���رب طم���وح املالك���ي خ�شو�ش���ا م���ع 
»ال�ش���در«  م���ن  م�شب���وق  غ���ر  هج���وم 
�ش���د زعي���م دول���ة القان���ون وطلب���ه م���ن 
االول »االعت���زال.. او ت�شلي���م نف�شه اىل 

الق�شاء«.
هن���ا وبح�ش���ب مق���رب م���ن اأح���د قيادات 
باختي���ار  اخلا�ش���ة  الرباعي���ة  اللجن���ة 
»التن�شيق���ي«  داخ���ل  ال���وزراء  رئي����س 
وال���ذي حت���دث ل�)امل���دى( اأك���د: »ع���ودة 

االتف���اق اىل ت�شل���م �شخ�شي���ة من اخلط 
الثاين للمن�شب«.

وخرج املالك���ي بعد ذلك يف اللقاء املتلفز 
االن اىل اخل���ط  »التوج���ه  ب���ان  ليق���ول 
الث���اين«، رغم ان���ه مل ي�شتط���ع اخفاء ما 
قال���ه ان���ه »رغب���ة اغل���ب اع�ش���اء االإطار 

برت�شيحي اىل املن�شب«.
وبح�ش���ب املقرب من اللجنة والذي طلب 
عدم ن�شر ا�شمه ان »املالكي ان�شحب االن 
م���ن ال�شب���اق رغم ان���ه يعول عل���ى ف�شل 
املفاو�شات االأخرة ليعود ليطرح نف�شه 

كاآخر احللول«.
وبع���د ان�شح���اب املالك���ي الدراماتيك���ي، 
قرر »االإطار التن�شيق���ي« نهاية اال�شبوع 
املا�ش���ي، ت�شكي���ل جلن���ة م���ن 4 قي���ادات 

حل�شم ا�شم رئي�س الوزراء اجلديد.
احلكي���م  عم���ار  م���ن  مكون���ة  واللجن���ة 

)احلكم���ة(، قي�س اخلزعلي )الع�شائب(، 
هم���ام حمودي )املجل����س االعلى(، وعبد 

ال�شادة الفريجي )الف�شيلة(.
وبح�ش���ب ت�شريحات اب���و اآالء الوالئي 
)كتائب �شي���د ال�شهداء( نهاي���ة اال�شبوع 
فق���د ح���دد 72 �شاع���ة –املهل���ة الثاني���ة- 
حل�شم ا�ش���م املر�شح، وقد م���ر حتى االن 

يومان ا�شافيان على املهلة االخرة.
وع���ن �شبب تاأخ���ر ح�شم اال�شم���اء يقول 
تواج���ه  الرباعي���ة  »اللجن���ة  املفاو����س: 
عقب���ات ب�شب���ب ح���دوث مفاج���اآت جرت 
موؤخرا، مثل عودة حيدر العبادي وفالح 
الفيا����س )رئي����س احل�ش���د( اىل �شب���اق 

الرت�شح وتغير يف اال�شماء االخرى«.
وكان االثن���ان )العب���ادي والفيا����س( قد 
�شحب���ا تر�شحهم���ا خال االأي���ام املا�شية 
بع���د �شبه اتفاق عل���ى ان يتوىل املن�شب 

�شخ�شية من ال�شف الثاين.
وي�شي���ف املقرب م���ن الهيئ���ة الرباعية: 
»ق���ادة ال�شف االأول ان�شحب���وا فعا لكن 
كا منهم يقدم اأكر من مر�شح قريب منه 

او يريد ادارة احلكومة بوا�شطته«.
ويك�ش���ف املقرب م���ن املفاو�ش���ني الكبار 
عن اخر خريطة لاأ�شماء، اذ يوؤكد تقدمي 
املالكي 3 مر�شحني وه���م: النائب حممد 
ال�ش���وداين، ووزي���ر التخطي���ط ال�شابق 
علي �شكري، والقيادي يف حزب الدعوة 

طارق جنم.
اما ه���ادي العامري، فانه يدعم العبادي، 
ووزي���ر ال�شب���اب ال�شابق عب���د احل�شني 
عبطان، وم�شت�ش���ار االمن القومي قا�شم 

االعرجي.
وبح�شب ا�شتنتاجات املفاو�س فان اكر 
3 ا�شم���اء حتظ���ى باأعلى احلظ���وظ هم: 

»العبادي، ال�شوداين، و�شكري«.
ط���رح  يف  تذبذب���ا  هن���اك  ان  باملقاب���ل 
ا�ش���م رئي�س ال���وزراء احل���ايل م�شطفى 
الكاظم���ي، ال���ذي �شع���دت ا�شهم���ه عل���ى 

خلفية جناحه يف ال�شيا�شة اخلارجية.
كما ال يزال »االإطار التن�شيقي« وبح�شب 
يخت���ار  ان  يخ�ش���ى  مطلع���ة  م�ش���ادر 

�شخ�شية »ال تر�شي ال�شدر«.
وت�ش���ر تلك امل�ش���ادر اىل ان »االطاريني 
�شيطلب���ون راأي زعي���م التي���ار ال�شدري 
باالإ�شاف���ة اىل الن���واب ال�شيع���ة داخ���ل 
املر�ش���ح  ا�ش���م  ك�ش���ف  قب���ل  التن�شيق���ي 

النهائي«.
وكان���ت العاقات ب���ني ال�ش���در واملالكي 
قد تعقدت ب�شب���ب الت�شجيات ال�شوتية 
دول���ة  زعي���م  اىل  املن�شوب���ة  االخ���رة 
القان���ون والتي يهاجم فيه���ا زعيم التيار 

وعددا من ال�شيا�شيني.
وبح�ش���ب ت�شريح���ات حمم���د ال�شيهود 
وهو نائب عن دول���ة القانون، فان هناك 

حماوالت ل� »ال�شلح« بني الطرفني.
ح�ش���اب  وه���و  القائ���د«  »وزي���ر  لك���ن 
الك���رتوين مقرب م���ن »ال�ش���در« كان قد 

قطع الطريق امام م�شاعي ال�شلح.
وخاط���ب الوزي���ر وه���و �شال���ح حمم���د 
لل�شل���ح  تغريدة الداع���ني  يف  العراق���ي 
ب���ني ال�ش���در واملالك���ي، بالق���ول »اأتريد 
التع���دي  ع���ن  يرتف���ع  اأن  قائدن���ا  م���ن 
اىل  ا�ش���ارة  يف  املرجعي���ة؟!...«  عل���ى 

الت�شجيات امل�شربة.
وا�شاف العراق���ي: »اأتريدونه )ال�شدر( 
وقات���ل  العمي���ل  م���ع  يت�شال���ح  اأن 

ال�شعب؟؟!«.

مخاوف من �سطوة الأحزاب

بغداد تحّول مع�شكر الر�شيد من مقبرة 
اأنقا�ض اإلى واحة خ�شراء 

عجالت تابعة ألمانة بغداد ترفع االنقاض من معسكر الرشيد

 بغداد/ فرا�س عدنان

�شاع���ات  تراج���ع  الكهرب���اء  ع���ّدت وزارة 
التجهي���ز باأن���ه نتيج���ة عوار����س طارئة، 
وحتدث���ت ع���ن م�شاع ملعاجلته���ا، يف حني 
اأك���دت اأن الغ���از االإي���راين مل ي�ش���ل اإىل 
امل�شتوي���ات املتف���ق عليه���ا لغاي���ة الوق���ت 

احلايل.
ياأت���ي ذل���ك يف وقت، اأفادت جلن���ة نيابية، 
ب���اأن وع���ود وزارة الكهرب���اء ب���اأن العراق 
االأع���وام  ع���ن  خمتلف���ًا  �شيف���ًا  �شي�شه���د 
و�ش���ع  اأن  مبين���ة  تتحق���ق،  مل  ال�شابق���ة 
املنظوم���ة م���ا زال غ���ر جي���د يف كونها ال 
ت�شتطي���ع مواجهة االأحم���ال والتجاوزات 

على ال�شبكة.
وقال املتحدث با�شم وزارة الكهرباء اأحمد 
مو�شى، اإن »املنظوم���ة الكهربائية �شهدت 
خال االأيام املا�شية عوار�س و�شرعان ما 

قامت ماكاتنا مبعاجلة االأمر«.
وتاب���ع مو�ش���ى، اأن »خلي���ة االأزم���ة دائمة 
االنعق���اد يف الوزارة من���ذ نهاية االأ�شبوع 
املا�شي، مع ا�شتنفار ت���ام واأعمال �شيانة 

على مدار ال�شاعة«.
اإىل  اأدى  »العار����س  اأن  اإىل  واأ�ش���ار، 
انف�شال اأحد اخلط���وط، وهو نتيجة عدم 

الت���زام بع�س املحافظ���ات بح�شتها املقّرة 
من الطاقة م���ا زاد االأحمال على اخلطوط 
بع����س  عل���ى  �شلب���ًا  واأث���ر  وت�شريفه���ا 
املناط���ق اجلنوبي���ة وخ�شو�ش���ًا الب�شرة 
ومي�شان وذي قار ومتت اإعادة هذا اخلط 
والعمل بعد اإزال���ة العار�س عن الوحدات 

التوليدية«.
ولفت مو�شى، اإىل اأن »الوزارة كما تواجه 
تراجع���ا يف �شاع���ات التجهي���ز، لكن هناك 
اأعم���اال واإجنازا مل���اكات وزارة الكهرباء 
كانت  تتمثل يف زي���ادة بن�شبة %22 عما 

عليه املعدالت العام املا�شي«.
و�شدد، على اأن »املنظومة تتمتع با�شتقرار 
م���ن حي���ث توف���ر الطاق���ة وا�شتح�ش���ان 
ن�شب���ي من املواطن اإزاء �شاعات التجهيز، 
نتيجة اإدخال طاق���ات توليدية جديدة مع 
خطوط نق���ل قد دخل���ت اإىل العم���ل ودعم 

وتاأهيل قطاع النقل«.
واأورد مو�ش���ى، اأن »الو�شع لي����س مثاليًا 
من حيث �شاعات التجهيز، لكن هناك فرقا 
ما ب���ني العام احل���ايل والوق���ت احلايل«، 
م�شطف���ى  ال���وزراء  »رئي����س  اأن  موؤك���دًا 
الكاظم���ي عن���د ا�شت�شافة وزي���ر الكهرباء 
ع���ادل كرمي والطاقم املتق���دم يف الوزارة، 

قدم �شكره جلهود ماكات الكهرباء«.

اأن  نري���د  الت���ي  »الر�شال���ة  ان  واأو�ش���ح، 
نو�شلها اإىل املواطن ب���اأن تراجع �شاعات 
كان  املا�ش���ي  االأ�شب���وع  نهاي���ة  التجهي���ز 

نتيجة عوار�س طارئة«.
واأف���اد مو�شى، باأن »امل���اكات يف الوزارة 
تعمل م���ن دون موازن���ة، وتواجه ظاهرة 
حتويل املناط���ق الزراعية اإىل ع�شوائيات 
لل�شكن وعدم التزام الوزارات بح�ش�شها 
م���ن الطاقة ونق�س اطاق���ات الغاز املورد 

والوطني«.
كام���ل  �ش���دد  »الع���راق  اأن  اإىل  ولف���ت، 
م�شتحق���ات الغاز االإيراين عن عام 2020 
من خال االقرتا�س الداخلي حلني توفر 
قان���ون الدع���م الط���ارئ لاأم���ن الغذائ���ي 

التخ�شي�شات لهذا الباب«.
م���ع  »االتف���اق  اأن  اإىل  مو�ش���ى،  وم�ش���ى 
اجلانب االإي���راين ين�س عل���ى اأن نح�شل 
عل���ى 55 مليون مرت مكعب من الغاز، لكن 
م���ا نتلقاه حاليًا هو 45 مليون مرت مكعب 
فقط، مع التاأكيد عل���ى اأن احلاجة الفعلية 
يف الوقت احلا�شر تقدر ب� 60 مليون مرت 

مكعب«.
م�ش���ادر  تنوي���ع  اإىل  الع���راق  وي�شع���ى 
الغ���از  عل���ى  االعتم���اد  بع���دم  الكهرب���اء 
االإيراين من خ���ال م�شاريع الإنتاج وقود 

م���ع دول  الكهربائ���ي  املحط���ات والرب���ط 
اجل���وار ف�شًا عن ابرام عقود مع �شركات 

عاملية للطاقات املتجددة.
م���ن جانبه���ا، ذك���رت ع�ش���و جلن���ة النف���ط 
والطاق���ة النيابي���ة �شهيل���ة ال�شلط���اين، اأن 
»احلكوم���ة كان���ت قد وع���دت ب���اأن ال�شيف 
احل���ايل �شيكون خمتلفًا م���ن حيث �شاعات 
جتهي���ز الكهرباء، لك���ن الواقع اأثبت خاف 

ذلك«.
وتابعت ال�شلطاين، اأن »منظومة الكهرباء 
م���ا زالت غ���ر جي���دة، كونها لي�ش���ت قادرة 
عل���ى تغطي���ة احلاج���ات نتيج���ة االأحم���ال 
الكب���رة عل���ى ال�شب���كات وع���دم معاجل���ة 

التجاوزات«.
ولفت���ت، اإىل اأن »تاأخ���ر ت�شكي���ل احلكوم���ة 
اأث���ر �شلبي���ًا عل���ى و�ش���ع الكهرب���اء، الأنن���ا 
ننتظر حكومة مكتمل���ة ال�شاحيات قادرة 
عل���ى القي���ام مب�شاري���ع تدعم مل���ف الطاقة 
وتقدم م�شروع قانون املوازنة اإىل جمل�س 
الن���واب لت�شمينه املبالغ الت���ي ت�شاعد يف 

تغطية متطلبات املرحلة احلالية«.
واأك���دت ال�شلط���اين، اأن »الع���راق يعي����س 
حاليًا يف ذروة ف�ش���ل ال�شيف، مع ارتفاع 
كبر يف درجات احلرارة وت�شل يف بع�س 

املحافظات اإىل ن�شف درجة الغليان«.
وا�شتدرك���ت بالق���ول، اإن »�شاعات التجهيز 
ما زالت مرتاجعة ومل ت�شهد التح�شن الذي 
وع���دت ب���ه احلكوم���ة املواطن���ني يف وقت 

�شابق«.
وانته���ت ال�شلط���اين، اإىل »امتعا�س �شعبي 
وا�ش���ح من خ���ال اخل���روج يف تظاهرات 
يف ع���دد من املحافظ���ات للمطالبة بتح�شني 
الواقع اخلدمي ال�شيما مو�شوع الكهرباء«.

وتع���ّد اآف���ة الف�شاد الت���ي تنخ���ر موؤ�ش�شات 
الدولة اأحد اأ�شباب ا�شتم���رار اأزمة الطاقة، 
اإىل جانب تعر�س ال�شبكات مل�شكات فعلية 
خارج���ة ع���ن �شيط���رة الدول���ة، م���ن بينه���ا 
انخفا����س منا�شي���ب نهري دجل���ة والفرات 
وتوقف بع�س حمطات الطاقة يف ال�شدود، 
والعملي���ات االإرهابي���ة الت���ي تتعر����س لها 
اأبراج نقل الكهرباء بني احلني واالآخر، اإىل 
جانب ا�شتم���رار الطلب املتزايد على التيار 

مبعدل �شنوي يبلغ نحو األفي ميغاواط.

تحدثت عن اأ�سباب »عر�سية« لتراجع �ساعات التجهيز

الكهرباء: اإمدادات الغاز الإيراني لم تبلغ 
الم�شتويات المتفق عليها

زعماء يدعمون 6 مر�سحين لإدارة الحكومة من »خلف الكوالي�س«  
»عدوى المالكي« ت�شيب العبادي والفيا�ض العائدين اإلى �شباق التر�شح لمن�شب رئي�ض الوزراء

شركاء المالكي في االطار يبحثون عن آلية الختيار رئيس الوزراء تبعده عن الترشيح

 بغداد/ �سيف عبد اهلل

بعدم���ا وجه رئي�س الوزراء م�شطف���ى الكاظمي مطلع 
اأي���ار 2022 بتحوي���ل مع�شك���ر الر�شي���د اإىل منطق���ة 
خ�ش���راء ومتنزه���ات عام���ة، عمل���ت جلن���ة اخلدم���ات 
واالإعم���ار يف جمل����س الن���واب عل���ى مراقب���ة الق���رار 
احلكوم���ي ب���� »قل���ق« خوًف���ا م���ن �شيط���رة االأح���زاب 

ال�شيا�شية على امل�شروع و�شرقة اأمواله.
يوؤكد ع�ش���و جلنة اخلدم���ات النيابي���ة داود العيدان، 
ب���اأن جلنت���ه تعمل عل���ى مراقبة قرار جمل����س الوزراء 
ب�ش���اأن حتوي���ل مع�شك���ر الر�شيد اإىل �شاح���ة خ�شراء، 
مبين���ا انه »لن ن�شمح بتق�شيم امل�شاريع واإن�شائها وفقا 

لاأهواء احلزبية وامل�شالح اخلا�شة«.
وق���ال العي���دان يف حدي���ث خا����س ل���� )امل���دى(، اإنن���ا 
»كاأع�ش���اء برمل���ان ويف جلن���ة معنية به���ذا االأمر وهي 
اخلدمات فان دورنا يوجب علينا عدم القبول باملنافع 
احلزبية التي طاملا كانت حت�شل يف ال�شابق«، م�شيًفا 
»�شخ�شن���ا جمي���ع االإج���راءات احلكومي���ة ال�شابق���ة، 
والتي ت�شمنت م�شالح حزبي���ة تنتمي لنف�شها ولي�س 

للعراق«.
اإىل ذل���ك، يب���ني ع�شو جمل�س حمافظة بغ���داد ال�شابق 
�شع���د اخلطاب���ي يف حدي���ث خا����س ل���� )امل���دى(، ان 
»احلدي���ث ع���ن وجود اأطم���اع يف مع�شك���ر الر�شيد من 
قبل مافيات وجهات متنفذة غر �شحيح«، مو�شحا اأن 
»التاأخر يف اإجناز امل�شروع املر�شوم ملع�شكر الر�شيد 

هو ب�شب���ب وجود قوات اأمني���ة، والتي طلبت الرتيث 
حلني نقل معداتهم وقواعدهم اىل مناطق اأخرى«.

واأ�ش���ار اإىل اأن »ه���ذا امل�ش���روع تابع ل�شرك���ة اإماراتية 
بدعم من �شخ�شي���ات هناك اأرادت اال�شتثمار مبع�شكر 
الر�شي���د، ولك���ن عمليات البن���اء تاأخرت كث���را«، الفًتا 
عدي���دة  اإن���ذارات  قدم���ت  اال�شتثم���ار  »هيئ���ة  اأن  اإىل 
لل�شركة ولكن �شخ�شيات مهمة باالإمارات تدخلت ومت 

ت�شويف املو�شوع«.
من جانبه يق���ول اخلبر االقت�شادي نبيل جبار العلي 
يف حدي���ث خا�س ل� )امل���دى(، اإن »بع����س امل�شتثمرين 
املرتبطني بجهات �شيا�شية متنفذة ممكن ان تكون لهم 
نظ���رة خا�شة عن ا�شتثمار ه���ذا العقار ال�شخم والذي 

يقع بالقرب من مراكز مهمة يف العا�شمة بغداد«.
وب���ني العل���ي ان »وجهات النظ���ر احلكومي���ة خمتلفة 
اآخره���ا حديث رئي�س ال���وزراء م�شطفى الكاظمي عن 
من���ع ا�شتغال���ه وا�شتثماره وحتويل���ه اىل متنزه عام 

على غرار متنزه الزوراء«.
وع���ن اجل���دوى االقت�شادي���ة للمع�شكر ب���ني العلي ان 
»املخطط العمراين هو الذي يحكم كيفية تو�شيع املدن 

وهو بني اأمانة بغداد ووزارة البلديات«.
واأعل���ن اأمني بغداد عم���ار مو�شى كاظ���م، ال�شبت )٢٥ 
حزي���ران ٢٠٢٢(، ال�شروع بتحوي���ل مع�شكر الر�شيد 
مل�شط���ح اأخ�ش���ر بدع���م ع���دد م���ن ال���وزارات ال�شاندة 
بن���اًء على توجيهات رئي����س جمل�س الوزراء م�شطفى 

الكاظمي.
الكهرباء تؤكد انها تبذل جهوداً كبيرة لضمان استقرار الشبكة
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 ذي قار/ ح�سني العامل 

يف وقت اأعلن فيه عن ا�ش����تئناف الدوام 
يف ديوان حمافظة ذي قار بعد ا�ش����بوع 
م����ن اغالقه على ي����د خريج����ني مطالبني 
بالتعي����ني، ع����اد خريج����ون اآخ����رون اىل 
اإغالق �ش����ركة نفط ذي ق����ار رافعني ذات 
ملطال����ب الت����ي ين����ادون بها من����ذ نحو 8 
اأ�ش����هر، فيما اقدمت الع�ش����ائر يف �شمال 
النا�شري����ة على قطع الراب����ط مع بغداد 
لع����دة �شاع����ات احتجاج����ا عل����ى جف����اف 
نه����ر ابو �شبيب����ة والتالع����ب باحل�ش�ص 

املائية.
وق����ال م�ش����در يف دي����وان املحافظ����ة يف 
"منت�شب����ي  اإن  )امل����دى(،  اإىل  حدي����ث 
الر�شم����ي  ال����دوام  ا�شتاأنف����وا  الدي����وان 
بع����د نح����و ا�شبوع م����ن اغالق����ه على يد 

خريجني يطالبون بالتعيني".
واأ�شاف امل�ش����در الذي ف�شل عدم ك�شف 
اأ�شمه اأن "اخلريج����ني اكتفوا هذه املرة 
باالعت�ش����ام ام����ام الديوان م����ن دون ان 

يقوموا باإغالق املبنى".
ويوؤك����د م�شوؤولون حملي����ون، ان "ملف 
الوظائ����ف احلكومي����ة ه����ي �شالحي����ات 
املحلي����ة  االدارة  وان  بحت����ة،  مركزي����ة 
ت�شع����ى لتوفري الوظائ����ف �شمن القطاع 
اخلا�����ص"، وحتدث����وا ع����ن "التعاط����ف 
مع مطالب املتظاهري����ن واحلر�ص على 
حتقيقه����ا ع����ر مباحث����ات م����ع احلكومة 

املركزية". 
اع����الم  م�ش����وؤول  اأك����د  جانب����ه  وم����ن 
اعت�ش����ام �شركة نفط ذي قار عالء حممد 
احلديدي، "اغالق مقر ال�شركة موؤقتًا".

اإىل  ت�شري����ح  يف  احلدي����دي  وق����ال 
)امل����دى(، اإن "اخلريج����ني اتفق����وا عل����ى 
للف����ت  للت�شعي����د  ا�شبوعي����ة  اج����راءات 
االنظار ملطالبه����م وان ثورة اخلريجني 

ما زالت قائمة حلني حتقيق املطالب".
واأ�شار، اإىل اأن "مطالبنا ت�شطدم حاليا 
بك����ون احلكوم����ة القائم����ة ه����ي حكومة 
ت�شري����ف اعم����ال ال متتل����ك ال�شالحيات 

الكاملة لتعيني خريجي النفط".

"فعالياتن����ا  اأن  احلدي����دي،  واأو�ش����ح 
املطلبي����ة تاأت����ي لل�شغ����ط عل����ى الرملان 
واحلكوم����ة احلالية والقادم����ة لت�شمني 
لتعي����ني  وظيفي����ة  درج����ات  املوازن����ة 
اخلريج����ني الذي����ن يق����در عددهم يف ذي 
قار باأكرث من 100 األف خريج من بينهم 
4 اآالف خري����ج يطالبون بالتعيني �شمن 

املن�شاآت النفطية".
وب����ني، اأن "اخلريج����ني ال ميانع����ون ان 
كان تعيينه����م بعق����د حكوم����ي او �شم����ن 
واال�شتح����داث"،  احل����ذف  درج����ات 

وق����ال، "نحن نريد فر�����ص عمل بدال من 
البطالة".

"اغل����ب  اأن  عل����ى  احلدي����دي،  و�ش����دد 
املعت�شم����ني م�شى عل����ى تخرجهم اأكرث 
م����ن 7 �شن����وات وع����دد اآخ����ر منه����م 10 
�شنوات، وهم من حملة �شهادات املعاهد 
التقني����ة وخريج����ي االدارة واالقت�شاد 
واالع����الم كما هناك خريجون ب�شهادات 

جامعية عليا". 
وياأت����ي جت����دد الت�شعي����د يف الفعاليات 
املطلبية �شمن حراك ميداين يكاد يكون 

�شبه يوم����ي تنظمه رواب����ط اخلريجني 
ونا�شط����ون  العم����ل  ع����ن  والعاطل����ني 
يف احلرك����ة االحتجاجي����ة يف ذي ق����ار 
للمطالبة بالتعيين����ات وحت�شني وتاأمني 

اخلدمات اال�شا�شية.   
وم����ن جانب اآخ����ر، اأقدم ابن����اء الع�شائر 
يف �شم����ال النا�شري����ة على قط����ع طريق 
نا�شرية – بغداد للمطالبة باإنقاذهم من 

اجلفاف واملطالبة بح�شتهم من املياه.
وق����ال باقر حمم����د املف�شل، اأح����د �شكان 
ع�شائ����ر  مناط����ق  "ابن����اء  اإن  املنطق����ة، 

خفاجة وبني زي����د الواقعة بني ق�شائي 
الغ����راف وال�شطرة تظاه����روا احتجاجا 
عل����ى قطع املي����اه عنه����م من����ذ 8 اأ�شهر"، 
املغ����ذي  �شبيب����ة  اب����و  "نه����ر  ان  مبين����ا 

للمناطق جاف بنحو تام".
واأ�شاف املف�شل يف حديث اإىل )املدى(، 
التظاه����ر  اىل  ا�شط����روا  "االه����ايل  اأن 
وقط����ع الطري����ق الرئي�����ص ومن����ع مرور 
املركبات حتى تلتفت اجلهات احلكومية 
خماط����ر  م����ن  وانقاذه����م  مطالبه����م  اىل 
اجلفاف"، موؤك����دا "االأهايل يعانون من 

العط�����ص واجلف����اف لك����ن ال اأح����د ي�شعر 
مبعاناتهم".   

واأ�شار، اإىل اأن "االهايل جلاأوا اىل حفر 
اآبار بعمق 15 مرتا لكن املياه كانت غري 
�شاحل����ة وال ميك����ن ا�شتخدامه����ا حت����ى 

للغ�شيل".
تالعب����ا  "هن����اك  اأن  املف�ش����ل،  وراأى 
بع�����ص  قب����ل  م����ن  املائي����ة  باحل�ش�����ص 
امل�شوؤول����ني، مع وجود من ب����ات يتاجر 
باحل�ش�����ص املائي����ة ويقب�����ص الثم����ن"، 
داعيا اجلهات املعنية اىل "التحقيق يف 

ذلك".
االمني����ة  "القي����ادات  ان  وذك����ر، 
وامل�شوؤولني يف ق�ش����اء الغراف تعهدوا 

بتنفيذ مطالبنا خالل يومني".
وم�شى املف�ش����ل، اإىل اأن����ه اإذا "اجلهات 
الر�شمية مل حتق����ق مطالبنا ومل يوفروا 
ح�شتنا من املياه �شن�شطر اىل التجاوز 
على نه����ر الوف����اء الذي يغ����ذي حمافظة 

الب�شرة".   
وغالب����ا ما يلجاأ املتظاه����رون املطالبون 
بالتعيين����ات يف ذي ق����ار اىل االعت�ش����ام 
ام����ام الدوائ����ر واملوؤ�ش�ش����ات احلكومية 
وُيقِدمون يف بع�ص االحيان على اغالق 
عدد من الط����رق واجل�شور واملوؤ�ش�شات 
احليوية كال�شركات النفطية واالنتاجية 
والدوائر �شاحب����ة القرار وذلك لل�شغط 

والتعجيل بتنفيذ مطالبهم.
و�شه����د الع����ام املن�ش����رم ع����دة فعالي����ات 
ت�شعيدي����ة اغل����ق خالله����ا مبن����ى ديوان 
حمافظ����ة ذي ق����ار و�شركة نف����ط ذي قار 
لع����دة  والنا�شري����ة  الغ����راف  وحقل����ي 
م����رات، ر�شخت بعده����ا ادارة املحافظة 
واملوؤ�ش�شات املذكورة لتنفيذ الكثري من 
مطالب املعت�شمني وهو ما حفز جماميع 
اخ����رى م����ن اخلريج����ني والعاطلني عن 
العم����ل على تكرار فعالي����ات زمالئهم يف 

هذا املجال.
وتواجه حمافظة ذي قار التي يبلغ عدد 
نفو�شها اأكرث م����ن مليوين ن�شمة وت�شم 
متاخم����ة  منه����ا  اإداري����ة 10  22 وح����دة 
ملناط����ق االأه����وار م�شكل����ة متنامي����ة يف 
ارتف����اع مع����دالت البطال����ة وال �شيما بني 
اخلريجني اذ تق����در ن�شب البطالة باأكرث 
م����ن 40 باملئة ب����ني او�ش����اط ال�شريحة، 
فيما تع����اين املناطق الريفي����ة واالهوار 
من ازم����ة مياه خطرية ت�شبب����ت موؤخرا 
بتجفيف م�شاح����ات وا�شعة من االهوار 
و�شحة قاتلة يف االنهر املغذية للمناطق 
الريفي����ة، فيم����ا يواج����ه ع����دد غ����ري قليل 
م����ن املناطق واالحي����اء ال�شكني����ة نق�شا 
حادا يف اخلدم����ات االأ�شا�شية وتدهورا 

وتقادما يف البنى التحتية.

حمتجون يطالبون بوظائف وتوفري املياه اإىل مناطقهم

تظاه��رات تغلق �ش��ركة نفط ذي ق��ار وتقطع طريقًا حيوي��ًا باجتاه بغداد

متظاهرون يف النا�صرية يقطع�ن الطريق امل�ؤدي اإىل بغداد
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واملرقم Bk0509259 يرجى على من 

يعث��ر عليه تس��ليمه ألقرب مركز 

شرطة مع التقدير 

 دياىل/ علي الالمي

ل�شن���وات طويلة �شكلت االأفع���ى ال�شوداء، 
اأو م���ا ت�شم���ى ب���� "اليهودية"، م���ادة مهمة 
االآن  لك���ن  االأ�ش���ود،  ال�شح���ر  يف �شناع���ة 
اأ�شبحت مه���ددة باالنقرا�ص ب�شبب زيادة 

ا�شطيادها يف االآونة االخرية.
وقال فاه���م عبد الرزاق، �شائ���د حيوانات 
بري���ة يف حديث ل� )امل���دى(، اإن "اليهودية 
م���ن االأفاع���ي املعروف���ة يف دي���اىل وهي 3 
اأن���واع اأ�شهره���ا ال�ش���وداء، والت���ي ي�شل 
م���رت   2 اإىل  االأحي���ان  بع����ص  يف  طوله���ا 
ولدغته���ا مميتة خا�ش���ة لالأطفال، وتنت�شر 
يف 6 مقاطع���ات زراعي���ة خا�ش���ة ب�شاتني 

اخلال�ص والوقف وحمرين".
واأ�ش���اف عب���د ال���رزاق، اأن "هن���اك فوائد 
ع���دة لالأفعى اليهودية اأبرزها اأن �شحومها 
ت�شتخل����ص منه���ا ده���ون مغذي���ة لل�شع���ر 
املت�شاقط، باالإ�شافة اإىل اأن حلمها مفيد ملن 
لديه اأمرا����ص �شرطانية، لك���ن اال�شتخدام 

اال�ش���واأ هو يف جم���ال ال�شح���ر االأ�شود"، 
عل���ى حد قول���ه. واأ�ش���ار اإىل اأن "اأ�شعارها 
ت�ش���ل اإىل 200 األ���ف دينار ح�ش���ب نوعها 

وطوله���ا وعمره���ا"، موؤك���دًا اأن "ال�شح���ر 
االأ�ش���ود زاد بالفع���ل م���ن عملي���ات االإقبال 

على ا�شطيادها يف ال�شنوات االأخرية".

اأم���ا حممد عبد اجلبار عط���ار، فقد اأقر باأن 
االأفعى ال�شوداء اأو اليهودية ت�شتخدم يف 
جمال ط���ب العراق خا�ش���ة �شحومها التي 

تتميز باأنها تنتج دهونًا مفيدة للغاية.
واأ�شاف اأن "دي���اىل ت�شم قرابة 16 �شنفًا 
م���ن االأفاعي بينه���ا اليهودية لك���ن االأخري 
يف تناق����ص كب���ري ب�شب���ب ا�شتخداماته���ا 
املتك���ررة"، م�شريًا اإىل "منع بيع اليهودية 

كونها ت�شتخدم يف ال�شحر االأ�شود".
اخلب���ري يف مل���ف بيئ���ة ال���راري حممود 
با�ش���ا، اأ�ش���ار اإىل اأن "اليهودي���ة تعد اأبرز 
�شيادي اجل���رذان والفئران يف الب�شاتني، 
كم���ا اأن بع�شها قد ي�شل طوله اإىل اأكرث من 

2 مرت وعمرها رمبا 5 �شنوات واأكرث".
اإذا  "لدغته���ا مميت���ة  وا�شتط���رد قائ���اًل اإن 
مل يج���ر اإ�شع���اف امل�ش���اب خ���الل اأق���ل من 
�شاع���ة"، مبين���ًا اأن "ط���ب الع���رب ه���و من 
�شاه���م يف زيادة حمى ا�شطي���اد اليهودية 
يف دياىل خ���الل ال�شنوات االأخرية خا�شة 

ال�شتخال�ص دهون معاجلة ال�شعر".

�ساحبة لدغة مميتة وتنت�سر يف 6 مقطعات زراعية

دياىل يف  تنقر�ض  الأ�شود  ال�شحر  اأدوات  ال�شوداء" اأ�شهر  "الأفعى 

 بابل/ جليل الغزي

نظ���م الع�شرات من ذوي ال�شهداء واجلرحى يف بابل، اأم�ص 
االأح���د، اعت�شام���ًا مفتوح���ًا اأم���ام مبن���ى احلكوم���ة املحلية 
احتجاج���ا على تاأخري توزيع قطع االأرا�شي املخ�ش�شة لهم 

منذ اأكرث من عام تقريبا.
وقال ممثل املتظاهرين يف بابل ب�شار اخلزعلي، ل� )املدى(، 
اإن "احلكوم���ة املحلي���ة يف املحافظة بات���ت متاطل يف منح 
�شريح���ة ذوي ال�شهداء بعد ان اأوقفت حم�شر توزيع القطع 
ال�شكنية اخلا�شة بهذه ال�شريحة منذ اأكرث من �شنة تقريبا". 
واأ�ش���ار اىل ان "احلكوم���ة املحلي���ة قام���ت بتوزي���ع قط���ع 
االأرا�ش���ي وخلم����ص مرات عل���ى خمتلف ال�شرائ���ح دون ان 
تدقق معهم كما تتعامل حالي���ا مع ذوي ال�شهداء واجلرحى 
ما يوؤكد اأنها متار�ص حالة من االنتقام �شد هذه ال�شريحة". 
واأ�ش���اف ممث���ل املتظاهري���ن اأنه���م "قام���وا برف���ع دع���وى 
ق�شائي���ة �شد احلكومة املحلية ب�شاأن توزيع قطع االأرا�شي 

خالل االأعوام املا�شية والتاأكد من �شالمة موقفها".
واأ�ش���در حمافظ بابل اأمرا اإداري���ا يق�شي بنقل مدير اأمالك 
بلدي���ة احلل���ة نوفل عبد الوه���اب و�شقيقه مع���اون املحافظ 
م���روان عب���د الوه���اب امل�شرفني عل���ى حم�ش���ر توزيع قطع 
االأرا�شي، االأمر الذي اأثار حفيظة ذوي ال�شهداء واجلرحى 
موؤكدي���ن ان توقي���ت اإ�ش���دار االأم���ر يع���د ا�شتهداف���ا له���ذه 

ال�شريحة.

 بغداد/ املدى

اأعل����ن االأمني الع����ام ملجل�ص ال����وزراء حميد الغزي، 
اأم�ص االأحد، عن االنتهاء من اإجناز ت�شاميم اإن�شاء 
)14( جم�ش����رًا ونفق����ًا يف بغ����داد. وقال����ت االأمان����ة 
العامة ملجل�ص الوزراء يف بي����ان تلقته )املدى(، اإن 
"االأمني العام ملجل�ص الوزراء حميد الغزي تراأ�ص 
اجتماع اللجنة العليا ملعاجلة االختناقات املرورية 

يف بغداد".
واأكد الغ����زي - بح�شب البيان - اأن "رئي�ص جمل�ص 
ال����وزراء م�شطفى الكاظمي، وّج����ه ب�شرورة اإيالء 
ه����ذا املل����ف اأهمية ق�ش����وى؛ ملا ل����ه م����ن انعكا�شات 
اإيجابي����ة ملعاجل����ة اأزمة االختناق����ات املرورية التي 
ت�شهده����ا العا�شم����ة بغداد، والعم����ل بجدية الإجناز 
امل�شروع����ات املدرجة �شمن هذا املل����ف". واأ�شاف، 
اأن "اللجن����ة وقف����ت على معاجل����ة االأ�شباب وو�شع 
احلل����ول املالئمة، م����ن خالل ع����دد امل�شروعات التي 

با�شرت بها اجلهات القطاعية، واالنتهاء من مرحلة 
اإع����داد الت�شامي����م مل�شروعات اأخ����رى"، م�شريًا اإىل 
"االنتهاء من اإجناز الت�شاميم اخلا�شة باإن�شاء 14 

جم�شرًا ونفقًا يف مناطق متفرقة من العا�شمة".
ووج����ه الغ����زي "بعر�شها عل����ى �شرك����ة ا�شت�شارية 
ر�شينة الإبداء املالحظات النهائية، واإ�شافة مل�شات 
فنية وح�شارية عليها، قبل ال�شروع بعملية االإحالة 
والتنفيذ، اإ�شاف����ة اإىل الو�شول ملراحل متقدمة يف 
اإنهاء التعار�ش����ات �شمن خط �شري م�شروع القطار 
املعل����ق، بالتن�شيق ب����ني وزارتي النق����ل والكهرباء 
"ن�شب����ة  اأن  اإىل  الغ����زي  ولف����ت  بغ����داد".  واأمان����ة 
االإجناز يف م�شروع طري����ق )الدورة – اليو�شفية( 
بلغت )80%( و�شيت����م افتتاحه خالل فرتة �شهرين، 
ف�شاًل ع����ن تق����دم يف مراحل العمل �شم����ن م�شروع 
تطوير مداخ����ل العا�شمة اخلم�ش����ة"، مو�شحًا، اأن 
فّك االختناقات  ه����ذه امل�شروعات �شت�شهم يف  "كلَّ 

املرورية".

تغيريات اإدارية تثري حفيظة 
ذوي ال�شهداء يف بابل

اإجناز ت�شاميم 
اإن�شاء 14 

جم�شرًا ونفقًا 
يف بغداد

مزارع دياىل ت�دع الأفعى ال�ص�داء

اللجنة العليا ملعاجلة الختناقات املرورية يف بغداد
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 بغداد / اإياد ال�صاحلي

اأعلن الكابنت هادي مطن�ش، مدرب املنتخب 
االأوملبي االأ�ش����بق، عن ا�شتعداده لتوظيف 
خربت����ه الفني����ة مل�ش����لحة الفئ����ات العمرية 
املُ�ش����ّكلة ح�ش����ب اأعم����ار العب����ي املنتخبات 
الوطني����ة، ل�ش����ناعة جيل جدي����د يفتخر به 
كل عراقي وللخال�ش من ع�شوائّية ت�شمية 
املهام املناطة ملدربني لي�ش لديهم ح�ش����ور 

حمّلي ُم�شبق مُبدد طويلة.
وق����ال مطن�����ش يف حديث ل� "امل����دى" : "ما 
متّر به كرتنا من تراجع ُميف على �شعيد 
منتخبات النا�ش����ئني وال�ش����باب واالأوملبي 
والوطن����ي يدعون����ا جميع����ًا ملّد ي����د العون 
الحت����اد كرة القدم م����ن اأجل اإنق����اذ املرحلة 
الراهنة، واإيجاد اأف�ش����ل احللول امل�شتندة 
اىل �ش����وابط املُفا�شلة بني املدربني ح�شب 
اخلربات واملنجزات، ليت�ش����ّنى له اأختيار 
�ش����غوط  اأي  دون  م����ن  االأكف����اء  املدرب����ني 
اجتماعي����ة اأو حزبية، و�ش����نفرح كثريًا لو 
مّت اعتماد زم����الء اأكرث اأهلّي����ة مّنا لتحقيق 

اآمال اجلمهور ال�شابر".

خيبات ُمتعّددة
واأ�ش����اف "ما ح�ش����ل من انتكا�شة ملنتخب 
ال�ش����باب يف اأوىل مبارياته مع موريتانيا 
يف بطول����ة كاأ�����ش الع����رب حت����ت 20 عامًا 
اأم�����ش  اأول  به����دف  مهزوم����ًا  وخروج����ه 
ال�ش����بت يف ملعب مدينة اأبها ال�ش����عودية، 
اأن  �ش����بق  متوّق����ع  ل�ش����يناريو  ه����و حلق����ة 
جاه����رُت ب����ه قبل ثالث �ش����نوات ي����وم قلت 
للمنتخب����ات  العمري����ة  الفئ����ات  اإهم����ال  اأن 
وت�ش����مية مدربيها وفق����ًا للعالقات وتدّخل 
االأحزاب وامل�ش����وؤولني املتنّفذين �شيقودنا 
اىل تقزمي اأ�ش����ود الرافدين �شغارًا وكبارًا 
بني اأ�شعف الفرق، و�شيتّم اإقامة احتفاالت 
ك����ربى اإذا ما متّكن االأ�ش����ود من الفوز على 
البحرين، وبالفعل اأ�ش����بح منتخبنا اليوم 
ال يق����وى على جم����اراة �ش����قيقه البحريني 
ويخرج بخيبات اأمل متعّددة فيما يّت�ش����ل 

بالنا�شئني وال�شباب واالأوملبي".

اخلراب احلقيقي
جمي����ع  يف  منط����ق  يوج����د  "ال  واأو�ش����ح 
احتادات العامل ُيفيد باأن الالعب اجلّيد يف 
املنتخب الوطني هو مدرب جّيد يف املهام 
القاري����ة والدولي����ة! ال يوج����د هك����ذا طرح 
�ش����اِذج اإال يف الع����راق. فالتدري����ب موهبة 
ورغب����ة جاحمة وتعّل����م م�ش����تمّر وجتارب 
متوالي����ة قب����ل اأن ين�ش����ج وُيعتَم����د علي����ه، 
اأم����ا مبجّرد اعت����زال الالعب اجلّي����د اللعبة 
وحتّول����ه اىل التدريب بعد ثالث �ش����نوات 
بال خربة وال ممار�ش����ة فهنا ُيكمن اخلراب 

احلقيقي للعبة كان اأبناء اخلليج ينظرون 
به����ا  واإذا  مدّربيه����م  لكب����ار  كُمعلِّم����ة  له����ا 
اأ�ش����بحت فقرية فنيًا تث����ري اأحزان اخلليج 

اأنف�شهم".

درجات تناف�صّية
وب����نّي "مل تعد لديَّ اأّية ثقة مبا يتم اإعداده 
ملنتخبات النا�شئني وال�ش����باب واالأوملبي، 
لتها معروفة لكل  وكّل النتائ����ج الت����ي �ش����جَّ
متاب����ع مل�����ش يع����ي م����ا يج����ري لواق����ع 
كرتن����ا، ولو كان����ت هناك معاي����ري الختيار 
يف  مباريات����ه  ع����دد  تت�ش����ّمن  املدرب����ني 
موا�ش����م ال����دوري املحل����ي جلمي����ع الفئات 
من ال�شغار اىل املتقّدمني، ونوع ال�شهادة 

العلمية والفنية، و�شنوات اخلربة كالعب 
وم����درب، ودرجت����ه يف االمتح����ان العملي 
والنظ����ري لعلم ك����رة القدم، و�ش����لوكه يف 
م�ش����ريته الريا�ش����ية كالعب وم����درب، كل 
نق����اط املفا�ش����لة هذه تو�ش����ع له����ا درجات 
تناف�ش����ّية كي يحتفظ بها االحتاد يف ملف 
اللجنة الفنية، عندها لن جتد اأغلب مدّربي 
الفئ����ات يقرتب����ون اأو يتو�ّش����طون اأو حتى 
يفّكرون م�شتقباًل بت�ش����ّلم مهمة تدريب اأي 

منتخب".

13 عامًا يف الدوري
وذكر مطن�ش "�شخ�شيًا دّربُت يف الدوري 
ثالثة ع�شر عامًا، اإثنان مع االأمانة، وواحد 
م����ع احل����دود ومثله مع الرم����ادي، وعامني 
م����ع ال����زوراء، وواح����د مع الق����وة اجلوية 
وكذلك دياىل، وعام����ني مع الكرخ، وواحد 
م����ع النجف ومثله مع ده����وك وزاخو، بعد 
كّل ذل����ك اأناط بي احتاد الكرة مهّمة تدريب 
منتخ����ب ال�ش����باب، بينما اأّح����د العبي جيل 
2007 بحث بع����د اأيام م����ن اعتزاله اللعب 
ع����ن فر�ش����ة تدريبي����ة وعندما �ش����األوه عن 
هدف����ه من ذلك ق����ال الأتوىل قي����ادة املنتخب 

الوطني".

عقد يف مقهى!
وك�ش����ف مطن�����ش اأنه "من غ����ري املعقول اأن 
ي�ش����تمرَّ تراجع م�ش����توى الفرق والالعبني 

تع����ّول عليه����م  الذي����ن  ال�ش����غار  ����ة  وخا�شّ
كرتن����ا م����ن دون وقفة مدرو�ش����ة من احتاد 
كرة الق����دم، فالبع�����ش ا�شت�ش����هل التدريب 
االأندي����ة،  اإدارات  بع�����ش  م����ع  بالتن�ش����يق 
واملو�شوع ال ُيكّلف غري لقاء وّدي يف اأّحد 
مقاهي الكّرادة ح�ش����ب قول زميلي يون�ش 
عبدعل����ي جن����م ن����ادي ال�ش����رطة واملنتخب 
الوطني االأ�ش����بق الإحدى برامج الريا�شة، 
ما ُيدّلل على االنحدار املوؤمِل الذي ت�ش����هدُه 
اللعبة بغياب املبادىء، فتلك اإ�شاءة كبرية 
بحقِّ منظوم����ة الكرة العراقي����ة اأن يجري 
التفاُه����م والرتتي����ب وح�ش����م عق����د املدّرب 
يف مقهى! وال اأر�ش����ى لنف�شي اأن اأدّرب اأي 
فري����ق يف الدوري به����ذه الطريقة حتى لو 

ق�شيُت بقية عمري عاطاًل".

�صلوكيات ومغريات
عل����ى  موّثق����ة  �ش����هادات  "ل����دّي  وتاب����ع 
األ�ش����نة �ش����هود اأحي����اء اأّن م����ا يج����ري يف 
بع�����ش االأندي����ة �ش����ابقًا وحاليًا لالأ�ش����ف ال 
����َلة لقيم����ة ونزاه����ة العالقة بني  مُي����ّت ب�شِ
والن����ادي،  امل����درب  اأو  والالع����ب  امل����درب 
فهن����اك رئي�ش هيئ����ة اإدارية لن����اٍد حكومي 
�ش����ارحني �شخ�ش����ّيًا اأن امل����درب الف����الين 
لي�����ش مدرب����ًا وال عالق����ة ل����ه بالتدري����ب ثم 
اأب����رم معه عقدًا هذا املو�ش����م، واآخر مدرب 
معروف وجنم �ش����ابق ت�شّلم مفتاح �شيارة 
هدي����ة من العب مقابل درج ا�ش����مه �ش����من 

قائمة التعاقدات ح�شب �شالحيته باختيار 
الالعبني، ومدرب اآخر تقا�شى ن�شف قيمة 
عقد العب لي�ش����تمر يف اللعب برغم �ش����ّحة 
عطائه، مثل هذه ال�شلوكّيات التي ح�شلت 
يف زمن م����ا، ال تطّور االأندية وال الدوري، 
وبالتاأكي����د يبقى امل����درب النظيف حمافظًا 
على �ُش����معته مت����ى ما جاَبه ه����ذه املُغريات 
بالرف�����ش القاطع وق����ّدم �ش����ريته اأواًل على 

املنافع".

ال للُمهادنة
الق����دم  ك����رة  احت����اد  عم����ل  وبخ�ش����و�ش 
رئي�����ش  جن����اح  اأن  "مب����ا  ق����ال  احل����ايل، 
االحت����اد ُيكت�َش����ب م����ن تع����اون االأع�ش����اء 
جميعًا، فاأمتّنى اأن ي�ش����تفيد زميلي واأخي 
الكابنت عدنان درجال م����ن اأخطاء االحتاد 
ال�ش����ابق كي ال يحلَّ رئي�ش بداًل عنه الحقًا 
يقول����ون ل����ه ِا�ش����تفد م����ن اأخط����اء درجال، 
وكذل����ك علي����ه اأن ال ُيه����ادن بل ي�ش����رب بيد 
من حديد اأي مف�ش����ل يخ����رق مبادئ اللعبة 
وُي�ش����يء له����ا، واأن يغادر االحت����اد مرفوع 
الراأ�ش، فم�شري اأي موقع التغيري امل�شتمر 
مبغ����ادرة اأ�ش����حابه حت����ت اأي ظ����رف مهما 
ط����ال بقاوؤهم فيه، والب����د اأن يختار درجال 
م�شت�ش����ارين ثقاة �ش����دقًا واأمان����ة ووطنية 
ليكون����وا عونًا له باإتخاذ القرار ال�ش����ائب، 
اأقول ذلك ُمل�ش����ًا وال م�ش����لحة يل فيه، اإذ 
مل األت����ِق به منذ عودت����ه اىل العراق تقديرًا 
مني مل�شاغله يف وزارة ال�شباب والريا�شة 

واالحتاد".

ر�صالة اىل املدربني
"يبق����ى  واختت����م ه����ادي مطن�����ش حديث����ه 
عباقرة التدريب يف الع����راق الثالثي عمو 
بابا واأنور ج�ّش����ام واأكرم �شلمان اأ�شحاب 
وجن����وم  خال����دة  ونتائ����ج  ذهبي����ة  �ش����رية 
اأوفياء حتّملوا بن����اء كرتنا بعطاء ال مثيل 
له، وبع����د رحيل عمو بابا، تبق����ى انظارنا 
�شاخ�ش����ة نحو الكابنت اأنور وزميله اأكرم، 
الأخ����ذ زم����ام القي����ادة الفني����ة يف االحت����اد، 
ورفع ال�ش����غط ع����ن رئي�ش����ه ليعيدا ر�ش����م 
�شيا�ش����ة كروية جدي����دة باأمانة كالتي ُعرفا 
به����ا، وعلى كل م����درب وطني عمل �ش����ابقًا 
اأو يوا�ش����ل العم����ل حالي����ًا اأن يع����رف اأن����ه 
لي�����ش مدرب����ًا تكتيكي����ًا مث����ل اأن����ور واأكرم، 
ن����ًا ال اأكرث مبا فيه����م املتحّدث، وال  ب����ل مُمرِّ
يهّمن����ي م����ن يزعل، ه����ذه حقيق����ة ودالئلها 
واملنتخب����ات،  الكب����ار  دوري  يف  بائن����ة 
وي����زداد جناح امل����درب مع الفئات بن�ش����بة 
اأكرب، واآخ����ر ر�ش����ائلي اإىل جميع املدربني 
الوطنيني بعدم املجازفة مع الوطني لعدم 
توف����ر فر�����ش كافية للتدريب م����ع الالعبني 

واالعتماد على جاهزّيتهم مع اأنديتهم".

اأعلن عن ا�صتعداده لخدمة فئات المنتخبات .. هادي مطن�ش:

هزمية ال�س��باب م��ن موريتاني��ا حلقة �س��يناريو لتقزمي الأ�س��ود
العقود! بع�ش  ُتبرم  الكرادة  مقاهي  وفي  المفا�صلة..  بغياب  نون  ُممرِّ مدربون  ُكّلنا   

 بغداد/ املدى

للجنة  التنفيذي  املكتب  عقد 
العراقية  الوطنية  االأوملبية 
اإجتماعًا  االأحد،  اأم�ش  �شباح 
ط�����ارئ�����ًا ب���ح���ث ف���ي���ه االأزم������ة 
االن�شحاب  قّرر  االأخ��رية، حيث 
األ���ع���اب  دورة  م��ن��اف�����ش��ات  م���ن 
اخلام�شة  االإ�شالمي  الت�شامن 
بداية  تركيا  يف  اإقامتها  املُ��ق��ّرر 

�شهر اآب املقبل.
بيانًا  التنفيذي،  املكتب  واأ���ش��در 
يف  ج���اء  )امل����دى(  تلّقته  ر���ش��م��ي��ًا 
��ه: اإح��ت��ج��اج��ًا ع��ل��ى ال��دم��اء  ن�����شّ
ال��ع��راق��ي��ة ال��ربي��ئ��ة ال��ت��ي اأري��ق��ت 
مب���دي���ن���ة زاخ�������و، واإن�������ش���ج���ام���ًا 
ال��ع��راق��ي  ال�شعبي  امل��وق��ف  م��ع 
وت��و���ش��ي��ات جم��ل�����ش ال��ن��واب 
ال��ط��ارئ��ة  بجل�شته  ال��ع��راق��ي 
احلكومي  وامل��وق��ف  االأخ���رية، 
املتمثل ببيان وزارة اخلارجية، 
للجنة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  ق���رر 
االأومل���ب���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة، 
يف اإج��ت��م��اع��ه ال���ط���ارئ ���ش��ب��اح 
 ،)2022 مت��وز   24 )االأح��د  اأم�ش 
األ���ع���اب  دورة  م���ن  االن�������ش���ح���اب 

اخلام�شة،  االإ���ش��الم��ي  الت�شامن 
والتي من املقّرر اإنطالقها مبدينة 
قونيا الرتكية يف التا�شع من �شهر 

اآب املقبل.
االأومل���ب���ي���ة  ال���ل���ج���ن���ة  ق������رار  اإن 
من�شجمًا  جاء  العراقية  الوطنية 
م��ع م��ن��ظ��وم��ة ال���دول���ة ال��ع��راق��ي��ة 
واحلكومي،  النيابي  مبف�شليها 

م��ث��ل��م��ا ه���ي ج����زء م���ن ت��ط��ّل��ع��ات 
ومطالب ال�شعب العراقي قبل كّل 

�شيء.
رئي�ش  اأعلن  مت�شل،  �شياق  ويف 
للقو�ش  املركزي  العراقي  االحتاد 
وال�������ش���ه���م، ���ش��ع��د امل�������ش���ه���داين، 
ان�����ش��ح��اب��ه م���ن جل��ن��ة اجل����وري 
املُ��ك��ّل��ف ب��ه��ا ب�����دورة ال��ت�����ش��ام��ن 

االإ�شالمي.
وق�������ال امل�������ش���ه���داين اأن�������ه ق����ّدم 
ال��ل��ج��ن��ة  اىل  ر���ش��م��ي��ًا  اع����ت����ذارًا 
القو�ش  مناف�شات  على  املُ�شرفة 
الت�شامن  األعاب  ب��دورة  وال�شهم 
املوقف  م��ع  ان�شجامًا  االإ���ش��الم��ي 
اإحتجاجًا  تركيا  اإزاء  احلكومي 
ع��ل��ى ال���دم���اء ال��ع��راق��ي��ة ال��ربي��ئ��ة 

ال���ت���ي اأري����ق����ت مب��دي��ن��ة زاخ����و، 
ال�شعبي  امل��وق��ف  م��ع  واإن�شجامًا 
جمل�ش  وت���و����ش���ي���ات  ال���ع���راق���ي 
النواب العراقي بجل�شته الطارئة 

االأخرية. 
واأو�����ش����ح رئ��ي�����ش االحت������اد: اإن 
اأمر  العراقيني  بدماء  اال�شتهانة 
مرفو�ش، ويجب اأن يكون موقف 
الرف�ش وال�شجب وعدم امل�شاركة 
م��ن االأول���وي���ات ل���دى ك��ل ع��راق��ي 
العاجل  ال�شفاء  متمّنيًا  مل�ش، 
ل��ل��ج��رح��ى وال��رح��م��ة وال��غ��ف��ران 

لل�شهداء. 
يذكر اأن االحتاد العراقي للمبارزة 
احتاد  اأّول  احلديث،  واخلما�شي 
ريا�شي لّوح باالن�شحاب من دورة 
يف  االإ���ش��الم��ي  الت�شامن  األ��ع��اب 
تركيا ببيان �شدر )يوم اخلمي�ش 
21 متوز 2022( اأدان فيه وباأ�شدِّ 
الذي  الوح�شي  الق�شف  العبارات 
يف  ���ش��ي��اح��ّي��ًا  منتجعًا  ا���ش��ت��ه��دف 
اإثره  على  و�شقطت  زاخو،  مدينة 
واجل��رح��ى،  ال�شهداء  م��ن  كوكبة 
م���وؤك���دًا اأن����ه ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��داد ت��ام 
لتعليق م�شاركة منتخبنا للمبارزة 
اأو االن�شحاب نهائيًا من الدورة.  

ان�سحاب بعثة الأولمبية من األعاب الت�سامن في تركيا

 �صامر اليا�ش �صعيد
محّطة للتأمّل

م���ا يجري يف اأروقة االحتاد االآ�ش���يوي بكرة القدم يدعو لوقفة 
جادة اإزاء الت�ش���ارب ال���ذي تعاين منه هذه املوؤ�ّش�ش���ة الكروية 
بع���دم قدرتها على حتديد املواعيد الثابتة واملُعتمدة من جانبها 
لغر�ش ت�ش���يري بطوالتها وا�شتحقاقاتها الكروية بكل ان�شيابية 
برغم اكتمال عدد املنتخبات امل�شاركة ببطولتها الر�شمية االأوىل 
وهي بطولة كاأ�ش االأمم االآ�شيوية بعد اأن قّدمت الدولة املُ�شّيفة 
لها وهي ال�ش���ني اعتذارها عن ت�شييف البطولة املقبلة بدواعي 
رغبته���ا يف اإكم���ال اجراءاته���ا الوقائي���ة االحرتازي���ة للحّد من 

انت�شار فايرو�ش كورونا.
فف���ي االأ�ش���بوع املا�ش���ي اأب���رزت �ش���حيفة )ال�ش���رق االأو�ش���ط( 
ال�ش���عودية تقريرًا مو�ّش���عًا حول رغبة قط���ر وكوريا اجلنوبية 
وا�شرتاليا واندوني�شيا للحلول حمّل ال�شني يف ت�شييف كاأ�ش 
اآ�ش���يا املوؤّم���ل اإقامتها الع���ام املقبل، لكن ال�ش���حيفة ا�ش���تدركت 
ب���اأن ال���دول لديها موؤ�ّش���رات يف حتدي���د الوعد املُحتم���ل الإقامة 
البطولة حيث من بني تلك املوؤ�ّش���رات اأن ا�ش���رتاليا االأوفر حّظًا 
يف تنظيم البطولة كونها ملتزمة بت�ش���ييف بطولة كاأ�ش العامل 
لل�شيدات بدءًا من 20 متوز 2023 حيث اأوردت ت�شريحًا الأحد 
م�ش���وؤويل احتاده���ا يوؤك���د فيه برغب���ة االحتاد االأ�ش���رتايل باأن 
تك���ون ا�شت�ش���افة البطول���ة مطلع الع���ام الالحق اأي يف �ش���باط 
عام 2024 بحيث ال يتعار�ش املوعد مع تنظيم اأ�ش���رتاليا كاأ�ش 

العامل لل�شيدات.
ولدين���ا االأمن���وذج القط���ري ال���ذي اأعل���ن اأي�ش���ًا ع���ن رغبته يف 
ا�شت�ش���افة البطول���ة الت���ي مل جتد موقع���ًا حّم���ّددًا القامتها حلد 
ه���ذه اللحظة ميكن���ه من خاللها جت�ش���يد فر�ش اإقام���ة البطولة 
التي تعد على قمة ا�ش���تحقاقات االحتاد االآ�ش���يوي حيث بّررت 
قطر باأن ا�شت�ش���افتها للبطولة ميكن اأن تكون كحلٍّ يف اإبعادها 
ع���ن املناف�ش���ة اإىل جانب حر�ش���ها عل���ى تقدمي ملف ا�شت�ش���افة 
البطولة التالية والتي �ش���تجري عام 2027 حيث تتناف�ش على 
مل���ف التنظيم ال�ش���عودية اىل جانب اإي���ران والهند حيث ذكرت 
ال�ش���حيفة باأن ال�ش���عودية اأهتّمت با�شت�ش���افة البطولة التالية 
من دون اأن ت�ش���ارع لتقدمي رغبتها يف الت�ش���ييف كونها ترغب 
يف اأن ترتك اإرثًا  اإبداعيًا ينعك�ش على املنتخبات امل�ش���اركة يف 

البطولة  وكذلك على امل�شّجعني ح�شب و�شف ال�شحيفة.
نع���ود لرغب���ة ا�ش���رتاليا بت�ش���ييف البطول���ة القادم���ة بالرغ���م 
م���ن اأن الدولة ذاته���ا قامت بت�ش���ييف البطولة بن�ش���ختها التي 
اأقيم���ت عام 2015 م���ن دون اأن يك�ش���ف االحتاد االآ�ش���يوي عن 
تعامل���ه م���ع الرغب���ة االأ�ش���رتالية الكب���رية بت�ش���ييف البطول���ة 
والت���ي تدخل عوامل كثرية يف حمّطات ت�ش���ييفها  ال�ش���يما مع 
توقي���ت اجرائه���ا باملقارنة مع اإجراء موندي���ال قطر يف خريف 
الع���ام احل���ايل مقارن���ة بن�ش���خ املوندي���ال الت���ي عادة م���ا كانت 
جت���ري نهاية حزي���ران ومطلع متوز وكالهما من اأ�ش���هر القيظ 
الذي تعاين منه ال���دول اخلليجية التي فاحتت االحتاد الدويل 
بتل���ك املناخات حيث ارتاأت اأن ت�ش���عى لتغي���ري موعد املونديال 
باملقارنة مع ما جرى من ن�ش���خ املونديال ال�ش���ابقة، اأ�ش���ف اىل 
ذل���ك ما ميثله مثل هذا املوعد من ارباكات يف املوا�ش���م الكروية 
اخلا�ش���ة باال�شتحقاقات املحلية لبطوالت العامل وت�شاربها مع 
توقيت الذروة بخ�ش���و�ش امل�ش���ابقات التي جتري يف  اإ�شبانيا 
وفرن�شا وانكلرتا واإيطاليا ومّديات املتابعة واجلماهريية التي 
حتظى بها مثل تلك البطوالت اىل جانب امل�شابقات التي جتري 

يف متلف دول العامل.
لي�ش البطولة االآ�ش���يوية فح�ش���ب ه���ي من تعي�ش على �ش���فيح 
�ش���اخن من خالل غياب حتدي���د الدولة امل�ش���ّيفة لها حيث تبدو 
فر�ش���ة تاأجيل بطولة دوري اأبطال اآ�ش���يا اأي�ش���ًا مطروحة على 
طاولة النقا�ش خ�شو�ش���ًا يف اأن ي�ش���هم تاأجيل البطولة ب�شبب 
ت�ش���اربها م���ع موعد اإقام���ة املوندي���ال القطري يف ظل���م الفرق 
امل�ش���تحّقة مّمن حظيت باال�ش���تئثار ببطوالت دورياتها املحلية 
اأو الظفر ببطولة الكاأ�ش كما هو احلال مع فريقي نادي ال�شرطة 
والكرخ اأبطال املو�ش���م الكروي العراقي لهذا العام، فلذلك تبدو 
ال�ش���بابية والت�ش���ارب عن���وان منا�ش���ب ال�ش���تحقاقات االحتاد 
االآ�ش���يوي وبذل���ك متن���ع اأي�ش���ًا منتخب���ات الق���ارة م���ن حتديد 
براجمها االإعدادية يف �شوء الغياب املنا�شب ملوعد اإقامة بطولة 
كبطولة االأمم االآ�شيوية اأو على اأقل تقدير يف البحث عن مدرب 
منا�شب كما يف احلالة العراقية والتي يرتّقبها اجلميع من اأجل 

معرفة املنتخب الفائز بلقبها.

كاأ�س اآ�سيا .. اإىل اأين؟

ففي االأ�صبوع الما�صي اأبرزت 
�صحيفة )ال�صرق االأو�صط( 

ال�صعودية تقريراً مو�ّصعًا حول رغبة 
قطر وكوريا الجنوبية وا�صتراليا 

واندوني�صيا للحلول محّل ال�صين في 
ت�صييف كاأ�ش اآ�صيا الموؤّمل اإقامتها 

العام المقبل

 متابعة / املدى

اأثار الفرن�ش���ي بول بوغبا، العب خط و�ش���ط يوفنتو�ش، قلق 
امل���الك التدريبي لفريقه بقيادة ما�ش���يمليانو األيغري، قبل اأيام 
من اللقاء الودي املرتقب اأمام بر�ش���لونة. وي�ش���تعد يوفنتو�ش 

ملواجه���ة بر�ش���لونة، فجر بعد غد االأربعاء، �ش���من حت�ش���ريات 
الفريق���ني ا�ش���تعدادًا لبداي���ة املو�ش���م اجلديد. وبح�ش���ب جيانلوكا 

دي مارزيو، ال�ش���حفي ال�ش���هري ب�ش���بكة "�ش���كاي �ش���بورت اإيطاليا"، فاإن 
بوغبا غادر التدريب الذي خا�ش���ه يوفنتو�ش �ش���باح اأم�ش االأحد، ب�شبب 
االإ�ش���ابة. واأ�ش���اف اأن النجم الفرن�ش���ي توقف اأثناء التدريب ال�شباحي 

وخ���رج من امللع���ب وهو يع���رج، ب�ش���بب اأمل يف الركبة، اأجربه عل���ى مغادرة 
تدريب الفريق، مو�شحًا اأن االإ�شابة رغم ذلك لي�شت خطرية.

جدير بالذكر اأن بوغبا �ش���ارك يف اللقاء االأول ليوفنتو�ش بتح�ش���ريات املو�شم 
اجلديد اأمام ت�ش���يفا�ش املك�ش���يكي، الذي جنح خالله فريق ال�شيدة العجوز يف 
حتقيق الفوز بنتيجة )2-0(. ويف �شياق مت�شل، اعرتف ليوناردو بونوت�شي، 
مداف���ع وقائ���د يوفنتو�ش، باأن���ه يفتقد التتوي���ج بلقب دوري اأبط���ال اأوروبا مع 
البيانكونريي، بعدما حقق 90% من االإجنازات منذ ان�شمامه لل�شيدة العجوز.

وقال بونوت�ش���ي يف ت�ش���ريحات ل�ش���حيفة "الجازيتا ديلو �شبورت" االإيطالية 
"عندما ان�شممت ليوفنتو�ش كان حلمي اأن اأحظى مب�شرية رائعة واأن اأفوز بكل 

�شيء". واأ�شاف "تقريبا لقد اأجنزت معظمها بن�شبة )تقرتب من حدود الكمال(. 
اأن���ا فقط اأفتق���د تلك القطعة ال�ش���غرية الت���ي توؤملنا نحن وجماه���ري يوفنتو�ش". 

وتاب���ع "دعون���ا ناأمل اأنه خ���الل العام���ني القادمني من عقدي، جند اال�ش���تقرار 
يف اأوروب���ا، الف���وز ب���دوري االأبط���ال �ش���عب دائما، لكن اخلط���وة االأوىل 
هي الو�ش���ول اإىل ربع النهائي ثم اأنت بحاجة اإىل احلظ". و�ش���رح "يف 
مو�شم فريد من نوعه ميكن اأن يحدث اأي �شيء، فلماذا ال نوؤمن مب�شتقبل 

يوفنتو�ش يف اأوروبا؟"

 بغداد / املدى

اأكد االإيراين �شدر الدين مو�شوي، املحا�شر 
االآ�ش���يوي الدويل يف الدورة الدولية حلكام 
اإن ال���دورة حقق���ت  ك���رة الق���دم ال�ش���اطئية، 
اأهدافها وهناك تطّور ملحوظ على م�ش���توى 
واخلا�ش���ة  طرحه���ا  متَّ  الت���ي  املعلوم���ات 
بالتعديالت احلديث���ة التي طراأت على قانون 

اللعبة املوؤّمل تطبيقها املو�شم املقبل.

وق���ال �ش���در الدي���ن يف خت���ام ال���دورة التي 
ا�ش���تمّرت اأربع���ة اأيام يف مدينة ال�ش���ليمانية 

مب�ش���اركة 24 م�ش���اركًا ما بني حكم عامل 
ومقّيم حّكام "اإن العراق ميتلك خامات 
جّيدة م���ن احلكام، وبع�ش���هم باأعمار 

منا�ش���بة اأمتّنى اأن يحظوا باهتمام 
كبري كي يوا�ش���لوا تقّدمهم لقيادة 

اأكرب البط���والت العاملية، 
وهذا االأم���ر الحظته 

يف دورة كرة القدم داخل ال�ش���االت ويف كرة 
القدم ال�شاطئّية".

موا�ش���لة  ال�ش���روري  "م���ن  واأ�ش���اف 
م���ن  اال�ش���تفادة  خ���الل  م���ن  التط���ّور 
واأ�ش���حاب  املحّلي���ني  املحا�ش���رين 
اخل���ربة، وع���دم االكتف���اء باملعلومات 
التي طرح���ت يف ال���دورة الأن احلكام 
بحاجة اإىل اال�ش���تمرارّية يف درا�شة 
قانون اللعب���ة، وكذلك لتحليل 

احلاالت العملية ملباريات الدوري".
وكان احتاد كرة القدم قد اأّمَن يف ال�شليمانّية 
دورة دولية على مدى ثمانية اأيام متوا�ش���لة 
حلكام كرة القدم داخل ال�ش���االت وكرة القدم 
ال�ش���اطئّية ت�ش���ّمنت اأحدث التعدي���الت التي 

�شُتطّبق يف املو�شم املقبل 2023-2022.
وقاَل م�ش���وؤول حكام ال�ش���االت وال�شاطئية، 
اخلا�ش���ة  ال���دورة  اإن  االإل���ه  عب���د  ح�ش���نني 
بح���كام كرة القدم ال�ش���اطئية انطلق���ت باإلقاء 

حما�شرات نظرّية وعملّية.
وب���نّي :اإن اله���دف م���ن ال���دورة ه���و االرتقاء 
مب�شتوى احلكام، حيث يحر�ش احتاد الكرة 
وجلنة احلكام وجلنة ال�ش���االت وال�شاطئّية 
عل���ى تطوير املالكات مب���ا فيهم احل���كام، لذا 
فال���دورة تع���د حمط���ة مهم���ة لالط���الع عل���ى 
اللعب���ة،  التعدي���الت امل�ش���تحدثة يف قان���ون 
الكف���اءات  م���ن  حما�ش���ر  اإ�ش���راف  وحت���ت 

العاملية.

��ر ح���ّك���ام ال�����س��اط��ئ��ي��ة ُي��ث��ن��ي ع��ل��ى ت��ط��ّوره��م ُم��ح��ا���سِ

بوغبا يثير قلق المالك 
الفني ليوفنتو�س

هادي مطن�ش
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ال �أعتق����د �أن من�ضف����ًا يتمعن بحا�ضر 
يرب����ط  وال  �لي����وم  وحال����ه  �لع����ر�ق 
ماج����رى حت����ت حكم �ض����د�م ح�ض����ن 
تدم����ر  م����ن  �حلا�ض����ر  مباآ�ض����ي 
موؤ�ض�ض����ات  وح����ل  �لتحتي����ة  �لبن����ى 
�الو�ض����اع  وه�ضا�ض����ة  �لدول����ة، 
�الأمنية و�الإقت�ض����ادية و�ل�ضيا�ض����ية، 
وتف�ض����ي �لف�ض����اد و�الأرهاب، ف�ض����ًا 
ع����ن �الحت����ال و�لتدخ����ل �الإقليم����ي 
و�ملخاط����ر  �ض����وؤونه،  يف  و�ل����دويل 
�لتي حتّدق مب�ضتقبله وتهّدد وحدته 
�لرت�بي����ة و�ملجتمعية. وال �ض����ك فاإن 
لقاء جمي�س بيكر مع طارق عزيز يف 
جنيف كان حلظة مف�ضلية يف ماآالت 
ع����ر  �لاحقة.فالطغ����اة  �الأح����د�ث 
�لتاري����خ �الإن�ض����اين يق����ودون �الأمم 
و�ل�ض����عوب �ىل �لتناح����ر و�الإقتتال. 
و�إن و�ح����دة من »�أف�ض����ل« و�ض����ائلهم 
خل����ق  ه����ي  �حلك����م  يف  لاإ�ض����تمر�ر 
�الأعد�ء، وخا�ض����ة �خلارجين منهم، 
الأن ذل����ك ي�ض����تدعي بد�ه����ة »تقوي����ة« 
�لو�ض����ع �لد�خل����ي، وه����ذه تنط����وي 
على تطوير فنون �لقمع و�الإ�ضتبد�د 
ل�ض����حق �أي����ة حماولة حقيقي����ة للنظر 
يف �الأ�ض����باب �لد�خلية �لتي ت�ض����بب 

�أزمات �أي حكٍم كان.
حقيقة �الأمر فاإن �لعو�مل �خلارجية 
ال متّث����ل خط����رً� عل����ى �أنظم����ة �حلكم 
�الإ�ض����تبد�دية �إال يف ح����االت ن����ادرة. 
ول����ن يج����د �لباح����ث �أمثل����ًة حقيقي����ة 
تثب����ت عك�س ذل����ك، و�إن وجدْت حالة 
�و ح����االت معين����ة فاأنه����ا يف �لنهاية 
تك����ون مرتبط����ة مبح����اوالت حتويل 
�الأنظار عن �مل�ضاكل �ملتاأ�ضلة د�خليًا 
خارجي����ة،  عو�م����ل  عل����ى  و�لقاءه����ا 
�نه����ا مرتبط����ة  عل����ى  غالب����ًا  ق  ُت�ض����وَّ

باأجند�ت وموؤ�مر�ت خارج �لباد.
م����ن �ملثر ب����اأن �لطغاة �أنف�ض����هم، يف 
�ضعيهم �لق�ضري خللق عو�مل كابحة 
للحر�ك �الإجتماعي و�ل�ضيا�ضي �لذي 
ي�ض����مح بتنفي�س �الإحتقان �ل�ضيا�ضي 
�لد�خل����ي وفتح مغاليقه، ي�ض����بحون 
�لت����ي  �الإ�ض����تبد�د  الأنظم����ة  �ض����حية 
يخلقونها للتحكم ب�ضعوبهم.  وغالبا 
م����ا يجد �لطاغية نف�ض����ه، يف مر�حله 
�ملتاأخرة من �لطغيان، حما�ضرً� بكل 
ما كان يتخيله ح�ض����ارً� خل�ض����ومه. 
رة«  »�مل����رَّ �ض����كوكه  د�ئ����رة  و�إن 
م����ع  ت�ض����يق  و�الأع����د�ء  باخل�ض����وم 
�لزمن لت�ضمل �أقرب �أتباعه وحر��ضه 
و�أن�ض����ابه و�أ�ض����هاره. ولي�ضت ق�ضة 
ح�ض����ن كامل منف�ض����لة ع����ن �لبط�س 
قاع����ة  جم����زرة  يف  �لبع����ث  بقي����ادة 
�خلل����د �ل�ض����هرة، �لت����ي بط�����س فيها 
�ضد�م ح�ض����ن، يف منعطف �ضعوده 
�ملفاجئ نحو �حلك����م �ملطلق، بنخبة 
كبرة �ضمت 68 �ضخ�ضًا من قياد�ت 
»�حل����زب و�لث����ورة« وق����ادة �لدول����ة 

�لبعثي����ة )�ع����دم منه����م 22 �ضخ�ض����ًا 
وقتل �لع�ضر�ت يف �ل�ضجن()1(.

مل تك����ن حادث����ة قاع����ة �خللد �لق�ض����ة 
�لوحيدة يف تاأري����خ �لبعث �لعر�قي 
وال يف حي����اة �لطغاة ع����ر �لتاريخ. 
فغالب����ًا ما يج����د �لطغاة �أنف�ض����هم يف 
�الأخ����ر معزول����ن متامًا ع����ن حركة 
لنتائ����ج  مدرك����ن  وغ����ر  �لو�ق����ع، 
�إ�ض����تيعاب  �أفعاله����م و«عاجزين« عن 
ن�ض����ائح حتى �وؤلئك �حلري�ضن من 
مقربيه����م وزبائنهم، �إن جتر�أو� على 
�إ�ضد�ئها، ومل ُتف�ّضر باإعتبارها تاآمرً� 
عليه����م. يف �لنهاي����ة ف����اإن �لطاغية ال 
يحب �ن ي�ض����مع �إال م����ا يعجبه، وهنا 
مقتل����ه الأن �لكث����ر م����ن �حلقائ����ق ال 
ت�ضل �أ�ضماعه، وال يرى من �ل�ضورة 

�إال »ت�ضوره« �ملنقو�س عنها.
�أعتق����د جازم����ًا ب����اأن �ض����د�م ح�ض����ن 
�أ�ض����رً�  �الأخ����رة  �أعو�م����ه  يف  كان 
لنظام حكمه، مْثلُه مْثل �أي م�ض����وؤول 
جمهوريت����ه«  »يف  �آخ����ر  مو�ط����ن  �و 
�لبعثي����ة، م����ع ف����ارق �ن����ه كان ق����ادرً� 
على �إيقاع �الأذى و�ملوت باالآخرين، 
ومتنا�ض����يًا باأنه )�أي �ملوت( �ض����يحل 
ب����ه بع����د ح����ن، ومثلم����ا ح�ض����ل لكل 
�لطغ����اة ع����ر �لتاري����خ يك����ون �ملوت 
مهين����ًا ومذالًّ. فبع����د �إعتقاله يف  13 
كان����ون �الأول 2003 مل يعد وجوده 
ك�ض����خ�س، حّيًا كان �أو ميتًا، ذ� قيمة 
مميت����ة. ومل تع����د قر�ر�ت����ه تت�ض����بب 
مب����وت �لنا�س �و ��ض����عال �حلروب. 
و�أتذك����ر �أنن����ي �عتذْرُت عن ح�ض����ور 
حينه����ا  حماكمت����ه  جل�ض����ات  �إح����دى 
يف بغ����د�د، بع����د �أن طلْب����ُت م����ن �أحد 
�الأ�ض����دقاء ت�ضهيل ح�ض����وري، وكان 
من �لعامل����ن يف �ملحكم����ة �جلنائية 
�لعليا �لتي حاكمته �ىل جانب �ركان 
حكمه. �ضعرت �آنذ�ك باأنه مل يعد لذلك 
�ملت�ض����بب بكو�رث �لع����ر�ق و�ملنطقة 
قيمة ت�ض����تحق �أن ي�ض����اَهد من �أجلها 
وكان  �لعد�ل����ة.  قب�ض����ة  يف  وه����و 
مظه����ره �لبائ�����س يدع����و �ىل �الأ�ض����ى 

و�لت�ض����اوؤل ع����ن �لكيفي����ة �لتي متكن 
به����ا ذلك �ملخل����وق من �لت�ض����بب بكل 
تل����ك �الأحز�ن و�لك����و�رث و�حلروب 

�لتي ع�ضفت بالعر�ق و�ملنطقة.
ح�ض����ن  �ض����د�م  ك����ون  جان����ب  �ىل 
�أ�ض����رً� لنظامه �لقمع����ي، مبعنى �أنه 
للمن����اورة  ناف����ذًة  لنف�ض����ه  ي����رتك  مل 
�ملتتالي����ة  �الأزم����ات  م����ن  و�خل����روج 
ودو�مة �حل����روب، وال �خلا�س من 
�مل�ض����ر �ملحت����م لنظ����ام حكم����ه، فقد 
يك����ون �لرجل م�ض����ابًا مبا ُي�ض����طلح 
على ت�ض����ميته »د�ء �لعظم����ة« �إن كان 
ثم����ة مر�س به����ذه �لت�ض����مية. مبعنى 
�نه كان يتخّيل نف�ض����ه ب�ضورة�لقادر 
�ملقتدر �ل����ذي يتمتع ب�ض����لطة تقارب 
�لفت����ك باالآخرين  �ض����لطة �الآلهة،و�أن 
�ملختلفن �و �مل�ضكوك بوالئهم �أ�ضهل 

لديه من جرعة ماء)2(. 
كان �ضد�م ح�ض����ن يتماهى مع حالة 
�حل����د  �ىل  لدي����ه  �ملريح����ة  �الإن����كار 
�ل����ذي حن قيل ل����ه في����ه �أن �لطائرت 
�الأمريكي����ة �حلديث����ة و�ملدم����رة �لتي 
ال يكت�ض����فها �لر�د�ر قد �نت�ضرت قرب 
�لر�ع����ي  ب����اأن  بالق����ول  رّد  �حل����دود، 
ميكن����ه  �ل�ض����حر�ء  يف  �لعر�ق����ي 
بالع����ن  �لطائ����ر�ت  تل����ك  �كت�ض����اف 
�ملج����ّردة. وكذلك يف حماولة لطماأنة 
�لقادة �لع�ضكرين على رباطة جاأ�ضه 
وبطولت����ه �ملتخيل����ة و�لق����درة عل����ى 
�يق����اع �لهزمي����ة باالأعد�ء، �أو�ض����اهم 
بعدم �الإن�ضحاب من �لكويت حتى لو 
�ض����معو� �أمر �الإن�ض����حاب ب�ضوته من 
�الإذ�عات، الأن هناك من يقلد �ضوته!

ولك����ن بع����د �لدم����ار �لف����ادح للع����ر�ق 
و�ض����حق �جلي�����س ��ض����تفاق جم����رَ� 
�أم����ر  �مله����زوم  ب�ض����وته  و�ض����ّجل 
�ل����ذي عّر�����س �جلي�����س  �الإن�ض����حاب 
�لطري����ق  جم����زرة  �ىل  �لعر�ق����ي 
�ل�ض����ريع جنوب����ي �لع����ر�ق. فقد جاء 
�أم����ر �الإن�ض����حاب خ����ارج �لتوقيت����ات 
�ملعقولة حلماية ما تبقى للجي�س من 
كر�مة وعتاد و�أفر�د، و�نك�ض����ف �أمام 

�آالت تدمرمتوح�ض����ة كان����ت حتّل����ق 
ف����وق قطعات����ه �ملن�ض����حبة �ملهزومة. 
و�ض����جلت �لكامر�ت �لعاملية ب�ضاعة 
تل����ك �الأي����ام كما مل ي�ض����بق �أن �ض����جل 
يف �ضفحات تاريخ �حلروب �لقامتة 
من قب����ل. ولو كان ل����دى �لقائد �لعام 
للق����و�ت �مل�ض����لحة ذرًة م����ن �لكر�م����ة 
لتحم����ل  و�لوطني����ة  �لع�ض����كرية 
�مل�ض����وؤولية وهو يرى طر�ن �لعدو 
ي�ض����حق جي�ض����ه �ملن�ض����حب لت����و�رى 
عن �مل�ض����هد نهائيًا مبا فيها بالطريقة 
�لت����ي �ختف����ى به����ا هتلر من �مل�ض����رح 

�لع�ضكري.
من »عجائب« �حلرب �أي�ضًا �أن نر�ن 
طائر�ت �لتحالف �لتي �ضحقت بدون 
وج����ه حق، �ملن�ض����حبن �لع�ض����كر من 
�لكوي����ت، �نطفاأت �أمام م����ا تبقى من 
طائر�ت �ض����متية عر�قية �ض����حقْت بها 
�ل�ض����لطة �ملهزومة �نتفا�ض����ة �ل�ضعب 
�لعر�ق����ي للتخل�س من نظ����ام �حلكم 

يف �آذ�ر 1990.
بعد �ض����حق �نتفا�ض����ة �آذ�ر )�ض����عبان 
حينه����ا( 1991 ومتعلقاته����ا باملزي����د 
و�ملقاب����ر  و�لرتوي����ع  �لقت����ل  م����ن 
�جلماعي����ة،  دخ����ل �لع����ر�ق مرحل����ة 
لبل����د  »�حلقيقي����ة«  �لدبلوما�ض����ية 
مه����زوم ع�ض����كريًا �ض����ّر هزمي����ة، وال 
يعرف بها مفاو�ض����وه، �ض����و�ًء كانو� 
ع�ض����كرين،  ق����ادة  �أم  دبلوما�ض����ين 
�ض����وى �ملو�فقة على م����ا مُيلى عليهم 
من �لطرف �ملنت�ض����ر، وبرعاية نظام 
�الأمم �ملتح����دة وجمل�����س �الأم����ن بكل 

تعقيد�ته وعدم عد�لته.

-----------------------
1 -  الت�س���جيل الكام���ل لتل���ك املج���زة متاح 

على الإنرتنت وهذا الرابط احدها:
https://www.youtube.com/
watch?v=-a3CNf-nSq4
2 -  يف وقت ما خّول �سدام ح�سني بع�سًا 
م���ن �سالحيات���ه املطلق���ة اىل اب���ن عم���ه علي 
ح�س���ن املجي���د، ال���ذي عرف فيم���ا بعد بعلي 
كيمي���اوي وقد �س���رح الأخ���ر يف ت�سجيل 
فيدي���وي يخاطب في���ه اأع�ساء ح���زب البعث 
اأثناء قيادته حلملة “النفال” ال�س���هرة يف 
كرد�ستان العراقية والتي �سهدت ا�ستخدام 
الأ�س���لحة الكيمياوي���ة �س���د املدني���ني قائ���اًل 
باحل���رف الواح���د: “اأنت���م مث���ل الل���ه! يعني 
كل�س���ي تقدرون ت�س���وون...مثل الله ناق�ص 
درج���ة ه���م م���و درجت���ني”، وق���ال يف نف�ص 
الت�سجيل: “والله وتا الله هذا احلزب يقدر 
ي�سّوي ال�س���ماء جّوه والأر�ص فوق”. واإذا 
كان اع�س���اء احلزب مث���ل الله ناق�ص درجة 
فالبد ان يكون رئي�ص احلزب هو الله الكلي 

القدرة.

*اأجزاء من كتاب عن وزارة الخارجية 
�سين�سر قريبًا

**وزير و�سفير �سابق

تعليقا على م�ؤتمر) مالية العراق..
الدفع االلكتروني اهم محاور تعزيز 

ال�س�ق المالية( . الذي عقد في 
بداية تم�ز الحالي , نق�ل ال �سك ان 
الدفع االلكتروني بات عالمة فارقة 

بين التخلف والتقدم وال ي�سع اي 
اقت�ساد حقيقي مت�ازن ان يم�سي 

قدما في ل�ج�ستياته بدونه .

فمن �ملعاوم �ن �القت�ض����اد �حلقيقي له �ض����اقن 
غالبا هما �لزر�عة و�ل�ضناعة و�لقطاع �لثالث 
ه����و �خلدمي �لذي ه����و ذر�ع �ض����اند من خال 
�مل�ض����ارف و�ل�ضياحة و�لنقل وباقي �خلدمات 
و�همه����ا �لكهرب����اء، فه����ذه �حلو�ج����ب ال تعمل 
ب����دون عم����ودي خيم����ة �القت�ض����اد �حلقيق����ي ’ 

و�الخر ي�ضعب حتركه بدون خدمات .
نائ����ب رئي�س �ل����وزر�ء ووزي����ر �ملالية،�كد يف 
�ملوؤمت����ر �ىل �ض����رورة �الف����ادة م����ن �لتج����ارب 
كب����ره يف  �لت����ي حقق����ت جناح����ات  �لعاملي����ة 
ه����ذ� �ملج����ال ، ومنها �لتجربة �ل�ض����ينية ،�لتي 
تعاملت مع قطاع �ملال ب�ض����كل خا�س ، ومكنته 
وجعلته قبلة ل�ض����ركات عاملي����ة متطورة دخلت 
و��ضهمت يف رفع �لناجت �ملحلي �الجماىل �ىل 

م�ضتو يعد �العلى عامليا.
نع���م �ل�ض���ن حقق���ت جناح���ا باه���ر� يف عامل 
�اللكرتونيات كخدمة ’ ل�ضبب ��ضا�س هو �نها 
لها �ض���اقان ر��ضختان يف �ل�ض���ناعة و�لزر�عة 
�وال ولذلك كان �حلاجب ديكور� لعن �ب�ضرت 
مل���ا ور�ء �الف���ق و�ملفارق���ة �ن ث���اين �قت�ض���اد 
عامليا يقوده حزب �ض���يوعي ’و ورث �قت�ضاد 
متهال���ك ولكنه لي����س ريعيا ومل ي�ض���لم �موره 
ملرجعية �ض���ندوق �لنقد �لدويل حمافظا على 

بنية حتتية ر�ضينة فنيا و�د�ريا.
�ذن �ل�ض���ر �ال�ض���ا�س يبق���ى حم�ض���ور� غالب���ا 
يف �لف���رت�ت �النتقالي���ة ع���ادة بو��ض���ع حجر 
�ال�ض���ا�س �لذي له هدفا و�حد� كما مل�ض���ناه يف 
ماليزيا و�ضنغافوره وجنوب �فريقيا و�ير�ن 
وتركي���ا، بدون هذ� �ل�ض���رط ي�ض���عب ت�ض���ور 
�قت�ض���اد ريع���ي ينه����س مبدع���ا ، فاخللفي���ة 

�لتقليدية قد تكون مر�ضده .
وقد و�ضف �الكادميي ت�ضارل�س تريب �لتوجه 
�ال�ضامي بانه ) �القت�ضاد �الخاقي( ، موؤكد� 
عل���ى �هتم���ام �ال�ض���ام باالبع���اد �الخاقي���ة 
للن�ضاط �القت�ضادي و�ملايل. )علي عبد �المر 
عاوي /�زمة �حل�ضاره �ال�ضاميه /�س276 
/2011/ترجمة عطا عبد �لوهاب/ �ملوؤ�ض�ضه 

�لعربية للدر��ضات و�لن�ضر (.
فاخلدم���ه �للوج�ض���تية �جماال تاأتي نا�ض���جة 
م���ن رح���م ت���و�أم �ل�ض���ناعة و�لزر�ع���ة ، ب���د�أ 
م���ن �ل�ض���ياحة �لديني���ة �ض���عود� �ىل �لدف���ع 

�اللكرتوين من خال �ل�ضوق �ملالية .
لذلك نعود �ىل �خاقية �القت�ض���اد �ال�ض���امي 
كم���ا وردت �ع���اه ، حي���ث �دع���ى به���ا �لكثر 
م���ن �عل���ى �له���رم �ىل �ملوؤمتري���ن ، و�جلميع 
يعل���م �ن �الخ���اق فع���ا هي هوية �القت�ض���اد 
�ال�ضامي �ذ تت�ض���كل �لبنية �لتحتية الي دين 
�ض���ماوي م���ن �لو�ض���ايا �لع�ض���رة �ىل �لق���ر�ن 
،�ذ ب���دون �الخاقي���ة يغدو �لدي���ن �و �ملذهب 
 . �جندته���ا �خلا�ض���ة  له���ا  �ضيا�ض���يه  و�جه���ة 
فكيف نف�ض���ر م���ا جرى ل�ض���الف �الي���ام و�الن 
للدف���ع �اللك���رتوين  �ل�ض���رط �اله���م  ؟ وه���ي 
�لذي ال ي�ض���عنا حتييده كاأله لوج�ض���تية ، كما 
نلم����س حماولة تعميم���ه من �لف�ض���ائين �ىل 
�ملنافذ �لر�ض���مية وغ���ر �لر�ض���مية و�لتحويل 
�خلارج���ي و��ضتع�ض���اء ذل���ك ما د�م���ت �المر 
هكذ� مع �الحرت�م من ذوي �لنو�يا �حل�ضنة .

فالزر�ع���ة و�ل�ض���ناعة ير�وح���ان يف مربع �ل 
%10 من �لناجت �لوطني ، بحيث �ن مو�زنة 
�الوق���اف �ك���ر م���ن مو�زنتيهما ، فال�ض���ناعة 
كما ورد ب�ضحافتنا �ن هناك م�ضانع ومعامل 
�ندث���رت �كر�م���ا للم�ض���تورد . وه���ذ� مل يع���د 
��ض���هرنا  مفاج���اأ ، وهك���ذ� يف �لزر�ع���ة فق���د 
�فا�ض���نا وهلعن���ا يف �ال�ض���بوع �الول حلرب 
�وكر�نيا ، كل هذ� �كر�ما للم�ض���تورد �ي�ض���ا ، 
�ذن �لدف���ع �اللكرتوين بات خدمة لوج�ض���تية 

لقطاعنا �ال�ضتر�دي بامتياز .
فكي���ف يك���ون لن���ا �قت�ض���اد حقيق���ي ودورته 
�القت�ض���ادية تكتم���ل خ���ارج �حل���دود �ض���و�ء 
باال�ض���تر�د �لع�ض���و�ئي �و غ�ض���يل �الم���و�ل 
�لوطن���ي  ي�ض���يع �جله���د  ’ بذل���ك  وتهريبه���ا 
�اللكرتوين يف متاهات �لتحويل �خلارجي ، 
ولي����س بن �ملعامل و�مل���ز�رع . فدول �جلو�ر 
لت���زرع   ، و�حل���ق معه���ا �ن تزده���ر جتاري���ا 
وت�ض���نع لت�ض���در لنا كما �ن م�ضارفها ت�ضعنا 
�ض���من �ولوي���ات بر�جمها ، بحيث ��ض���بحت 
دوله���م تر�ض���م �ضيا�ض���اتها تكيفا م���ع قطاعهم 
�لثال���ث �ل���ذي �نع�س قطاعنا �لثالث ل�ض���احله 
فقط من �ض���ر�ء �لفلل و�ل�ضقق و�ال�ضتثمار�ت 
هن���اك م���رور� بالتجني����س و�القام���ة ر�ض���ميا 
�اللك���رتوين  �لتحوي���ل  �ذ   . ر�ض���ميا  وغ���ر 
و�مل�ض���ارف �الهلية كفيل���ة يف �لغالب بريادة 

كل هذ� �لن�ض���اط ما د�مت بركات �ضوق �لعمله 
باذخة .

لنح�ض���د من ذلك تفاوتا طبقيا يندى له جبن 
�ي و�ع وطني���ا م���ن بطال���ة �ىل ن�ض���ب �لفقر . 
وهذ� ما �دركت خطورته �ل�ض���ن قدوة �لدفع 
�اللكرتوين . وهذ� ما �قنع �لرئي�س �ل�ض���يني 
ه���و جن ت���او �لزعيم �حلايل لل�ض���ن �ذ ر�ى 
�الخط���اء يف �ملرحل���ه �النتقالي���ة وه���و م���ن 
�جلي���ل �لر�بع من �لقيادة �ل�ض���ينية بالتهديد 
�لذي يهدد �ل�ض���ن �ملتمثلة ��ضا�ض���ا يف �ت�ضاع 
�له���وة ب���ن �ملناط���ق �لغني���ة و�لفق���رة وبن 
�الغنياء و�لفقر�ء و�ت�ض���اع �لهوة بن �لريف 
و�ملدين���ة . و�قنع هو جن تاو ، �ن ��ض���تمر�ر 
هذه �لهو�ت �لثاث من �ض���اأنها �ن يق�ضي على 
�لنظ���ام يف �ل�ض���ن ، �و عل���ى �القل �ض���يخلق 
حال���ة ع���دم ��ض���تقر�ر �جتماعي ت�ض���ل رو�فع 
�لتنمية �ل�ض���ريعة يف هذ� �لبلد .) حممد خر 
�ل���و�دي /جت���ارب �ل�ض���ن من �لتط���رف �ىل 
�العت���د�ل /����س155/ د�ر �لفار�بي /2008 

ط �وىل ( .
�م���ا مرجعي���ة �ض���ندوق �لنقد �ل���دوىل ما هو 
ح�ض���اده ؟ ه���و �وال �ط���اق حري���ة �لتج���ارة 
بالغ���اء �لقي���ود �ملفرو�ض���ة عل���ى �ل�ض���ادر�ت 
و�ل���و�رد�ت �ل�ض���لعية ودع���م ن�ض���اط �لقطاع 
�خلا�س وتهيئة كافة �لظروف �ملائمة لتدعيم 
�لن�ض���اط �لر��ض���مايل �لطفيل���ي و�لغ���اء نظام 
�لرقابة على �لنقد �الجنبي وتطبيق �ضيا�ض���ة 
�لباب �ملفتوح يف ��ضو�ق �لعمات وتخفي�س 
قيمة �لعملة �لوطنية مقابل �لعمات �الجنبية 
. ��ضافة �ىل خ�ضخ�ضة �لقطاع �لعام ، و�عفاء 
�ل�ض���ركات �الجنبية من �ل�ض���ر�ئب و�لر�ضوم 
وحق �ل�ضركات �الجنبية يف حتويل �رباحها 
وم�ض���تحقات منت�ض���بيها من �لعامل���ن بالنقد 
ناج���ي  د.ع���وده   (  . �خل���ارج  �ىل  �الجنب���ي 
�حلم���د�ين /�ض���ندوق �لنقد �ل���دويل ودوره 
يف تعمي���ق �زم���ة �لديون �خلارجي���ه للبلد�ن 

�لنامية ) خ�ضو�ضية �لعر�ق ( .
�ما م���ا يتعلق بالريع �لنفط���ي فيكاد �ن يكون 
هو بيت �لد�ء �ال مارحم ربي كما يف �لرنويج 
مث���ا ، فعادة ما يكون �القت�ض���اد �لريعي عبئا 
يف �لغال���ب ال ين���ال بركات���ه �ال ذو حظ عظيم 
عندم���ا تكون �لق�ض���مة �ض���يزى ، وبذلك تكون 

�لنتائج كارثية .
�لتنمي���ة  ب���ن  �لديناميكي���ة  �لعاق���ه  ف���اأن 
�القت�ض���ادية و�لتغير �ملوؤ�ض�ضي عاقه متينة 
ب�ضفة خا�ض���ة ، و�حلظوظ �ل�ضيا�ضيه ترتبط 
�رتباطا ال فكاك منه باحلظوظ �القت�ض���ادية . 
) تري ل���ن كارل / خماطر �لدولة �لنفطية / 
ترجمة عبد �الله �لنعيمي / �س 2008/387 

ط �وىل /در��ضات عر�قية ( .
فان غالب �لعاقات �لنفطية تكتنفها غو�م�س 
و�ض���و�رد ودهالي���ز �ذ� مل يتم ت���در�ك تبعاتها 
كحالة ��ض���تثنايه �نتاجا وت�ضويقا كماده خام 
من دون بقية �الن�ض���طة �القت�ض���ادية و�ملالية 
، م���امل يكن ت�ض���نيع �ملنتج �خل���ام �حد �ركان 
هذه �لريع كطرف موؤ�ض����س لتنمية م�ض���تد�مة 
. وبذلك ��ض���تدرك موؤلف كتاب خماطر �لدولة 
�لنفطي���ة يف �ض���فحة موؤلف���ه �الخ���ره ليقول 
ختاما ) من �ل�ض���روري �ن نعرف ويبدو �ننا 

ال ن�ضتطيع �ن نعرف ( . 
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 ثامر الهيم�ص

  ي�ستمر النقا�ص دائما ح�ل 
اأوروبا  الكبير” بين  “االختالف 

الغربية واآ�سيا. فهل حدث التده�ر 
االقت�سادي لل�سين في القرن 

التا�سع ع�سر , عندما �سهدت اأوروبا 
ازدهارها ال�سناعي , اأم اأنها �سبقت 
ذلك؟ وماذا عن الدول االآ�سي�ية 

االأخرى , وخا�سة اليابان وجن�ب 
�سرق اآ�سيا؟ هل �سيك�ن القرن 

الحادي والع�سرون قرن تباعد 
جديد بين اآ�سيا واأوروبا وهل 

�سي�سع حداً للهيمنة االقت�سادية 
الغربية؟ ومتى حدث “االختالف 
الكبير” بين اأوروبا الغربية واآ�سيا 

, وال �سيما ال�سين , ؟ هل حدث 
قبل القرن التا�سع ع�سر اأم بعد عام 
1800؟ وماه� اأ�سله ولماذا حدثت 

الث�رة ال�سناعية في بريطانيا 
العظمى ولي�ص في ال�سين , عندما 

كانت م�ست�يات معي�ستهم قابلة 
للمقارنة حتى القرن الثامن ع�سر , 

على االأقل في مناطق معينة؟

ب���د�أ ه���ذ� �لنقا����س م���ن قب���ل �مل���وؤرخ 
يف  �ملتخ�ض����س   ، بومر�ن���ز  كيني���ث 
�ل�ض���ن ، �ل���ذي �أث���ار عمل���ه “�لتباع���د 
�لعظي���م ، �ل�ض���ن و�أوروب���ا ، و�ض���نع 
�قت�ض���اد �لع���امل �حلديث” ، �لذي ُن�ض���ر 
يف ع���ام 2000 وترج���م �إىل �لفرن�ض���ية 
يف ع���ام 2010 ، �هتماًم���ا كب���ًر� ب���ن 
�القت�ض���ادين. �إىل جان���ب �لتفك���ر يف 
�أ�ض���باب �لثورة �ل�ض���ناعية ، ويلقي هذ� 
�لبح���ث يف �لتاأري���خ �ل�ض���وء عل���ى �أهم 
�لق�ض���ايا �ملعا�ض���رة. ففي بد�ي���ة �لقرن 
�ض���عود  �أدى   ، و�لع�ض���رين  �حل���ادي 
�ل�ض���ن �إىل مرتب���ة �لقوة �القت�ض���ادية 
�إىل �الإخ���ال  �آ�ض���يا  �لعاملي���ة و�ض���عود 
بالتو�زن �لعاملي. فهل ميكن �أن يتحول 
�لتقارب �لذي يبدو �أنه يحدث �ليوم بن 
�القت�ضاد�ت �الآ�ضيوية و�الأوروبية �إىل 
�ختاف كب���ر جديد ، مع دخول مرحلة 
م���ن �لهيمن���ة �الآ�ض���يوية ، �أو باالأح���رى 
عودة هذ� �لتفوق الأن �ل�ضن كانت �لبلد 
�الأغنى و�الأكرث تقدما يف �لعامل حو�يل 

عام 1000؟
وحتى ع���ام 2000 ، كانت �الأطروحة 
�ل�ضائدة بن �ملوؤرخن ل�ضرح �الختاف 
�الأوروبي���ة”  “�ملعج���زة  ه���ي  �لكب���ر 
ووفًق���ا ملوؤيدي ه���ذه �الأطروحة ، كانت 
 - �لظ���روف  م���ن  �ضت�ض���تفيد  �أوروب���ا 
�جلغر�فية ، و�لدميوغر�فية ، و�لثقافية 
 – و�لتكنولوجي���ة   ، و�ملوؤ�ض�ض���ية   ،
�ملوؤ�تية لظهور �لر�أ�ضمالية �حلديثة يف 
ع�ضر ما قبل �ل�ض���ناعة ، وكانت �ضتتبع 
م�ض���اًر� خمتلًف���ا ع���ن بقي���ة �ل���دول قبل 

�لقرن �لثامن ع�ضر. 
لق���د �قرتح �مل���وؤرخ �الأمريكي ، كينيث 
�ل�ض���ن  يف  �ملتخ�ض����س   ، بومر�ن���ز 
مبدر�ض���ة  ي�ض���مى  فيم���ا  وزم���اوؤه   ،

كاليفورنيا ، يف �لت�ض���عينيات تف�ض���ًر� 
�لغ���رب.  ل�ض���عود  جذرًي���ا  جدي���ًد� 
و�أدى ه���ذ� �لعم���ل �لر�ئ���د �إىل جتدي���د 
�الأ�ض���اليب و�لنقا�س حول هذه �مل�ضاألة. 
وبانتقاده���م للنهج �الأوروب���ي �ملركزي 
�الأوروب���ي  �ال�ض���تثناء  الأطروح���ة 
و�لوج���ود �ملفرت����س لنم���وذج متف���وق 
للتنمية �القت�ض���ادية ، فقد �ض���اهمو� يف 
�إع���ادة �لتدقي���ق يف مكان���ة �آ�ض���يا ، وال 
�ضيما �ل�ضن ، يف �القت�ضاد �لعاملي على 

مدى �لقرون �لقليلة �ملا�ضية.
ومن خال �ملقارن���ة بن �أغنى مناطق 
�ل�ض���ن )منطق���ة �ض���نغهاي( و�أوروب���ا 
)�إجنل���رت�( ، حدد بومر�نز م�ض���تويات 
�لقط���اع  يف  �الإنتاجي���ة  م���ن  مماثل���ة 
�لتقني���ات  تط���ور  ودفع���ه  �لزر�ع���ي. 
�حلرفية و�ملوؤ�ض�ض���ات �القت�ض���ادية يف 
�ل�ض���ن حو�يل ع���ام 1800 �إىل �عتبار 
�أن م�ض���توى �لتنمي���ة �ل�ض���ينية ميك���ن 
مقارنته مب�ض���توى �لتطور يف �إجنلرت� 
يف منت�ض���ف �لقرن �لثامن ع�ضر. ووفًقا 
للم���وؤرخ ، لع���ب عام���ان دوًر� حا�ض���ًما 
يف �لنهو����س �القت�ض���ادي الأوروبا منذ 
نهاي���ة �لقرن �لثامن ع�ض���ر هم���ا: تعدين 
�لفحم و�لدخل من �ملو�رد �لطبيعية يف 
�مل�ض���تعمر�ت. وبالتايل ، فاإن ما ي�ضميه 
“�الختاف �لكبر” بن �لغرب و�ل�ضن 
يرج���ع جزئًيا �إىل “�ل�ض���دفة”: لوجود 
رو��ض���ب �لفح���م بالق���رب م���ن �ملر�ك���ز 

�ل�ضناعية �لريطانية �لرئي�ضية. 
فف���ي �لو�ق���ع ، م���ن ناحي���ة ، مل حُترم 
�ل�ض���ن و�آ�ض���يا م���ن �لفح���م يف �لق���رن 
�أخ���رى  ناحي���ة  وم���ن   ، ع�ض���ر  �لثام���ن 
عرفت �ل�ض���ن قبل �لقرن �لتا�ض���ع ع�ضر 
عملي���ة ��ض���تعمار د�خل���ي  . لق���د �أظه���ر 
�أن���ه كان هناك بالفعل فج���وة كبرة يف 

م�ض���تويات �ملعي�ض���ة يف �لق���رن �لثام���ن 
ع�ض���ر بن �أكرث �ملدن تقدًم���ا يف �أوروبا 
)لن���دن ، �أك�ض���فورد ، �أم�ض���رتد�م( وتلك 
�ملوج���ودة يف �آ�ض���يا )كيوت���و ، بك���ن ، 
�ضوت�ض���و ، كانت���ون( ، فج���وة �ت�ض���عت 
يف �لقرن �لتا�ض���ع ع�ض���ر . فقبل �لثورة 
�ل�ضناعية ، كانت �ملدن و�ملناطق �الأكرث 
�زده���اًر� يف �آ�ض���يا قابل���ة للمقارنة ، من 
حيث م�ض���توى �ملعي�ض���ة ، مع �أفقر مدن 
�أوروب���ا �لغربي���ة )مي���ان ، اليبزي���غ ، 
�إ�ض���بانيا(. وهذ� يوؤكد �أن �ل�ض���ن كانت 
تتمتع يف �لقرن �لثامن ع�ض���ر مب�ضتوى 
معي�ضي �أقل بكثر من م�ضتوى �إجنلرت� 
و�إيطالي���ا  ���ا يف هولن���د�  �أي�ضً ولك���ن   ،

و�إ�ضبانيا بدرجة �أقل .
�ل�ض���وء  �لتقدي���ر�ت  ه���ذه  وت�ض���لط 
���ا عل���ى �ملا�ض���ي �ملجي���د لل�ض���ن ،  �أي�ضً
�لتي كان���ت �إىل حد بعيد �أغنى دولة يف 
�لعامل ح���و�يل عام 1000 ، ثم تر�جعها 
�لتدريج���ي عل���ى م���دى ف���رتة طويل���ة. 
وب�ض���كل غ���ر متوقع �أك���رث ، لذل���ك فاأن 
�الخت���اف ب���ن �ل�ض���ن و�أوروبا قدمي 
ج���ًد� ، قب���ل �لقرن �لتا�ض���ع ع�ض���ر بوقت 
طويل. ورمب���ا يف حو�يل �لقرن �لر�بع 
ع�ض���ر ، بع���د وب���اء �مل���وت �الأ�ض���ود يف 
�أوروب���ا. �ذ كان م���ن �ملمكن �أن ي�ض���اهم 
عل���ى  ق�ض���ى  �ل���ذي   ، �الأ�ض���ود  �مل���وت 
ثل���ث �ل�ض���كان ، يف حتوي���ل �القت�ض���اد 
�الأوروب���ي �لذي �أ�ض���بح بع���د ذلك �أكرث 

كثافة يف ر�أ�س �ملال.
وم���ن �لو��ض���ح �ي�ض���ا ظه���ور تباع���د 
د�خل �آ�ض���يا من �لقرن �ل�ضابع ع�ضر �إىل 
�لقرن �لع�ضرين ، بن �ل�ضن و�ليابان ، 
وكذلك جنوب �ضرق �آ�ضيا. كانت �ليابان 
�أول دول���ة غر غربية تقوم بالت�ض���نيع 
بينم���ا ��ض���تغرقت �ل�ض���ن وقًت���ا �أطول 

للتحديث. على عك�س �الأخرة ، وت�ضهد 
�ليابان م�ضاًر� ت�ضاعدًيا على مدى فرتة 
طويلة من متو�ض���ط م�ض���توى معي�ض���ي 
)�أعل���ى بقلي���ل  للغاي���ة  �أويل منخف����س 
م���ن م�ض���توى �لكفاف يف بد�ي���ة �الألفية 
�لثاني���ة م���ن ع�ض���رنا( ؛ وق���د جتاوزت 
�ل�ض���ن من���ذ �لق���رن �لثامن ع�ض���ر. �أحد 
�لتف�ض���ر�ت �لتي قدمها �القت�ض���اديون 
له���ذ� �الخت���اف يف �لتنمية ه���و فجوة 
�لق���درة �ملالي���ة ب���ن �ليابان و�ل�ض���ن، 
�ض���لطة  هن���اك  كان���ت   ، �لياب���ان  فف���ي 
�ضيا�ض���ية جتمع �ل�ض���ر�ئب ب�ضكل فعال 
�لعام���ة  �ل�ض���لع  الإنت���اج  وت�ض���تخدمها 
�ملحلي���ة لل�ض���عب ، ولي����س فق���ط لتغذية 
��ضتهاك �لنخبة �لطفيلية. ويف �ل�ضن 
، عل���ى �لعك����س م���ن ذلك ، متي���ل �لقدرة 
�ملالي���ة ، �لتي كان���ت عالية جًد� يف وقت 
�أ�ضرة �ض���ونغ ، �إىل �النخفا�س يف فرتة 
ما قبل �ل�ض���ناعة ، ويرجع ذلك �أ�ضا�ًض���ا 
�إىل �لقيود �جلغر�في���ة و�حلجم �لكبر 
للبلد ...لقد �نخف�ضت �لقدرة �ملالية �إىل 
م�ضتويات منخف�ضة للغاية يف منت�ضف 
�لق���رن �لتا�ض���ع ع�ض���ر )٪1 م���ن �لن���اجت 
عندم���ا و�جه���ت   ، �الإجم���ايل(  �ملحل���ي 
�لباد �لعديد م���ن �لتهديد�ت �خلارجية 
و�لد�خلية. لذلك كانت �ليابان م�ضتعدة 
�إرث  للت�ض���نيع بف�ض���ل  �أف�ض���ل  ب�ض���كل 

�لدولة �لقوية.
كما ��ض���تفادت دول جنوب �ضرق �آ�ضيا 
من �ال�ضتقر�ر �ملوؤ�ض�ضي �لكبر وزيادة 
قوة �لدولة. فم�ض���توى معي�ض���تهم �أعلى 
مما هو عليه يف �ل�ض���ن و�لهند حو�يل 
�إىل  تطوره���م  وي�ض���تند   .1800 ع���ام 
خ�ض���ائ�س حم���ددة: �لكثافة �ل�ض���كانية 
�ملنخف�ض���ة ، ووف���رة �مل���و�رد �لطبيعية 
، و�خل�ض���ائ�س �لثقافي���ة مثل �لو�ض���ع 

�الجتماع���ي �ملرتفع للمر�أة و�مل�ض���توى 
�ملتط���ور �إىل ح���د م���ا م���ن ر�أ����س �مل���ال 
�لب�ض���ري .. و�ضي�ض���هد ج���زء من �آ�ض���يا 
ديناميكية �قت�ضادية حو�يل عام 1800 
بالتو�ض���ع �حل�ض���ري  تتمي���ز  و�لت���ي   ،
وتط���ور �لتج���ارة �لدولي���ة �الآ�ض���يوية. 
فه���ذه جمتمعات ذ�ت موؤ�ض�ض���ات معقدة 
ومتطورة ، ومدن كبرة جًد� ، وقدر�ت 
ع�ضكرية مو�ضعة يف �لقرن �لثامن ع�ضر 
و�أو�ئل �لقرن �لتا�ض���ع ع�ضر. ولكن منذ 
منت�ض���ف �لقرن �لتا�ض���ع ع�ضر ، تعززت 
�ملي���زة �لن�ض���بية لاأوروبين يف �لعنف 
بف�ضل تفوقهم �لع�ضكري و�لتكنولوجي 
له���م بتعزي���ز هيمنته���م  ، مم���ا ي�ض���مح 
�أو  �ال�ض���تعمار  وتو�ض���يع  �القت�ض���ادية 

�ملحميات يف �آ�ضيا يف �جلنوب ..
هل ن�ض���هد تباع���ًد� كبًر� ب���ن �أوروبا 
�حل���ادي  �لق���رن  بد�ي���ة  يف  و�آ�ض���يا 
و�لع�ضرين؟ ال ميكن �إنكار �الجتاه نحو 
�لتق���ارب يف م�ض���تويات �ملعي�ض���ة ب���ن 
�أوروبا و�ض���رق وجنوب �ض���رق �آ�ض���يا. 
�ذ تتمت���ع �لياب���ان وكوري���ا �جلنوبي���ة 
و�ض���نغافورة وتاي���و�ن �ليوم بن�ض���يب 
�لن���اجت �ملحل���ي �الإجم���ايل  م���ن  �لف���رد 
�لذي ميك���ن مقارنت���ه �أو �أعل���ى منه يف 
دول �أوروبا �لغربية. �ما �ل�ض���ن ودول 
جنوب �ض���رق �آ�ضيا �الأخرى فهي تاحق 
�لنم���و �ل�ض���ريع ، يف ح���ن �أن �أوروب���ا 
�لغربية كانت ر�كدة �أو �ض���به ر�كدة منذ 
عقدي���ن. ويف �مل�ض���تقبل ، �إذ� بقيت هذه 
�لبل���د�ن و�أوروبا على نف�س �مل�ض���ار�ت 
، فق���د يظهر تباع���د بن �أوروبا و�آ�ض���يا 
، م���ا مل يخت���ر �الأول �ض���يناريو عل���ى 
�لطريقة �لياباني���ة )�لركود بعد �للحاق 

بامل�ضتوى �الأوروبي(.
ويتاألف نهج �آخر من مر�قبة موؤ�ضر�ت 

تر�ك���م ر�أ����س �مل���ال �لب�ض���ري )�لتعلي���م 
و�ل�ض���حة( وعم���ل �ملوؤ�ض�ض���ات لتقدي���ر 
تط���ور “�لق���در�ت” وبالت���ايل �إمكانات 
�لتنمية �مل�ض���تقبلية للبلد�ن. �أواًل ، فيما 
يتعلق بالتعليم ، تظهر نتائج ��ض���تطاع 
�القت�ض���ادي  �لتع���اون  ملنظم���ة  دويل 
و�لتنمية تفوًقا يف �لريا�ضيات و�لعلوم 
يف �أك���رث �لبل���د�ن و�ملناطق �الآ�ض���يوية 
تقدًما )�ضنغافورة ، هونغ كونغ ، كوريا 
، �لياب���ان ...( فيم���ا يتعل���ق باأوروب���ا. 
وع���اوة على ذلك ، يف �لعديد من بلد�ن 
�أوروب���ا �لغربية ، كان���ت �لنتائج ر�كدة 
�أو مرت�جعة وغ���ر متكافئة للغاية. كما 
�أن مع���دل �لتدري���ب يف �لتعلي���م �لعايل 
���ا يف �أغنى �لبلد�ن �الآ�ضيوية  �أعلى �أي�ضً
وينم���و بق���وة يف �ل�ض���ن ، بينما مييل 
�إىل �لرك���ود يف �أوروبا �لغربية. وفيما 
يتعلق بال�ض���حة ، فاإن �لنتائج مت�ضابهة 
�أق���ل  �أنه���ا  م���ن  �لرغ���م  عل���ى   ، للغاي���ة 
و�ض���وًحا من �لتعليم. وتتمت���ع �ليابان 
وكوريا �جلنوبية باأعلى متو�ض���ط عمر 
متوق���ع عند �لوالدة. وه���ذ� يتغر قليًا 
يف �لبل���د�ن �الأوروبي���ة ، وخا�ض���ة يف 
�أملاني���ا ، يف حن �أن �ل�ض���ن يف م�ض���ار 
�للح���اق بالركب �ل�ض���ريع لهذ� �ملوؤ�ض���ر. 
وباملث���ل ، ناح���ظ �أن �نت�ض���ار �ل�ض���منة 
)م�ضدر م�ضاكل �ضحية مع تقدم �لعمر( 
وكوري���ا  �لياب���ان  يف  ج���ًد�  منخف����س 
وفيتن���ام وبدرجة �أقل يف �ل�ض���ن ، يف 
ح���ن �أن���ه �أك���ر م���ن �أو ي�ض���اوي 20٪ 
م���ن �لبالغن. �ذن فاإن ه���ذه �الجتاهات 
�ملقلق���ة بالن�ض���بة الأوروب���ا جتع���ل م���ن 
�ملمكن ت�ض���ور تباعد كب���ر حمتمل بن 

�أوروبا و�آ�ضيا يف �مل�ضتقبل.
*  ��ض���تاذ يف �القت�ضاد يف معهد �ضرق 

�آ�ضيا
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دائمًا ما تكون ن�شيحتي الدائمة ملحبي ال�شفر، هي ق�شاء اأكرث ما 
التي  املدن  االأقدام يف  م�شيًا على  بالتجول  ي�شتطيعونه من وقت 
تفا�شيله وتنوعه  بكل  املكان  لهم مبعرفة  ي�شمح  فذلك  يزورونها، 
االإنتباه  ميكن  ال  وملحات  خ�شو�شية  من  يحمله  وما  ومفاجئاته 
النقل. وقد  باقي و�شائط  اأو  البا�ص  التاك�شي،  اأثناء ركوب  اليها 
تعودُت عند ال�شفر، اأن اأحمل يف حقيبتي حذاًء منا�شبًا ي�شمح يل 
بقطع جوالت طويلة م�شيًا. اأحتدُث عن ذلك االآن الأن جولتي اليوم 
كانت طويلة ن�شبيًا، لكنها حملت اأي�شًا الكثري من املتعة والفائدة، 
وعملها  حديد  زها  العظيمة  االأ�شتاذة  اىل  الطريق  يف  كانت  الأنها 
البلجيكية،  اأنتفريبن  مدينة  اأطراف  على  امليناء(  )بيت  املذهل 
امل�شافة  وهي  تقريبًا،  كيلومرتات  �شتة  اأقطع  اأن  عليَّ  كان  حيث 
التي تف�شل بني مكان اإقامتي وعمل زها حديد. �شحبُت خطواتي 
توقفُت  القريبة، وهناك  فان خوخ  فن�شنت  �شاحة  باإجتاه  �شباحًا 
قلياًل الأفتح مطوية اخلارطة كالعادة، فاإنتبهُت اىل اأنني يجب اأن 
اأ�شلك الطريق الذي يحاذي متحف ال�شوكوالتة، وهكذا م�شيُت اىل 
هناك وعطفُت نحو اليمني، مرورًا ببع�ص املقاهي التي بداأت تفتح 
اأبوابها وترتب طاوالتها اخلارجية. كان اجلو دافئًا حل�شن احلظ، 
فتوقفُت قرب متحف )اآن دي �شرتوم( وهو متحف جديد يف هذه 
املدينة، ويهتم بت�شليط ال�شوء على العالقة التي تربط اأنتفريبن 
بالعامل تاأريخيًا وثقافيًا. تطلَّعُت اىل اخلريطة من جديد، ثم طلبُت 
ال�شارع  فنجان قهوة من املقهى التي بدْت فارغة وهي ترتفع عن 
ت دقائق قبل اأن اأكمل طريقي، وقد تو�شح اأمامي  ب�شع درجات. مرَّ
االأخرى،  اجلهة  نحو  م�شيُت  عبوره،  عليَّ  الذي  ال�شغري  اجل�شر 
و�شرُت مبحاذاة نهر �شخيلده. اإ�شرت�شلُت يف طريقي واأنا اأتطلع 
ال�شنني،  من  مئات  ب�شعة  بنائها  على  مرَّ  التي  البنايات  لبع�ص 
م�شنع  كاإنه  وبدا  ال�شارع،  ميني  على  كوبرا  متحف  اإنبثَق  حتى 
بلونها  الكبرية  القدمية وبوابته  ال�شخمة وواجهته  بهيئته  قدمي 
اأ�ش�شه �شانع املواينء وراعي  قد  الداكن. وهذا املتحف  االأخ�شر 
الفن يف بلجيكا فرناند هات�ص )الذي يتعرب اأهم �شخ�ص اإهتم بالفن 
يف بلجيكا. وح�شب خرباء الفن، فاإنَّ ما يقدمه هذا الرجل لوحده 
اأقليم  متحفًا جمتمعة يف  يقدمه واحد وع�شرين  ما  قيمة  ي�شاوي 
الفالمنك ال�شمايل( وهذا يقول ما فيه الكفاية عن قيمة هذا الرجل. 
ويحتوي هذا املتحف على الكثري من اأعمال جماعة كوبرا الفنية 
والدمنارك.  وبلجيكا  هولندا  من  فنانني  �شمت  التي  ال�شهرية 
تركت جماعة كوبرا خلفي واأكملُت طريقي مع �شعور باأين اأجته 
نحو خارج املدينة، م�شيُت يف طريقي اأكرث، الأحاذي جدارًا قدميًا 
بانت عليه اآثار الزمن، كان طوياًل ويثري �شيئًا من الكاآبة، فاإبتعدُت 
متحف  به  واإذا  اأف�شل،  ب�شكل  اجلدار  الأتبني  املقابلة  اجلهة  اىل 
ل�شركة املالحة  التابعة  البناية  اأن�شيء يف  الذي  )ريد �شتار الين( 
كانت  والتي  االأ�شم،  ذات  حتمل  كانت  التي  البلجيكية  وال�شحن 
اىل  االأوروبيون  املهاجرون  فيها  يتجمع  التي  الرئي�شية  النقطة 
اأمريكا )كان اأن�شتاين واحدًا من الذين �شافروا اىل اأمريكا من هذا 
املكان( وقتها كانت اإنتفريبن اأهم ميناء يف اأوروبا. وقد ُجِمعْت يف 
هذا املتحف ق�ش�ص و�شور ووثائق املهاجرين وتفا�شيل معاناة 
هجرتهم ب�شفن ال�شحن. وهكذا كلما اإجتزُت متحفًا ظهر يل متحف 
جديد، وكلما عربُت جادة يف هذه املدينة القدمية كلما اإنفتحت يل 
جادة جديدة اأكرث جاذبية من االأخرى. ُترى كم اأحتاج من الوقت 
يتنا�شل  الذي  واجلمال  التفا�شيل  هذه  كل  روؤية  من  اأمتكن  كي 
مرَّ  ال�شاحرة؟  املدينة  هذه  طرقات  يف  اأقطعها  التي  خطواتي  مع 
الوقت واأنا اأم�شي بني هذا املتحف وتلك اجلادة، اىل اأن باَن من 
بعيد اجلزء العلوي من ن�شب زها حديد، والذي الَح ملتمعًا حتت 
اأ�شعة ال�شم�ص، اإقرتبُت اأكرث فاإلتمعت اأجزاء الن�شب اأكرث واأكرث، 
وبانت  االنعكا�شات  ت�شظت  حتى  املكان  مبحاذاة  �شرت  اأن  وما 
جوهرة زها حديد بو�شوح اأكرث، وهي حقًا جوهرة مذهلة، الأنها 
اأخذت �شكل �شفينة،  َمْت العمل بهيئة قطعة كبرية من املا�ص،  مَّ �شَ
اأنتفريبن التي  اإنتباهة مذهلة وذكية منها لالإ�شارة اىل مدينة  يف 
ت�شتهر بتجارة املا�ص، كذلك اأعطت للميناء هويته. وقد ا�شتخدمت 
يف هذا العمل ع�شرات االآالف من قطع الزجاج املثلثة التي �شكلت 
قطعة  النهاية  يف  ن  وتكوِّ بع�شها،  مع  املرتا�شة  النوافذ  ي�شبه  ما 
الذي  االأ�شطوري  العمل  هذا  النتيجة  لتكون  املا�ص،  من  فريدة 
يتاأرجح يف ف�شاء املدينة ويعطي للميناء هيبته وقوة ح�شوره. 
درُت حول حول هذا العمل العمالق وتاأملته من جهات عديدة وهو 
ُكتب  التي  الالفتة  اأمام  الأقف  امليناء،  جزيرة  �شبه  و�شط  يرب�ص 
عليها اإ�شم ال�شاحة التي �شغلها هذا العمل، وكم فرحت واأنا اأتهجى 
ْت بلجيكا هذه ال�شاحة  اإ�شمها املكتوب )�شاحة زها حديد( هكذا �َشمَّ
علينا  يفر�ص  اللحظة  جمال  والإن  العراقية،  املبدعة  هذه  باإ�شم 
املقارنات، لذا تذكرُت كيف بداأت يومي ب�شاحة فن�شنت فان خوخ 
املراأة  هذه  تقف  هكذا  حديد،  زها  ب�شاحة  م�شواري  اإنتهى  وكيف 
ب�شموخ و�شط عباقرة العامل، وبهذه الطريقة قالت كلمتها وم�شت 
عراقية  امراأة  عظمة  على  �شاهدًا  اإبداعها  وبقي  م�شت  لالأعايل. 
جتاوزت امل�شتحيل وركلت ال�شعوبات، لت�شع ب�شمتها يف العامل. 
حديد  زها  اإن  وهو  منا�شبة،  من  اأكرث  يف  قلته  ما  �شاأعيُد  وهنا 
وقوة  وح�شورها  ل�شهرتها  اإت�شع  الذي  للعامل  قدمته  ملا  وبالنظر 
�شخ�شية  عظم  باأنها  والنجاح،  التفوق  على  واإ�شرارها  موهبتها 

عراقية واأهم موهبة قدمها العراق للعامل خالل قرون من الزمن.

الطريق اىل زها حديد

تركت جماعة كوبر� خلفي و�أكملُت 
طريقي مع �شعور باأني �أتجه نحو خارج 

�لمدينة، م�شيُت في طريقي �أكثر، 
لأحاذي جد�ر�ً قديمًا بانت عليه �آثار 

�لزمن، كان طوياًل ويثير �شيئًا من �لكاآبة، 
فاإبتعدُت �لى �لجهة �لمقابلة لأتبين 

�لجد�ر ب�شكل �أف�شل،

 �شتار كاوو�ش
باليت

الزمن..
�شجرةُ  اللهِ 

ل تطالها الأيدي...
*

الزمن..
في عباءةِ  ال�شوفي: الله...

*
الزمن..

نهرٌ 
ل نبعَ  ول م�شبَّ لهُ ..

فما معنى دّقات ال�شاعة..؟...
*

الزمن..

�شاعُتهُ  المتاحف..
تدق ُّ وتوقظُ  الحجر...
*

ال�شورةُ 
والموتُ 

توقفانِ  الزمن..
فما اأ�شهلَ  اللعبة..!...
*

لم يكنِ 
الزمنُ  دائرياً 

ذلكَ  -،
اأّنهُ  يتقّدمُ  وُيحني الم�شتقيمات...

*
زمنُ 

ما قبلَ  الولدةِ 
ل يعرفهُ  الأحياء..

َمن اأخفى القرطا�س..؟...
*

الزمن..
م�شرحهُ  الوقت

ال�شتارةُ  بال لون...
*

الزمن..
يجهلهُ  الأموات..

الأحياءُ  في قب�شةِ  الن�شور...
*

الزمن..
ل ي�شبطهُ  التوقيت

التقاويمُ  ُتكررُ  المحاولة...
*

الزمن..
ما اأجملَ  العريَ  فيه../

ال�شم�سُ  عاريةٌ 
القمرُ  عارٍ 

الماءُ  عارٍ ..،
وكانَ  عر�سُ  اللهِ  عليه...

ي�شم كتاب لودميال �ولت�شكايا 
�لجديد )ج�شد �لروح( جز�أين، 

�لجزء �لأول ي�شمى “�لأ�شدقاء” 
و�لثاني يحمل عنو�ن )�لمجموعة(. 
وفيه نجد هذه �لنظرة �لخا�شة جًد� 

�لتي تلقيها �لكاتبة �لرو�شية على 
�لو�قع في جميع كتبها.

بينم���ا نع���رف الكث���ري ع���ن اجل�ش���د اأك���رث 
م���ن ال���روح، ق���ررت لودمي���ال اولت�ش���كايا 
االق���رتاب ق���در االإم���كان من احل���دود بني 
الروح واجل�شد، وهي املنطقة املادية التي 
يرتدد فيها �شدى “مثل هذه االهتزازات”، 
والتي حتتوي على “تفا�شيل دقيقة للغاية 
“، اذ ي���كاد يكون من امل�ش���تحيل التحدث 
عنها بلغتنا اجلميلة ولكن املحدودة. ومع 
ذلك، هذا م���ا متكنت الكاتبة م���ن القيام به 
يف جمموعتها الق�ش�ش���ية )ج�ش���د الروح( 
جلعلن���ا نق���ف عل���ى حاف���ة ه���ذه “املنطقة 
احلدودي���ة”، ه���ذا امل���كان ال���ذي ميار����ص 
�ش���حًرا ي���زداد ات�ش���اًعا م���ع تدف���ق احلياة 
بال هوادة. كما اأن م�ش���األة املوت حا�ش���رة 
يف كل مكان. �ش���واء طبيعية اأو عر�ش���ية، 
ع���ن  ب�ش���كل منهج���ي  الكاتب���ة  وتت�ش���اءل 
الرواب���ط املحتمل���ة ب���ني ع���وامل خمتلفة، 
وم�ش���احات خمتلف���ة تربزها يف كل ق�ش���ة 

من ق�ش�شها، وكلها بدقة مذهلة.
ب���ني  الكت���اب  يف  العالق���ات  تتك�ش���ف 
والبن���ات،  االأمه���ات  ب���ني  ال�شخ�ش���يات، 
واالأ�ش���دقاء،  واالأخ���وات،  واالأبن���اء، 
واخلطيب���ني، بلغ���ة ذات اختالف���ات غني���ة 
ودقيق���ة، وه���ي ن�ش���يج م���ن ال�ش���ور التي 
دائًم���ا م���ا تكون مده�ش���ة ومذهل���ة. ورمبا 
يكون ن���رث لودمي���ال اأوليت�ش���كا هن���ا اأكرث 
ب�ش���رًيا مما كان علي���ه يف كتبها ال�ش���ابقة 

حتته���ا  والت���ي  املتقن���ة،  الكتاب���ة  بف�ش���ل 
حت���رتق طاق���ة حيوية قوي���ة، فهي جتعلك 
ت�ش���عر باأدن���ى “اهت���زازات” من “ج�ش���د 
ال���روح” ه���ذا. لقد جنح���ت اي�ش���ا يف اأن 
جتعلنا ن�ش���حك، الأنها متتلك هذه الفكاهة 
اخلا�ش���ة التي تاأتي عندما ال نتوقعها على 
االإطالق، وهي لي�ش���ت �شخرية اأبًدا ولكنها 
ت���ربز اأحياًنا من خالل تناق�ش���ات حميمة، 
ومواقف تاريخية غالًبا ما تكون بائ�ش���ة - 
وتفا�شيل قد تبدو هزلية ولكنها ت�شاحبها 
حياة �ش���عبة وخط���رية يف بع�ص االأحيان 
ت�ش���ف  فه���ي  ال�ش���وفيتية.  احلقب���ة  يف 
امل�ش���اعر الداخلي���ة، واأحياًن���ا املاأ�ش���اوية، 
واأحياًنا الهزلي���ة، ولكن يف اأغلب االأحيان 

املاأ�شاوية.
يف حوار اأجراه معها موقع )ان انتدندانت 
نادو( االأدبي، قالت اولت�ش���كايا عن �ش���بب 
اختياره���ا كتاب���ة جمموعة ق�ش�ش���ية بدال 
م���ن رواي���ة انها رمب���ا لن تكت���ب املزيد من 
يف  اأن���ه  وا�ش���افت:”اأعتقد  الرواي���ات. 
ع�شرنا، تاأخذ الق�ش���ة الق�شرية االأ�شبقية 
عل���ى الرواي���ة. فكل �ش���يء �ش���ديد الرتكيز 
ه���ذه االأي���ام، والنا����ص لديه���م القلي���ل من 
الوق���ت للقراءة. من جهت���ي، اأريد اأن اأعرب 

عن نف�شي بطريقة اأكرث اقت�شاًبا”.

الن�س���اء  ال���روح(،.  )ج�س���د  كت���اب  ف���ي   
حا�س���رات من���ذ بداية عمل���ك، لك���ن الن�ساء 
���ا مكاًن���ا ا�ستثنائًي���ا لدي���ك. ربما  تحت���ل اأي�سً

تك���ون ميديا ه���ي ال�سخ�سية الأنثوي���ة الأكثر 
لفًت���ا لالنتباه في عملك. لم���اذا هذه الأهمية 
المعطاة للمراأة في عملك الذي ي�سعى لو�سف 

تاريخ القرن الع�سرين الرو�سي؟
- م���ا اأنا على و�ش���ك قوله قد يب���دو مزعًجا 
للرج���ال الرو�ص. لكنني من���ذ فرتة طويلة 
اأعتق���د اأن املراأة يف رو�ش���يا اأف�ش���ل بكثري 
م���ن الرجل. الأ�ش���باب عديدة، لكن ال�ش���بب 
العمي���ق، واالأهم، هو اأن امل���راأة، من خالل 
اإنت���اج وتربية الن�ش���ل، هي امل�ش���وؤولة عن 
امل�ش���تقبل، يف ح���ني اأن دور الرجل كعائل 
قد اهتز ب�ش���دة خالل احلقبة ال�ش���وفيتية. 
يف رو�ش���يا، جنح���ت امل���راأة، بب���ذل جهود 
م���ع  االأطف���ال  تعلي���م  �ش���مان  يف  هائل���ة، 
توف���ري ما يلزمه���م للعي����ص، ويف كثري من 
االأحيان، لالأ�ش���ف، دون م�ش���اعدة الرجال. 
هن���اك العديد من االأ�ش���باب لذل���ك، مبا يف 
البحت���ة. الدميوغرافي���ة  االأ�ش���باب  ذل���ك 
وترجع غلبة الن�شاء بني ال�شكان اإىل ثالثة 
عوامل: احلروب ال�شغرية والكبرية التي 
يك���ون ثمنها حياة الرجال قبل كل �ش���يء ؛ 
���ا  ؛ واإدمان الكحول، الذي ال ي�ش���جع اأي�شً
عل���ى االإجناب. لدرج���ة اأن الن�ش���اء يجدن 
اأنف�ش���هن م�ش���وؤوالت عن وظائف كانت يف 

ال�شابق من وظائف الرجال.

كي���ف  ميدي���ا؟  �سخ�سي���ة  ول���دت  كي���ف   

ت�ستك�سفي���ن �سالته���ا بوطن���ك �سب���ه جزيرة 
القرم وبالتاريخ الرو�سي؟

- قابل���ت ن�ش���اء من هذا العي���ار، مل اأخرتع 
�شخ�ش���يتي. ولطامل���ا كان ارتب���اط النا�ص 
بالن�ش���بة  ج���ًدا،.  قوًي���ا  ميالده���م  مب���كان 
للبع����ص، ميك���ن اأن تك���ون ه���ذه الرابط���ة 
غري �شارة، ومرتبطة ب�ش���دمات الطفولة، 
بينم���ا بالن�ش���بة لالآخرين هي م�ش���در قوة 
واإح�ش���ا�ص اأخالق���ي. لقد جئت م���ن عائلة 
ت�شتحق التقدير، واأنا معجبة جًدا بجدتي 
بالن�ش���بة  فه���م  جاك���وب،  وج���دي  اإيلين���ا 
يل اأمثل���ة رائع���ة عل���ى احلزم وال�ش���جاعة 
والنزاه���ة. كان���ت امل���راأة الت���ي عمل���ت لها 
)ميدي���ا( منوذًج���ا واحدة من االأ�ش���خا�ص 
الرائعني يف ع�ش���رها، واأردت اأن ت�ش���تمر 

ذكراها يف �شخ�شية ميديا.

 لم���اذا تعطي���ن مثل ه���ذه المكان���ة المهمة 
للطفولة في عملك؟

- لي����ص فق���ط يف كتب���ي اأن الطفولة حتتل 
مكانة كبرية، ولكن يف حياة كل �ش���خ�ص. 
ميكننا اأن ن���درك ذلك حتى لو مل نفكر فيه، 

لكننا جميًعا “اأبناء طفولتنا”.

  اأنت تجمعين بين �سعر الأج�ساد والمناظر 
الطبيعي���ة.؟ ما هي اأهمية ه���ذه الروابط بين 
الج�سد والمكان وبالطبع ال�سيا�سة في عملك؟

- وفًق���ا للعديد من املعايري، فاإن االإن�ش���ان، 
عل���ى الرغ���م م���ن التق���دم الهائ���ل الذي مت 
اإح���رازه خالل تط���وره، ال ي���زال حيواًنا. 
يع���رف العل���م احلديث الكثري ع���ن العالقة 
بني االإن�ش���ان ومكان والدته،لكن بالن�ش���بة 
لالإن�شان، اأعتقد اأن املوؤهالت املوروثة عن 
والدي���ه، وكذل���ك التعلي���م والتوجيه الذي 
تلق���اه، اأه���م بكثري م���ن املوق���ع اجلغرايف 
ال���ذي ول���د في���ه. وبالن�ش���بة لل�شيا�ش���ة، ال 
ميكنني قول اأي �شيء عنها، فهي ال تهمني 
كث���رًيا عل���ى هذا النح���و، فاأن���ا مهتمة اأكرث 
باالن�شان نف�شه، وكيف يتفاعل يف ظروف 

احلياة املختلفة، مبا يف ذلك ال�شيا�شات.

 ما المكان ال���ذي تحتله الأحالم والظواهر 
الخارقة في حياتك؟

- اأن���ا منتبهة ج���ًدا الأحالم���ي، واأحاول اأن 
اأتذكره���ا، حت���ى اأن ل���دي دف���رت مالحظات 
اأكتبها فيه. اأما بالن�ش���بة للظواهر اخلارقة 
للطبيعة فال اأحب اخلو�ص يف هذا املجال.

 اأنت الموؤلف���ة الرو�سية الأكثر قراءة اليوم. 
م���ن الذي تريدين التح���دث اإليه اأوًل وقبل كل 

�سيء عندما تكتبين؟
- الأك���ون �ش���ادقة، اأنا �ش���عيدة ج���ًدا بقراء 
كتب���ي. هم مثل���ي، لديه���م نف�ص امل�ش���توى 
من الثقافة، نف�ص االهتمامات. عالوة على 
ذل���ك، ب�ش���كل اأ�شا�ش���ي، لكل موؤل���ف القراء 
الذين لديهم نف�ص املفهوم عن العامل مثله.

 م���ا راأيك في الدعوات من���ذ بداية الحرب 
في اأوكرانيا لرف�ض الثقافة الرو�سية؟

- بالن�ش���بة للثقاف���ة الرو�ش���ية ب�ش���كل عام 
دو�شتويف�ش���كي...(،  )ت�شايكوف�ش���كي، 
بالطب���ع اأجد ذلك �ش���خيًفا متاًما بل وغبًيا. 
اأم���ا بالن�ش���بة للكت���اب والفنان���ني الرو�ص 
اليوم، فاإن الغالبية العظمى منهم تعار�ص 
ه���ذه احلرب. نادًرا ما يك���ون اأولئك الذين 
يدعمون ر�ش���مًيا وب�ش���وت عاٍل ت�شرفات 
ال�ش���لطة. رمبا يك���ون الف���ن والثقافة هما 
اجل�ش���ور االأخرية املتبقية بني االأ�شخا�ص 
الذي���ن يرف�ش���ون الوقوف �ش���د بع�ش���هم 
البع����ص، وه���ذه اجل�ش���ور قبل كل �ش���يء 

يجب علينا عدم ن�شفها!

ا�ش���تذكر الو�ش���ط الثق���ايف العرب���ي يف كل 
مكان، الذكرى اخلام�ش���ة والثالثني الغتيال 
ر�شام الكاريكاتري الفل�شطيني ناجي العلي، 
فف���ي نهار يوم 22 مت���وز 1987، عندما كان 
الفنان مي�شي يف اأحد �شوارع منطقة نايت�ص 
بري���دج )و�ش���ط لن���دن(، متجه���ا اإىل مكت���ب 
جريدة »القب�ص« الكويتية حيث يعمل، تلقى 
عدة ر�شا�ش���ات وغاب عن الوعي، وا�شتمر 
يف غيبوبت���ه نح���و 37 يوم���ا، حت���ى اأُعلنت 

وفاته ر�شميا يف 29 اآب.
والفن���ان ناج���ي العلي يعد م���ن اأهم املثقفني 
الفل�شطينيني، يف تلك الفرتة، وكان م�شريه 
مث���ل م�ش���ري البع����ص م���ن املثقف���ني ال���ذي 
اأدرجوا عل���ى قائمة االغتي���االت، اأمثال عبد 
الرحيم حممود، وعلي فودى وكمال نا�ش���ر 
وقبلهم غ�ش���ان كنفاين، لكن اغتي���ال العلي، 
حمل الكثري من عالمات اال�شتفهام، وانتهى 
اىل ان ي���وزع دم���ه ب���ني القبائل املت�ش���ارعة 
حينه���ا، لكن املو�ش���اد مل يكن بعي���دا عن اأمر 

اغتياله.
ومن نهاية ال�شتينيات وحتى حلظة اغتياله 
كانت ر�ش���ومه الكاريكاتريية، �ش���الح ما�ٍص 
يف وج���ه اأعداء ق�ش���يته، بل اأ�ش���بحت هذه 
الر�ش���وم ايقونة بارزة م���ع اأيقونات اأخرى 
للن�شال الفل�ش���طيني خالل فرتة ال�شتينيات 

وال�شبعينيات.
يع���د الفنان ناجي العل���ي ظاهرة متميزة يف 
م�ش���رية الكاريكاتري العرابي، ومن الفنانني 

القالئ���ل الذي���ن ترك���وا �ش���واهد متميزة يف 
م�ش���رية الفن العربي. ونظرة ا�شتعرا�ش���ية 
الأعم���ال الفن���ان تك�ش���ف ب�ش���كل ال لب�ص فيه 

تالزم الفني وال�شيا�شي يف اأعماله.
فن�ش���تطيع اأن نقول انه على يد ناجي العلي 
مل يع���د الكاريكات���ري جمرد موق���ف انتقادي 
�ش���احك، ب���ل موق���ف �ش���اخر الذع ي�ش���حن 
املتلق���ي بطاق���ة م���ن الغ�ش���ب، و�ش���حنة من 

الرف�ص اللذين يحر�شان على الفعل.
ورغن اأننا ال ن�شتطيع ان نقدم يف هذا املقال 
الق�شري التفا�شيل التي يرتكز عليها ا�شلوب 
هذا الفنان، والذي ما زال بحاجة اىل درا�شة 
اأو درا�ش���ات وافي���ة تفي هذا الفن���ان حقه ملا 
اأحدث���ه من انعطافة وحت���ول خطري يف هذا 
الن���وع م���ن الفن، لكنن���ا �ش���نحاول اأن نحدد 
ما ا�ش���تطعنا املالمح اال�شا�ش���ية التي جعلت 
ناج���ي العل���ي ميتل���ك ا�ش���لوبا خا�ش���ا متيز 

باأنفراديته يف فن الكاريكاتري العربي.
فاملالح���ظ عل���ى اعم���ال ناج���ي العل���ي، ه���و 
انه���ا ر�ش���وم �ش���امتة مبعن���ي ال اأث���ر للكالم 
فيها، فالكلمة هنا لي�ش���ت �ش���وى ملء للفراغ 
الكلم���ة،  ح�ش���ور  الأن  للوح���ة،  اخللف���ي 
وبح�ش���ب اأ�ش���لوب ناج���ي العلي، ي�ش���تهلك 
قيمته���ا املوؤث���رة، ف���راه يلج���اأ لكي ي�ش���في 
ق���درات خالق���ة عل���ى اللوح���ة، اىل الر�ش���م 
بالكلم���ات ح���د االإدغ���ام مبف���ردات اللوح���ة 
االأخرى، ونراه احيانا يكتفي بكلمة واحدة 
يخت���ار موقعه���ا عن دراي���ة ودرا�ش���ة، وفهم 
خالق للعالقة احلميمة م���ع املتلقي. فالفنان 
ميتل���ك قدرة متمي���زة يف االأخذ بي���د املتلقي 
للرتكيز على اجلانب امله���م يف اللوحة التي 
يطم���ح ان يرك���ز عليه���ا، اأن ه���ذا يتاأت���ى من 
اختي���اره الرائع لزاوية النظر والتنويع يف 

ا�شتعمالها لتقدمي مكونات اللوحة.

ومن هنا تاأتي التفا�شيل االأخرى التي متيز 
اأ�شلوب ناجي العلي من حيث ا�شتغنائه عن 
الزوائد واال�ش���افات التي ت�شرتك مبظاهرة 
الفكرة التي يطمح ان يوحي بها والتي ت�شل 
احيانا حد اال�ش���تغناء عن خط اأو ا�ش���ارة ال 
م���ربر لها، حيث نراه يرك���ز يف لوحاته على 
الو�شائج القوية التي تربط مكونات اللوحة 
الت���ي نف�ش���ح عنها تلك العالق���ة بني خمتلف 

اأ�شخا�ص الر�شم وا�شيائه.
املي���زة الثاني���ة لر�ش���وم ناج���ي العل���ي ه���و 
اعتم���اده على اللون���ني اال�ش���ود واالبي�ص، 
اللون���ني  هذي���ن  ت�ش���اد  م���ن  الرغ���م  فعل���ى 
وتناق�ش���هما ال�ش���كلي، لكنهم���ا م�ش���حونان 
بداللة عالية، حيث يبدوان للمتلقي وكاأنهما 
متكامل���ني، فاالأ�ش���ود واالبي����ص عن���د العلي 
يتجليان بوظيفة اأخرى هي جزء من التقنية 

الفنية املتفردة التي يلجاأ اليها الفنان.
اأما عن النكتة يف اأعمال العلي، فهي لي�ش���ت 
غائب���ة، رغ���م اأن���ه ال يريدن���ا اأن ن�ش���حك اأو 
نعرف، بل يريدنا اأن ندرك احلقيقة القا�شية 
ب���كل م���ا متلكه م���ن اأمل حيث متت���زج النكتة 
باحلقيقة املرة وتتداخالن ليقدم لنا عربهما 

فنه.
�شخ�ش���ية »حنظل���ة« الت���ي اأبدعه���ا الر�ش���ام 
الراح���ل، والتي اأ�ش���بحت توقيع���ا يف نقده 
لالحت���الل واحلكام العرب، كما كانت �ش���ببا 
يف ت�شاعد �شهرته حتى اغتياله. و«حنظلة« 
ه���و الرم���ز الذي ابتدع���ه العلي ع���ام 1969 
عندما كان يعمل يف الكويت، وقال عنه هو: 
لن يكرب اإال بعد عودته اإىل فل�ش���طني موطنه 
االأ�شلي، ويظهر »حنظلة« دائما مديرا ظهره 
عاقدا يديه خلفه، الأنه يرف�ص الت�ش���ليم باأي 

حماولة احتواء اأو م�شاومة على ق�شيته.
ولق���ي ه���ذا الر�ش���م و�ش���احبه تعاطف���ا م���ن 
رم���ز  ه���و  حنظل���ة  الأن  العرب���ي  املتلق���ي 
كل  رغ���م  والق���وي  املع���ذب  للفل�ش���طيني 

ال�ش���عاب الت���ي تواجهه فهو �ش���اهد �ش���ادق 
على االأحداث وال يخ�شى اأحدًا.

وا�شافة لهذه ال�شخ�شية اأو الرمز، كان لدى 
ناجي �شخ�ش���يات اأخرى تتكرر يف ر�شومه، 
مثل �شخ�ش���ية فاطمة الت���ي تظهر يف العديد 
من ر�ش���ومه. واي�شا �شخ�ش���يتني اأخريتني، 
هما �شخ�ش���ية ال�ش���مني ذي املوؤخرة العارية 
العربي���ة  القي���ادات  اىل  في���ه  ي�ش���ري  ال���ذي 
و�شخ�شية اجلندي االإ�ش���رائيلي، ذو االنف 
الطويل، اخلائف دائما من حجارة االطفال.
هذه ال�شخ�ش���يات الت���ي غالبًا م���ا تزخر بها 
ر�ش���وم ناجي العلي ف�ش���ال عن �شخ�ش���يات 
اأخرى تفر�ش���ها االأحداث التي يج�شدها يف 

ر�شومه.
اأن م���ا يجعل ناج���ي العلي ظاه���رة متميزة، 
هو انه ومنذ البداية اختط لنف�ش���ه ا�ش���لوبا 
خا�ش���ا ن���اأى ب���ه ع���ن التقليدية واملح���اكاة، 
تخطئه���ا  ال  رم���وزا  اأعمال���ه  م���ن  وجع���ل 
الع���ني للداللة عليه بو�ش���فه فنان���ا وظاهرة 

ا�شتثنائية يف تاريخ الفن العربي.

في مقابلة مع �لكاتبة �لرو�شية )لودميال �ولت�شكايا( بعد �شدور كتابها )ج�شد �لروح(:

المراأة في رو�سيا اف�سل من الرجل لأنها ت�سنع الم�ستقبل
ل��دي��ن��ا �ل��م��ت��ب��ق��ي��ة  و�ل���ث���ق���اف���ة  �ل����ف����ن  ج�������ش���ور  ن��ن�����ش��ف  �ل  ع��ل��ي��ن��ا   

ترجمة: عدوية �لهاليل

عالء �ملفرجي

في الذكرى 35 لرحيله.. "حنظلة" الرمز ما زال باقيا

مراودة فكرة الزمن
ري�شان �خلزعلي



عامر م�ؤيد 

ا�ست�ساف���ت م�ؤ�س�سة ب���رج بابل 
جل�س���ة ح�اري���ة حمل���ت عن�ان 
على  الأم���ل" للرتكي���ز  "�سن���اع 
ان  ا�ستط���اع  الهم���م وم���ن  ذوي 
ي�اجه م�ساعب احلياة املختلفة 
ويتغلب عليها وي�سري يف طريقه 

اىل المام.  
 الفنان ح�سني حمم���د، وه� احد 
اع�ساء مبادرة برج بابل وطالب 
ق�س���م  يف  الوىل  املرحل���ة  يف 
امل�سرح بكلية الفن����ن اجلميلة، 
ان  ل�)امل���دى(،  حديث���ه  يف  ق���ال 
"جل�سة  �سناع المل حتدث فيها 
اثن���ان م���ن حمارب���ي ال�سرط���ان 
اكت�س���اف  من���ذ  جتربتهم���ا  ع���ن 
الإ�س���ابة وما اعقبها من مراحل 

الع���اج حلني اكت�س���اب ال�س���فاء 
الت���ام ليك�نا حاف���زا اىل كل من 
يع���اين او ي�س���اب به���ذا املر�ض 

اخلطري".
وا�ساف حممد ان "فريق مبادرة 
ب���رج باب���ل دائم���ا حري����ض على 
ان يك����ن يف احل���دث م���ن خال 
ا�ست�س���افة الن�سطة الجتماعية 
ب�س���كل �س���هري من اجل الرتكيز 
على ق�سايا جمتمعية والتعريف 
ب�سخ�س���يات خمتلف���ة يف جميع 
املجالت". حماربة ال�س���رطان ل 
تقت�سر على عمر حمدد فال�سيدة 
مدر�س���ة  مدي���رة  وه���ي  ماج���دة 
تتحث ع���ن جتربتها يف حماربة 
�س���رطان الث���دي والتغل���ب عليه 
ومن ثم الع�دة ملمار�س���ة احلياة 
بالق�ل اإن "اأهم عامل ي�س���هم يف 

الدعم النف�سي للم�ساب ه� اأن ل 
يظهر من ح�له ال�سع�ر بال�سفقة 
عليه ب�س���بب اإ�سابته وينبغي ان 

يعامل ب�سكل طبيعي".
وع���ن ال�س���ع�ر الويل له���ا وملن 
ح�له���ا بعد تاأك���د ا�س���ابتها بهذ 
"ح���ني تاأك���دت  املر����ض، ذك���رت 
اإ�س���ابتي انه���ار اف���راد عائلت���ي 
و اخ���ذوا يبك����ن امام���ي وهذا 
ي�سكل عاما �سلبيا لكن رغم هذا 
ان  وا�س���تطعت  الأم���ر  واجه���ت 

اتغلب على املر�ض".
 اما ال�س���اب الفن���ان حممد، وه� 
من نا�سطي احتجاجات ت�سرين، 
في�س���تذكر اللحظات التي رافقت 
تاأكيد اإ�س���ابته ب�س���رطان مف�سل 
اجلل�س���ة  اثن���اء  ويق����ل  الق���دم 
�س���اعات،  ق�س���يت  كامل  "لي����م 

م���ن اج���ل ا�س���تيعاب الم���ر فقد 
كن���ت اطم���ح ملمار�س���ة الرق����ض 
ال�س���ابة  وه���ذه  التعب���ريي 

�ستمنعني من ذلك".
وا�س���اف "اتذكر اأن الطبيب قال 
يل؛ لبد من اجراء عملية تبديل 
املف�سل، وطلبت منه ان مينحني 
بق���راري  لأبلغ���ه  واح���دا  ي�م���ا 
ارق����ض  كام���ا  ي�م���ا  وق�س���يت 
خ�فا من اأين لن ا�ستطيع القيام 

بذلك بعد الآن".
حمم���د  ح�س���ني  اىل  وبالع����دة 
ان  ق���ال  اجلل�س���ة  ادار  ال���ذي 
اجلل�سة  ح�سر  الذي  "اجلمه�ر 
تفاع���ل كث���ريا وكل منه���م لدي���ه 
ق�س���ة عن م�س���ابني بهذا املر�ض 
الكب���ري  الم���ل  اعطي���ت  حي���ث 

لكثريين".

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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العمود
الثامن

�س���درت حديثا عن دار املدى رواية "كتاب من املكتبة العامة" 
للروائي���ة �س����زان اأورل���ني والتي تتب���ع فيها ق�س���ة احلريق 
الغام����ض الذي اأحرق 400000 كتاب بينما تتبع اأي�س���ا حب 
اأورلي���ان للمكتبات، من الرحات مع والدتها اإىل ا�س���طحاب 
ابنها. على ط�ل الطريق، تتحدث عن التاريخ املل�ن ب�س���كل 
غ���ري مت�قع وم�س���تقبل مكتبة ل��ض اأجنل�����ض العامة "كان 
اهتمام���ي الأول ه���� كتابة كتاب عن احلي���اة الي�مية ملكتبة 
مدين���ة كب���رية"، ت�س���ف اأورلي���ان احلريق مب���ذاق روائي، 
وتنق���ل للق���راء "رع���ب الن���ار كيف كان���ت تت�هج بغ�س���ب، 

وتغذي نف�سها كتابا تل� الآخر". 

ت�قفت عند �س�رة ال�سيد عادل 
عبد املهدي يرتدي الفروة ال�ستائية 

يف عز ال�سيف ويناق�ض �س�ؤون 
الباد والعباد مع رئي�ض جمل�ض 

الن�اب قبل اأيام، تطلعت جيدًا اإىل 
ال�س�رة التي اأحالتني اإىل �س�رة 

م�سابهة، وبنف�ض الفروة، قبل ثاثة 
اأع�ام كان فيها اأي�سا ال�سيد عادل 

عبد املهدي يبت�سم ويرتدي الفروة 
نف�سها ويناق�ض اأح�ال هذه الباد 

و�س�ؤون عبادها. وقبل ان انتهي 
من النظر اىل ال�س�رة " البا�سمة 

تغريدات  اآخر  اىل  �سديق  " نبهني 
ال�سيد عادل عبد املهدي كانت يف 

مديح ال�سلطان اردوغان حيث 
كتب :" كنت ول زلت من املعجبني 
باردوغان ل�سجاعته و�سراحته " .

لي�ض لدي اعرتا�ض على ظه�ر 
ال�سيد عادل عبد املهدي ، لكني 

اأ�ستغرب كيف يحق مل�س�ؤول متت 
الإطاحة به من خال احتجاجات 

�سعبية راح �سحيتها مئات ال�سباب 
اأن يناق�ض ما يجري يف الباد 

ويقرتح اأ�سماء بع�ض ال�سخ�سيات 
لت�يل من�سب رئي�ض ال�زراء. 

لن اأ�سدع روؤو�سكم بتجارب 
ال�سع�ب واأق�ل لكم كيف اأ�سقط 

الربيطاني�ن اأهم �سيا�سيني 
يف القرن الع�سرين: ون�ست�ن 

ت�سر�سل، ومارغريت تات�سر، 
ومل نقراأ اأو ن�سمع اأن اأحدًا ذهب 
اإىل ت�سر�سل الذي قرر العتزال 

والتفرغ لكتابة مذكراته لي�ست�سريه 
. فيما تات�سر، املراأة التي و�سعت 
بريطانيا كق�ة اقت�سادية عظمى 

واأعلت مكانتها يف العامل، وجدت 
نف�سها يف م�اجهة اأع�ساء يف 
حزبها كان�ا قد �سئم�ا منها. 

فقدمت ا�ستقالتها وانزوت يف 
بيتها لكتابة مذكراتها. ومل تطلب 

من اأحد اأن ياأخذ م�س�رتها يف 
�س�ؤون اململكة. وبعد ه�ؤلء 

وجدنا امل�ست�سارة الأملانية اأجنيا 
مريكل وهي تقدم ا�ستقالتها بعد 
اأن فقد حزبها بع�ض مقاعده يف 

النتخابات الأخرية، فاأعلنت 
تخليها عن رئا�سة احلزب، ومعه 

املن�سب احلك�مي .  تخيل�ا 
امل�ست�سارة "الق�ية" التي دخلت 

التاريخ من اأو�سع اأب�ابه وعا�ست 
معها اأملانيا اأهناأ مراحلها، قررت 

العتزال، لي�ض لأنها لفلفت ع�سرات 
املليارات اأوعينت اأقاربها �سفراء، 

اأو اأ�سدرت الأوامر با�ستباحة دماء 
ع�سرات ال�سباب، فقط خ�سر حزبها 

يف النتخابات بع�ض املقاعد، يف 
ال�قت الذي خ�سر فيه �سا�ستنا 

جميع الروابط التي تربطهم 
بامل�اطن العراقي. 

لقد ك�سفت الأيام املا�سية اإىل 
اأي مدًى بات وا�سحًا اأن من 

اأوىل العقبات التي حت�ل دون 
ع�دة احلياة اإىل طبيعتها وج�د 

العديد من ال�ج�ه ال�سيا�سية 
ومعهم اأحبابهم ومقربيهم و�سلة 
م�ست�ساريهم ، والذين ل يريدون 

مغادرة الكرا�سي معتقدين اأنها حق 
اكت�سب�ه بال�راثة والن�سال!!.
لقد بحت اأ�س�ات اجلميع باأن 
بقاء العراق وا�ستقراره لي�ض 

مره�نًا ب�ج�د هذه ال�سخ�سيات ، 
فمعظمهم مل يقدم الأداء املبهر الذي 

يجعل اأحدًا يتغا�سى عن ف�سله 
وك�نه ينتمي اإىل طبقة �سيا�سية مل 

جتلب للعراق �س�ى اخلراب .
اإن �س�ؤون الباد والعباد ل تدار 

بالبت�سامات واحل�ارات املنتهية 
ال�ساحية . 

من عادل اىل احللبو�سي 
الوطن لي�س بحاجة حلوارتكم  

كتاب من املكتبة العامة

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأن�اء اجل�ي���ة العراقي���ة حالة الطق�ض له���ذا الي�م 
)الثن���ني( اأن درج���ات احل���رارة  مقارب���ة ملعدلته���ا لي����م اأم����ض، واأن اجل� 

�سيك�ن م�سم�سا يف العديد من مناطق الباد. 
C°  25 -C°  44  / النجف      C°  24 -    C° 42   /اأربيل

C°  26 -C°  47  / الب�سرة      C°  26 -    C° 44  /بغداد

C°   26 -C°  43  / الرمادي      C°  24 -   C° 43   /امل��سل

رفعت �سركة "اأمازون" اأخريًا الغطاء عن م�سل�سلها 
املنتظر "�س���يد اخل�امت: خ�امت الق�ة" الذي ي�سم 
�سخ�سيات اله�بيت والأقزام واجلّن، خال ملتقى 
ك�ميك- ك�ن امل�س���نف باأنه اأكرب ملتقى ملحبي 
�سخ�س���يات الثقاف���ة ال�س���عبية يف العامل. 
وكانت اأعمال ت�س����ير امل�سل�س���ل، الذي 
ي�س���تند اإىل كت���ب امل�ؤلف ج����ن رونالد 
روي���ل ت�لك���ني، قائمة منذ اأن ح�س���لت 
من�سة "امازون بارمي" على حق�ق بثه 
قبل نح� 5 �س���ن�ات مقابل 250 ملي�ن 
دولر، فيما مت تخ�سي�ض مليار دولر 
لإنت���اج ن�س���خة مذهلة من "�س���يد 

اخل����امت". امل�سل�س���ل الذي ي�س���مل 5 م�ا�س���م لكل 
منه���ا 10 حلقات، ويبداأ عر�ض اأولها يف 2 ايل�ل، 

كّلف �سركة اأمازون اأكرث من مليار دولر.
وقيل اإّن م�ؤ�س�ض "امازون" جيف بيزو�ض مه�و�ض 
بامل�سل�س���ل ال���ذي ميثل اأ�س���خم عمل لل�س���ركة حتى 
الي����م �س���من ما ُي�س���مى ب�"معارك الب���ث التدفقي" 
م���ع مناف�س���تيها نتفليك�ض وديزين با����ض. وقالت 
�س����فيا ن�مفي���ت التي ت����ؤدي دور اأم���رية الأقزام 
دي�س���ا ل�كالة "فران�ض بر�ض" بع���د العر�ض "ثبتنا 
�سخ�س���ية اأنثى القزم للم���رة الأوىل، واعتمدنا لها 
حلية جميلة ذات مظهر ملكي"، م�سيفًة "اأنا متاأكدة 

اأّنها �ستنال اإعجاب اجلميع".

اأعاد ل�س��ض مبدينة ناب�يل الإيطالية �ساعة يد ل�سائح �س�ي�سري 
بعد اأن قام�ا ب�سرقتها منه حتت تهديد ال�ساح، حيث اأدرك�ا فيما 

بعد اأنها "مزيفة".
ال�اقعة  ح��دث��ت  فقد  الأم��ريك��ي��ة،  اإن"  اإن  "�سي  �سبكة  وبح�سب 

مبقهى  �سديقه  مع  يجل�ض  ال�سياح  اأح��د  كان  حني  املا�سي  الأ�سب�ع 
منهما  يقرتب  اأن  قبل  ن��اب���يل،  يف  ترينت�"  اإي  "تري�ستي  ب�ساحة 
يده  �ساعة  منه  ال�سحية، وينتزع  راأ�ض  �ساب، وي�جه م�سد�سًا نح� 

ثم يت�ارى عن الأنظار.
لكن، بعد �سبع دقائق، ت�جه اإليهما �ساب اآخر، رافعًا يديه تعبريًا عن 
اعتذاره، واأعاد ال�ساعة اإىل �ساحبها، بعد اأن اأدرك ه� وزماوؤه اأنها 

مزّيفة، ولي�ست تابعة لعامة جتارية غالية الثمن.
وتكررت ح�ادث �سرقة ال�ساعات من ال�سياح هذا ال�سيف يف ناب�يل 
ب�سكل ملح�ظ، الأمر الذي دفع اأحد امل�س�ؤولني يف قطاع ال�سياحة اإىل 
من  بدًل  لرتدائها  للزوار،  با�ستيكية  �ساعات  الفنادق  تقدمي  اقرتاح 

�ساعاتهم الأ�سلية.

مليار دولر لإنتاج ن�سخة من "�سيد اخل�امت"

طبيب رو�سي : "القنط�ر" قد ينهي جائحة ك�رونا اإ�سابة كاميال 
كابيل� بـ"ك�رونا"

ل�س��ص يعيدون �ساعة يد 
بعد اإدراكهم اأنها مزيفة 

 25 July 2022

ال�سرطان  حماربي  عن  جل�سة  الأمل"..  "�سناع 

 علي لفتة �سعيد

فن���ان مرهف احل�ض، يح���ّ�ل الل�ن اىل 
مع���ان كب���رية، مثلم���ا يح���ّ�ل اخل�س���ب 
للنقا����ض  قابل���ة  م���ادة  اىل  احلج���ر  اأو 
واحلرك���ة.. فالأف���كار الت���ي يحمله���ا ل 
حتّده���ا ح���دود الف���ن والب���داع، فه���� 
م�س���ك�ن بال�طن ومهم����م بالإبداع.. 
لذا فان ما يحمله من م�س�غات امل�اجهة 
مع ال���ذات يح�لها اىل فن ت�س���كيلي اأو 
نح���ت عل���ى ال�س���رياميك اأو اخل�س���ب. 
ان���ه الفنان ح�س���ني البراهيمي ع�س���� 
نقاب���ة الفنان���ني وجمعي���ة الت�س���كيليني 
العراقي���ني واحلا�س���ل عل���ى العديد من 

اجل�ائز من معار�ض عراقية وعربية.

 ما الذي جاء بك اىل الفن وما ه� 
تاأثري البيئة على املخيلة؟

- الذي اأو�س���لني اىل مرحله الفن اأوال 

دخ����ل اىل عامل الف���ن كان خايل رحمه 
الله عندما كنت �س���غريا، كان يجلب يل 
هداي���ا حتاول اأن تنّم���ي اأفكاري الفنية 
وكانت اأول هدية من�س���ار تخرمي حيث 
كان ير�س���م يل واأن���ا اأخ���رم باخل�س���ب 
وه���ذا ال���ذي جعلن���ي اأدخ���ل اىل ع���امل 
الفن.. اأما م��س�ع البيئة، يف احلقيقة 
البيئة الإ�س���امية كان له���ا تاأثري  كبري 

عل���ي وه���ي  الت���ي جعلتن���ي يف اجتاه 
حمّدد بالفن، حيث كنت اأعمل يف ر�س���م 
اجل�امع والقباب وتاأثرياتها وحماول 

اجلمع ما بني اخل�سب والقما�ض.

  اأي املدار�ــص الفنيــة التي تراها 
القرب لك؟

- كانت املدر�س���ة الآثاري���ة والتاريخية 
متثل اك���رث اأعمايل حي���ث كان معظمها 
والتاري���خ،  ال���رتاث  م���ن  م�س���تق 
وحقيق���ة اأكرث �س���يء اأثر يف م�س���ريتي 
والبابل���ي  ال�س����مري  التاري���خ  ه����  
عن���ده  م���ن  فا�س���تثمرت  والآ�س����ري 
والكتاب���ة  ال�س���ط�انية  الخت���ام 

امل�س���مارية والكتابة ال�س����رية بالذات 
الكتاب���ة  با�س���تثمار  ب���داأت  ومنه���ا 

ال�س�رية ولكن بح�ار حديث .

 هــل اخذت على عاتقك ار�ســفة 
ال�اقع فنيا واأنت تنطلق من البيئة 

العراقية؟
-  ل�حات���ي ه���ي ا�سا�س���ا متث���ل البيئة 
العراقية بالتف�سيل وهذا �سبب انت�سار 
اعم���ايل وت���ذوق الخري���ن له���ا لأنه���ا 
تنطلق من بيئة عراقية خال�س���ة بحيث 
اين ارك���ز عل���ى الث���ار وال���رتاث ب���كل 

تفا�سيلهما.

 يف األ�انك ثمة روح.. هل هناك 
عالقــة بــني اللــ�ن والفكــرة.. ام 

الل�ن والطبيعة؟
- عاقة الل�ن بالل�حة عاقة مهمة جدا 
لأنه ه� ا�س���ا�ض عمل الل�حة.. وحقيقة 
انا اأتاأثر بالأل�ان ح�س���ب طبيعة العمل 

الفن���ي يعني مث���ا ل�حتي الت���ي فازت 
باجلائ���زة الثاني���ة يف مهرج���ان ربي���ع 
ال�سهادة عام 2005، كانت هذه الل�حة 
حتت����ي عل���ى ل�ن���ني اأو ثاث���ة األ����ان 
ولك���ن هذه الأل����ان كان���ت متفاعلة مع 
الل�ح���ة وقريب���ة على فك���رة الل�حة ما 
اعطاها جمالية متميزة وحققت جائزة 

مهمة يف وقتها.

 كيف ترى واقع الفن الت�ســكيلي 
يف العراق؟

-  ال�اق���ع الت�س���كيلي بالع���راق متط�ر 
ج���دا ومن خال م�س���اركاتي يف الكثري 
م���ن املعار����ض خ���ارج الع���راق وداخله 
الف���ن العراق���ي او الفن���ان  وج���دت ان 
العراق���ي ل���ه ح�س����ر متميز بفع���ل انه 
روح  فيه���ا  واعمال���ه  بفك���ره  يتعام���ل 
متجذرة ب�اقع من تاريخ ومن تاأثريات 
احلي���اة الت���ي مي���ر به���ا من �س���ع�بات 

واآلم مر بها امل�اطن العراقي.

الفن��ان ح�سني الإبراهيم��ي: البيئة الإ�سالمي��ة كان لها الأثر يف اجتاه��ي اإىل الر�سم

اأف���ادت و�س���ائل اإع���ام عاملي���ة ب���اأن النجمة 
ب�"ك�رون���ا"،  اأ�س���يبت  كابيل����  كامي���ا 
وتلّق���ت الكث���ري من الر�س���ائل م���ن قبل 
املتابع���ني الذي���ن متن����ا له���ا ال�س���فاء 

العاجل.
على �س���عيد اآخر، �س���نت كامي���ا م�ؤخرا 
هج�م���ا لذع���ا على جماهري ك���رة القدم، يف 
ح�س���ابها على اأح���د م�اق���ع الت�ا�س���ل، لكنها قامت 
بحذف املن�س����ر، وجاء فيه: "ل اأ�س���ّدق اأن اجلمه�ر 
كان يهت���ف باأهازي���ج فريق���ه ب�س����ت ع���ال ج���دا اأثناء 

اأدائي... لقد تعبت كثريا لكي اأقدم عر�سا جيدا لكم".

يعتق���د طبيب املناعة الرو�س���ي فادي�س���اف 
ق���د  ك�رون���ا  جائح���ة  اأن  جيمت�س����غ�ف 
فرع���ي  "القنط����ر" )ن����ع  بف�س���ل  تنته���ي 
جدي���د ملتح����ر اأوميك���رون(، وا�س���فا اإي���اه 
باأن���ه "لق���اح ح���ي"، وذل���ك ح�س���بما ن�س���رت 
وكالة اأنباء "ن�ف��ستي" الرو�سية. وح�سب 
ال�كالة، اأو�س���ح الطبي���ب اأن الن�ع الفرعي 
اجلديد )القنط�ر( يعد اأكرث عدوى و�س����ف 
"يح�س���ن" ال�س���كان ب�س���رعة، وف���ق راأي���ه. 
م�سيفا؛ "اأعتقد اأن ال�باء �سينتهي بعد ذلك. 
ي�جد هناك مثل هذا الحتمال". على �سعيد 
مت�س���ل، قال الدكت����ر األك�س���ندر غ�ريل�ف 
املعدي���ة  الأمرا����ض  معه���د  رئي����ض  نائ���ب 
الرو�س���ية "�س���ابقا �س���جلت رو�س���يا ازديادا 

بع���دد الإ�س���ابات اجلدي���دة بك�رون���ا خال 
الأ�سب�عني الأخريين"، م�سريا اإىل اأنه "يف 
ال�قت ذاته هذا النم� ل يعد �سريعا للغاية".

 اأحمد ح�سن م��سى 
ومدي���ر  الم�س���رحي  المخ���رج 
ع���ام دائرة ال�س���ينما والم�س���رح، 
اعلن ع���ن ت�قيع اتفاقي���ة تعاون 
�س���ينمائي م�س���ترك م���ع المنظمة 
والم�س���م�عة  ال�س���ينمائية 
والمرئي���ة في ايران، واأ�س���ار اإلى 
اأن "بن����د التفاقي���ة م���ع اي���ران 
روائ���ي  فل���م  لنت���اج  الم�س���ي 
م�س���ترك بين العراق وايران على 
اأن يك����ن ال���كادر منا�س���فة بي���ن 
الفنانين العراقيين واليرانيين، 
وكذل���ك الذهاب ب�ر�ض م�س���تركة 
وتدريب ال�س���باب العراقيين لفن 
و�س���ينما  والم�نت���اج  المكي���اج 

النمي�سن".

 عبد الح�سين بري�سم
ل���ه  �س���در  والناق���د،  القا����ض 
���اب  والكتَّ الأدب���اء  اتح���اد  ع���ن 
بعن����ان  كت���اب  مي�س���ان،  ف���ي 
يت�س���من مقالت  "الغاب���ة" الذي 
ف���ي الخت���زال ال�س���عري بجزئ���ه 
اإن  بري�س���م  وق���ال  الثان���ي. 
مقاًل  اأكثر من 20  ي�سم  "الكتاب 
ع���ن مفه����م الخت���زال ال�س���عري 

ويتن���اول مجم�عة من ال�س���عراء 
العراقيين".

 راوية ال�ساعر
الكاديمي���ة والناق���دة، اعلنت عن 
تاأ�س���ي�ض نادي الدباء ال�س���باب، 
ال���ذي ق���دم اول فعاليات���ه تح���ت 
اأدب   � ال�س���باب  "اأدب  عن����ان 
الحي���اة" حي���ث تم تن���اول اهمية 
ادب ال�س���باب و�سرورة الهتمام 
به، وقدمت خال الندوة قراءات 
ال�س���عراء  م���ن  لع���دد  �س���عرية 

ال�سباب. 
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