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قرب توزيع �سندات مبادرة )داري(
 بغداد/ المدى

اأعلن م�صوؤول حملي عن قرب توزيع ال�صندات اخلا�صة مببادرة داري.
اخلا�صة  الت�صاميم  على  "امل�صادقة  اإن  القري�صي،  يا�صر  بغداد  بلديات  عام  مدير  وقال 

مببادرة داري ال�صكنية قد ح�صلت".
واأ�صاف القري�صي، اأن "العمل يجري على نقل ملكية االرا�صي من عقارات الدولة اىل 

الدوائر البلدية".
واأ�صار، اإىل اأن "اال�صبوع املقبل �صي�صهد خروج ك�صوفات دائرة العقارات على الدوائر 
بتوزيع  الوزراء  رئي�س  ايعاز  ننتظر  وبعدها  امللكية  حتويل  اكمال  ليتم  كاملة،  البلدية 

ال�صندات".

 بغداد/ تميم الح�صن

م���ن وح���ي مطالب���ات زعي���م التي���ار 
ال�س���دري مقتدى ال�س���در العراقيني 
باخل���روج نهاي���ة ال�سب���وع احلايل 
بتظاه���رات "مل ي�سب���ق له���ا مثي���ل" 
يح���اول الإط���ار التن�سيق���ي باملقابل 

تق���دمي "�سمانات غري م�سبوقة" هو 
الخر للخروج من الزمة.

وا�سطر هادي العامري زعيم الفتح 
ب�سب���ب �سعوب���ة "لقاء ال�س���در" ان 
ياأخ���ذ الطري���ق الطوي���ل اىل اإقلي���م 
كرد�ستان يف حماول���ة للو�سول يف 
النهاي���ة اىل احلنانة حيث مقر زعيم 

التي���ار ال�س���دري يف مدينة النجف، 
واقناعه باحلوار.

وحت���ى الن هن���اك انق�س���ام داخ���ل 
يف  ال�سيع���ي،  التن�سيق���ي  الإط���ار 
جدوى قطع كل تلك امل�سافة من اجل 
التوا�سل مع "ال�س���در" الذي يحتل 
ان�س���اره حميط مبن���ى الربملان منذ 

اأك���ر م���ن ا�سبوع���ني، بينم���ا ميك���ن 
جل�س���ات  باأخ���ذ  الوق���ت  اخت�س���ار 

الربملان اىل مكان اآخر.
مقاب���ل ذل���ك يوا�س���ل زعي���م التي���ار 
ع���ن طري���ق "وزي���ره" �سالح حممد 
العراق���ي مهاجمة خ�سوم���ه ال�سيعة 

لليوم الثاين على التوايل.

ب����  م���ا ي�سم���ى  ون�س���ر العراق���ي او 
تغري���دة  اخ���ر  القائ���د" يف  "وزي���ر 
اتهام���ات �سد جمموع���ة اطلق عليها 
ا�سم "كاذبون" يف ا�سارة فهمت بانه 
يق�س���د "�سادق���ون" التابع���ة لزعيم 

الع�سائب قي�س اخلزعلي.
 التفا�صيل �س3

وزير القائد يوا�صل مهاجمة اأطراف الإطار التن�صيقي: ت�صتغلون الحــ�صــد لتلبية �صهواتكم

العامري في اأطول جولة قبل "مليونية ال�سدر": 
400 كم للو�سول اإلى الحنانة وال نتائج وا�سحة

 بغداد/ فرا�س عدنان

توقع مراقبون اأن تكون التظاهرات التي دعا اإليها 
زعي���م التيار ال�سدري مقت���دى ال�سدر يوم ال�سبت 
ال�سغ���ط اجلماه���ريي  اأن  مبين���ني  ج���دًا،  كب���رية 
�سياأت���ي بنتائج���ه خ���الل الأ�سب���وع املقب���ل، لكنهم 
حذروا من الت�سادم بني املعت�سمني، وحتدثوا عن 
انق�سام كبري داخل الإطار التن�سيقي ب�ساأن الدعوة 

حلل الربملان واإجراء انتخابات مبكرة. 
وق���ال الباحث ال�سيا�س���ي زياد الع���رار، اإن "زعيم 
التي���ار ال�سدري ا�ستنفر جميع العراقيني للتظاهر 
والدع���وة التي وجهها مل تقت�سر على اأبناء تياره، 

اإمنا الكافة و�سملت جميع املحافظات".

م���ن جانب���ه، ذك���ر الباح���ث من���اف املو�س���وي، اأن 
"تظاه���رات ال�سدري���ني ه���ي ر�سال���ة ب���اأن اأبن���اء 
التي���ار هم الأكر تواج���دًا يف ال�سارع وقد اأظهرت 
نتائ���ج النتخابات الأخرية التفوق الذي يتمتع به 

ال�سدر".
وتاب���ع املو�س���وي، اأن "الإطار التن�سيق���ي منق�سم 
على نف�سه، وظهر ذلك وا�سحًا عندما طالب ال�سدر 

بحل جمل�س النواب واجراء انتخابات مبكرة".
جن���م  الآخ���ر  ال�سيا�س���ي  الباح���ث  ذك���ر  ب���دوره، 
الق�س���اب، اأن "عددًا من الق���وى ال�سيا�سية انتابها 
�سع���ور خاط���ئ ب���اأن ال�س���در عندم���ا وج���ه نوابه 

بال�ستقالة فاأنه غادر احلياة ال�سيا�سية".
 التفا�صيل �س3

مراقبون: تظاهرات ال�سبت �ستح�سم 
قوة االأطراف ال�سيا�سية

 بغداد/ المدى

اأك���د املتح���دث با�س���م اخلارجي���ة اليراني���ة نا�س���ر 
كنعاين، الثنني، اأن بالده تتجنب التدخل يف ال�ساأن 
العراق���ي وتتابع حتولته ال�سيا�سية عن كثب، داعيا 

اىل ار�ساء دعائم ال�سلم وال�ستقرار يف العراق.
وق���ال كنع���اين يف موؤمت���ره ال�سحف���ي الأ�سبوع���ي 
وتابعت���ه )املدى(، اإن "ق�سايا الع���راق مهمة لأنه بلد 
ج���ار لنا ونتابع حتولته ال�سيا�سية عن كثب"، داعيا 

اىل "ار�ساء دعائم ال�سلم وال�ستقرار يف العراق".
واأ�س���اف، اأن "ات�سالتن���ا م���ع ال�سلط���ات العراقي���ة 
م�ستم���رة"، م�ست���دركا بالق���ول اإن "اإي���ران تتجن���ب 

التدخل يف ال�ساأن العراقي".

ودع����ا كنع����اين اىل "ت�سكي����ل حكوم����ة �سامل����ة تقف 
اىل جان����ب ال�سع����ب العراقي"، معربا ع����ن اأمله باأن 
العالق����ات اليراني����ة العراقي����ة اقوى من  "ت�سب����ح 

ال�سابق".
وح����ث املتحدث با�س����م اخلارجي����ة الإيرانية القوى 
ال�سيا�سية العراقي����ة اىل "التم�سك بالد�ستور العام 

للبالد".
 وب�س����اأن التفاق الن����ووي، اكد كنع����اين، اأننا "يف 
مرحل����ة متقدمة م����ن املفاو�س����ات والتو�سل لتفاق 
يرتب����ط بتحقي����ق مطالبن����ا"، لفت����ا اىل اأن "هن����اك 
تط����ورا ن�سبيا يف املفاو�س����ات لكنه ل يحقق جميع 

مطالبنا وبانتظار رفع العقوبات".
التفا�صيل �س3

الخـارجـيـة االإيرانـيـة: نـتـجـنـب 
التـدخـل في ال�سـاأن الـعــراقي

 ترجمة: حامد اأحمد

ت�ستعد بغ���داد لت�سيي���ف املوؤمتر 
الثال���ث حل���وار الأدي���ان يف �سهر 
ت�سري���ن الأول م���ن العام احلايل، 
واأك���دت م�سوؤولة رفيعة امل�ستوى 
ه���دف  اأن  اخلارجي���ة  وزارة  يف 
املوؤمتر تعزي���ز ال�سالم والتعاون 
ال���دويل، م�س���رية اإىل انه �سي�سهد 
ح�سور اأحد املوؤ�س�سات الر�سمية 

للفاتيكان، مبين���ة اأن ورقة العمل 
واإع���داد  التعلي���م  عل���ى  �سرتك���ز 
املدر�س���ني لأداء مهمتهم يف حفظ 
ال�سلم م���ع اإعادة النظ���ر باملناهج 

من اجل تعزيز ثقافة التعاي�س.
واأف���اد تقري���ر ملوق���ع )املوني���رت( 
"وزارة  ب���اأن  )امل���دى(،  ترجمت���ه 
يف  ذك���رت  العراقي���ة  اخلارجي���ة 
انه���ا  اآب   5 بتاري���خ  له���ا  بي���ان 
ملوؤمت���ر  ال�ستع���دادات  اأكمل���ت 

ح���وار الأدي���ان الثالث ال���ذي من 
ت�سري���ن  �سه���ر  عق���ده يف  املق���رر 
التقرير،  القادم".واأ�س���اف  الأول 
اأن "ذل���ك بالتن�سي���ق م���ع دواوين 
يف  املختلف���ة  الديني���ة  الأوق���اف 
العراق وبالأخ�س الوقف ال�سني 
وال�سيع���ي وامل�سيحي وال�سابئي 
املجل�س  ومب�سارك���ة  واليزيدي، 

البابوي للفاتيكان اي�سًا".
 التفا�صيل �س2

بغداد ت�سّيف موؤتمرًا للأديان بح�سور الفاتيكان

 بغداد/ م�صطفى الجوراني

يع����اين �سط العرب جنوبي الع����راق، من زيادة كبرية 
يف ن�س����ب امللوحة؛ مما ينذر باأزم����ة مائية جديدة يف 
البالد، و�سط مطالبات باإيجاد احللول ال�سريعة لهذه 

الأزمة.
ويتك����ون �سط العرب من التق����اء نهري دجلة والفرات 
�سمايل حمافظة الب�سرة، ونتيجة لنخفا�س من�سوب 
املي����اه م����ن دول املنبع )تركي����ا واإي����ران(، اأ�سبح �سط 
الع����رب ي�ستقبل مياه اخللي����ج العربي املاحل����ة، وفقًا 

ملراقبني.
وفق����ًا ملعايري منظمة ال�سحة العاملية، يجب اأن ل تزيد 
ن�سب����ة امللوح����ة يف مياه ال�سرب عل����ى 500 درجة من 
معيار"TDS"، يف حني تتعّدى امللوحة يف الب�سرة 

اأ�سعاف هذا الرقم.
وق����ال زه����ري ج����واد مدير م����اء الب�س����رة، يف حديث ل� 
)امل����دى(، اإن "ارتف����اع الأم����الح يف �س����ط الع����رب كان 
ب�سب����ب تراج����ع الإطالقات م����ن ناظم قلع����ة �سالح يف 
حمافظة مي�سان؛ وكذلك غلق جريان نهر الكارون من 
اجلان����ب الإيراين؛ مما اأدى اإىل دخول املد امللحي من 

اخلليج العربي اإىل �سط العرب".
واأ�س����اف ج����واد، اأن "احلل����ول املطروح����ة واجلاري 
العم����ل بها هي ا�ستخدام املرا�سن����ة يف اأبي اخل�سيب 
م����ن حمطة حتلي����ة حميلة وم�س����روع العبا�س والقناة 
الروائي����ة، وا�ستخ����دام امل����اء م����ن القن����اة الروائي����ة 
ملناط����ق �سيحان والف����او؛ وكذلك ا�ستخ����دام املرا�سنة 

ملركز املدينة من ماء م�سروع العبا�س".
 التفا�صيل �س2

الل�سان الملحي يغزو �سط العرب 

 بغداد/ نباأ م�صرق

ك�سفت مديرية املرور العامة عن تفا�سيل منح 
عليها  احل�سول  اأن  موؤكدة  الدولية،  الإج��ازة 
يكون من مقرها الرئي�س يف بغداد مببلغ 64 

األف دينار.
ت�سريح  يف  القي�سي  زياد  العالم  مدير  وقال 
التزاما  لحظت  "املديرية  اإن  )امل����دى(،  اإىل 
م��ن ���س��ائ��ق��ي امل��رك��ب��ات ب��ال��ق��واع��د امل��روري��ة 

ال�سوق". اإج������ازة  ع��ل��ى  احل�����س��ول  وم��ن��ه��ا 
مبحا�سبة  ج��ادة  "املرور  اأن  القي�سي،  وتابع 
اإج���ازة  يحملون  ل  ال��ذي��ن  امل��رك��ب��ات  �سائقي 
منتهية  لكنها  اإج��ازة  لديهم  الذين  اأو  ال�سوق 

ال�سالحية".
املواطنني  تدعو  "املديرية  اأن  اإىل  واأ���س��ار، 
اجازات  واإ�سدار  ت�سجيل  ملواقع  التوجه  اإىل 
ال�����س��ي��اق��ة م���ن اأج�����ل احل�������س���ول ع��ل��ى ه��ذه 
اأن  املركبة  قائد  تخول  التي  الر�سمية  الوثيقة 

والقوانني". ال�سوابط  وفق  مركبته  ي�سوق 
ولفت القي�سي، اإىل اأن "اإ�سدار اإجازة ال�سياقة 
وهي  ال��ع��راق  يف  م��رة  لأول  ح�سل  ال��دول��ي��ة 
معرتف بها يف اخلارج ومرتجمة بع�سر لغات 
األف   64 فهي  عنها  امل�ستحقة  الر�سوم  عن  اأما 

دينار".
ال�سوق  اإج��ازة  على  "احل�سول  ان  واأو�سح، 
وموقع  ال��ت��اج��ي��ات  م��وق��ع  يف  ي��ك��ون  املحلية 
الر�ستمية  الغزالية وموقع  احل�سينية وموقع 

الإج��ازة  على  احل�سول  موقع  اأم��ا  بغداد،  يف 
قرب  العامة  املرور  مديرية  داخل  هو  الدولية 

ملعب ال�سعب ببغداد".
الهلية  "املكاتب  اأن  اإىل  القي�سي،  وم�سى 
الدولية  ال�سوق  اجازات  باإ�سدار  خمولة  غري 
وع��دم  لذلك  النتباه  باملواطن  نهيب  ونحن 
و�سنقوم  والحتيال،  الن�سب  �سحية  الوقوع 
اجلهات  مع  بالتن�سيق  احل��الت  هذه  مبتابعة 

الأمنية ذات العالقة".

ــيــة ــوق الــدول ــس ــ� ـــــازة ال ـــمـــرور تــكــ�ــســف تــفــا�ــســيــل مــنــح اإج ال

 بغداد/ ح�صين حاتم

ت�ساع���د موؤ�س���ر العن���ف الأ�س���ري عل���ى نحو 
خط���ري، يف ظل تده���ور الأو�س���اع ال�سيا�سية 
ا�ساف���ة  النف�س���ي  وال�سغ���ط  والقت�سادي���ة 
اىل ال�ستخ���دام ال�سي���ئ لو�سائ���ل التوا�س���ل 
الجتماعي، مما ادى اىل انق�سام املجتمع على 
نحو جيلني، جيل متم�سك بالعادات والتقاليد 

القدمية وجيل تاأثر بالنفتاح التقني.
ويف خ�س���م تزاي���د ح���الت العن���ف الأ�سري، 
جتددت املطالبات باإق���رار قانون احلماية من 
العن���ف ال�سري للح���د من الت�ساع���د امل�ستمر 

الذي قد يتحول اىل ظاهرة.
ورغ���م ت�سوي���ت جمل����س ال���وزراء يف 4 اآب 
2020 عل���ى م�سودة م�س���روع قانون احلماية 
م���ن العنف الأ�س���ري، اإل اأن القان���ون ما يزال 
ينتظ���ر الت�سوي���ت عليه يف جمل����س النواب، 
فيم���ا ل توج���د يف الب���الد �س���وى 5 "م���الذات 
اآمن���ة" للن�س���اء املعنف���ات، 3 منه���ا يف اإقلي���م 

كرد�ستان واآخران يف بغداد والأنبار.

ال�سرط���ة  واإع���الم  عالق���ات  مدي���ر  ويق���ول 
املجتمعية، عبد احلاف���ظ هادي اجلبوري يف 
حدي���ث ل�)املدى(، اإن "ح���الت العنف الأ�سري 
الفتي���ات  م���ن  الكث���ري  وه���روب  والتعني���ف 
م���ن ذويه���ن ازدادت نتيج���ة ا�سب���اب كث���رية 
منه���ا، ال�ستخ���دام ال�سي���ئ ملواق���ع التوا�سل 
الجتماع���ي ال���ذي اوق���ع الفتي���ات املراهقات 

مب�سكالت عدة".
واأ�س���اف اجلبوري، اأن "م���ن �سمن ال�سباب 
اي�سا تده���ور الو�س���ع القت�س���ادي لالأ�سر"، 
مبين���ا ان "التعنيف ل يقت�سر عل���ى الفتيات، 
والعك����س  ازواجه���ن  تعن���ف  ازواج  فهن���اك 

اي�سا".
واأ�سار، اىل ان "بع�س حالت تعنيف الطفال 
انته���ت بالوف���اة، كم���ا ح���دث يف كرك���وك قبل 
حوايل �سهر نتيج���ة التعنيف ال�سديد من قبل 
املجتمعي���ة  "ال�سرط���ة  اأن  م�سيف���ا  وال���ده"، 
اتخذت الجراءات الالزم���ة بحق والد الطفل 

املعنف".
و�سدد اجلبوري، على "�سرورة اإقرار قانون 

احلماي���ة م���ن العن���ف الأ�س���ري"، داعي���ا اىل 
حل "امل�س���اكل بالط���رق القانوني���ة واحلوار 
ع���ن  بعي���دا  للقان���ون  والمتث���ال  وال�سل���م، 

العنف".
ب���دوره، يقول اخلبري الأمني اأحمد ال�سريفي 
يف حدي���ث ل�)امل���دى(، اإن "م���ن �سم���ن اأك���ر 
ال�سب���اب التي زادت من ح���دة حالت العنف 
الأ�سري ث���ورة املعلومات وما اأث���رت فيه من 
منط ال�سلوك لالأفراد وحالة العزل الجتماعي 

التي و�سلت اىل م�ستوى الأ�سرة".
الوع���ي  "من�س���وب  اأن  ال�سريف���ي،  واأ�س���اف 
اختل���ف اختالفا كلي���ا بني جيل���ني، جيل بقي 
متم�س���كا بالأعراف والقي���م والتقاليد، وجيل 
جديد تاأثر بالنفت���اح الثقايف واأ�سبح ميتلك 

وعيا متجددا".
واأ�س���ار، اىل ان "النفت���اح ي�س���كل مرتكزا ذو 
متغ���ريات قيمي���ة"، لفت���ا اىل ان "الكثري من 
املتم�سك���ني بالقي���م والتقالي���د القدمية اأ�سبح 
لديه���م تقاطع م���ع اجليل اجلديد ال���ذي اأطلق 

عليه موؤخرا جيل النرتنت".

وب���ني اأن "م���ن ا�سباب زيادة العن���ف ال�سري 
ه���و ال�سغ���ط النف�سي ال���ذي يعي�س���ه املواطن 
نتيج���ة الزم���ة ال�سيا�سي���ة ا�ساف���ة اىل �سوء 

الو�سع القت�سادي وكرة البطالة".
واأعلن���ت مديري���ة ال�سرطة املجتمعي���ة، اأم�س 
الثنني، اإيقاف اإعادة 9 فتيات هاربات ب�سبب 

التعنيف وم�ساكل اأ�سرية اىل ذويهن.
 وذك���رت املديرية يف بيان تلقت���ه )املدى(، اأن 
اأع���ادت ثالث فتي���ات هاربات اىل  "مفارزه���ا 
ذويهن يف بغ���داد، واثنتني يف نينوى، وفتاة 
يف كل من كركوك والب�سرة والنجف و�سالح 

الدين".
وتاب���ع البي���ان، اأن "ال�سرطة املجتمعية قدمت 
الدع���م النف�س���ي واملعنوي للفتي���ات الهاربات 
وحث���ت  معنفيه���ن،  بح���ق  ال���الزم  واتخ���ذت 
ذويه���ن على رعايتهن والهتم���ام ب�سوؤونهن، 
ه���ذا و�ستقوم مفارزها بزي���ارات دورية ملحل 
�سك���ن الفتي���ات لالطمئن���ان عل���ى او�ساعه���ن 
�سم���ن مب���داأ الرعاي���ة الالحق���ة ال���ذي تعم���ل 

مبوجبه".

ت�ساعد موؤ�سرات العنف االأ�سري وتجدد المطالبات باإقرار قانون يحمي العوائل

 المثنى/ المدى

ك�سف���ت �سراي���ا ال�سالم ع���ن اإقامة دع���وى ق�سائية 
بحق النائب با�سم خ�سان على خلفية اتهامه للتيار 
ال�سدري مبحاولة اغتياله اأم�س الأول يف حمافظة 

املثنى.
وبح�س���ب وثيقة تلقتها )املدى(، ف���اأن ح�سني جابر 
عب���د احل�س���ني، وهو حمام���ي وم���ن املنت�سبني اإىل 
�سراي���ا ال�سالم، ق���د ذكر يف عري�سة دع���وى اأقامها 
عل���ى با�س���م خزع���ل خ�س���ان اأم���ام حمكم���ة حتقيق 
املهناوي���ة التابع���ة ملحكم���ة ا�ستئن���اف املثن���ى، ان 

"امل�سك���و من���ه ق���ام بتاري���خ 14/ 8/ 2022، عرب 
مواقع التوا�س���ل الجتماعي ومن خ���الل �سفحته 
عل���ى موق���ع )في����س ب���وك( بالت�سه���ري والف���رتاء 
والته���ام زورًا عل���ى اأف���راد �سرايا ال�س���الم وزعيم 

التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر".
واأ�ساف عبد احل�سني بح�سب الوثيقة، باأن "خ�سان 
قال اإن من قام بالعت���داء عليه باأ�سلحة )بيكي�سي( 
واله���راوات هم اأف���راد �سرايا ال�س���الم التابعني اإىل 
ال�سدر، حيث قال باحلرف الواحد )اإن هذا اإ�سالح 

مقتدى ال�سدر يكون بالبيكي�سي والتوثية(".
 التفا�صيل �س2

�سرايا ال�سلم تلحق خ�سان ق�سائيًا

�صوق ال�صفافير في بغداد.. عد�صة: محمود روؤوف
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م���ع  بالتن�شي���ق  "ذل���ك  �أن  �لتقري���ر,  و�أ�ش���اف 
ف���ي  �لمختلف���ة  �لديني���ة  �الأوق���اف  دو�وي���ن 
�لع���ر�ق وباالأخ����س �لوق���ف �ل�شن���ي و�ل�شيعي 
و�لم�شيحي و�ل�شابئي و�اليزيدي, وبم�شاركة 

�لمجل�س �لبابوي للفاتيكان �ي�شًا".
و�أ�ش���ار, �إل���ى �أن "�لبابا فر�ن�شي����س كان قد دعا 
م���ن بغد�د خ���الل زيارت���ه �الأخيرة للع���ر�ق �لى 
��شتقر�ر و�من �لمنطقة وتعزيز حو�ر �الأديان".

وبي���ن �لتقري���ر, �أن "�هتم���ام �لع���ر�ق بح���و�ر 
�أن  موؤك���دً�  جدي���د",  باأم���ر  لي����س  ه���و  �لدي���ان 
"�لحكومة �لمحلية لمحافظة ذي قار �شرعت في 
10 تموز �لما�شي بتنفي���ذ م�شروع مركز حو�ر 

�الأديان".
و�أو�شح, �أن "�لمركز ي�شم دور عبادة للديانات 
�الإ�شالمي���ة و�لم�شيحية و�ليهودية و�ل�شابئية, 
وكذل���ك قاعة ومنتدى لح���و�ر �الأديان في مدينة 

�أور �الثرية في �لمحافظة".
ولف���ت �لتقرير, �إلى �أن "مو�شوع حو�ر �الديان 
ك�ش���ب �أهمية ق�ش���وى بعد �لحرب عل���ى تنظيم 
د�ع�س �الإرهابي للفت���رة ما بين 2014 و2017 
و�إلح���اق �لهزيم���ة ب���ه وم���ا خلفته �لمع���ارك من 
ن���زوح �أكث���ر م���ن 6 ماليين �شخ�س م���ن مناطق 

�شكناهم �ال�شلية".
ون���وه, �إلى �أن "وكيل���ة وز�رة �لخارجية �شفية 
�ل�شهي���ل, كان���ت ق���د �لتق���ت �الأ�شب���وع �لما�شي 
ب�شفي���ر دول���ة �لفاتيكان لدى �لع���ر�ق �لمطر�ن, 
ميت���ا لي�شكوفار, وناق�س �لطرفان �ال�شتعد�د�ت 
�لت���ي يق���وم به���ا �لع���ر�ق ال�شت�شاف���ة �لموؤتمر 

�لثالث لحو�ر �الأديان".
وقالت �ل�شهيل, �إن "وز�رة �لخارجية �لعر�قية, 
وتحت رعاية رئي�س �لوزر�ء م�شطفى �لكاظمي 
ح�شي���ن  ف���وؤ�د  �لخارجي���ة  وزي���ر  وبا�ش���ر�ف 
�شت�شت�شي���ف منتدى حو�ر �الأدي���ان �لدولي في 
�لعا�شم���ة بغد�د بالتن�شيق م���ع �لفاتيكان وعدد 

من �لدول و�لموؤ�ش�شات �لدولية".
وتابع���ت �ل�شهيل, �أن "�لهدف م���ن �لمنتدى هو 
تعزي���ز �ل�شالم و�لتع���اون �لدول���ي و�لتعاي�س, 
و�لت���ي كانت من بين نتائ���ج موؤتمر بغد�د �لعام 

�لما�شي."
و�أ�شارت �ل�شهيل, �إلى �أن "�لجل�شة �الأولى كانت 
بين دو�وي���ن �الأوقاف ف���ي �لع���ر�ق و�لمجل�س 
�لباب���وي لدول���ة �لفاتي���كان ق���د عقدت ف���ي عام 
2013 و�لجل�ش���ة �لثاني���ة في ع���ام 2017 تمت 
خالله���ا مناق�ش���ة �لتحدي���ات �لتي تو�ج���ه �أبناء 
�لبلد من �الأديان �لمختلفة, و�ن �لجل�شة �لثالثة 

م���ن �لموؤم���ل عقده���ا ف���ي �شه���ر ت�شري���ن �الأول 
".2022

وز�دت �ل�شهي���ل, �أن "�لموؤتم���ر �شيتبنى عبارة, 
�لتعليم �لمنا�شب لالأجيال �لجديدة طريق لل�شلم 

و�لتنمية �ل�شاملة, ك�شعار له".
وك�شفت �ل�شهيل, ع���ن "بع�س مما تحويه ورقة 
�عمال �لموؤتمر �لتي تهدف �لى �عد�د �لمدر�شين 

الأد�ء مهمته���م �لتعليمي���ة ف���ي حف���ظ �ل�شل���م مع 
�إعادة �لنظر بالمناهج �لمدر�شية من �جل تعزيز 

ثقافة �لتعاي�س."
وفيم���ا يخ����س �الأط���ر�ف �لرئي�شي���ة �لم�شاركة 
ف���ي تنظي���م �لموؤتم���ر, قال���ت �ل�شهي���ل �إن "م���ن 
بينه���م �لمجل����س �لبابوي لح���و�ر �الأديان �لذي 
يعتب���ر �أحد �لموؤ�ش�ش���ات �لر�شمية للفاتيكان في 

هذ� �لمج���ال, وكذلك دو�وي���ن �الأوقاف �لدينية 
�لعر�قي���ة باالإ�شاف���ة �لى �ل�شخ�شي���ات �لقيادية 

�لروحانية من مختلف �الأديان."
وتو��شل �ل�شهي���ل, �أن "�لدولة �لعر�قية ت�شعى 
باحت���ر�م  يتعل���ق  فيم���ا  �لتز�ماته���ا  الحت���ر�م 
حقوق �الن�ش���ان و�لديمقر�طية, كما ن�س عليها 
�لد�شت���ور �لعر�قي, و�لذي ي�شتم���ل ذلك حقوق 

�لحريات �لثقافية و�لدينية لالأقليات و�لحريات 
�الأ�شا�شي���ة �الأخرى", م�شددة عل���ى �أن "�لعر�ق 
تعهد �اللت���ز�م بالتو�شيات وما ج���اء عن زيارة 

بابا �لفاتيكان للعر�ق."
م���ن جانبه, ذكر, ممثل �لوقف �ل�شيعي لل�شوؤون 
�لديني���ة و�لثقافي���ة, �ح�ش���ان جعفر �أحم���د, �أن 
�شابقين  موؤتمري���ن  ح�ش���ر  �ل�شيع���ي  "�لوق���ف 
و�لموؤتم���ر  �لفاتي���كان,  ف���ي  �الأدي���ان  لح���و�ر 

�لمتوقع �لجديد �شيكون �لثالث".
و�أ�ش���اف �أحم���د, �أن "هذه �لموؤتم���ر�ت د�ئمًا ما 
ت�شبقها �جتماع���ات تح�شيرية يتم �التفاق فيها 
على محاور مح���ددة, ويتم خالل �لموؤتمر طرح 
�آر�ء وتقاري���ر �لم�شاركين ومن ث���م تتم �شياغة 
بي���ان نهائي يعك�س نظ���رة م�شتركة ت���وؤدي �لى 

�لتقارب و�لتو��شل �العمق".
و�أو�شح �حمد, �ن "�لوقف �ل�شيعي ي�شارك في 
مرحلة �العد�د للموؤتم���ر �لثالث وتتولى وز�رة 
�لخارجي���ة تحقيق �لتو��شل ما بين �لم�شاركين 

وت�شهيل �لجو�نب �لبروتوكولية".
عل���ى  تعم���ل  لجان���ا  "هن���اك  �أن  �أحم���د,  وبي���ن 
تحدي���د �لمو��شيع �لتي �شتت���م مناق�شتها خالل 
ه���ذه  نتائ���ج  "تك���ون  �ن  متوقع���ًا  �لموؤتم���ر", 
�الجتماع���ات �إيجابية على �لم�شت���وى �لوطني 
و�الإقليم���ي و�لدول���ي وذلك للتحدي���ات �لكبرى 
�لتي تو�جهها �لمجتمع���ات خ�شو�شا �لعاملين 

في �لمجال �لديني".
وم�ش���ى �أحم���د, �إل���ى �العتق���اد, ب���اأن "�لوقفين 
�ل�شن���ي و�ل�شيع���ي يعم���الن �شوّية للبن���اء على 
و��شتع���ادة  بينهم���ا  فيم���ا  عدي���دة  م�شت���ركات 
�الن�شجام �لوطني �ل���ذي �شعى �لفكر �لمتطرف 
لتدمي���ره ف���ي �لع���ر�ق �ل���ذي يح���وي طو�ئ���ف 
و�أع���ر�ق ديني���ة و�ثني���ة مختلف���ة, ونعمل على 

جعل هذ� �لتنوع م�شدر قوة للعر�ق."
وكان �لع���ام 2013 ق���د �شهد تاأ�شي����س �لمجل�س 
�لعر�قي لح���و�ر �الأديان �لذي تعه���د على نف�شه 
�شياغ���ة �آليات عملية لتفعيل �لتفاهم �لديني من 
خ���الل تنظيم جل�شات حو�رية و�شمان م�شاركة 
فعالة ف���ي �لموؤتمر�ت �لدولي���ة لت�شليط �ل�شوء 

على خطر �لوجود �لذي تو�جهه �الأقليات.
عن: م�قع الم�نيتر

ورقة العمل �سرتّكز على التعليم واإعادة النظر باملنهاج لتعزيز ثقافة التعاي�س

بغداد ت�ضّيف موؤتمر الأديان الثالث لل�ضلم والتعاون الدولي بح�ضور الفاتيكان

بغداد/ م�سطفى اجل�راين

يعاين �شط �لعرب جنوب���ي �لعر�ق, من 
زيادة كبرية يف ن�شب �مللوحة؛ مما ينذر 
باأزم���ة مائية جدي���دة يف �لب���الد, و�شط 
مطالبات باإيج���اد �حللول �ل�شريعة لهذه 
�الأزم���ة. ويتكون �شط �لع���رب من �لتقاء 
نه���ري دجل���ة و�لفر�ت �شم���ايل حمافظة 
�لب�ش���رة, ونتيج���ة النخفا����س من�شوب 
�ملي���اه م���ن دول �ملنبع )تركي���ا و�إير�ن(, 
�أ�شبح �شط �لعرب ي�شتقبل مياه �خلليج 

�لعربي �ملاحلة, وفقًا ملر�قبني.
وفق���ًا ملعايري منظم���ة �ل�شح���ة �لعاملية, 
يف  �مللوح���ة  ن�شب���ة  تزي���د  ال  �أن  يج���ب 
م���ن  درج���ة   500 عل���ى  �ل�ش���رب  مي���اه 
تتع���ّدى  ح���ني  يف   ,"TDS"معي���ار
�مللوحة يف �لب�شرة �أ�شعاف هذ� �لرقم.

اأرقام واإح�سائيات
وقال زهري جو�د مدير ماء �لب�شرة, يف 
حدي���ث ل� )�مل���دى(, �إن "�رتف���اع �الأمالح 
تر�ج���ع  ب�شب���ب  كان  �لع���رب  �ش���ط  يف 
�الإطالق���ات م���ن ناظ���م قلع���ة �شال���ح يف 
حمافظ���ة مي�ش���ان؛ وكذلك غل���ق جريان 
نهر �لكارون م���ن �جلانب �الإير�ين؛ مما 
�أدى �إىل دخ���ول �ملد �مللح���ي من �خلليج 
و�أ�ش���اف  �لع���رب".  �ش���ط  �إىل  �لعرب���ي 
جو�د, �أن "�حللول �ملطروحة و�جلاري 
�لعمل به���ا ه���ي ��شتخ���د�م �ملر��شنة يف 
�أب���ي �خل�شيب من حمط���ة حتلية حميلة 
وم�ش���روع �لعبا����س و�لقن���اة �الرو�ئية, 
و��شتخ���د�م �مل���اء م���ن �لقن���اة �الرو�ئية 
وكذل���ك  و�لف���او؛  �شيح���ان  ملناط���ق 
��شتخ���د�م �ملر��شن���ة ملرك���ز �ملدين���ة م���ن 
ماء م�ش���روع �لعبا����س؛ وكذل���ك ت�شغيل 
�مل�ش���روع �لياب���اين بن�شبة تق���ارب %60 

م���ن طاقته ويف �ش���ط �لع���رب ��شتخد�م 
�لقناة �الرو�ئية ملركز �لق�شاء, �مل�شروع 
�ملركزي".وب�شاأن ن�شب �مللوحة يف �شط 
�لع���رب, �أ�ش���ار �إىل �أن "�الرتف���اع و�شل 
�إىل م���ا يقارب �لثلث �إىل ن�شف ما و�شل 
�إليه يف �لع���ام 2018, وهي �ل�شنة �لتي 
و�شل���ت �إليها �الأم���الح ن�شب���ا قيا�شية مل 

ت�شل �إليها �شابقًا".

تعلق وزاري 
يف غ�شون ذلك, قال مدير �ملو�رد �ملائية 
يف حمافظ���ة �لب�شرة, جمع���ة �شياع, �إن 
�لفرتة  يف  �شجل���ت  �لعرب  �شط  "مي���اه 
�الأخرية زيادة كبرية يف ن�شبة �مللوحة, 
و�ل�شبب �لرئي�س لذلك هو �ملد �لقادم من 
دول �خللي���ج �لعربي ب�شب���ب �لتغري�ت 
�ملناخي���ة و�ال�شطر�ب���ات �جلوي���ة �لتي 

حدث���ت يف دول �خللي���ج �لعرب���ي وهي 
�الإم���ار�ت و�ل�شعودي���ة و�شلطن���ة عمان 
و�إي���ر�ن".  و�أ�ش���ار يف ت�شري���ح تابعته 
�ملناخي���ة  "�لتغ���ري�ت  �أن  �إىل  )�مل���دى(, 
مث���ل �الأمط���ار و�ل�شي���ول و�لفي�شانات 
دول  يف  �الأي���ام  ه���ذه  حت���دث  �لت���ي 
حمافظ���ة  يف  �أث���رت  �لعرب���ي  �خللي���ج 
�لب�ش���رة ب�شورة كب���رية ومبا�شرة, الأن 
�ش���ط �لعرب مرتب���ط مبا�ش���رة باخلليج 
هك���ذ�  يف  "�مل���د  �أن  مبين���ًا  �لعرب���ي", 
��شطر�بات جوية ومناخية يكون هائاًل 
وعالي���ًا ج���دً� لذلك ترتف���ع ن�شبة �مللوحة 

يف مياه �شط �لعرب". 
و�أو�شح �مل�شوؤول �حلكومي, �أن "هناك 
توجه���ًا �شريع���ًا للحد من �رتف���اع ن�شبة 
�مللوح���ة يف مي���اه �ش���ط �لع���رب, منه���ا 
زيادة ن�شبة �الإطالقات �ملائية وب�شورة 

�شريع���ة, �إذ و�شل���ت �إىل 94 مرتً� مكعبًا 
بالثاني���ة". وح���ذرت �الأمم �ملتحدة, يف 
وق���ت �شاب���ق, م���ن �نخفا����س من�ش���وب 
نهري دجل���ة و�لفر�ت يف �لعر�ق بن�شبة 
�إىل  دع���ت  كم���ا  باملئ���ة,   73 �إىل  ت�ش���ل 
م�شارك���ة �لعر�ق يف مناق�شات هادفة مع 

دول �جلو�ر حول تقا�شم �ملياه.

حل�ل لالأزمة
�إىل ذلك, قال ن�ش���ري عبد �لر�شا �خلبري 
يف جم���ال �لزر�ع���ة و�ملي���اه, �إن "ن�شبة 
�مللوحة يف �شط �لعرب جتاوزت �الأرقام 
�مل�شموح به���ا عامليًا, هذ� ما ينذر بكارثة 

بيئية جديدة يتعر�س لها �لعر�ق".
و�أ�ش���اف عب���د �لر�ش���ا, خ���الل حديثه ل� 
)�مل���دى(, �أن "زي���ادة �الإطالق���ات �ملائية 
خ�شو�ش���ًا م���ن قب���ل �جلان���ب �الإير�ين 

ه���ي �أب���رز �حلل���ول �الآن �أم���ام �حلكومة 
�لعر�قية لتج���اوز �أزمة �مللوحة يف �شط 
�لع���رب". و�قرتح �خلبري �ملائ���ي, �إقامة 
�شد على �شط �لعرب من �أجل رفع جانبي 
�ش���ط �لعرب ملن���ع دخول وخ���روج �ملياه 
�إىل �خللي���ج, وبذل���ك ميك���ن �ل�شيط���رة 
رئي����س  �أن  �إىل  ي�ش���ار  �مللوح���ة.  عل���ى 
�جلمهورية �حلايل بره���م �شالح �أكد �أن 
�لتغ���ري �ملناخ���ي �شيدفع بالع���ر�ق نحو 
عجز مائي ت�شل ن�شبته �إىل 10.8 مليار 

مرت مكعب بحلول عام 2035.
وكان مدير �ملركز �لوطني الإد�رة �ملو�رد 
�ملائية حامت حميد قد ذكر يف ت�شريحات 
�ملائي���ة  �مل���و�رد  "وز�رة  �ن  �شابق���ة, 
تتعر�س �إىل نوعني من �لتجاوز�ت على 
�ملياه". و�أ�شاف حميد, �أن "�لتجاوز�ت 
قب���ل  م���ن  �الأحي���ان  بع����س  يف  تك���ون 
�ملو�طن���ني, ويف �أحيان �أخ���رى تقع من 
�الإد�ر�ت �ملحلي���ة". و�أو�ش���ح حميد, �أن 
ما  هو  �ملحلية,  �الإد�رة  جتاوز�ت  "�أحد 
قام به حماف���ظ بابل قبل مدة بفتح ناظم 
لك���ن مت حل هذه �مل�شكل���ة و�إعادة تنظيم 
�لناظم ح�ش���ب �خلطط �لت�شغيلية �ملعدة 

من قبل وز�رة �ملو�رد �ملائية".
�ملو�طن���ني  م���ن  "ق�شم���ًا  �أن  و�أورد, 
�ملتو�جدي���ن يف �ش���دور �الأنهر يقومون 
با�شته���الك �ملي���اه �أك���ر م���ن �حل�ش����س 
�ملائية �ملخ�ش�شة �إليهم ما يقلل ح�ش�س 

�أولئك �ملتو�جدين يف ذنائب �الأنهر".
ويو��ش���ل حمي���د, �أن "�ل���وز�رة تق���وم 
بحملة الإز�لة �لتجاوز�ت حيث ��شتطعنا 
خالل هذه �ل�شنة تقلي���ل �لتجاوز�ت من 
�أجل �إي�شال �حل�ش�س �ملائية �إىل ذنائب 
�الأنهر".وحتدث, عن "�إمكانية �لقول �إن 
ن�شبة �لتجاوز �أقل بكثري عّما كانت عليه 

يف �ل�شنو�ت �ملا�شية".

الل�ضان الملحي يغزو �ضط العرب وي�ضل اإلى م�ضتويات غير م�ضبوقة

ت�ستع��د بغ��داد لت�سيي��ف امل�ؤمت��ر الثال��ث حل���ار االأدي��ان يف �سه��ر 
ت�سرين االأول من العام احل��ايل، واأكدت م�س�ؤولة رفيعة امل�ست�ى يف 
وزارة اخلارجية اأن هدف امل�ؤمت��ر تعزيز ال�سالم والتعاون الدويل، 
م�سرية اإىل ان��ه �سي�سهد ح�س�ر اأحد امل�ؤ�س�سات الر�سمية للفاتيكان، 
مبينة اأن ورقة العمل �سرتكز عل��ى التعليم واإعداد املدر�سني الأداء 

مهمته��م يف حفظ ال�سلم مع اإع��ادة النظر باملناهج م��ن اجل تعزيز 
ثقافة التعاي���س. واأفاد تقرير مل�قع )امل�ني��رت( ترجمته )املدى(، 
باأن "وزارة اخلارجي��ة العراقية ذكرت يف بيان لها بتاريخ 5 اآب انها 
اأكمل��ت اال�ستع��دادات مل�ؤمتر ح�ار االأدي��ان الثالث ال��ذي من املقرر 

عقده يف �سهر ت�سرين االأول القادم".

اإجراءات حك�مية لتاليف امل�قف بزيادة االإطالقات املائية

البابا يقف مع �ضخ�ضيات دينية عراقية يف مدينة اأور القدمية العام املا�ضي

دعوات للتعجيل يف ان�ضاء �ضد على �ضط العرب

 املثنى/ املدى

ك�شف���ت �شر�ي���ا �ل�ش���الم ع���ن �إقام���ة دع���وى 
ق�شائي���ة بح���ق �لنائ���ب با�ش���م خ�ش���ان على 
خلفي���ة �تهام���ه للتي���ار �ل�ش���دري مبحاول���ة 

�غتياله �أم�س �الأول يف حمافظة �ملثنى.
وبح�شب وثيقة تلقته���ا )�ملدى(, فاأن ح�شني 
جاب���ر عب���د �حل�ش���ني, وه���و حمام���ي وم���ن 
�ملنت�شب���ني �إىل �شر�ي���ا �ل�ش���الم, ق���د ذكر يف 
عري�ش���ة دع���وى �أقامه���ا عل���ى با�ش���م خزعل 
خ�شان �أمام حمكمة حتقيق �ملهناوية �لتابعة 
ملحكم���ة ��شتئن���اف �ملثن���ى, �ن "�مل�شكو منه 
ق���ام بتاري���خ 14/ 8/ 2022, ع���رب مو�ق���ع 
�لتو��ش���ل �الجتماع���ي ومن خ���الل �شفحته 
على موقع )في�س بوك( بالت�شهري و�الفرت�ء 
و�الته���ام زورً� عل���ى �أف���ر�د �شر�ي���ا �ل�ش���الم 

وزعيم �لتيار �ل�شدري مقتدى �ل�شدر".
و�أ�ش���اف عب���د �حل�ش���ني بح�ش���ب �لوثيق���ة, 
باأن "خ�ش���ان قال �إن من ق���ام باالعتد�ء عليه 
باأ�شلح���ة )بيكي�ش���ي( و�لهر�و�ت ه���م �أفر�د 
�شر�ي���ا �ل�ش���الم �لتابع���ني �إىل �ل�شدر, حيث 
قال باحلرف �لو�حد )�إن هذ� �إ�شالح مقتدى 
و�لتوثي���ة(".  بالبيكي�ش���ي  يك���ون  �ل�ش���در 
و�أ�ش���ار, �إىل �أن "كل م���ا تقدم ب���ه خ�شان هو 
ع���ار عن �ل�شح���ة و�لغر����س من���ه �لت�شقيط 
و�لت�شه���ري و�الطاح���ة مب�ش���روع �الإ�ش���الح 

�لذي دعا �إليه �ل�شيد مقتدى �ل�شدر".
وم�شى عبد �حل�شني, �إىل �أنه "لذلك ولكوين 
�أح���د �أف���ر�د �شر�ي���ا �ل�ش���الم و�تب���اع �ل�شيد 
مقتدى �ل�شدر, �أطل���ب �ل�شكوى �شد خ�شان 
بحق���ه".  �لقانوني���ة  �الإج���ر�ء�ت  و�تخ���اذ 
ب���دوره, �أكد خ�ش���ان تعر�شه �إىل م���ا و�شفه 
باالعتد�ء, و�ته���م �شر�يا �ل�ش���الم بالوقوف 
خلف���ه, متابعًا "كن���ت يف منطقة عفك لغر�س 
ع���الج �شقيق���ي وتفاجاأن���ا بح�ش���ور �أع���د�د 

كب���رية م���ن �شر�ي���ا �ل�ش���الم ومعه���م �أ�شلحة 
متو�شطة".

وتابع خ�شان, �أن "�حد �ملر�فقني �لذين معنا 
وهو �بن عمنا كان لديه �شالح, وح�شل هناك 
�ط���الق نار ب�شبب���ه تخل�شنا م���ن �العتد�ء". 
وو�ش���ف, ما ح�شل باأن���ه "حماولة لالغتيال 
ج�شي���م",  ب���اأذى  �لت�شب���ب  �أو  و�العت���د�ء 
وحتدث ع���ن "تلقي���ه تهديد�ت كث���رية لكننا 
نهملها الأننا نتعامل مع هذه �الأمور بالقانون 
وبلغ���ة هادئ���ة". و�أعلن���ت ع�ش���رية �لربكات 
�لتي ينتمي �إليها خ�شان �لنفري �لعام وحمل 
�ل�شالح ملو�جهة ما و�شفته مبحاولة �غتيال 

خ�شان. 
وذك���رت �لع�ش���رية يف بيان تلقت���ه )�ملدى(, 
�أن "ع�شائ���ر �لربكات تعل���ن �لنفري �لعام يف 
مدين���ة �ل�شم���اوة رد� عل���ى حماول���ة �غتيال 

با�شم خ�شان و�شيخ ع�شرية �لربكات".
ب���دوره �أكد م�شدر د�خل �لع�شرية ل�)�ملدى(, 
�أن "�ل�شي���خ فاه���م خ�ش���ان كان برفقة �شقيقه 
�لنائب با�ش���م خ�شان �أثن���اء �العتد�ء عليهما 

يف �لديو�نية لدى مر�جعة طبيب". 
لك���ن ع�ش���و �لتي���ار �ل�شدري ع�ش���ام ح�شني 
نفى يف تغريدة له تعر�س خ�شان �إىل حادث 
�غتي���ال, وق���ال �ن با�ش���م خ�ش���ان دع���ا �إىل 
موؤمتر ع�شائري �لغر�س منه �لتح�شيد لدعم 

�الإطار �لتن�شيقي يف حكومة �ملحا�ش�شة.
و�أ�شاف ح�شني, �أن م�شاد�ت كالمية ح�شلت 
بين���ه وبني �حلا�شرين ما �أدى �إىل فتح �لنار 
من قب���ل حمايته وح���دوث �الحت���كاك بينهم 
وب���ني بع�س �ل�شباب وبعدها غادرو �ملوؤمتر 

ومل حت�شل هناك �أية حماولة �غتيال.
�لتي���ار  ب���ني  �الأوىل  �الأزم���ة  لي�ش���ت  وه���ذه 
�ل�ش���دري و�لنائب با�ش���م خ�شان, �إمنا كانت 
هن���اك �لعدي���د م���ن �مل�شاد�ت ق���د ح�شلت يف 

�ملدة �ملا�شية الأ�شباب خمتلفة.

�ضرايا ال�ضالم تالحق با�ضم خ�ضان 
ق�ضائيًا ب�ضبب رواية "محاولة الغتيال"
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 بغداد/ تميم الح�سن

م���ن وح���ي مطالب���ات زعي���م �لتيار �ل�ش���دري 
مقت���دى �ل�ش���در �لعر�قي���ن باخل���روج نهاي���ة 
�ال�ش���بوع �حل���ايل بتظاه���ر�ت »مل ي�ش���بق لها 
مثيل« يحاول �الإطار �لتن�شيقي باملقابل تقدمي 
»�ش���مانات غري م�ش���بوقة« هو �الخر للخروج 

من �الزمة.
و��ش���طر هادي �لعام���ري زعيم �لفتح ب�ش���بب 
�لطري���ق  ياأخ���ذ  �ن  �ل�ش���در«  »لق���اء  �ش���عوبة 
حماول���ة  يف  كرد�ش���تان  �إقلي���م  �ىل  �لطوي���ل 
للو�ش���ول يف �لنهاي���ة �ىل �حلنان���ة حيث مقر 
زعي���م �لتي���ار �ل�ش���دري يف مدين���ة �لنج���ف، 

و�قناعه باحلو�ر.
�الإط���ار  د�خ���ل  �نق�ش���ام  هن���اك  �الن  وحت���ى 
�لتن�ش���يقي �ل�ش���يعي، يف ج���دوى قطع كل تلك 
�مل�ش���افة من �جل �لتو��ش���ل مع »�ل�شدر« �لذي 
يحتل �ن�ش���اره حميط مبنى �لربملان منذ �أكرث 
من ��ش���بوعن، بينم���ا ميكن �خت�ش���ار �لوقت 

باأخذ جل�شات �لربملان �ىل مكان �خر.
مقاب���ل ذل���ك يو��ش���ل زعي���م �لتيار ع���ن طريق 
مهاجم���ة  �لعر�ق���ي  حمم���د  �ش���الح  »وزي���ره« 

خ�شومه �ل�شيعة لليوم �لثاين على �لتو�يل.
ون�ش���ر �لعر�قي �و ما ي�ش���مى ب� »وزير �لقائد« 
يف �خر تغريدة �تهامات �ش���د جمموعة �طلق 
عليه���ا ��ش���م »كاذبون« يف ��ش���ارة فهم���ت بانه 
يق�ش���د »�ش���ادقون« �لتابعة لزعيم �لع�ش���ائب 

قي�س �خلزعلي.
وق���دم �ملقرب من �ل�ش���در 17 نقطة رد� على ما 
قال �نها �تهامات من تلك �لكتلة �شد �ل�شدرين 
بتحم���ل �مل�ش���وؤولية لتو�جدهم يف �حلكومات 

�ل�شابقة.
ومل ينف �لعر�قي م�ش���وؤولية �لكتلة �ل�شدرية، 
لكنه و�ش���ف دوره���م كدور »عل���ي �بن يقطن« 
يف ��ش���ارة �ىل �بو �حل�شن يقطن وهو وزير 
�خلليفة �لعبا�شي هارون �لر�شيد لكنه كان من 

�أن�شار »�المام �لكاظم«.
و��ش���تعر�س »وزير �لقائد« باملقابل عدة نقاط 
�عتربها رف�ش���ا من �ل�ش���درين �مل�ش���اركة يف 

�لف�شاد وما جرى بعد تغيري �لنظام �ل�شابق.
وقدم �الخ���ري �مثلة على ذلك مث���ل �العرت��س 
على �التفاقي���ة �المنية مع �لوالي���ات �ملتحدة، 
وزر�ء«،   6 »�ش���حب  �الحت���الل«،  و«مقاوم���ة 

و�خريً� »��شتقالة 73 نائبا«.
و��شار »وزير �لقائد« �أكرث من مرة �ىل �نه كان 
يخاطب يف �لتغريدة �الخ���رية كتلة �خلزعلي 

»كاذب���ون«. ��ش���ماها  و�لت���ي  »�ش���ادقون« 
�أو�ش����ح  كاذب����ون..  »كتل����ة  �لعر�ق����ي:  وق����ال 
دلي����ل على �أنن����ا قاومن����ا �لف�����ش����اد و�إال ملا كنتم 
مطرودين من �لتي����ار«، ومعروف �ن �خلزعلي 

كان قد �ن�شق عن مقتدى �ل�شدر.
كذلك ��ش����ار �الخ����ري يف تغريدت����ه �إىل �ننا: »مل 
نفاو�س �ملحتل من �أجل �خلروج من �ل�شجون 
كما فعلتم« وهي ��ش����ارة فهمت على �نه يق�ش����د 
�لق����و�ت  ل����دى  معتق����ال  كان  �ل����ذي  �خلزعل����ي 

�المريكية.
وهاجم �لعر�قي كتلة »كاذبون« وما و�ش����فهم ب� 
»م����ن لف لفهم« باالعتد�ء على »م�ش����فى بيجي« 
و��شتغالل �حل�شد �ل�شعبي »لتلبية �شه��و�تكم«.

باملقاب����ل قال����ت كتل����ة �ل�ش����ادقون �لنيابي����ة يف 
�ملناف�����س  »�أتعبن����ا  �أم�����س:  »تغري����دة« 
عل����ى  رد  وكاأن����ه  ب����د�  فيم����ا  و�أوجعن����اه« 

»وزي����ر �لقائ����د« دون �ال�ش����ارة �لي����ه �ش����ر�حة.
وق���ال رئي����س �لكتلة عدن���ان فيح���ان �لدليمي 
يف تغري���دة ن�ش���رها عل���ى »توي���رت«: »�ننا لن 
جنه���د �أنف�ش���نا بالرد عل���ى من رمتن���ي بد�ئها 
و�ن�ش���لت، وال نحتاج �ىل تو�شيح الن �شم�س 

�لو��شحات ال يغيبها غربال �لتغريد�ت«.
�ملذم���ة  تاأتي���ك  »عندم���ا  �لدليم���ي:  و��ش���اف 
و�لتجري���ح م���ن مناف����س �عل���م �أن���ك �تعبت���ه 

و�وجعته«.
وجاء �لت�ش���عيد بن �لطرفن بعد �شاعات من 
�عالن »�لعر�قي« عن �ن زعيم �لتيار �ل�شدري 
حدد »�لتظاهرة �ملليونية« ع�ش���ر يوم �ل�شبت 

�ملقبل.
وق���ال �الخ���ري يف تغريدة م�ش���اء �الح���د �نه: 
»بع���د جل�ش���ة نقا�ش���ية مطول���ة م���ع �ش���ماحته 
)يق�ش���د مقت���دى �ل�ش���در( رك���ز فيها عل���ى �أن 

تكون �ملظاه���رة �لقادمة �ش���لمية ومظاهرة مل 
ي�شبق لها مثيل من ناحية �لعدد«.

وب���ن »وزير �لقائد« �ن���ه: »تقرر حتديد موعد 
�ملظاهرة يف يوم �ل�شبت �لقادم على �أن يكون 
�لتجمع يف �ش���احة �لتحرير �أوال يف �ل�ش���اعة 
�خلام�ش���ة ع�ش���ر� ث���م �مل�ش���ري نح���و �ش���احة 

�الحتفاالت« د�خل �ملنطقة �خل�شر�ء.
وج���اء حتدي���د �ملوع���د بع���د ي���وم م���ن دع���وة 
»�ل�شدر« �لعر�قين من كل �ملحافظات للتوجه 
�ىل بغ���د�د للم�ش���اركة فيم���ا ��ش���ماه »مليونية 

�لفر�شة �الخرية«.
و�ش���بق �ن هاج���م �ل�ش���در عن طري���ق »وزير 
�لقائد« 3 كتل �ش���يعية وهي »�شادقون« وتيار 
�حلكمة بزعامة عمار �حليكم، ودولة �لقانون 

بزعامة نوري �ملالكي.
وكان زعيم �لتيار �ل�ش���دري قد �ش���عد خطابه 

�ش���د خ�ش���ومه بعد �ملهلة �لتي منحها للق�شاء 
ورئي����س �جلمهوري���ة حل���ل �لربمل���ان و�عالن 
�نتخابات مبكرة جديدة، و�لتي تنتهي بنهاية 

�ال�شبوع �حلايل.

الطريق اإلى الحنانة 
وقب���ل ت�ش���اعد �ملوق���ف ب�ش���كل �أك���رب، يحاول 
ه���ادي �لعامري زعيم �لفتح مللمة �ملوقف باأخذ 
م�ش���ار�ت طويل���ة يف حماول���ة لعق���د لق���اء مع 

�ل�شدر.
وكان زعي���م �لتيار قد �غلق باب �حلو�ر�ت مع 
�لق���وى �ل�شيا�ش���ية يف ني�ش���ان �ملا�ش���ي، حن 
قرر �العتكاف 30 يوما ثم �عقبها مبهلة �خرى 
40 يوم���ا، قبل �ن يقرر يف منت�ش���ف حزير�ن 
�ملا�ش���ي، �العت���ز�ل �لنهائي عن �مل�ش���اركة يف 

�حلكومة.

وتق���ول م�ش���ادر من د�خ���ل �الإطار �لتن�ش���يقي 
�ن »�لعام���ري يح���اول �عط���اء �ش���مانات غ���ري 
م�ش���بوقة ع���ن طري���ق �ش���ركاء �ل�ش���در وه���و 
�حل���زب �لدميقر�طي �لكرد�ش���تاين، لعقد لقاء 

مع زعيم �لتيار«.
وقط���ع �لعام���ري م���ن �جل ذل���ك �له���دف 400 
ك���م �ىل �ربي���ل نهار �الح���د، و�لتق���ى مع زعيم 
�حل���زب �لدميقر�ط���ي �لكرد�ش���تاين م�ش���عود 
بارز�ين، فيما مل ت�ش���در ��شار�ت على ح�شول 

زعيم �لفتح على ما يريد.
و�كتف���ى �حلزب يف بيان �ش���در عق���ب �للقاء، 
ق���ال في���ه �ن �لطرف���ن �ش���دد� على: »�ش���رورة 
�تخاذ �الطر�ف �ل�شيا�شية �خلطو�ت نحو حل 
�مل�شاكل وتكري�س �جلهود للخروج من �الأزمة 

�ل�شيا�شية«.
وبح�ش���ب معلوم���ات م���ن م�ش���ادر مطلعة يف 
»�لتن�ش���يقي« و�ش���لت ل�)�مل���دى( �ن »�لعامري 
م�ش���تعد للح���و�ر م���ع �ل�ش���در من �ج���ل �عادة 
�النتخابات وو�ش���ع �إجر�ء�ت جديدة وتعديل 

�لد�شتور«.
لكن باملقابل يقلل �لتيار �ل�شدري من قيمة تلك 
»�ل�ش���مانات« خ�شو�ش���ا و�ن »�ل�شدر« كان قد 
رف�س ما �أ�ش���ماه »�حلو�ر�ت �لهزيلة« يف رده 

على دعو�ت �لتفاو�س.
�أك���د  �ل�ش���دري  �لتي���ار  م���ن  قري���ب  �شيا�ش���ي 
ل�)�مل���دى( �ن »حي���در �لعبادي )زعيم �لن�ش���ر( 
رمبا هو �لوحيد �لذي يريد �عادة �النتخابات، 

�ما �لبقية ترف�س ذلك«.
�لقان���ون  دول���ة  زعي���م  �ملالك���ي  ن���وري  وكان 
رف�س �ال�ش���بوع �ملا�شي، حل �لربملان و�جر�ء 
�نتخاب���ات مبكرة قبل �ن يعود جمل�س �لنو�ب 

وت�شكل حكومة جديدة.
متحم����س  غ���ري  �ملالك���ي  جن���اح  وم���از�ل 
للحو�ر�ت، كما يرف�س »�لتنازل لل�شدر«، فيما 
ت���ورط باملقابل باإعالن �العت�ش���ام �مام بو�بة 

�ملنطقة �خل�شر�ء.
ووفق بع�س �لت�ش���ريبات �ن »هناك �آر�ء د�خل 
�الإط���ار �لتن�ش���يقي ب���د�أت تناق����س فك���رة عقد 
جل�ش���ة �لربمل���ان يف م���كان �خ���ر« غ���ري موقعه 
�حلايل يف �ملنطقة �خل�شر�ء و�لذي يحا�شره 

�تباع »�ل�شدر«.
�ش���عوبة  �لتن�ش���يقي  �الإط���ار  يج���د  باملقاب���ل 
يف تاأم���ن تو�ج���د �ملعت�ش���من ق���رب �جل�ش���ر 
�ملعل���ق يف بغ���د�د، حي���ث �غلب �خلي���م فارغة 
ب�ش���بب رف�س »�لعامري، وكتائ���ب حزب �لله، 

و�لفيا�س )رئي�س �حل�شد(« �مل�شاركة.

وزير القائد يوا�سل مهاجمة اأطراف الإطار التن�سيقي: ت�ستغلون الحــ�ســد لتلبية �سهواتكم

العامري في اأطول جولة قبل »مليونية ال�ضدر«: 400 كم للو�ضول اإلى الحنانة وال نتائج وا�ضحة

 بغداد/ المدى

�أكد �ملتحدث با�شم �خلارجية �الير�نية نا�شر كنعاين، �الثنن، 
�أن ب���الده تتجنب �لتدخل يف �ل�ش���اأن �لعر�قي وتتابع حتوالته 
�ل�شيا�ش���ية عن كثب، د�عيا �ىل �ر�شاء دعائم �ل�شلم و�ال�شتقر�ر 

يف �لعر�ق.
وق���ال كنع���اين يف موؤمت���ره �ل�ش���حفي �الأ�ش���بوعي وتابعت���ه 
)�مل���دى(، �إن »ق�ش���ايا �لع���ر�ق مهم���ة الأن���ه بلد جار لن���ا ونتابع 
حتوالته �ل�شيا�ش���ية عن كثب«، د�عيا �ىل »�ر�ش���اء دعائم �ل�شلم 

و�ال�شتقر�ر يف �لعر�ق«.
و�أ�ش���اف، �أن »�ت�ش���االتنا م���ع �ل�ش���لطات �لعر�قية م�ش���تمرة«، 
�ل�ش���اأن  يف  �لتدخ���ل  تتجن���ب  »�إي���ر�ن  �إن  بالق���ول  م�ش���تدركا 

�لعر�قي«.
ودع���ا كنع���اين �ىل »ت�ش���كيل حكوم���ة �ش���املة تق���ف �ىل جانب 
�ل�ش���عب �لعر�ق���ي«، معرب���ا ع���ن �أمل���ه ب���اأن »ت�ش���بح �لعالقات 

�الير�نية �لعر�قية �قوى من �ل�شابق«.
وح���ث �ملتحدث با�ش���م �خلارجي���ة �الإير�نية �لقوى �ل�شيا�ش���ية 

�لعر�قية �ىل »�لتم�شك بالد�شتور �لعام للبالد«.
 وب�ش���اأن �التفاق �لنووي، �كد كنعاين، �أننا »يف مرحلة متقدمة 
من �ملفاو�ش���ات و�لتو�ش���ل التفاق يرتبط بتحقي���ق مطالبنا«، 
الفتا �ىل �أن »هناك تطور� ن�ش���بيا يف �ملفاو�شات لكنه ال يحقق 

جميع مطالبنا وبانتظار رفع �لعقوبات«.
و�أو�شح �أنه »�إذ� �حرتمت مطالب �إير�ن ميكن �أن ن�شهد توقيعا 

لالتفاق يف وقت قريب«.
وم�ش���ى كنعاين �إىل �لقول، �إن »هناك �أر�ش���ية للتو�شل التفاق 

�شريطة �حرت�م خطوط �إير�ن �حلمر�ء«.
و�أعلنت هيئة �الأركان �لعامة للقو�ت �مل�ش���لحة �الإير�نية، �أم�س 
�الأول، �أن رئي�ش���ها �لل���و�ء حممد باقري �ش���يزور �لعر�ق خالل 

�اليام �ملقبلة.
وقال���ت وكال���ة مهر �الإير�ني���ة لالأنب���اء، �إن »نائ���ب رئي�س هيئة 
عزي���ز  �لعمي���د  �الير�ني���ة  �مل�ش���لحة  للق���و�ت  �لعام���ة  �الأركان 

ن�ش���ريز�ده �لتق���ى �ش���باح �الأح���د م���ع رئي����س جامع���ة �لدفاع 
�لوطن���ي �لعر�قية �لفريق �لركن مزهر حم�ش���ن �لعالق يف مقر 

رئا�شة �الأركان �لعامة للقو�ت �مل�شلحة«.
ونقل���ت �لوكال���ة �الإير�ني���ة ع���ن ز�ده قول���ه، »لدين���ا �لعديد من 
�لقو��ش���م �لدينية مع �ل�ش���عب �لعر�قي ومن ناحية �أخرى، فاإن 
كال �لبلدين لهما �إمكانيات خا�ش���ة من حيث �ملوقع �جلغر�يف، 

مما يجعل �لتفاعل بن �لبلدين يت�شع«.
و�أ�ش���اف، �أن »�لرئي����س �الإي���ر�ين جع���ل تطوي���ر �لتع���اون مع 
جري�ن �إي���ر�ن من �أولويات �شيا�ش���ته �خلارجي���ة و�لعر�ق من 
ه���ذه �لدول، ل���ذ� يف ه���ذ� �ملجال �ش���تكون جلامع���ة �لدفاع يف 
�إير�ن و�لعر�ق تفاعالت جيدة مع بع�ش���ها �لبع�س. وبناًء على 
ذلك، �شنحاول يف هيئة �الأركان بجدية تطوير هذه �لعالقات«.
�مل�ش���لحة  للق���و�ت  �لعام���ة  �الأركان  »رئي����س  �ن  ز�ده  وتاب���ع 
�الإير�ني���ة �للو�ء باقري �ش���يزور �لعر�ق لتطوي���ر �لتعاون بن 

�لبلدين يف �الأيام �ملقبلة«.
وقال نائ���ب رئي�س هيئ���ة �الأركان �لعامة للقو�ت �مل�ش���لحة، �إن 
»�لوحدة و�الأخوة بن �لبلدين ميكن �أن تخلق قوة �شاعدة يف 
�ملنطقة تتحقق من خالل تبادل �الأفكار على جميع �مل�شتويات«.

ي�شار �إىل �أن �من �ملجل�س �الأعلى للثقافة �لعامة يف �ير�ن �شيد 
جميد �مامي كان قد دعا �ىل توفري �لظروف �ملنا�شبة يف مدينة 
�ي���الم �الير�نية بهدف توقي���ع �تفاقيات �لتو�أم���ة بينها و�ملدن 
�لعر�قية ذ�ت �الغلبية �لكردية �لفيلية؛ وذلك نظر� للم�شرتكات 

�لثقافية و�للغوية �لتي جتمع بينهما.
وقال �مامي يف ت�ش���ريح ل���ه �أم�س �الأول، �ن »�ب���ر�م �تفاقيات 
�لتو�أم���ة ب���ن �ملدن �حلدودي���ة �الير�نية �لتي جتمعها قو��ش���م 
م�ش���رتكة ثقافي���ة وعقائدية ولغوي���ة )مع نظري�ته���ا يف �لدول 
�ملجاورة(، ياأتي �ش���من قر�ر�ت �ملجل�س �العلى لالأمن �لقومي 

يف �لبالد«.
وتابع، �أن »�تفاقيات �لتو�أمة ت�ش���طلع بدور فاعل يف تو�ش���يع 
�لعالق���ات �لثقافي���ة، وه���ي بو�بة �لتعري���ف بثقاف���ة �إير�ن يف 

�خلارج«.

 بغداد/ فرا�س عدنان

توق���ع مر�قب���ون �أن تك���ون �لتظاهر�ت 
�لت���ي دع���ا �إليها زعي���م �لتيار �ل�ش���دري 
مقتدى �ل�ش���در يوم �ل�شبت كبرية جدً�، 
مبينن �أن �ل�ش���غط �جلماهريي �شياأتي 
بنتائجه خ���الل �الأ�ش���بوع �ملقبل، لكنهم 
ح���ذرو� من �لت�ش���ادم بن �ملعت�ش���من، 
وحتدثو� عن �نق�شام كبري د�خل �الإطار 
�لتن�ش���يقي ب�ش���اأن �لدعوة حلل �لربملان 

و�إجر�ء �نتخابات مبكرة. 
وقال �لباحث �ل�شيا�شي زياد �لعر�ر، �إن 
»زعي���م �لتيار �ل�ش���دري ��ش���تنفر جميع 
�لت���ي  و�لدع���وة  للتظاه���ر  �لعر�قي���ن 
وجهها مل تقت�شر على �أبناء تياره، �إمنا 

�لكافة و�شملت جميع �ملحافظات«.
وتابع �لعر�ر، �أن »�ل�شدر يريد �أن يعلن 
�أن مطال���ب �جلمهور ه���ي ذ�تها �ملطالب 

�لتي رفعها يف عملية �الإ�شالح«.
وتوق���ع، �ن »تك���ون ه���ذه �لتظاه���ر�ت 
كب���رية ج���دً� رد� عل���ى تظاه���رة �الإطار 
�لتن�ش���يقي ي���وم �ل�ش���بت �ملا�ش���ي �لتي 
كانت بعدد جيد من �حل�شور و�لتنظيم 

و�نتهت �إىل �العت�شام«.

و�أو�ش���ح �لع���ر�ر، �أن »�ل�ش���در قد يلجاأ 
نهاي���ة  حت���ى  �ل�ش���عبي  �ل�ش���غط  �إىل 
�الأ�ش���بوع �ملقب���ل«، ور�أى �أن »�ل�ش���غط 
�جلماه���ريي �ش���ياأتي بثم���اره وهن���اك 
فو�رق ب���ن �لقو�عد �جلماهريية للتيار 
و�الإطار �لتن�ش���يقي وهو ما يبحث عنه 

�ل�شدر«.
و�ش���دد، عل���ى �أن »�لتظاه���رة تري���د �أن 
تو�ش���ل ر�شالة باأن �ل�شدر هو �أكرث قوة 
وجماهريية وقربًا من �ل�شارع من �أجل 

�إبقاء �ل�شغط على �الإطار �لتن�شيقي«.
»�لقو�ع���د  �أن  �إىل  �لع���ر�ر،  ولف���ت 
له���ا دور خ�شو�ش���ًا و�أن  �جلماهريي���ة 
�لعر�ق���ي  �ل�ش���عب  م���ن  كب���رية  ن�ش���بة 
�ملبك���رة  �النتخاب���ات  يف  ت�ش���رتك  مل 

�الأخرية«.
ويج���د، �أن »�لقادر على حتريك �لن�ش���بة 
�لكبرية من �جلماه���ري يعني �أنه �لقادر 
�النتخاب���ات  �ل�ش���ارع يف  ك�ش���ب  عل���ى 

�ملبكرة �ملقبلة«.
و�أكد �لعر�ر، �ن »زعيم �لتيار �ل�ش���دري 
�إىل  ر�ش���الة  يو�ش���ل  �ل�ش���در  مقت���دى 
�ل�شارع باأننا �أمام فر�شة �أخرية لتغيري 
و�ق���ع �حل���ال و�لذه���اب باجت���اه عملية 

�شيا�ش���ية نظيفة و�إعادة �الأم���و�ل، فهو 
يع���رف كيف يج���ذب �جلماهري ويحرك 
�لقو�عد بتوظي���ف ما ميكن توظيفه من 

خطابات توؤثر يف �ملجتمع«.
ويو��ش���ل، �أن »�لعر�قي���ن قد و�ش���لو� 
�إىل مرحل���ة كب���رية م���ن �لياأ����س بعملية 
�الإ�ش���الح، وبالت���ايل جل���اأ �ل�ش���دريون 
�إىل خماطبة مفرد�ت حتاكي عقل وقلب 

�ل�شارع �لعر�قي«.
وحذر �لعر�ر من »ح�ش���ول �أي �حتكاك 
جماهريي بن �أن�شار �الإطار �لتن�شيقي 
و�أن�ش���ار �لتيار �ل�ش���دري، ف���اأي حادث 
م���ن �ملمك���ن �أن ي���وؤدي �إىل كارثة كبرية 

يف �مل�شهد �ل�شيا�شي«.
ور�أى، �أن »�لقي���اد�ت يف �لطرفن تدرك 
خطورة �ملوق���ف وحتافظ على �لقو�عد 
�جلماهريية باالبتعاد عن بع�شها، ومن 
ه���ذ� �ملنطل���ق �أبعد �الإط���ار �لتن�ش���يقي 
جمه���وره مب�ش���افة 2 ك���م ع���ن �أن�ش���ار 
�ل�شدر، وبن �جلمهورين هناك حو�جز 

كبرية حتول دون ��شطد�مهما«.
وم�ش���ى �لع���ر�ر، �إىل �أن »�لتخ���وف من 
ح�ش���ول �حتكاك رغم ه���ذه �الإجر�ء�ت 
�الأمنية �مل�شددة ما ز�ل حا�شرً�، الأن ذلك 

لن ينعك�س على بغد�د فح�ش���ب بل ميتد 
�أثره على �ملحافظات كافة«.

من���اف  �لباح���ث  ذك���ر  جانب���ه،  م���ن 
�ملو�ش���وي، �أن »تظاه���ر�ت �ل�ش���درين 
هي ر�ش���الة باأن �أبناء �لتي���ار هم �الأكرث 
تو�جدً� يف �ل�ش���ارع وقد �أظهرت نتائج 
�ل���ذي  �لتف���وق  �الأخ���رية  �النتخاب���ات 

يتمتع به �ل�شدر«.
وتابع �ملو�ش���وي، �أن »�الإطار �لتن�شيقي 
منق�ش���م على نف�ش���ه، وظهر ذلك و��شحًا 
جمل����س  بح���ل  �ل�ش���در  طال���ب  عندم���ا 

�لنو�ب و�جر�ء �نتخابات مبكرة«.
و�أ�ش���ار، �إىل �أن »زعي���م حتال���ف �لفت���ح 
ه���ادي �لعام���ري وزعي���م كتل���ة �لن�ش���ر 
حي���در �لعب���ادي ورئي�س جتمع �ل�ش���ند 
�لوطن���ي �أحمد �الأ�ش���دي رحبو� بدعوة 
�ل�ش���در، هن���اك فري���ق �آخ���ر رف�س هذه 
�لدع���وة ويف مقدمته���م زعي���م �ئت���الف 

دولة �لقانون نوري �ملالكي«.
وب���ن �ملو�ش���وي، �أن »موق���ف �ملالك���ي 
بع���د  خ�شو�ش���ًا  �ش���عيفًا  �أ�ش���بح 
�لت�ش���ريبات �لت���ي ظه���رت يف و�ش���ائل 
�لتو��ش���ل �الجتماع���ي حي���ث �أظه���رت 
حديثًا له يت�ش���من م�شا�ش���ًا باملوؤ�ش�شات 
ب�ش���كل  �لعر�ق���ي  و�ملو�ط���ن  �الأمني���ة 
ع���ام وجتني���د جماعات خ���ارج �لقانون 
ومهاجم���ة �لنجف وحماولة ��ش���تهد�ف 

بع�س �ل�شخ�شيات مثل �ل�شدر«.
ب���دوره، ذك���ر �لباحث �ل�شيا�ش���ي �الآخر 
جن���م �لق�ش���اب، �أن »ع���ددً� م���ن �لق���وى 
�ل�شيا�ش���ية �نتابها �ش���عور خاط���ئ باأن 
�ل�ش���در عندم���ا وجه نو�به باال�ش���تقالة 

فاأنه غادر �حلياة �ل�شيا�شية«.
وتابع �لق�ش���اب، �أن »جماهريية �ل�شدر 
بعد �ن�ش���حابه م���ن �لربملان ق���د �زد�دت 
عما كانت عليه يف �ل�ش���ابق«، مو�ش���حًا 
�ن »�مل�ش���ي نح���و تظاه���ر�ت مع وجود 
�شيا�شي يف �لربملان من �شاأنه �أن يو�جه 
باعرت��ش���ات و�نتقاد�ت �أما �ال�ش���تقالة 
فاأنه���ا ح���ررت �لتيار �ل�ش���دري من هذه 

�لقيود«.
ولف���ت، �إىل �أن »�حل���ل �الأمث���ل للخروج 
من هذ� �ملاأزق �ل�شيا�ش���ي هو تطبيق ما 
طرحه �ل�شدر من حل للربملان و�لذهاب 
�إىل �نتخاب���ات مبك���رة«، ويتوق���ع ب���اأن 
»تتحق���ق تل���ك �الإج���ر�ء�ت م���ن خ���الل 

�لتو�فقات �ل�شيا�شية«.

قالوا اإن ال�سغط الجماهيري �سياأتي بنتائج.. وحذروا من الت�سادم
مراقبون: تظاهرات ال�ضبت �ضتح�ضم قوة االأطراف 

ال�ضيا�ضية في ال�ضارع

الخارجية االإيرانية: نتجنب التدخل في ال�ضاأن 
العراقي ونتابع التطورات

جانب من الم�ؤتمر ال�سحفي للمتحدث با�سم وزارة الخارجية االيرانية

اتباع التيار ال�سدري من امام مبنى مجل�س الن�اب

ج�لة العامري في اإقليم كرد�ستان �سملت اللقاء مع جميع الق�ى الكرد�ستانية
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ح���ذر م�ش���اركون يف �حي���اء �لي���وم �لعاملي 
لل�ش���باب من �لتجاهل �حلكومي للتحديات 
�لتي تو�جه �ل�ش���باب، معربني عن خ�شيتهم 
م���ن �شياع حا�شر وم�شتقبل هذه �ل�شريحة 
جر�ء تفاق���م �الزم���ات و��شتفح���ال م�شاكل 
�لبطالة و�نت�شار ظو�هر �النتحار و�الدمان 

على �ملخدر�ت.
جاء ذلك خالل ندوة حو�رية عقدها منتدى 
�لنا�شري���ة �لن�ش���وي بالتن�شي���ق م���ع لق���اء 
�ملحبة �لثق���ايف وم�شت�شاري���ة حمافظة ذي 
ق���ار ل�ش���وؤون �ملو�طن���ني مبنا�شب���ة �لي���وم 
�لعامل���ي لل�شب���اب، وتناول���ت �لن���دوة �لتي 
ح�شرته���ا �شريح���ة م���ن �لن�ش���اء وع���دد من 
�ملهتمني بق�شاي���ا �ل�شباب م�شكلة �ملخدر�ت 

وتاأثريها على �ملجتمع.
وق���ال م�شت�ش���ار حماف���ظ ذي ق���ار ل�شوؤون 
�ملو�طن���ني حي���در �شع���دي يف حدي���ث �إىل 
)�مل���دى(، �إن "�حياء �لي���وم �لعاملي لل�شباب 
ياأت���ي �شمن �شياق توظيف �حلدث لت�شليط 

�ل�شوء على �لتحديات �النية".
�ملنظم���ة  "�جله���ة  �أن  �شع���دي،  و�أ�ش���اف 
�لن�ش���وي  �لنا�شري���ة  مبنت���دى  �ملتمثل���ة 
و�جله���ات �لد�عم���ة له���ا �رت���اأت �ن ت�شتهل 
فعالياتها بهذه �ملنا�شبة بندوة حو�رية عن 

�ملخدر�ت وتاأثريها على �ملجتمع".
و�أ�شار، �إىل �أن "عقد ندوة عن �ملخدر�ت يف 
�ليوم �لعاملي لل�شباب ياأتي من كون ظاهرة 
�نت�شار تعاطي �ملخ���در�ت باتت من م�شاكل 

�لع�شر �لتي تع�شف مب�شتقبل �ل�شباب".
"تبن���ي  �ش���رورة  عل���ى  �شع���دي،  و�ش���دد 

�حللول و�لرب�م���ج �لناجعة ملعاجلة ق�شايا 
�ل�شب���اب و�لنهو����ض بو�قعه���م �القت�شادي 

و�الجتماعي".
و�أع���رب �شع���دي ع���ن ��شف���ه ل���� "�لتجاه���ل 
�حلكومي و�العالمي لليوم �لعاملي لل�شباب 
وع���دم توظيف���ه يف ط���رح ق�شاي���ا �شريحة 
�ل�شب���اب �لت���ي ت�ش���كل �أك���ر م���ن 60% من 

�ملجتمع �لعر�قي".
ويو��شل، �أن "معظم �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
وو�شائ���ل �الع���الم �لعر�قية �لت���ي يتجاوز 

عدده���ا �ل� 70 قن���اة ف�شائية مل ت���ول �ليوم 
�أو  �ملطل���وب  �الهتم���ام  لل�شب���اب  �لعامل���ي 
ت�شلط �ل�ش���وء على ق�شاي���ا �ل�شباب �النية 
و�مل�شتقبلية و�لتحدي���ات �لتي تو�جههم"، 
د�عي���ًا �إىل "تبن���ي بر�مج حكومي���ة و��شعة 

لتوعية �ل�شباب يف مثل هذ� �ليوم". 
ويحتف���ل �لع���امل بيوم �ل�شب���اب �لدويل يف 
)12 �آب( من كل ع���ام لغر�ض تركيز �هتمام 
�ل�شب���اب  ق�شاي���ا  عل���ى  �ل���دويل  �ملجتم���ع 
و�الحتفاء باإمكانياتهم بو�شفهم �شركاء يف 

�ملجتمع �لعاملي �ملعا�شر.
وكان���ت �جلمعي���ة �لعامة ل���الأمم �ملتحدة قد 
و�فق���ت يف ع���ام 1999 عل���ى حتدي���د ي���وم 
12 �آب بو�شف���ه �لي���وم �ل���دويل لل�شب���اب، 
وذل���ك بن���اء عل���ى �ق���ر�ح �ملوؤمت���ر �لعاملي 
لل���وزر�ء �مل�شوؤولني ع���ن �ل�شباب �لذي عقد 
يف �لعا�شم���ة �لربتغالي���ة ل�شبون���ة يف �آب 

.1998
"�ملوؤ�ش�ش���ات  �إن  ليق���ول،  �شع���دي  ويع���ود 
�حلكومية و�ل���وز�ر�ت �ملعني���ة باتت تذكر 

�لتط���رق  عن���د  فق���ط  و�الرق���ام  �لبيان���ات 
للم�ش���اكل �لت���ي تو�ج���ه �ل�شب���اب كالبطالة 
م���ن  وغريه���ا  و�النتح���ار  و�ملخ���در�ت 
�مل�شاكل". وحتدث، عن �أهمية "تبني بر�مج 
حكومي���ة �قت�شادية وجمتمعي���ة وتوعوية 
للح���د من تفاق���م �مل�ش���اكل �ملطروح���ة �لتي 

��شبحت ظو�هر �جتماعية مقلقة جدً�". 
وي���رى �شع���دي �ن "�حالم �ل�شب���اب �خذت 
تتبدد يف ظ���ل �الو�شاع �لر�هن���ة"، منوها 
�ىل �ن "�الزم���ات �خ���ذت تتناه���ب �ح���الم 

�الآف���اق  وجتع���ل  وتطلعاته���م  �ل�شب���اب 
�مل�شتقبلي���ة لديهم �أكر عتم���ة وهذ� ما �دى 
�ملخ���در�ت  تعاط���ي  مع���دالت  �رتف���اع  �ىل 

و�النتحار".
م���ن جانب���ه، ق���ال �لنا�ش���ط �مل���دين �ش���الح 
ح�ش���ن، �إن "�ل�شب���اب و�ن كان���و� ي�شكلون 
عم���اد �ملجتم���ع �لعر�ق���ي �ال �نه���م �الأغلبية 

�لعاطلة عن �لعمل".
وتاب���ع ح�ش���ن، يف حديث مع )�مل���دى(، �أن 
"ه���ذه �ل�شريحة ما ز�لت تو�جه جملة من 
�لتحدي���ات كالبطال���ة و�لفق���ر و�ملخ���در�ت 

و�رتفاع معدالت �النتحار".
وحذر، من �ن "ه���ذه �لظو�هر ت�شكل قنبلة 
موقوت���ة يف �ملجتم���ع يف ظ���ل �الو�ش���اع 
�القت�شادية و�ل�شيا�شية غري �مل�شتقرة �لتي 
تعي�شه���ا �لبالد يف �لوق���ت �حلا�شر"، الفتا 
�ىل �ن "�لع�شاب���ات �ملنظمة ورطت �لكثري 
م���ن �ل�شباب و�ل�شاب���ات يف تعاطي و�دمان 

�ملخدر�ت".
ي�ش���كل  �خ���ذ  "ذل���ك  �أن  ح�ش���ن،  ويج���د 
حتدي���ًا جمتمعي���ًا كب���ريً� يتطل���ب �شل�شل���ة 
و�ملجتمعي���ة  �حلكومي���ة  �الج���ر�ء�ت  م���ن 

�لفاعلة".
"�ملوؤ�ش�ش���ات  �أن  �إىل  ح�ش���ن،  و�نته���ى 
�ل�شحي���ة �فتتح���ت موؤخر� مرك���ز� ملعاجلة 
م���ع  بالتن�شي���ق  �ملخ���در�ت  م���ن  �الدم���ان 
�ملنظم���ات �ملجتمعي���ة وهذه خط���وة جيدة 
ت�شب باالجت���اه �ل�شحيح غري �ن �خلطوة 
�ال�شا�شي���ة ينبغي �ن تك���ون باإجر�ء مماثل 
يحد م���ن �نت�شار جت���ارة وترويج وتعاطي 

�ملخدر�ت".
وكان���ت �ملوؤ�ش�ش���ات �ل�شحي���ة يف ذي ق���ار 

ق���د �تخ���ذت يف مطلع �شهر ني�ش���ان �ملا�شي 
وبالتن�شي���ق م���ع فري���ق �الي���ادي �لبي�شاء 
�وىل خطو�ته���ا �مليد�ني���ة للحد من �الدمان 
عل���ى �ملخ���در�ت وذل���ك ع���رب �فتت���اح مركز 
�ملخ���در�ت  مدمن���ي  ملعاجل���ة  تخ�ش�ش���ي 
و�الأمر�����ض �لنف�شي���ة، و�إط���الق مب���ادر�ت 
للمدمن���ني  �مل�شاع���دة  لتق���دمي  جمتمعي���ة 
يف  �ملتنام���ي  �الرتف���اع  عل���ى  و�ل�شيط���رة 
مع���دالت جر�ئ���م �ملخ���در�ت �لت���ي �شجل���ت 
�لع���ام  خ���الل  باملئ���ة   17 بو�ق���ع  �رتفاع���ا 

�ملن�شرم.
ق���ار مطل���ع �لع���ام  و�شه���دت حمافظ���ة ذي 
لتق���دمي  جمتمعي���ة  مب���ادر�ت  �حل���ايل 
م���ن  �لتخل����ض  عل���ى  للمدمن���ني  �مل�شاع���دة 
�رتف���اع  بع���د  وذل���ك  �ملخ���در�ت،  تعاط���ي 
معدالت �الدم���ان يف �ملجتم���ع، حيث �أطلق 
فريق �الي���ادي �لبي�شاء �لتطوع���ي مبادرة 
لالت�ش���ال باملدمنني و�لتعهد بتقدمي �لعالج 
له���م ب�شرية تامة بالتن�شي���ق مع �ملوؤ�ش�شات 
�ل�شحي���ة و�الطباء �ملخت�ش���ني، فيما �شعى 
ع���دد م���ن �لنا�شط���ني �ىل ��شتح���د�ث مركز 
�ملوؤ�ش�ش���ات  م���ع  بالتن�شي���ق  ملعاجلته���م 
دجمه���م  �ع���ادة  عل���ى  و�لعم���ل  �ل�شحي���ة 

باملجتمع.
ويتبنى منت���دى �لنا�شري���ة �لن�شوي �لذي 
�لعامل���ي  �ل�شب���اب  بي���وم  �الحتف���ال  تبن���ى 
جمل���ة م���ن �لرب�م���ج و�لفعالي���ات �ل�شبابية 
لتطوير �مله���ار�ت �لفردية وتاأهيل �ل�شابات 
�خلريج���ات للعمل يف �لقطاعات �حلكومية 
ن���دو�ت  �إىل  �إ�شاف���ة  �خلا����ض،  و�لقط���اع 
وور�ش���ات تدريبية يف �ملج���االت �لتنموية 

و�ل�شحية و�لفنية و�لتوعوية.

حتذي��رات م��ن تفاق��م ظواه��ر تعاط��ي املخ��درات واالنتح��ار يف ذي قار
م�سوؤول حملي ينتقد غياب االهتمام احلكومي ب�سريحة ال�سباب

جانب من ندوة منتدى النا�سرية الن�سوي

 بغداد/ املدى

اأعلنت مفارز جهاز االأمن 
الوطني �سبط واإتالف كميات 

كبرية من املواد الغذائية 
املنتهية ال�سالحية، فيما ك�سف 

جمل�س الق�ساء االأعلى عن 
احكام بحق متهمني عن جرائم 

تفجري اأنبوب نفطي وانتحال 
�سفة ر�سمية.

وذكر جه����از �الأمن �لوطني يف بي����ان تلقته )�ملدى(، 
�أن "مف����ارز �الم����ن يف حمافظات �لب�ش����رة ونينوى 
و�لنج����ف وو��ش����ط متكنت من �شب����ط كميات كبرية 
م����ن �مل����و�د �لغذ�ئي����ة �ملنتهي����ة �ل�شالحي����ة جمه����زة 

لت�شويقها �إىل �ملحال �لتجارية".
و�أ�ش����اف �لبي����ان، �ن "�ملف����ارز �شبط����ت يف �لب�شرة 
كمي����ة ُتق����در بنح����و )225( طن����ًا خمزن����ًا م����ن �ل����رز 

�لتالف".
و�أ�ش����ار، �إىل "�شب����ط يف معمل يف نين����وى يحتوي 
على )18( طنًا من �ل�شاي �ملنتهي �ل�شالحية. �أما يف 
ب����ط )2( طن من �مل����و�د �لغذ�ئية غري  �لنج����ف فقد �شُ
�ل�شاحل����ة لال�شتهالك �لب�شري، فيم����ا �شبطت مفارز 
�جله����از يف حمافظ����ة و��ش����ط معم����اًل غ����ري مرخ�ض 

الإنتاج مياه �ل�شرب". 
ولفت �لبي����ان، �إىل �إغ����الق جميع �ملخ����ازن و�ملعامل 
�مل�شبوط����ة دون ��شتح�ش����ال �ملو�فق����ات �لق�شائي����ة 
و�إلق����اء �لقب�ض على �مل�شوؤولني عنه����ا و�إحالتهم �إىل 
�جلهات �لق�شائية لينالو� جز�ءهم �لعادل، كما متت 
م�ش����ادرة و�إتالف جميع �ملو�د �مل�شبوطة بالتن�شيق 

مع �جلهات ذ�ت �لعالقة".

�إىل ذل����ك، ��ش����درت �ملحكم����ة �جلنائي����ة �ملركزية يف 
رئا�ش����ة حمكم����ة ��شتئن����اف بغ����د�د �لر�شاف����ة حكم����ًا 
بال�شج����ن ملدة خم�شة ع�شر �شنة بحق جمرمني �ثنني 
لقيامهما بتفج����ري �نبوب لنقل �مل�شتقات �لنفطية يف 

منطقة �لنهرو�ن.
وذكر جمل�ض �لق�شاء �العلى يف بيان تلقته )�ملدى(، 
�ن "�ملجرم����ني �عرفا بقيامهما بتفجري عبوة نا�شفة 
عل����ى �نب����وب لنق����ل �مل�شتق����ات �لنفطي����ة يف منطق����ة 
�لنهرو�ن بق�شد تهديد و�بت����ز�ز �ل�شركات �ملتعاقدة 

مع �ل�شركات �ل�شينية".
"�ملحكم����ة ��ش����درت قر�ره����ا  �ن  �لبي����ان،  و�أ�ش����اف 
��شتن����ادً� الأح����كام �مل����ادة �لر�بع����ة /1 وبدالل����ة �ملادة 
�لثاني����ة /1 /7 م����ن قان����ون مكافحة �الره����اب رقم 3 

ل�شنة 2005".
ياأت����ي ذل����ك يف وق����ت، �فاد م�ش����در �أمن����ي، باالإطاحة 
بع�شابت����ني يف تهريب �لنفط و�شرق����ة �أمو�ل �لدولة 

يف حمافظة مي�شان.
ولف����ت �مل�ش����در، �إىل "�الطاح����ة بع�شاب����ة تعم����ل يف 
تهريب �لنفط وم�شتقاته وبيعه يف �ل�شوق �ل�شود�ء 

خارج �ملحافظة". 
و�أعل����ن قائ����د عملي����ات مي�ش����ان �لل����و�ء �لركن حممد 
جا�ش����م �لزبي����دي ع����ن متك����ن ق����وة �لل����و�ء �ل�شاب����ع 
و�لت�شع����ني/ قي����ادة �لعمليات من �لق����اء �لقب�ض على 
10 متهم����ني ب�شرق����ة �م����و�ل �لدولة فيم����ا مت �شدور 
مذك����ر�ت قب�����ض ق�شائي����ة ومت ت�شليمه����م �ىل جه����ة 

�لطلب ��شوليًا.
كم����ا �أ�شدرت حمكمة جنايات �لكرخ، حكما بال�شجن 
ملدة �شت �شن����و�ت بحق جمرم �نتحل �شفة )قا�شي( 

للح�شول على مكا�شب مالية.
و�أو�ش����ح جمل�����ض �لق�ش����اء �العل����ى يف بي����ان تلقته 
)�مل����دى(، �أن "�ملجرم �نتحل �شف����ة قا�شي للح�شول 
عل����ى مكا�شب مالية من م�شتكيني �ثنني قاما باالإبالغ 
عنه"، م�شري� �إىل �أن" قر�ر �حلكم �شدر وفقا الأحكام 

�ملادة �وال / 1 من �لقر�ر 160 ل�شنة 1983".
وكان جمل�����ض �لق�شاء �الأعلى ق����د �أعلن خالل �أوقات 
�شابق����ة عن ��ش����د�ر �ح����كام بال�شجن بح����ق عدد من 
منتحل����ي �شف����ة قا�����ض الأغر������ض متع����ددة �أبرزه����ا 

�حل�شول على �الأمو�ل.

�ضبط واإتالف كميات كبرية 
من املواد الغذائية املنتهية 

ال�ضالحية

عملية اتالف ملواد غذائية منتهية ال�سالحية



 بغداد / اإياد ال�صاحلي

 )2-2(
���ة  عل���ى من�صّ ل���زام،  د.قا�ص���م  يق���ف 
الفخ���ر كون���ه اأّح���د رج���االت الك���رة 
اأعتم���ده  مّم���ن  االأوفي���اء  العراقي���ة 
االحت���اد االآ�صي���وي للعب���ة يف الزمن 
ال�صع���ب من تاري���خ الب���اد اأوا�صط 
اأّول حما�ص���ر  الت�صعينّي���ات ليك���ون 
وخربت���ه  علمّيت���ه  وّظ���ف  اآ�صي���وي 
وم�ص���ورته النقّي���ة م���ن اأج���ل تهيئة 
اأجي���ال  ل�ص���ناعة  الظ���روف  اأف�ص���ل 
الكرة م���ن مدّربن والعب���ن بتعاقب 
االأزمن���ة واإدارات االحت���اد املحل���ي، 
حت���ى انتهاء فرتة الهيئ���ة التطبيعية 
اأيلول ع���ام 2021 حي���ث مّت تهمي�ش 
كفاءت���ه م���ن قب���ل االحت���اد احل���ايل 
الأ�ص���باب  درج���ال  عدن���ان  برئا�ص���ة 

غام�صة!
�ص���ّيفت )امل���دى( د.ل���زام يف حديث 
�ص���ريح بّن في���ه اأدواره الفاعلة يف 
جلاٍن متعّددة، خدم من خالها كرتنا 
ُمذ كان مدربًا ثم اإداريًا ثم حما�ص���رًا 
املدّرب���ن  ع�ص���رات  دف���ع  يف  ا�ص���هم 
الكام���ل،  الفن���ي  التاأهي���ل  لينال���وا 
وواج���ه حتّديات خمتلف���ة يف عهود 
ثاثة روؤ�ص���اء احت���اد �ص���ابقن، لعّل 
اأ�ص���عبها االتهام���ات الت���ي اأحاط���ت 
ع���دم  بخ�ص���و�ش  الفني���ة  جلنت���ه 
مكافح���ة اآفة التزوي���ر يف املنتخبات 
العمرية بُخط���ط نوعية! واعرتا�ش 
بع����ش اأع�ص���اء االحت���اد �ص���د منحه 
���َم ذل���ك  �ص���احيات وا�ص���عة م���ا حجَّ
فاأبتع���َد  االأكادمي���ي  عمل���ه  م�ص���احة 
ُمرغمًا حفاظًا على تاريخه ور�صيده 

ومنجزاته لقواعد اللعبة. 
يق���ول د.ل���زام "يف االأ�ص���هر االأخرية 
من ُحقبة عبداخلالق م�ص���عود رئي�ش 
االحت���اد ال�ص���ابق، كان جمل�ش اإدارة 
االحت���اد يعم���ل حت���ت ال�ص���غط اىل 
ومل  جميع���ًا،  تهمي�ص���نا  مت  درج���ة 
العم���ل  تاأث���ري و�ص���ط  اأي  لن���ا  يك���ن 
�ش يف كيفّية تاأمن  اليومي ال���ذي ُكرِّ
تواجده���م لوالي���ة اأخرى متت���دُّ اىل 
ع���ام 2022، وعندم���ا ُفتح���ت قن���اة 
التفاو����ش م���ع امل���درب ال�ص���لوفيني 
�صرتي�ص���كو كاتانيت�ش لت���ويل قيادة 
املتخ���ب الوطن���ي ب���دءًا م���ن الثال���ث 
م���ن اأيلول ع���ام 2018، مّتت دعوتي 
جلن���ة  اجتم���اع  يف  امل���درب  للق���اء 
املنتخب���ات يف فن���دق بابل برئا�ص���ة 
فال���ح مو�ص���ى ع�ص���و احت���اد الك���رة 
ال�ص���ابق، وكان مق���ّرر اللجنة وقتها 
حممد فرحان اأمن �ص���ر احتاد الكرة 
احل���ايل، وح�ص���ره اأك���ر م���ن ثاثة 
ع�ص���ر �صخ�ص���ًا، وقّدم���ُت ورقة عمل 
احل�ص���ور  اأم���ام  فرح���ان  عر�ص���ها 
لاط���اع، ومت اعتماده���ا باالجم���اع 
وكان���ت  فيه���ا،  كاتانيت����ش  ملناق�ص���ة 
ت�ص���ّب ل�ص���الح االحت���اد والاعب���ن 

واملدرب نف�ص���ه يف كيفية التح�ص���ري 
لا�ص���تحقاقات املهّم���ة ويف مقّدمتها 
يف   2022 الع���امل  كاأ����ش  ت�ص���فيات 

قطر".

تهمي�ش املقرتحات
كاتانيت����ش  اأن  "الغري���ب  وي�ص���يف 
���ب بكّل م���ا ج���اء يف الورقة التي  رحَّ
اأعددته���ا، لكنها ُحفظ���ت يف االحتاد 
وال اأعرف �ص���بب عدم تنفيذها، وهذا 
اأّحد اال�صباب التي دعتني لاعرتاف 
بتق�ص���ريي يف عدم مكا�صفة االإعام 
الريا�ص���ي باحلقائق الت���ي اأّدت اىل 
تهمي�ش مقرتحات���ي وجلوء االحتاد 
ال�ص���ابق بن الفينة واالأخرى للقول 
اأن اللجن���ة الفني���ة عب���ارة ع���ن جلنة 
مقرتح���ات! ف���اإن كانت كذل���ك ملاذا مل 
ُتنّفذ؟ املوؤ�ص���ف اأن بع�ش املقرتحات 
اأ�ص���ري له���ا يف منا�ص���بات اأخرى من 
دون ِحفظ ملكّيته���ا وتعريف النا�ش 

عن �صاحبها!

اأوراق عمل
وبّن "ال ي�ص���تطيع اأي رئي�ش احتاد 
ُي���رّبئ  اأو ع�ص���و جلن���ة تنفذي���ة اأن 
نف�ص���ه من الرتاج���ع امل�ص���تمّر للكرة 
لق���ب  اإحرازه���ا  بع���د  م���ا  العراقي���ة 
اآ�ص���يا عام 2007 وما اآل اليه م�صري 
املنتخب الوطني يف كوؤو�ش اخلليج 
وت�ص���فيات بطولت���ي اآ�ص���يا وكاأ����ش 
الع���امل وغريها من املناف�ص���ات التي 
عج���ز م�ص���وؤولو االحت���اد اىل يومنا 
ه���ذا م���ن ت�ص���حيح امل�ص���ار ب�ص���بب 
تهمي����ش اللجن���ة الفني���ة وت�ص���كيلها 
لتجميل بيت االحت���اد مثل الديكور، 
واإال ما قيمة تواجد اأع�ص���اء اللجنة؟ 
هل الإلقاء التحّية و�ص���رب ال�صاي؟ اأم 
يفرت����ش اأن يطالب���وا ب���اأوراق عمل 
عليه���ا  ويحا�ص���بوا  يومي���ًا  تناق����ش 
كونه  جلنتهم �صاحبة االخت�صا�ش، 

ال اأن يظهر ع�صو االحتاد عرب التلفاز 
ليتحّدث �صكليًا عن املنتخب من دون 
التعّم���ق يف تفا�ص���يل فنّي���ة تك�ص���ف 

واقع اللعبة املتدهور"!

ده�صة الرميثي!
وق���ال "يف زم���ن االأخ حمم���د خلفان 
الرميث���ي رئي�ش االحت���اد االإماراتي 
لكرة القدم  للفرتة )2008 - 2011( 
�صاألني على هام�ش اإحدى البطوالت 
يف  املنتخب���ات  جلن���ة  يدي���ر  )م���ن 
االحت���اد العراق���ي(؟ فاأجبت���ه �ص���بعة 
دكات���رة، فقال با�ص���تغراب )حّق���ًا اأن 
و�صعكم اأف�ص���ل مّنا ولو مت ا�صتثمار 
عمل هوؤالء لت�ص���ّيدْت الكرة العراقية 
ال�صاحة العربية واالآ�صيوية(! ده�صة 
الرميثي توؤّكد اأن هناك اإهمال وا�صح 
لوجود ال�صخ�صّيات االأكادميية التي 
تتح�ّصر احتادات حُمرتفة على غياب 

اأمثالهم يف بلدانها".

تطوير املدربني
وذكر "ّمرة اجتمع ب���ي اأحمد عبا�ش 
اأمن �ص���ر احتاد كرة القدم االأ�ص���بق، 
وطل���ب مني اإعداد درا�ص���ة عن كيفية 
تطوي���ر ق���درات املدرب���ن املحّلي���ن 
اىل درج���ة تدعم جناحه���م يف املهام 
املحلية والدولية، ويواكبون الع�صر 
اجلدي���د لعل���م ك���رة الق���دم، وبالفعل 
وطموح���ة  �ص���املة  درا�ص���ة  عمل���ت 
و�ص���ّلمتها الي���ه، لكنه���ا �ص���اعت هي 
االأخ���رى ب���ن ملّفات اأع�ص���اء املكتب 
التنفيذي، و�صارحني عبا�ش بخجٍل 
عن ذلك، مع اأنه اأبدى حر�صه الكبري 
�ش،  ر قيمة التخ�صّ على الدرا�صة وقدَّ
فبالرغم من عمل���ه الأكر من 40 عامًا 
يف اإدارة اللعبة يناأى عن التدّخل يف 
اجلانب الفني ويوؤّكد على �ص���رورة 
اال�ص���تئنا�ش باملعني���ن في���ه قب���ل اأن 

يكتب مذّكرته اىل رئي�ش االحتاد".

ديكتاتورية ..وهيبة!
غي���اب  اأ�ص���باب  د.ل���زام  وب���ّن 
ال�صخ�ص���يات االأكادميي���ة عن مواقع 
احت���اد ك���رة الق���دم، بقول���ه "يف عام 
ف���زُت مبقع���د ع�ص���و  1994 عندم���ا 
احت���اد كرة الق���دم كان���ت الت�ص���كيلة 
زين���ل  د.عبدالق���ادر  م���ن  موؤلف���ة 
ود.�ص���امل كامل وه�ص���ام عطا عجاج 
وح�صن �صعيد واأحمد عبا�ش وبا�صم 
جمال، اأي خليط من الدكاترة ومعهم 
اأبرز االإدارين واأ�ص���هر النجوم، لكن 
ح�ص���ن  �ص���دام  ع���دي  ديكتاتوري���ة 
رئي����ش االحت���اد اآنذاك ا�ص���تبعدتني 
و�ص���ّمت  واأحم���د  د.زين���ل  ومع���ي 
اأ�ص���خا�ش ُمقّربة منه لتحتّل مقاعدنا 
التي ح�ص���لنا عليها بت�صويت الهيئة 
العام���ة م���ن دون علمن���ا عن اأ�ص���باب 
التغيري! وبرغم هذا االإق�ص���اء بقرار 
ف���ردي كان ع�ص���و االحت���اد واملدرب 
واحلكم ي�صعرون بقوة هيبتهم، ومل 
مت����ّش من اأّح���د، واأي اأعت���داء عليهم 
كاأّن���ه اأعت���داء على املكت���ب التنفيذي 
لاحت���اد! اأم���ا م���ا بع���د ع���ام 2003 
توقع���ت اأن ياأخ���ذ ال�ص���باب دوره���م 
يف قيادة االحتاد وُي�ص���َندوا بوجود 
نخب���ة م���ن االأكادميي���ن واأ�ص���حاب 
اخل���ربة فق���ط، ولي����ش كم���ا ج���رى 
يف موؤمت���رات انتخاب���ات املجال����ش 
و2011   2004( لاأع���وام  االأربع���ة 

و2014 و2021(".

تهديد امل�صتقبل
الفن���ي  الك���روي  اخلب���ري  وت�ص���اءل 
تهمي����ش  يت���م  َم���ْن  "مل�ص���لحة 
االأكادميي���ن يف جمل�ش اإدارة احتاد 
جلان���ه  بع����ش  اأو  درج���ال  عدن���ان 
املهّم���ة؟ ه���ل للُمقّرب���ن م���ن رئي����ش 
االحتاد اأم بتدبري منه لل�صيطرة على 
اأع�ص���اء املجل�ش؟ اأف�ص���ل عمل يقوم 

به كّل م�ص���وؤول �ص���واء يف الريا�صة 
عم���ل  فر����ش  يوف���ر  اأن  غريه���ا  اأم 
لاأكف���اء ليخدموا بلدهم، وبالن�ص���بة 
نتمّت���ع  كاأ�ص���اتذة يف اجلامع���ة  لن���ا 
برواتب جّيدة ومكانتنا االجتماعية 
حمرتم���ة وال نفّك���ر مبناف���ع االحتاد 
بقدر م�ص���اهمتنا يف اإيق���اف تدحرج 
اىل  الق���دم  ك���رة  ومنه���ا  ريا�ص���تنا 
بجه���ود  ُتبن���ى  ف���االأمم  الهاوي���ة، 
االإن�ص���ان ال�ص���ليم بدنّي���ًا وفكرّيًا من 
خ���ال الريا�ص���ة، وميكن بن���اء الف 
ملع���ب بط���راز حدي���ث وُمبه���ر، لكن 
الكب���ري يف  عندم���ا يح�ص���ل اخلل���ل 
اجلي���ل اجلدي���د فهذه م�ص���كلة كبرية 

ُتهدد م�صتقبل االأمم".

خرباء االحتاد
وب�ص���اأن تقييمه لعمل جلنة اخلرباء 
يف احت���اد ك���رة الق���دم احل���ايل، قال 
مزاج  رهن  اخل���رباء  تواجد  "بق���ي 
رئي����ش االحت���اد، فت���ارة يخت���ار 17 
 10 اىل  الع���دد  يقّل����ش  ث���م  خب���ريًا 
واأخريًا خم�صة، وهوؤالء ال عاقة لهم 
ببقية اللجان، عملية ُمرتبكة وعقيمة 
ال جدوى منها �صوى كتابة مقرتحات 
ال يوؤخذ بها! ويعلم درجال قبل غريه 
اأن اللجان هي �ص���احبة القرار االأّول 
يف جميع االحت���ادات املحرتفة التي 
تلت���زم باآلي���ة ُنظ���م االإدارة يف ك���رة 

القدم".
وتاب���ع "لي����ش �ص���حيحًا اأن يجتمع 
املكت���ب التنفي���ذي كّل ثاث���ة اأيام اأو 
اأ�ص���بوعيًا، فاالحت���اد الق���اري برغ���م 
واجبات���ه الكب���رية ال يجتمع �ص���وى 
مّرت���ن اأو ث���اث م���ّرات يف ال�ص���نة، 
وي���رتك بقي���ة االأي���ام للجان���ه تعم���ل 
ب�صكل متوا�ص���ل، وال�صلبية االأخرى 
هي تعين روؤ�صاء اللجان من اأع�صاء 
االحت���اد، وتعط���ى له���م �ص���احّيات 
ت�صريف االأعمال ويّتخذون قرارات 

م�ص���لحة  م���ع  اأحيان���ًا  تتنا�ص���ب  ال 
اللجنة لقّلة خرباتهم"!

ت�صريحات متناق�صة
ولفت اىل "�صرورة اإنهاء التناق�ش 
يف ت�ص���ريحات اأع�ص���اء االحت���اد، 
اجلدي���د  ال���دوري  ح���ول  ف���االآراء 
متعّددة اأّحدهم يقول �ص���يتم هبوط 
4 ف���رق واآخ���ر ُي�ص���ري اىل فريق���ن 
وثال���ث يوؤّك���د عل���ى ع���دم الهبوط! 
ولي����ش ه���ذا فح�ص���ب، ف���ا يوج���د 
للمنتخب���ات،  تدريب���ي  ا�ص���تقرار 
واحلالة �ص���ائبة با �ص���ابط يحكم 
االأكف���اأ،  امل���دّرب  اختي���ار  معاي���ري 
وعلي���ه اأق���رتح اعتم���اد ورق���ة عمل 
كل جلن���ة م���ن جلان االحت���اد وتتّم 
امل�ص���ادقة عليه���ا م���ن قب���ل املكت���ب 
و�ص���ائل  اأم���ام  وُتعل���ن  التنفي���ذي 
امل�ص���وؤولية  تتحّم���ل  ك���ي  االإع���ام 
الث���واب  تطبي���ق  م���ع  الكامل���ة، 

والعقاب كو�صيلة لتقييم العمل".

ورقة اإ�صالح
"اأجه���ل  حديث���ه  د.ل���زام  واختت���م 
تغييب���ي م���ن قب���ل عدن���ان درج���ال 
وهو اأّحد طاب���ي يف كلية الرتبية 
البدنية وعلوم الريا�ص���ة ملدة اأربع 
�ص���نوات، ولي�ش ل���دّي تقاطع معه، 
واأعلن ع���رب املدى عن ا�ص���تعدادي 
الك���رة  اإ�ص���اح  ورق���ة  لكتاب���ة 
العراقية بالت�صاور مع كل املُبدعن 
�صات متنّوعة  املُخل�ص���ن من تخ�صّ
وتاأخذ باآراء املُختلفن واملتوافقن 
وت�ص���ّب اجلهود جميعًا يف النهاية 
الإنقاذ اللعب���ة من الهاوي���ة املُخيفة 
التي جنهل م�ص���ريها، واآن االأوان 
اأن ن�ص���ع معاي���ري علمي���ة الختي���ار 
الاع���ب وال م���كان للك�ّص���اف بع���د 
اليوم، فاملوهوب ُيعّرف عن نف�ص���ه 
يف م�صاألتن فطرّيتن هما الذهنية 
مثل رّدة الفعل القوية واال�صتجابة 
اخلا�ص���ة  والبدني���ة  االأق���وى 
اأم���ور  وه���ي  والق���وة،  بال�ُص���رعة 
كامن���ة ال ُترى، بل ع���رب اختبارات 
فنّية ُمقّننة علمّيًا ت�ص���تلزم زّج اأكر 
من 40 كلية للرتبية البدنية وعلوم 
الريا�ص���ة يف ثورة اإ�ص���اح كروية 

كبرية".

 بغداد / املدى

اأم����ش االأول بطول���ة بغ���داد  اختتم���ت 
لل�ص���باب والنا�ص���ئن لاإن���اث والذكور  
مب�ص���اركة   2022 لع���ام  بال�ص���طرجن 
35 العب���ًا والعب���ة من حمافظ���ة بغداد 
بح�صور رئي�ش احتاد ال�صطرجن ظافر 

عبد االأمري اجلبوري.
وقال �ص���عد الكناين مدي���ر اإدارة احتاد 
ال�صطرجن ل�"املدى" اأن امل�صاركن مّثلوا 
21 العب���ًا دون 16عامًا و6 العبن دون 
18عامًا والعبن اإثنن لكل من 20 عامًا 
للذكور ومثلها لاإناث والعبتن لكل من 
فئة 18عامًا لاإناث ومثلها لفئة 16عامًا 
من االإناث اأي�ص���ًا . واأ�صاف "مت تنظيم 
البطول���ة وفق���ًا للنظ���ام ال�صوي�ص���ري، 

وبواق���ع 5 ج���والت، وبزم���ن قدره 15 
دقيق���ة، مع اإ�ص���افة 10 ثواين لكل نقلة 

ُمنجزة تراكميًا ح�ص���ب نظام في�ص���ر". 
رئي����ش  البطول���ة  "ح�ص���ر  واأو�ص���ح 

اآخ���ر  للوق���وف عل���ى  االحت���اد، وذل���ك 
حت�ص���ريات ال�ص���باب البغدادي ومدى 
تطّور م�صتواهم وانتقاء االأف�صل بينهم 
لرعايته وتاأهيله للم�صاركات الدولية". 
وذكر �ص���عد "اأ�ص���فرت النتائج النهائية 
لفئ���ة دون 16عامًا اإن���اث عن فوز طيبة 
مه���دي عطية وجاءت غزل ن���وار اأحمد 
ثاني���ة، ويف فئ���ة دون 18 عام���ًا اإن���اث 
حّلت نهاد �ص���باح نوري االأوىل ورتاج 
�صعد حم�صن الثانية، ويف فئة دون 20 
عام���ًا اإناث حقق���ت وداد �ص���باح نوري 
املركز االأول وزين���ب كاظم نالت املركز 
الث���اين". ووا�ص���ل يف قول���ه "اأنت���زع 
عبدالله �صنان �صدارة فئة دون 16عامًا 
ذكور وح���ّل علي زي���ن العابدين حميد 
و�صيفًا له، ويف فئة دون 18 عام ذكور 

ج���اء عل���ي فرا�ش قا�ص���م اأّواًل ث���م اأحمد 
ح�ص���ن عب���د ثاني���ًا، ويف فئ���ة دون 20 
عام ذكور فاز ح�صن عادل باملركز االأّول 
وح�صل ربيع �ص���باح نوري على مركز 

الو�صيف. 
وب���ّن "اأن �ص���عاد عب���د االأم���ري �ص���لوم 
اأ�ص���رفت عل���ى بطول���ة بغ���داد، واحلكم 
ال���دويل �ص���عد حم�ص���ن الكن���اين حكمًا 
���د جهدهما حمم���ود عقيل  عام���ًا، وع�صّ
وط���ال الزعي���م وب�ص���ار عب���د احلمي���د 
امل�ص���طفى )مدربو املنتخب الوطني(. 
اجلدير بالذك���ر اأن اأبطال بطولة بغداد 
ُه���م م���ن �ص���يمّثل العا�ص���مة يف بطولة 
العراق للفئ���ات العمرية ذاته���ا للذكور 
واالإن���اث واملوؤّم���ل اإقامتها مطلع �ص���هر 

اأيلول القادم.
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قا�صم لزام لم يعد يلتزم ال�صمت ويك�صف الم�صتور:

اأنا م�صتعّد لإ�صالح الكرة بثورة 40 كلية .. ومقرتحات اخلرباء 
رهينة مزاج درجال!

دنا القارة .. وريا�صتنا الى الهاوية الُمخيفة!   هيبتنا قوّية في زمن الديكتاتورية .. والرميثي توّقع ت�صيُّ

6 اأبط��ال يمثل��ون بغ��داد ف��ي بطول��ة الع��راق بال�ص��طرنج

 محمد حمدي
كلمة صدق

اأعل���ن االحت���اد العراق���ي لكرة الق���دم، اعتم���اد االتفاقية م���ع رابطة 
الدوري االإ�ص���باين لاإ�صراف على م�ص���ابقة دوري املحرتفن لثاث 

�صنوات.
خط���وة تب���دو يف ظاهره���ا طموحة ج���دًا نحو االنتق���ال اىل العمل 
االح���رتايف للمو�ص���م بع���د املقبل، ولكنها غ���ري مكتملة بامل���ّرة ما مل 
تو�ص���ع وفق���ًا لقانون و�ص���وابط دقيقة ت�ص���من �ص���ريها بدقة على 
م���ا اأعلن عنه و�ص���يتم تطبيقة ولي�ش جمرد اإع���ان معر�ش للتغيري 
بح�صب متطّلبات املوقف وامل�صهد، وهنا ال نريد التقليل من �صاأن ما 
مت االإعان عنه بقدر ما نودُّ اأن نذكر به قبل �صنوات اأي�صًا باإعانات 

م�صابهة مل تَر النور.
ونّظم االحتاد العراقي لكرة القدم اجتماعًا لروؤ�ص���اء وممثلي اأندية 
ال���دوري املمت���از مع ممثل رابطة الدوري االإ�ص���باين لكرة القدم )ال 
ليغ���ا( للحديث عن اآلّي���ة وطريقة عم���ل الرابطة واإدارته���ا للدوري 
االإ�ص���باين لتطبيقها يف دوري املحرتفن الذي �صينطلق يف املو�صم 

.2024-2023
وحت���ى دون ح�ص���ور ممثل الدوري اال�ص���باين فاإن احل�ص���ول على 
اآلية العمل لي�ش باالأمر الع�ص���ري، ولدينا ع�صرات الدرا�صات الدقيقة 
التي ت�ص���رح وتوّث���ق طريقة العمل يف اإ�ص���بانيا وانكل���رتا واأملانيا 

وغريها من الدول.
التعامل باملثل

نطال���ُع بن احل���ن واالآخر اإج���راءات �ص���ادمة ج���دًا تطّبقها بع�ش 
ال���دول العربية حتدي���دًا مع الف���رق والوف���ود الريا�ص���ية العراقية 
مبنعه���ا م���ن الدخول وامل�ص���اركة يف �ص���لوك م�ص���تهجن ال ميت اىل 
ال���روح الريا�ص���ية وعاق���ات االإخ���وة والربوتوكوالت امل�ص���رتكة 
ب�ص���لة، واآخرها ما ح�صل لبعثة منتخب املاكمة يف م�صر ال�صقيقة 
وقبله���ا يف املغ���رب واجلزائر، م���ع كل ذلك احليف ال���ذي يلحق بنا 
ت�ص���رُّ وف���ود عراقية اأخ���رى عل���ى التواجد ب���ذات البل���دان واإقامة 
مع�ص���كراتها فيها، وكاأّن ما ح�ص���ل اأم�ش مع اأ�صقائهم ال يعنيهم! هنا 
ت�ص���كن العربات ولناأخذ مثا مع�صكر نادي القوة اجلوية يف م�صر 
اأي�ص���ًا، اأعتقد اإننا بحاجة ما�ّص���ة اليوم اىل برجمة مواقف م�صرتكة 

حتفظ لنا كرامة الريا�صة العراقية ولي�ش التغريد خارج ال�صرب!
مالعب جاهزة

اأركان دوري املحرتف���ن  اأح���د  الرتاخي����ش االآ�ص���يوية واملاع���ب 
املن�ص���ود، والتح�ص���ري للحدث املهم ُيكمن يف درا�ص���ة امللف بعناية 
فائقة بالن�ص���بة الأنديتنا امل�صاركة يف الدوري املمتاز، والغريب هو 
اإهمال ماعب كبرية وحديثة على ح�ص���اب ماعب بائ�ص���ة باأر�صية 
م���ن النجي���ل اال�ص���طناعي اختارته���ا بع����ش االأندية اأر�ص���ًا لها يف 
مباريات ال���دوري، رمّبا التحّجج بُبعد امل�ص���افة عن اأقرب ملعب اأو 
تكاليف اال�ص���تئجار، ولكنه���ا بجميع الظروف واالأحوال االأن�ص���ب 
لهذه االأندية فوجود ملعب الكوت يف الو�صط بطاقة 20 األف متفّرج 
وملعب �ص���وق ال�ص���يوخ يف ذي قار ب�ص���عة 12 األف متفّرج، وملعب 
الزبري، وقريبًا ملعب كركوك وغريها من املاعب الع�ص���بية �صت�صدُّ 
اىل م�صتوى كبري ن�صبة العجز يف املاعب ف�صًا عن االإعان عنها.

منا�صب اإدارية
�ص���هد ال�صهر املن�ص���رم وبداية ال�صهر احلايل ح�ص���ول العراق على 
منا�ص���ب اإداري���ة مهم���ة على م�ص���توى اآ�ص���يا وغرب اآ�ص���يا والعرب 
للرئا�ص���ة اأو نائب الرئي�ش اأو رئا�ص���ة جلان، هذه املنا�صب البد لها 
اأن تع���ّزز قدرة الع���راق على تنظيم البطوالت على اأر�ص���نا وهو ما 
ن�ص���عى نحوه جاهدين، ومن املهم يف ه���ذا الظرف اأن تبادر وزارة 
ال�ص���باب واللجنة االأوملبية اىل عقد اجتم���اع خا�ش اأو عمل رابطة 
للم�ص���وؤولن العراقي���ن وبلورة خّط���ة عمل جديدة تدعم ق�ص���ايانا 
وملّفاتنا الريا�ص���ية بق���ّوة وتوجيه العمل بتنظي���م واآلية ُمربجمة 
وال يجيب اأب���دًا اأن ننتظر املواقف اخلارجية واجتهاد امل�ص���وؤولن 

ومواقفهم.
اىل احتاد ال�صحافة

اأخ���ريًا ..اإ�ص���ارة اىل االحت���اد العراق���ي لل�ص���حافة الريا�ص���ية م���ع 
التقدي���ر، نطالع يوميًا �ص���فر وم�ص���اركة الوف���ود العراقية مبختلف 
االألعاب با مرافق �ص���حفي مع الوفد لتغطية امل�ص���اركة، بالرغم من 
وج���ود اتفاقّيات وبروتوك���والت وكاأّنها عملّية مق�ص���ودة لتهمي�ش 
دور االإع���ام! واأمتّن���ى اأن توؤخذ املاحظة بعن االعتب���ار واإال فاإن 

القادم ال ينّذر بتواجدهم اأبدًا بق�صد اأو دون ق�صد!

اآلية املحرتفني .. وتراخي�ص الأندية

التراخي�ش االآ�صيوية والمالعب 
اأحد اأركان دوري المحترفين 
المن�صود، والتح�صير للحدث 

المهم ُيكمن في درا�صة الملف 
بعناية فائقة بالن�صبة الأنديتنا 

الم�صاركة في الدوري الممتاز

 بغداد / املدى

اأعل���ن احتاد ك���رة القدم ع���ن موافقته 
عل���ى زيادة ع���دد الفرق امل�ص���اركة يف 
ال���دوري املمتاز لك���رة ال�ص���االت اإىل 
16 فريق���ًا ابتداًء من مو�ص���م 2022-

.2023
ج���اء ذلك وفق���ًا للمذكرة الت���ي رفعتها 
جلنة كرة ال�ص���االت وال�ص���اطئّية اإىل 
املكتب التنفيذي لاحتاد، وتاأتي هذه 
الزي���ادة من اأجل ات�ص���اع رقعة اللعبة 
اأغل���ب حمافظاتن���ا العزيزة،  لت�ص���مل 
وه���و م���ا �ص���ينعك�ش باالإيج���اب على 
امل�ص���توى الع���ام لل���دوري، وبالت���ايل 

تع���م الفائ���دة الفنّية عل���ى منتخباتنا 
الوطنية.

وبح�صب املوافقة، فاإن اأندية )احل�صد 
ال�ص���عبي وال�صباب الب�ص���ري واآليات 
ال�ص���رطة وبلدية الب�ص���رة( اأ�صبحت 
ر�ص���ميًا �ص���من اأندية الدوري املمتاز 
ال�)16( بع���د اأن متَّ اإلغاء الهبوط لهذا 
املو�صم، وتقّرر اأي�ص���ًا انطاق دوري 
كرة ال�صاالت ملو�صم )2023-2022( 
يف اخلام����ش والع�ص���رين م���ن �ص���هر 

ت�صرين االأول املقبل.
يوا�ص���ل  ذاته���ا،  اللعب���ة  �ص���ياق  يف 
ال�ص���االت  لك���رِة  الوطن���ي  منتخبن���ا 
يف  املق���ام  مع�ص���كره  يف  تدريبات���ه 

مدين���ة �ص���رياز االإيراني���ة ا�ص���تعدادًا 
يف  �ص���تقام  الت���ي  اآ�ص���يا  لنهائي���ات 
الكوي���ت للف���رتة من 27 اأيل���ول اإىل 8 

ت�صرين االأول 2022.
ويواج���ه منتخبن���ا تايان���د ي���وم 27 
ظه���رًا،   2 بال�ص���اعة  املقب���ل  اأيل���ول 
ويلتق���ي ُعم���ان يوم 29 من���ه يف متام 
ال�صاعة 5 ع�ص���رًا، ثم يختتم مبارياته 
يف  الكوي���ت  ام���ام  املجموع���ات  دور 
الق���ادم  االأول  ت�ص���رين  م���ن  االأول 

بال�صاعة 8 م�صاء.
وعلمت )املدى( اأن االحتاد االآ�ص���يوي 
كل���ف احلك���م ال���دويل لكرة ال�ص���االت 
هاوكار �ص���االر لقيادة نهائي���ات كاأ�ش 

اآ�صيا لكرة ال�صاالت يف الكويت.
من جهة اأخرى، اأقيمت قرعة نهائيات 
دوري االأ�ص���بال لف���رق املمت���از، مبقر 
االأول  النائ���ب  بح�ص���ور  االحت���اد 
لرئي����ش االحت���اد علي جبار وع�ص���و 
جلنة امل�ص���ابقات علي عبي�ش وممثلي 

الفرق املتاأّهلة.
ومّت حتدي���د موع���د انط���اق الدوري 
ي���وم ال�ص���بت املواف���ق الع�ص���رين من 
اآب احل���ايل. واأ�ص���فرت القرع���ة ع���ن 
بلق���اء  االأوىل  اجلول���ة  مواجه���ات 
فريقي اجلوية واملين���اء، والطلبة مع 
الكهرباء، و�ص���يكون القا�صم يف حالة 

انتظار يف الدور االأول.

زيادة فرق دوري كرة ال�صالت اإىل 16 فريقًا
 متابعة / املدى

ي�ص����تمر احلديث ب�ص����اأن التعاقد ال�ص����اد�ش لرب�صلونة 
االإ�ص����باين هذا املو�ص����م، حي����ث جنح����ت اإدارة خوان 
البورت����ا يف التعاق����د مع جن����م ت�صيل�ص����ي االإنكليزي، 
ماركو�����ش األون�ص����و. وت�ص����عى اإدارة خ����وان البورتا 
����ات التتويج  الإع����ادة بر�ص����لونة م����ن جدي����د اإىل من�صّ
�ص����نوات  لع����دة  دام  غي����اب  بع����د  والقاري����ة  املحلي����ة 
ب�ص����بب االأزم����ات االقت�ص����ادية والفني����ة يف الفري����ق. 
وجنح����ت االإدارة يف اإب����رام العدي����د م����ن ال�ص����فقات 

الهجومي����ة والدفاعية هذا املو�ص����م، ليك�ّص����ر البار�ص����ا 
ع����ن اأنيابه يف مو�ص����م االنتق����االت ال�ص����يفية. ووفقًا 
لل�صحفي  كري�ص����تيان فالك، فاإن هناك اتفاق على عقد 
ب����ن بر�ص����لونة ومارك�ش األون�ص����و، ظهري ت�صيل�ص����ي 

االإنكليزي حتى 2025.
واأو�ص����ح فال����ك، اأن م����ن املتوّق����ع اأن يكّل����ف اإنتق����ال 

األون�صو اإىل بر�صلونة بن 5-7 مليون يورو.
و�صيكون األون�ص����و التوقيع هو ال�صاد�ش لرب�صلونة، 
م�ص����توى  عل����ى  الفري����ق  موا�ص����م  اأف�ص����ل  اأح����د  يف 
التح����ّركات يف املريكات����و. وميتلك النجم االإ�ص����باين 

ماركو�ش األون�ص����و، عقدًا مع ت�صيل�ص����ي، حتى �صيف 
2023، بينما يبلغ الظهري االأي�ص����ر الذي بداأ م�صريته 
الريا�ص����ية مع ريال مدريد، من العم����ر، 31 عامًا. من 
جه����ة اأخرى، ُيخّطط االإ�ص����باين ت�ص����ايف هرينانديز، 
بن����ادي  الق����دم  لك����رة  االأّول  للفري����ق  الفن����ي  املدي����ر 
بر�ص����لونة، عل����ى اإجراء ع����ّدت تبديات على ت�ص����كيل 
فريقه االأ�صا�ص����ي، خ����ال الفرتة املقبل����ة، بعد التعادل 

املخّيب لاآمال اأمام رايو فاليكانو.
و�ص����قط الفريق االأول لك����رة القدم بنادي بر�ص����لونة، 
يف فخ التعادل ال�ص����لبي، اأمام �ص����يفه رايو فاليكانو، 

عل����ى ملع����ب كام����ب ن����او، يف اأوىل ج����والت الدوري 
االإ�ص����باين. وجنح الفري����ق االأول لكرة الق����دم بنادي 
بر�صلونة االإ�صباين، بت�صجيل كل عنا�صره اجلديدة، 

فيما عدا الفرن�صي جويل كوندي.
الفريق االأول لكرة القدم يف بر�ص����لونة، يح�صل على 
دع����م كبري من الرئي�ش خوان البورتا، حيث جنح يف 
التعاقد مع عدد من جنوم ال�ص����ف االأول حول العامل، 
اأبرزهم البولندي روبرت ليفاندوف�صكي، االإيفواري 
الدمنارك����ي  رافيني����ا،  الربازيل����ي  كي�ص����ي،  فران����ك 

اأندريا�ش كري�صتين�صن والفرن�صي جول كوندي.

األ���ون�������ص���و ال���ت���وق���ي���ع ال�������ص���اد����ص ل��رب���ص��ل��ون��ة

د.قا�سم لزام
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لتحديد الطرق التي ت�ساهم بها تكنولوجيا 
املعلوم���ات يف العبودي���ة احلديث���ة، دعنا 
نلق���ي نظ���رة على النظ���ام البيئ���ي الرقمي 
اليوم ونقارنه بالتعريفات املقبولة عموًما 
دعون���ا  التقليدي���ة،  بالعبودي���ة  املتعلق���ة 
نت�س���اءل ب���دءا، م���ا ه���و العب���د يف ع�س���ر 
جمتم���ع املعلوم���ات، واالت�س���ال املف���رط، 
والبيانات ال�سخمة والذكاء اال�سطناعي؟ 
وماهي �سروط الرقيق الرقمي والعبودية 

الرقمية؟
هدفن���ا هن���ا ه���و اإلق���اء نظ���رة نقدي���ة على 
الكيفي���ة التي يغذي بها االقت�س���اد الرقمي 
هذا ال�سكل اجلديد من العبودية احلديثة.
وبالت���ايل، ف���اإن التحيز يف ه���ذه املقالة ال 
يتمث���ل يف االإ�س���رار عل���ى الطريق���ة التي 
ا�س���تخدم بها الع���امل االإجرام���ي التقنيات 
اأن�س���طته  اأداء وربحي���ة  الرقمي���ة لزي���ادة 
االإجرامي���ة مثل )االجتار بالب�س���ر(، ولكن 
)التج���ارة  مث���ل  احلي���ة  املج���االت  ���ا  اأي�سً

وا�ستغالل احليوانات(على �سبيل املثال.
ميك���ن تعري���ف العب���د الرقم���ي عل���ى ان���ه 
�س���خ�س لي����س يف حال���ة حرة، ويخ�س���ع 
يعام���ل  ال���ذي  لل�س���يد  املطلق���ة  لل�س���لطة 
االإن�س���ان عل���ى اأنه �س���لعة ميكن �س���راوؤها 
تف�س���رات  وهن���اك  وامتالكه���ا.  وبيعه���ا 
عل���ى منظورامل�س���تهلك  اعتم���اًدا  خمتلف���ة 
ومنظورال�س���خ�س الذي يعم���ل يف تقدمي 
اخلدم���ات. ووفًق���ا للمنظ���ور االأول، ف���اإن 
حقيقة كونك ملزًما باملرور عرب املن�س���ات 
اخلدم���ات  عل���ى  للح�س���ول  الرقمي���ة 
)التوظي���ف، النق���ل، ال�س���حة، اإل���خ( جعل 
االأفراد اأ�سرى للمن�سات الرقمية..وميكن 
اعتباره���م اأ�س���رى الأن االأ�س���ر، لي�س لديه 
خي���ار )غ���ر اال�س���تغناء عنه، وه���و لي�س 
خياًرا( كما انه اأ�س���ر الأنه اأ�س���بح معتمدا 
عل���ى خدم���ة رقمي���ة وم���ورد ؛وهو اأ�س���ر 
اأي�س���ا ب�س���بب العمل اخلادع كموظف غر 
م�س���رح ب���ه وغ���ر مدف���وع االأج���ر ب���دون 

تغطية ال�سمان االجتماعي.
والأن احل���رب هي اأحد م�س���ادر العبودية، 
يف ف���رات خمتلف���ة من التاري���خ، فقد كان 
االأ�س���رى عبيًدا.والأنن���ا نعي�س يف ظروف 
حرب اقت�س���ادية دائمة عل���ى نطاق عاملي.
واالقت�س���اد الرقم���ي ه���و جزء م���ن منطق 
لي���ربايل للبح���ث ع���ن الرب���ح. فق���د عم���ل 
التحول الرقمي على ا�س���تبدال االأ�سخا�س 
لنف�س���ه  ي�س���مح  العب���د  وب���داأ  ب���االآالت 
بال�سيطرة واال�س���تعباد الأنه عبد حلاجاته 
وعاداته و�سغفه، وقد يكون هذا هو احلال 
بالن�س���بة لبع�س الذين طوروا �س���لوكيات 
اأو  اإدماني���ة عل���ى ال�س���بكات االجتماعي���ة 
اأدمنوا االألعاب عرب االإنرنت. فال�سخ�س، 
مهم���ا كان عمره، ال���ذي يعاين من اخلوف 
امل�س���تمر من فقدان �سيء ما ومن ال�سياع، 
تاأه���ب دائ���م، وي�س���بح  يك���ون يف حال���ة 
م�س���تعبدا، ومعتم���دًا، مثل عب���د من العامل 

القدمي، على �سيده.
عم���ل  ظ���روف  اإىل  اأ�س���ر  اأن  فق���ط  اأود 
املوظفني يف امل�سانع التي ت�سنع املعدات 
حدث���ت  حي���ث  ال�س���ني  يف  االإلكروني���ة 
ف�س���يحة انتحار يف م�س���نع فوك�س���كون، 
كم���ا  بالروبوت���ات  املوظف���ني  وا�س���تبدال 
املث���ال.  �س���بيل  عل���ى  اأم���ازون  ح���دث يف 
ويف الواق���ع، ينطب���ق ه���ذا عل���ى العدي���د 
م���ن ال�س���ناعات الت���ي تتطل���ب املزي���د من 

التكنولوجيا واملراقبة الرقمية.

ه���ل �س���تكون ظ���روف العمل ه���ذه مالئمة 
والع�س���رين؟  احل���ادي  الق���رن  القت�س���اد 
االإره���اق،  ال�س���خ�س  يواج���ه  عندم���ا  اأي 
واالبتزاز، والتنمر وعندما تكون املراقبة 
والتقيي���م دائم���ة ؛وعندم���ا تخ���دم ظروف 
العمل وممار�س���ات االإدارة قبل كل �س���يء، 
منط���ق الربح والربحية ل�س���الح عدد قليل 
ولك���ن عل���ى ح�س���اب غالبي���ة الب�س���ر..اأال 
يح���ق لنا اأن ن�س���األ اأنف�س���نا اإذا كانت هذه 
الظروف، لي�س���ت مماثلة لتلك التي يعاين 
منها بع�س العبيد، وال �س���يما اأولئك الذين 
مينحهم �س���يدهم ح���ق العم���ل يف اخلارج 
باالإ�س���افة اإىل خدمتهم لل�سيد؟ الفكرة هي 
اأن���ه من االأف�س���ل عدم ت���رك العبد يف حالة 
تبعية مبا�سرة ودائمة، وان مينحه ال�سيد 

ما يكفي للبقاء على قيد احلياة.
وفيم���ا يتعل���ق مب�س���األة ال�س���لطة املطلق���ة 
لل�س���يد، ففي النظام البيئي الرقمي، ميكن 
العث���ور عل���ى تعريف ال�س���يد يف الالعبني 
املهيمن���ني عل���ى ال�س���بكة، الذي���ن يتقن���ون 
الرقمي���ة.  واخلدم���ات  التحتي���ة  البن���ى 
الفاعل���ون  ه���وؤالء  قوتهم،ي�س���ع  وبحك���م 
)ويفر�س���ون( قواع���د االقت�س���اد الرقمي، 
تل���ك املتعلق���ة ب�س���لوكيات وا�س���تخدامات 
الت���ي  االأخ���رى  الفاعل���ة  جمي���ع اجله���ات 
ت�س���تخدمها: املنظمات العامة واخلا�س���ة، 
واالأف���راد، باالتف���اق م���ع احلكوم���ات م���ن 
البل���دان الت���ي اأت���وا منها.ويفر�س مقدمو 
يقبله���ا  ا�س���تخدام  �س���روط  اخلدم���ات 
االأ�س���خا�س دون قراءته���ا، اأو حت���ى دون 
فهمه���ا م���ن اأجل احل�س���ول عل���ى خدمة ال 
ميكن اأن تندرج حتت املوافقة الواعية من 

قبل االفراد.
ويتعامل قادة ال�سركات الرقمية على اأنهم 
اأ�سياد العامل،مع تواطوؤ مفتوح اإىل حد ما 
م���ن بع�س احلكوم���ات، ولدع���م فكرة قوة 
عمالقة ال�سبكات هوؤالء،يتم فر�س �سروط 
اال�س���تخدام بوا�سطة املن�س���ات من جانب 
واحد ؛ويقبل امل�ستخدمون هذه ال�سروط 
م���ن دون اأن يتمكن���وا م���ن ا�س���تجوابهم، 
ويخ�س���عون له���ا طواعي���ة ؛ام���ام املوقف 
املتواطئ اأحياًنا للقوى ال�سيا�س���ية، الذي 
يفر�سه اقت�ساد ليربايل، لت�سجيع االبتكار 
التكنولوجي والتكنولوجيا الرقمية ؛كما 
ان هنال���ك القليل من العقوب���ات وغالًبا ما 

تكون غررادعة بدرجة كافية.
لقد اأت���اح اال�س���تعمارالرقمي الذي بداأ يف 
نهاي���ة الق���رن املا�س���ي اقت�س���اد البيانات. 
االنتب���اه  اقت�س���اد  اإىل  ه���ذا  تط���ور  وق���د 
املراقب���ة،  واقت�س���اد  العاطف���ة  واقت�س���اد 
والتي يتم تعزيز فعاليتها من خالل الذكاء 
اال�س���طناعي. ه���ذه راأ�س���مالية حقيقي���ة. 
ف���اإن  فريدمان���ز،  ميلت���ون  يق���ول  وكم���ا 
العبودي���ة هي اإح���دى االأ�س����س التاريخية 
للراأ�س���مالية.وهكذا تط���ورت املمار�س���ات 
�س���خمة  جمموع���ة  اإىل  لت���وؤدي  الرقمي���ة 
م���ن البيان���ات عرباإدخال البيان���ات للعامل 

والكون..و�س���وق البيان���ات غر �س���فاف، 
�س���واء كان ذلك ب�سبب االأ�سواق القانونية 
غ���ر  االأ�س���واق  اأو  اإل���خ(  )ال�سما�س���رة، 
ال�س���وداء(، واجلرائم  امل�سروعة )ال�سوق 
االإلكرونية. وهذا ي�س���رح بجميع اأنواع 
واالإجرامي���ة  التع�س���فية  التج���اوزات 
املت�س���اربة  واال�س���تخدامات  واالإرهابي���ة 
لها،فالبيان���ات لها قيمة معين���ة والبيانات 
التي مت جمعها على مدى عقدين من الزمن 
م���ن قبل اجله���ات املهيمن���ة تتي���ح لها قوة 
اقت�سادية غر م�سبوقة وت�سعها يف موقع 
الق���وة وال�س���لطة، والقدرة عل���ى التاأثر.

وه���ذا التقدم هو ر�س���يد كب���ر للتطورات 
امل�س���تقبلية ب�سبب تقارب علوم الكمبيوتر 
والعل���وم املعرفي���ة واالإلكروني���ات وعلم 
االأحياء. وبالتايل فاإن ا�ستغالل البيانات، 
ال �س���يما يف جم���ال ال���ذكاء اال�س���طناعي، 
ي�س���مح له���م بفر����س املزيد من احلو�س���بة 
واالأمتتة والروبوتات وا�س���تبدال التحكم 
الب�سري والب�س���ري بوا�سطة الروبوتات. 
وه���ذا يع���زز ويط���ور العبودي���ة الرقمي���ة 
وي�س���اعف اآثارها. وهذا ميك���ن اأن يجعل 
يتخل����س  ال���ذي  ال�س���يد  يف  يفك���ر  امل���رء 
م���ن العب���د الذي اأ�س���بح كبًرا يف ال�س���ن، 
ولي����س كفوؤًا مبا في���ه الكفاي���ة - وبالتايل 
عفا عليه الزمن، الأنه ي�س���كل فًما يفرط يف 
اإطعام���ه.اذن ت���ربز هن���ا معاملة االإن�س���ان 
ك�س���لعة اإىل احل���د الذي يكون في���ه التواأم 
الرقم���ي لالأ�س���خا�س ال يق���ل اأهمي���ة ع���ن 
االأ�س���خا�س اأنف�س���هم، اأو حتى اأكرث اأهمية 

من االأ�سخا�س اأنف�سهم..
ومع االإنرنت، يكون الوهم كامال، �س���واء 
كان االأم���ر يتعل���ق باحلقيق���ة - وباالأخبار 
يتعل���ق  االأم���ر  كان  اإذا  م���ا  اأو  املزيف���ة، 
احل���رة  واالإرادة  الذات���ي  باال�س���تقالل 
للنا�س. ويف الواقع، ت�سر�س���د اختيارات 
امل�ستخدم بخوارزميات ي�سممها وينفذها 
مقدم���و اخلدم���ة خلدمة م�س���احلهم. ومع 
ذل���ك، يت���م احلفاظ عل���ى االأوه���ام اإىل حد 
كب���ر م���ن خ���الل اخلطاب���ات الت�س���ويقية 
الفاعل���ة  للجه���ات  الزائف���ة  والفل�س���فية 

املهيمنة على ال�سبكة.
جر����س  لديه���م  فق���ط  ال�س���ادة  تاريخي���ا، 
اخل���دم  اأو  ال�س���جناء  اأو  العبي���د  لن���داء 
النظ���ام  م���ع  االآن  اإجباره���م.  وو�س���ائل 
الرقم���ي، ميك���ن للجمي���ع اأن يكون���وا يف 
االإلكروني���ة  للمنبه���ات  فع���ل  رد  حال���ة 
التطبيق���ات  م���ن  املنبعث���ة  والتنبيه���ات 
م���ع  يتفاعل���ون  امل�س���تخدمني  جلع���ل 
االأ�س���ياء االإلكروني���ة واحلا�س���وبية يف 
ت�س���ليم كام���ل، اأي كعبيد.وما ه���و موؤمل، 
وبالتايل ي�س���عب حماربته، هو اأن بع�س 
ه���وؤالء االأ�س���خا�س اأ�س���بحوا معتمدي���ن 
كلًي���ا تقريًب���ا بدافع احلب: لقد اأ�س���بحوا 
وخدم���ات،  ودم،  حل���م  م���ن  روبوت���ات 
واأدوات لتقدي���ر ال���ذات واملراقبة الذاتية 
م���ن  حلظ���ة  ل���كل   - االإنرن���ت  ع���رب   -

حياتهم. ويتما�س���ى هذا مع التيار العابر 
لالإن�س���انية واملروجني لبع����س تطبيقات 
يعت���ربون  الذي���ن  اال�س���طناعي،  ال���ذكاء 
االأفراد كنظم معلومات يجب حت�س���ينها، 
والذين يعاجلون االأ�سخا�س واإمياءاتهم 
واأج�س���ادهم،  وم�س���اعرهم  وعواطفه���م 
كم�س���ادر للمعلومات اخل���ام. وقد عملوا 
عل���ى توجي���ه االأ�س���خا�س والتحك���م بهم 
ممار�س���اته  وب�س���بب  وهك���ذا  رقمي���ا. 
الرقمي���ة، مل يعد لدى ال�س���خ�س اأي وقت 
ا�س���تخداماته  حولت���ه  وبالت���ايل  ف���راغ، 

الرقمية اىل عبد!
ويتب���ع التو�س���ع الرقم���ي نف����س منط���ق 
التو�س���ع اال�ستعماري، اأي غزو االأرا�سي 
واملواد اخل���ام )البيانات(. لذلك لي�س من 
املهيمن���ني  الالعب���ني  اأول  اأن  امل�س���تغرب 
على ال�س���بكة جاءوا م���ن الثقافة االأجنلو 
�سك�س���ونية، م���ع تقالي���د العبودية.اأما ما 
فلي����س  “امل�س���تقلني”،  بالعم���ال  ي�س���مى 
لديه���م خيار اآخر �س���وى و�س���ع اأنف�س���هم 
يف خدمة املن�س���ات الرقمية والعمل لعدد 
كبر من ال�س���اعات مقابل اأجر منخف�س، 
وبدون حماية اجتماعية، وحتت اإ�سراف 
رقمي.والتخل���و املراقبة من الت�س���ابه مع 
ظروف اال�س���تعباد يف الع�سور الو�سطى 

حيث كانت حرية الفالحني م�ستلبة..
هل ميكن اذن اعتبار املمار�س���ات الرقمية 
اأ�س���كااًل جدي���دة م���ن العبودي���ة احلديثة، 
الأن درجات اال�سرقاق املختلفة اأ�سبحت 
ممكن���ة م���ن خ���الل الثغ���رات القانوني���ة 
والقوانني غر املالئمة واملطبقة اأو حتى 
واالإرادة  التنظي���م  اإىل  االفتق���ار  ب�س���بب 
ال�سيا�س���ية. ف�س���ال ع���ن االقت�س���اد الذي 
يف�سل اأمناط االإنتاج ال�سبيهة بالعبودية 
وي�س���اهم يف احلف���اظ عل���ى ال�س���كان يف 

حالة ا�ستعباد.
وتتمثل الوظيفة الرئي�س���ية للعبودية يف 
تعزيز قوة ال�س���ادة، هوؤالء ال�سادة الذين 
يبثون بال نهاية �س���عارات”التكنولوجيا 
ح���ول  اخل���ر” وخطاباته���م  اأج���ل  م���ن 
ال���ذي  الوق���ت  نف����س  يف  االأخ���الق، 
ي�س���تخدمون فيه و�س���ائل كب���رة للتاأثر 
الدولي���ة  والهيئ���ات  احلكوم���ات،  عل���ى 
واملجتم���ع املدين.وعندم���ا يوافق النا�س 
عل���ى تق���دمي البيان���ات، لتت���م مراقبته���ا، 
وت�سنيفها الأ�س���باب اقت�سادية، للو�سول 
اإىل ما ي�س���مى باخلدم���ات املجانية، فهذه 
هي عبودية الديون. وا�س���تخدام خدمات 
معينة يعني املوافقة ب�س���كل غر مبا�س���ر 
على العم���ل )رمبا طوال حياته(،ل�س���الح 
دائنه دون اأن يكون قادًرا على �سداد دينه 
عندما يكون ال�س���خ�س يف حالة التبعية. 
وميك���ن اعتب���ار هذا مع���اداًل لبي���ع الذات 

طوعًيا.
الب�س���ر  نح���ن  اذن،  لن���ا  م���روك  االأم���ر 
املطلع���ني، لتجن���ب اخل�س���وع للعبودي���ة 
وتق���دمي اأف�س���ل دع���م للتح���والت املمكنة 
والرائع���ة التي ت�س���مح به���ا التكنولوجيا 
خلدم���ة  اإن�س���انية  وب���روح  واخلي���ال، 
ال�س���الح الع���ام ولع���دد اأكرب من الب�س���ر.
دعون���ا ال ن���دع االإنرن���ت ي�س���بح املجال 
واملراقب���ة  العامل���ي،  لل�س���وق  املخت���ار 
الكامل���ة، وال اأداة لت�س���ليع البيانات، مما 

ي�سمح باإبادة طبيعتنا الب�سرية.
* بروف�سور في علوم الكمبيوتر وخبير دولي 

في االمن ال�سيبراني

حظي الدكتور علي الوردي بموقع 
متميز ومهم في الو�سط الفكري 

العراقي، ووجدت نتاجاته وكتبه 
قبواًل ورواجًا قّل ما حظي به 

كاتب عراقي اآخر، ولي�س من باب 
ال�سدفة اأن احتل الوردي هذا 
الموقع وك�سَب جمهوراً وا�سعًا 

من القراء بم�ستويات معرفية 
متنوعة.

فمنذ اطاللت���ه املثرة امل�س���تفزة لكوامن 
احلي���اة اأوائ���ل اخلم�س���ينات م���ن القرن 
املا�سي بفرو�سه، وما اأ�ّسرته من ثوابت 
يف حماوالت���ه الرائدة يف فهم �سخ�س���ية 
يلع���ب  ال���وردي  ظ���ل  العراق���ي،  الف���رد 
باحليوي���ة ذاتها دورًا بارزًا وخطرًا يف 
حي���اة جمتمعن���ا الفكرية، م�س���كاًل بذاته 
وحدُه ظاهرة ثقافية غّطت ن�س���ف القرن 
واآثاره���ا  الذهني���ة  باأبعاده���ا  املن�س���رم 

املتميزة.

ات�س���مت فرة اخلم�سينات بركود فكري 
كان ميار�س���ها  الت���ي  ال�سيا�س���ة  ب�س���بب 
املطال���ب  مواجه���ة  يف  امللك���ي  النظ���ام 
امل�سروعة يف حتقيق العدالة االجتماعية 
واحلريات الدميقراطية، وباملقابل كانت 
ق���وى التح���رر الوطن���ي تع���زز مواقعها 
ال�سيا�س���ية والفكرية، والو�سط الثقايف 
واالأكادميي يتلهف لكل نتاج فكري يدعو 
ملحاربة التخلف واجلهل والتبعية وقمع 

احلريات.
يف مث���ل ه���ذا املن���اخ كان يعل���و �س���وت 
ال�ساب علي الوردي وهو يحمل �سحنات 
جمتمع���ي  لنظ���ام  يت�س���دى  جريئ���ة، 
داأب عل���ى تربي���ر الظل���م واالإ�س���تغالل، 
يف درا�س���اته العدي���دة لظواه���ر حياتنا 
الروحي���ة واالإجتماعية، فج���اء باجلديد 
ال���ذي ال ير�س���ي الكثرين مم���ن اعتادو 
اأن ي���روا االأ�س���ياء م���ن خ���الل نوافذه���م 
َدم اآخرين ليخرج بهم  اخلا�سة بهم، و�سَ
اإىل بع���د جديد يف النظر، يعيد ت�س���كيل 
م�سّلماتهم مبا ين�سجم ومعطيات الع�سر 

وي�ستجيب ملتطلباته.
يف هذا ال�س���ياق تاأتي حماولة �س���عدون 
هلي���ل يف كت���اب م���ن اع���داده �س���در عن 
دار �س���طور ع���ام 2016، بعن���وان )علي 
الوردي يف ملّفه االأمني( تقدمي �س���ورة 
اأخرى له، تبدو اأكرث التبا�س���ًا يف حالتنا 
العراقية، وهي املتمثلة بثنائية ا�سكالية 
)ال�س���لطة-املثقف(، وبرغ���م ان الكت���اب 
ت�س���من ملحق���ًا باالأح���داث التي م���ّر بها 
الوردي، اأ�س���ار اإليه���ا مبقاالت جديدة مل 
تن�س���ر من قب���ل، اأخذت حي���زًا كبرًا بني 
�س���فحات الكت���اب، اإال ان اجلانب املثر 
واجلدي���د في���ه، تل���ك التقارير ال�س���ادرة 
ع���ن دوائ���ر االأم���ن يف العهدي���ن امللك���ي 

دائ���رة  يف  املحفوظ���ة  واجلمه���وري، 
االأم���ن العام���ة مبل���ف رقم���ه )25042(، 
وه���ي تر�س���د ن�س���اطات عل���ي الوردي 
االجتماعية، وتراقب اأف���كاره وكتاباته، 
مل تقت�س���ر التقارير على مراقبة الوردي 
وحده، اإمنا ذهبت بالدور نف�س���ه اإىل فئة 
وا�س���عة م���ن النخب الفكري���ة والثقافية، 
و�س���ملت اأ�س���ماًء مهمة على ال�س���عيدين 
االأكادمي���ي والثق���ايف، اذكر على �س���بيل 
املث���ال منهم: ه�س���ام ال�س���واف، ابراهيم 
عزي���ز،  حمم���د  خال����س،  �س���الح  كب���ة، 
ا�سماعيل ال�سيخلي، �سفاء احلافظ، عبد 
الله ا�س���ماعيل، عبد اجلليل الطاهر، عبد 
الفتاح ابراهيم، �س���اكر خ�سباك، ح�سني 
جميل، في�سل ال�سامر، حممد حديد، عبد 
الوهاب البياتي، م�س���عود حممد، مهدي 
املخزوم���ي، عب���د الرحمن الب���زاز، جابر 
عمر، فا�س���ل ح�سني، ف�س���اًل عن ع�سرات 

الكتاب واالأ�ساتذة.
ه���ذه  دور  ه���و  للت�س���اوؤل  يدع���و  م���ا 
واملع���ريف  الوطن���ي  ال�سخ�س���يات 
اأق���ول  حين���ذاك،  العراق���ي  الواق���ع  يف 
الي�س���تطيع  اأمثل���ة  قدم���وا  ه���وؤالء  اأن 
اأح���د اأن ينكره���ا، دفاع���ًا ع���ن مواقفه���م 
االأخالقي���ة وال�سيا�س���ية، وعل���ى �س���عيد 
مع���ريف اأر�س���ى هوؤالء اأ�س����س امل�س���روع 
النه�س���وي احلداثوي العراقي، فغالبية 
هوؤالء ينتمون اإىل الو�س���ط )الي�س���اري، 
ال  القوم���ي(،  الدميقراط���ي،  الوطن���ي، 
باملعن���ى االأيديولوج���ي لالإنتم���اء، اإمن���ا 
يلتق���ي اجلمي���ع يف املعن���ى التنوي���ري، 

الراف�س، املتجدد.
يذهب البع�س ان م�ساركة من هذا القبيل 
يف �س���ياغة م�س���تقبل الب���الد، و�س���مان 
احلري���ات وحتقي���ق العدالة اأم���ر ال غنى 

عنه يف حتقيق �سروط االإبداع، ويتعني 
عل���ى ال�سيا�س���يني ادراك ه���ذه احلقيق���ة 
وعدم اال�س���تخفاف بها، فاملعرفة لي�س���ت 
نت���اج ابداع���ي فن���ي حم����س، اإمن���ا هي 
موقف من الق�س���ايا االإن�س���انية اجلميلة 
واحتج���اج،  ومواجه���ة  احلي���اة،  يف 
يقول اأدور �س���عيد بهذا ال�سدد يف كتابه 
ه���ذه  اأمث���ال  ان  وال�س���لطة(:  )املثق���ف 
االإحتجاج���ات م���ن جان���ب املفكري���ن لن 
تاأتي لهم باأ�س���دقاء يف اأعلى املنا�س���ب، 
ول���ن تتيح لهم اأن يحظوا باآيات التكرمي 
الر�س���مي، واملثقف اأو املفكر يجد نف�س���ه 
يف عزل���ة، لك���ن ه���ذه العزل���ة خ���ر م���ن 
ال�س���حبة الت���ي تعن���ي قبول االأو�س���اع 

الراهنة على ما هي عليه.
اأمثل���ة  املعا�س���ر  العراق���ي  التاري���خ  يف 
كثرة على اأ�س���اليب القمع الذي مار�سته 
�س���لطات اال�س���تبداد، الت���ي متتل���ك املال 
والق���وة والنف���وذ، بينما الميتل���ك املفكر 
�س���وى عقله، وقد يخ�سره يف ظل القمع، 
املثق���ف ميتل���ك الكلم���ة الت���ي قد ت�س���يع 
من���ه يف اختالط اجلبهات، و�س���وته لن 
ي�س���مع ح���ني ت���دّوي البن���ادق، ويتعاىل 

الر�سا�س.
يق���ف علي ال���وردي يف مقدمة املحتجني 
بالكلم���ة فيما جاء به م���ن نهج ومعاجلة 
لواق���ع املجتمع العراقي، وم���ا اأثاره من 
ا�س���كاالت اخلو�س يف املع���ارك الفكرية 

التي اأ�س���همت يف بعث احلركة والن�ساط 
يف بني���ة الفك���ر العراق���ي وحملت���ه على 
مراجعة موجوده واأطاريحه، ومهاراته 
عام���ة،  ج���دل  حرك���ة  خل���ق  يف  تكم���ن 
القي���م  م���ن  للكث���ر  وا�س���عة  ومراجع���ة 
ت�س���ّربها  الت���ي  والثواب���ت،  واملعاي���ر 
املجتمع �سلوكًا ومواقف واأمناط تفكر.

وب�س���بب ه���ذه املواقف املعلن���ة للوردي 
العراق���ي  املجتم���ع  اأزم���ات  حي���ال 
امل�ستع�س���ية، وم���ا قّدمه م���ن منوذج يف 
مواجهته���ا، وهو منوذج ا�س���تثنائي يف 
نوعيته وق���وة مثاله، كان���ت احلكومات 
يه���دد  خط���رًا  املواق���ف  ه���ذه  تع���ّد 
كيانه���ا، ويه���ّز عرو����س املل���وك، وكانت 
و�س���مه  ل���ه  املوّج���ة  االإتهام���ات  اأوىل 
ب�)ال�س���يوعية(، بينم���ا كان الرجل ناقدًا 
للفل�س���فة املارك�س���ية غ���ر مع���اٍد لها، وله 
للمارك�س���ية  اخل�س���و�س:  به���ذا  راأي���ه 
دور مه���م الي�س���تهان به يف تط���ور الفكر 
الب�س���ري، ولكنها كغرها من النظريات 
املهمة التي ظه���رت يف التاريخ، ال ميكن 
اأن تك���ون خالية من العيوب ما دامت من 
�س���نع الب�س���ر، كما يعتقد ان املارك�س���ية 
نظ���رة اأحادي���ة اجلان���ب، واأن مارك����س 
مل يك���ن �س���وى مفك���ر ذي بعد �س���مويل. 
يف الوق���ت نف�س���ه وّجه عدد م���ن الكتاب 
املح�سوبني على الي�سار نقوداتهم الأفكار 
الوردي، منهم على �سبيل املثال الدكتور 
�س���ليم علي الوردي وعبد املطلب �سالح، 
يتهم���ان منهج���ه الالعلم���ي يف معاجل���ة 
الواقع االإجتماع���ي وظواهره، ووقوعه 

يف مطّب تناق�س االأفكار.
بينم���ا يلتزم علي الوردي فيما يقت�س���يه 
املوق���ف االأخالق���ي اأن يك���ون اىل جانب 
زمالئه )�سالح اأحمد العلي، عبد اجلليل 

الطاه���ر، حميد القي�س���ي، �س���الح الدين 
الناهي، هادي ح�سني علي(، يف التوقيع 
على مذكرة احتجاج اىل حكومة فا�س���ل 
جمل���ة  غل���ق  عل���ى  القدامه���ا  اجلم���ايل، 
الثقافة اجلديدة )الي�سارية(، التي يراأ�س 
حتريرها �سالح خال�س، فوجهت وزارة 
املع���ارف اأنذاك اإنذارًا لهوؤالء االأ�س���اتذة، 
يف كان���ون الثاين 1955 وُن�س���ر االإنذار 

يف جريدة �سوت االأهايل.
ع���ام  لالأعتق���ال  ال���وردي  تعّر����س  كم���ا 
احتج���اج  مذك���رة  هام����س  1952عل���ى 
رفعه���ا عدد من االأ�س���اتذة �س���د �سيا�س���ة 
احلكوم���ة يف قمع احلريات، وهي متعن 
يف اأ�س���اليبها االإ�س���تبدادية، ومث���ل هذه 
املذك���رات والوثائ���ق العديد مما ورد يف 
الكت���اب، مل تنقط���ع الرقاب���ة وال توقفت 
اج���راءات دوائ���ر االأم���ن يف حما�س���رة 
ال���وردي وتقيي���د حركته طيلة �س���نوات 
عمله االأكادمي���ي، وما بعده���ا حتى اآخر 
ي���وم يف حياته، ويف تاريخنا ن�س���تطيع 
اأن نر�س���م لوح���ة م�س���وهة ملوق���ف اآخ���ر 
ملثقف ي�س���ع نف�سه خمربًا لل�سلطة واأداة 
رخي�س���ة لها، لتربير �سيا�ستها وحتقيق 
م�سروعيتها، عرب حتويل العقل الثقايف 
يف  جتليات���ه  ترك���ز  دعائ���ي  عق���ل  اىل 
وال�س���لطوي،  الفك���ري  الزي���ف  متجي���د 

وا�ساعة الظالم.
ان احلقيق���ة امل���ّرة الت���ي تلّخ�س���ها ه���ذه 
التقاري���ر، انه���ا متث���ل نهج���ًا يف �س���لوك 
عل���ى  تعاقب���ت  الت���ي  ال�س���اذ،  ال�س���لطة 
حك���م الع���راق، بل اأزم���ة يف نظام احلكم 
عا�س���رتها اأجي���ال عدي���دة، واجه���ت كل 
حتدياتها وتركت اآثارها بعمق يف حياة 
النخب الثقافية، فكان ن�سيبهم االإحباط 

واخليبات والغربة.

العدد )5243( ال�سنة الع�سرون - الثالثاء )16( اأب 2022

 غ�سان �سربل

 جمال العتابي

 �سوالنج غرناوتي *

ترجمة: عدوية الهاللي

قال �سديقي البريطاني اإنَّه حزيٌن الأنَّ الجفاَف 
هاجَم بالده. يوؤلُمه عط�ُس االأ�سجار وموُت االأزهار. 
يرى اأنَّ الحكومات المتعاقبة لم تقم بواجبها. كان 

عليها انتهاج �سيا�سات اأكثر ن�سجًا في التعامل مع 
البيئة والتغير المناخي. تنفق القوى ال�سيا�سية 
معظَم طاقاتها في حروب الت�سابق على المواقع 

�سُم بقدر كبير  في البرلمان والحكومة. �سلوك يتَّ
من المراهقة دفعته ديكتاتورية و�سائل التوا�سل 

االجتماعي اإلى حدود التهريج. اأ�ستغرب كيف 
ين�سغل الراأي العام بف�سيحة من هنا، وهناك وين�سى 

االأخطاَر الكبيرة المقتربة. ي�ستهجُن كيف ُتهَدر 
اأمواٌل هائلٌة في موا�سيع اأقل اإلحاحًا.

رُت ح���زَن �س���ديقي. م���ا اأق�س���ى روؤي���ة احلدائ���ق ياب�س���ة  ق���دَّ
كمخيالت مهجورة! وروؤية الغابات قبورًا �سا�سعة لنباتاتها. 
ا�س���توقفني قول���ه اإنَّ م���وَت االأ�س���جار يذّكره مب���وت النا�س. 
ُق الغربة  ���ها. هذا املوت يعمِّ باخل�س���ائر التي ال ميكن تعوي�سُ
بني االإن�س���ان والراب الذي يقف عليه. االأ�سجار ر�سائُل حبٍّ 
م���ن االأر����س ل�س���اكنيها. االأزهار عطٌر ير�س���له ال���راُب جلعل 

احلياة اأقَل ق�سوة اأو وح�سة.
مل يك���ن كالُم �ساك�س���تون ه���ذا �س���وى مقدم���اٍت للحدي���ث عن 
خماوف���ه احلقيقي���ة والعميقة. ق���ال: »حني تهبُّ علي���ك رائحُة 
الت�س���عينات ال يبقى لديك ما تخ�سُره. �سيَّعُت جميَع اأ�سدقائي 
تقريبًا. و�س���يَّعُت رفيقَة عمري. اأنا رجٌل وحيٌد ينتظر موعَده 
االأخ���ر. ذاكرتي تن���زف االأ�س���ماَء واالأماك���ن اإىل غر رجعة. 
ن�س���يت اأ�س���ماَء معظم ال�س���يمفونيات التي كن���ت اأطارُدها من 
مدينة اإىل اأخرى. ن�س���يُت اأي�س���ًا تلك الكتب املذهلة التي كنُت 
اأحتف���ل باالإقامة بني �س���فحاتها. وم���ن يدري فقد اأن�س���ى غدًا 
�سك�س���بر نف�َس���ه وفلوبر وفولتر. وحتى الذكريات القليلة 

التي تزورين فقدت عطرها«.
لفتن���ي كالُم الرج���ل الذي اأم�س���ى عم���َره ينّق���ب يف اإبداعات 
املو�س���يقيني والكت���اب، خ�سو�س���ًا حني اختار تبدي���د العقود 
يف املقارنة ب���ني الروائع املكتوبة باالإجنليزية وتلك املكتوبة 
بالفرن�س���ية. ق���ال اإنَّ اأك���رَث م���ا يوؤملُه لي�س اق���راب موعده مع 

الراب، بل الذهاب اإليه يائ�سًا.
يكره �ساك�س���تون ال�سيا�س���ات االأمركية. يعّدها فظًة ومتقلبة 
وعاج���زة ع���ن فه���م الع���امل وتعقيدات���ه. خيبته الك���ربى تاأتي 
حاليًا من رو�سيا التي كاَن يربطه بها خيٌط من الوّد الأنَّها بالد 
دو�ستويف�س���كي وغوغول وبو�سكني وت�س���يخوف. ك�سفت له 
احلرُب الرو�س���ية يف اأوكرانيا اأنَّ رو�س���يا الكّتاب غر رو�سيا 

القيا�سرة وورثة �ستالني.
���ره  ق���ال �ساك�س���تون اإنَّ اخل���وف ال���ذي يعري���ه حالي���ًا يذكِّ
باخل���وف الذي ا�س���توىل عليه يوَم كان ي�س���ارع اإىل االختباء 
م���ن الغارات اجلوي���ة اإبان احلرب العاملي���ة الثانية. الحظ اأنَّ 
دويَّ املداف���ع على االأر�س االأوكراني���ة يعني اأوروبا مبجملها 
ولي�س فقط امل�س���رح املبا�س���ر للحرب. قال اإنَّ اإقداَم دولة على 

ره بتلك االأيام التي اندفعت  �س���مِّ اأجزاء من دولة جماورة يذكِّ
فيه���ا اجليو����س يف اأك���رب وليمة دموي���ة يف التاريخ: �س���طب 
احلدود الدولية، و�س���لخ اأجزاء، وتغير هوية االأماكن، ودفع 
املواطن���ني اإىل التيه ومراكز ا�س���تقبال الالجئني. لفت اإىل اأنَّ 
االنفج���ار اليوغو�س���اليف كاَن دموي���ًا وكث���َر ال���دالالت، لكنَّه 
حو�س���ر، واأقنع االأوروبيون اأنف�َسهم باأنَّ تلك اجلرمية جمرد 
ا�س���تثناء. اللعبة اليوم اأخطر. رو�سيا حتاول اإعداَم اأوكرانيا 
كدولة م�س���تقلة، والغرب ي�س���خُّ االأ�س���لحة يف عروق اجلي�س 
االأوك���راين ال�س���تنزاف رو�س���يا. ويف غمرة االنهي���ار الكبر 
تقوُم بيلو�س���ي بزيارة لتايوان اأعطت التننَي ال�سيني فر�سة 
االإع���الن عن قدرته على ا�س���تباك كبر ميك���ن اأن ُيدِمي العامل 

ويقتل اقت�ساده.
الح���ظ اأنَّ املاأ�س���اَة تب���داأ حني تقُع ال���دوُل فري�س���ًة اخلوِف اأو 
���َماَماُت االأم���ان الدولي���ة. تذهب الدول  الذع���ر بفع���ل غياب �سِ
�س���ريعًا اإىل تناول ال�س���ّم. تراهُن على اجليو����س لتبديد قلقها 
فتت�ساعف فر�س اندالع النزاعات التي تاأكُل الب�سَر واحلجر. 
قال اإنَّ بريطانيا حتاول االإيحاء باأنَّها قوية لكنها م�س���طربة. 
واأملانيا خائفة وفرن�سا مرتبكة. �ست�سرق الر�سانات االأموال 
الت���ي كاَن ميك���ن اأن ُتنَف���ق يف التنمي���ة والتطوير وحت�س���ني 
منا اأنَّ هذا العامل الذي حقَّق قفزات  �سروط حياة النا�س. توهَّ
تكنولوجي���ة مذهل���ة تعلَّم من جتارب���ه. توهُمنا اأنَّ اإن�س���انيته 
اغتنت و�سار اأكرث تعقاًل. املخاوف والدة للع�سبيات واأمواج 

التطرف ودعوات اال�ستباك والطالق.
���ه غ���ر واث���ق على االإط���الق م���ن اأنَّ لندن  ق���ال �ساك�س���تون اإنَّ
ا هي حاليًا. االأمر نف�سه  �س���تكون بعد عقد اأو اثنني اأف�س���َل ممَّ
بالن�س���بة اإىل برلني وباري�س ومو�سكو. و�ساألني فجاأة ما اإذا 

كنت واثقًا اأنَّ بروت �ستكون اأف�سَل بعد عقد اأو اثنني؟
اأربكن���ي ال�س���وؤال. اأنا ل�س���ت واثق���ًا. وميكنني اجل���زم باأنَّني 
ل�س���ت واثق���ًا عل���ى االإط���الق. اأخ�س���ى اأن تكوَن ب���روت قرية 
من�س���ّية تعي����س على هام����س الع�س���ر وترتبك بالفق���راء وَمن 
تبقَّى من اأبنائها. ال اأريد التكهَن حول م�ستقبل دم�سق وبغداد 
وطرابل�س و�س���نعاء. اأبناوؤها اأدرى ب�س���عابها، لكّنني ل�س���ت 
واثقًا من اأنَّ ال�س���نوات املقبلة �س���تكون اأف�س���َل من ال�سنوات 

احلالية.
وا�س���ح اأنَّ اأوروبا فوجئت بعودة دويِّ املدافع اإىل اأرا�سيها. 
القلق وا�س���ح لك���ن دول القارة متتل���ك على االأقل موؤ�س�س���ات 
ت�ستطيع حما�س���بة حكومة جانحة اأو حاكم متهور. ت�ستطيع 
تغي���َر احلكوم���ة واإعادة ق���راءة االأح���داث. متلك عل���ى االأقل 
ملكافح���ة  اإطف���اء  واأجه���زة  اجلرح���ى  ملعاجل���ة  م�ست�س���فيات 
احلرائق. بلداننا م�س���كينة. تق���ف عاريًة وخرائطها م�س���ابة 
ب�»زن���ار النار«. ال ميكن اإنقاذ خريطة ُنكبت بحكومات فا�س���لة 
على مدار عقود. ُنكبت ب�سيا�س���يني من قما�سة حّفاري القبور 

ون على املال العام ب�سراهة القرا�سنة. ينق�سّ
عامل يتقلَّب على املخاوف وهدير النزاعات موعود مبزيد من 
د واخلبُز اأ�س���عب.  اجلنازات والالجئني والفقراء. االأمن مهدَّ
ماذا لو ا�س���تيقظنا على كارثة نووي���ة يف اأوكرانيا؟ وماذا لو 
قرر بوتني تاأديَب دولة اأطل�س���ية؟ وماذا لو قرر �س���ي جينبينغ 
اإنزال اجلي�س ال�سيني يف تايوان؟ يحّذر هرني كي�سنجر من 
اق���راب موع���د مواجهة بالغة اخلطورة ب���ني اأمركا من جهة 
وال�سني ورو�سيا من جهة اأخرى. ال نريد اأن ن�سّدق ذلك. لكن 

الوا�سح اأنَّ العامل ي�سلك طريق الهاوية.
عن ال�سرق االو�سط

الملف االأمني..لعالم االجتماع علي الوردي

االقت�ساد الرقمي والعبودية الحديثةالقطار الم�سافر نحو الهاوية
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الق�سم  الأول

الفنان عبد الوهاب الدايني ولد في 
مدينة المحمودية جنوبي بغداد، 

وترعرع فيها مع �سباب كانوا يحملون 
اأفكارا �سيا�سية، وان اأغلب لقاءاتهم كانت 

تدور في مقهى تكثر فيه الحوارات 
ال�سيا�سية حول اليمين والي�سار.

لمع اأ�سمه في منت�سف الخم�سينيات من 
القرن الما�سي في معهد الفنون الجميلة 
، وا�ستطاع هذا الفنان ان يوؤكد ح�سوره 
الفني في ال�ساحة الفنية ال ان ظروف 

اعتقاله في نهاية الثمانينيات من القرن 
الما�سي اأثرت على اإبداعه ، حيث تعذب 

فيها و�سهد من الممار�سات القمعية 
الكثير، والتي تركت اثارها عليه، هذا 
الفنان الذي قال مرة اأنه لم يكن يملك 

اكثر من خم�س �سنوات ام�ساها في 
درا�سته في العراق وفي الخارج ، ولهذا 

هو يقي�س عمره و�سنين حياته بهذه 
الخم�س �سنوات .

ويعد الدايني من ا�شهر الكتاب يف العراق، وهو 
من جيل قا�شم حممد وعبدالله جواد و�شعدون 
العبي���دي، عم���ل يف االخ���راج امل�ش���رحي، فكان 
فاع���ًا وموؤث���رًا يف مرحل���ة اأواخر ال�ش���تينيات 
ومطل���ع ال�شبعينيات م���ن الق���رن املا�شي، وما 
زال جمه���ور امل�ش���رح يف بغداد يتذك���ر مهارته 
الفني���ة يف اإخ���راج امل�شرحي���ة عل���ى من�ش���ات 
)امل�شرح القومي( ، و)م�شرح بغداد( ، و)املركز 
الثقايف ال�شوفيت���ي( ، و)م�شرح اخليمة( الذي 
ق���د في���ه م�شرحي���ة )احلف���ارة( ، باالإ�شاف���ة اىل 
كتاباته الكثرية للتلفزيون وال�شينما يف عقدي 
الثمانيني���ات والت�شعيني���ات، ه���ذا اإ�شاف���ة اىل 
كونه كونه جنمًا متثيليًا و�شيمًا يف التلفزيون 
وال�شينما، منذ اطالته االوىل يف فيلم )عرو�س 

الفرات( اأواخر العقد اخلم�شيني املن�شرم.
والداين���ي معد وموؤل���ف و�شيناري�شت وخمرج 
�شينمائ���ي وم�شرحي ، ميل���ك الكثري من خزين 
االبداع،، انه فنان ب���زغ جنمه بعد جيل الرواد 
من رواد حركتنا وم�شريتن���ا الفنية يف العراق 
، در����س امل�شرح يف معهد الفن���ون اجلميلة ، ثم 
�شاف���ر اىل ايطاليا ليحقق احامه يف االكت�شاب 
الثقايف يف معهد ال�شينم���ا التجريبي يف روما 
– ايطاليا ، وح�شل على �شهادة الدبلوم العايل 

يف ق�شم ال�شينما هناك .
كان م���ع زمائ���ه اروق���ة معهد الفن���ون اجلميلة 
اوا�ش���ط اخلم�شيني���ات، وم���ع ا�شدقائ���ه خالد 
�شعيد وفا�شل ق���زاز وفا�شل خليل والعديد من 
اال�شم���اء التي ا�شبح له���ا �شانا يف م�شرية الفن 
العراق���ي ، فه���و  ميتلك م���ن املقوم���ات الثقافية 
اكت�شبها من ا�شاتذة الدراما والذين �شهدت لهم 
ال�شاح���ة الفني���ة يف العراق ما يعج���ز املرء عن 

و�شفهم .

 دخلت المجال في ظرف ال ي�سمح فيه، بممار�سة 
الفن، او النظر له با�س���تخفاف، لكنك اخترته انت 
وجيلك من الفنانين رغم ذلك.. في الن�ساأة االولى 
وتحدي���دا في الطفولة ماه���ي العوامل التي دفعتك 

لهذا االختيار؟
- دعني ار�شم �شورة املدينة التي ولدت وع�شت 
مراهقتي فيها والتي مكنتني ان اكون ال�شخ�س 
ال���ذي يطلق علي���ه االن لقب فن���ان، ان �شح ذلك 
او مل ي�ش���ح ه���ي ق�شاء املحمودي���ة ال تبعد عن 
بغ���داد اكرث من ثاثني ك���م. فيها �شارعني واحد 
خم�ش����س لل�شي���ارات القليلة االآتي���ة من بغداد 
باجت���اه مدن اجلنوب او العائدة اىل بغداد فيه 
البقالون الذي���ن يفرت�شون ال�ش���ارع والدكاكني 
واملقاه���ي الت���ي يرتاده���ا الكب���ار م���ن الرج���ال 
وغري م�شم���وح لل�شب���اب او الط���اب اجللو�س 
فيه���ا، اال واح���دة تق���ع يف اط���راف املدينة هي 
مقهى خ�شري، و�شاقي ال�شاي )ُدخفه( هي التي 
ا�شبحت مقرا للط���اب يف الدرا�شة املتو�شطة، 
وحت���ى الكليات حيث االنارة جي���دة والتخوت 
العام���رة النظيف���ة.. هن���اك يف االمتحانات كنا 

ندر�س، للتهي���وؤ لامتحانات خلي���ط من الطلبة 
واأحدن���ا يع���رف االخ���ر حدي���ث الكب���ار منايف 
ال�شيا�ش���ة وماذا يجري يف بغداد من مظاهرات 
او �شق���وط حكومات.. تعلمن���ا ان هناك احزاب 
معينة مثل حزب الوطني الدميقراطي وزعيمه 
كام���ل اجلادرجي وح���زب اال�شتق���ال وزعيمه 
حمم���د مه���دي كب���ة واح���زاب �شري���ة ال نع���رف 
عنها �ش���وى احل���زب ال�شيوعي العراق���ي.. كنا 
نتبادل ق���راءة الكتب عن ال�شيا�ش���ة والروايات 
والق�ش����س خ�شو�شا امل�شري���ة وعرفنا توفيق 
احلكيم، اني�س من�شور، جنيب حمفوظ.. الخ.
الرادي���و كان من اعظ���م و�شائل املتعة عندنا يف 
مقهى خ�شري، وكن���ا فريقني واحد يحب اغاين 
حممد عبد الوهاب واالخر يحب فريد االطر�س 
لكنن���ا مل ن�شمع بامل�شرح اأو امل�ش���رح، اال عندما 
دخ���ل يوم���ا ما �شاب���ان املقه���ى عرفن���ا ا�شميهما 
بع���د ذلك جعف���ر ال���ورد وها�شم ال���وردي وهما 
كان���ا طالب���ني يف معه���د الفنون اجلميل���ة وهذا 
املعه���د الأول م���رة ن�شمع به وحتدث���وا مع كبار 
الطلب���ة عن نيتهما عمل م�شرحية هي عبارة عن  
اطروحة تخرجهما من املعهد... كنا كالطر�شان 
بالزفة كم���ا يقال ما معن���ى م�شرحية وما معنى 
نري���د طابا ميثلون فيها.. اذا هو فيلم او �شيئا 
كالفيلم مثل الوردة البي�ش���اء، او عنرت وعبلة، 

الخ.
كان ا�ش���م امل�شرحية الفرن�شي���ة )القبلة القاتلة( 
وكي���ف  امل�شرحي���ة  ق�ش���ة  ي�شرح���وا  وبع���د 
�شيقيمون م�شرحا من خال الرحات ال�شيفية، 
وبعنوان فوقها ب�شاطًا من الكتان  لكي يتما�شك 

الرجان و�شرا�شف تخفي اطرافها الخ..
وبع���د فرتة م���ن الزمن بداأوا بتوزي���ع االدوار، 
وكان م���ن ن�شيب���ي ان اك���ون بط���ل امل�شرحية، 
لكن - يا ويل���ي - البطولة ن�شائية وال�شخ�شية 
اأ�شمه���ا اأ�شيل ت�ش���ع �شعرا ا�شفرا عل���ى راأ�شها 
وترت���دي بنطل���ون ق�ش���ري ج���دا وت���ي �ش���ريت 
وبيده���ا م�ش���رب التن����س.. رف�ش���ت اول االمر 
وب�شدة وحجتي ان اأهلي اإن عرفوا باملو�شوع 
�شيقتلونني لكن ه�شام ال���وردي قال يل اأ�شمن 
لك ان ال احد ميكن ان يتعرف عليك بعد ان اقوم 

باملكياج.. الخ.
وب���داأ العر����س وملح���ت يف ال�ش���ف االول احد 
اخوتي  ما ان وقعت عيني عليه حتى ت�شمرت، 
و�ش���اع من���ي احل���وار.. ال توج���د )كمبو�ش���ة( 
عل���ى امل�شرح امن���ا كان �شوت املخ���رج يتو�شل 
اأن اأق���ول احل���وار وب���داأ يلقنن���ي واأن���ا خائ���ف 
مرعوب... وانتهت امل�شرحية وفعا مل يتعرف 

علّي اأحد عدا العاملني يف امل�شرحية..
امل�ش���رح  عل���ى  وتع���ريف  بدايت���ي  تل���ك  كان���ت 
ووا�شل���ت درا�شت���ي القانونية لك���ن ا�شم معهد 
الفن���ون اجلميل���ة مل يف���ارق ذاكرت���ي. وم���رت 
�شنني وانا اتردد عل���ى الذهاب اىل هذا ال�شرح 
اجلمي���ل يف خيايل والذي ب���داأ يكرب ويتجاوز 

موافقة اهلي واخوتي وكل مدينتي.

 ان���ت م���ن الجي���ل الثان���ي م���ن فناني الم�س���رح 
وال�سينم���ا، اإن �سح تجييل المراح���ل الفنية.. ومن 
االوائل الذي���ن دخلوا معهد الفن���ون الجميلة.. هل 
تحدثنا عن تلك ال�سنوات، والقيمة الفنية والعلمية 

لهذا المعهد في تلك الفترة؟
- انزلق البا�س يف ال�شاحة، ا�شار ال�شائق على 
بناية وحترك، وقفت حائ���را وبيدي اال�شبارة 
�شهادت���ي املدر�شي���ة، اتلفت م���كان يف منت�شف 
ال�شاح���ة �شرط���ي اني���ق مباب�س بي�ش���اء كلها، 
ويعتم���ر قبع���ة بي�ش���اء عل���ى راأ�ش���ه كان يطلق 
عليه���ا خ���وذة، ومن اجلهة االخ���رى بناية يقف 

عن���د بابها حار�شان بجان���ب كل منهما بندقية.. 
ت�ش���ور معه���د الفن���ون اجلميل���ة موقع���ه اأم���ام 
الباط امللكي ال تف�شل���ه عنه �شوى �شارع.. اي 
تقدير وثقة بك يا معهد الفنون اجلميلة بنايتك 
امام بناية التي يقيم بها امللك والو�شي، دخلت 
املعه���د ودخل مع���ي كثري من ال�شب���اب وباأعمار 

خمتلفة كان عددنا قد جتاوز ال�شبعني طالبا..
ع���دد  وقبل���ت وكان  القب���ول..  امتح���ان  وب���داأ 
املقبول���ني مع���ي ت�شعة وثاث���ني طالب���ا.. وبداأ 

الدر�س النظري والعملي..
عرفت بعد ذلك ان البناية لي�شت هي املهمة، وال 
موقعه���ا، بل هو من كان يدر����س يف ذاك املعهد 
العتيد.. انهم وباخت�ش���ار الذين اعتربوا رواد 
امل�ش���رح العراقي ومنهم: حقي ال�شبلي وجا�شم 
العب���ودي وابراهيم ج���ال وابراهيم اخلطيب 
وحامد القا�ش���ي ومدر�س الريا�ش���ة امل�شرحية 
)الب���دي تكني���ك( واالمل���اين الدوف�شك���ي هوؤالء 
الكب���ار هم م���ن علمنا �ش���رف ان متل���ك املوهبة 

التي توؤهلك لتحمل لقب فنان.
كان الدر����س يبداأ من ال�شاع���ة اخلام�شة ع�شرا 
وال ينته���ي اال عن���د ال�شاع���ة احلادي���ة ع�ش���رة، 
خ�شو�ش���ا حني يكون الدر����س العلمي لاأ�شتاذ 
حق���ي ال�شبل���ي ال���ذي يجل����س خل���ف من�ش���دة 
ب�شيط���ة واأمام���ه علب���ة دائري���ة ال�ش���كل عليه���ا 
باللغ���ة  اأي(  )كران���ن  فيه���ا  مكت���وب  �ش���ورة 
االنكليزي���ة ونبداأ نح���ن الطلبة تق���دمي م�شاهد 
م���ن م�شرحي���ات عاملية وي���ا ويل ال���ذي مل يكن 
يحفظ ذرة منها، اأو يقدمه ب�شكل ال يتنا�شب مع 

ال�شخ�شية اللتي قدمها الطالب.
كان من املدر�شني الذين كنت امتتع مبحا�شراته 
اال�شت���اذ خال���د الق�شطيني يف النق���د امل�شرحي 
وكان كثري املرح واالأريحية بتقدمي املادة وهو 

ما جعل الطاب يت�شوق���ون ملحا�شراته.. كذلك 
كان هن���اك اال�شتاذ �شفاء ال���ذي يدر�شنا تاريخ 
امل�شرح العاملي.. اأنهم بحق ا�شاتذة  كبار يفخر 

امل�شرح العراقي بريادتهم..
باالإ�شافة اىل الدرو����س النظرية والعلمية كان 
هناك نظام �شدي���د ال يتهاون مع اي تق�شري من 

قبل اي طالب.
خ���ذ مثا ونحن ننتظر اأدوارنا لنقدم لامتحان 
العلم���ي.. وكن���ا نقف عن���د باب القاع���ة املغلق، 
وكن���ت حينه���ا اراج���ع م���ع نف�شي ال���دور الذي 
�شاأقدم���ه للجن���ة، وكان بي���دي �شيج���ارة ادخن 
منها... كانت هن���اك اأوان معدنية حمراء اللون 
معلق���ة بحدي���ن كاالأرجوحة عندم���ا انتهيت من 
�شيجارت���ي، فوجئ���ت بالعمي���د ال�شري���ف حمي 
الدي���ن حي���در ومع���ه االأ�شت���اذ حق���ي ال�شبل���ي 
فب���ادرت اىل رمي ال�شيج���ارة ودع�شها بالرمل، 
عن���د ذاك تقدم العمي���د من املكان ال���ذي اأخفيت 
فيه ال�شيجارة، واخرج عقب ال�شيجارة، وقال: 
ملن هذه؟ من منكم كان يدخن مل ا�شتطع ان انكر 
وقف���ت ارتعد اأمام���ه، وبقلق وب�ش���وت خافت، 
خائ���ف، خجول انا ي���ا ا�شتاذ.. وقب���ل اأن اأكمل 
عب���ارة االعت���ذار، وم���ن دون ان ينظ���ر ايل قال 
جملت���ه وهو يغادر املكان: اأخرج انت مف�شول، 
واردف اال�شتاذ حقي ال�شبلي، اأذهب اأخرج من 
املعهد. .. اأيعقل هذا م���ن اجل �شيجارة دخنتها 
يفنى علم���ي.. تعاطف معي الطلب���ة.. مل اخرج 
م���ن املعهد بل بقيت حيث ان���ا، ومر بي اال�شتاذ 
ابراهيم جال �شاألني ما بك، يت�شاحك هل مات 
ابوك.. قلت له ف�شلني العميد ب�شبب �شيجارة. 
تاأملن���ي، جمع �شحكته وقال يل: ال تخرج ابق، 
ق���ف عند ب���اب اال�شت���اذ حق���ي.. ونف���ذت اأمره، 
وبعد حني خرج اال�شت���اذ حقي وخلفه ابراهيم 

جال مبت�شما.. دخل علي العميد ثم فتح الباب 
ون���ودي علَي... ذهب���ت مرتنحا خائف���ا قال يل 
ا�شتاذ حق���ي هام�شا قل له �شي���دي اعتذر وهذه 

اآخر مرة..
هك���ذا ه���و النظ���ام التعليمي احلقيق���ي، وهكذا 
الفن���ون  معه���د  كان  وهك���ذا  الدرو����س  كان���ت 
اجلميل���ة اآنذاك.. ومن �شمن الت�شعة والثاثني 
طالبا الذين كنا قد قبلنا تخرجنا من املعهد فقط 
ت�شعة طلبة، اما الباق���ون فقد بداأوا ين�شحبون 
لل�شف���ة  بالن�شب���ة  اأم���ا  االخ���ر..  تل���و  الواح���د 
اجليلية فنحن من اجليل ال�شاد�س او اخلام�س 

ولي�س من اجليل الثاين.

 اين هو عبد الوهاب الدايني االن؟
- حقيق���ة اأنا عاطل عن العم���ل او عطلت، ب�شب 
مر�شي اأو الأ�شباب اأخرى، فاأنا اأعمل ال كما يعمل 
االخرون، فانا ال ا�شتطيع ان اكتب او اخرج او 
اأن امثل ، اإال واكون اقتنعت متاما الأنني اأحمل 
فك���ر والذي يحم���ل فكر يع���اين، وعندم���ا اريد 
الكتاب���ة تكون م�شوؤوليتي اكرب، الأين ب�شراحة 
اأخ���اف من امل�شاهد، فامل�شاه���د عندما ينظر اىل 
ال�شا�ش���ة، ويقراأ ا�شم عبد الوهاب الدايني عليه 
ان يق���راأ تاري���خ عب���د الوهاب الداين���ي اي�شا.. 
وبالت���ايل ال ا�شتطيع ان اقدم له اال ما يحتاجه. 
فكل من يعمل يف الفن ، الن الفنان كلمة كبرية، 
ل���ه وجهة نظر وق�ش���م يحلل انه حمت���اج للعمل 
وق�ش���م يقول انه متعط�س للعمل وجميعهم على 
حق.. ولك���ن تبقى ق�شية مهمة ج���دا ، وهي ان 
ن�ش���ع نحن الفنانني ق�شية ن�ش���ب اعيننا وهي 
ق�شية �شعبن���ا، فعندما يريد اأن يبت�شم يجب ان 
مننحه االبت�شامة ال�شادقة، فكيف يل ان ا�شنع 
ابت�شام���ة وان���ا ال اأ�شتطي���ع ان ابت�شم، فانا غري 

مت�شائم بالعك�س كلي اأمل .

 وه���ل الواقع المري���ر في تلك الفت���رة كان �سببا 
ف���ي ان تغترفوا من���ه اعماال تن�س���د مقاومة الظلم، 
وتحكي �سي���رة ماأ�ساة االن�سان العراقي.. والتي هي 

ربما ما جعل الفن العراقي ملتزما؟
- كان الواق���ع اك���رث م���ن مرير، ب���ل كان ظلما ال 
يح�س به اال م���ن كان واعيا اآنذاك.. كنا ن�شارك 
كطلبة يف كثري من املظاهرات التي كانت تدعو  
لها االحزاب، عدا اننا كنا نبحث عن م�شرحيات 
اأجنبي���ة ترمز من قريب او بعي���د للنظام امللكي 
وكن���ا نحرر مع بع�س م���ن ا�شاتذتنا التعليمات 
الت���ي ت���رد يف امل�شرحي���ة دون ان جنع���ل م���ن 
العم���ادة عل���ى معرف���ة مبا نق���دم العر����س، كي 
ال نحرجه���م عندم���ا يق���دم العر����س يف املعهد.. 
وعندم���ا ج���اءت ثورة مت���وز العظيم���ة تنف�شنا 
ال�شع���داء وقدم���ت ان���ا اأطروح���ة تخرجي )ثم 
غ���اب القم���ع( وقدمن���ا م�شرحية )طل���ب زواج( 
للكاتب الرو�شي الكب���ري ت�شيخوف ، كما قدمنا 
والأول مرة يف املعه���د م�شرحية �شعبية عراقية 
بعن���وان )نورية( وكان عم���ا م�شرحيا مبا�شرا 
يحكي ق�شة ه���روب نوري ال�شعي���د من ق�شره 
ال���خ.. اأخرجه���ا اال�شت���اذ املرح���وم ا�شع���د عبد 
ال���رزاق. نع���م كان امل�ش���رح العراق���ي ان جازت 
التعبري م�شرحا مقاتا ل�شيق �شعبنا خ�شو�شا 

بعد ثورة متوز.
وان ن�شي���ت، ف���اأين ال ان�ش���ى مهرج���ان الربي���ع 
ملعه���د الفن���ون اجلميلة حي���ث الف���رق الطابية 
يقوده���ا ا�شات���ذة املو�شيق���ى تع���رف اىل �شاعة 
متاأخرة من ليل الربيع الذي يدوم خلم�شة ايام 
واملعهد يكت���ظ بامل�شاهدين ث���م معار�س الر�شم 
الت���ي كان يح�شر افتتاحه���ا الزعيم عبد الكرمي 
قا�شم، وطبع���ا امل�شرح الطابي �شغال ومزدحم 
كان���ت ال  اأي���ام، عظيم���ة  اي���ام،  بامل�شاهدي���ن.. 

ُتن�شى..

 اأغل���ب الفناني���ن من جيل���ك تلق���وا تعليمهم في 
الخ���ارج، لتعودوا الى العراق، لتغر�سوا ما تعلمتموه 
ف���ي االجيال التي جاءت بعدكم، م���ا اأثر ذلك على 
م�سيرتكم وم�سيرة االجي���ال الالحقة من الفنانين 

العراقيين؟
- عندم���ا تخرجن���ا م���ن املعه���د فا�ش���ل الق���زاز، 
حم�شن العزاوي، خالد �شعيد وانا، اأقمنا حفلة 
احتفاء بتخرجنا يف احد البارات التابعة الأحد 
الفن���ادق يف �شارع ابو نوؤا�س.. وقبل ان  ننهي 
كاأ�شنا االول اق�شمنا نحن االربعة على تاأ�شي�س 
فرق���ة احتاد الفنانني بعد ان نعود من بعثاتنا.. 
وعدنا ونفذنا وعدنا.. وهذه الفرقة لو مل تظهر 
نزع���ات فردي���ة وزعام���ة، لكان���ت ناف�ش���ت فرقة 
امل�شرح الفني احلديث.. الأننا كنا كادرا متقدما 
فني���ا واعتباري���ا خ�شو�ش���ا عندن���ا خمرج���ني 
وعندن���ا كتاب مثل طه �ش���امل وتعاون معنا نور 
الدي���ن فار����س اآخري���ن.. وقدمنا اأعم���اال رائعة 
للم�ش���رح العراق���ي، وكان مع���ي ان���ا �شخ�شي���ا 
طاب���ي الذي���ن كن���ت اأدر�شه���م يف املعه���د كان 

تاأثرينا يف احلركة امل�شرحية كبري ووا�شح.
باملنا�شب���ة ان���ا ال اأوؤم���ن بالتجييل الف���ن عندما 
يتخ���رج الط���اب ال���ذي كن���ت ادر�ش���ه، ق���د جتد 
نف�شك يوما ما مقادا من قبل نف�س الطالب الذي 
در�شته وهو خمرج وانت متثل عنده.. واتلقى 
التعليم���ات والتف�ش���ريات قبل���ه.. الف���ن زمال���ة 
ولي�س اأجيال.. ابراهيم جال بكل عظمته على 
�شبيل املثال ا�شتغل ممثا عند احد طابي الذي 

ا�شبح خمرجا..
انت توؤثر وتتاأثر باالأخرين، الن الفن باعتقادي 
لي�س مهنة امنا هواية عظيمة.. وعندما تعتا�س 
م���ن خال���ه ي�شب���ح بيعا و�ش���راء.. لك���ن هذا ال 
يعن���ي انك ال تاأخذ اج���رًا على ما قدمت لكن هذا 

االمر لي�س ثمنا لبيع موهبتك..

 اأنت معد وموؤلف و�سيناري�ست ومخرج �سينمائي 
وم�سرحي، بمعنى اأدق انك نموذج للفنان ال�سامل، 
ما ال�سبب ال�سخ�سي والعام،  الذي جعلك تت�سدى 

لكل هذه المهمات؟
- اأن���ا اع���رف ان���ك ناق���د �شينمائي متمي���ز، لكن 
اأنبه���ك ان ال�شينم���ا اأو التلفزي���ون ال ت�شتعجل 
مفردة اعداد.. هذه املفردة كانت ت�شتعمل كثريا 

قبل ان اأ�شحح مفهومها وال فخر..
)تري���د من���ك( معاجلة.. ه���ذه هي املف���ردة التي 
اىل  به���ا  وجئ���ت  درا�شت���ي،  اثن���اء  تعلمته���ا 
تلفزي���ون الع���راق، مبعن���ى اأقراأ ق�ش���ة ق�شرية 
ولتك���ن لنجي���ب حمف���وظ، اأعج���ب به���ا واتاأثر 
به���ا اق�ش���د باأحداثه���ا و�شخو�شه���ا وال�ش���راع 
بينه���ا ينته���ي اىل ذروة العم���ل.. وه���و ق�ش���ة 
حمكي���ة وفق كلمات مكتوب���ة، وعلى القارئ ان 
يتخيل االأحداث ان ا�شتطاع، ودوري اأن اأعالج 
ه���ذه الق�ش���ة وفق مفه���وم مرئي، �ش���ور يراها 
املخت����س ثم اأجعله���ا تتواءم م���ع م�شاهدي، ثم 
بع���د ذلك اذه���ب اىل كتاب���ة ال�شيناري���و، وهذه 

مقدمة ال بد منها.
يق���ال يف بع�س االحيان اخاك مكره ال بطل، انا  
جئت اىل الوطن بعد ان در�شت يف اأرقى معاهد 
ايطالي���ا، ومن ح�شن حظ���ي، اأين ُقبلت من قبل 
�شركة )دينودي الورونتو����س( وهو باملنا�شبة 
زوج املمثل���ة امل�شه���ورة )�شيلفانا منكان���ا(، اأن 
اأتدرب على االإخراج بعد ان تخرجت من املعهد 
)جيرتو و�شبريمنت���ال دي �شينماغرافية( ومن 
ح�ش���ن حظي ان هن���اك فيلمان ُيخ���رج احدهما 
)فيتوري���و دي �شيكا( وهو م���ن اأعظم خمرجي 
واأوله���م،  ايطالي���ا  يف  اجلدي���دة  الواقعي���ة 
واملخرج االخر لفيلم اآخ���ر )ماورو بولوينتي( 
وه���و اي�شا ينتمي بطروحات���ه االإخراجية اىل 

الواقعية اجلديدة يف ايطاليا.
قل���ت عدت اىل الوط���ن وكلي اأح���ام واأمال يف 
اأن اأك���ون خمرج���ا �شينمائي���ا، لكنن���ي فوجئت 
مب���ن يق���ول يل: وتريد )ت�شري خم���رج.. وانت 
طف���رت م���ن الط���اوة الن���ك لوكن���ت هن���اك قب���ل 
ه���ذا التاري���خ....( كانت ه���ذه ال�شدمة االوىل 
اأم���ا الثاني���ة فب���دل ان اأع���ني يف معه���د الفن���ون 
اجلميل���ة، ُعينت يف متو�شط���ة املاأمون، وهكذا 
�شاعت مني فر�ش���ة ان اكون خمرجا �شينمائيا 
فا�شط���ررت ان اتوجه اىل االخ���راج امل�شرحي 

والتحليل وكتابة ال�شيناريو...
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يرى �سرورة عودة الفرق الم�سرحية التي كانت قائمة �سابقا لإنعا�س و�سع الم�سرح العراقي

عبد الوهاب الدايني:
الفن لي�ش مهنة اإنما هواية عظيمة.. وعندما تعتا�ش 

عليه ي�شبح بيعا و�شراء

انا ل ا�ستطيع ان اكتب 
او اخرج او اأن امثل ، اإل 

واكون اقتنعت تماما 
لأنني اأحمل فكر والذي 

يحمل فكر يعاني، 
وعندما اريد الكتابة 

تكون م�سوؤوليتي اكبر، 
لأني ب�سراحة اأخاف من 

الم�ساهد.

حاوره / عالء املفرجي

بناية المعهد لي�ست هي 
المهمة، ول موقعها، 
بل هو من كان فيه، 

انهم وباخت�سار الذين 
اعتبروا رواد الم�سرح 
العراقي ومنهم: حقي 

ال�سبلي وجا�سم العبودي 
وابراهيم جالل 

وابراهيم الخطيب 
وحامد القا�سي ..



عامر م�ؤيد 

ال���وزراء  جمل����س  رئي����س  افتت���ح 
ال�صي���د م�صطف���ى الكاظم���ي، بي���ت 
�ص���اعر العرب الأك���ر حممد مهدي 
اجلواه���ري يف منطق���ة القاد�ص���ية 
اإع���ادة  بع���د  بغ���داد،  بالعا�ص���مة 

تاأهيله.
واأك���د الكاظمي خالل حفل الفتتاح 
حكومت���ه  ان  اجلواه���ري  ملن���زل 
الثقاف���ة،  رعاي���ة  عل���ى  "حري�ص���ة 
الو�ص���اءة  ال�ّص���ارَ  وا�صتح�ص���ار 
ملبدعي الع���راق، وماآثرهم الفكرية 

والثقافية".
واأ�ص���ار اإىل "اأهمي���ة افتت���اح بي���ت 
اجلواه���ري كون���ه اإح���دى القامات 
ال�صعري���ة وال�صحفي���ة الت���ي يفخر 
ل���كل  به���ا الع���راق، مقدم���ًا �صك���ره 
اجله���ود الت���ي �صاهم���ت يف اإع���ادة 
اإعم���ار بيت اجلواه���ري، واإظهاره 

بال�صكل ال���ذي يعك�س رمزية �صاعر 
اأرخ ب�صعره ن�صال ال�صعب العراقي 
والعربي، حت���ى �صار �صاعر العرب 
الأكر، ولي�س �صاعر العراق فقط".
اجلواه���ري  "�صع���ر  اأن  وب���ن 
والإن�صاني���ة  بالوطني���ة  املفع���م 
والنفتاح واحلوار، يدعونا اليوم 
للخ���روج م���ن التخندق���ات الفئوية 
وال�صخ�صي���ة، والذهاب اإىل رحاب 
وال�صامل���ة  الوا�صع���ة  الوطني���ة 

للعراقين جميعًا".
�صاع���ر  ابن���ة  اجلواه���ري،  خي���ال 
�صم���ن  كان���ت  الك���ر  الع���رب 
املفتتح���ن ملن���زل والده���ا وذك���رت 
يف حديثه���ا ل�)امل���دى(، انها "ت�صعر 
ب�صرور ومفخ���رة كباتن لفتتاح 
من���زل اجلواه���ري، ه���ذا ال�صاع���ر 

الذي قدم الكثا اىل العراق".
وا�صافت ان "بيت اجلواهري الذي 
مت افتتاحه هو الول والخا وهو 

انعا����س ملرحل���ة مهم���ة عا����س فيها 
العراق، يف ال�صبعينيات وما حلقها 

من حكم احل���زب الواحد 
والدكتاتوري���ة، حيث 

كت���ب  املن���زل  ه���ذا  يف 
اجلواهري الكثا من 

الق�صائ���د املهمة والت���ي لها اثر يف 
تاري���خ العراق ومنها فت���ى الفتيان 

وق�صائد اخرى اي�صا".
وكي���ف ا�صبح من���زل اجلواهري؟، 
الغ���رف  "اح���د  ان  ابنت���ه  تذك���ر 
ا�صبح���ت مكتب���ة وفيه���ا م���ا كت���ب 
عن���ه حي���ث امل���ك خم�ص���ة كتب عن 
اجلواهري ولزوجي اي�صا كتابن، 
يف  تخ�ص���ه  اطاري���ح  ع���ن  ف�ص���ال 
مراح���ل املاج�صت���ا والدكتوراه"، 
لفت���ة اىل ان "غرف���ة اخ���رى فيه���ا 
معر�س �صوري يخ�س اجلواهري 

و�صور عديدة عن م�صاته".
وا�ص���ارت اىل ان "وجود قاعة فيها 
للجواه���ري  فيديوي���ة  ت�صجي���الت 
واي�ص���ا  ق�صائ���ده  يلق���ي  وه���و 
ت�صجي���الت �صوتي���ة حي���ث هن���اك 
ويت���م  للباحث���ن  جلو����س  مقاع���د 
ت�صغيل ق�صائد للجواهري ب�صوته 
له���م"، متابع���ة ان "ما ح�ص���ل عليه 

م���ن او�صمة وجوائ���ز موجودة يف 
املنزل اي�صا".

وذك���رت ان "امانة بغداد خ�ص�صت 
م�ص���رف م���ن ق�ص���م العالق���ات على 
�صيت���م  حي���ث  اجلواه���ري،  من���زل 
افتتاح���ه �صباح���ا وع�ص���را، حي���ث 
�صهد يف اليوم���ن الولن زيارة له 
من قبل عوائ���ل عراقية وهذا تاأكيد 
عل���ى ان م�صاة اجلواهري مل تنته 

او تقف عند حد معن".
"حمب���ي اجلواهري  وا�صاف���ت ان 
فرح���ن به���ذا املتح���ف وه���و منر 
عراق���ي حقيق���ي ولب���د ان ن�صك���ر 
لالدب���اء والكت���اب  الع���ام  الحت���اد 
يف الع���راق ب�صب���ب العناي���ة بالدار 
واي�ص���ا رئي����س ال���وزراء على هذا 
"اجلواهري  الهتمام"، مبين���ة ان 
ه���و ارث لالجي���ال املقبل���ة وامتنى 
ان ي�صتمدوا منه اللهام والوقوف 

بوجه الظلم".

على مدى تاري����خ العامل، كر�س بع�س 
الب�ص����ر جزءا من جهوده����م واأوقاتهم 
واأمواله����م خلدمة الب�صرية، من بينهم 
فئ����ة حقق����وا النجاح والع����راف يف 
جمي����ع اأنحاء العامل، واأثبتوا اأنف�صهم 
بع�صه����م  ت�ص����در  وبع����د  كم�صاه����ا، 
ال�صح����ف  عناوي����ن  خا�����س  ب�ص����كل 
موؤخ����را بتقاري����ر تتعل����ق بجهوده����م 
التطوعي����ة ل�صن����وات طويل����ة، اأعادت 
تلك الأخب����ار لالأذهان جهود امل�صاها 
يف الأعم����ال التطوعية ح����ول العامل، 

ن�صتعر�صها يف ال�صطور التالية.
نا�ص����ط  ه����و  كابري����و  دي  ليون����اردو 
الأمم  وعينت����ه  البيئ����ي،  املج����ال  يف 
املتح����دة ممثال لها ب�ص����اأن تغا املناخ 
يف ع����ام 2014، كم����ا عم����ل عل����ى عدد 
م����ن الأف����الم الوثائقي����ة ح����ول ال�صيد 
ويف  والبيئ����ة،  للحيوان����ات  اجلائ����ر 

ع����ام 2016، كان منتجا تنفيذيا لفيلم 
"The Ivory Game"  اأو "لعبة 
الع����اج"، ال����ذي تناول جت����ارة العاج، 
كما قام املخرج في�صر �صتيفنز، احلائز 
على جائ����زة الأو�صكار، بت�صوير فيلم  

ليون����اردو دي كابري����و، اأثن����اء �صفره 
ح����ول العامل لروؤي����ة اآث����ار الحتبا�س 

احلراري.
اأدواره����ا  �صه����رة  م����ن  الرغ����م  عل����ى 
باعتباره����ا  ال�صينمائي����ة،  واأعماله����ا 

اأيقونة للجمال حول العامل، لفت عمل 
اأجنلين����ا ج����ويل الإن�ص����اين الهتمام 
اأي�ص����ا، فف����ي ع����ام 2001، مت تعيينها 
�صف����اة النواي����ا احل�صن����ة ملفو�صي����ة 
الالجئ����ن،  ل�ص����وؤون  املتح����دة  الأمم 

ومنذ ذلك احل����ن، �صافرت اإىل العديد 
م����ن البل����دان الت����ي تعاين م����ن الفقر، 
وتبنت اأطفال من كمبوديا واإثيوبيا، 
م����ن  تبن����ت �صبي����ا  ع����ام 2007  ويف 
فيتن����ام، وح�صلت اأي�ص����ا على جائزة 
م����ن  الإن�صاني����ة  ها�صول����ت  ج����ن 

اأكادميية فنون وعلوم ال�صينما.
يف  الفني����ة  م�صاته����ا  جان����ب  اإىل 
التمثي����ل واملو�صيقى، رك����زت اأوليفيا 
يف  اأي�ص����ا  طاقته����ا  ج����ون  نيوت����ن 
حي����ث  وعالج����ه،  ال�صرط����ان  اأبح����اث 
اأن�ص����اأت مرك����ز اأوليفي����ا نيوت����ن جون 
ملب����ورن يف  والأبح����اث يف  للع����الج 
عام 2012، وب����داأت املوؤ�ص�صة كمرفق 
ب�صيط للمر�ص����ى، ثم تو�صعت لتوفا 
اأجنح����ة واإج����راء جت����ارب عالجي����ة، 
م����ع 6 برام����ج بحثية رئي�ص����ة لتطوير 
عالج����ات ل�صرط����ان الث����دي والأمعاء 

واجله����از اله�صم����ي والرئ����ة واجلل����د 
والكبد والدماغ، وبعد وفاتها، طلبت 
عائلتها الترع ملركز اأبحاث ال�صرطان 
اخلا�س بها، بدل من اإر�صال الزهور.

تطوع جورج كلوين مرات عديدة يف 
بل����دان اأفريقية، وحت����دث عن �صحايا 
وم�صاعدته����م،  والتعذي����ب  العت����داء 
و�ص����ارك يف تاأ�صي�س ع����دة موؤ�ص�صات 
خاي����ة، كما كر�صت زوجت����ه اأمل علم 
الدين حياتها املهنية للعمل الإن�صاين 
على نطاق دويل م����ن منظور قانوين 
كمحامي����ة دولي����ة يف جم����ال حق����وق 
املتح����دة،  الأمم  يف  تعم����ل  الإن�ص����ان 
�صرك����ة  م����ع  �صراك����ة  يف  ودخل����ت 
مايكرو�صوفت لإطالق تطبيق ملراقبة 
اأنح����اء  جمي����ع  يف  املحاك����م  قاع����ات 
الع����امل، وت�صمن عمل ج����ورج كلوين 
وزوجته اأي�صا جهودا ملكافحة الفقر.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�صدرت حديثًا عن دار املدى رواية موريف للكاتب �صمويل 
بيكي���ت، ترجم���ة ح�صن عج���ة. و�صف رواي���ة "موريف" 
يعني و�صف حماولت بطله���ا موريف لتفادى حدوث اأي 
�صيء، وحماولت الأطراف الأخرى يف حدوث �صيء له، 

لتدور الأحداث بن لندن ودبلن.
ويعي�س م���وريف على مبداأ اأقل ما ميكن من امل�صاركة يف 
اأحداث العامل اخلارجي، فطموحه الأكر يتمحور حول 
جلو�صه عل���ى كر�صيه اخليزران الهزاز، والتاأرجح حتى 
ي�ص���ل اإىل حالة م���ن التاأمل يتحرر فيه���ا العقل من اأ�صر 
اجل�صد، ليحل���ق بخياله بعيدا. وعل���ى الرغم من غرابة 
طباع���ه و�صخ�صيت���ه الرمادي���ة، كان حمبوب���ا م���ن قبل 

الن�صاء.

اأكتب هذا املقال بعد اأن انتهيت 
من م�صاهدة الفيديو الذي 

ن�صرته �صانعة املحتوى امل�صرية 
اإميان �صبحي، وفيه تقدم لنا 

انطباعات عن  زيارة قامت بها 
خالل اليام املا�صية اىل مدينة 
كربالء  . ماذا كانت تريد اإميان 

�صبحي ان تقوله ملتابعيها يف 
مواقع التوا�صل الجتماعي 

.. كان هناك هدف نبيل وهو 
تقدمي �صورة م�صرقة للعراق  

الذي ليزال يف اأذهان الكثاين 
بلدًا للتناحر الطائفي.. قبل هذا 
الفيديو كانت اإميان �صبحي قد 

ن�صرت العام املا�صي، فيديو عن 
زيارتها اإىل العراق التي �صملت 

6 حمافظات منها بغداد، كربالء، 
النا�صرية، والنجف .

. بحثُت عن الفتاة املرحة اإميان 
�صبحي فعرفُت اأنها �صاحبة 

فكرة فل�صفية تاأخذ م�صاهديها 
اإىل عامل مثا وتطرح �صوؤاًل 
ب�صيطًا على مئات الآلف من 

متابعيها هو:  "ماذا لو؟"، 
وكانت حلقتها الأخاة ماذا 
يحدث لو "�صنية يف اأر�س 
�صيعية؟"، �صحيح اأننا يف 

العراق ندرك جيدًا اأن ل موانع 
تقف اأمام املواطن ال�صني للعي�س 

يف مناطق �صيعية وبالعك�س، 
لكن املالين من العرب يعتقدون 
اأن وجود �صني يف اأر�س �صيعية 

اأو �صيعي يف اأر�س �صنية يف 
العراق يحمل خماطر كباة. 

ورغم اأننا منلك ع�صرات القنوات 
الف�صائية، لكننا لالأ�صف مل 

نتمكن من نقل �صورة حقيقية 
عن العراقين ونبذهم للطائفية 
وحمبتهم لبالدهم.. فقد �صلمنا 

الف�صائيات ملثاي الفنت 
وال�صحن الطائفي وملقدمي 

برامج مل يبلغ البع�س منهم �صن 
الر�صد 

. تقول اإميان �صبحي اإن "هدفها 
يكمن يف جعل ال�صباب العربي 

ي�صل اإىل قناعة بقيمة بلده 
وماذا لو مل يكن وطنه موجودًا 

وكيف �صيوؤثر على العامل؟" .
قدمت لنا ال�صو�صيال ميديا 

من دخولها اإىل بالد الرافدين 
عددًا كباًا من امل�صاها الذين 

تنح�صر همومهم باأعياد امليالد، 
اأو باأ�صعار ركيكة اأو احاديث 

عن عمليات التجميل، واأ�صبح 
العراقيون يتابعون �صخ�صيات 
تتوهم اأنها موؤثرة من خالل ما 
تبثه من " خزعبالت " �صاذجة، 

فنجد من تدعي اأنها �صاحبة 
الرند الأول يف العراق وهي ل 
تفرق بن كلمة اجلدل والدجل.
اعرف جيدا ان عامل التوا�صل 

الجتماعي ف�صاء مفتوح، 
بامكان اي �صخ�س مي�صك هاتفه 

بيده ليتاجر مب�صاعر النا�س 
وي�صخف مهمة العالم ، لكن 

باملقابل هناك ح�صنات جندها 
هنا وهناك ومنها ما �صاهدته 

من حمتوى متميز تقدمه هذه 
الفتاة امل�صرية ، يف الوقت الذي 

تن�صغل مواقع التوا�صل عندنا 
بع�صاة النائب  وهي تقرر 

ان حتمل ال�صالح دفاعا عنه .. 
بالتاكيد انا �صد العتداء على 
اي مواطن او حماولة ترهيبه 

، لكن باملقابل كنت امتنى ان 
يلجاأ النائب وهو ميثل اعلى 

�صلطة ت�صريعية اىل الق�صاء ، 
فهل يعقل مثال ان نقرا ان ترامب 

دعى ع�صاته ملنا�صرته بعد ان 
داهمت قوات ال�صرطة المريكية 

بيته .

�إميان �صبحي 
وع�صرية �لنائب 

م�ريف

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)الثالث���اء( اأن درج���ات احل���رارة  مقارب���ة ملعدلته���ا ليوم اأم����س، واأن اجلو 

�صيكون م�صم�صًا يف العديد من مناطق البالد.
C°  31 -C°  45  / النجف      C°  26 -    C° 41   /اأربيل

C°  31 -C°  48  / الب�سرة      C°  29 -    C° 45  /بغداد

C°   29 -C°  44  / الرمادي      C°  26 -   C° 42   /امل��سل

ل �ص���يء رّوج لرواي���ة "اآي���ات �صيطانية" 
الت���ي �ص���درت يف 1988 بلن���دن للكات���ب 
�صلم���ان  هن���دي  اأ�ص���ل  م���ن  الريط���اين 
ر�ص���دي، اأكرث م���ن الفتوى الت���ي  �صدرت 
�ص���ده ودع���ت اإىل اإه���دار دم���ه، فلوله���ا 
لرمبا مرت تلك الرواية العادية مرور غا 
الكرام يف املكتبات، بح�صب ما انت�صر من 

اأخبار عنها عام �صدور الفتوى.
اأما طعنه يوم اجلمعة املا�صي بنيويورك، 
ف���زاد اأي�صا من اهتمام الق���راء برواياته، 
خ�صو�صا "اآيات �صيطانية" بالذات، وفقا 
مل���ا ورد من وكالت، ذك���رت اأم�س ال�صبت 
اأن 3 طبعات منها ت�صّدرت مقيا�س الكتب 
يف موق���ع Amazon و�صجل���ت اأعل���ى 

قفزة باملبيع���ات يف ال�صاعات الأربع 
ج���اءت  فيم���ا  الأخ���اة،  والع�صري���ن 

روايت���ه "اأطف���ال منت�ص���ف الليل" يف 
املرتبة الرابعة.

ومن���ذ الهجم���ة ال�ّصّكيني���ة علي���ه، بيعت 
يف مكتب���ات نيويورك ن�ص���خ كثاة من 
روايات���ه، اإ�صاف���ة اإىل الت���ي بيعت عر 
الإنرنت، فيما قالت كايتي �صيلفرنيل، 
مدي���رة ق�ص���م يف مكتب���ة لبي���ع الكت���ب 

اجلدي���دة وامل�صتعملة لوكالة فران�س 
بر����س: "اأت���ى اأ�صخا����س يبحث���ون 
ع���ن اأي من اأعمال���ه الأدبية. اأرادوا 
اأن يعرف���وا ما املتواف���ر منها لدينا" 

وفق تعباها.

وجدت درا�صة جديدة اأن الن�صاء اللواتي يتبعن نظاما غذائيا نباتيا 
مبن  مقارنة   %33 بن�صبة  ال��ورك  بك�صر  لديهن  الإ�صابة  خطر  يرتفع 
ياأكلن اللحوم.  �صاركت اأكرث من 26000 امراأة تراوح اأعمارهن بن 
35 و69 عاما من جميع اأنحاء اململكة املتحدة يف الدرا�صة، وقيمت 
اللواتي  والن�صاء  النباتين،  ب��ن  ال���ورك  بك�صر  الإ���ص��اب��ة  خماطر 
يتناولن الأ�صماك ولكن لي�س اللحوم، واللواتي يتناولن اللحوم يف 

بع�س الأحيان مقارنة مع الذين يتناولون اللحوم بانتظام.
الورك بن  ك�صرا يف   822، عاما  بعد حوايل 20  الباحثون  ولحظ 
الن�صاء، حوايل 3%، واأن ارتفاع خطر الإ�صابة بك�صر الورك كان فقط 

بن النباتيات مقارنة بالن�صاء اللواتي تناولن اللحوم بانتظام.
ومت ا�صتخال�س البيانات من درا�صة جمموعة الن�صاء يف اململكة املتحدة، 
والتي تتعقب الن�صاء مبرور الوقت لتقييم املخاطر بن النظام الغذائي 

وال�صحة.

زاد الإقبال على كتب �سلمان ر�سدي بعد الهج�م عليه

درا�سة: الن�ساء النباتيات 
اأكثـر عر�سة لك�س�ر العظام

 16 August 2022

الكاظمي يفتتح بيت اجل�اهري يف بغداد  

خيال �جلو�هري لـ)�ملدى(: فرحون بهذ� �ملتحف وهو منرب عر�قي حقيقي

�لعامل تغيري  ــل  �أج من  بــارزة  تطوعية  �أعــمــال  فـي  �صاهمو�  م�صاهري 
 مح�سن الرملي 

الكات���ب الروائي، ي�صت�صيفه نادي 
المدى للقراءة في بغداد من خالل 
جل�ص���ة حواري���ة مفتوح���ة وجه���ا 
لوجه مع القراء ف���ي النادي، تدير 
الح���وار "هيف���ي الم���ال" ع�صو في 
اإدارة النادي.. تق���ام الجل�صة يوم 
 6 ال�صاع���ة   202/8/20 ال�صب���ت 
م�ص���اء وتب���ث عل���ى موق���ع ن���ادي 

المدى للقراءة.

 �سالم الزيدي
الم�صرح���ي،  والمخ���رج  الكات���ب 
زاره وفد من التحاد العام لالأدباء 
والكّتاب في العراق، واتحاد اأدباء 
ديال���ى، لالطمئن���ان عل���ى �صحته، 
اأجراه���ا،  جراحي���ة  عملي���ة  بع���د 
ان  ويذك���ر  بالنج���اح..   وتكلل���ت 
الزيدي يعد م���ن ابرز الم�صرحيين 
ف���ي محافظ���ة ديال���ى وكان نقيب���ا 
للفناني���ن ف���ي المحافظ���ة كما قدم 
العديد من العمال الم�صرحية على 

م�صارح بغداد.

 فاروق �سبري 

الم�صرح���ي،  والممث���ل  المخ���رج 
اعل���ن ع���ن ا�صتع���داده لتقديم عمل 
خزع���ل  ال�صاع���ر  كتب���ه  م�صرح���ي 
الماج���دي، الن����س كتب���ه ال�صاع���ر 
�ص���كل  عل���ى  الماج���دي  خزع���ل 
التعاقبي���ة، وخالله  المونودرام���ا 
ث���الث �صخ�صّي���ات؛ حواء،  تروي 
ن  تك���وًّ ق�ص���ة  وال�صيط���ان  اآدم، 
عل���ى  كت���ب  �صب���ري  الخليق���ة.. 
�صفحته في الفي�صب���وك: "اإكتملت 
ال�صينوغرافية،  اأول���ى مقترحات���ه 
اأي �صكريبت العر����س بات جاهزًا 
للتجل���ي ف���ي ف�ص���اء م�ص���رح اآم���ل 

الو�صول اإليه".

برغبة  اجلمهور  غوميز  �صيلينا  العاملية  النجمة  ف��اج��اأت 
لفتة، وهي اعتزال جمال الفن والغناء والتمثيل، من اأجل 
التمثيل  اعتزال  "اأريد  قائلة:  لالأمومة،  اأن تتزوج وتتفرغ 

لكي اأتزوج واأ�صبح اأما".
وقد لقى كالم غوميز �صجة كباة بن اجلمهور على مواقع 
للزواج  اعتزلت  حال  يف  اأنها  البع�س  واعتر  التوا�صل، 

ف�صتعود لحقا عن قرارها وتتابع اأعمالها التمثيلية.
ميالدها  بعيد  املا�صي  متوز  يف  احتفلت  غوميز  اأن  يذكر 

به  ع��ّرت  مقطع  يف  عمرها،  من  الثالث  العقد  واإمتامها 
الع�صرينيات،  يف  اكت�صبتها  لدرو�س  الهائل  امتنانها  عن 
اأكدت يف من�صورها  التي تغلبت عليها، كما  وللم�صائب 
باأف�صل  ل��ال���ص��ت��م��رار ول��ت��ك��ون  ���ص��ت��ب��ذل ج��ه��ده��ا  اأن��ه��ا 
ي�صعر  الحتفال،  من  قليلة  اأيام  "بعد  وقالت:  حالتها، 

اإنني  اأق���ول  اأن  وميكنني  والم��ت��ن��ان،  ب��الم��ت��الء  قلبي 
بداأت بالفعل اأحب ال� 30، �صكرا جزيال لكونكم جزءا من 

حياتي". 

�سيلينا غ�ميز: الأم�مة اأف�سل من الفن 
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