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وزير الكهرباء يتحدث عن زيادة جديدة في االإنتاج

 بغداد/ المدى
حتدث وزير �لكهرباء عادل كرمي عن زيادة يف �لإنتاج ت�شمل جميع �ملحطات، د�عيًا �إىل 

حماية �ل�شبكات من �لهجمات.
زيادة يف  لديها  �شتكون  "�لوز�رة  �إن  �لر�شمية،  �لنباء  لوكالة  ت�شريح  وقال كرمي يف 

�لإنتاج وم�شتوى �لتجهيز ب�شكل عادل بني جميع �ملحافظات".
�ل�شبكة  لها  تتعر�ض  �لتي  �لتخريب  �عمال  و�يقاف  �لتعاون  �لمنية �ىل  "�لقو�ت  ودعا، 

�لوطنية �شو�ء قطع �ل�شالك بالإطالقات �لنارية �أو تفجري �بر�ج نقل �لطاقة".
ولفت كرمي، �إىل �أن "�لوز�رة لن تتمكن من بناء حمطات كهربائية وزيادة �لطاقة نتيجة 

عدم وجود دعم مايل".

 بغداد/ تميم الح�صن

مقتدى  ال�����س��دري  ال��ت��ي��ار  زع��ي��م  خ�سوم  يتوقع 
ال�سدر، ان يقوم الخري �سمن خطوات ت�سعيدية 
يف  ث��م  املحافظات  يف  احل��ي��اة  بتعطيل  مرتقبة، 
العا�سمة بغداد. وحتى الن يلتزم اأن�سار ال�سدر 
يف ال�سبوع الرابع من اقتحام الربملان بالإمكانات 

املنطقة  داخ���ل  للمعت�سمني  حت��دي��ده��ا  مت  ال��ت��ي 
الإط��ار  خم��اوف  التيار  زعيم  وع��زز  اخل�����س��راء. 
على  ق��ال  ح��ني  "تغريداته"  اآخ���ر  يف  التن�سيقي 
"اجلميع انتظار خطوتنا الأخرى" بعد اعالنه عن 
رف�ض خ�سومه "احلوار العلني" الذي يدعو اليه. 
والالفت يف ا�سارات الت�سعيد الخرية ل�ل�سدر هو 
عدم تطرقه هو او وزيره "�سالح حممد العراقي" 

ال�سابق  طلبه  عن  الق�سائية  ال�سلطات  جواب  اىل 
بحل الربملان. املهلة التي انتهت ال�سبوع املا�سي، 
ت�سري  فيما  ال�سدري،  التيار  زعيم  عليها  يعلق  مل 
ت�سريبات اىل ان الخري تلقى اإ�سارات بعدم قدرة 
حل  ملف  يف  التدخل  على  الق�سائية  ال�سلطات 
الربملان. وكانت املحكمة الحتادية قد اجلت نهاية 
ال�سبوع املا�سي، دعوى م�سابهة ملا يطلبه ال�سدر، 

ب�سبب  الثالث  الرئا�سات  �سد  نائب  رفعها  قد  كان 
زعيم  وط��ال��ب  ال��د���س��ت��وري��ة.  التوقيتات  جت���اوز 
التيار ان�ساره قبل اأكرث من ا�سبوع، برفع �سكوى، 
�سد  القائد،  وزي��ر  ن�سرها  دع��وى  عري�سة  �سمن 
متهيدا  الد�ستورية  املدد  خلرق  الثالث  الرئا�سات 

حلل الربملان.
 التفا�صيل �س3

الأمريكية" "الطريقة  على  يريدها  والبع�س  للمناظرة..  ر�صمية  دعوة  تلقيه  "الإطار" ينفي 

اإعالن ال�سدر رف�ض خ�سومه الحوار العلني 
يفتح الباب اأمام "الع�سيان المدني"

 بغداد/ فرا�س عدنان

توا�س���ل قيادة العمليات امل�س���ركة جهودها 
اإقلي���م كرد�س���تان  الأمني���ة يف  الق���وات  م���ع 
بفر����ض ال�س���يطرة ومالحقة عنا�س���ر تنظيم 
داع����ض الإرهاب���ي يف مناطق تو�س���ف باأنها 

رخوة.
العم���ل  اأن  ع�س���كريون  م�س���وؤولون  ويوؤك���د 
امل�س���رك اأ�سهم يف الو�س���ول اإىل العديد من 
الأهداف من خالل تفعي���ل التعاون الذي بداأ 

منذ اأكرث من عام.
العملي���ات  قي���ادة  با�س���م  املتح���دث  وق���ال 
امل�س���ركة حت�س���ني اخلفاج���ي، اإن "الق���وات 
املا�س���ي  الأ�س���بوع  نهاي���ة  اأطلق���ت  الأمني���ة 

املرحلة اخلام�س���ة من عملية الإرادة ال�سلبة، 
ومت التخطيط لها على مدى اأكرث من �سهر".

ح�س���ل  "التخطي���ط  اأن  اخلفاج���ي،  وتاب���ع 
وق���وات  امل�س���ركة  العملي���ات  قي���ادة  ب���ني 
البي�س���مركة عن طريق الزي���ارات املتكررة"، 
مبين���ًا اأن "ه���ذه العملية ته���دف اىل تفتي�ض 
املنطق���ة املمت���دة م���ا ب���ني قطع���ات الق���وات 
الحتادي���ة واإقلي���م كرد�س���تان �س���من قاط���ع 
قيادة عمليات دياىل واملقر امل�سيطر لعمليات 

طوزخورماتو".
واأ�س���ار، اإىل "التف���اق عل���ى حتدي���د حماور 
ه���ذه  يف  امل�س���ركة  والقطع���ات  واأه���داف 

العملية التي تكمن اأهميتها يف اأمرين".
 التفا�صيل �س2

ا�ستمرار تن�سيق القوات االتحادية 
مع االإقليم في مالحقة بقايا داع�ض

 ترجمة: حامد احمد    

ي���رى تقرير اأن الع���راق اأمامه م���دة طويلة لت�س���كيل حكومة 
جدي���دة، لفتًا اإىل اأن الكتل املناف�س���ة لزعيم التيار ال�س���دري 
مقتدى ال�س���در على الرغم من اإعالنها �سراحة عدم ممانعتها 
باإج���راء انتخاب���ات مبكرة، لكنها يف احلقيقة خمتلفة ب�س���اأن 

اآلية اجرائها وقانونها.
وذك���ر تقرير ملوقع )املونير( ترجمته )املدى(، اأن "اأي ممثل 
لطرف �سيا�سي ح�سر اجتماع احلوار الوطني يف مقر رئا�سة 
ال���وزراء، بدعوة م���ن رئي�ض الوزراء م�س���طفى الكاظمي، مل 

يرف�ض عقد انتخابات مبكرة خالل الأ�سهر املقبلة".
وتاب���ع التقري���ر، اأن "البي���ان النهائ���ي لالجتم���اع اأ�س���ار اىل 

ان الحت���كام م���رة جديدة اىل �س���ناديق الق���راع من خالل 
انتخاب���ات مبكرة لي�ض حدثا ا�س���تثنائيا يف تاريخ التجارب 
الدميقراطي���ة عندم���ا ت�س���ل الزم���ات ال�سيا�س���ية اىل ط���رق 
اىل  حتتك���م  الوطني���ة  ال�سيا�س���ية  الق���وى  وان  م�س���دودة، 

امل�سارات الد�ستورية يف النتخابات".  
واأ�س���ار، اإىل اأن "الزم���ة ال�سيا�س���ية يف الع���راق كان���ت ق���د 
بداأت بعد الإعالن عن نتائج انتخابات ت�س���رين الأول 2021 
وتفاقم���ت اأك���رث يف 12 حزيران عندما ا�س���تقالت كتلة التيار 
ال�سدري املوؤلفة من 73 ع�سو برملان من املجل�ض الت�سريعي، 
ودع���ا زعي���م التيار مقت���دى ال�س���در يف 3 اآب اىل انتخابات 

مبكرة".
 التفا�صيل �س3

الخالف على اآلية االنتخابات المبكرة يعّقد 
ت�سكيل الحكومة

 ذي قار/ ح�صين العامل 

الفالحي���ة  اجلمعي���ات  احت���اد  دع���ا 
املحلي���ة  احلكومت���ني  ق���ار  ذي  يف 
املحافظ���ة  اع���الن  اىل  واملركزي���ة 
خط���ة  وتبن���ي  زراعي���ًا"  "منكوب���ة 
ط���وارئ عاجل���ة مل�س���اعدة املزارعني 
وا�س���حاب املوا�س���ي املت�سررين من 
اجلفاف، وفيما اأكد ت�سرر 80 باملئة 
م���ن املحا�س���يل الزراعي���ة والتمور، 
اآلف  ون���زوح  هج���رة  ع���ن  ك�س���ف 
ال�س���ر الفالحي���ة اىل مراك���ز امل���دن 

واملحافظات الأخرى.
ياأتي ذلك يف ظل ا�سواأ موجة جفاف 

مت���ر به���ا الب���الد وحمافظ���ة ذي قار 
التي اخذت تفقد م�س���احات وا�س���عة 
م���ن اهواره���ا وارا�س���يها الزراعية 
وتواج���ه نزوح���ا �س���كانيا كبريا بني 
وال�س���يادين  الفالح���ني  او�س���اط 
ومربي املوا�سي الذين باتوا مهددين 

بفقدان م�سدر دخلهم الوحيد.
اجلمعي���ات  احت���اد  رئي����ض  وق���ال 
الفالحية يف ذي قار ح�سني اآل رباط 
يف حدي���ث م���ع )امل���دى(، ان "ازم���ة 
املياه احلقت ال�س���رار ب���� 80 باملئة 
من الرا�سي واملحا�س���يل الزراعية 

وا�سجار النخيل".
 التفا�صيل �س2

الجفاف يلحق �سررًا ب� 80 % من 
االأرا�سي والمحا�سيل في ذي قار

 بغداد/ المدى

م����ن  ال�س����حة  وزارة  ح����ذرت 
اللت����زام  ع����دم  ا�س����تمرار 
بالإج����راءات الوقائي����ة اخلا�س����ة 
بفايرو�ض احلمى النزفية، موؤكدة 
اأن تاأخ����ر الك�س����ف ع����ن الإ�س����ابة 

يفاقم خطورتها.
ال����وزارة  با�س����م  املتح����دث  وق����ال 
�س����يف البدر، اإن "العراق ي�س����جل 
اأع����دادا غ����ري م�س����بوقة لإ�س����ابات 
احلم����ى النزفي����ة منذ ت�س����عينيات 

القرن املا�سي".
واأ�س����اف الب����در، اأن "الإجراءات 
الوقائي����ة ما زالت دون امل�س����توى 
املطل����وب"، وحتدث عن ت�س����جيل 
باحلم����ى  اإ�س����ابة   300 نح����و 

النزفية منذ بداي����ة العام احلايل، 
اأدت 55 منه����ا اإىل الوفاة"، موؤكدًا 
ان "حمافظة ذي قار تت�س����در عدد 

الإ�سابات والوفيات".
وزارة  "دور  اأن  اإىل  واأ�س����ار، 
ال�سحة بكل و�سوح هو ت�سخي�ض 
احلالت وتق����دمي الرعاية الطبية 
بالرغ����م م����ن خطورة ه����ذا املر�ض 
في����ه،  العالي����ة  الوفي����ات  ون�س����بة 
لك����ن ن�س����ف ال�س����ابات او اأك����رث 
ق����د متاثل اأ�س����حابها اإىل ال�س����فاء 

وغادروا املوؤ�س�سات ال�سحية".
وب����ني الب����در، اأن "م����ن واجب����ات 
الوزارة اي�سًا، التثقيف والتوعية 
ال�س����حية للتن�س����يق م����ع اجلهات 
الداعمة ممثلة بو�سائل العالم".  
 التفا�صيل �س4

ال�سحة: تاأخر الك�سف عن اإ�سابات 
الحمى النزفية يفاقم خطورتها  بغداد/ نباأ م�صرق

اأكد خرباء اقت�س���اديون اأن ملف القرو�ض اإىل 
املواطن���ني يعاين من م�س���كالت اأهمها الفتقار 
اإىل ت�س���ريعات ائتماني���ة جترب امل�س���تفيد على 
اإع���ادة املبال���غ، لفت���ني اإىل اأن البن���ك املرك���زي 
و�س���ع للم�س���ارف اخلا�س���ة تريلي���ون دين���ار 
لتمويل هذه العمليات ب�سرط تعهدها باإعادتها.

وق���ال اخلبري القت�س���ادي من���ار العبيدي، يف 
ت�س���ريح اإىل )املدى(، اإن "مو�س���وع القرو�ض 
�س���ائك ومعقد كون العراق لي�س���ت لديه قوانني 
ائتماني���ة جترب امل�س���تقر�ض على دف���ع الأموال 
وم���ا زال���ت الت�س���ريعات قدمي���ة وغ���ري مفعل���ة 

بال�سكل ال�سحيح".
وتاب���ع العبي���دي، اأن "غياب قوان���ني ائتمانية 
وا�سحة ت�سمن عودة الأموال من امل�ستقر�ض 

الأب���رز  التح���دي  ي�س���كل  امل�س���ارف  اإىل 
للقرو�ض".

واأ�س���ار، اإىل اأن "ذل���ك ي���وؤدي بامل�س���ارف اإىل 
و�س���ع نوع م���ن الحتياطات عالي���ة اخلطورة 
ج���دًا مقارن���ة م���ع باق���ي ال���دول؛ لأنه���ا تعتقد 
اأن ج���زءا كب���ريا من ه���ذه القرو�ض ق���د ل يتم 

ت�سديدها".
 التفا�صيل �س2

خبراء يك�سفون اأ�سباب ارتفاع فوائد القرو�ض 

 بغداد/ المدى

اأف�س���حت هيئة الأنواء اجلوية، اأم�ض الأحد، 
عن حالة الطق�ض يف البالد لالأ�سبوع احلايل، 
فيما توقعت ت�س���اعدًا للغبار وانخفا�س���ًا يف 
درج���ات احلرارة.وذك���ر بي���ان للهيئ���ة، تلقته 
لي���وم الثن���ني،  الب���الد  "طق����ض  اأن  )امل���دى( 

�س���يكون �س���حوًا مع غبار خفيف يف املنطقة 
الو�س���طى، ويف املنطق���ة ال�س���مالية �س���يكون 
الطق����ض �س���حوًا م���ع بع����ض الغي���وم، فيم���ا 
�س���يكون �س���حوًا يف املنطقة اجلنوبي���ة، اأما 
درجات احلرارة ف�س���تنخف�ض قلياًل عن اليوم 
ال�س���ابق يف عموم البالد".واأ�ساف البيان اأن 
الثالثاء والربعاء �س���يكون  "طق����ض يوم���ي 

�س���حوًا يف املنطقتني الو�س���طى واجلنوبية، 
بينما �سيكون طق�ض املنطقة ال�سمالية �سحوًا 
مع بع�ض الغي���وم، ودرجات احلرارة مقاربة 
ال�س���ابق يف عم���وم البالد".واأ�س���ار،  للي���وم 
اإىل اأن "طق����ض الب���الد لي���وم اخلمي�ض املقبل 
�س���يكون �س���حوًا، ودرجات احلرارة مقاربة 

لليوم ال�سابق يف عموم البالد".

 كربالء/ المدى

اأدى ح���ادث �س���قوط �س���اتر ترابي مفجع 
اإىل وق���وع ع���دد م���ن ال�س���حايا يف مزار 

ديني مبحافظة كربالء.
وح�س���ب م�س���در اأمني يف ت�س���ريح اإىل 
)امل���دى(، اإن "م���زار قط���ارة الأم���ام علي 
يف حمافظ���ة كربالء تعر����ض اإىل انهيار 
جزئ���ي نتيجة �س���قوط جزء من ال�س���اتر 

الرابي القريب منه فوقه".
واأ�ساف امل�سدر، اأن "عددًا من الزائرين 
كان���وا يف املرقد حا�س���رتهم ال�س���خور، 
فيما �سارعت فرق الدفاع املدين لإنقاذهم 

تدعمها القوات الأمنية يف املحافظة".

م���ن  واأظه���رت مقاط���ع م�س���ورة رج���اًل 
حمافظة الب�سرة، وهو يتحدث اإىل ولده 
ال���ذي حا�س���رته الأنقا����ض وال�س���خور 

ويطلب منه ال�سرب حلني اإخراجه".
واأكد الرجل يف ت�س���جيل اآخ���ر، باأن ابنه 
يف هذا املزار حما�س���ر بال�سخور ومعه 
افراد العائلة الآخرين، فيما مت انقاذ ابنه 

الآخر".
و�س���عت ف���رق الدف���اع امل���دين اإىل اإبق���اء 
املتواجدي���ن حت���ت ال�س���خور عل���ى قيد 
احلي���اة م���ن خالل اإي�س���ال الأوك�س���جني 
ع���رب  له���م  والطع���ام  ال�س���رب  ومي���اه 
اإمت���ام عم���ل ثغ���رات يف ال���ركام والكتل 

اخلر�سانية.

واأكد م�س���ادر مطلع���ة، اأن "ف���رق الدفاع 
م���ن  ع���دد  انق���اذ  م���ن  متكن���ت  امل���دين 
الأ�س���خا�ض بينهم �س���بي ظهر وهو نائم 
عل���ى �س���دية طبي���ة"، فيم���ا حتدث���ت عن 
انت�س���ال جثث بينها اأفراد اآخرون بينهم 

م�سور املزار الديني".
ونقلت و�سائل اعالم عن ديوان الأوقاف 
دائ���رة  ل���دى  م�س���جل  غ���ري  "امل���زار  اأن 
التابع���ة  الديني���ة  وال�س���وؤون  الأوق���اف 
للوقف".وحتدث���ت م�س���ادر مطلع���ة عن 
احل���ادث ب���اأن �س���ببه الت�س���بع بالرطوبة 
لل�ساتر الرابي املال�سق للمزار مما اأدى 
اإىل انهيار كومة ترابية على �سقف املزار 

و�سقوطه على عدد من الزائرين.

)امل���دى(،  تلقت���ه  حكوم���ي  بي���ان  وذك���ر 
اأن "رئي����ض جمل����ض ال���وزراء م�س���طفى 
الكاظمي يتابع حادث النهيار الذي وقع 
ق���رب قّط���ارة الإم���ام علي بن اأب���ي طالب 
كرب���الء  حمافظ���ة  يف  ال�س���الم(،  )علي���ه 

املقد�سة منذ اللحظات الأوىل".
واأ�ساف البيان، "ووجه رئي�ض الوزراء، 
املبا�س���ر  بالإ�س���راف  الداخلي���ة،  وزي���ر 
واملي���داين يف حمل احل���ادث على اأعمال 
الإنقاذ، وا�س���تنفار اأجهزة الدفاع املدين 
�س���المة  لتاأم���ني  ال�س���حية؛  والأجه���زة 
امل�س���ابني واإنقاذ املواطنني املحا�سرين 

حتت الأنقا�ض".
وق���ّدم رئي����ض جمل����ض ال���وزراء تعازيه 

واأهاليه���م،  ال�س���حايا  ل���ذوي  احل���ارة 
و�س���رعة  ال�س���المة  �س���يادته  ومتن���ى 

الت�سايف للم�سابني، وفق البيان.
وتاب���ع البي���ان، "الكاظم���ي كان قد �س���دد 
يف ات�س���ال هاتف���ي م���ع حماف���ظ كربالء 
املقد�س���ة وامل�س���وؤولني فيه���ا عل���ى اأهمية 
ب���ذل اجلهود ف���ورًا من قبل ف���رق الإنقاذ 
يف الدف���اع امل���دين، واأداء الواج���ب على 
اأمت وج���ه".  اإىل ذل���ك، قال رئي����ض اإقليم 
كرد�س���تان نيجرف���ان ب���ارزاين يف بي���ان 
اإقلي���م  "م�ست�س���فيات  )امل���دى(،  تلقت���ه 
كرد�س���تان والفرق الطبية على ا�س���تعداد 
يف  لأهلن���ا  الع���ون  كاف���ة  لتق���دمي  ت���ام 

كربالء".

حادث مفجع يوقع عددًا من ال�سحايا داخل  مزار ديني بكربالء

االأنواء الجوية: ت�ساعد للغبار وانخفا�ض في الحرارة

 متابعة المدى 

اأعلنت و�س���ائل اإعالم رو�س���ية حملية مقتل ابنة حلي���ف مقرب من الرئي�ض 
الرو�سي فالدميري بوتني، بعد انفجار �سيارتها بالقرب من مو�سكو.

وقالت و�س���ائل الإعالم اإن داريا دوغني، ابنة الفيل�سوف الرو�سي األك�سندر 
دوغني، املعروف با�س���م "عقل بوتني" ُقتلت بعد انفجار �س���يارتها يف اأثناء 

عودتها اإىل منزلها.
ووفقًا ل�س���بكة "بي بي �س���ي" الربيطاني���ة، فلي�ض من الوا�س���ح ما اإذا كان 

األك�سندر دوغني هو الهدف املق�سود يف هذا احلادث.
وعلى الرغم من عدم �س���غله من�سبًا ر�سميًا يف احلكومة، فاإن دوغني حليف 
مقرب من الرئي�ض الرو�س���ي، ويقول اخلرباء اإن كتاباته القومية املتطرفة 

هي التي �سّكلت روؤية بوتني للعامل.
و�سبق للفيل�سوف الرو�س���ي اأن اأعرب عن دعمه للغزو الرو�سي لأوكرانيا، 
وُفر�س���ت علي���ه عقوب���ات اأمريكي���ة ع���ام 2015 لتورطه املزعوم يف �س���م 

مو�سكو ل�سبه جزيرة القرم عام 2014.
اأما ابنته داريا )29 عامًا( فكانت تعمل �س���حافية ومعّلقة بارزة، وقد اأّيدت 

الغزو الرو�سي لأوكرانيا.

مقتل ابنة "عقل بوتين"  اإثر 
انفجار �سيارتها بمو�سكو

المبا�سرة  بالفح�ص االلكتروني لمتانة المركبات في بغداد.. عد�سة: محمود روؤوف



 بغداد/ نب�أ م�شرق

اأكد خبراء اقت�ش�ديون اأن ملف 
القرو�ض اإلى المواطنين يع�ني 
من م�شكالت اأهمه� االفتق�ر اإلى 

ت�شريع�ت ائتم�نية تجبر الم�شتفيد 
على اإع�دة المب�لغ، الفتين اإلى اأن 

البنك المركزي و�شع للم�ش�رف 
الخ��شة تريليون دين�ر لتمويل 

هذه العملي�ت ب�شرط تعهده� 
ب�إع�دته�.

وق���ال الخبي���ر االقت�ص���ادي من���ار العبي���دي، في 
ت�ص���ريح اإلى )الم���دى(، اإن "مو�ص���وع القرو�ض 
�ص���ائك ومعق���د كون العراق لي�ص���ت لدي���ه قوانين 
ائتماني���ة تجب���ر الم�ص���تقر�ض على دف���ع االأموال 
وما زالت الت�صريعات قديمة وغير مفعلة بال�صكل 

ال�صحيح".
وتاب���ع العبي���دي، اأن "غي���اب قواني���ن ائتماني���ة 
وا�ص���حة ت�ص���من عودة االأموال من الم�صتقر�ض 
اإلى الم�صارف ي�صكل التحدي االأبرز للقرو�ض".

واأ�صار، اإلى اأن "ذلك يوؤدي بالم�صارف اإلى و�صع 
نوع من االحتياطات عالية الخطورة جدًا مقارنة 
مع باقي ال���دول؛ الأنها تعتقد اأن ج���زءا كبيرا من 

هذه القرو�ض قد ال يتم ت�صديدها".
وبين العبي���دي، اأن "هذه االحتياط���ات توؤثر في 
قيمة الفوائد الكلية للقر�ض الممنوح"، مو�ص���حًا 
اأن "عدم ا�صتقرار البلد �صيا�صيا واقت�صاديا يقود 
اإل���ى مخاطر كبيرة لدى البنوك من منح القرو�ض 

المي�صرة اإلى المواطنين".
من جانبه، نفى الخبير االقت�صادي همام ال�صماع 
اأن تك���ون القرو����ض التي يت���م االإع���ان عنها في 
و�ص���ائل االعام باأنها وهمية، وقال في ت�ص���ريح 
اإل���ى )المدى(، اإن "هذه القرو�ض حقيقية �ص���واء 

التي تعلن عنها الم�ص���ارف الر�ص���مية، اأو االأهلية 
وفق مبادرة البنك المركزي".

م���ن  تطل���ب  "الم�ص���ارف  اأن  ال�ص���ماع،  وتاب���ع 
الم�ص���تفيدين ال�ص���مانات، بالن�ص���بة للذين كانوا 
قد وطن���وا رواتبهم على الم�ص���رف فل���ن يقدموا 
اأي �ص���مان، اإنما يقت�ص���ر المو�ص���وع على تقديم 

تعهد".
وبي���ن، اأن "ال���ذي ي���ود الح�ص���ول عل���ى قرو�ض 
وراتب���ه غي���ر موط���ن، فعلي���ه اأن يق���دم اثبات���ات 
كفي���ل  لدي���ه  اأو  موظف���ا  بكون���ه  وم�صتم�ص���كات 
يتولى الت�ص���ديد عنه في حال االمتناع عن اإرجاع 

المبالغ".
و�ص���دد ال�ص���ماع، على اأن "البنك المركزي هو من 
يتولى تمويل القرو�ض التي تمنح في الم�صارف 
االأهلية"، منوهًا اإلى اأن "البنك المركزي خ�ص�ض 
مبل���غ تريلي���ون دين���ار اإلى الم�ص���ارف الخا�ص���ة 

تتولى اقرا�صها ب�صمانات وتتعهد باإعادتها".
اإل���ى ذلك، اأعلن م�ص���رف الرافدي���ن، اأم�ض االأحد، 
اإطاق وجبة جديدة من �صلف الموظفين والعقود 

ومنت�صبي الدفاع والداخلية.
وق���ال المكت���ب االعام���ي للم�ص���رف ف���ي بي���ان 
تلقته )الم���دى( انه "تم اإط���اق وجبة جديدة من 
�ص���لف الموظفي���ن والعق���ود ومنت�ص���بي الدف���اع 
والداخلية"، مبينا ان "ال�صلف تبداأ من 5 مايين 
دين���ار الى 50 ملي���ون دينار بالن�ص���بة للموظفين 
والمنت�ص���بين و�صلف العقود تبلغ 5 مايين دينار 

و10 مايين دينار".
واأ�ص���اف البي���ان، اأن "من���ح ال�ص���لفة يك���ون بعد 
ا�ص���تكمال كافة اج���راءات المنح وفق ال�ص���وابط 
ع���ن  يك���ون  عليه���ا  والتقدي���م  والتعليم���ات، 
طري���ق ف���روع الم�ص���رف المنت�ص���رة ف���ي بغ���داد 

والمحافظات".
وتابع، ان "الفروع مازالت م�صتمرة في ا�صتقبال 
طلب���ات معامات الترويج عن ال�ص���لف للموظفين 

ومنت�صبي القوات االمنية".
اإط���اق  ب�ص���رورة  الحكوم���ة  خب���راء  ويطال���ب 
العم���ل  عل���ى  العاطلي���ن  اإل���ى  مي�ص���رة  قرو����ض 
ت�صاعدهم في اإقامة م�ص���اريع �صغيرة ومتو�صطة 
ت���در عليه���م اأرباح���ا وتخف���ف م���ن ح���دة االزم���ة 

االقت�صادية في العراق.
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 بغداد/ فرا�ض عدن�ن

وق���ال المتحدث با�ص���م قي���ادة العمليات 
اإن  الخفاج���ي،  تح�ص���ين  الم�ص���تركة 
االأ�صبوع  نهاية  اأطلقت  االأمنية  "القوات 
الما�ص���ي المرحلة الخام�ص���ة م���ن عملية 
االإرادة ال�ص���لبة، وتم التخطيط لها على 

مدى اأكثر من �صهر".
"التخطي���ط  اأن  الخفاج���ي،  وتاب���ع 
ح�ص���ل بين قي���ادة العمليات الم�ص���تركة 
وقوات البي�ص���مركة عن طريق الزيارات 
العملي���ة  "ه���ذه  اأن  مبين���ًا  المتك���ررة"، 
تهدف ال���ى تفتي�ض المنطق���ة الممتدة ما 
بي���ن قطعات الق���وات االتحادي���ة واإقليم 
كرد�ص���تان �ص���من قاط���ع قي���ادة عمليات 
لعملي���ات  الم�ص���يطر  والمق���ر  ديال���ى 

طوزخورماتو".
واأ�صار، اإلى "االتفاق على تحديد محاور 
واأه���داف والقطعات الم�ص���تركة في هذه 
العملي���ة التي تكم���ن اأهميتها في اأمرين، 
االأول ه���و القي���ادة وال�ص���يطرة للق���وات 
والتعاون واالت�ص���ال ف���ي مناطق وعرة 
وتحتاج جهدا عاليا، والثاني هو اإي�صال 
ر�ص���الة اإلى االإرهابيين اأو من ت�ص���ول له 
نف�ص���ه باالعت���داء على مق���درات العراق، 

الق���وات  اأن  الر�ص���الة  ه���ذه  وم�ص���مون 
العراقي���ة تعمل بمنظوم���ة واحدة وهي 

لحماية الباد ووحدتها ومواطنيها".
و�صدد الخفاجي، على اأن "القوة الجوية 
وطي���ران الجي�ض كان لهم���ا دور في هذه 
العمليات اأي�ص���ًا والقوات قد و�صلت اإلى 
اأهدافه���ا ومحاوره���ا وحقق���ت اأهدافه���ا 

ونجحنا في التو�صل اإلى ما نريد".
ولفت، اإل���ى اأن "النتائج التي تمخ�ص���ت 
عن هذه العملية تدمير خم�ض م�ص���افات 
واال�ص���تياء على اأ�صلحة وتدمير معدات 
ودراج���ات نارية والح�ص���ول على قنابر 

هاون بكميات كبيرة".
وتح���دث الخفاجي، عن "تفعيل مذكرات 
القاء قب�ض بحق بع�ض االأ�ص���خا�ض وتم 
اعتقاله���م"، الفت���ًا اإل���ى اأن "العملية اأدت 
اي�ص���ًا اإل���ى و�ص���ول الق���وات االتحادية 
وق���وات البي�ص���مركة اإلى نق���اط االلتقاء 
والتما����ض وهو اله���دف المهم والحيوي 
بال�ص���يطرة على المناط���ق ذات االهتمام 
االأمني الم�ص���ترك والتي يح���اول تنظيم 
فيه���ا  يتواج���د  اأن  االإرهاب���ي  داع����ض 

واالنطاق بهجماته".
وطي���ران  الجوي���ة  "الق���وة  اأن  واأك���د، 
الجي�ض نقا �ص���ورة مبا�ص���رة من الجو 

اإل���ى الق���وات الت���ي انطلقت بري���ًا وهذا 
وفر له���ا الكثير من الجهد اال�ص���تخباري 

واالأمني اأثناء تحركها".
ولف���ت، اإل���ى اأن "هناك جهودا م�ص���تركة 
بين القوات االتحادية والبي�ص���مركة منذ 
اأكثر من �صنة، وذلك من خال اجتماعات 
والزي���ارات  للثق���ة  وتب���ادل  متوا�ص���لة 
المتبادلة واالطاع على الخطط وتفعيل 

مذكرات القب�ض".
وراأى الخفاجي، اأن "هذه اأف�ص���ل ر�صالة 

نو�ص���لها باأن الجهود الم�صتركة ووحدة 
ه���ي  االإقلي���م  م���ع  وال�ص���يطرة  القي���ادة 

لوحدة العراق واأهدافه ومقدراته".
واأف���اد، ب���اأن "اإن�ص���اء مراك���ز التن�ص���يق 
الم�ص���ترك يع���د اه���م نقط���ة ت���م االتف���اق 
عليه���ا مع اإقلي���م كرد�ص���تان، التي اأخذت 
عل���ى عاتقها اإمكانية الكثير من العاقات 
ومد ج�ص���ور الثقة مع البي�ص���مركة التي 
اأ�ص���همت ف���ي دع���م ه���ذه المراكز �ص���واء 
عل���ى �ص���عيد المعلوم���ات او االإمكان���ات 

والقدرات، وكذلك الحال بالن�ص���بة لدور 
الحكومة االتحادية، لذلك نحن نعتقد اأن 
عملية البناء ال�ص���حيحة التي بداأت هي 

مهدت للكثير من النتائج االإيجابية".
"العملي���ة  اأن  اإل���ى  الخفاج���ي،  وم�ص���ى 
االأخي���رة كان���ت عراقي���ة خال�ص���ة عل���ى 
�صعيد التخطيط واالمكانيات والقدرات 
وحت���ى ف���ي الجهد الج���وي، وف���ي حالة 
اال�صت�ص���ارية  المه���ام  اإل���ى  احتياجن���ا 
ع���ن  اأعل���ن  فاأن���ه  الدول���ي  للتحال���ف 

ا�ص���تعداده لتقدي���م هذه اال�صت�ص���ارة عن 
طريق طائرات اال�ص���تطاع والمعلومات 
اال�ص���تخبارية ع���ن االأه���داف الحيوي���ة 

وقدراتها".
من جانبه ذكر ع�صو لجنة االأمن والدفاع 
النيابي���ة كريم اأب���و �ص���ودة، اأن "قدرات 
تنظي���م داع����ض ق���د تراجعت كثي���رًا عما 

كانت عليه في عام 2014".
وتابع اأبو �صودة، اأن "الو�صع ال�صيا�صي 
الذي تمخ�ض عنه تاأخير الحكومة، وقلة 

ت�ص���ليح وتدريب الق���وات العراقية وقلة 
المعلوم���ات اال�ص���تخبارية، هذه عوامل 
اأدت اإل���ى ن�ص���اط جدي���د لتنظي���م داع�ض 

االإرهابي لكنه ن�صاط م�صيطر عليه".
ون���وه، اإل���ى اأن "ال�ص���ارع العراقي لديه 
ثق���ة كبي���رة بالق���درات االأمني���ة لقواتنا 
عل���ى  م�ص���ددًا  ت�ص���كياتها"،  بمختل���ف 
اأن "بقاي���ا داع����ض ه���م اف���راد قليل���ون ال 
ي�صتطيعون المواجهة وي�صنون هجمات 

يائ�صة بين الحين واالآخر".
ولفت اأبو �ص���ودة، اإل���ى اأن "افراد داع�ض 
يتواج���دون ف���ي المناطق الوع���رة، مثل 
الودي���ان والت���ال ال�ص���يما ف���ي مناط���ق 
جاه���زة  االأمني���ة  والق���وات  حمري���ن، 
للق�ص���اء عليهم لكنه���ا بحاجة اإلى المزيد 
من المعدات ال�ص���يما الطائرات الم�صيرة 

واال�صتطاعات الجوية".
و�ص���دد، على اأن "معالج���ة بقايا التنظيم 
ال تك���ون عب���ر الجه���د االأمن���ي فح�ص���ب، 
ب���ل تتطل���ب جه���دا اآخ���ر عل���ى ال�ص���عيد 
اأن  ويوؤك���د  والمجتمع���ي"،  ال�صيا�ص���ي 
التي  االإمكان���ات  كام���ل  لدي���ه  "الع���راق 
ت�ص���اعده ف���ي التخل�ض من ه���ذا الملف، 
للجه���ود  توحي���دًا  يتطل���ب  ه���ذا  ولك���ن 
لك���ي  ال�صيا�ص���ية  الق���وى  بي���ن  ال�ص���يما 
ال ي�ص���تغل االإرهاب���ي ه���ذا ال�ص���راع في 

تحقيق اأهدافه االجرامية".
وانته���ى اأبو �ص���ودة، اإل���ى اأن "العمليات 
الق���وات  تقومه���ا  الت���ي  الم�ص���تركة 
االتحادية مع البي�ص���مركة ف���ي المناطق 
التي تو�صف باأنها رخوة، هي �صرورية 
ج���دًا م���ن اأجل فر����ض المزيد م���ن االأمن 
واال�ص���تقرار واإبعاد خط���ر خايا داع�ض 

عن المدن".
وكان���ت الق���وات االأمني���ة ق���د اأعلنت في 
اأوقات متفرقة اإطاق �صفحات من عملية 
االإرادة ال�ص���لبة، وتحدث���ت ع���ن نتائ���ج 
مهم���ة تم تحقيقها في مناطق مختلفة من 

الباد.

تع�ون كبير بداأ منذ ع�م 
ب�أن�ش�ء مراكز م�شتركة 
لفر�ض االأمن في "المن�طق 
الرخوة"

 ا�ستمـرار التن�سيـق بني القـوات الحتاديـة والإقليـم 
فـي مالحقة بقايا داع�ش

خرباء يك�سفون عن اأ�سباب ارتفاع 
فوائد قرو�ش امل�سارف

توا�شل قي�دة العملي�ت امل�شرتكة جهوده� مع 
القوات االأمنية يف اإقليم كرد�شت�ن بفر�ض 

ال�شيطرة ومالحقة عن��شر تنظيم داع�ض 
االإره�بي يف من�طق تو�شف ب�أنه� رخوة.

ويوؤكد م�شوؤولون ع�شكريون اأن العمل 
امل�شرتك اأ�شهم يف الو�شول اإىل العديد من 

االأهداف من خالل تفعيل التع�ون الذي بداأ 
منذ اأكثـر من ع�م.

 ذي ق�ر/ ح�شين الع�مل 

دع���ا اتح���اد الجمعي���ات الفاحي���ة ف���ي ذي قار 
الحكومتي���ن المحلي���ة والمركزي���ة ال���ى اع���ان 
"منكوب���ة زراعي���ًا" وتبن���ي خط���ة  المحافظ���ة 
طوارئ عاجلة لم�ص���اعدة المزارعين وا�صحاب 
الموا�صي المت�ص���ررين من الجفاف، وفيما اأكد 
ت�ص���رر 80 بالمئ���ة م���ن المحا�ص���يل الزراعي���ة 
اآالف  ون���زوح  هج���رة  ع���ن  ك�ص���ف  والتم���ور، 
اال�ص���ر الفاحية الى مراكز المدن والمحافظات 

االأخرى.
ياأت���ي ذلك في ظل ا�ص���واأ موجة جف���اف تمر بها 
الب���اد ومحافظ���ة ذي ق���ار الت���ي اخ���ذت تفق���د 
م���ن اهواره���ا وارا�ص���يها  م�ص���احات وا�ص���عة 
كبي���را  �ص���كانيا  نزوح���ا  وتواج���ه  الزراعي���ة 
بي���ن او�ص���اط الفاحي���ن وال�ص���يادين ومرب���ي 
الموا�ص���ي الذين باتوا مهددين بفقدان م�ص���در 

دخلهم الوحيد.
وقال رئي����ض اتحاد الجمعيات الفاحية في ذي 
قار ح�ص���ين اآل رب���اط في حديث م���ع )المدى(، 
ان "ازم���ة المياه الحقت اال�ص���رار ب� 80 بالمئة 
من االرا�ص���ي والمحا�ص���يل الزراعية وا�صجار 

النخيل".
واأ�ص���ار اآل رب���اط، اإل���ى "ت�ص���رر المغرو�ص���ات 
النخي���ل  وب�ص���اتين  الزراعي���ة  والمحا�ص���يل 

ب�صورة كبيرة ب�صبب ازمة و�صح المياه".
اخ���ذت  الزراعي���ة  "االرا�ص���ي  ان  واأ�ص���اف، 
للفاحي���ن  المعي�ص���ية  واالو�ص���اع  بالت�ص���حر 
و�ص���كان الريف الذين ي�ص���كلون اأكثر من ن�صف 
المجتمع في المحافظة باتت متردية وفي ا�صواأ 

حال".
وبي���ن اآل رباط، اأن "الت�ص���حر زحف حتى على 
الب�صاتين التي كانت ت�صم انواعا جيدة جدًا من 

امهات النخيل".
وي���رى، اأن "الو�ص���ع في ب�ص���اتين النخيل بات 
مزريًا وان محا�صيل التمور لهذا العام ت�صررت 

ب�صورة كبيرة".
و�ص���دد اآل رب���اط، على اأن "النخي���ل اخذ يذوي 
والتم���ور تتح�ص���ف وتتيب����ض قبل ن�ص���جها ما 
ت�صبب ذلك بخ�صارة كبيرة في محا�صيل التمور 

لهذا العام".
ويجد، اأن "الجفاف وعوامل الت�صحر ا�صعفت 
ق���درة ا�ص���جار النخي���ل وغيره���ا عل���ى مقاومة 
االرتفاع الحاد بدرج���ات الحرارة الذي تجاوز 

ن�صف درجة الغليان".
واأك���د اآل رب���اط، اأن "اآث���ار الجف���اف واالرتفاع 
الحاد ف���ي درجات الح���رارة فاقم من الم�ص���كلة 
ب�صورة كبيرة"، مو�صحًا ان "القطاع الزراعي 

تعر�ض للتدمير ب�صورة �صبه تامة".
ودع���ا، "الحكومتي���ن المحلي���ة والمركزية الى 
التدخ���ل العاجل الإنقاذ ما يمكن انقاذه وح�ص���ر 
اال�صرار الكارثية التي تعر�ض لها الفاحون".

ولف���ت اآل رباط، اإل���ى اأن "الج���والت الميدانية 
التي تق���وم بها الجمعيات الفاحي���ة في القرى 
واالري���اف ك�ص���فت ع���ن حج���م الدمار ال�ص���امل 

للبنى التحتية في القطاع الزراعي".
واأك���د، اأن "مق���ر اتح���اد الجمعي���ات الفاحي���ة 
ي�ص���تقبل يوميا العديد من الوفود الفاحية من 
مناط���ق متفرقة من المحافظ���ة تطالب بالتدخل 

ل���دى الحكوم���ة الإنق���اذ ال�ص���كان م���ن الجف���اف 
واآثاره المدمرة".

المائي���ة  الم���وارد  "وزارة  اآل رب���اط،  وطال���ب 
بزيادة االطاق���ات المائية"، فيما دعا "الجهات 
الحكومي���ة االخرى الى ح�ص���ر اال�ص���رار التي 
تكبده���ا الفاح���ون والعمل على تعوي�ص���هم"، 
م�ص���ددا على �صرورة "اعان المحافظة كمدينة 

منكوبة زراعيًا".
ون�ص���ح، ب� "تبني خطة طوارئ لدعم ال�ص���كان 
وا�ص���حاب  الفاحي���ن  وال�ص���يما  المحليي���ن 
الموا�ص���ي وم�ص���اعدتهم عل���ى تحمل اال�ص���رار 
والخ�ص���ائر الج�ص���يمة التي تكبدوه���ا"، موؤكدا 
في الوقت ذاته "�ص���رورة اعف���اء الفاحين من 
بدالت ايجار االرا�ص���ي الزراعية الم�ص���تاأجرة 

ف�صا عن ال�صرائب والر�صوم".
 وذك���ر اآل رب���اط، اأن "اآالف اال�ص���ر الفاحي���ة 
نزح���ت باتج���اه مناط���ق الم���زارع ف���ي كرباء 

وديالى والزبير ومراكز المدن".
واأو�صح، اأن "ما بين 15 الى 20 ا�صرة فاحية 

هاجرت من كل قرية لغر�ض العمل بعد ان فقدت 
م�صدر رزقها الوحيد".

و�ص���دد اآل رباط، على اأن "الفاحين وا�ص���حاب 
الموا�ص���ي بات���وا ي�ص���ترون حتى مياه ال�ص���رب 
وموا�ص���يهم نفقت ومزارعهم طالها الجفاف فما 

الذي يجعلهم يبقون في قراهم".  
ويرى، اأن "التفريط بالقط���اع الزراعي تفريط 
بركن مهم من اركان االقت�صاد العراقي ويزعزع 
اال�ص���تقرار االجتماع���ي ناهي���ك عم���ا ينجم عن 
ذلك م���ن اآثار غير محمودة عل���ى االمن الغذائي 

واالمن القومي ب�صورة عامة".     
ومن جانبه ا�ص���ار مدي���ر زراعة ذي قار �ص���الح 
ه���ادي الى ت�ص���رر اكثر م���ن 3 اآالف م���ن مربي 
ق�ص���اء  ف���ي  اال�ص���ماك  و�ص���يادي  الجامو����ض 

الجباي�ض وحده ب�صبب �صحة المياه.
وذكر �ص���الح في ت�صريحات �ص���حافية تابعتها 
)الم���دى(، اأن "ق�ص���اء الجباي����ض ي�ص���م 1650 
لاأ�ص���ماك  �ص���ياد  و1500  جامو����ض  مرب���ي 
وجميع هوؤالء ت�ص���رروا نتيجة ال�صحة المائية 
التي �ص���ربت الق�ص���اء الذي يعد مركزا لاأهوار 

العراقية".
وا�ص���اف، انه "كما ت�ص���ببت ال�ص���حة بنزوحهم 
ال���ى مناطق تتنا�ص���ب م���ع اعماله���م وتوفر لهم 

فر�ض العمل ولقمة العي�ض".
وت�ص���كل االرا�ص���ي الزراعية ومناطق االهوار 
نحو ن�ص���ف م�ص���احة محافظة ذي قار اذ ت�صغل 
االأه���وار لوحده���ا خم����ض م�ص���احة المحافظ���ة 
وهي تتوزع على ع�صر وحدات اإدارية من اأ�صل 
22 ت�ص���مها المحافظة، اإذ تقدر م�ص���احة اأهوار 
النا�صرية قبل تجفيفها مطلع ت�صعينيات القرن 

الما�صي، بمليون و48 األف دونم.
ال�صاد�ص���ة  ال�ص���نوية  الذك���رى  م���ع  بالتزام���ن 
الن�ص���مام االهوار اإل���ى الئحة الت���راث العالمي 
دع���ا م�ص���وؤولون ومنظم���ات بيئية ف���ي ذي قار 
ي���وم )17 تم���وز 2022( الحكومتي���ن المحلية 
والمركزية الى اع���ان االهوار منطقة منكوبة، 
واأكدوا جفاف معظم مناطقها ونفوق اال�ص���ماك 
والكائنات الحية ونزوح �ص���كان القرى ومربي 
الجامو����ض، طالب���وا با�ص���تحداث هيئ���ة علي���ا 

الإدارة الملف ترتبط بمجل�ض الوزراء.

اجلفــاف يلحــق �سررًا بـــ 80 % مــن الأرا�سي واملحا�سيــل يف ذي قار

جانب من ال�صفحة اخلام�صة لعمليات االرادة ال�صلبة

اجلفاف يفتك مب�صاحات ال�صا�صعة يف ذي قار

اتح�د الجمعي�ت الفالحية يدعو اإلى اإعالن المح�فظة "منكوبة زراعيً�"
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 بغداد/ تميم الح�سن

يتوقع خ�سوم زعيم التيار ال�سدري 
مقتدى ال�سدر، ان يقوم االخير 

�سمن خطوات ت�سعيدية مرتقبة، 
بتعطيل الحياة في المحافظات ثم 

في العا�سمة بغداد.

�ل�ش���در  �أن�ش���ار  يلت���زم  �الن  وحت���ى 
�قتح���ام  م���ن  �لر�ب���ع  �ال�ش���بوع  يف 
�لربمل���ان باالإمكان���ات �لت���ي مت حتديدها 

للمعت�شمني د�خل �ملنطقة �خل�شر�ء.
�الإط���ار  �لتي���ار خم���اوف  وع���زز زعي���م 
�لتن�شيق���ي يف �آخر »تغريد�ته« حني قال 
عل���ى »�جلميع �نتظار خطوتنا �الأخرى« 
بع���د �عالنه عن رف�ض خ�شومه »�حلو�ر 

�لعلني« �لذي يدعو �ليه.
و�لالفت يف ��ش���ار�ت �لت�شعيد �الخرية 
ل�ل�ش���در هو ع���دم تطرقه ه���و �و وزيره 
ج���و�ب  �ىل  �لعر�ق���ي«  حمم���د  »�ش���الح 
�ل�ش���لطات �لق�ش���ائية عن طلبه �ل�ش���ابق 

بحل �لربملان.

�ملهلة �لتي �نتهت �ال�ش���بوع �ملا�ش���ي، مل 
يعلق عليها زعيم �لتيار �ل�ش���دري، فيما 
ت�ش���ري ت�ش���ريبات �ىل �ن �الخ���ري تلق���ى 
�إ�ش���ار�ت بعدم قدرة �ل�شلطات �لق�شائية 

على �لتدخل يف ملف حل �لربملان.
وكان���ت �ملحكم���ة �الحتادي���ة ق���د �جل���ت 
نهاية �ال�ش���بوع �ملا�شي، دعوى م�شابهة 
مل���ا يطلب���ه �ل�ش���در، كان قد رفعه���ا نائب 
�ش���د �لرئا�ش���ات �لث���الث ب�ش���بب جتاوز 

�لتوقيتات �لد�شتورية.
وطالب زعي���م �لتيار �ن�ش���اره قبل �كرث 
�ش���من  �ش���كوى،  برف���ع  ��ش���بوع،  م���ن 
عري�ش���ة دع���وى ن�ش���رها وزي���ر �لقائد، 
�مل���دد  خل���رق  �لثالث���ة  �لرئا�ش���ات  �ش���د 

�لد�شتورية متهيد� حلل �لربملان.
ولوح �ل�ش���در يف خطابات و«تغريد�ت« 
�ىل �ن���ه يف حال رد �لدعوى من �ملحكمة 
�ىل  )��ش���ارة  ف���ان  �لث���و�ر  �الحتادي���ة 

�ملعت�ش���مني( �ش���يكون لهم موق���ف �آخر، 
»�إذ� ما ُخذل �ل�شعب مرة �أخرى«.

كما كان جمل�ض �لق�ش���اء قد قال يف وقت 
مبكر من مطالبة �ل�ش���در بتدخل �الخري 
��ش���بوعني،  نح���و  قب���ل  �لربمل���ان  حل���ل 
بان���ه »ال ميلك �ل�ش���الحية حل���ل  جمل�ض 

�لنو�ب«.
و�ن�ش���غل زعيم �لتيار بعد ذلك مبهاجمة 
د�خ���ل  ق���وى   3 وحتدي���د  خ�ش���ومه، 
�الإطار �لتن�ش���يقي و�ش���فهم ب���� »�لثالثي 
�لت�ش���عيد  �ىل  وتلميح���ات  �مل�ش���وؤوم«، 
يف ��ش���ار�ت فهمت بان �حلل �الخري هو 

�لعودة �ىل �ل�شارع.
وف�ش���ر تر�ج���ع �الخ���ري ع���ن »مليونية« 
كان قد دعا �ليها �ل�ش���بت �ملا�ش���ي، بانها 
حماول���ة لف�ش���ح �ملج���ال �م���ام �حل���و�ر 
بالتز�من مع قمة �لق�شر �حلكومي �لتي 

عقدت �ال�شبوع �ملا�شي.

�ل�ش���در  م���ن ح�ش���ورها رف����ض  وب���دال 
�للق���اء،  يف  م�ش���توى  ب���اأي  متثيل���ه 
و�نتق���د خمرجات �الجتم���اع رغم دعوة 
�ملجتمع���ني �ىل ح���ل �لربمل���ان لكن »وفق 

�ل�شياقات �لد�شتورية«.
وع���اد زعي���م �لتيار مرة �خ���رى للتلويح 
بالت�شعيد، ون�شر »وزير �لقائد« تغريدة 
�أم�ض، ف�شر فيها حدوث 10 حاالت خالل 
�الزمة �الخرية بانها »برهان رباين على 

�حقية �لثورة« �لتي يقودها »�ل�شدر«.
و�عترب »�لعر�قي« ��ش���تقالة وزير �ملالية 
عل���ي ع���الوي �ل���ذي و�ش���فه ب� »�لفا�ش���د 
وهط���ول  �لفا�ش���دين«،  عل���ى  �ملت�ش���ر 
�المطار يف �لنجف بانها �حدى ��شار�ت 
وجود »�ي���اد ربانية« تدع���م حر�ك زعيم 

�لتيار.
كم���ا ع���رج �لوزي���ر وه���و �ش���الح حممد 
�لعر�قي �شمن دالئل »�لتدخل �لرباين«، 

يف  �لعر�ق���ي  �ل�ش���فري  حادث���ة  عل���ى 
�الردن حي���در �لع���ذ�ري، �لت���ي و�ش���فها 
ب���� »�لف�ش���يحة �ملخزي���ة«، وع���دم ق���درة 

خ�شوم �ل�شدر على ت�شكيل حكومة.
وك���رر �لعر�قي �حلديث م���رة �خرى عن 
�حلو�ر �لعلني، �لذي قال بانه مت رف�شه 
خوفا من »ف�ش���حهم �مام �ل�ش���عب«، بعد 
وق���ت ق�ش���ري م���ن تعلي���ق �ل�ش���در حول 

نف�ض �ملو�شوع.
م�ش���اء  �ل�ش���دري  �لتي���ار  زعي���م  و�ك���د 
�ل�ش���بت، �أنه »ال ح���و�ر مع �لفا�ش���دين«، 
�ملتح���دة  ل���الأمم  مقرح���ًا  ق���دم  وبان���ه 
لعق���د جل�ش���ة ح���و�ر علني���ة م���ع �لفرقاء 

�ل�شيا�شيني.
لكن �شيا�شيا من د�خل �الإطار �لتن�شيقي 
�أك���د ل�)�ملدى( بان �الخري »مل ت�ش���له �ية 
دع���وة ر�ش���مية للح���و�ر �لعلن���ي �ل���ذي 

يتحدث عنه مقتدى �ل�شدر«.

و�نتق���د �ل�شيا�ش���ي �لذي طل���ب عدم ذكر 
��ش���مه تل���ك �لدع���وة، م�ش���يفا �ن »دعوة 
�حلو�ر غري و��ش���حة ما �ملق�ش���ود منها 

ومن �الطر�ف �مل�شمولة؟«.
وتاب���ع �ل�شيا�ش���ي: »�الط���ار ال يخ�ش���ى 
م���ن �حل���و�ر �لعلن���ي لكن يجب ��ش���ر�ك 
كل �لقوى �ل�شيا�ش���ية لي�ض لل�شيعة فقط 
باعتب���ار �ن �الزمة تخ����ض كل �الطر�ف 

�لعر�قية«.
»دع���وة  �ن  �ملطل���ع  �ل�شيا�ش���ي  و�عت���رب 
زعيم �لتيار غري منطقية، و�نه )�ل�شدر( 
�ش���وف يذهب �ىل �لت�ش���عيد ه���ذه �ملرة 
عرب �لع�شيان �ملدين يف �ملحافظات �وال 

ثم ينتقل �ىل بغد�د«.
وقال �ل�شدر يف تغريدته �الخرية بانه: 
»�ود �إعالمك���م باأننا قدمنا مقرحًا لالأمم 
�ملتحدة جلل�شة حو�ر؛ بل مناظرة علنية 
وببث مبا�ش���ر م���ع �لفرقاء �ل�شيا�ش���يني 

�أجمع«.
و�أ�شاف: »فلم نَر جتاوبًا ملمو�شًا منهم، 
�لو�ش���يط  طري���ق  ع���ن  �جل���و�ب  وكان 
جو�بًا ال يغني وال ي�شمن من جوع، ومل 
يت�شمن جو�بهم �شيئًا عن �الإ�شالح...«.

وتابع زعيم �لتيار �ل�شدري: »لذ� نرجو 
م���ن �جلمي���ع �نتظ���ار خطوتن���ا �الأخرى 
�إز�ء �شيا�ش���ة �لتغافل عما �آل �إليه �لعر�ق 

و�شعبه ب�شبب �لف�شاد و�لتبعية«.
وكانت دعوة »�حلو�ر �لعلني« قد ��ش���ار 
حمم���د  �ش���الح  »�ل�ش���در«  وزي���ر  �ليه���ا 
�لعر�قي م�شاء يوم �جلمعة، حيث �نتقد 
�الجتماع يف �لق�شر �حلكومي �لذي دعا 

�ليه رئي�ض �لوزر�ء م�شطفى �لكاظمي.
�ىل  متحدث���ا  �آن���ذ�ك  �لعر�ق���ي  وطال���ب 
�ملجتمع���ني ب���ان »تكون جل�ش���تكم علنية 
وبب���ّث مبا�ش���ر �أمام �ل�ش���عب ليّطلع على 
م���ا يدور خلف �لكو�لي����ض من موؤ�مر�ت 

ود�شائ�ض وت�شريبات...«.
وعقب ذلك توقعت �و�ش���اط زعيم �لتيار 
�ىل  »�ل�ش���در«  يع���ود  ب���ان  �ل�ش���دري، 
�لدع���وة م���رة �خ���رى لتظاه���رة كب���رية 
كالتي �جلها )تظاهرة �ل�ش���بت �ملا�ش���ي( 
ح���رب  »تاأجي���ج  م���ن  خم���اوف  ب�ش���بب 

�هلية«.
ومل ي�ش���در حتى �الن تعليق ر�ش���مي من 
»�الإط���ار �لتن�ش���يقي« �و �أح���د �لقي���اد�ت 
حول ق�شية »�حلو�ر« �لعلني، با�شتثناء 
ت�ش���ريحات م���ن �خل���ط �لث���اين لبع�ض 

�أطر�ف »�الإطار«.
وق���ال حمم���ود �لربيع���ي ع�ش���و �ملكتب 
�حل���ق  �ه���ل  ع�ش���ائب  يف  �ل�شيا�ش���ي 
بزعامة قي�ض �خلزعل���ي، �أن »�ملناظر�ت 
�لعلني���ة �ملبا�ش���رة م���ن �أك���رث �الأ�ش���اليب 
�لدميقر�طية و�ش���وحًا للجمهور وك�شفًا 

للمخفي من �الأمور«. 
و�أ�شاف �لربيعي يف تغريدة �أم�ض، »�أنا 
�أوؤي���د �لدعوة لها بني ممثل لقيادة �لتيار 
وممثل لقادة �الإطار، لن�ش���ع �لنقاط على 

�حلروف«.
وبنف�ض �ال�ش���لوب دعا �لقيادي يف تيار 
�حلكم���ة بزعامة عمار �حلكي���م بليغ �بو 
كل���ل، �ىل تق���دمي ممثل���ني ع���ن »�لتي���ار« 

و«�الإطار« للحو�ر �لعلني.
و�ق���رح �ب���و كل���ل يف »تغري���دة« �أم�ض، 
بان ميثل زعيم �لتيار �ل�ش���دري »وزيره 
مثال« )ويق�شد �ش���الح حممد �لعر�قي(، 
وتكون »مناظرة عل���ى غر�ر �النتخابات 

�المريكية«.

»االإطار« ينفي تلقيه دعوة ر�سمية للمناظرة.. والبع�ض يريدها على »الطريقة االأمريكية«

اإعالن ال�صدر رف�ض خ�صومه الحوار العلني يفتح الباب اأمام خيار »الع�صيان المدني«
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 �أظه���رت بيان���ات من م�ش���ادر جتارية و�ش���ناعية 
بان ��ش���تري�د�ت �لهند للنفط �خلام من رو�ش���يا قد 
�نخف�ش���ت يف متوز وذلك للم���رة �الأوىل منذ �آذ�ر 
باالإ�ش���افة �ىل م�ش���رياتها �الجمالي���ة �الأخ���رى، 
يف حني ت�ش���اعفت جتهي���ز�ت �لنفط م���ن �لعربية 

�ل�شعودية وذلك للمرة �الأوىل منذ خم�شة �أ�شهر.
وز�دت م�ش���ايف �لهن���د من م�ش���رياتها من �لنفط 
�ل�شعودي ب�شبب �الأ�شعار �ملغرية يف حني �رتفعت 

�أ�شعار �لنفط �لرو�شي ب�شبب زيادة �لطلب.
م���ع ��ش���تمر�ر ك���ون رو�ش���يا ث���اين �ك���رب جمه���ز 
نفطي للهن���د بعد �لعر�ق، فان كمي���ات �لنفط �لتي 
مت �ش���خها للهن���د م���ن رو�ش���يا خ���الل �ش���هر متوز 
بلغ���ت 877،400 برميل باليوم، حيث �ش���كل ذلك 
�نخفا�ش���ا ع���ن معدالت جتهي���ز�ت �ش���هر حزير�ن 

بن�شبة 7.3 %.
وكانت م�ش���ايف �لهند قد �أقدمت على �شر�ء �لنفط 
�لرو�ش���ي ب�ش���عر خمف����ض بع���د �ن �متنعت بع�ض 
�لبل���د�ن �لغربية عن �ش���ر�ئه من مو�ش���كو ب�ش���بب 

�حلرب �لتي �شنتها على �أوكر�نيا يف �شباط.
و�ظهرت �لبيانات �ن �لهند، �لتي تعترب ثالث �أكرب 
م�ش���تورد للنف���ط يف �لعامل، قد ��ش���توردت كميات 
بن�ش���بة 3.2 % �ق���ل م���ن �لنفط خالل �ش���هر متوز 
مبعدل 4.63 مليون برميل باليوم عن معدل �شهر 
حزي���ر�ن وذل���ك يف وقت خططت بع�ض �مل�ش���ايف 

الجر�ء عمليات �شيانة كاملة �عتبار� من �آب.
و�ظه���رت �لبيانات �رتفاعا يف كميات �لنفط �لذي 

��ش���توردته �لهند من �لعربية �ل�شعودية يف متوز 
برمي���ل   824،700 �ىل  لي�ش���ل   % 25.6 بن�ش���بة 
بالي���وم، وه���و �الأعل���ى خالل ثالث���ة �أ�ش���هر، وذلك 
بعد �ن خف�ض �لبلد �ملنتج الأ�ش���عار �لبيع �لر�شمية 
ل�ش���هر حزير�ن ومت���وز مقارنة ب�ش���هر �أي���ار. وما 
تز�ل �لعربية �ل�ش���عودية يف �ملرتبة �لثالثة كاأكرب 

مورد نفطي للهند.
�ح�ش���ان �حلق، حملل لدى موؤ�ش�شة ريفينتف، قال 
�ش���روط عقود م���ع �لعربية  لها  �مل�ش���ايف  “جميع 
�ل�ش���عودية ولذلك باإمكانهم تعديل �ل�ش���روط قليال 
ولك���ن ال ميك���ن تغيريه���ا كلي���ا. ق���د ي�ش���تخدمون 
�أ�ش���عار بي���ع ر�ش���مية خمف�ش���ة عن �ش���هر حزير�ن 

ومتوز ملالءمة �لتز�ماتهم وفقا ل�شروط �لعقد.«
و�أظهرت �لبيانات �ن ح�ش���ة �ال�ش���تري�د�ت �لكلية 
للهن���د م���ن نف���ط �ل�ش���رق �الأو�ش���ط قد �نخف�ش���ت 
ب�ش���كل هام�ش���ي خالل متوز يف وقت خف�شت من 
م�ش���رياتها من �لعر�ق بن�شبة 9.3 % عن معدالت 
�ش���هر حزي���ر�ن الأقل م���ن 1 مليون برمي���ل باليوم 

وهو �الأقل منذ 10 �أ�شهر.
وقال �ح�ش���ان �حلق �ن �لهند ز�دت من م�شرياتها 
م���ن وقود �لديزل �لرو�ش���ي و�ن ذلك من �ش���اأنه �ن 
يوؤثر على م�ش���رياتها من نف����ض �ملادة من �إفريقيا 

�لغربية.
 و�ظه���رت �لبيان���ات �ن ح�ش���ة بل���د�ن �أوب���ك م���ن 
م�ش���ريات �لهند �لكلية للنفط قد �نخف�شت ب�شكل 
هام�ش���ي يف متوز مقارنة ب�شهر حزير�ن وهبطت 
�ىل �ق���ل م�ش���توياتها يف ني�ش���ان ومت���وز، وه���ي 

�الأ�شهر �الأربعة �الأوىل من �ل�شنة �ملالية �حلالية.

الهند تخف�ض من �صرائها للنفط الرو�صي 
وتعزز ا�صتيراداتها من ال�صعودية
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يرى تقري���ر �أن �لع���ر�ق �أمامه م���دة طويلة 
لت�شكيل حكومة جديدة، الفتًا �إىل �أن �لكتل 
�ملناف�ش���ة لزعي���م �لتي���ار �ل�ش���دري مقتدى 
�ل�شدر على �لرغم من �إعالنها �شر�حة عدم 
ممانعته���ا باإجر�ء �نتخاب���ات مبكرة، لكنها 
يف �حلقيق���ة خمتلف���ة ب�ش���اأن �آلي���ة �جر�ئها 

وقانونها.
وذك���ر تقري���ر ملوق���ع )�ملوني���ر( ترجمت���ه 
�أن »�أي ممث���ل لط���رف �شيا�ش���ي  )�مل���دى(، 
يف  �لوطن���ي  �حل���و�ر  �جتم���اع  ح�ش���ر 
مق���ر رئا�ش���ة �ل���وزر�ء، بدعوة م���ن رئي�ض 
�لوزر�ء م�ش���طفى �لكاظمي، مل يرف�ض عقد 

�نتخابات مبكرة خالل �الأ�شهر �ملقبلة«.
�لنهائ���ي  »�لبي���ان  �أن  �لتقري���ر،  وتاب���ع 
م���رة  �الحت���كام  �ن  �ىل  �أ�ش���ار  لالجتم���اع 
جدي���دة �ىل �ش���ناديق �الق���ر�ع م���ن خالل 
�نتخابات مبكرة لي�ض حدثا ��ش���تثنائيا يف 
تاريخ �لتجارب �لدميقر�طية عندما ت�ش���ل 
�الزم���ات �ل�شيا�ش���ية �ىل ط���رق م�ش���دودة، 
و�ن �لقوى �ل�شيا�ش���ية �لوطنية حتتكم �ىل 

�مل�شار�ت �لد�شتورية يف �النتخابات«.  
يف  �ل�شيا�ش���ية  »�الزم���ة  �أن  �إىل  و�أ�ش���ار، 
�لع���ر�ق كان���ت ق���د ب���د�أت بعد �الإع���الن عن 
 2021 �الأول  ت�ش���رين  �نتخاب���ات  نتائ���ج 
عندم���ا  حزي���ر�ن   12 يف  �أك���رث  وتفاقم���ت 
��ش���تقالت كتلة �لتيار �ل�ش���دري �ملوؤلفة من 
73 ع�ش���و برملان من �ملجل�ض �لت�ش���ريعي، 
ودعا زعيم �لتيار مقتدى �ل�ش���در يف 3 �آب 

�ىل �نتخابات مبكرة«.
و�ش���دد �لتقري���ر، عل���ى �أن »�أحز�با �ش���يعية 
�أخرى رغم �أنها و�فقت على �إقامة �نتخابات 
مبكرة، فان خالفهم مع �ل�ش���در يركز على 

�آلية عقد �النتخابات«.
بينم���ا  �ل�ش���دري  »�لتي���ار  �أن  �إىل  ولف���ت، 
يطالب بحل �لربملان دون �ن يتم عقد جل�شة 
جديدة للربملان، فان �الإطار �لتن�شيقي مييل 
�ىل �ن يتم �لت�ش���ويت على �حلل من د�خل 

قبة �لربملان«.
ون���وه �لتقري���ر، �إىل �أن »�ل�ش���در �ش���د عقد 
جل�ش���ة للربمل���ان م���ع غي���اب كتلت���ه، وه���و 
�ل�ش���بب �ل���ذي دع���ا في���ه �تباعه لالعت�ش���ام 
يف بناي���ة �لربمل���ان، فه���و يعل���م جي���د� بان 
عقد جل�ش���ة �ش���ينتج عنها قيام خ�شومه من 
�الإطار �لتن�شيقي باإجر�ء تعديل على قانون 
�النتخاب���ات، �لذي يف�ش���ل �ل�ش���در �الإبقاء 

عليه كما هو«.
و�أو�ش���ح �لتقري���ر، �ن »�مل���ادة )64/ �أواًل( 
م���ن �لد�ش���تور �لعر�قي تن�ض عل���ى �أن حل 
جمل����ض �لن���و�ب باأغلبي���ة �أع�ش���اء جمل�ض 
ثل���ث  ن���زواًل عن���د طل���ب  �لن���و�ب �ملطلق���ة 
�أع�شاء �ملجل�ض �و طلب من رئي�ض �لوزر�ء 
ومبو�فقة رئي�ض �جلمهورية، و�ن �ملجل�ض 
ال ميكن حل���ه �ثناء مدة ��ش���تجو�ب رئي�ض 

جمل�ض �لوزر�ء«.
وب���ني �لتقري���ر، �أن »�حل���زب �لدميقر�ط���ي 
�لكرد�شتاين، �ملتحالف مع �ل�شدر، ال ميانع 
بحل �لربملان، رغم �ن ق�ش���ما من م�ش���وؤويل 
�حلزب ذك���رو� قبل مطلب �ل�ش���در باأنهم ال 
يتفقون مع �لدعوة حلل �لربملان م�ش���ريين 

�ىل وجود �شعوبة يف حتقيق ذلك«.
وينق���ل �لتقري���ر ع���ن �لنائب���ة ع���ن �حلزب 
�خال����ض  �لكرد�ش���تاين،  �لدميقر�ط���ي 
»نح���ن  �آب،   15 بتاري���خ  قوله���ا  �لدليم���ي 
مع ح���ل �لربمل���ان �إذ� كان هذ� �الم���ر يوؤدي 
حل���ل �مل�ش���كلة، يعن���ي �إذ� م���ا و�ش���لنا �ىل 
ب���اب م�ش���دود رمبا نتوجه له���ذ� �حلل وفق 
�الأطر �لد�ش���تورية و�لقانوني���ة، مع وجود 
�ش���مانات له���ذ� �حل���ل ب���ان ال تتك���رر ه���ذه 

�ملاأ�شاة«.
�الحت���اد  »كتل���ة  �أن  �لتقري���ر،  و��ش���تدرك 

�لوطني �لكرد�ش���تاين، �ملتحالفة مع �الإطار 
�لتن�شيقي، فان لديها ر�أي خمالف يتما�شى 

مع نظرة حليفها«.
�لوطن���ي  �الحت���اد  ع���ن  �لنائب���ة  وتق���ول 
�لكرد�ش���تاين �ش���وز�ن من�ش���ور، �إن »ح���ل 
�لربملان ال ي�ش���اعد يف �أي �ش���يء خ�شو�شًا 
و�ن �النتخابات مل مي�ض عليها �ش���وى �قل 

من �شنة«.
وتابع���ت من�ش���ور، �أن »�إقام���ة �النتخابات 
�ش���يكلف �أكرث من 400 ملي���ار دينار عر�قي 

�و ما يعادل 275 مليون دوالر«.
و�ش���دد �لتقري���ر، عل���ى �ن »�ل�ش���نة ر�أيهم ال 
يبدو �ن���ه يختلف ع���ن ر�أي �ل�ش���در، وهذ� 
�ل���ر�أي ع���رب عن���ه رئي����ض �لربمل���ان حمم���د 
�حللبو�شي، فقد �أكد يف ت�شريح له بتاريخ 
5 �آب عرب ح�ش���ابه على موق���ع توير دعمه 
�نتخاب���ات  و�إقام���ة  �لربمل���ان  ح���ل  ملطل���ب 

مبكرة«.
وينقل �لتقرير عن م�ش���در �شيا�ش���ي ح�شر 
�إقام���ة  �ملحتم���ل  »م���ن  �لق���ول  �الجتم���اع، 
�نتخاب���ات مبكرة، ه���ذه �أ�ش���بحت حقيقة، 
ولكن �لنقا�ش���ات �حلالية و�لتفاهمات تركز 

على �آلية �إقامة هذه �النتخابات«.
و��ش���تطرد �لتقري���ر، �أن »�غل���ب �الأط���ر�ف 
�ل�شيا�ش���ية �لعر�قي���ة تو�ف���ق ظاهري���ًا على 

�إقام���ة �نتخاب���ات مبكرة، ولكنها م�ش���تمرة 
بوجه���ات نظ���ر خمتلف���ة فيما يتعل���ق باآلية 
�قامتها و�لكابينة �لتي �ش���تتكفل بتنظيمها، 
هل �شتكون كابينة رئي�ض �لوزر�ء م�شطفى 

�لكاظمي �و كابينة جديدة؟«.
و�أردف، �أن »�لع���ر�ق �أمام���ه طري���ق طويل 
قب���ل �ن ي�ش���كل كابين���ة، وق���د ي���وؤدي ذل���ك 

ملفاقمة �الزمة �أكرث«.
وي�شر�ش���ل �لتقرير، �أن »�إقام���ة �نتخابات 
مبكرة قد ال تكون حال �إذ� ما ��ش���تمر قانون 
�النتخاب���ات �حل���ايل على و�ش���عه، هذ� هو 
�لت���ي مل  �لتن�ش���يقي  �الإط���ار  �أح���ز�ب  ر�أي 
يك���ن �د�وؤها جيدً� يف �النتخابات �ملا�ش���ية 
وخ�ش���رت �لكثري م���ن �ملقاع���د وعملت على 
توحي���د مقاعده���ا �ش���من حتال���ف �الإط���ار 

�لتن�شيقي ملو�جهة �ل�شدر«.
و�أو�ش���ح، �أن »�لنقا�ش���ات �ش���تركز �أي�ش���ا 
على �ملفو�ش���ية �لعليا �مل�شتقلة لالنتخابات 
ب���اإد�رة عملي���ة  �ملكلف���ة  و�أع�ش���اء هيئته���ا 

�النتخابات«. 
 وم�شى �لتقرير، �إىل �أن »هناك �تهامات عدة 
وجهت لهذه �ملفو�ش���ية عق���ب �النتخابات، 
وقد يك���ون هناك وقت طويل �م���ام �لعر�ق 

قبل �ن يتم �ختيار مفو�شية جديدة«.
عن: المونيتر

حلفاء التيار ال يمانعون في اإجرائها ويطالبون بوعود بعدم رف�ض النتائج

الخالف على اآلية االنتخابات المبكرة وقانونها يعّقد ت�صكيل الحكومة

الفتات الن�ضار ال�ضدر في مقر اعت�ضامهم في المنطقة الخ�ضراء

االطار التن�ضيقي يبحث عن مخرج الختبار المناظرة العلنية
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 بغداد/ املدى

اأعلن اأمني بغداد، عمار مو�سى 
كاظم، اأم�س الأحد، اإحالة 

9 قطاعات مبدينة ال�سدر، 
لأعمال التطوير بالكامل، 

فيما اأ�سار اإىل ال�ستعداد 
لإحالة 24 قطاعًا اأخرى 

�سمن خطة التطوير.
وذكرت اأمانة بغداد يف بيان 

تلقته )املدى(، اإن "الأمانة 
اأحالت 9 قطاعات للتطوير 

�سمن قاطعي بلديتي ال�سدر 
الوىل والثانية وهناك 24 

قطاعًا اأخرى �سمن الدرا�سة 
والتحليل ا�ستعداداً لإحالتها 

قريبا".

و�أ�شاف �لبيان، �أن "هناك خطة متكاملة 
الإك�شاء وتطوي���ر �لقطاعات �شمن مدينة 
للخدم���ات  �ل�ش���در الأهميته���ا وحاجته���ا 

كونها ذ�ت كثافة �شكانية كبرية".
و�أ�شار �لبي���ان، �إىل �أن "هناك م�شروعني 
يت�شمن���ان  �ل�ش���در  مدين���ة  يف  مهم���ني 
�ن�ش���اء جم�ش���ر يف تقاط���ع �شاح���ة )83( 
وجم�ش���ر �آخر يف تقاطع �شاحة )55( لفك 
�الختناقات �ملرورية"، موؤكدة �أن "�مانة 
بغ���د�د ما�شي���ة باإجن���از م�شاري���ع نوعية 

�شمن مدينة �ل�شدر الأهميتها". 

للد�ئ���رة  توجيه���ات  "هن���اك  �أن  وتاب���ع 
�ملو�طن���ني  معام���ات  باإجن���از  �لبلدي���ة 
وت�شهي���ل �جر�ء�تها وتفعيل �جلباية مبا 
ين�شجم و�لو�ش���ع �ملعي�شي و�القت�شادي 

ل�شاكني مدينة �ل�شدر".
�لبي���ان،  بغ���د�د، بح�ش���ب  �أم���ني  ووج���ه 
ب�ش���رورة �الهتم���ام بقط���اع �لنظافة يف 
مدين���ة �ل�ش���در مل���ا تعاني���ه من �ف���ر�ز�ت 
كب���رية يومي���ًا وكذل���ك تفعي���ل �ملكاب����س 
و�ملحط���ات �لتحويلية وت�شفريها ب�شكل 

كامل"، مبين���ًا �أن "هناك دعم���ا للخدمات 
�ملدين���ة  بو�ق���ع  يرتق���ي  مب���ا  �لبلدي���ة 

ومتطلبات �شاكنيها".
كم���ا �أعلن �أمني بغد�د عم���ار مو�شى كاظم 
�إجن���از رف���ع �أك���ر م���ن 60 �أل���ف م3 م���ن 
�الأنقا����س ع���ن �أر����س مع�شك���ر �لر�شي���د 
وتهيئة �ملقط���ع �الأول مب�شاحة 100 �ألف 
�أخ�ش���ر، موؤك���دً�  م2 لزر�عت���ه كم�شط���ح 
ق���رب �ملبا�ش���رة مبقطعني �آخري���ن �إ�شارة 

لتوجيهات رئي�س جمل�س �لوزر�ء.

وق���ال كاظم يف بيان �آخ���ر تلقته )�ملدى(، 
�إن "�مان���ة بغ���د�د با�ش���رت ف���ور توجي���ه 
رئي����س جمل����س �ل���وزر�ء خ���ال زيارته 
ملق���ر �مانة بغد�د بتحوي���ل �ر�س مع�شكر 
�لر�شي���د مل�شطح �خ�ش���ر و�ماكن ترفيهية 

الأهايل �لعا�شمة".
و�أ�شاف �لبيان، �أن "�مانة بغد�د و�جلهد 
�ل�شان���د من �ل���وز�ر�ت �الخ���رى �شارفت 
على �جناز تهيئ���ة �ملقطع �الول مب�شاحة 
100 �أل���ف م2 لزر�عت���ه كم�شط���ح �خ�شر 

�النقا����س  م���ن  م3  �أل���ف   60 رف���ع  بع���د 
�ملرت�كمة منذ عام 2003".

و�أ�ش���ار، �إىل �أن "هناك �ج���ر�ء�ت �د�رية 
با�ش���ر بها مكتب رئي����س جمل�س �لوزر�ء 
�ملع�شك���ر  �ر����س  عائدي���ة  لتخ�شي����س 
�لتابع���ة ل���وز�رة �ملالي���ة بالتن�شي���ق م���ع 
وز�رة �لدفاع مع �حلفاظ على �مل�شت�شفى 

�لع�شكري و�لقاعدة �جلوية".
و�أو�شح �لبيان �أن "�مانة بغد�د �شتبا�شر 
قريب���ًا بتهيئة مقطعني �آخري���ن من �أر�س 

�ملع�شك���ر عرب رف���ع �النقا����س و�لت�شوية 
و�لتهيئة الأعمال �لزر�عة".

و�ش���دد، على �أن "ه���ذه �جلهود تعد خطة 
�أولي���ة لتهيئة �ر����س �ملع�شك���ر ��شتعد�دً� 
للتعاقد مع مكتب ��شت�شاري الإعد�د روؤية 
وت�شامي���م متكاملة تت�شمن عدة فعاليات 
ترفيهي���ة مهم���ة �شت�ش���رع بتنفيذها �مانة 

بغد�د �ي�شًا".
و�أكد �لبي���ان، �أن "�العمال �جلارية حاليًا 
يف مع�شك���ر �لر�شيد هي بجهود ذ�تية من 
�مان���ة بغ���د�د بع���د حت�شيد جه���د �آيل من 
دو�ئره���ا �ىل جانب �جله���د �الآيل �ل�شاند 

من وز�رتي �لدفاع و�لنفط".
وكان���ت �مان���ة بغ���د�د ق���د �أعلن���ت نهاي���ة 
�الأ�شبوع �ملا�شي عن قيامها باإعادة �لعمل 
باالإج���ر�ء�ت �ل�شابق���ة قب���ل ع���ام 2018 
و�لتي تتيح حتدي���د �جلهة �ملق�شرة �ز�ء 
�ل�شماح بتنامي �لتج���اوز�ت و�ملخالفات 

�لبلدية لغر�س حما�شبتها و�حلد منها.
وقال���ت �الأمان���ة يف بي���ان ورد حينه �إىل 
)�مل���دى(، �أن "هناك جلنة مت ت�شكيلها من 
قبل �م���ني بغ���د�د �ملهند�س عم���ار مو�شى 
وتقيي���م  در��ش���ة  �ع���د�د  لغر����س  كاظ���م 
ج���دوى �لعمل بق�ش���م �لتج���اوز�ت �لذي 
��شتحدث بع���د عام 2018 ب�ش���كل موؤقت 
لقيا�س مدى جناحه وج���دو�ه �لفنية يف 

�حلد من �لتجاوز�ت".
و��ش���اف �ن "�للجن���ة رفع���ت تو�شياتها 
�لت���ي  بغ���د�د  �مان���ة  يف  �ل���ر�أي  لهيئ���ة 
بدورها قررت يف �جتماعها �الخري �لغاء 
�لعمل بق�ش���م �لتجاوز�ت و�ع���ادة �لعمل 
باالإج���ر�ء�ت �ل�شابق���ة قب���ل ع���ام 2018 
و�لت���ي تتي���ح لق�ش���م �لنظاف���ة و�ملر�ك���ز 
�لبنائي���ة  �ملخالف���ات  متابع���ة  �لبلدي���ة 
و�لتج���اوز�ت و�ب���اغ ق�ش���م �الج���از�ت 
و�لرخ����س يف �لد�ئ���رة �لبلدي���ة التخ���اذ 
�الج���ر�ء�ت �لقانوني���ة بحقه���ا على وفق 

قان���ون )13( ل�شن���ة 2001 وقر�ر )154( 
ل�شنة 2001".

و�أ�ش���ار �لبيان �ىل �ن "ه���ذ� �لقر�ر �تخذ 
لتحدي���د �جله���ة �ملق�ش���رة �ز�ء �ل�شم���اح 
بحدوث �لتج���اوز�ت و�ملخالف���ات بعدما 
كانت تتحمل عدة جه���ات تلك �مل�شوؤولية 

دون حتديد �ملق�شر ب�شكل �شريح".
���ه رئي�س جمل�س �ل���وزر�ء م�شطفى  ووجَّ
ك���و�در  �شاب���ق،  وق���ت  يف  �لكاظم���ي، 
�أمانة بغ���د�د مبو��شلة تق���دمي �خلدمات 

للمو�طنني باأف�شل �أد�ء.
وذكر �ملكتب �الإعام���ي لرئي�س �لوزر�ء، 
يف بي���ان تلقت���ه )�مل���دى(، �أن "�لكاظمي، 
�أج���رى زيارة تفقدية ملبن���ى �أمانة بغد�د، 
للوق���وف عل���ى �ش���ري تق���دمي �خلدم���ات 
�خلدمي���ة  �لدو�ئ���ر  و�أد�ء  للمو�طن���ني، 
فيه���ا، ف�شًا ع���ن �ملتابع���ة �ملبا�شرة لعمل 

�الأمانة".
و�أ�ش���اف �لبي���ان، �أن "�لكاظم���ي، �جتمع 
بغ���د�د  باأم���ني  �لتفقدي���ة  جولت���ه  خ���ال 
و�لكو�در �الإد�رية و�لفنية �ملتقدمة فيها، 
و�طلع على جد�ول عمل م�شاريع �الأمانة، 
و�ش���ري �لتنفيذ، ون�شب �الإجناز يف �ملهام 

�ملوكلة لدو�ئرها".
وجدد رئي����س جمل�س �ل���وزر�ء، بح�شب 
"تاأكيد�ت���ه �ل�شابق���ة ب�ش���رورة  �لبي���ان، 
رف���ع  عل���ى  و�لعم���ل  �مل�شاري���ع،  تنظي���م 
�ملظاهر �لتي ال تليق بعا�شمة عريقة مثل 

بغد�د".
و�لتقى �لكاظمي، عددً� من �ملو�طنني يف 
ه كو�در �الأمانة  مبنى �أمانة بغ���د�د، ووجَّ
للمو�طنني  �خلدمات  تق���دمي  "مبو��شلة 
�لتحدي���ات  تك���ون  و�أن  �أد�ء،  باأف�ش���ل 
و�لظروف �لت���ي تو�جه �لعم���ل �مليد�ين 
بغ���د�د،  �أه���ايل  ود�فع���ًا خلدم���ة  حاف���زً� 
وتطوي���ر �لو�ق���ع �خلدم���ي و�حل�شاري 

لهذه �ملدينة �لعريقة".

اأمانة بغداد: اإحالة 9 قطاعات اإىل التطوير الكامل يف مدينة ال�صدر

 بغداد/ املدى

�أ�شدر �لق�ش���اء، �أم�س �الحد، حكم���ًا باالإعد�م 
بح���ق قاتل �أ�شتاذ جامع���ي يف ذي قار وحكمًا 
�آخ���ر باحلب����س عل���ى مدي���ر د�ر لرعاي���ة ذوي 
�تخ���اذ  ق���رر  فيم���ا  �خلا�ش���ة،  �الحتياج���ات 
�الإج���ر�ء�ت �لقانوني���ة بحق وزي���ر �ل�شناعة 
�ل�شابق عم���ا ن�شبه �إلي���ه يف ت�شوير فيديوي 
تناقلت���ه مو�ق���ع �لتو��ش���ل �الجتماع���ي وهو 

يق�شم بالوالء �إىل �أحد �لنو�ب.
وذك���ر بي���ان ملجل����س �لق�ش���اء �الأعل���ى تلقت���ه 
)�مل���دى(، �أن "حمكم���ة جنح �لك���رخ �ملخت�شة 
بق�شاي���ا �لنز�ه���ة ��ش���درت حكم���ا باحلب����س 
ملدة �شنة بحق مدي���ر د�ر �حلنان لرعاية ذوي 
�الحتياج���ات �خلا�ش���ة م���ن �شدي���دي �لع���وق 

و�أحد موظفي �لد�ر".
و�أ�ش���اف �لبي���ان، �أن "�لق���ر�ر �ش���در على �إثر 
�خ���ال �ملد�ن���ني بو�جب���ات وظيفتيهم���ا عمد� 
بتعنيف �لنزيات و��شتخد�م �لق�شوة و�شوء 

��شتخد�م مو�رد �لد�ر".
ويف �ل�شياق ذ�ته، ذكر بيان �شادر عن جمل�س 
�لق�ش���اء، �ن "حمكم���ة حتقيق �لك���رخ �لثانية 

قررت �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية بحق وزير 
�ل�شناع���ة �ل�شابق �شالح عب���د �لله �جلبوري 
للتحقي���ق معه عما ورد بالت�شجيل �لذي يظهر 
في���ه وهو ي���وؤدي �ليمني للعم���ل مل�شلحة جهة 

�شيا�شية".
وعل���ى نف�س �ل�شعيد، ذكر بيان لهيئة �لنز�هة 
ويف  �لهيئ���ة،  يف  �لتحقيق���ات  "د�ئ���رة  �أن 
معر����س حديثه���ا ع���ن تفا�شي���ل �لق�شيَّة �لتي 
ر�شدته���ا ف���ور تناقله���ا يف و�شائ���ل �الإع���ام 
ومو�ق���ع �لتو��شل �الجتماع���ي، وبالتن�شيق 
�أف���ادت  �ملخت�ش���ة،  ���ة  �لق�شائيَّ �جله���ات  م���ع 
ة  باإ�ش���د�ر حمكم���ة حتقيق �جلناي���ات �ملركزيَّ
�أمر ��شتق���د�ٍم بحقِّ وزي���ر �ل�شناعة و�ملعادن 
�ل�شاب���ق؛ ج���ر�ء خمالفات���ه عم���دً� لو�جبات���ه 

�لوظيفيَّة".
و�أ�شاف �لبي���ان، �أن "�الأمر �شدر وفق �أحكام 
�ملادة )331( من قان���ون �لعقوبات؛ ملخالفات 
�ملتهم و�جب���ات �لوظيفة عم���دً� بتعهد مت�شية 
�أعمال �لوز�رة وفق توجيه���ات �أحد �لنو�ب؛ 
به���دف منفعة �أ�شخا�ٍس عل���ى ح�شاب م�شلحة 

�لوز�رة".
وكان���ت و�شائ���ل �الإع���ام ومو�ق���ع �لتو��شل 

�الجتماع���ي قد تناقل���ت مقطع���ًا فديويًا يظهر 
في���ه وزير �ل�شناع���ة و�ملع���ادن �ل�شابق يق�شم 
بامل�شحف �ل�شريف متعهدً� بالوالء ل�شخ�شيٍة 
���ٍة )نائ���ب(، ومت�شي���ة �أعم���ال �لوز�رة  �شيا�شيَّ

وفق �لتوجيهات �لتي ت�شدر عنه.
وذكر بيان ملجل�س �لق�شاء �الأعلى، �أن "حمكمة 
جناي���ات باب���ل �أ�شدرت حكم���ا باالإعد�م بحق 
قات���ل �لتدري�ش���ي �ل���ذي قت���ل بتاري���خ 30 /6 
/2022 بد�فع دينء يتعلق ب�شرقة �شيارته".

و��شاف �ن "�ملحكمة ��شدرت حكمها ��شتناد� 
الأح���كام �مل���ادة 406 /1/ �أ و ج م���ن قان���ون 
�لعقوب���ات بداللة �أمر جمل�س �ل���وزر�ء رقم 3 

ل�شنة 2004.
و�أعلن���ت وكال���ة �ال�شتخب���ار�ت و�لتحقيقات 
�الحتادية يف وز�رة �لد�خلية، يف وقت �شابق 
عن �عتقال قاتل �ال�شتاذ يف جامعة بابل �لذي 

عر على جثته على �لطريق كرباء-حلة.
)�مل���دى(  ل����  ورد  بي���ان  يف  �لوكال���ة  وقال���ت 
حينه���ا، "بع���د �أن توف���رت معلوم���ات بفقد�ن 
�لدكتور)ع���اء عبا�س خ�ش���ري( �أحد �الأ�شتاذة 
يف جامعة بابل، عل���ى �لفور مت ت�شكيل فريق 
عم���ل خمت�س من مفارز وكال���ة �ال�شتخبار�ت 

و�لتحقيق���ات �الحتادي���ة يف وز�رة �لد�خلية 
�لعامل���ة يف حمافظ���ة باب���ل وبع���د �لتاأكد من 
ذوي���ه بع���دم و�ش���ول �ملجن���ي علي���ه ملحافظة 
دي���اىل و�لتي ه���ي حمل �شكن���ه و�ن هناك من 
يق���وم بالتو��شل معهم عن طري���ق �لتيليغر�م 
يطالبه���م بفدي���ة قدره���ا 200 ملي���ون لغر�س 
�ط���اق �شر�حه، �ش���رع فريق �لعم���ل بالبحث 
و�لتحري وبعد �جله���د �ال�شتخباري و�ملعزز 
بالعم���ل �لفن���ي بالتعاون م���ع �شرطة حمافظة 

بابل".
و�أ�شاف���ت، "مت حتدي���د م���كان �ح���د �جلن���اة 
وهو موظف يف �جلامع���ة ذ�تها وبعد توثيق 
�لقانوني���ة،  �ملو�فق���ات  �لعم���ل و��شتح�ش���ال 
�لقي �لقب�س علي���ه وبعد مو�جهته باالدلة من 
بينها كامر�ت �ملر�قبة، �عرتف �ملتهم بارتكابه 
�جلرمي���ة بعد �ن قام با�شت���در�ج �ملجني عليه 
وقتله ورمي���ه يف منطقة زر�عية بني حمافظة 
باب���ل وق�شاء طويريج وت���رك عجلته يف �حد 
�ل�شو�رع مبحافظة بابل بعد �ن رفع �رقامها، 
وبداللته مت �شب���ط عجلة وجثة �ملجني عليه، 
و�شيتم عر�س تفا�شيل هذه �جلرمية �ل�شنعاء 

من خال م�شاهد فيديو".

االإعدام لقاتل اأ�صتاذ جامعي واحلب�س ملدير دار لذوي االحتياجات اخلا�صة

جانب من حمالت اك�صاء ال�صوارع يف مدينة ال�صدر

رفع كميات اأنقا�س كبرية من اأر�س مع�سكر الر�سيد

الق�ساء يتخذ الإجراءات القانونية بحق وزير ال�سناعة ال�سابق

 بغداد/ املدى

ح���ذرت وز�رة �ل�شحة من ��شتمر�ر عدم 
�اللت���ز�م باالإج���ر�ء�ت �لوقائية �خلا�شة 
موؤك���دة  �لنزفي���ة،  �حلم���ى  بفايرو����س 
�أن تاأخ���ر �لك�ش���ف ع���ن �الإ�شاب���ة يفاق���م 
خطورتها. وقال �ملتحدث با�شم �لوز�رة 
�شي���ف �لبدر، �إن "�لع���ر�ق ي�شجل �أعد�د� 
غ���ري م�شبوقة الإ�شابات �حلم���ى �لنزفية 

منذ ت�شعينيات �لقرن �ملا�شي".
و�أ�شاف �لبدر، �أن "�الإجر�ء�ت �لوقائية 
�ملطل���وب"،  �مل�شت���وى  دون  ز�ل���ت  م���ا 
وحتدث ع���ن ت�شجيل نح���و 300 �إ�شابة 
باحلمى �لنزفية منذ بد�ية �لعام �حلايل، 
�أدت 55 منه���ا �إىل �لوف���اة"، موؤك���دً� �ن 
"حمافظة ذي قار تت�شدر عدد �الإ�شابات 

و�لوفيات".
و�أ�شار، �إىل �أن "دور وز�رة �ل�شحة بكل 
و�شوح هو ت�شخي����س �حلاالت وتقدمي 
�لرعاي���ة �لطبي���ة بالرغ���م م���ن خط���ورة 
ه���ذ� �ملر����س ون�شب���ة �لوفي���ات �لعالي���ة 
في���ه، لكن ن�ش���ف �ال�شاب���ات �و �أكر قد 
متاث���ل �أ�شحابه���ا �إىل �ل�شف���اء وغادرو� 

�ملوؤ�ش�شات �ل�شحية".
وب���ني �لب���در، �أن "من و�جب���ات �لوز�رة 
�ل�شحي���ة  و�لتوعي���ة  �لتثقي���ف  �ي�ش���ًا، 
للتن�شي���ق م���ع �جله���ات �لد�عم���ة ممثلة 

بو�شائل �العام".  

 و�أردف، �أن "متابع���ة �حل�ش���رة �لناقل���ة 
للفايرو�س )�لقر�د(، هي من مهمة وز�رة 
�لزر�ع���ة"، وحتدث ع���ن "جلان م�شرتكة 
مع �لزر�عة كون �ملر�س هو م�شرتك بني 

�الن�شان و�حليو�ن".
�إىل  نو�شله���ا  "ر�شال���ة  �أن  و�أو�ش���ح، 
�لعر�قي���ني ب���اأن �لتاأخ���ر يف �لك�شف عن 
�الإ�شاب���ات باحلم���ى �لنزفية ي���وؤدي �إىل 
ن�ش���ب عالية م���ن �خلطورة و�ش���واًل �إىل 

�لوفاة".
وم�ش���ى �لب���در، �إىل �أن "��شتم���ر�ر عدم 
�الكرت�ث باالإجر�ء�ت �لوقائية �شيجعلنا 

ع���دد  يف  و�ت�ش���اع  كب���ري،  خط���ر  �أم���ام 
�الإ�شاب���ات و�شواًل �إىل حال���ة �لتف�شي". 
وقال���ت ع�ش���و �لفريق �العام���ي �لطبي 
لوز�رة �ل�شح���ة ربى فاح �ن "فايرو�س 
�حلم���ى �لنزفية متوط���ن يف �لعر�ق منذ 
�شبعينيات �لقرن �ملا�شي، ونحن ن�شجل 
�الإ�شاب���ات ب�ش���كل م�شتم���ر، لكنها كانت 
حمدودة، ويف فرتة ما و�شلت �إىل حالة 
و�ح���دة يف �ل�شن���ة، �أما ه���ذه �ل�شنة فقد 

�رتفع عدد �الإ�شابات".
و��شاف���ت ف���اح، �أن "ه���ذ� �لفايرو�س ال 
يق���ارن بفايرو����س كورونا، لكنن���ا �أي�شا 

ال نقلل منه وال نه���ول، فهو خطري ومعٍد 
وو��ش���ع �النت�ش���ار، لذ� ينبغ���ي �اللتز�م 

باإجر�ء�ت �لوقاية منه".
وبين���ت �أن "�لفايرو�س ينتقل عن طريق 
ح�شرة �لقر�د، ومن �ملمكن �أن تكون هذه 
�حل�شرة م�شابة به���ذ� �لفايرو�س وتلدغ 
ل���ه �ملر����س، بالت���ايل  �حلي���و�ن فتنق���ل 
ينتق���ل لاإن�ش���ان، الأن���ه مر����س م�ش���رتك 
بني �الإن�ش���ان و�حليو�ن، كم���ا �أنه ميكن 
�نتقاله م���ن �الإن�ش���ان �مل�ش���اب ل�شخ�س 

�شليم".
عل���ى  �ل�شيط���رة  �شعب���ة  مدي���ر  وكان 

�الأمر�����س �لوبائي���ة يف ذي ق���ار حي���در 
حنتو����س، ق���د ذك���ر يف وق���ت �شاب���ق �ن 
يف  �لنزفي���ة  �حلم���ى  ب�ش���اأن  "�ملوق���ف 
�ملحافظة خطري للغاية، وذي قار تت�شدر 
�ملحافظ���ات �لعر�قية �ش���و�ء على �شعيد 

عدد �الإ�شابات �أو �لوفيات".
وتاب���ع حنتو����س، �أن "�الإ�شاب���ات بد�أت 
بالت�شاع���د منذ منت�شف �لع���ام �ملا�شي، 
وهذ� �أمر ي�شتدع���ي �لتدخل �ل�شريع من 
خمتلف �جلهات ذ�ت �لعاقة، ال�شيما يف 

حمافظة ذي قار".
وح���ذر، م���ن "��شتم���ر�ر تف�ش���ي �ملر�س 
ال�شيم���ا خال مو�شم �الأعي���اد �لذي يكر 
في���ه نح���ر �ال�شاح���ي، وبالت���ايل ينبغي 
�اللت���ز�م باالإج���ر�ء�ت �لوقائي���ة ب�ش���كل 
حريف لتايف خط���ورة �ملوقف وبخافه 
�أن تخ���رج ع���ن  ف���اأن �ال�شاب���ات ميك���ن 

�ل�شيطرة".
ق���د ذك���رت يف  �ل�شح���ة  وكان���ت وز�رة 
وقت �شابق �ن ح���االت �الإ�شابة باحلمى 
�ل�شيط���رة  وحت���ت  حم���دودة  �لنزفي���ة 
وتت���م متابعتها مع �لتاأكي���د على �اللتز�م 
بالتوجيه���ات �ل�شحي���ة، د�عي���ة و�شائل 
�العام ومو�ق���ع �لتو��ش���ل �الجتماعي 
�ىل ن�شر �لتثقيف و�لتوعية �ل�شحية عن 
�ملر����س وط���رق �نت�ش���اره و�لوقاية منه 
وعدم تناقل �الخبار و�ملعلومات من غري 

م�شادرها �ملعنية �ملخولة.

دعوات متكررة لاللتزام بالإجراءات الوقائية

ال�صحة: تاأخر الك�صف عن اإ�صابة احلمى النزفية يفاقم خطورتها
اعــالن

ق��دم املدعي )محمد حس��ن علي 

مطل��ك( دع��وى واملتضمنة تبديل 

لقب��ه وجعله )الصبيحي( بدال من 

)احملم��دي( فمن لديه حق االعتراض 

مراجع��ة مقر ه��ذه املديرية خالل 

خمسة عشر يوم بعكسه سيتم 

النظر في طلب��ه وفق احكام املادة 

٢٢ من قانون البطاقة املوحدة رقم 

٣ لسنة ٢٠١٦
ء/ اللواء هيثم فا�سل الغرباوي
 مدير اجلن�سية العام / وكالة

اعــالن
ق��دم املدعي )ح��امت داود س��لمان( 
طلباً يروم في��ه تبديل )اللقب( من 
)اجلنابي( الى )الشمري( فمن لديه 
اعتراض على الدعوى مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة أقصاها )خمسة 
عشرة يوماً( بعكسه سوف ينظر 
بالدعوى وفق احكام املادة )٢٢( من 
قان��ون البطاقة الوطني��ة رقم )٣( 

لسنة ٢٠١٦.

اللواء ريا�س جندي الكعبي
املدير العام / وكالة 

جمهورية العراق / وزارة الداخلية 
مديرية الأحوال املدنية واجلوازات والإقامة 

مديرية اأحوال بغداد / الر�سافة 
ق�سم �سوؤون اأحوال بغداد / الر�سافة 

العدد: ٢٦898 
التاريخ: ٢١/8/٢٠٢٢ 

ق��دم املواطن )عدنان عب��د اهلل عطيه( دعوة 

قضائي��ة لتبديل )اللقب( وجعله )الش��مري( 

بدالً من )الكرادي( فمن لديه اعتراض مراجعة 

هذه املديرية خالل )١5( خمس��ة عش��ر يوماً 

من تاريخ النش��ر وبعكسه سوف تنظر هذه 

املديرية بطلبه استناداً إلى أحكام املادة )٢٢( 

م��ن قانون البطاقة الوطنية رقم )٣( لس��نة 

٢٠١٦ املعدل على ان يكون النشر باسم مدير 

اجلنسية احملترم.. مع التقدير 
اللواء ريا�س جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

جمهورية العراق / وزارة الداخلية 
مديرية الأحوال املدنية واجلوازات والإقامة 

مديرية اأحوال بغداد / الر�سافة 
ق�سم �سوؤون اأحوال بغداد / الر�سافة 

العدد: ٢٦898 
التاريخ: ٢١/8/٢٠٢٢ 

ق��دم املواطن )صباح عب��د اهلل عطيه( دعوة 

قضائي��ة لتبديل )اللقب( وجعله )الش��مري( 

بدالً من )الكرادي( فمن لديه اعتراض مراجعة 

هذه املديرية خالل )١5( خمس��ة عش��ر يوماً 

من تاريخ النش��ر وبعكسه سوف تنظر هذه 

املديرية بطلبه استناداً إلى أحكام املادة )٢٢( 

م��ن قانون البطاقة الوطنية رقم )٣( لس��نة 

٢٠١٦ املعدل على ان يكون النشر باسم مدير 

اجلنسية احملترم.. مع التقدير 
اللواء ريا�س جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

اإعــالناإعــالن
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 بغداد / اإياد ال�صاحلي

منذ �أربع �شنو�ت، يو��شل مدرب �ل�شباحة 
�ملوهوبة  البنته  رعايته  �لعميدي،  �إيللاف 
�ىل  للو�شول  منه  �شعيًا  عللامللًا(   12( الر� 
فاقت  بعدما  �الأوملللبلليللة  �مل�شابقة  ات  من�شّ
نَّها وخربتها يف �أحو��ض عربية  نتائجها �شِ
��شتقطبت �هتمام بع�ض �الأندية �الأوروبية 
دولية،  بللطللوالت  يف  لتمّثلها  و�خلليجية 
عّدة  ُمنّغ�شات  من  �إيللاف  ُيعاين  وقت  يف 
�لتدريب  �بنته  مو��شلة  �أمللام  حائًا  تقف 
�ض  �ليومي نظرً� لعدم وجود حو�ض ُم�شّ
وتكّفله  بللغللد�د،  �لعا�شمة  يف  للللللتللدريللب 
عن  بللعلليللدً�  تللطللّورهللا  م�شتلزمات  بجميع 
�حتاد �ل�شباحة �لذي يفتقد �إىل �ل�شّباحات 
حتتكَّ  �أن  ميكن  وكللبللرة  �شغرة  باأعمار 

ن من �أرقامها �لو�عدة. معهّن وحُت�شِّ
يقول �إياف يف حديث لل)�ملدى( هو �الأّول 
�لتدريبي  �العتناء  �أمر  يكن  "مل  لل�شحافة 
�شي  تخ�شّ فللربغللم  �للشللهللًا،  الر�  بللابللنللتللي 
�أنني  �إال  �الت�شاالت،  هند�شة  يف  �لعلمي 
بعمر  مللتللاأّخللرً�  �ل�شباحة  ريا�شة  مار�شت 
)�ل�شدر  لفّعاليتي  32 عامًا يف عام 2012 
�ل�شمال  وغاز  �ل�شام  ناديي  مع  و�حلللّرة( 
تدريبّية  �لريا�شيني، و�شاركُت يف دور�ت 
عللاملللّيللة علللرب )�أونللللايللللن( بلللللدءً� ملللن عللام 
على  �إثرها  عام 2016 ح�شلُت  �إىل   2013
�مل�شتويات  من  لكل  �لتدريبية  �ل�شهاد�ت 
�ل�شبعة نظرّيًا وعملّيًا و��شتفدُت كثرً� من 
حيث  لل�شباحة  �الأمريكية  �جلمعية  دورة 
�شهادة  �أعلى  وُمِنْحُت  هناك،  و�لللد�يَّ  ُيقيم 
ثم  �لوطني،  �ملنتخب  تدريب  من  ُتّكنني 
�ل�شباحة  لتعليم  بغد�د  �أكادميّية  �أفتتحُت 
وكنُت �أبرُم �تفاقّيات مع م�شوؤويل �مل�شابح 
�لتي يبلغ عددها 14 م�شبحًا يف �لعا�شمة 
بغد�د للتو��شل يف تعليم �ل�شغار �إذ بد�أت 
معهم من عمر 9 �شنو�ت ولدينا 53 م�شاركًا 
من  �أ�شهر  �شتة  بعد  �بنتي  وتّكنْت  حاليًا 

�لتفّوق يف �ملنّوع باأربع فّعاليات".

تعاون جامعي
و�أ�شاف "بد�أُت مع الر� يف �الأكادميية من 
�ملدر�شة  يف  ذكّية  كونها  �الأّول  �مل�شتوى 
�أّول  من  �ملاحظة  وت�شتوعُب  و�لتدريب، 
بغد�د  �إد�رة جامعة  تعاون  و�شاعدنا  مّرة، 
مع  تللعللاقللدُت  بعدما  دور�تللنللا  �جنلللاز  على 
د.عدي �لربيعي عميد كلية �لرتبية �لبدنّية 
ُمنا�شفة  علللللى  �للشللابللقللًا  �لللريللا�للشللة  وعلللللوم 
ر�شوم ��شرت�ك �ل�شّباح 150 �لف دينار بني 
�أكادميّيتي  �أن  علمًا  و�جلامعة،  �الأكادميية 
و�أّيللد يل  �ل�شباحة  �حتللاد  قبل  من  معتمدة 

رئي�شه خالد كبيان باأّنها خا�شعة ل�شو�بط 
�الحتاد وحتت �إ�شر�فه".

بطولة دبي
و�أو�شح "منذ �أن بلغْت الر� �شّن �لتا�شعة، 
�ملحلّية  �ل�شباحة  بللطللوالت  كللّل  تلل�للشللّدرْت 
�لذكور،  من  �لعمرية  �لفئة  يف  �أقر�نها  مع 
مل  كما  �شو�ها،  ريا�شّيات  بينهم  يكن  ومل 
ذلك  بّرر  �لذي  �الحتللاد  من  نتائجها  ُتعتمد 
زمياتها،  مللع  �حلقيقّية  �ملناف�شة  لغياب 
للم�شاركة  خارجّيًا  مناف�شاتها  نقل  فقّررُت 
بدبي  �لعامل  �أندية  بطولة  يف   2021 عام 
نفقتي  على  �لريا�شي  حللمللد�ن  جممع  يف 
�خلا�شة، و�أحرزْت �ملركز �لثالث يف فّعالية 
دقيقة،   1:13:00 و�للشللّجلللللت  حلللرة   100
جاءت  �أخللرى  فّعاليات  ثماين  �إىل  �إ�شافة 
و�ل�شابع  �ل�شاد�ض  بني  متلفة  مر�كز  يف 

و�لثامن".

اعتذار حميب�س
وك�شف "مل ت�شتطع الر� تثيل �أّحد �الأندية 
نللادي  ملللدرب  �أعللتللذر  �أن  و�شبق  �لعر�قية 
�جلي�ض بال�شباحة عبد�لر�شا حميب�ض عن 
ذ�تها  �لبطولة  يف  ناديه  با�شم  م�شاركتها 
ُملللرّبرً� ذلللك لعدم وجللود فريق لللاإنللاث، ما 
�شبيدو  نللللادي  عللر�للض  لللقللبللول  ��للشللطللّرين 

�لفرن�شي �لذي �أعجب باأد�ء الر� ونتائجها 
و100   50 �شباقات  يف  با�شمه  و�شاركت 
مرت  و100  و50  حرة  �شباحة  مرت  و200 
فر��شة  �شباحة  مللرت  و50  �للشللدر  �شباحة 
�شباحة  �شباحة ظهر و200 مرت  و50 مرت 

منّوعة".

مفارقة يف الأردن
�ملدر�شة  قبل  مللن  مفاحتتي  "ّتت  وذكلللر 
لتمثيل  �لللريللا�للشللة  لللللوز�رة  �شية  �لتخ�شّ
ذكور  وت�شعة  بنات  ثاث  مع  �لعر�ق  الر� 
�شباط  خللال  �لللدوللليللة  �الأردن  بطولة  يف 
�ملا�شي، وح�شلت على 14 ميد�لية ذهبية 
�أن  فللّعللاللليللة، و�ملللفللارقللة  مللن جمللمللوع 15 

كرب  برغم  �ملتناف�شات  وبني  بينها  �مل�شافة 
يف  �أحيانًا  و�أكللر  �أمتار   10 تقارب  �شّنهن 

نهاية كل �شباق"!

الإقامة الذهبية
نادي  من  ثانية  دعللوة  الر�  "تلّقت  وتابع 
بطولة  يف  للم�شاركة  �لفرن�شي  �شبيدو 
دبي، وهذه �ملّرة �أحرزت �مليد�لية �لذهبية 
ملللن جمللمللوع ع�شر  �لللفللر��للشللة  �للشللبللاق  يف 
فّعاليات �شاركت فيها، ومبا �أن كّل ريا�شي 
�أر�للض  يف  عاملية  ذهبية  مبيد�لية  يللتللّوج 
�لذهبية  �الإقللامللة  مبنحه  ُيللكللافللاأ  �الإمللللار�ت 
هناك  فامل�شوؤولون  جن�شّيته،  كانت  مهما 
من  �النتهاء  مّنا  وطلبو�  بذلك،  �شملوها 

لكن  عنها،  �لكاملة  بالبيانات  تللزويللدهللم 
بذلك،  ُي�شعفنا  مل  �لتايل  �ليوم  يف  �شفرنا 
وطلبو� مر�جعتهم يف زيارتنا �لقادمة ملنح 
الر� �الإقامة �لذهبية ملدة ع�شر �شنو�ت مع 
�شنة  كل  تتجّدد  و�الأم  لاأب  �شنوية  �إقامة 

طو�ل فرتة �إقامتها".

عر�س قطري
م �ىل الر�  ُقدِّ وب�شاأن �لعر�ض �لقطري �لذي 
�جلن�شية،  منحها  مقابل  منتخبهم  لتمثيل 
"�شر�حة بعد �نتهاء �شباق دبي، وفوز  قال 
وكللذلللك  �لللقللطللريللات  مناف�شاتها  علللللى  الر� 
�الحتللاد  عن  ممّثل  بي  �إلتقى  �الأمريكيات، 
ر�تللبللًا  منحها  عللار�للشللًا  لل�شباحة  �لللقللطللري 
وثيقة  مللع  �للشللهللريللًا  دوالر   1650 �للشللهللريللًا 
لاأب  �لد�ئمية  و�الإقامة  �لقطرية  �جلن�شية 
و�الأم، وعند در��شة �لعر�ض مل يلِبّ طموحنا 
�ملتو�ّشط  �الأّول  �ل�شّف  يف  طالبة  كونها 
ويقت�شي �إكمال در��شتها يف �لدوحة توفر 
ر بل 23 �ألف  مبالغ طائلة لدر��شتها فقط ُتقدَّ
ي  دوالر ملو�شمني در��شيني، مثلما مت �لتق�شّ
م�شاريف  بللخللاف  �مللللد�ر�لللض،  �إحللللدى  مللن 
�ل�شكن و�لتاأمني �ل�شّحي و�لنقل، فاأعتذرُت 
عمر  �أن  لو  تاأكيدهم  مع  �لعر�ض،  قبول  عن 
ر�تبًا  �ض  خُل�شِّ عامًا   20 �أو   18 يبلغ  الر� 

�شهريًا لها ال يقّل عن 50 �ألف دوالر".

بر�صلونة بانتظارها
عقد  لديها  لي�ض  الر�  �أن  "مبا  و��للشللتللدرك 
�لفرن�شي  �لنادي  مع  �أكر  �أو  �شنة  �حتكار 
فقد تلّقت دعوة جديدة لتمثيل نادي �إبك�ض 
�شنة   12 لفئة  �لعامل  بطولة  يف  �الإنكليزي 
�لللتللي تللنللّظللمللهللا مللديللنللة بللر�للشلللللونللة يف 24 
مع�شكر  ذلك  وي�شبق  �ملقبل،  �الأول  ت�شرين 
بعد  و�شتعود  �أيللللام،  ع�شرة  ملللدة  تللدريللبللي 
لتمّثله  �لفرن�شي  �لنادي  �ىل  �لعامل  بطولة 
يف بطولة دولية يف ت�شرين �لثاين �لقادم".

معاناة ال�صعب
�أثللنللاء  �إيلللللاف حلللول مللعللانللاة الر�  و�أفلللللاد 
�لتدريب، قائًا "منذ �أن �أبرم �حتاد �ل�شباحة 
يف عهد رئي�شه �ل�شابق �شرمد عبد�الإله عقدً� 
مع م�شتثمر م�شبح �ل�شعب �الأوملبي �ملُغلق، 
فاإن �الأخر يعمد �ىل �إيقاف �أجهزة �لتدفئة 
ني�شان  �شهر  لغاية  �الأول  كانون  بد�ية  يف 
مللن كللل عللام و�الحتلللاد �حلللايل يعلم بذلك، 
�أي �أن �مل�شبح مغلق ملدة �أربعة �أ�شهر وهذه 
�ملّدة توؤّثر على �ل�شباح �ملوهوب وال ميكنه 
توقف  ولو  بللارد،  حو�ض  يف  �لتدريب  من 
وبالن�شبة  �ل�شفر!  �ىل  م�شتو�ه  فيعود 
بابل  فندق  م�شبح  يف  تللتللدّرب  فاأنها  لللار� 
با�شرت�ك �شهري قدره 260 دوالر �أثناء مّدة 
�لذي يعاين من عدم  �ل�شعب  �إغاق م�شبح 
ع�شرً�   5 �شاعة  �زدحللامللًا  وي�شهد  �لنظافة 
باأعد�د  �ل�شباحة  لهو�ة  �لباب  فتح  نتيجة 
ر�شم  مقابل  �لعا�شمة  �أحياء  كل  من  كبرة 
ال يتجاوز 5 �أو 10 �آالف لل�شخ�ض �لو�حد، 
يومّيًا  �ملنتخب  العبي  يز�حمون  وهللوؤالء 
دفعني  مللا  �حلللو�للض،  د�خلللل  جماالتهم  يف 
ال�شطحابها للتدريب من �ل�شاعة �خلام�شة 
�ىل �للل�للشللابللعللة �للشللبللاحللًا قللبللل بلللدء �لللللدو�م 

�لر�شمي مبو�فقة �الحتاد".

موقف الأندية
ولللفللت �إيللللاف عللنللايللة �حتللللاد �للللللعللبللة �إىل 

�الأندية  مبوقف  �لنظر  �إعلللادة  "�شرورة 
�لر�ف�ض تثيل �الإناث لها طو�ل �لبطوالت 
�ملحلية �لثنائية �شيفًا و�شتاًء من كّل عام، 
ال  و�أحلليللانللًا  م�شتقّلة،  ب�شفة  ي�شاركن  بل 
 ، قدر�تهنَّ عف  ب�شُ �الأمللر  وُيعّلل  ي�شاركن 
و�ل�شحيح �ل�شماح لُهّن ليمتلكن �لثقة على 
لنقلهّن  �شيارة  توفر  مع  �أنف�شهّن،  تطوير 
�ل�شابق  �الحتلللاد  رئي�ض  �ض  خ�شّ مثلما 
�الحتللاد  وعلى  �لللاعللبللني،  لنقل  �شيارتني 
�الحتللاد  با�شم  تعريفّية  هللوّيللات  �إ�للشللد�ر 
�للللاعلللب و�لللاعللب  تلل�للشللر �ىل علل�للشللويللة 
خا�شة  وماب�ض  رمزي  ور�تب  للمنتخب، 
ب�شورة  هنا  �حتلللّدث  �لعلم  مللع  باللعبة، 
فلديها  باملو�شوع  البنتي  عاقة  وال  عاّمة 
من  لكن  �لنجاح،  على  ُي�شاعدها  �شيء  كّل 
�أن  عليه  �ملنتخبات  قاعدة  بتطوير  ُيفّكر 

يوّفر م�شتلزماتها �أواًل".

ر�صالة للوزارة والأوملبية
قّوة  بكّل  "�أ�شعى  حديثه  �إيللاف  و�ختتم 
للم�شاركة  �لتاأهيلي  �لرقم  الر�  حتّقق  الأن 
و�شيكون   2024 عام  باري�ض  �أوملبياد  يف 
عر�قية  ريا�شّية  كلللاأّول  عللامللًا،   14 عمرها 
�حلرة  فّعاليتي  يف  �الأوملللبلليللاد  تاريخ  يف 
50 و100 و200 مرت و�لفر��شة 50 مرت، 
و�للجنة  �لريا�شة  وز�رة  �إىل  ور�شالتي 
ب�شناعة  تهتّما  �أن  �أر�دتللا  ما  �إذ�  �الأوملبية 
�جلهود  يبذال  �أن  عليهما  �الأوملللبللي  �لبطل 
العبي  لللتللدريللب  �أوملللبللي  م�شبح  بللاإنلل�للشللاء 
ُيلل�للشللمللح بللدخللول  فللقللط، وال  �ملللنللتللخللبللات 
للحديد وتوفر  قاعة  بناء  فيه، مع  �لهو�ة 
�لريا�شي  خال  يجري  خ�شر�ء  م�شاحات 
وتهيئة  �لبدنّية  باللياقة  خا�ض  مللدّرب  مع 
�لتدريب  يف  �ض  متخ�شّ و�آخللر  عام  طبيب 
�خلارجية  �مل�شاركات  وزيلللارة  �لنف�شي، 
�ملللتللكللّررة،  �خللل�للشللار�ت  ر�فقتها  لللو  حتى 
�ملناف�شني  �أرقام  على  و�لتعّرف  فاالحتكاك 

�أمر مهم جدً�".

ابنته لرا هزمْت ال�صّباحين الذكور في اأربع بطولت!

 اإيلف العميدي : اأ�سعى لت�أهيله� للأوملبي�د ك�أول عراقية .. 
واأنديتن� ترف�ض متثيل الإن�ث يف امل�س�بق�ت!

 الإمارات منحتها الإقامة الذهبّية .. وقطر عر�صت تجني�َصها .. ومعاناة )ال�صعب( تعيدنا الى ال�صفر!  

 بغداد / املدى

يو�جلللله منتخبنا �ل�شللللبابي للكرة 
�لبنغادي�شللللي  نظللللره  �لطائللللرة 
�ليللللوم �الإثنني، يف تام �ل�شللللاعة 
�لر�بعة و�لن�شف ع�شرً� بتوقيت 
بغد�د، �شمن مناف�شات �ملجموعة 
دون  �آ�شلللليا  لبطولللللة  �ل�شاد�شللللة 
�شللللن 20 عامللللًا و�لتي حتت�شللللنها 

�لعا�شمة �لبحرينية �ملنامة.
وقللللال عبا�للللض هندي مديللللر �إعام 
�حتللللاد �لكللللرة �لطائللللرة ومر�فللللق 
�أن  �لبطولللللة،  يف  منتخبنللللا 
�شلللليدخل  �ل�شللللبابي  منتخبنللللا 
و�إ�شللللر�ر،  بعزميللللة  �ملناف�شللللات 
�شلللليما �أن �لليوث �شللللّجلو� �أف�شل 
�لنتائللللج يف بطولللللة غللللرب �آ�شلللليا 
�نت�شللللار�ت  وحّققللللو�  �الأخللللرة 
ُمبهرة وعادو� متّوجني بامليد�لية 

�لربونزية.

�ملللللاك  "�شلللليعمل  و�أ�شللللاف 
�الإيطللللايل  بقيللللادة  �لتدريبللللي 
في�شللللينزو نات�شللللي علللللى ترجمللللة 
يف  �لعاليللللة  �لاعبللللني  روحيللللة 
�لبطولة �الآ�شلللليوية �لتي ُتعد �أهم 
بكثر من �لبطولة �ملا�شية كونها 
�شللللتمنح �الأو�ئللللل بطاقللللة �لتاأهل 

�ىل كاأ�ض �لعامل.
مدينللللة  مع�شللللكر  �أن  �إىل  و�أ�شللللار 
�أربيللللل �لللللذي �ختتم موؤّخللللرً� كان 
ملّبيللللًا لتطّلعات �ملللللاك �لتدريبي 
�لللللذي خا�ض من خاللللله مباريات 
عللللّدة مللللع �أنديللللة �ل�شللللمال و�أتللللت 
�ملديللللر  تاأكيللللد  ح�شللللب  بثمارهللللا 
�الإد�ري �ملدير �الإد�ري للمنتخب 
عللللاء �شللللاكر، بالرغم مللللن �أن جّل 
�ملناف�شللللني يف �لقللللاّرة �ل�شللللفر�ء 

رو� منتخباتهم يف �أوروبا. ح�شّ
مللللن جهللللة �أخللللرى، ح�شللللل �حتاد 
خم�شللللة  علللللى  �لطائللللرة  �لكللللرة 

�الحتللللاد  جلللللان  يف  منا�شللللب 
�لعربي للعبة من خال �الجتماع 

�لذي ُعقد برئا�شللللة د.عبد �لهادي 
�ل�شبيب.

وو�شللللع �الحتللللاد �لعربللللي ثقتلللله 
برئي�للللض �الحتاد جميللللل �لعبادي 

مللللن خللللال �إناطتلللله مهّمة رئا�شللللة 
مركللللز �لتنميللللة و�لتطويللللر �لذي 
لتطويللللر  موؤخللللرً�  ��شللللُتحدث 
و�لاعبللللني  �لفنّيللللة  �ملللللاكات 

و�حلّكام و�الإد�ريني.
�شللللعيد  د.كاز�ل  �ختيللللار  ومت 
�لن�شللللوية  �للجنللللة  يف  ع�شللللوة 
ع�شللللوً�  �لكللللرمي  عبللللد  و�أحمللللد 
وحمللللزة  �ملدربللللني  جلنللللة  يف 
عبللللد �لعبا�للللض ع�شللللوً� يف جلنللللة 
عبا�للللض  و�الإعامللللي  �ل�شللللو�طئ 
علللللي هنللللدي ع�شللللوً� يف �للجنللللة 

�الإعامية.
وقللللّدم �لعبللللادي �شللللكره و�متنانه 
لاحتللللاد �لعربللللي للكللللرة �لطائرة 
خم�شللللة  �لعللللر�ق  منحلللله  علللللى 
منا�شللللب ت�شللللهم كثللللرً� يف �إعادة 
�ىل  �لعر�قيللللة  �لطائللللرة  �لكللللرة 
�لتحليللللق عاليًا يف �شللللماء �للعبة 

عربيًا.

���س��ب���ب��ن��� ب���ل��ك��رة ال��ط���ئ��رة ي��واج��ه��ون ب��ن��غ��لدي�����ض  
 بغداد / املدى

طالللللب رئي�ض �حتللللاد �ملو�ي تاي �ملا�شللللرت م�شللللطفى جبار علك بتكللللرمي �لاعبني 
�الأبطال �حلا�شلني على �مليد�لّيات �مللّونة يف بطولة �لعامل لل�شباب �لتي �ختتمت 
يف ماليزيا وح�شللللل فيهللللا �لعر�ق علللللى 14 ميد�لّية متنّوعة، وكذلللللك بدعم �حتاد 
�للعبللللة . وذكر علك يف ت�شللللريح عقب �نتهاء �لبطولة "نرف�ض �ال�شللللتقبال من �أي 
م�شللللوؤول ريا�شللللي �أو حكومي للوفد يف �ملطار كون �ال�شللللتقبال و�لتقاط �ل�شللللور 
ال ُيغني وال ي�شللللمن من جوع، ولن يعود بالفائدة لاعبني و�للعبة و�حتاد �ملو�ي 

تاي.
 و�أ�شللللاف: نتوّجلللله بال�شللللكر الهتمللللام ومتابعة وزير �ل�شللللباب و�لريا�شللللة عدنان 
درجللللال ورئي�ض �للجنة �الأوملبية �لوطنية رعد حمللللودي، ونعي تامًا �أنهما قّدما 
ما ي�شللللتطيعان ح�شللللب �مكاناتهما، ولكن على �جلميع �أن يعرف �شعوبة �لظروف 
�لتللللي يعمللللل بها �حتادنللللا ال حُتتمل وال ميكللللن الأي �حتاد �أن يعمل وفقللللًا مليز�نيته 

وتكاد تكون معدومة وال تغّطي �شوى 30% من ن�شاطاته �لد�خلية و�خلارجية.
وتابللللع: يجب علللللى �لدولة وموؤ�ّش�شللللاتها دعم وتكرمي �لاعبللللني �الأبطال وتوفر 
�لبيئة �ل�شحّية لتطويرهم من بنية حتتية وجتهيز�ت ودعم ومتابعة �إذ� ما �أردنا 
�لتخطيط حل�شد ميد�لية �أوملبية. و�أ�شار علك �ىل �أنه "مت تقلي�ض �لوفد �مل�شارك 
يف بطولة �لعامل لل�شللللباب يف ماليزيا �ىل 20 فردً� بعد �أن كان 28 �شخ�شللللًا ب�شبب 
للللعف ميز�نّية �حتادنا وعللللدم قدرته على حتّمل نفقات �مل�شللللاركة ببطولة �لعامل  �شُ
مّما جعلنا ُنبعد �شتة العبني و�إد�ري و�إعامي عن �لوفد ليتاألف �أخرً� من رئي�ض 
وفد ومدربان �إثنان و�إد�ري �شللللافر على ح�شابه �ل�شخ�شي و16 العبًا �أربعة منهم 

�شافرو� على ح�شابهم �ل�شخ�شي".
وبنّي: كان من �ملمكن زيادة غّلة �لعر�ق من �مليد�لّيات لو �شاركنا بجميع �لاعبني 
�لذيللللن �ختارهللللم �ملاك �لفني ملنتخب �ل�شللللباب، وُهللللم نو�ة �مل�شللللتقبل للعبة مّمن 
نتو�ّشم بهم خرً� لتحقيق �الجناز�ت للعر�ق باملحافل �لعربية و�لقارية و�لعاملية.

رئي�ض احت�د املواي ت�ي يط�لب 
بدعم اللعبة  متابعة / املدى

�أكد  �شعيد علي �لكو�ري �ملُدير �لتنفيذي ملن�شة 
و�الإرث  للم�شلللاريع  �لُعليلللا  �للجنلللة  يف  لللا(  )َهيَّ
متكامللللة  ُخّطلللة  �أعلللّدت  �للجنلللة  �أن  �لقطريلللة، 
ال�شلللتقبال �لاعبني و�الإد�ريلللني و�جلماهر من 
لللاق كرة �لقدم من حول �لعامل لتقدمي جتربة  ع�شَّ
�ملُ�شلللاركة  لهلللم وللُمنتخبلللات  ممّيلللزة و�شل�شلللة 
يف نهائيلللات مونديلللال 2022 �ملوؤّملللل �أن تبلللد�أ 

مناف�شاته يوم 20 ت�شرين �لثاين �ملقبل.
تابعتللله  �شلللحفي  حديلللث  يف  �لكلللو�ري  وقلللال 
للم�شلللاريع  �لُعليلللا  �للجنلللة  "�أطلقلللت  )�مللللدى( 
لللا �لرقميلللة( �لتلللي  و�الإرث برناملللج بطاقلللة )َهيَّ
حل�شلللور  �حل�شلللرية  �لدخلللول  بّو�بلللة  ُت�شلللّكل 

مباريات كاأ�ض �لعلللامل قطر 2022، ويتعنيَّ على 
�ملُ�شّجعني �ملحّليني و�لدوليني من حاملي تذ�كر 
مباريلللات �ملونديال تقلللدمي طلباتهم للح�شلللول 
لللا �لرقميلللة �الإلز�مية حل�شلللور  عللللى بطاقلللة َهيَّ
�ملُباريلللات و�ملتاحلللة �إلكرتونيلللًا علللرب �لتطبيلللق 
�لذكي، و�شلللتتاح ب�شلللكل �ختياري يف ن�شلللختها 

�ملطبوعة يف مر�كز َهيَّا يف قطر".
لللا  وبلللنّي "يوّفلللر �لتطبيلللق �لذكلللي لبطاقلللة )هيَّ
�لرقميلللة( �إمكانيلللة تخطيط تنّقات �ملُ�شلللّجعني 
و�لتعّرف على كافة �الأن�شلللطة �ملُقامة خال فرتة 
�لبطولة، �إىل جانب علللدٍد �آخر من �ملمّيز�ت مثل 
�لدخلللول �إىل �ملاعلللب �ملونديالية �لتي ت�شلللّيف 
مباريات �لبطولة و�ال�شتخد�م �ملّجاين لو�شائل 
�لنقل �لعام و�حل�شول على ت�شريح دخول �إىل 

قطر للجماهر من خارجها قطر، وح�شلللور عدد 
من �لفّعاليات و�الأن�شطة �ملُ�شاحبة للبطولة".

وك�شف �لكو�ري عن "�شرورة �شر�ء �ملُ�شجعني 
�لتذ�كلللر �أّواًل ومن ثم تقدمي طلباتهم للح�شلللول 
ا �لرقمية( ل�شمان جتربة �شل�شة  على بطاقة )هيَّ
و�ال�شتمتاع مبباريات كاأ�ض �لعامل، الفتًا �إىل �أن 
�ملُ�شجعني من خارج قطر يحتاجون ال�شتخر�ج 
�لبطاقلللة وتفعيلها لتاأكيد حجلللوز�ت �الإقامة �إما 
لللات  لللة �الإقامة �لر�شلللمّية �أو عرب من�شّ علللرب من�شّ
�حلجلللوز�ت على �الإنرتنت �أو تاأكيد �إقامتهم مع 
�الأهل و�الأ�شلللدقاء، و�شللليحتاج ُم�شلللّجعو �ليوم 
�لو�حلللد �إىل ��شلللتخر�ج �لبطاقة خلللال �لبطولة 
حيلللث �شلللتكون مبثابلللة تاأ�شلللرة دخولهلللم �إىل 

�لباد".

� بّوابة الدخول ملت�بعة املوندي�ل بط�قة َهيَّ
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�إذ� كان من �أ�سا�سيات �ملبادئ و�أخالقياتها 
�عتبار �لإن�س���ان �أثمن ر�أ�س���مال. فال ز�ل 
�ل�س���وؤ�ل قائما: ماذ� ينبغ���ي على �لقوى 
�لوطني���ة �لعر�قي���ة �أن تعم���ل؟... وكيف 
يجب �أن تكون مو�جهة نظام �ملحا�س�سة 
يدع���و  و�أل  ذل���ك؟.  لتحقي���ق  �لطائفي���ة 
�لو�سع �لعر�قي �ملعقد و�ملليء بالأزمات 
�خلانق���ة عل���ى نح���و ت�س���عة ع�س���ر عامًا، 
و�س���ل فيه �لو�سع حد حرب منتظرة بني 
�لأطر�ف �ملت�س���ارعة للبقاء يف �ل�س���لطة 
�أبد �لآبدين، تنتهي بدمار �لعر�ق و�آلف 
�ل�س���حايا. �أقول �ل يدع���و لأن يكون ذلك 
من باب �مل�سوؤولية �لوطنية و�لأخالقية، 
�ملجتم���ع  �أطي���اف  �أم���ام  ملح���ًا  حاف���زً� 
�لعر�ق���ي، لعق���د �جتماع���ي ر�س���ني يقود 
�إىل مرحل���ة جدي���دة؟. م�س���وؤولية �إمن���اء 
م�س���روع كهذ� لإنقاذ �لوطن من �ل�سياع، 
تقع بالأ�س���ا�س على عاتق �ملخل�س���ني من 
�ل�سخ�س���يات �لعر�قية �لوطنية �لنزيهة، 
م���ن خمتلف �لنتم���اء�ت و�ملعتق���د�ت... 
مثقف���ون وكت���اب و�س���حفيون، حرفيون 
وممثل���و منظم���ات حقوقي���ة و�جتماعية 
�مل�س���اركة  �أي�س���ا،  عليه���م  م�س���تقلة، 
ملو�جهة �لأو�س���اع و�لأزمات �ل�سيا�س���ية 
�ملتفاقم���ة  و�ملجتمعي���ة  و�لقت�س���ادية 
وحتم���ل م�س���وؤولية �لدف���اع ع���ن �لدول���ة 
و�أم���ن �ملو�ط���ن و�ملجتم���ع ككل. و�لأهم 
مو�جه���ة ممار�س���ات موؤ�س�س���ات �لدول���ة 
ومنها �لت�سريعية و�لتنفيذية و�لق�سائية 
تخ�س���ع  عندم���ا  وم�س���اءلتها  �خلاطئ���ة 
و�أحز�به���ا  �ملت�س���لطة  �لق���وى  ل�س���غوط 

�لطائفية و�ل�سوفينية �لتي ت�سر للهيمنة 
على �لقر�ر و�ل�س���لطة مع���ا، كما وحتتكر 
�ل�ساأن �ل�سيا�سي و�لقت�سادي �لذي �دى 

�إىل معاناة �ملو�طن و�ملجتمع.
�ملطل���وب فيم���ا يتعل���ق �لأم���ر بخال����س 
�لعر�ق و�س���عبه من هذه �لطغمة �لفا�سدة 
�لتي ل متل���ك من �حل����س �لوطني مقد�ر 
ونه���ب  و�خل���ر�ب  �لدم���ار  �س���وى  ذرة، 
و�للع���ب  و�لوط���ن  �ل�س���عب  ث���رو�ت 
مبق���در�ت �لدول���ة و�أمالكه���ا. �إن تخت���ار 
�لنخ���ب �ملجتمعية و�ل�سيا�س���ية �لوطنية 
“�آين  �ل�س���لبي  �ملوق���ف  ب���ني  �لعر�قي���ة، 
نح���و  يتج���ه  �لبل���د  وت���رك  �س���عليه” 
مل�س���روع  توؤ�س����س  �أن  �أو  �لإنهي���ار، 
وطني نه�س���وي يدرك حجم �مل�س���وؤولية 
وحتمل �أعبائها ملو�جه���ة تبعات �لتغيري 

�ل�سيا�س���ي �ل�س���امل بالق���در �ل���ذي ميكن 
�سناعة �مل�ستقبل.

�إن م�س���روعًا وطني���ًا م���ن هذ� �لن���وع، �إن 
كان���ت �لإر�دة متوفرة، مل يع���د باأي حال 
م���ن �لأح���و�ل �أم���رً� �س���عبًا كما يت�س���ور 
�لبع�س. �إذ لي����س �لتاريخ يذكر باإمكانية 
و�ملو�ثي���ق  �لهيئ���ات  فح�س���ب،  ذل���ك 
�لدولية، �ي�س���ًا، توؤكد دون ��ستثناء حق 
�ملو�طن���ني للدفاع عن حقوقهم �ملعي�س���ية 
و�لقانوني���ة  و�ملجتمعي���ة  و�ل�سيا�س���ية 
ومنها �سمان مبد�أ دولة �ملو�طنة وحرية 
�ل���ر�أي و�لتعب���ري. كم���ا يحق له���م تنظيم 
ذل���ك  يف  مب���ا  �ل�سيا�س���ية  �لإ�س���ر�بات 
�لدعوة �إىل �لع�سيان �ملدين �جلماهريي 
�لنظ���ام  بوج���ه  و�لوق���وف  و�لنقاب���ي 
�ل���ذي ي�س���تهدف �مل�س���الح �لعام���ة لالأمة 

ول يحرم حقوق �س���عبه وو�س���ع حدٍّ له 
و�إز�لة �آثاره �ملزرية.

�لفو�س���ى  ت�س���ودُه  كالع���ر�ق  بل���د  يف 
وتتخندق فيه �لطائفية ومتار�س �أَ�ساليب 
منافي���ة لالأع���ر�ف و�لقو�ن���ني كمالحق���ة 
�أ�سحاب �لعلم و�لر�أي و�لقلم. لي�س لدى 
قادة �أحز�ب �ل�سلطة �لطائفية �لذين �أتت 
به���م �لإد�رة �لأمريكي���ة، �أي حر�س على 
م�س���تقبل �لع���ر�ق وم�س���ري �لأم���ة، دولة 
وكيان. فقط، تغليب م�س���احلها �لفئوية، 
�ملادي���ة و�ل�س���لطوية، ح���د نه����س ج�س���د 
�لإن�س���ان �لعر�قي. لي�س �أم���رً� عجيبًا �أن 
ينه���ب �مل���ال �لع���ام وت���وزع �لمتي���از�ت 
و�لعقار�ت بني �أحز�ب �ل�س���لطة وقادتها 
وتنتع����ُس �أ�س���اليَب �خلط���ف و�لبت���ز�ز 
و�لتهدي���د  �لقم���ع  جان���ب  �إىل  �ملُنظ���م 
�ل�سيا�س���ي، ول ُي�س���األ �ل�س���عب عن ر�أيه 
يف �لق�س���ايا �مل�سريية. �إمنا �لعجب عدم 
“�لأغلبية �ل�س���امتة”  خروج �ملعار�س���ة 
ع���ن عباءتها �لنتهازية لتك���ون �ملو�جهة 
�ملبا�سرة “عمل فعل” له دللت �عتبارية 
قيم���ة جتعل �ملو�ط���ن يطمِئن، يف �لوقت 
�لذي يزد�د �لو�س���ع �سوءً� وتعقيدً�، على 
�أن �مل�س���تقبل ينذر بالأمل و�لقر�ب من 
نهاي���ة �لنفق �ملظلم �لذي ق���اده �إليه نظام 
�ملحا�س�س���ة �لطائفية بعيد� عن �أ�س���و�ر 

دولة �ملو�طنة و�ملوؤ�س�سات.
�إذن �حلاجة تقت�سي تخلي�س �لعر�ق من 
ماأزقه �ملاأ�ساوي و�إنهاء �لأزمات وبالتايل 
معاجلة �ل�س���اأن �لجتماعي و�لقت�سادي 
و�ل�سيا�سي وحترير �لعر�ق، مبا يف ذلك 

�ل�سيادة �لوطنية، من �لتبعية �ل�سيا�سية 
لالأجنب���ي. كما يتطل���ب مو�جهة �ملو�قف 
و�ملفاهي���م �لدمياغوغي���ة �ل�س���ائدة �لتي 
توؤث���ر ب�س���كل و�آخر عل���ى روؤي���ة طبقات 
�لطائف���ي  للنظ���ام  �لر�ف�س���ة  �ملجتم���ع 
جاه���زة  �ل�س���امتة” لتك���ون  “�لأغلبي���ة 
لالإن�سمام للم�س���روع �لوطني و�لتغيري. 
ففيم���ا ت�س���ّيق �أح���ز�ب �ل�س���لطة �خلناق 
عل���ى �ل�س���عب و�دعائه���ا �أحقي���ة �حلك���م 
ول ميك���ن �إز�حتها. تك���ر �أحز�ب خارج 
�ل�س���لطة �لتنظري، وبع�س���ها ي�ساوم على 
ح�س���اب �لوط���ن و�لبع����س �لآخ���ر ت���رك 
�لباب خلفه مر�سود�، بل بع�سها �أخفقت 
�لأخالقي���ة  بالتز�ماته���ا  �لإيف���اء  حت���ى 
ملو�جهة �أ�س���حاب �ل�س���لطة باملطلق دون 
تربي���ر�ت و�هي���ة وغ���زل �مل�س���الح مم���ا 

�أفقدها م�سد�قيتها ذلك.
�لق���وى  �س���تدرك  مت���ى  �ل�س���وؤ�ل: 
و�ل�سخ�س���يات �لوطني���ة �لعر�قي���ة �لتي 
م���ا ز�لت تق���ف عل���ى “�حلياد �ل�س���لبي” 
متخندقة خلف حبل �لوعود و�لتربير�ت 
�لز�ئف���ة، “�آين �س���عليه” �أهمي���ة حتم���ل 
�مل�س���وؤولية �لوطنية و�لأخالقية لتحقيق 
�لتغيري �جلذري و�إنهاء �لأزمات للخروج 
من د�ئرة �خلطر �لذي قاد �إليه نظام حكم 
طائف���ي متر����س يف كيفي���ة خ���ر�ب �لعقل 
�لب�س���ري و�لقّيم ون�س���ر �لف�س���اد ب�س���كل 
منظم للغاية على مدى عقدين من �لزمن.

�لقول �لفل�س���في: لي�س �ملهم باأي و�س���يلة 
و�أي �أدو�ت تعال���ج �ملري�س... �ملهم كيف 

تنقذه!!

البحث عن عقد اجتماعي جديد �ضرورة ملحة

�لعدد )5247( �ل�سنة �لع�سرون - �لثنني )22( �أب 2022

 د. قا�صم ح�صين �صالح

 ع�صام اليا�صري

 د. ر�صيد الخّيون

الأ�صتفراد بال�صلطة والثروة هو 
ا�صا�س ال�صراع بين القوى ال�صيا�صية 
الذي ت�صاعد في )تموز- اآب 2022( 

بين التيار ال�صدري والأطار 
التن�صيقي، والنهب وال�صرقات 

هما �صبب لجوء حكومات ما بعد 
التغيير الى خلق الزمات التي 

ادت الى توالي الخيبات في خراب 
�صيا�صي واقت�صادي واجتماعي 

وثقافي واخالقي اأ�صاب العراق 
بال�صلل والف�صل..لتثبت الأحداث 

اننا ل نمتلك رجال دولة بل 
ا�صخا�صا اعتبروا العراق غنيمة لهم 

فتقا�صموه فيما بينهم ثم تنازعوا 
على الق�صمة بعد 19 �صنة من 

ال�صراكة!

ولنبد�أ بهذه �حلقيقة
تّدع���ي �لكت���ل و�لأح���ز�ب �لت���ي ��س���تلمت 
�ل�س���لطة ب���دء� من حكوم���ة �ل�س���يد نوري 
��س���المية..وهي  )2006(،�نه���ا  �ملالك���ي 
تعلم �ن �لدين �لأ�س���المي حذر من )خيانة 
�لذّمة( �لتي تعن���ي �لعهد و�لكفالة،و�ثقلها 
ع���ن  م�س���وؤول  �ل�س���خ�س  يك���ون  ح���ني 
�لرعية،و�أقبحها حني يكون هذ� �مل�س���وؤول 

�أمني حزب ��سالمي.
ول  يخ����سّ  ه���ذ�  مقالن���ا  �ن  �ىل  ونن���وه 
يعّم،فب���ني ق���ادة �ل�س���يعة من �س���ان �لذّمة 
و�ل�س���مري وظ���ل خمل�س���ا للوط���ن و�أهله 
رغم مغريات �ل�سلطة و�لروة. ول يعنينا 
هن���ا �حلدي���ث ع���ن كل �جله���ات �ملتورطة 
بالف�ساد يف �لعر�ق،فاأمرها �سار مف�سوحا 
ومعرف���ا ب���ه م���ن �حلكوم���ة و�ملرجعي���ة 
ع���ن  و�لنا�س،ب���ل  �ل�سيا�س���ية  و�لكت���ل 
م�سوؤولني �س���يعة وعدو� جماهريهم برفع 
�حلي���ف عنه���م وتعوي�س���هم عما ��س���ابهم 
م���ن مظلومية،فاغتن���و� وم���ا وفو�..وم���ا 

��س���تجابو� ل ملطالب تظاهر�ت �جلماهري 
�س���وتها،بل  ب���ح  �لت���ي  للمرجعي���ة  ول 
��س���تبدو� و��س���تهانو� وخذل���و� حت���ى من 
�عت���ربه  مل���ن  كاد  م���ن  �نتخبهم..وبينه���م 
مناف�س���ا، وبينه���م م���ن يّدب���ر )�لآن( �أم���ر� 
بلي���ل ليوؤمنو� حكم���ا دكتاتوري���ا بجلباب 

دميقر�طي!.
و�حلقيق���ة �لتي وثقها �لتاري���خ �ن �لأطار 
�س���ريكان  �ل�س���دري  و�لتي���ار  �لتن�س���يقي 
و�مت���الك  �مللي���ار�ت  ونه���ب  �لف�س���اد  يف 

موؤ�س�سات ومولت ووو.
لك���ن �مل�س���وؤولية �لأك���رب يتحمله���ا �ل�س���يد 
ن���وري �ملالكي،فهو يع���د )خائن ذمة( وفق 
قي���م �لأ�س���الم بقوله )ل���دّي ملفات للف�س���اد 
�س���افلها(.. عاليه���ا  لأنقل���ب  لوك�س���فتها 
وما ك�س���فها خوف���ا من �خل�س���وم وحماية 

لفا�سدين من حزبه..�لدعوة �لأ�سالمي.
ولل�سيد �ملالكي ن�ساأل:

· وفق���ا لتقري���ر �ملوؤ�س���ر �لعامل���ي للف�س���اد 
ملنظم���ة �ل�س���فافية �لدولي���ة �لعاملية،�حتل 
�لع���ر�ق �ملرك���ز �لثال���ث عامليا يف �لف�س���اد 
ع���ام)2006( وج���اء باملرتب���ة �لثاني���ة بني 
�لعامل،وظ���ل  يف  ف�س���ادً�  �لأك���ر  �ل���دول 
حمافظا عليها يف �لعام 2009 زمن وليتك 

�لأوىل.
يف 29 �أيل���ول )2007(وّجه تقرير �س���ري 
�أمريكي “ح�س���ا�س” �نتقاد�ت �سديدة �إىل 
�إج���ر�ء�ت مكافح���ة �لف�س���اد يف �لوز�ر�ت 
و�ملوؤ�س�س���ات �لعر�قي���ة �لر�س���مية حم���ذرً� 
من �أن �لعر�ق غري ق���ادر حاليًا على تعزيز 

قو�ن���ني مكافحة �لف�ساد،م�س���يفا �أن مكتب 
رئي����س �ل���وزر�ء �لعر�ق���ي ن���وري �ملالكي 
تاأ�س���ي�س  فكرة  بعد�ئي���ة” م���ع  “يتعام���ل 
وكالة م�ستقلة للتحقيق يف �لف�ساد �لإد�ري 
برغم �نه ي�س���ف �حلرب على �لف�ساد باأنها 

�حلرب �لثانية يف �لعر�ق.
 )82( م���ن  �ملوؤل���ف  �لتقري���ر  و�س���ف   ·
�س���فحة �لنظ���ام �لق�س���ائي �لعر�ق���ي باأنه 
لل�س���غط  وعر�س���ة  ومرع���ب  �س���عيف   “
ح���الت  بالرق���ام  �ل�سيا�س���ي”،ويحدد 
�لف�س���اد يف �لوز�ر�ت نكتف���ي بذكر �ثنتني 
منها،�أن “من بني 169 �س���كوى يف وز�رة 
�لدفاع،�أحيلت ثمان منها فقط �إىل �ملحكمة 
ومل تتم �إد�نة �إل �س���خ�س و�حد فقط،و�أنه 
م���ن جمموع 154 حالة ف�س���اد مت �لتحقيق 
فيها بوز�رة �لنفط �أحيلت 19 ق�س���ية فقط 
�إىل �ملحاك���م،مت �تهام �ثن���ني فقط يف حني 
متتع خم�س���ة �آخرون باحل�سانة �ملمنوحة 
له���م “ م���ا �أك�س���ب �ل���وز�رة �س���معة كونها 
�أكر �لوز�ر�ت ف�س���ادً� “.وكان �ملالكي هو 

رئي�س �لوزر�ء ووزير �لدفاع.
ع���ن  تامي���ز  و��س���نطن  �س���حيفة  نقل���ت 
ب���وز�رة  �ل�س���ابق  �سريمان،�مل�ست�س���ار 
م�س���اعي  �إن  قول���ه:  �لعر�قي���ة،  �لد�خلي���ة 
�إىل  حتول���ت  �ل���وز�رة  عل���ى  �ل�س���يطرة 
�س���ر�ع �سيا�س���ي من �أج���ل �لبقاء وك�س���ب 
�لنف���وذ �أكر م���ن كونها حماولت لب�س���ط 
�ل�س���تقر�ر يف �لبلد.و�أ�س���اف �أن �لوز�رة 
تد�ر م���ن جانب ح���زب �لدع���وة و�ملجل�س 
�لأعلى �لإ�س���المي وحزب �لف�سيلة،موؤكدً� 

�أن طريقة ��ستخد�م هذه �لأحز�ب ملقدر�ت 
�أ�س���بح خ���ارج نط���اق �س���يطرة  �ل���وز�رة 
�لوليات �ملتحدة.ويف �آذ�ر 2008ن�س���رت 
�س���حيفة �لنيوي���ورك تامي���ز “�ن �لنفقات 
�لع�س���كرية �لعر�قية بلغت �س���بعة ون�سف 
ملي���ار دولر متجاوزة �نف���اق �لمريكيني 
عل���ى �جلي����س �حلكوم���ي �لبال���غ خم�س���ة 

ون�سف مليار دولر«.
بثت���ه  �مريك���ي  تقري���ر ملحق���ق  · بح�س���ب 
ف�سائية �ل�سرقية �أ�س���ار �ىل �نه مت تهريب 
ثالثني مليار دولر� خارج �لعر�ق،توزعت 
بني �سر�ء جزر وفنادق ومطاعم ومعار�س 
�س���يار�ت ومكاتب حتويل �لعملة ومالهي 
ث���الث  يف  عق���ار�   150 ليلية..و�س���ر�ء 
�أق���ارب  با�س���ماء  �س���جلت  �وربي���ة  دول 
فا�س���دين،وزير  ثالث���ة  �لفا�س���دين،بينهم 
ملي���ون   820 و�س���قيقاه،هّربو�  �س���يعي 

دولر�!.
ناأتي �لآن �ىل �س���هاد�ت �أ�سخا�س..نبد�أها 
�س���نان  �ل�س���ابق  �ملرك���زي  �لبن���ك  مبدي���ر 
�ل�سبيبي بقوله:�ن رئي�س �لوزر�ء �ل�سابق 
نوري �ملالكي �أم���ر بتعيني �أربعة من �فر�د 
حزبه �حلاكم يف �لبنك لي�سيطر على د�ئرة 
غ�س���يل �لأمو�ل،و�نه عني �أربعة من �أفر�د 
حزبه مبنا�سب كبرية، فيما ك�سف �لر�حل 
�أحم���د �جللبي،عن ق�س����س ف�س���اد يقودها 

نوري �ملالكي وم�ساعد �بنه )�بو �سهد(.
به���اء  �أك���د  ن���ت  للجزي���رة  حديث���ه  ويف 
يف  م�س���وؤولني  “هن���اك  �إن  �لأعرج���ي 
�حلكومة و�لربملان يد�فعون عن �لفا�سدين 

ب�سبب �نعكا�س ف�سائح هوؤلء على �سعبية 
هذه �لأح���ز�ب يف �ل�س���ارع �لعر�قي، و�إن 
ح���زب �لدع���وة �لإ�س���المية �ل���ذي يتزعمه 
رئي�س �لوزر�ء ن���وري �ملالكي)تاأثر كثريً� 
من جر�ء ��س���تجو�ب وزي���ر �لتجارة �لذي 
ع���ن  ه���ذ� �حلزب”...كا�س���فا  �إىل  ينتم���ي 
وجود �س���غوط قوية من بع����س �لأحز�ب 
ملن���ع ��س���تجو�ب بع����س �ل���وزر�ء �لذي���ن 
عينتهم هذه �لأحز�ب يف منا�سبهم، مقابل 
�سكوت �لوزير وعدم ك�سفه حلقات �لف�ساد 

�لعليا يف �حلكومة و�لأحز�ب.
ويوثق رئي�س هيئة �لنز�هة �ل�سيد مو�سى 
فرج يف كتابه )ق�س���ة �لف�س���اد يف �لعر�ق( 
بقول���ه “عندم���ا ب���د�أت بالتقرب من ف�س���اد 
بطان���ة �ملالكي،وقد �إ�س���تئذبو� و�إ�س���تاأذب 
يف حمايتهم،ووج���دت �أن �لربمل���ان مهل���ل 
يف حينه،و�س���طوة رئي����س �حلكومة عليه 
مك�س���وفة،و�أن رئي����س جلن���ة �لنز�ه���ة يف 
جمل����س �لن���و�ب �ل���ذي بلغه���ا م���ن خ���الل 
�ملحا�س�س���ة �سيئة �ل�س���يت،قد دخل حتت 
عب���اءة �ملالكي يف �س���فقة فا�س���دة حلماية 
نف�س���ه و�أخيه ومتنفذين م���ن حزبه،وكنت 
�لنف���ط  وتهري���ب  �س���رقة  ق�س���ايا  �ألح���ق 
�ملتهم���ني بها”.م�س���يفا �أن”�لأمانة �لعامة 
ملجل����س �لوزر�ء حتّول���ت �إىل �أخطر بوؤرة 
للف�س���اد يف �لع���ر�ق” و�ن رئي�س �لوزر�ء 
)ن���وري �ملالكي( �أمر مبن���ع حمققي �لهيئة 
م���ن �حل�س���ول عل���ى ن�س���خ �مللف���ات ذ�ت 

�لعالقة بالف�ساد«.
ويف �ل�س���ياق ذ�ت���ه �أكد �لقا�س���ي ر��س���ي 
حمزة �لر��س���ي،رئي�س مفو�س���ية �لنز�هة 
�لعر�قي���ة “�أن رئي�س �حلكوم���ة )�ملالكي( 
وحكومت���ه رف�س���و� �لعر�ف با�س���تقالل 
جلن���ة �لنز�هة �لعام���ة..و�ن هنالك �لعديد 
م���ن ح���الت �لف�س���اد �لت���ي مت �غالقه���ا من 
قبل �لوزر�ء ورئي�س �لوزر�ء تقدر قيمتها 

مبائة بليون دينار عر�قي«.
و�خ���ري� �فاد وزير �ملالي���ة علي عبد �لمري 
ع���الوي يف كت���اب ��س���تقالته �لأخ���ري بانه 
)تعرف على مدى تدهور �لدولة( من خالل 
مبا�سرته مبن�سبه حيث ) مت �ل�سيالء على 
�لدول���ة فعليا م���ن قبل �لح���ز�ب وجماعة 

�مل�سالح �خلا�سة(.

 ،)1989 )ت:  �خُلمين���ي  فت���وى  ُنف���ذت 
بع���د 33 عام���ًا، يف �س���لمان ُر�س���دي، فلفت 
�حلادث جمددً� �لأنظار �إىل �لكتاب )�لآيات 
�ل�ّسيطانيَّة(، مع �أنَّ ما فيه كان رمزّية �أدبية 
لرو�ية تاريخيَّة، �أتى بها �ملف�س���رون كافة، 
عندما ذكرو� �أ�س���باب ن���زول �لآية »52« ِمن 
د  «؛ وفق���ر�ت �أخرى كان ميك���ن �لرَّ »�حل���جِّ
���جة  ���كني، فلول �ل�سَّ عليه���ا بالقل���م ل بال�سِّ
�لت���ي �أثارته���ا فت���وى �لقتل ل غربي �س���األ 
عّما تعنيه »�لغر�نيق« ول �لتفا�س���يل بقيت 
موز، فبف�س���ل  �لتفا�س���يل �لت���ي جاءت بالرُّ
و�ية  �لفتوى �ُس���رحت �لّرموز، لت�س���بح �لرِّ

نق�سًا يف حجر.
بعد خفوت �س���جة �لفتوى، م���ررت مبحلٍّ 
يبيع �أغر��سًا قدمية، بينها كتب م�ستعملة، 
با�س���توكهومل، فوق���ع نظ���ري عل���ى كت���اب 
)The Satanic Verses( بطبعته �لأوىل 
���عر �مل�سجل على �لغالف  )1988(، كان �ل�سِّ
)235( �سويديًا، وجدته معرو�سًا ب�)25(، 
و�إذ� تقوم �لفتوى بدورها وجعلته ن�سيدً� 
على �لأل�س���ن، و�حلادث �لأخري �أ�ساعه بني 

َمن مل يولدو� يف زمن �إ�سد�رها.

يق���ول ن����س �لفت���وى: »�أعل���ن للم�س���لمني 
�لغي���ارى يف �أرجاء �لع���امل �أن موؤلف كتاب 
)�آيات �س���يطانية( �ل���ذي ُدون وُطبع بهدف 
و�لق���ر�آن،  �س���ول  و�لرَّ �لإ�س���الم  مع���اد�ة 
ا�س���رين �ملطلع���ني عل���ى فحوى  وكذل���ك �لنَّ
�لكت���اب، ُيحك���م عليه���م بالإع���د�م. �أطل���ب 
ِمن �مل�س���لمني �لغيارى �ملب���ادرة �إىل �إعد�م 
���رعة �أينما وجدوهم،  هوؤلء على وجه �ل�سُّ
ك���ي ل يج���روؤ �أحد بع���د ذلك على �لإ�س���اءة 
�إىل مقد�سات �مل�سلمني. �إن كلَّ َمن ُيقتل يف 
ريق يعد �س���هيدً� �إن �ساء �لله. و�إذ�  هذ� �لطَّ
كان بو�س���ع �أحد �لعثور على موؤلف �لكتاب 
ول ي�س���تطيع �إعد�مه فلُيطلع �لآخرين على 
���الم عليكم  مكانه لينال جز�ء �أعماله. و�ل�سَّ
ورحمة �لله وبركاته. روح �لله �ملو�س���وي 
�خلمين���ي، يف 7 رج���ب 1409« )�س���حيفة 
�لإم���ام، �جلزء 21(، ففيه���ا �إعد�م جماعي، 

لكلِّ َمن له �سلة بطباعة �لكتاب ون�سره.
بع���د ثالث���ة �أي���ام تذّك���ر �آي���ة �لل���ه م�س���ري 
�لفت���وى، فيم���ا ل���و �أعل���ن ُر�س���دي توبته؟! 
فاأ�س���در �لبي���ان �لآت���ي: »ن�س���بت و�س���ائل 
�لإعالم �ل�س���تعمارية كذبًا، �إىل �مل�سوؤولني 

يف �جلمهورية �لإ�س���المية، قولهم باأنه �إذ� 
�أعلن موؤلف كتاب )�آيات �س���يطانية( توبته 
���ادر بحقه«.  �س���يتم �إلغاء حكم �لإعد�م �ل�سَّ
فقال �لإم���ام �خلمين���ي: »... حتَّى لو تاب، 
و�أ�س���حى ز�ه���د ع�س���ره، فاإن���ه يجب على 
كلِّ م�س���لم �أن يج���د روحه ومال���ه وكلَّ همه 
�طل���ع  �إذ�  �لأ�س���فل.  رك  �ل���دَّ �إىل  لإر�س���اله 
غري �مل�س���لم على مكان وج���وده، وتو�فرت 
�لقدرة على �إعد�مه، �أ�س���رع ِمن �مل�س���لمني، 
فاإنه يجب على �مل�سلمني مكافاأته مبا يطلب 
مقابل ه���ذ� �لعمل كثم���ن لفعلته. 11 رجب 

1409« )�مل�سدر نف�سه(.
ُتعد ه���ذه �لفتوى ِمن �أخط���ر فتاوى رجال 
ي���ن، لأنه���ا فت���وى رج���ل دي���ن ورئي�س  �لدِّ
دول���ة مطلق �ل�س���الحيَّة، ومب���ا �أنَّ �لنَّظام 
�لذي تزعمه م�س���تمر فال ُتعد فتوى »�مليت« 
ظ���ام ُيد�ر على  �إمن���ا فتوى �حل���ّي، كون �لنِّ
م���ا �أ�س�س���ه، فاإلغاء �لفت���وى ُيعد بالن�س���بة 
لولية �لفقيه تنازًل، ب���ل خلاًل يف نظامها، 
مبا ُيخالف ولية �لفقي���ه وبالتايل خمالفة 
�لإم���ام كون���ه نائب���ه ث���م، ح�س���ب منطقهم، 
خمالف���ة �لله، �ل���ذي ميثله �خلمين���ي �أم�س 

و�لي���وم وغ���دً�، ففي �لت�س���دد حي���اة وبقاء 
للنظ���ام، �س���اأن �لفتوى �س���اأن �مليلي�س���يات، 
�ملنت�س���رة يف �ملنطقة، يك���ون �إلغاوؤها لأي 
�س���بٍب كان تر�جع���ًا للنظ���ام، وه���ذ� عك�س 
بقية �لأنظمة، �لتي تكون قوتها بانفتاحها 

ابقة. ومر�جعة م�سّلماتها �ل�سَّ
ونحن �أم���ام ه���ذه �لفتوى ب���وّدي �لتذكري 
مبي���ل فقه���اء �لنَّج���ف ل���ردِّ �لقل���م بالقل���م ل 
م���اء، على ما  بال�ّس���كني، و�لبتع���اد ع���ن �لدِّ
يرون���ه كف���رً�، مدر�س���ة �لنَّجف �لت���ي تعّلم 
به���ا �س���احب �لفت���وى وج���ّده، ث���م عا����س 
هن���اك ثالثة ع�س���ر عام���ًا قبل �لنتق���ال �إىل 
ت�س���لم عر�س �إير�ن. ف�»عندم���ا �أُريَد �إدخال 
ُكت���ب د�رون و�س���بلي �س���ميل �إىل �لِعر�ق، 
���ة، �أر�س���لْت �إىل  ���لطة �لعثمانيَّ يف عه���د �ل�سُّ
�لنَّجف وعلمائها ت�ست�سريها يف ذلك. فعقد 
علماء �لنَّجف جمتمعًا، ق���ررو� فيه و�أفتو� 
�أخريً� بجو�ز �إدخالها �إىل �لِعر�ق، على �أّن 
ُتنق�س وُت���رد، وقد ردَّ عل���ى نظرية د�رون 
�ل�س���يخ حمم���د ر�س���ا �لأ�س���بهايّن، وعل���ى 
ُكتب �سبلي �ل�س���يخ جو�د �لبالغي« )حممد 
ر�س���ا، حدي���ث �جلامعة �لنَّجفي���ة 1953(. 

و�أ�س���يف �إىل �ل�س���مني: كان �أولهم �ل�سيخ 
حممد ح�س���ني كا�س���ف �لغطاء )رد 1915(. 
ا ورد  �طلعت على �لكتب �لثَّالثة وكتبُت عمَّ
فيها، فل���م �أجد تهديدً� بقت���ل �أو كالمًا نابيًا 
�س���د د�رون �أو �سبلي �س���ميل )ت: 1917(، 
�أو َمن �أيدهم وطبع ون�س���ر كتبهم؛ فاأولئك 
ردو�  وه���وؤلء  �لِعل���م،  بوقائ���ع  حتدث���و� 

ين. مب�سّلمات �لدِّ
���كني  �أع���ّد �لفتوى بُر�س���دّي، من جن�س �ل�سِّ
�ملغرو�سة يف عنق جنيب حمفوظ )1995-
10-14(، ور�سا�س���ات قت���ل كام���ل �س���ياع 
و�ئي عالء  )2008-9-8(، و�لتي مزقت �لرُّ
جم���ذوب )2019-2-2( و�ملئ���ات غريهم! 
�بحثو� يف �سحايا �مليلي�سيات و»�لقاعدة« 
و»د�ع�س«، �ستجدو� �لفتوى ور�ء �لتنفيذ!

ونح���ن  لُر�س���دّي،  �لع���امل  �س���ج  �أق���ول: 
�لعر�قي���ني ن�س���ُج لقتالنا �أمثال���ه، وجلرير 
�لغطف���ي: »فما ز�لت �لقتلى مت���ُج دماءها- 
بدجل���ة حتَّى م���اُء دجل���ة �أ�س���كل«. �نظرو� 
و�أنت���م حت���ت  �س���تحّنو�،  �لقتل���ى  لقو�ئ���م 
يا�س���ّي، �إىل ما�سي  �س���كاكني �لإ�س���الم �ل�سِّ

�لنَّجف، حنني »�لنُّوق للعطِن«!

كين النَّجف اختارت: الردَّ بالقلِم ال بال�ضِّ

قناطر

ن�سحني �ساحُب ماكنة �حلفر باأْن �أجد مزرعًة يف مكان �آخر، يتو�فر 
�ملاء يف �أعماقها، فاقرح �لزبرَي مكانًا مثاًل، بعد �أن حا�سرتني و�إّياه 
�ل�س���كوُك بوجود مياه جوفّية يف ب�ستاين �ل�سغري، بابي �خل�سيب، 
فتعلل���ُت بوجودي �لقدمي هنا، وبا�س���تحالة �مكانيتي بناء بيٍت ثاٍن، 
وحتثدُت معه مبا يتنا�سب مع فكرته، لكنَّ غابة هيدجر�ل�سود�ء ظلت 
تلوح يل من �لبعيد، باأ�سجارها وظلمتها و�أمطارها، هو �لذي رف�س 
يف �أيلول 1933 كر�س���ي �لفل�س���فة، ومن ثم عمادة �إحدى �لكليات يف 

جامعة فر�يبورغ، مف�سالًّ �لبقاء يف غابته.
�أ�سعر �أحاينًا باأنني �أبالُغ يف تعلقي باملكان، حياًة وكتابًة، ورمبا �أخُذ 
�لبع�ُس عليَّ تالعلق ذلك نقي�س���ًة وفقرً� كتابيني، ول �أخفي �أنني بتُّ 
�أعي���ُب على نف�س���ي �إفر�طها بحديث �لأر�س و�ل�س���جر و�ملاء، لكنني، 
و�حل���قَّ �أقول: ل �أجد حياتي خارَج �لعامل �لخ�س���ر ه���ذ�، ثم �أيقنُت 
ب���اأنَّ �جلبل و�لغاب���ة و�ملطر وعني �ملاء و�لطائر يف �ل�س���ماء �لزرقاء 
ووو.. تدعوين، وحتر�سني على �لكتابة يف �ل�سفر، بعد �أْن عزَّ علي 
معاينته���ا مبحيطي يف �جلن���وب �لعر�قي، �ل���ذي ر�ح يفقد ذلك كله، 
ورمب���ا توقفت عن �لكتابة، �أو ��ستع�س���ى �أمُرها عليَّ لالأ�س���باب تلك، 

فاأجدين بحاجة د�ئمة �ىل �ل�سفر، كم�سعًى ��سطر�ري ومالذ �أخري.
�أق���ول لأ�س���دقائي د�ئمًا حني يتحدثون عن و�قع���ة يف �ملدينة، كانو� 
�س���هودها يف خم�س���ينات و�س���تينات �لقرن �ملا�س���ي باأنن���ي ل �أعرف 
�س���يئًا عنها، و�ختم قويل: باأنني �بُن قرية. نعم، مع �أنها ل تبعد عن 
�ملدين���ة �أكر من 5 كم، حت���ى �أنني كنت �أدخلها على در�جتي، لكنني، 
�س���رعان م���ا �أغادرها، متعج���اًل �لغابة �لتي جئت منه���ا. مل �أحفظ من 
مالمح �ملدينة �إل �لقليل، فقد بقيت م�س���دودً� �ىل مكاين �لول، وكما 
ل���و �أنني مري����سٌ به، وكما ل���و �أنَّ �لع���امل �ملديني مه���دٌد بخطر كبري 
بتعب���ري هيدجر �أي�س���ًا، هو �لذي ل ي�س���مي �لعي����س يف غابة �لتنوب 
عزل���ة، �إمن���ا هي �لوحدة. ذلك لأنَّ �لن�س���ان يف �مل���دن �لكبرية ميكنه 
�أْن يك���ون منعزًل، �أك���ر مما يف �أي مكان �آخر،�إل �أنه ل ي�س���تطيع �أن 

يكون وحيدً� هناك.
�إذ� �أردُت �أْن ��س���تلَّ و�حدة من �سعاد�تي ف�ساأحتدث عن زيار�ت )�أبي 
مر�س���ل و�أبي حن���ان( �ل�س���تائية يل. فالحان، ي�س���كنان بالقرب مّني، 
ياأتي���ان مع���ًا، �أو ياأت���ي �أحدهما، يجمع �حل�س���ائ�س و�لعل���ف لبقرته، 
وق���د ع���زَّ عليه ذلك، يف م���كان �آخر، ولك���ي �أطيل مكثه قرب���ي �أوقُد له 
نارً�، و�آتي باإبريق �ل�س���اي، ونظلُّ نتح���دث بحديث �لنخل و�لغر�س 
و�جلني وم�ستوى �ملد يف �لنهار، و�سيد �ل�سمك، وو�سو�سة �لطيور 
ومباغت���ات �لثعالب يف �لليايل �ملاطرة، فاأظل �أ�س���غي له، و�أ�س���مت، 
متام���اًل �س���ناعة �جلملة عنده، �أوما ي�ستح�س���ره من �ملف���رد�ت، وقد 
م���ات بع�س���ها، �أتامب �ملعج���م �جلنوب���ي، �لغاط�س بامللح، و�مل�س���تل 
من �لطني، �أو�لنازل من �لعايل، �لذي �س���يختفي، و�أ�ست�س���عر مر�رة 
�ختفائه، لذ�، �أر�س���م �بت�س���امة �أعنيها، �أغريه بال�ستمر�ر، مفكرً� يف 
م���ا �س���اكتبه بعد �س���اعة، ويف م���ا ميكن �دخاره لق�س���يدة م���ا، �أحزُن 

ملغادرته، ويف �لليل، �أردُد وحدي، ما كانت تقوله فريوز جلارتها:
�أقوُل لطفلتي �إذ� �لّليل برُد - و�سمُت �لُربى ُربًى ل حُتدُّ
�أقول جلارتي �أل ِجْئِت ن�سهر- فعندي تنٌي ولوٌز و�سّكر

نغّني فاأنِت وحيدة - و�إنَّ �لغناء يخّلي �إنتظارِك �أق�سر.
�أعتق���د �أنَّ م���ا كان���ت تقول���ه �جلب���ال و�ل�س���جار و�لق���رى يف �لغابة 
�ل�س���ود�ء لهيدج���ر ل يختلف عم���ا كانت تقوله غاب���ة �لنخل و�لفاكهة 
و�ل�س���جار لبدر �ساكر �ل�سياب، �أو ل�سعدي يو�سف، ورمبا يل �أي�سًا، 
فق���د ظل �س���عدي مث���اًل يوؤثث ق�س���ائده مبف���رد�ت �لغابة تل���ك، حتى 
�س���اعاته �لخرية، عل���ى �لرغم من تغّربه �لطويل يف �ل�س���قاع، و�إذ� 
جت���ر�أُت وقّربُت حديث �ل�س���عر مّني، ف�س���اأقول باأنن���ي ل �أجد حياتي 
خارج �لعامل هذ�، بل هناك �أكر من و�سيجة ت�سدين �ليه، حتى لتبدو 
غريب���ًة كلُّ كلم���ة �خّطه���ا ما مل �أجد مع���ادل لها فيه، هك���ذ�، مثلما كان 
هيدج���ر يرى باأنَّ �لعمل �لفل�س���في ل يتم بعيد�، كما ل���و �نه فريد من 

نوعه، فمكانه عنده و�سط عمل �لفالحني.
�ل�س���عر يكم���ن يف مف���رد�ت حيات���ي �لتي كان���ت. عندما يتب���ع �لفالُح 
�لث���وَر متيقن���ًا من متّك���ن �ملحر�ث يف �لر����س، �أو حني تن���وُء �ملر�أة 
بثقل �حلطب، هابطًة �ملنحدر �لوعر و�خلِطر باجتاه بيتها، �أوعندما 
مي�س���ي �لر�عي بخطى حاملة، بطيئة �ساعدً� �له�سبة، وعندما يتفقد 
، و حني يقلقه  �ل�س���يُخ باب بيت �أبقاره، متح�س���بًا من خنزير وح�سيٍّ
�سقُف منزله يف ليلة ماطرة، قليلة �لنجوم، �لعمال هذه ل تفرُق �إل 

يف �لتفا�سيل عن �لعمل يف �لفل�سفة �أو �ل�سعر.

معًا في غابة هيدجر

 طالب عبد العزيز

ت�ضاوؤالت خطيرة وم�ضروعة
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�سيروان  الفنان  نتاجات  “ تتميز 
باران بم�ستوى رفيع، وبالأخ�ص 

من الناحية التقنية واآلية 
ا�ستخدام الم�ساحات ال�سطحية في 

اللوحة، وكيفية توزيع اللوحة 
بين ال�سخو�ص والكتل المتنوعة”

 )�شريكو �حمد(

1
يعد �لر�ش���ام �لعر�قي �ملغرتب �شريو�ن 
ب���ار�ن و�حدً� م���ن �برز تالميذ �لر�ش���ام 
�لعر�قي �لر�حل فائق ح�ش���ن، وبالتايل 
ميك���ن �عتباره و�حد� م���ن �برز حر��س 
�لر�ش���م �الكادمي���ي �لعر�ق���ي بن�ش���خته 
�النطباعي���ة �لتي ر�ّش���خ وجوَدها فائق 
ح�شن باعتبارها تنطوي على )�ملعارف( 
�الأ�شا�شية، و�ملهار�ت �لفنية �ل�شرورية 
لر�شامي �لعر�ق م���ن خريجي �كادميية 
�لفن���ون �جلميل���ة؛ فكان���ت قي���م �لر�شم 
�الكادمي���ي، �لتي يحر����س ر�شامو هذ� 
�لنمط من �لر�شم �ىل �لتمكن منها، هي: 
�لت�شريح، و�ملنظ���ور، و�لتكنيك �لعايل 

يف �لتعامل مع �لل���ون �النطباعي؛ فاإذ� 
ب�شريو�ن بار�ن يفاجئ �لكثريين �خري� 
حينما ب���د�أ ين�ش���م �ىل موج���ة �لتحول 
�لتجري���دي �لت���ي ظه���رت بو�ش���وح مع 
�لر�ش���م �ل�شتين���ي يف �لع���ر�ق، وكان���ت 
موج���ًة متجهة �شوب درج���ات متفاوتة 
م���ن �لتجريدي���ة بن�شخته���ا �لتعبريي���ة 
�لت���ي حت���اول �ن تعي���د �لنظ���ر بجوهر 
)قو�نني( �لر�شم �الكادميي �النطباعي؛ 
فكان �شريو�ن ب���ار�ن؛ نتيجة المكاناته 
�لر�ش���م  باأ�ش���ر�ر  وملعرفت���ه  �لتقني���ة؛ 
�الكادمي���ي، ق���د جن���ح يف حتّول���ه ه���ذ� 
بدرج���ات متفاوت���ة يف كل معاجل���ة ل���ه 
لو�ح���د م���ن قو�ن���ني �لر�ش���م �الكادميي 
�لتي ذكرناها، وكان يحقق يف كلِّ و�حد 
منها درج���ات متفاوتة من �خل�شو�شبة 

و�لتفرد �ل�شخ�شي..
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�ن �نتقال���ة �شريو�ن ب���ار�ن من مرحلته 
�الكادميية �ىل �لتعبريية �لتجريدية مل 
متنحه �لفر�شة بعد للخال�س من باليتة 
�لو�نه �النطباعية وطز�جتها، وثر�ئها، 
وه���و مل يزل كذلك يحمل معه: �حرت�مه 
لقو�ن���ني �لت�شري���ح يف ج���زء كب���ري من 
فاعليته���ا، وهو�ش���ه �لطاغ���ي ب�شرديات 
و�الح���د�ث،  و�ملو�ش���وع  �للوح���ة 
�مل���كان  جت�شي���م  عل���ى  وحمافظت���ه 
�ل���ذي يالئ���م، بو�شعيت���ه ه���ذه، �لر�شَم 
�الكادمي���ي �كرث مما ين�شج���م كفاية مع 
�لر�ش���م �لتجريدي �لذي وج���د م�شطحا 
بال�ش���رورة نتيجة لتجريد بعده �لثالث 
غالبا كاح���د �ملنطلق���ات �ال�شا�شية �لتي 
تعامل م���ادة �للوح���ة وب�شمنه���ا �للون 

باعتبارها ��شتغاال على �شطح م�شتو..
لق���د �نتقل���ت وظيف���ة �لل���ون م���ن كون���ه 

و�شيل���ًة يف �لف���ن �النطباع���ي �ىل كونه 
مادي���ة،  �شيئي���ة(  )و�قع���ة  �ي  هدف���ا 
ت�ش���ّكل جوهَر �لق���درة �لتعبريية للر�شم 

�لتجريدي. 
�تخ���ذ �للون عن���د �شريو�ن ب���ار�ن، يف 
جتاربه �الأخ���رية، وبالو�ن���ه �الكريليك 
ب�شكل خا�س، �تخذ خ�شو�شية ��شافية 
حينم���ا �ش���ّكل متجه���ا فاع���ال يف بن���اء 
)مو�ش���وع( �للوح���ة م���ن خ���الل حتديد 
يحر����س  �لت���ي  �لنهائي���ة  م�شخ�شاته���ا 

�ش���ريو�ن بار�ن على �بر�زه���ا، فقد كان 
�إجن���از لوحته مير بث���الث مر�حل، ففي 
ر.  كان  مب���ا  تنته���ي  �الوىل،  مرحلته���ا 
روج���رز )يف كتابه )�ل�شع���ر و�لر�شم((، 
ويق�ش���د  متعرج���ات(،  )حق���ل  ي�شمي���ه 
�ن  ه���ذ�  �ملتعرج���ات  بحق���ل  روج���رز 
يبن���ى �شطُح �للوح���ة بطريقة فو�شوية 
�و  �شكلي���ة،  حمف���ز�ت  عل���ى  تنط���وي 
)م�شاري���ع( ��ش���كال تبنيه���ا �ملخيل���ة من 
طوبوغر�في���ة  توجده���ا  �لت���ي  �الآث���ار 

)جغر�في���ة( �لل���ون )�ي �لبق���ع �لد�كن���ة 
و�لفاحت���ة لاللو�ن( وه���ي �اللية نف�شها 
�لت���ي �تبعه���ا ر�شام �لكه���وف �حلجرية 
�شط���وح  نت���وء�ت  يكم���ل  كان  ح���ني 
�لكهف لري�شم ��ش���كال �حليو�نات �لتي 
ت�شتوط���ن ذ�ك���رة رجل �لكه���ف، و�لتي 
تخال���ف �حيانا كث���رية؛ منطق �ال�شكال 
�لت���ي ير�شمه���ا، ب�شبب �لنت���وء�ت �لتي 
يفر�شه���ا �جل���د�ر، وه���ي نف����س �اللي���ة 
�لت���ي يتبعه���ا �ي�ش���ا �لناظ���ُر يف: خلق 
�وهامه �لب�شرية، و)�كت�شاف( �ال�شكال 
و�جل���در�ن  �ل�شط���وح  يف  �مل�شّخ�ش���ة 
�لرثة، ويف �كت�شاف ��شكال �حليو�نات 
�لت���ي ت�شبح د�خل �لغيوم �لتي ت�شوقها 
�لري���اح؛ فكان���ت �ال�ش���كال تنبث���ق م���ن 
�لطبق���ة �الوىل )�لغائرة( لاللو�ن وهي 
ت�ش���ّكل )�لعم���اء �لل���وين( �و )�لفو�شى 
�للوني���ة(  )�لكا�شح���ات  �و  �للوني���ة( 
)color storm( �لت���ي ي�شعه���ا ب���ار�ن 
لتحثه على �جن���از �ملرحلة �لثانية �لتي 
تتمث���ل بر�ش���م خارطة متاث���ل م�شاحات 
�ملحيط���ات يف خارط���ة �الر����س حينما 
�لياب�ش���ة:  ��ش���كال  ب�)حتدي���د(  تق���وم 
�لق���ار�ت و�جلزر، وتكون تلك �خلارطة 

باهتة �للون حيث يدخل �للون �البي�س 
بطبق���ة  مقارن���ة  تركيبه���ا  يف  بفاعلي���ة 
)�لفو�ش���ى �للوني���ة(، وه���ذه �خلارطة 
�لباهت���ة �حادي���ة �للون ت�ش���ّكل �ملحيط 
�لكفايف لال�شكال، وتر�شم حدوَد ��شكال 
�مل�شخ�ش���ات وت���رز ��شب���اح: �ال�شكال 
و�ملنا�ش���د،  و�حليو�ني���ة،  �لب�شري���ة، 
و�لكر��ش���ي، وهي �لتي تهي���ئ لالنتقال 
)�لكاليغر�في���ة  �لثالث���ة  �ملرحل���ة  �ىل 
�خلطوطي���ة( �لت���ي تتكون م���ن خطوط 
�شود�ء ترز �لتفا�شيل �لتي ت�شكل بقايا 
)�لبع���د �لثال���ث( �ملتخل���ف ع���ن �ملرحلة 
�الكادميي���ة حي���ث ت���رز تل���ك �خلطوط 
تفا�شي���ل �اليدي، و�ال�شابع، و�الحذية 
�ل�ش���ود�ء �لت���ي يرتديه���ا �ل�شخو����س، 
�لعي���ون، وتفا�شي���ل �لوج���ه  و��ش���كال 
�الخ���رى، وذيول �حليو�ن���ات، و�رجل 
م���ن  وغريه���ا  و�ملنا�ش���د..  �لكر��ش���ي، 
�لتفا�شيل �لتي مل تنجح �لطبقُة �لثانية 
�حادية �للون من حتديدها ب�شكل كاف.
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لق���د كانت )قو�ن���ني( �لر�ش���م �الكادميي 
�النطباع���ي كالت�شري���ح و�ملنظ���ور هي 

�لتي حترك وتقود ت���و�زن �ال�شكال يف 
لوحات �شريو�ن ب���ار�ن وكانت تقودها 
كذل���ك )منطقية( �الل���و�ن ��شتن���اد� �ىل 
وجوده���ا يف �لطبيعة، بينما ال حتددها 
�الن �ش���وى �لذ�ئق���ة �ل�شخ�شية للر�شام 
فيك���ون ت���و�زن �ال�ش���كال تو�زن���ا قلق���ا 

ومقلقا وغري تقليدي مطلقا..
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يب����دو �ش����ريو�ن ب����ار�ن مغرق����ا باإنت����اج 
�ل�شم����ات  ذ�ت  �اليروتيكي����ة  �ل����دالالت 
�حليو�نية �ل�ش����اذة حيث ينطلق حيو�ن 
�لرغبة يف لوحته مثل فور�نات �لر�كني 
خمرتقا ف�شاء �للوحة باحثا عن �هد�ف 
خبيئ����ة حت����ى دون وجود فاع����ل )�آخر(، 
وهي فور�نات غ����ري م�شتعدة، بل وغري 
قابلة للتدجني فال خيار لها �شوى �لبحث 
ع����ن ذلك �الخر اللتهام����ه و�خرت�قه، �نها 
�جو�ء م�شكون����ة بال�شرخات �ملفجوعة، 
وم�شابه����ة الج����و�ء �لرع����ب �لت����ي كانت 
حتيط مب�شخ�شات �لر�شاَمني �لر�حَلني: 

�رد��س كاكافيان وليز� فتاح �لرتك..
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 ما جل���ب �هتمامي يف جتارب �شريو�ن 
بق���اُء  �الأخ���رية،  �ل�شن���و�ت  يف  ب���ار�ن 
للر�ش���م  �لوف���اء  ��ش���ار�ت  م���ن  و�ح���دٍة 
�لثق���ة  وه���ي  �النطباع���ي،  �الكادمي���ي 
لل���ون  �لتعبريي���ة  بالق���درة  �لعالي���ة 
�مكانات���ه  عل���ى  �القت�ش���ار  وبالت���ايل 
وحدها يف بن���اء لوحته �جلديدة، كذلك 
كانت �هم �ال�ش���ار�ت �ل�شرية يف �لوفاء 
للر�ش���ام فائ���ق ح�ش���ن بقاء �ث���ار �شربة 
�للون �حلم���ر�ء �لتي ��شته���ر باإ�شافتها 

�لر�شام فائق ح�شن يف مركز لوحته.. 
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طالب مكي ل يكتب ول يقراأ 
عالمه هو ال�سور. بعين حادة 

يلتقط ال�سور من الحياة حوله. 
يتر�سم وجود الأ�سياء في نقاط 
ا�ستقرارها، كما فعل جواد �سليم 
في بغدادياته، ويتر�ّسم تعابير 

الوجوه وحركات الأج�سام 
ويحفظها في ذاكرة متوهجة حيث 

كل ما ي�ستدعيه يحدث الآن. 
كنت جال�سًا في مقهى البرلمان 

حين دخل )ابراهيم زاير( و معه 
طالب. �سداقتي مع طالب ما زالت 

في بداياتها ل تحتمل المزاح، لكن 
مزاجه الكوميدي غلبه فجل�ص اإلى 
جانبي وو�سع كوعه على المن�سدة 

وذقنه في راحة يده مبرطمًا 
�سفتيه مثلي وقد مللت النتظار. 

�شرعت���ه خارقة يف �النتق���ال من �ل�شورة 
�ىل �ملجاز وبينهم���ا قدرة تخيلية تخطف 
�الإثن���ني ومتزجه���ا يف حلظ���ة. كن���ت يف 
مو�جهت���ه وهو ي�شغ���ي  ل�شديق ع�شبي 
مل يت���ح لن���ا حلظة �شم���ت. �ل���كالم �أ�شرع 
م���ن �ل�ش���ور، الأن �الأ�شماء تخت���زل �شور 
�ملوجود�ت وه���ي يف �لغالب قيد �لت�شكل 
�و يف حرك���ة. ي�شغي طال���ب �إليه و ر�أ�شه 
ر�شا����س  متحا�شي���اأ  �خلل���ف  �ىل  يرت���د 
�لكلم���ات. تن�شد جفون���ه وتفتح على وقع 
�الأ�ش���و�ت. خرجن���ا نح���ن �لثالث���ة، ه���و 
و�بر�هيم و�أن���ا، د�ئخني �ىل �شارع، ويف 
�حل���ال بد�أ طال���ب يقّلد بح���ركات �أ�شابعه 
ويدي���ه تدفق �لكلمات �ل�شري���ع. �الأ�شابع 
تع���زف �شي���ل �لكلم���ات �لدّف���اق و�لي���د�ن 
تدفع���ان ت���ر�ب �لكلم���ات �ىل �الأر�س. يف 
�لنهاي���ة �أخ���رج طال���ب م���ن فم���ه م�شد�شًا 
وهميًا و�أطلق على كل و�حد مّنا ر�شا�شة 
و�لثالثة يف ر�أ�شه هو، ثم و�شع �مل�شد�س 

يف جيبه. 
حتويل �لكلم���ات �ىل ر�شا�س يرينا كيف 
يتح���ول �لعج���ز �ىل نرف���زة ح���ني تفق���د 
�لكلم���ات �مللفوظة معانيه���ا وتتحول �ىل 
حم����س �أ�ش���و�ت. يرت�ك���م �لعج���ز كلم���ا 
�أف���ّز و�أن���ا  �لكلمات.…فج���اأة  ت�شارع���ت 
�أحتدث م���ع طالب على حقيق���ة �أين تّيهت 
�لرجل و�أنا �أحدثه. علّي �أن �أبطئ و �أحرك 
يدي الأع���ني �لكلمات عل���ى �لو�شول �إليه. 
ح���ني يتعب طال���ب م���ن تدف���ق �الأ�شو�ت 
حوله يف �ملقاهي يلجاأ �ىل �ل�شور بدياًل. 
�حلي���اة تهديه حني ينع���زل عّنا ح�شدً� من 

�ل�ش���ور مندجم���ة �أو مقطوعة عن �شياقها 
�حلرك���ي. مام���ن �أح���د مثل���ه يجي���د تقليد 
�أفن���دي يدخ���ل �ملقهى ويجل����س يف مكانه 
�ملعه���ود ويفتح �جلري���دة ليك�شف هويته 
كمثق���ف، �أو ريفي يف وليم���ة يغرف �لرز 
با�شاب���ع يده وي�شي���ل �لدهن م���ن كوعه، 
طريق���ة جلو����س �ملعّزي���ن يف فاحتة وهم 
يردون �لتحية باجلملة ويحركون فنجان 
�لقهوة.. ه���ذه �للغة �الإ�شارية هي موهبة 
طال���ب وو�شيلته للمعرف���ة. �أحياًنا يج�ّشد 
�لتخيي���ل �ىل و�ق���ع تو�ش���ك �أن ت�شدق���ه 
فيقّل���د ��شت���اذه فاي���ق ح�ش���ن وه���و عل���ى 
در�جت���ه. يدي���ر غليون���ه �ىل ط���ارف فمه 
قب���ل �أن ي�شتدير بدر�جت���ه. �لتخيل عنده 

طريقة للفهم. 
يلتقطه���ا  �حلي���اة  يف  مبثوث���ة  �ل�ش���ور 
حيثما يلتف���ت. نحن �لكت���اب نحولها �إىل 
كلم���ات، بينم���ا يبقيه���ا طال���ب يف خامتها 
ك�ش���ّور. ح���ني ت�ش���ّح �ل�ش���ور يف �حلياة 
يذه���ب طالب �ىل �ملج���الت.” ثقافته، كما 
يق���ول �أديب، من نوع خا����س جدً�، مرئية 
و حتليلي���ة من خ���الل ذكاء وّقاد يك�شف و 
يحل���ل و يق���ّرر بطريق���ة فّذة ج���دً�. يهوى 
جمع �ملج���الت �المريكية مثل: جملة لوك 
Look  و جملة اليف Life �المريكيتان. 
يق�ش���ى وقت���ًا بالتف���رج عل���ى �شورها، و 
ي�ش���ال من ي�ش���رتى منه عن خمت���ار�ت ما 
يجذبه من �ش���ور و �خبار: يحلل �ل�شور 
�لفوتوغر�فية و يحدثني عنها ل�شاعات«.

بهمهمت���ه وكلمات���ه �ملبت���ورة وتعبري�ت���ه 
عالم���ات  طال���ب  يعطين���ا  �جل�شدي���ة 
و�إ�شار�ت لفهم لغت���ه �خلا�شة. من �جليم 
�مل�شغوط���ة وفتحة �لف���م �لو��شعة عرفت 
من���ه ��ش���م ج���و�د، و ه���و و�حد عن���ده، ال 
حاج���ة الإ�شاف���ة ��شم �الأب.ه���ذ� ما ينبغي 
�أن يك���ون معلوم���ًا لدين���ا. ��شتبدلت ذ�تي 
بذ�ت���ه فنطقت )ج و���د( عل���ى طريقته ثم 
و�شع���ت �أ�شبع���ي عل���ى قلبه. فه���م طالب 
ب�شرع���ة �شوؤ�يل عن تاأث���ري )جو�د( عليه. 
ح���رك ر�أ�شه بن�شف د�ئ���رة حمدقًا بعينيه 
باحلياة حول���ه، ثم نقر على �شدغه عالمة 
�لتفكري �لعميق لرييني كيف يتبحر جو�د 

يف �لو�قع ثم يعيه، وبعد ذلك ير�شم. 
وجيل���ه  �ل���رو�د  �أ�شاتذت���ه  جي���ل  مث���ل 
�ل�شتيني كان طالب �أمام �ل�شوؤ�ل �لب�شيط 
�ملحرّي: �حلد�ث���ة �أم �ملحلي���ة؟ �لر�شامون 
�لبولوني���ون �لذي���ن قدم���و� للع���ر�ق م���ع 
للر�شام���ني  قال���و�  �الإنكلي���زي  �جلي����س 
�لعر�قي���ني: ل���ن ت�ش���ريو� فنان���ني �إذ� مل 
تفهم���و� بيئتكم �ملحلي���ة.. هكذ� كتب بلند 
�حلي���دري عن لقاء كان �شاه���دً� عليه. بني 
�ملحلي���ة و�حلد�ثة مل تك���ن فجوة قطيعة. 
�حلد�ث���ة  نح���و  تتق���دم  نف�شه���ا  فالدول���ة 
�لعه���د  نهاي���ات  من���ذ  متمهل���ة  بخط���و�ت 
�لعثم���اين. ومن جانبها تزح���ف �حلد�ثة 
عل���ى �إيق���اع �لع�شك���ر. �الأري���اف �لبعيدة 
وجدت نف�شها تندم���ج يف �ل�شوق �لعاملي 
وق���د �شّقها)�لري���ل( و�لبو�خ���ر �لنهري���ة. 
وم���ن مو�ط���ن �حلد�ثة يف �لغ���رب دخلت 
�أ�شو�قنا ب�شائ���ع غريت حياتنا و�أزيائنا. 
�شنج���ر  ماكن���ة  �لب�شائ���ع)  ه���ذه  تظه���ر 
و�شاع���ة نيفاد� ور�دي���و فليب�س وبا�شات 
�لطابق���ني كمف���رد�ت �أ�شيل���ة وحملية يف 
ر�ش���وم في�ش���ل لعيبي(.�لتي���ار�ت �لفنية 
�حلديث���ة يف �لغ���رب �ش���ارت ج���زءً� م���ن 
بر�م���ج �لتدري����س يف �لع���ر�ق و�نق�شمت 

وفقها جماعات �لفن �لعر�قية. 
كنت �تنقل حامال ن�شدة �لكتب يف مييني، 
من مقهى �لكّت���اب )�لبلدية( �إىل )مقهى �أم 
كلثوم( حيث �لر�شامني. �ملقاهي كانت لنا 
�أبناء �ملحافظ���ات بيوتًا ومطاعم و �أماكن 
عم���ل وج���د�ل. �أخ���رتق غيمة م���ن رو�ئح 
�ل�شاي ودخ���ان �الأر�كيل، فاأجد �لر�شامني 
�ل�شتيني���ني في�شل لعيبي، �ش���الح جياد، 
قا�ش���م �ل�شاع���دي و�بر�هي���م ز�ي���ر. �شف 
من عيون تتحرك بني �لورق و�مل�شهد. كل 
منه���م منكب على �أور�ق���ه ير�شم من حوله 
يف �ملقه���ى �أو ما يجري حوله يف �ل�شارع 
كم���ا يفعل �النطباعيون �لفرن�شيون. هذه 
�ملمار�ش���ة �لت���ي تعلموه���ا م���ن ��شاتذتهم 
�لعائدي���ن م���ن �خل���ارج. �ل�ش���وء �الأفقي 
يدخ���ل عم���ق �ملقه���ى ممزوج���ًا، بالغب���ار 
مب���رور  ومتغ���ريً�  متدرج���ًا  و�الأدخن���ة، 
�لوقت.�ملو�ش���وع  �ألي���ف، ولكن���ه يغ���ادر 
��شتق���ر�ره ح�ش���ب ز�وي���ة �لنظ���ر. �أتي���ه 
و�أن���ا �أر�قبه���م ب���ني �ملوؤثر�ت.�أيهما �أوقع 
�مل�شهد �ملرئي �أم �شربات �النطباعيني يف 
باري����س؟ مل يكن �الأمر مفارق���ًا، بل يختار 
�لر�ش���ام �مل�شه���د �الأك���رث حملي���ة و�الأقرب 
�إىل �لق���اع، �لكا�ش���ب �ملرت���دي )جر�وي���ة 
م���ن عرب���ة  قريب���ًا  بغد�دي���ة( و�جلال����س 
�لك�ش���ب. �شري�وح �ملو�شوع بني �الأ�شالة 
و�حلد�ث���ة.�أدو�ت �النطب���اع و�لفه���م لتي 
تعلمناه���ا م���ن �لغرب �ش���ارت ج���زءً� مّنا 
و علمتن���ا كي���ف ننتقي مف���رد�ت حملّيتنا 
و نكّيفه���ا حلد�ث���ة متاأ�شل���ة. ��شتعري من 
)�شهي���ل �شام���ي ن���ادر( و�شف���ه للتد�خ���ل 
ب���ني �لثقافتني �لغربي���ة و�ملحلية”�لثقافة 
�ملقايي����س  يف  كان���ت  )�لغربي���ة(  �الأوىل 
�لعر�قية �آن���ذ�ك �شبه معزولة، لكنها كانت 
تت�شريرَّ بو�شوح مع بناء �لدولة �لوطنية 
�ل�ش���وق  �رتب���اط  ويف  و�حتياجاته���ا، 
�ملحلي ع�شوًي���ا بال�شوق �لعاملي، ووالدة 
حاج���ات جدي���دة. و من جه���ة �ملثقفني مل 
تك���ن جت�شي���د�ت ه���ذه �لثقاف���ة و��شح���ة 
�إال يف كونه���ا �أف���كاًر� وحالة م���ن �الإعد�د 

و�لتدريب و�أمال يف �لتجديد«. 
�حلد�ث���ة كان���ت هاج����س طال���ب �لد�ئ���م، 
كم���ا ه���و هاج����س م���ن حول���ه م���ن �أبن���اء 
جيل���ه. “حني �نتقلن���ا م���ن �الأعظمية �ىل 
�ل�شو�ك���ة- يق���ول �شقيق���ه �أدي���ب مك���ي- 
�ف���ردت لطال���ب غرف���ة حماط���ة باالأ�شر�ر 
و�لغمو����س. ح���ني يدخله���ا طال���ب يغلق 

�لب���اب و يقفلها على نف�ش���ه، و يقفله حني 
يخ���رج”. يف ه���ذه �لغرف���ة يدخ���ل طالب 
خمت���ر �لتجري���ب مر�وحًا ب���ني �لتجريد 
و�لت�شخي�س. لكن �حلد�ثة، و�ملزيد منها 
كان���ت طريقه �إىل �ملزيد م���ن �حلرية. بعد 
تخرج���ه ع���نّي مدر�ش���ًا يف )معه���د �الأمل( 
لل�ش���م و�لبكم. هنا تذه���ب لغته �الإ�شارية 
لقوم���ه ب���ال و�شاط���ات لغوية. ف���ى نهاية 
�لع���ام �لدر��شي �قام �ملعهد حف���اًل ختاميًا 
و معر�شًا.�شقيق���ه �لفنان �أدي���ب كان معه 
… “ ع�ش���ر  �ل�شاد�ش���ة  عم���ر  يف  وه���و 
�الأوالد  بالف���رح.  ينب����س  �ملعه���د  كان 
يرك�ش���ون نح���و معلمه���م و يحت�شن���وه، 
مما �ث���ار ��شتغر�بي ثم تقدي���ري لطالب. 
�أعم���ال �لطلب���ة كانت من �أجم���ل ما ر�أيت.
مده�ش���ة. موؤلفة من خام���ات غريبة: قطع 
خ�شبي���ة، لي���ف، قط���ع حدي���د مقتطعة من  
�أجه���زة، ، �أ�شي���اء مرتوك���ة حتولت حتت 
�إ�ش���ر�ف طال���ب �إىل مع���ان رمزي���ة. م���ن 
خاللها ��شتط���اع �ن يلهم طلبته باخلروج 
ع���ن �ملاألوف و �لتعام���ل مع �لغري متد�ول 
و�لغري���ب ب�شكل مب���دع. �لطلب���ة ع�شقو� 

هذه �حلرية يف �لعمل �لفني«.
عام 1965 �أ�ش�س طالب مكي مع جمموعة 
من زمالئه ما �أ�شموه )جماعة �ملجددين{ 
�لت���ي �شم���ت كاّل من )ند�ء كاظ���م، و�شامل 
وعام���ر  �جلميع���ي،  و�شال���ح  �لدب���اغ، 
و�إبر�هي���م  ح�ش���ني،  وفاي���ق  �لعبي���دي، 
ز�ي���ر، و�شلم���ان عبا����س(. ح���ني �أعلن���و� 
ع���ن معر�شه���م �الأول كن���ا ننتظ���ر منه���م  
�ملده����س و �ل�شادم �لذي نتحدث عنه ومل 
ن�ش���ل �إلي���ه. �ملعر�س، كما ر�أيت���ه بد�يات 
ث���ورة عل���ى �الأ�شات���ذة. �حل�ش���ان �ل���ذي 
�أدمن ر�شم���ه فايق ح�ش���ن وو�شعه جو�د 
�شلي���م يف قل���ب �لن�ش���ب م���از�ل حا�شرً�. 
جم���وح �حل�ش���ان كان تعب���ريً� ع���ن جيل 
وج���د نف�ش���ه وحي���دً� يف �ل�شاح���ة ب���دون 
�آب���اء. �جلموح هو �لتم���رد �لذي الزم هذ� 
�جلي���ل. لكن �لفنان �ل�شاب )فايق ح�شني( 
حّول���ه �إىل ليفة حمروقة �الأطر�ف تكررت 
يف �شل�شل���ة لوح���ات حت���ت ��شم)�شهي���ل 
�حل�ش���ان �ملح���رتق(، )حام���د �لعبي���دي( 
ج���ّرد �حل�ش���ان و�شّل���ب �أطر�ف���ه، بينم���ا 
و�شع طالب �حل�شان مبو�جهة جد�ر. ما 
�جلد�ر، هل هو �لعجز عن �لنطق �أم عجز 
�أو�ش���ع؟ مبدع���ًا ر�شم���ه )عل���ي �ملندالوي( 
يج���ّر ه���ذ� �حل�ش���ان �حل���ارن يف مكان���ه 

مكباًلً يف مانع منه ومن خارجه. 
�جله���ود �لت���ي بذله���ا �الأ�شات���ذة لتاأ�شيل 
ت�شغ���ل  مل  حملي���ة  وجعله���ا  �حلد�ث���ة 
�ملجددي���ن. كن���ت و�ح���دً� م���ن �ملنده�شني 
مبعر����س �ملجددي���ن حني �عتق���دو�، وهم 
يبد�أون خطوة نح���و �ملزيد من �لتجريد. 
ال حاج���ة للمحلي���ة! ذهب���و�   مبا�شرة �ىل 
�ملنب���ع �لعامل���ي للحد�ثة. �لع���امل باحد�ثه 
�ل�شاخبة يف �ل�شتين���ات كان حا�شرً� هنا 
يف مقاهين���ا. و�شف���ه )فا�شل �لع���ّز�وي( 
جي���ل  ع���ن  �حلي���ة(  )�ل���روح  كتاب���ه  يف 
�لت���ي  “�ل���روح  �لع���ر�ق  يف  �ل�شتين���ات 
�طلقتها �ل�شتينات د�خل �ملجتمع �لعر�قي 
متخذة �ش���كل �النتفا�ش���ة �لثقافية، كانت 
ظاه���رة عر�قي���ة بالتاأكي���د، لكنه���ا مل تكن 
مبعزل عن �ل���روح �جلديدة �لتي تع�شف 
بالع���امل حين���ذ�ك، فق���د �تفق���ت �لظروف 
�لد�خلية م���ع �ل�ش���روط �خلارجية �شمن 
حلظ���ة تاريخي���ة ن���ادرة �ملث���ال بطريق���ة 
ي�شع���ب �لف�ش���ل بينهم���ا. يف تل���ك �الأيام 
ب���د� �لعامل وكاأن���ه ي�شجل م�ش���ريً� جديدً� 
للب�شري���ة كلها. �نتف�س �جليل �جلديد يف 
�أورب���ا و�أمريكا �شد كل بوؤ�س �لر�أ�شمالية 
�لفكري���ة و�الأخالقي���ة، ولكنه  ودعاو�ه���ا 
رف����س يف �لوقت نف�ش���ه �جلمود �ملرتبط 
بفك���ر �لي�ش���ار �لتقلي���دي، مانح���ًا �لثورة 
معنى جديدً�، حتري���ر �لعقل و�جل�شد من 

تابو�ت �ملا�شي«.
خرجت م���ن �ملعر�س برفق���ة )جان دمو(. 
مقنع���ة.  غ���ري  �شدم���ة  يل  كان  �لك���والج 
و�الأك���رث ه���و �لتك���ر�ر. �شاألت ج���ان دّمو 
عن �ملعنى.�ملعنى كان د�ئمًا مفتاح تقبلي 
للجدي���د. جو�ب ج���ان كان خمت�شرً� مثل 

ق�شائده : 
-جتربة مكّثفة! 

قالها وب�شق على �الأر�س. 
�لقن���اع كان �أيقون���ة طالب �ملك���ررة، وهو 
مو�ش���وع �شلته باحلد�ث���ة �الأوربية. يف 
�لغرب �لكولونيايل دخل �لقناع �الأفريقي 
كاأيقونة منزلية جلامعي �لغر�ئب وجزءً� 
من ت���ر�ث �لتحديث يف �أعمال موديلياين 
وبيكا�ش���و. تاأث���رً� ب���ه �أو �بت���كارً� �أ�شبح 
�لقن���اع مو�شوع���ًا مالزما للنح���ات طالب 
مك���ي. ر�شمًا �أو نحت���ًا يت�ش���كل قناعه من 
�شفيح���ة مربعة �شارم���ة وحادة �حلو�ف 
تعلوها عينان جاحظتان جتمعان �لرعب 
�لقن���اع �إىل ن�شف���ني  و�لده�ش���ة.  يقط���ع 
مت�شاوي���ني �أنف طويل ي�شب���ه �ل�شهم يدّل 
�إىل ف���م مزم���وم تعبريً� عن �شم���ت �أبدي. 
مل تك���ن �لكلمات جاهزة، ب���ل هي حبي�شة 
�آنذ�ك.�لقي���ود �الجتماعي���ة �لت���ي تط���وق 
حميط���ه  ع���ن  �ملع���زول  �ملعق���د(  جيلن���ا) 
�أ�شيف له���ا عند طالب قي���د م�شاعف، قيد 

من ج�شده �لعاجز عن �لكالم.
�آخر م���رة ر�أي���ت طال���ب مكي و�قف���ًا على 
�مل�ش���رح ينظ���ر �ىل �لو�قف���ني �إىل جانبيه 
ذ�ك  م���ن  بجانب���ه  �أح���د  مام���ن  بح���رية. 
�جلي���ل �لذي يفه���م �إ�شارت���ه؟ مرتديًا بدلة 
كال�شيكية �أنيقة �شاب���كًا يديه حتت بطنه، 
من�شاع���ًا متام���ًا لروتوك���ول ال يفهم���ه. 
ي�شم���ع م���ن يتح���دث ع���ن �شريت���ه �لفنية 
يبت�ش���م باأدب دون �أن يعرف �لكلمات، كما 
ه���و هامل���ت يف بالط و�ل���ده. حني منحه 
�لوزي���ر و�ش���ام �لتك���رمي تاه ب���ني وجوه 
�حلا�شري���ن ومنه���م �أن���ا، تائ���ه حت���ى عن 

نف�شه، هل هذ� �أنا؟

حنَي ُت�شَرق در�جتك �لهو�ئية يف مدينة مثل �أم�شرتد�م فاالأمر قد يبدو طبيعيًا يف 
بل����د يتجاوز فيه عدد �لدر�جات عدد �ل�شكان، حيث يوجد هنا ٢٣ مليون در�جة، 
بينم����ا نفو�س هولند� ١٧ مليون ن�شمة. لكن بع�س ه����ذه �ل�شرقات حتمل �لكثري 
من �لطر�فة، كما حدث قبَل �أيام مع �شديقي �ل�شاعر موفق �ل�شو�د، و�لذي �أثارْت 
ل����ديرَّ �شرقة در�جته موجة م����ن �ل�شحك، تكاد ال تتوقف حت����ى هذه �للحظة. وقد 
ب����د�أت �حلكاية ح����ني ركَب موفق در�جته �لتي ح�شل عليه����ا كهدية من �أم زوجته 
�لهولندي����ة، و�لت����ي كانت تزورهم يف ذل����ك �ليوم، وخرج م�شرع����ًا لتبرَّ�شع بع�س 
�لطع����ام و�مل�شروبات و�لتفا�شيل �الأخ����رى، ورغم �إنه طباخًا ماهرً�، لكن قرر يف 
ذلك �ليوم، �أن ي�شرتي دجاجة م�شوية من �أحد مطاعم �ل�شو�ء �ل�شعبية �لتي ت�شل 
ر�ئح����ة �شو�ئها �ىل م�شافات طويلة، وذلك �إحتفاًء بعمت����ه �لطيبة. وبعد �إنتهاءِه 
من �شر�ء دجاجة �شمينة، لفها بقطعة من �لورق ثم و�شعها يف كي�س بال�شتيكي، 
و�أثن����اء حماولته لتثبيتها باحل����ز�م �ملطاطي على �ملقعد �خللف����ي للدر�جة، تذكر 
قنين����ة �لنبيذ �لت����ي ن�شَي �شر�ءها، ف����رتك در�جته ودخل الأح����د �ملتاجر. لكن عند 
خروج����ه مل يجد �لدر�جة يف مكانها، فعرَف باأنها قد �شرقت، لذ� �إت�شَل بال�شرطة 
وق����دم بالغ����ًا ذكَر في����ه �لتفا�شيل م����ع مو��شف����ات �لدر�جة، فطلبت من����ه �ل�شرطة 
�لذه����اب �ىل �لبي����ت، و�شيت�شلون به فور �لعثور على �ل�ش����ارق، �أو �لتو�شل �ىل 
معلوم����ات تفيد �لق�شية. يف طري����ق �لعودة فكررَّ موفق بعمت����ِه �لتي �شت�شتاء من 
تفريط����ه بهديته����ا، �أو رمبا �شتظن باأنه ق����د تخل�س من �لدر�ج����ة متعمدً�. ياترى 
ه����ل �شتقتنع باأن �لدر�جة ق����د �ُشرقت؟ ثم كيف �شيرر تاأخر �لغد�ء �أو تغيري نوع 
�لطع����ام؟ وبينما هو على هذ� �حلال، وقبل و�شوله �ىل �لبيت، جاءه �إت�شال من 
�ل�شرطة، ُيفيد باأنهم قد عرثو� على �لل�س يف مكان قريب من مكان �ل�شرقة، ويف 
�حلقيقة كانا �شارقان ولي�س �شارق و�حد. وهكذ� عاد موفق م�شرعًا من جديد �ىل 
مركز �ل�شرطة، وهناك وجد �شابان �شغري�ن من �أ�شول عربية �حدهما �شومايل 
و�الآخر مغربي، وفهَم �إنهما من قاما بال�شرقة. �أعادت �ل�شرطة �لدر�جة �ىل موفق 
�ل����ذي مل تبد عليه �ل�شع����ادة باإ�شتعادة در�جته، بل وقف من م�شت����اًء وم�شتنكرً�، 
وهن����ا خاطب����ه �ل�شرط����ي متعجب����ًا )�ألي�شت هذه ه����ي در�جت����ك؟ تفح�شها وخذها 
و�شنكم����ل نحن بقية �لتفا�شيل( فاأجابه موف����ق )و�لدجاجة؟( فقال �ل�شرطي )�أية 
دجاجة؟( وهنا �أو�شح موفق �الأمر ) لقد كانت مع در�جتي دجاجة ��شرتيتها قبَل 
قلي����ل الأجل عمت����ي( فاإبت�شَم �ل�شرط����ي وت�شاءَل عن �شكل ون����وع �لدجاجة، وهنا 
�شح����ك موف����ق مو�شحًا �الأمر �أكرث )�إنه����ا م�شوية وجاهزة ل����الأكل، فقد �إ�شرتيتها 
للغ����د�ء(. وهنا �إلتفَت �ل�شرطي لل�شبي �ل�شومايل، وطلب منه �لذهاب مع موفق 
ل�ش����ر�ء دجاجة جدي����دة بدل �لتي �أكلها ه����و و�شاحبه، كي ُتقف����ل �لق�شية. حاول 
�ل�شبي����ان تر�أة نف�شيهم����ا فيما يتعلق بالدجاجة، لك����ن دون جدوى، وهكذ� بقي 
�ملغرب����ي �شحبة �ل�شرطة، فيم����ا ر�فَق �الآخر موفق يف �ش����ارع جانبي. بعد ب�شع 
خطو�ت نظ����ر �لولد �لنحيف برفق نحو موفق قائاًل ب�شوت منخف�س )هل يبدو 
عل����يرَّ قد �أكلت دجاجة ه����ذ� �ليوم؟( فاأجابه موفق )وكيف يب����دو من �أكل دجاجة؟ 
ه����ل �شيظهر له ري�س مثاًل؟( ليلتفت �لل�س �ل�شغ����ري نحو موفق من جديد قائاًل ) 
�إ�شمع، �أنا مثلك م�شلم ، فلنحل �الأمر بيننا ودعني �أذهب دون �شر�ء دجاجة( هنا 
نظر له موفق وهو يفكر بغد�ء عمته و�أجابه بحزم )حتى لو كنت من �أحفاد بالل 
�حلب�ش����ي ف�ش����وف لن �أتنازل ع����ن دجاجتي(، عندها مل يكن �أم����ام �ل�شومايل حل 
�شوى �شر�ء �لدجاجة. لكن �مل�شكلة مل تنتهي عند هذ� �حلد، فبعد �أن باَن �أمامهما 
حمل لبي����ع �لدجاج، و�إختار �ل�شاب و�حدة منها، تدخ����ل موفق ب�شرعة معرت�شًا 
)�إنه����ا �أ�شغ����ر بكثري من دجاجتي �لت����ي �شرقتها( و�أ�شار �ىل و�ح����دة �شمينة جدً� 
ت�ش����درت مقدم����ة جهاز �ل�شو�ء وكاإنه����ا دعاية للمحل، قائاًل ل����ه )هي بهذ� �حلجم 
بال�شب����ط، �أتعتقد باأين �أ�شرتي لعمتي دجاجة بائ�شة كالتي �إخرتَتها؟ �إجلب هذه 
و�شتدع����ك �ل�شرطة تذهب ب�شالم( ثم �أردف )لكن حذ�ر �أن ت�شرقها، و�أنا �شاأر�قب 
عملي����ة دفعك للنق����ود(، فلم يكن �أمام �ل�شب����ي حديث �لعه����د بالل�شو�شية، �شوى 
�الإذع����ان ل�شر�ئها وت�شليمها �ىل موفق و�لع����ودة معه �ىل مكتب �ل�شرطة الإطالق 
�شر�ح����ه هو و�شديقه بعد ت�شجيل �لبيانات و�لتفا�شيل �ملطلوبة. عاد موفق �ىل 
�لبيت م�شرعًا، و�أنزل حقيبة �لظهر �ملليئة باخل�شرو�ت على طاولة �ملطبخ، فيما 
و�ش����َع �لكي�س �لذي فيه �لدجاجة وقنينة �لنبي����ذ على طاولة �لطعام، معتذرً� عن 
�لتاأخ����ري، قب����َل �أن يحكي لهم ع����ن �شرقة �لدر�جة و�لدجاجة مع����ًا، وقبَل �أن ُيكمَل 
حديث����ه، َف����َزَع وهو ي�شمع �ش����وت زوجته وه����ي تفرغ حقيبته م����ن �خل�شرو�ت 

و�لفو�كة �لتي �إ�شرت�ها قائلة ) هذه دجاجة �أخرى يف �حلقيبة!(.

دجاجة موفق ال�سواد

في طريق العودة فكرَّ موفق بعمتِه التي 
�ست�ستاء من تفريطه بهديتها، اأو ربما 

�ستظن باأنه قد تخل�ص من الدراجة 
متعمداً. ياترى هل �ستقتنع باأن الدراجة 

قد �ُسرقت؟ ثم كيف �سيبرر تاأخر الغداء اأو 
تغيير نوع الطعام؟

 �ستار كاوو�ص
باليت

الر�سام العراقي �سيروان باران.. اللوُن هدفًا
خالد خ�سري ال�ساحلي

زهري اجلزائري 

القناع والح�سان وطالب مكي



خا�ص باملدى

ت�ستعد مدينة البندقية االإيطالية الفتتاح 
مهرجان فيني�سيا ال�سينمائي الدويل، يف 
ن�سخته الـ79 يوم االأربعاء اآب/ اأغ�سط�س 
املقبل، وت�ســــتمر حتى 10 ايلول 2022. 
وياأتي عر�ــــس فيلم )االأ�سوات البي�ساء( 
وهو من تاأليــــف واإخراج االأمريكي نواه 
باومبــــاخ، كفيلــــم افتتــــاح الــــدورة، كمــــا 
يدخل املناف�سة �سمــــن امل�سابقة الر�سمية 
على جائزة االأ�ســــد الذهبي. وهو بطولة 
اآدم درايفــــر، وجريتــــا جريويــــج، ودون 
ت�ســــيدل، ورايف كا�سيدي، و�سام نيفوال، 

وماي نيفوال.
و�ست�ســــهد هذه الــــدورة م�ســــاركة عربية 
فاعلــــة يف برنامــــج املهرجــــان، يف ق�ســــم 
اآفــــاق ت�ســــدرها الفيلم العراقــــي )جنائن 

معلقــــة( للمخرج احمد يا�ســــن الدراجي 
والذي يدور حول �ســــبي ا�ســــمه اأ�ســــعد، 
يعمــــل يف موقــــع كبــــري للطمر ال�ســــحي 
يف اأحــــد اأحياء بغداد. يعرث املراهق على 
روبــــوت دميــــة اأمريكيــــة بحجم اإن�ســــان 
ويعر�سها على طه كهدية الإ�سباع رغباته 
العاطفية، الفيلــــم يتحدث عن اآثار الغزو 
االأمريكــــي للعــــراق، فهــــو م�ســــتوحى من 
اأحــــداث حقيقيــــة ح�ســــلت اأيام ال�ســــراع 
الطائفــــي وتواجــــد القــــوات الع�ســــكرية 

االأمريكية املحتلة.
و�ست�ســــارك يف املهرجان هذا العام ثالثة 
اأعمال �ســــينمائية اأخرى، حيث ي�ســــرك 
يف الق�سم نف�سه املخرج اجلزائري ر�سيد 
حامــــي بفيلمــــه الروائي الطويــــل الثاين 
املخرجة  وت�ســــارك  مدينتي"،  اأجل  "من 

�ســــوؤدد  بفيلــــم ال�ســــورية  كعــــدان 

"نــــزوح"، والــــذي ت�ســــارك يف بطولتــــه 
جمموعــــة كبــــرية من النجــــوم العرب من 
بينهم كندة علو�س، �ســــامر امل�ســــري كما 
يعر�س فيلم "ملكات" للمخرجة يا�ســــمن 
بنكريان، يف ختام م�سابقة اأ�سبوع النقاد 

املوازية.
و�سي�ســــهد ريــــد كاربــــت املهرجــــان ظهور 
العديــــد من النجوم العاملين، وهذا العام 
�ســــيكون جمهور املهرجان على موعد مع 
جنــــوم االأفــــالم امل�ســــاركة البارزين، مثل 
هيو جاكمان، وكيت بالن�ســــيت، وهاري 
�ستايلز وفلورن�س بيو، واآنا دي اأرما�س، 
�ســــاالميت،  وتيموثــــي  درايفــــر،  واآدم 

وغريهم.
كمــــا اختــــارت اإدارة مهرجــــان فيني�ســــيا 
بدورته الـــــ 79 النجمــــة العاملية جوليان 
التحكيــــم  للجنــــة  رئي�ســــا  لتكــــون  مــــور 

اللجنــــة  وت�ســــم  باملهرجــــان،  الدوليــــة 
االأرجنتينــــي  املخــــرج  ع�ســــويتها  يف 
مريانــــو كــــون، والكاتــــب اليابــــاين كازو 
ليلــــى  االإيرانيــــة  واملمثلــــة  اإي�ســــيغورو، 

حامتي.
واعلــــن املهرجــــان عــــم عــــدد مــــن االأفــــالم 
الذهبــــي:  االأ�ســــد  جلائــــزة  املر�ســــحة 
لـ”لــــوكا  �ســــيء(  وكل  )العظــــام  منهــــا 
غوادانيينو” من بطولــــة املمثلة الكندية 
تايلور را�سل يف دور مارين، وهي امراأة 
�ســــابة تعي�س علــــى هام�ــــس املجتمع تقع 
يف حب يل الــــذي يج�ســــد دوره تيموثي 
ت�ســــاالميت، وهو �ســــاب مت�ســــرد حمروم 
مــــن اأب�ســــط حقوقــــه يف املجتمــــع، وفيلم 
)بــــاردو( لـ”األيخانــــدرو اإيناريتو” وهو 
كوميديا حنن اإىل املا�سي تدور اأحداثها 

يف مواجهة رحلة �سخ�سية ملحمية. 

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�ســـدرت عـــن دار املـــدى الطبعـــة العربية مـــن "الكوميديـــا االإلهّية" 
لل�ساعر االإيطايّل ال�ســـهري "دانتي األيغيريي"، �سمن �سل�سلة اأعمال 
خالدة، برجمة الدكتور ح�سن عثمان، ومراجعة املرجم "معاوية 
عبداملجيـــد".  وحول الكتاب يقول املرجـــم "معاوية عبداملجيد": 
"تعترب "الكوميديا االإلهّية" هي الق�سيدة االأعظم يف تاريخ االأدب 
االأوروبـــّي احلديث، املب�ّســـرة بخـــروج اأوروبا من ركود الع�ســـر 
الو�ســـيط، والرابطـــة بن االأ�ســـاطري االإغريقّيـــة القدمية بالهوت 
الديانـــة امل�ســـيحّية، واملوؤ�ّس�ســـة لثقافة ال�ســـعب االإيطـــايّل ولغته 
وتقاليـــده االأدبّية وال�سيا�ســـّية، ق�ســـيدة اخليال املهول وال�ســـعر 
اجلّبـــار والفكر املتمـــّرد والزهـــد املرّفع"، وت�ســـدر "الكوميديا 
االإلهّيـــة" عـــن دار املـــدى بحّلـــة جديـــدة، واإخراٍج ع�ســـرّي، ومع 

اإ�سافة املحذوف.

يف كل اأزمة تواجه اأحد ال�سفراء 
اأ�ساأل االأ�سدقاء، هل توجد لدينا 

قوانن و�سوابط للتعين يف ال�سلك 
الدبلوما�سي؟، هل يجب اأن يكون 

من ُيعّن مبن�سب ال�سفري قد اأم�سى 
اأعوامًا يف العمل الدبلوما�سي؟. 

اأ�سئلتي هذه دائمًا ما تواجه 
بال�سخرية والبع�س يرد "خلي 

النا�س تاكل ". 
نقراأ اأ�سماء ال�سفراء فنجد اأن 

االختيار يقع على  نواب �سابقن 
واأقارب ل�سيا�سين، اجلميع يكافاأ 

الأنه �ساهم يف و�سع هذه البالد على 
خارطة الدول االأكرث ف�ساًل، بطرح 

اأ�سمائهم للعمل �سفراء، اأنا من وجهة 
نظري اأقول اإن هوؤالء اأف�سل من 

ميثل العراق يف الوقت احلا�سر، 
فالف�سل الداخلي يجب اأن ت�ساحبه 

وجوه فا�سلة متثله يف بلدان العامل.
كان الراحل ع�سمت كتاين، وهو 
يقف و�سط قاعة اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة، ي�سعرك باأنك 
ترى �سيئًا من تاريخ وخ�سائ�س 

العراق.. كان رجل االآفاق يف 
الدبلوما�سية ويف ال�سيا�سة، 

حار�سًا مل�سالح البالد، وحن اأ�سبح 
ال�سيد االأول يف اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة ظل �سجاعًا يف 
الدفاع عن ق�سايا العرب، مل ينحز 

اإىل قوميته الكردية، لكنه انحاز 
ب�سدة اإىل عراقيته، حتى قال عنه 

االأخ�سر االإبراهيمي يرثيه "مل 
اأجد دبلوما�سيًا اأملع واأكرث ح�سورًا 

منه"، كان هذا زمن عمل فيه �سا�سته 
من اأجل م�سلحة االأوطان والنا�س ال 

من اأجل م�ساحلهم واحزابهم .
منذ اأن ترك �سا�ستنا "املعار�سة" 

وجل�سوا على كرا�سي ال�سلطة، كان 
وا�سحًا للمواطن اأنهم لن يتخلوا 

عن مقاعدهم، واأنهم يعدون اأبناءهم 
واأقاربهم واأ�سحابهم ملنا�سب 

جديدة، لذلك تراهم يتقافزون يف 
الف�سائيات، يتبادلون ال�ستائم 

واللعنات، لكنهم يجل�سون حتت قبة 
الربملان لكي يف�سلوا ثوبًا جديدًا 

ملوؤ�س�سات الدولة على مقا�سهم .
ملاذا اأتذكر الدبلوما�سي العراقي 

الكبري ع�سمت كتاين االآن؟ اأتذكره 
والعراق يدخل على اأبواب عمره 

الت�سعن يف اجلمعية العامة لالأمم 
املتحدة.. وكان ذلك اأي�سا بف�سل 
�سيا�سين ت�ساموا على املنافع.. 

لكننا بداًل من اأن ن�سع ا�سمًا يوازي 
ع�سمت كتاين و�سعنا حامد البياتي 

الذي حتول من ممثل للعراق يف 
االأمم املتحدة اإىل �سم�سار عقارات 

مبالين الدوالرات، واأر�سلنا 
قبل ع�سر �سنوات ال�سيد خ�سري 

اخلزاعي ليراأ�س وفد العراق يف 
اجتماعات االأمم املتحدة، ولي�سرح 

للعامل نظريته يف التكليف ال�سرعي. 
مل يكتِف �سا�ستنا "منقذو" هذه 

البالد، باأن ي�سيطروا على موؤ�س�سات 
الدولة يف داخل البالد، واأن ت�سبح 

امل�ساريع واملقاوالت من ح�ستهم، 
بل يريدون اأن يعطونا در�سًا يف 

االنتهازية والو�سولية، ويف 
اإنقاذ هذه البالد بحرب حترير من 
العراقين جميعًا الذين ال يرفعون 
اأكفهم اإىل ال�سماء �ساكرين النعمة 

التي يعي�سون بها.
اأيها ال�سادة لي�س هناك يف اأي مكان 
يف العامل بلد على هذا امل�ستوى من 

اخلراب ال�سيا�سي واالقت�سادي، 
ومع هذا ما زلنا نن�سفق لعالية 

ن�سيف ، ونهتف با�سم حممد 
احللبو�سي .

ملاذا نتذكر 
ع�صمت كتاين؟

 الكوميديا الإلهّية

 علي ح�سني

الطقس

اأعلنـــت الهيئـــة العامـــة لالأنواء اجلويـــة العراقيـــة حالة الطق�س لهـــذا اليوم 
)االثنـــن( اأن درجات احلـــرارة  تنخف�س قليال عن معدالتها ليوم اأم�س، واأن 

اجلو �سيكون م�سم�سًا يف العديد من مناطق البالد. 
C°  31 -C°  45  / النجف      C°  26 -    C° 41   /اأربيل

C° 30. -C°  48  / الب�سرة      C°  27 -    C° 44  /بغداد

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

ا�ســـتعادت امـــراأة اأمريكية خـــامت زواجها املا�ســـي بعد 
اأن اأطلقـــت نـــداء علـــى و�ســـائل التوا�ســـل االجتماعـــي 
مل�ســـاعدتها يف البحـــث عنـــه يف قـــاع املحيـــط. ومتكن 
رجل ا�ســـتجاب للنـــداء من العثور علـــى اخلامت املفقود 
واإعادته اإىل مالكته. وقالت فران�سي�ســـكا تيل ل�سحيفة 
)بو�ســـطن غلوب( اإنها كانـــت تلعب كرة القدم مع 
زوجها هذا ال�سهر يف نورث بيت�س بوالية نيو 
هامب�ســـاير، عندما انزلق اخلامت من اإ�سبعها. 

كتبـــت تيل من�ســـورا عن حمنتها على في�ســـبوك وطلبت 
امل�ســـاعدة من اأي �ســـخ�س قد يردد على ال�ساطئ ومعه 
جهاز للك�سف عن املعادن. متت م�ساركة من�سورها اآالف 

املرات ولفت ذلك انتباه رجل يدعى لو اآ�سي.
يف اليـــوم الثالـــث وجـــد اخلـــامت مدفونـــا حتـــت القاع 
الرملـــي للمحيط، على حد قوله. اأر�ســـل اآ�ســـي �ســـورة 
اإىل تيـــل، وكتب لها يف ر�ســـالة: "من ف�ســـلك اأخربيني 
اأن هذا هـــو اخلامت حتى اأمتكن اأخـــريا من مغادرة هذا 

ال�ساطئ".

بعد حفل زفاف حميم يف ال�س فيغا�س ال�سهر 
وبن  لوبيز  جنيفر  النجمان  نظم  املا�سي، 
ميتد  �سخمًا  اأ�سطوريًا  زفــاف  حفل  اأفليك 

على 3 اأيام قدرت تكلفته بـ 8 مالين دوالر، 
وفق �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

ــدر ا�ــســم  ــ�ــس ــت ولـــلـــمـــرة الــثــانــيــة ي
ال�سحف  ــن  ــاوي عــن ـــزوجـــن  ال

ــبــب حــفــل  ــس ــ� ـــة، ب ـــعـــاملـــي ال
ـــاين يف  ـــث زفــافــهــمــا ال

جورجيا مبنزل بن 
حفل  بعد  اأفليك، 

زواجهما االأول.
النجمان  وتــزوج 

فــيــغــا�ــس  ال�ـــــس  يف 
يف منت�سف متوز، لكنهما 

كــّر�ــســا زواجــهــمــا ر�ــســمــيــا جمــددا 
والعائلة  االأ�سدقاء  اأمام  املرة  هذه  ال�سبت، 

اأفــلــيــك مبــ�ــســاحــة تبلغ  يف جمــمــع ميــلــكــه 
يف  البحرية  الــواجــهــة  على  هكتارا   35
الواليات  �سرقي  جنوب  جورجيا  والية 

املتحدة.
بن  مـــن  اأن  "بيبل"  ــة  جمــل وذكــــــرت 
ــوود الـــذيـــن حــ�ــســروا  ــي مــ�ــســاهــري هــول
اأيــام،  ثالثة  ا�ستمرت  التي  االحتفاالت 

مـــات دميـــون �ــســديــق اأفــلــيــك، واملــخــرج 
كيفن �سميث.

في�سبوك يعيد لمراأة خامت زواجها بعد فقده يف املحيط

ل �سلع بعد اليوم.. حبة �سغرية ورخي�سة حتدث فرقًا

ت�سريب احللقة الأوىل من 
م�سل�سل بيت التنني

حلفل  دولر  ماليني    8
زواج لوبيز واأفليك

 22 August 2022

م�����ص��ارك��ة ع��رب��ي��ة م��ه��م��ة يف م��ه��رج��ان ف��ي��ن��ي�����ص��ي��ا ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي
من بينها الفيلم العراقي )جنائن معلقة(

عامر موؤيد 

عاود نادي ال�ســـينما يف االحتـــاد العام لالدباء 
ن�ســـاطاته من جديـــد بعد فرة توقف ح�ســـلت 
ال�ســـابقة ال�ســـباب خمتلفـــة علـــى   الفـــرة  يف 
قاعـــة اجلواهري يف االحتـــاد. واعلن االحتاد 
ان نادي ال�ســـينما اعاد عرو�ســـه ال�ســـينمائية، 
و�سمن منهاجه عر�س الفيلم الروائي الطويل 
ليلة امللوك بح�ســـور متنوع حيـــث ان الدعوة 
عامة. والفيلم يحكي ق�ســـة �ســـاب يتم ار�ســـاله 
اإىل �ســـجن "ال ماكا" يف �ســـاحل العاج و�ســـط 
الغابـــة التي يحكمها �ســـجناوؤها، ويتم ارغامه 

على �سرد احداث متخيلة لبقية ال�سجناء.
الفيلم من اإخـــراج فيليب الكوت �ســـنة 2020، 
وهو اإنتاج م�سرك ل�سركات من فرن�سا وكوت 
ديفوار وكندا وال�سنغال، ومت اختياره ليكون 
ممثل �ســـاحل العاج الأف�سل فيلم روائي طويل 
دويل يف حفل توزيع جوائز االأو�سكار الـ 93.

انطلقت فكرة تاأ�سي�س نادي ال�سينما يف احتاد 
االأدباء والكتاب، بالدرجة اال�ســـا�س من اهمية 
هذا الفن ال�سامل وقدرته على �سناعة حمتوى 

جمـــايل وموؤثر حتـــى يف تلك االفـــالم الغارقة 
بالواقعيـــة ودالالتهـــا املوجعة، ملا نعي�ســـه من 
احـــداث حملية وعامليـــة بالغة الق�ســـوة. وقال 

م�ســـوؤول نادي ال�ســـينما يف االحتاد ب�سام عبد 
الـــرزاق يف حديثـــه لـ)املـــدى(،  "نحر�ـــس يف 
نادي ال�سينما على عر�س افالم غري معنية فقط 
ب�ســـباقات �ســـباك التذاكر، بل تلك التي ت�سيف 
ملكتبـــة ال�ســـينما الر�ســـينة حمتـــوى ابداعـــي 
وجمـــايل وتدخـــل مـــن بوابـــات املهرجانـــات 

املحرمة واملعروفة اىل عامل املتلقي". 
وا�ســـاف "قدمنا عرو�ســـا كثـــرية يف االعوام 
ال�ســـابقة، واحتفلنـــا بتجارب عراقيـــة متميزة 
�سنعت افالمها الق�ســـرية اآنذاك واليوم تدخل 
عامل الفيلم الطويـــل، ونتابعها باهتمام لتكون 
حا�ســـرة �ســـمن عرو�ســـنا، كـــون هنـــاك متلق 

عراقي ينتظر ان يرى افالما عراقية". 
وا�ســـار اىل اهميـــة عـــدم ن�ســـيان ان واحـــدة 
مـــن دوافع قيـــام نـــادي ال�ســـينما، هـــو اندثار 
دور العر�ـــس وعـــدم توفري م�ســـتلزمات الدعم 
املطلوبة من قبل اجلهات امل�ســـوؤولة، بل هناك 
مـــن يحر�س علـــى تقوي�س اية رغبـــة بتحريك 

الراكد يف املجاالت االبداعية".
وابـــدى عبد الـــرزاق �ســـعادته بتواجد عدد من 
ال�ســـباب الذيـــن ح�ســـروا اىل نـــادي ال�ســـينما 
ا�ســـافة اىل بع�ـــس العوائـــل، وبالتاأكيـــد فـــان 
االيـــام املقبلـــة �ســـتزيد مـــن عـــدد احلا�ســـرين 
للنادي". ع�ســـام عماد �ســـمن احلا�ســـرين اىل 
نادي ال�ســـينما و�ســـاهد فيلم ليلـــة امللوك وقال 
عـــن التجربـــة يف حديثـــه لـ)املـــدى(، انـــه "من 
اجلميل ان ت�ساهد فيلما عظيما مثل ليلة امللوك 

يف احتاد االدباء".
وا�ســـاف ان "االفـــالم التي يتـــم اختيارها يف 
نادي ال�سينما ال ت�سبه االفالم التجارية بل هي 
من ق�ســـ�س حقيقية وجميلة وبالتايل فهي لها 

نكهة خا�سة وخمتلفة". 
وذكـــر عمـــاد انـــه قـــرر مـــع ا�ســـدقائه الثالثـــة 
اال�ســـتمرار يف التواجد ب�ســـكل ا�ســـبوعي يف 
احتـــاد االدباء مـــن اجل م�ســـاهدة االفالم التي 

يتم عر�سها ب�سكل دوري".

ن�ص��اطاته..  يع��اود  االدب��اء  احت��اد  ف���ي  ال�ص��ينما  ن��ادي 

مبـــا اأن ت�ســـاقط ال�ســـعر يعـــد م�ســـكلة مـــن م�ســـاكل 
الع�ســـر، ال يتوانى الباحثون واخلـــرباء عن العمل 

الإيجاد حّل ينهي هذه املع�سلة.
ويف جديد االأبحاث، تبّن اأن دواء "املينوك�ســـيديل"، 

الذي ي�ســـتعمل عـــن طريق الر�س، ويعـــّد اأكرث االأدوية 
�سيوعا يف معاجلة م�سكلة الت�ساقط وال�سعر اخلفيف، 

له �سكل اآخر اأكرث فعالية.
فقـــد اأكـــد االأطبـــاء اأنهـــم اكت�ســـفوا موؤخـــرًا اأن تناوله 
علـــى �ســـكل حبـــوب يحقـــق منفعـــة اأكرب، حيـــث يعمل 
"املينوك�ســـيديل" عـــن طريـــق ا�ســـتخدام االإنزميـــات 
املوجـــودة يف ب�ســـيالت ال�ســـعر لتحفيـــز منو ال�ســـعر 
اجلديد. وموؤخـــرا وجد االأطبـــاء اأن تناوله عن طريق 
الفـــم على �ســـكل حبـــوب، �ســـيوؤدي اإىل حتلله لل�ســـكل 
الن�ســـط الـــذي يـــوؤدي اإىل اإعـــادة منو ال�ســـعر ب�ســـكل 
اأف�ســـل واأ�ســـرع. يذكر اأن "املينوك�ســـيديل" يتوّفر يف 
ال�ســـيدليات منـــذ ثمانينيـــات القـــرن املا�ســـي كبخاخ 
ير�س على فروة الراأ�س، لتخفيف الت�ساقط وامل�ساعدة 
على منو ال�سعر يف مناطق ال�سلع، حيث متت املوافقة 
عليه كم�ستح�ســـر م�ساعد يف اإعادة منو ال�سعر املفقود 

للرجال يف عام 1988 وللن�ساء يف عام 1992.

تعر�ست احللقة االأوىل من م�سل�سل )بيت التنن( للت�سريب 
وباتـــت متاحـــة علـــى مواقـــع امل�ســـاهدة التـــي تعتمـــد على 

القر�سنة جمانًا، �ساعات قبل عر�سها الر�سمي.
كذلـــك باتـــت احللقـــة متاحة علـــى مواقـــع امل�ســـاهدات غري 
القانونية يف العامل العربي، حيث ُن�سرت مع ترجمة ن�سية 
بالعربية. وتك�سف احللقة امل�سربة عن عامل روايات املوؤلف 
جورج اآر. اآر. مارتن، لكنه اأكرث نب�ســـًا باحلياة، باالإ�ســـافة 
اإىل حوارات حتاول مناف�ســـة امل�سل�ســـل االأ�ســـلي، �ســـراع 

العرو�س.
يذكـــر اأن "بيـــت التنن" اأول م�سل�ســـل م�ســـتق من "�ســـراع 
العرو�ـــس"، وهـــو مبني على رواية "النـــار والدم" جلورج 

اآر. اآر. مارتن.
ويدور امل�سل�ســـل اجلديد حول خالف بن �ســـاللة ترغاريان 
على خالفـــة امللك جيهريي�س ترغاريان، ب�ســـبب رف�س حكم 
امـــراأة للممالـــك ال�ســـبع، وهو ما �ســـيوؤدي اإىل �سل�ســـلة من 
امل�ســـاكل ت�ســـعل حربًا اأهلية بن ال�ســـاللة احلاكمة ت�ســـارك 

فيها التنانن.

 محمد ح�سين حبيب 
الم�ســــرحي،  والمخــــرج  االكاديمــــي 
تلقــــى دعــــوة مــــن مهرجــــان القاهــــرة 
للم�ســــرح التجريبــــي الــــذي يعقــــد في 
االول مــــن ايلــــول حيث �ســــيلقي بحثا 
بعنــــوان "ال�سخ�ســــية الدراميــــة بين 
الرقمية وال�ســــايبورغية ال�سينمائية" 
الذي �ســــيلقى �ســــمن المحور الفكري 
"اثــــر  بعنــــوان  والــــذي  للمهرجــــان 
الكتابــــة  فنيــــات  علــــى  التكنولوجيــــا 

الم�سرحية".

 منذر عبد الحر
الثقافيــــة  ال�ســــوؤون  واأميــــن  ال�ســــاعر 
التحــــاد االدبــــاء والكتــــاب، اعلــــن عن 
بدء المو�سم الثقافي الجديد لالتحاد، 
وقــــال عبد الحــــر اإن "فعاليــــات اتحاد 
االأدباء ت�ســــهد اإقبااًل مــــن االأكاديميين 
واالأدبــــاء وعمــــوم المثقفيــــن، ف�ســــاًل 
هــــواة  مــــن  متابعيــــن  توا�ســــل  عــــن 
االأدب"، موؤكــــدًا اأن "قاعة الجواهري 
االأربعــــاء  اأيــــام  بالجمهــــور  تكتــــظ 
وال�ســــبت والثالثــــاء م�ســــاًء، اأما يوم 

الجمعة فتعقد فيه جل�ســــات �سباحية 
وم�سائية".

 يحيى ال�سماوي 
ال�ســــاعر الكبير، ي�ســــارك في مهرجان 
نــــور تون�ــــس للثقافة واالبــــداع الذي 
يقــــام فــــي مدينــــة الحمامــــات للفتــــرة 
مــــن 15 ولغايــــة 18 من �ســــهر كانون 
وزارة  رعايــــة  تحــــت   2022 االول 
ال�ســــوؤون الثقافية التون�سية. ويذكر 
ان كتابــــا �ســــدر موؤخــــرا للناقــــد عبــــد 
عنــــوان  تحــــت  نورعلــــي  ال�ســــتار 
االمتــــداد  بيــــن  ال�ســــماوي  "يحيــــى 

واالأ�سطورة". 
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