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 بغداد/ المدى

دع���ت بعث���ة االأمم املتح���دة يف الع���راق، اأم����س االربع���اء، جمي���ع االأط���راف العتم���اد 
»احلوار البناء«.

قال���ت البعث���ة يف تغريدة تابعتها )املدى(، »ندعو اجلمي���ع اإىل االمتناع عن الرتهيب 
والتهديد والعنف«.

وا�ضافت، اأنه »هناك حلول ولكن لكي ترى هذه احللول النور نحتاج اىل حوار بّناء 
يف اأقرب وقت منا�ضب وهو اأمر �ضروري«.

وكان���ت ممثلة االأمم املتحدة جينني بال�ضخارت قد اأجرت لقاءات مع قادة �ضيا�ضيني 
اأكدت على اأهمية انهاء االأزمة عرب احلوار.

العدد )5274( ال�سنة الع�سرون - اخلمي�س )29( ايلول 2022

6ر�ش��يد الخيون يكت��ب: َكهرمان��ة والأربعي��ن َحراِم��ي.. الرمزية! 

 خا�س/ المدى

رغ���م الأج���واء املتوت���رة يف بغداد، عق���د جمل�س 
م���ن ثالث���ة  اأك���ر  من���ذ  الأوىل  الن���واب جل�ست���ه 
اأ�سهر، والتي �سه���دت جتديد الثقة برئي�سه حممد 
احللبو�س���ي بناء على اتفاق ب���ن حتالف ال�سيادة 
والإط���ار التن�سيقي، ومنح من�س���ب النائب الأول 
اإىل حم�سن املندلوي، الذي يو�سف باأنه م�ستقل.

وب����داأت الق����وات الأمني����ة حت�سرياته����ا للجل�س����ة 
مبك����رًا، ومن����ذ �ساع����ات الليل عندما قطع����ت عددًا 
من اجل�سور اأبرزها ج�سري اجلمهورية وال�سنك 

املوؤدين اإىل املنطقة اخل�سراء.
وم����ع �ساع����ات ال�سب����اح الأوىل، �سه����دت بغ����داد 
زحامًا مروريًا كب����ريًا ب�سبب الإجراءات الأمنية، 
اأرغ����م املوظف����ن والطلب����ة عل����ى امل�س����ي مل�سافات 

طويلة و�سط �سخط �سعبي.

ونقلت �سور من داخل الربملان و�سول النواب، 
وم���ن بينهم املكلف م���ن قبل الإط���ار التن�سيقي 

بت�سكيل احلكومة حممد �سياع ال�سوداين.
واأك���د جمل����س الن���واب يف بي���ان ر�سم���ي، اأن 
اجلل�س���ة ل���ن تت�سم���ن الت�سويت عل���ى مر�سح 
رئي����س اجلمهوري���ة، يف حماول���ة لمت�سا�س 

غ�سب الراف�سن للم�سي بت�سكيل احلكومة.
وبالتزامن مع بدء الج���راءات الأمنية، جتمع 

ع���دد م���ن املواطن���ن يف �ساح���ة التحري���ر منذ 
الليل���ة التي �سبقت عق���د اجلل�سة، وازدادوا مع 
النه���ار وحاولوا العبور اإىل املنطقة اخل�سراء 
احلاج���ز  جت���اوزوا  اأن  بع���د  لكنه���م  �سباح���ًا 
الأول عن���د ج�س���ر اجلمهورية تراجع���وا قلياًل 
حت���ت تاأثري الجراءات الت���ي اتخذتها القوات 

الأمنية.
 التفا�صيل �س3

�صلل مروري ي�صيب العا�صمة وق�صف للمنطقة الخ�صراء

البرلمان ي�شتاأنف جل�شاته و�شط اأجواء م�شحونة 
بتنفيذ اتفاق تجديد الثقة للحلبو�شي

 بغداد/ ح�صين حاتم

بع���د ارتفاع تخطى عتبة ال�100 دولر 
لأك���ر من �سهر، ع���اودت اأ�سعار النفط 
تراجعه���ا اإىل م���ا دون ال����90 دولرا، 
م�سجلة انخفا�سا يف الأ�سواق العاملية 
مم���ا اأثار خم���اوف العراقي���ن يف ظل 
الن�س���داد ال�سيا�سي الأطول بعد العام 

2003 وغياب املوازنة املالية العامة.
لك���ن خمت�س���ن اأك���دوا اأن النخفا�س 
القت�س���ادي  الو�س���ع  عل���ى  يوؤث���ر  ل 
وروات���ب املوظف���ن طامل���ا اأن ال�سع���ر 
اأعل���ى م���ن املح���دد يف املوازن���ة املالية 

للعام 2021.  

وبح�س���ب املخت�س���ن ف���اإن الأ�سعار ما 
تزال منا�سب���ة لتغطية جميع التكاليف 
وحتقي���ق فائ����س يقدر ب����100 مليون 
فيم���ا  املقبل���ة،  الف���رة  خ���الل  دولر 
�س���ددوا على �سرورة توظيف الأموال 
ال�سناعي���ة  القطاع���ات  يف  الفائ�س���ة 

والزراعية.
وتراجع���ت اأ�سع���ار النف���ط اأك���ر م���ن 
واحد باملئ���ة، اأم�س الأربع���اء، متاأثرة 
بارتف���اع ال���دولر الأمريك���ي وتزاي���د 
خمزونات اخلام الت���ي عو�ست الدعم 
الأمريكي���ة  الإنت���اج  تخفي�س���ات  م���ن 

الناجمة عن اإع�سار اإيان.
 التفا�صيل �س2

مخت�شون: تراجع اأ�شعار 
النفط غير موؤثر

 بغداد/ المدى

ذكرت ق���وى الإطار التن�س���يقي اأنها جنحت 
اأن  اإىل  يف اول اختب���ار د�س���توري، لفت���ة 
الأزمة يف طريقه���ا اإىل النهاية، لكن حتالف 
الن�س���ر، وهو اأح���د مكونات الإط���ار، اأعلن 
اإدارة  ع���دم م�س���اركته يف اتف���اق »حتال���ف 

الدولة«.
وقال القيادي يف الفتح حممود احلياين، يف 

ت�سريح �سحايف، اإن »الوفد الثالثي املكون 
الكرد�س���تاين،  الدميقراط���ي  احل���زب  م���ن 
وحتالف ال�سيادة، وقوى الطار التن�سيقي 
�سي�س���ل اىل احلنان���ة قريبًا، وذل���ك بعد اأن 

اجنزت مهمة عقد جل�سة الربملان«. 
واأ�س���اف، اأن »الط���ار التن�سيق���ي ل ي���زال 
متم�سكا بوجود التيار ال�سدري يف ت�سكيل 
يت���م  الق���ل  عل���ى  او  احلكوم���ة اجلدي���دة، 
اكم���ال ال�ستحقاق���ات الد�ستورية الأخرى، 

والت�سوي���ت على رئي�س ال���وزراء مبوافقة 
زعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر«.

واأو�سح، اأن »الزم���ة اخلانقة التي �سهدتها 
العملي���ة ال�سيا�سي���ة من���ذ قراب���ة ع���ام كامل 
�سارف���ت عل���ى النته���اء؛ لن زعي���م التي���ار 
ال�س���دري لن يعار����س ت�سكيل حكومة تقدم 
اخلدم���ة للمواطنن وباتف���اق جميع القوى 

ال�سيا�سية«.
 التفا�صيل �س3

الإط�ار: الأزم��ة ف�ي ط�ري�ق�ه�ا لل�ن�ه�اي�ة 

 ترجمة: حامد احمد  

طالب وزي���ر البيئة جا�سم الفالحي مب�ساعدة 
دولية لإنقاذ العراق م���ن املتغريات املناخية، 
لفت���ًا اإىل اأن اجلف���اف �ساع���د بظه���ور م���دن 

قدمية حتت املياه.
وق���ال الفالح���ي، يف مق���ال ل���ه ن�سرت���ه جملة 
نيوزوي���ك المريكي���ة ترجمت���ه )امل���دى(، ان 

»الغبار كان املذنب يف هذا الو�سع حيث كان 
منت�سرا يف كل مكان. يف احد ايام �سهر، اأيار، 
اعلنت وزارة ال�سح���ة حالة طوارئ واغلقت 
مدار�س. واوقف حمافظ بغداد العمل واغلب 
املحافظات اعلنت عطلة لإبقاء النا�س �ساملن 
العراقي���ن  ان  اىل  وا�س���ار  بيوته���م«.  يف 
عاي�س���وا كث���ريا من الح���داث ال�سعب���ة على 
مدى خم�سة عق���ود انتهت باحلرب مع تنظيم 

داع�س الرهاب���ي وان تبعات التغري املناخي 
قد ت�ستمر اي�سا خلم�سن �سنة اخرى.

اأو�س���ح الفالح���ي، »نح���ن نعي�س حالي���ا اآثار 
التغري املناخي ونحتاج اىل م�ساعدة للتعامل 
مع���ه. وو�سعت المم املتح���دة العراق �سمن 
اك���ر خم�سة بل���دان يف العامل تاأث���را بالتغري 

املناخي«.
 التفا�صيل �س2

وزير البيئة ياأمل بم�شاعدة دولية تواجه المتغيرات المناخية

 بغداد/ المدى

الد�ست���ور  تعدي���ل  اأمريك���ي  معه���د  ا�ستبع���د 
العراق���ي يف ظل الظرف الراه���ن، لفتًا اإىل اأن 
الأج���واء احلالي���ة ل ت�ساعد على ه���ذا الإجراء 
ال���ذي و�سف���ه باملعقد. وذك���ر معه���د وا�سنطن 
ال���ذي تابعت���ه )امل���دى(، اأن���ه يف ظ���ل »اجلمود 
ال�سيا�س���ي والختالل الوظيفي دعا العراقيون 

ب�سكل متزايد اىل تعديل«.
واأ�ساف التقرير، اأن »حماولة تعديل الد�ستور 
يف ظ���ل الظ���روف ال�سيا�سي���ة احلالي���ة لي�ست 
»ا�سب���اب  اأن  اإىل  واأ�س���ار،  للتطبي���ق«.  قابل���ة 
الدع���وات اىل ال�س���الح الد�ست���وري خمتلف���ة 

وتنتج عن الحباط ب�سبب غياب امل�ساءلة«.
ولف���ت التقري���ر، اإىل اأن »البع����س ق���د دعا اىل 
نظ���ام رئا�س���ي او �سب���ه رئا�س���ي، فيم���ا يري���د 

اآخ���رون لغ���ة او�س���ح فيم���ا يتعل���ق بالق�ساي���ا 
اخلالفية مث���ل الن�ساب الربمل���اين او الكتل او 

حقوق ادارة البرول«.
ت�سع���ر  الكردي���ة  »الح���زاب  اأن  عل���ى  و�س���دد، 
بالإحباط م���ن الفيدرالية وتدعو للكونفدرالية 
كم���ا ان ال�س���وات الخ���رى �ستط���رح مطال���ب 
جدي���دة اذا مت فت���ح الب���اب ام���ام التعدي���الت 

الد�ستورية«. 
ونوه التقرير، اىل اأن “عملية تعديل الد�ستور 
يف العراق تعترب طويلة و�ساقة”، لفتًا اإىل اأن 
التعقيدات مرهقة كم���ا ل ينبغي  “مث���ل ه���ذه 
ال�ستخفاف بتغيريها نظرا لتداعياته الكبرية 

على توازن القوى يف العراق”.
وم�س���ى التقري���ر، اإىل اأن “البالد ل توجد فيها 
البيئ���ة ال�سيا�سي���ة املنا�سبة ملثل ه���ذه العملية 

ال�سخمة”.

 بغداد/ فرا�س عدنان

اأم����س  العلي���ا،  الحتادي���ة  املحكم���ة  رّدت 
الكتل���ة  ن���واب  با�ستقال���ة  الربع���اء، طعن���ًا 
ال�سدري���ة م���ن الربمل���ان، موؤك���دة اأن املدعي 

لي�ست لديه م�سلحة من اإقامة الدعوى.
وكان ن���واب الكتل���ة ال�سدري���ة ق���د قدم���وا 
الن���واب  جمل����س  رئي����س  اإىل  ا�ستقالته���م 
حممد احللبو�سي الذي وقع عليها مبا�سرة، 
يف 12 من حزيران املا�سي، فيما وجه زعيم 
التي���ار ال�سدري مقت���دى ال�س���در با�ستثناء 
بره���ان املعموري لأنه مل يكن مر�سحًا �سمن 
القائمة ال�سدرية يف النتخابات اإمنا اأن�سم 

اإىل الكتلة يف وقت لحق.
»املحكم���ة  اأن  )امل���دى(،  مرا�س���ل  وذك���ر 

اأم����س  جل�سته���ا  عق���دت  العلي���ا  الحتادي���ة 
الربع���اء، ونظرت دعوين اأقامهما املحامي 
�سياء رحمة الله جرب البديري، على رئي�س 

جمل�س النواب حممد احللبو�سي«.
الأوىل  »الدع���وى  اأن  املرا�س���ل،  واأ�س���اف 
احللبو�س���ي  بقب���ول  الطع���ن  ت�سمن���ت 
ال�سدري���ة«،  الكتل���ة  ن���واب  ا�ستق���الت 
منوه���ًا اإىل اأن »الدع���وى الثاني���ة ت�سمن���ت 
احلك���م بعدم �سح���ة انعقاد جل�س���ة الربملان 
 /6  /23 بتاري���خ  املنعق���دة  ال�ستثنائي���ة 
2022، وم���ا �س���درت خالله���ا م���ن ق���رارات 
وم���ا ترتب عليه���ا من اآث���ار، والت���ي �سهدت 
ترديد ب���دلء ال�سدرين اليم���ن الد�ستوري 

كنواب«.
 التفا�صيل �س2

معهد اأميركي ي�شتبعد تعديل 
الد�شتور العراقي

رف�ض الطعن با�شتقالة النواب ال�شدريين

 بغداد/ نباأ م�صرق

اأوقع اعتداء ايراين على ارا�سي داخل اقليم 
كرد�ست���ان بوا�سط���ة ع�سرين طائ���رة م�سرية 

حتمل مواد متفجرة عددًا من ال�سحايا.
وذكر بيان حلكومة كرد�ستان، تلقته )املدى(، 
»ندي���ن ب�سدة خ���رق �سي���ادة اإقلي���م كرد�ستان 
مق���رات  عل���ى  بال�سواري���خ  ق�س���ف  و�س���ن 
للمعار�س���ة م���ن قب���ل اجلمهوري���ة الإ�سالمية 

الإيرانية«.
واأ�س���اف البي���ان، اأن “تكرار ه���ذه الهجمات 
عل���ى اأر�سن���ا يك���ون املواط���ن �سحي���ة لها”، 

مطالبًا ب�”اإنهاء هذه العتداءات”.
وق���ال وزي���ر ال�سح���ة يف كرد�ست���ان، �سامان 
الربزجن���ي، يف ت�سري���ح لع���دد م���ن و�سائ���ل 
“الق�س���ف  اإن  )امل���دى(،  تابعت���ه  الع���الم 
الإي���راين ملناطق يف الإقليم اأ�سفر عن �سقوط 

9 �سهداء و32 جريحًا”.
اإىل ذل���ك، ذك���رت وزارة اخلارجي���ة، يف بيان 
تلقت���ه )امل���دى(، اأن “ال���وزارة ُتدي���ُن وباأ�سدِّ 
العبارات ال�سته���داف املدفعّي وال�ساروخّي 
م���ن قب���ل اجلان���ب الإي���راين، متزامن���ًا م���ع 
ة حتم���ُل  م�س���ريرَّ طائ���رة  ع�سري���ن  ا�ستعم���ال 

���رة، طاَلت اأرب���ع مناطق يف اإقليم  مواد متفجِّ
كرد�ستان العراق، واأوقعت اأعدادًا من القتلى 
واجلرح���ى، يف تطّوٍر خطر يهدُد اأمن العراق 
و�سيادت���ه، وي�ساِعف اآثار اخل���وف والُرعب 

على الآمنَن من املدنين”.
الأعم���ال  “ه���ذه  اأن  البي���ان،  واأ�س���اف 
ُد امل�سهد  ���ة، اأُحادية اجلان���ب، ُتَعقِّ ال�ستفزازيرَّ
الأمن���ّي وُتلق���ي بظالله���ا عل���ى املنطق���ة ولن 
ت�ساهم اإّل باملزيد من التوتر”.واأكد البيان ان 
ال�سلطات “متابعة عن كثب تطّورات الق�سف 
ُد رف�س حكوم���ة العراق لأي  ���دِّ املتتابع، وجُتَ
منطٍق ع�سكريٍّ ملواجهة التحديات الأمنيرَّة”.

واأ�سار، اإىل “الركون لكلِّ ما يكفل عدم تكرار 
ذلك وباأعلى املواقف الدبلوما�سيرَّة”.

م���ن جانب���ه، ذك���ر املتح���دث با�س���م ال���وزارة 
اأحم���د ال�سح���اف، اأن “ال���وزارة �سوف تقوم 
با�ستدعاء ال�سفري الإي���راين يف بغداد ب�سكل 
�سدي���دة  احتج���اج  مذك���رة  لت�سليم���ه  عاج���ل 
اللهجة ج���ّراء عمليات الق�سف امل�ستمرة على 

مناطق يف اإقليم كرد�ستان”.
وعل���ى �سعي���د مت�س���ل، ذك���ر ع�س���و احل���زب 
الدميقراط���ي الكرد�ست���اين حمم���د زنكنة يف 
ت�سريح اإىل )امل���دى(، اأن “الق�سف الإيراين 

ا�سته���دف مناط���ق يتواج���د فيه���ا معار�سون 
اإيرانيون”.

وتابع زنكن���ة، اأن “هوؤلء املعار�سن مل ينفذوا 
اأي���ة هجم���ات داخ���ل الرا�س���ي اليراني���ة وهم 
متواج���دون داخ���ل اقلي���م كرد�ست���ان بالعتماد 
عل���ى قوان���ن دولي���ة وعراقي���ة تخ����س الالجئ 
ال�سيا�س���ي”. اأ�س���ار، اإىل اأن “م���ا ح�س���ل ه���و 
ت�سدي���ر لالأزم���ة م���ن قب���ل اجلان���ب الإي���راين 
بع���د الحداث الداخلي���ة الت���ي ت�سهدها يف عدد 
م���ن املناطق”.وب���ن زنكن���ة، اأن “بي���ان وزارة 
اخلارجية جاء خجوًل وحكومة اإقليم كرد�ستان 
لوحده���ا ل ت�ستطي���ع التح���رك نح���و املجتم���ع 
الدويل كون هذه امل�سائل �سيادية تخ�س الدولة 

الحتادية”.
فيم���ا اأك���دت بعث���ة الأمم املتح���دة يف الع���راق، 
اإقلي���م  “حكوم���ة  اأن  ر�سم���ي،  بي���ان  بح�س���ب 
كرد�ست���ان ترف����س فك���رة اأن���ه ميك���ن معاملته���ا 
عل���ى اأنه���ا “الفن���اء اخللف���ي” للمنطق���ة حي���ث 
ينتهك اجل���ريان ب�سكل روتين���ي، ودون عقاب، 

�سيادتها”.
واأ�ساف البيان، اأن “الدبلوما�سية ال�ساروخية 
عمل طائ�س له عواقب وخيمة”، م�سددًا بالقول: 
على الفور”. الهجمات  هذه  تتوقف  اأن  “يجب 

جونز هوبكنز: اإ�شابات 
كورونا حول العالم تتجاوز 

ال� 616 مليون حالة
 متابعة المدى 

الأمريكي���ة،  ذك���رت جامع���ة »جون���ز هوبكن���ز« 
ام�س الأربع���اء، اأن ح�سيلة الإ�ساب���ات املوؤكدة 
بفايرو�س كورون���ا امل�ستجد »كوفيد19-« حول 
الع���امل ارتفع���ت اإىل 616 مليون���ا و158 األف���ا 

و813 اإ�سابة. 
واأفادت اجلامعة، يف اأح���دث اإح�سائية ن�سرتها 
عرب موقعها الإلكروين، ب���اأن اإجمايل الوفيات 
جراء الإ�ساب���ة بالفايرو�س ح���ول العامل ارتفع 

اإىل 6 مالين و539 األفا و943 وفاة.
واأو�سح���ت اأن الولي���ات املتح���دة �سجلت اأكرب 
ع���دد من ح���الت الإ�سابة ح���ول الع���امل، والتي 
بلغ���ت اأكر م���ن 96.1 ملي���ون اإ�سابة، يف حن 
جت���اوزت ح�سيل���ة الهن���د 44.5 ملي���ون اإ�سابة 
لتحت���ل املرتبة الثانية، تلتها الربازيل باأكر من 

34.6 مليون.
ووفق���ا لأح���دث البيان���ات، ت�س���درت الولي���ات 
املتح���دة قائم���ة ال���دول م���ن حيث ع���دد الوفيات 
ج���راء الإ�ساب���ة بالفايرو����س باأكر م���ن مليون 
و57 األ���ف حال���ة، تلته���ا الربازي���ل يف املرتب���ة 
الثانية ب�685 األفا و835 وفاة ثم تاأتي الهند يف 

املرتبة الثالثة باإجمايل 528 األفا و584 وفاة.

اعتداء اإيراني بطائرات م�شيرة يوقع �شحايا في اإقليم كرد�شتان

 ذي قار/ ح�صين العامل 

ك�سف���ت �سرك���ة حكومية التوج���ه ملقا�س���اة وزارة 
النفط ومطالبتها بت�سدي���د مليارين و300 مليون 
دين���ار، موؤكدة ان الديون املراكم���ة على وزارتي 
النف���ط والكهرب���اء والبالغة نح���و 30 مليار دينار 
اخذت تنعك�س �سلبا على وترية النتاج بال�سركة، 
وهددت بفت���ح ملف���ات موؤ�س�سات ر�سمي���ة تتعامل 

مع القط���اع اخلا�س. وق���ال مدير ع���ام �سركة اور 
التابعة ل���وزارة ال�سناعة حيدر �سهر احل�سيناوي 
يف حديث مع )املدى(، اإن »ادارة ال�سركة  ا�سطرت 
ملقا�س���اة وزارة النفط )ال�سرك���ة العامة للم�ساريع 
النفطي���ة( ام���ام حمكم���ة حتقي���ق النا�سري���ة بعد 
تلكوؤه���ا يف دفع امل�ستحقات املالي���ة املرتبة عليها 

ناهيك عن الغرامات التاأخريية«.
واأ�ساف احل�سين���اوي، اأن »اجمايل ديون ال�سركة 

الت���ي بذم���ة وزارة النف���ط تبل���غ ملياري���ن و350 
مليون دينار مبوجب عقد مربم عام 2020«.

واأ�س���ار، اإىل اأن »العق���د ت�سم���ن جتهي���ز قابل���وات 
وا�س���الك كهربائي���ة حلق���ل �سب���ه واللحي����س يف 

النا�سرية بقيمة  مليارين و500 مليون دينار«.
النفطي���ة  »ال�سرك���ة  اأن  اإىل  ولف���ت احل�سين���اوي، 
قدم���ت دفع���ة اولية فقط من قيم���ة العقد ومل ت�سدد 

90 باملئة من القيمة الجمالية«.

و�س���دد، عل���ى اأن »ادارة �سرك���ة اور ا�سط���رت اىل 
مقا�س���اة وزارة النفط بعد ان عجزت عن ا�سرداد 

ديونها على مدى عامن«.
م���ن  النف���ط  »وزارة  اأن  احل�سين���اوي،  وتاب���ع 
ال���وزارات الغنية وذات المكاني���ات الكبرية ومن 
غري املنطقي ان ل ت�سدد م�ستحقات �سركة حكومية 

يعتمد انتاجها على التمويل الذاتي«.
 التفا�صيل �س4

�شركة حكومية تطالب »النفط« باأكثر من ملياري دينار

 تظاهرات في �ساحة التحرير ت�سبق الأول من ت�سرين ... عد�سة: محمود روؤوف
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 بغداد/ ح�سين حاتم

بعـــد ارتفاع تخطـــى عتبة الــــ100 دوالر 
الأكرث مـــن �شهـــر، عـــاودت اأ�شعـــار النفط 
دوالرا،  الــــ90  دون  مـــا  اإىل  تراجعهـــا 
م�شجلـــة انخفا�شا يف االأ�شـــواق العاملية 
ممـــا اأثـــار خمـــاوف العراقيـــن يف ظـــل 
االن�شـــداد ال�شيا�شـــي االأطول بعـــد العام 

2003 وغياب املوازنة املالية العامة.
لكـــن خمت�شـــن اأكـــدوا اأن االنخفا�ـــس ال 
يوؤثـــر على الو�شع االقت�شـــادي ورواتب 
املوظفن طاملا اأعلى من ال�شعر املحدد يف 

املوازنة املالية للعام 2021.  
وبح�شب املخت�شن فاإن االأ�شعار ما تزال 
منا�شبة لتغطية جميع التكاليف وحتقيق 
فائ�ـــس يقدر بــــ100 مليـــون دوالر خالل 
الفرتة املقبلـــة، فيما �شددوا على �شرورة 
توظيف االأموال الفائ�شـــة يف القطاعات 

ال�شناعية والزراعية.
وتراجعت اأ�شعـــار النفط باأكرث من واحد 
يف املئـــة، اأم�س االأربعاء، متاأثرة بارتفاع 
االأمريكـــي وتزايـــد خمزونـــات  الـــدوالر 
اخلام التي عو�شت الدعم من تخفي�شات 
االإنتـــاج االأمريكيـــة الناجمة عـــن اإع�شار 

اإيان.
كمـــا تراجعت العقود االآجلـــة خلام برنت 
91 �شنتا، اأو %1.05، اإىل 85.36 دوالرا 
للربميل بحلول ال�شاعة 04:41 بتوقيت 
العقـــود  تراجعـــت  حـــن  يف  غرينت�ـــس، 
االآجلـــة خلـــام غـــرب تك�شا�ـــس الو�شيـــط 
االأمريكـــي 85 �شنتـــا، اأو %1.08، عنـــد 

77.65 دوالرا للربميل.
ويقول اخلبري االقت�شادي �شياء املح�شن 
يف حديـــث لـ)املـــدى(، اإن "اأ�شعـــار النفط 
�شـــواء ارتفعـــت اأم انخف�شـــت فاملواطـــن 

لي�س العبا اأ�شا�شيا فيها".
"االرتفـــاع  اأن  املح�شـــن،  واأ�شـــاف 
واالنخفا�ـــس يف اأ�شعـــار النفـــط يخ�شع 

اإىل العديد من املتغـــريات، منها �شيا�شية 
واقت�شادية ومناخية".

واأ�شـــار، اإىل اأن "اأ�شعار النفط وحتى مع 
انخفا�شهـــا فهـــي اعلـــى من الرقـــم املحدد 
خـــالل املوازنـــة املاليـــة العامـــة، وهذا ما 
يبعد االقت�شاد عن اخلطورة والتدهور".
االإيـــرادات  "و�شـــول  املح�شـــن،  وتوقـــع 

النفطيـــة خـــالل العـــام اجلـــاري يف ظـــل 
انخفا�س االأ�شعار من 90 اىل 100 مليار 
دوالر"، الفتـــا اإىل "اإمكانية تغطية نفقات 
العـــام املا�شـــي، والق�شـــاء علـــى العجـــز 

املايل متاما".
و�شدد، علـــى "�شرورة توظيـــف االأموال 
الناجتة عن اإيرادات النفط يف القطاعات 

ال�شناعية والزراعية وعدم االعتماد على 
االقت�شاد الريعي".

ولفـــت املح�شن، اإىل اأن "هناك تلكوؤًا فيما 
يتعلـــق بالتنميـــة االقت�شاديـــة وهذا يدل 
على فقدان احلكومة للتخطيط ال�شحيح 
من قبل وزارتي التخطيط واملالية وعدم 
�شببـــا  كان  الفائ�شـــة  االأمـــوال  توظيـــف 

بتدهور االقت�شادي العراقي والقطاعات 
االأخرى احلقيقيـــة كالزراعي وال�شناعي 
باالإ�شافـــة اىل قطاع ال�شياحـــة، ومل يكن 
هناك توظيف �شحيـــح لالأموال الفائ�شة 
يف هـــذه القطاعات"، م�شريا اإىل ان "هذا 
التلكـــوؤ لـــن يوؤثر علـــى رواتـــب املوظفن 

واملوازنة الت�شغيلية".

بدوره، يقول اخلبري االقت�شادي واملايل 
لـ)املـــدى(،  حديـــث  يف  ق�شـــي  �شفـــوان 
اإن "اأ�شعـــار النفـــط اأخـــذت باالنخفا�ـــس 
نتيجة زيـــادة معدل �شعر الفائدة من قبل 
اخلزانـــة االأمريكية"، مبينا اأن "اخلزانة 
االأمريكية حتاول �شحب �شيولة الفائ�س 
يف اأوروبـــا وبقيـــة الـــدول لتقليـــل اآثـــار 

الت�شخم".
واأ�شـــاف ق�شـــي، "كلمـــا ازدادت اأ�شعـــار 
املبيعـــات  الفائـــدة، انخف�شـــت معـــدالت 
لل�شـــركات العامليـــة وبالتـــايل تنخف�ـــس 

احلاجة اىل النفط".
واأ�شار، اإىل اأن "هنـــاك حاجة للم�شتقات 
يف  خ�شو�شـــا  اوروبـــا  يف  النفطيـــة 
اال�شهر القليلة املقبلة، حيث قد ي�شل ذلك 
بالنفـــط اىل �شعـــر 130 دوالرا للربميل، 
خ�شو�شـــا اذا رفعـــت الواليـــات املتحدة 
ن�شبـــة  واوروبـــا  واليابـــان  وال�شـــن 

اال�شتهالل من خزينها".
وا�شـــاف ان "زيادة اال�شعار �شتوؤدي اىل 
زيـــادة �شعـــر برميـــل النفـــط يف املوازنة 
للعـــام املقبل، حيـــث ان حتديـــد �شعر 90 
دوالرا للربميل قد يكون منا�شبا للموازنة 

وفق الزيادة احلا�شة باالأ�شعار".
ال�شناعيـــة  "الـــدول  ان  ق�شـــي،  وبـــن 
�شتكـــون اول املت�شرريـــن بفعـــل نق�ـــس 
الغـــاز، ومـــن بينهـــا املانيـــا التـــي تعتـــرب 
الثالثة عامليـــا على م�شتـــوى ال�شناعات، 
وهـــو مايدفـــع اىل اللجـــوء اىل امل�شتقات 
وتوليـــد  املحطـــات  لت�شغيـــل  النفطيـــة 

الكهرباء".
واأو�شـــح، اأن "االأ�شعار ما تـــزال منا�شبة 
لتغطية جميـــع التكاليف وحتقيق فائ�س 
يقـــدر بــــ100 مليون دوالر خـــالل الفرتة 

املقبلة".
من جهته، ذكر اأ�شتاذ االقت�شاد يف جامعة 
تدوينـــة  املر�شومـــي يف  نبيـــل  الب�شـــرة 
�شعـــر  "انخفا�ـــس  اأن  )املـــدى(  تابعتهـــا 

النفـــط اىل 86 دوالرا للربميـــل يعني ان 
العراق ا�شبح قريبا من منطقة اخلطر".

واأ�شاف املر�شومـــي، اأن "العراق يحتاج 
اىل �شعـــر 80 دوالرا للربميل و�شادرات 
ت�شـــل 3.3 ماليـــن برميـــل يوميـــا لكـــي 
يح�شـــل على اإيـــرادات نفطيـــة ت�شل اىل 
140 تريليـــون دينار تكفي مع االإيرادات 
غـــري النفطيـــة لتغطية متطلبـــات النفقات 
العامة التي ارتفعت مبقدار 25 تريليون 
دينـــار هذا العـــام نتيجة لت�شريـــع قانون 

االأمن الغذائي".
واملتقاعديـــن،  املوظفـــن  رواتـــب  وعـــن 
اأو�شـــح املر�شومـــي اأنهـــا "موؤمنـــة حتى 
ولـــو انخف�ـــس �شعـــر برميـــل النفـــط اإىل 
50 دوالرًا كما يقـــول اأحد اأع�شاء اللجنة 
املالية الربملانية، وي�شت�شهد على ذلك باأن 
االأ�شعـــار ذاتهـــا قد انخف�شـــت عام 2020 
اإىل نحـــو 38 دوالرًا للربميل ومل تنقطع 

الرواتب".  
وتابـــع، "هذا كالم دقيق جدًا ولكن الثمن 
كان رفـــع �شعـــر �شـــرف الـــدوالر مقابـــل 
الدينـــار بن�شبة %23 وخ�شـــر املوظفون 
ربع رواتبهم احلقيقية فيما خ�شر الفقراء 
جزءًا كبـــريًا من قّوتهـــم ال�شرائية نتيجة 

الرتفاع اأ�شعار ال�شلع".  
واأردف اأ�شتـــاذ االقت�شـــاد، "وكان الثمـــن 
اأي�شـــا ارتفاع الديـــن الداخلي يف العراق 
مبقدار 30 تريليون دينار لي�شل اىل 68 

تريليون دينار".  
"طاملـــا  اأنـــه  اىل  املر�شومـــي،  وم�شـــى 
هناك ر�شيد يف البنـــك املركزي العراقي 
ي�شـــل اإىل 85 مليـــار دوالر، فباالإمـــكان 
االقرتا�ـــس منه ولـــو ب�شكل غـــري مبا�شر 
جتـــاوز  لـــو  حتـــى  الرواتـــب  لت�شديـــد 
الديـــن الداخلي حاجز الــــ100 تريليون 
دينـــار، واذا مل يكـــِف، فمـــن املمكـــن رفع 
�شعـــر �شرف الدوالر مقابـــل الدينار مرة 

اأخرى".  

اأكدوا اأن رواتب الم�ظفين والمتقاعدين م�ؤمنة

مخت�س�ن: اأ�سعار النفط تكفي لتغطية التكاليف وهب�طها غير م�ؤثر

 بغداد/ فرا�س عدنان

رّدت املحكمـــة االحتاديـــة العليـــا، اأم�س 
االربعاء، طعنـــًا با�شتقالة نـــواب الكتلة 
ال�شدرية من الربملان، موؤكدة اأن املدعي 

لي�شت لديه م�شلحة من اإقامة الدعوى.
وكان نـــواب الكتلة ال�شدريـــة قد قدموا 
ا�شتقاالتهـــم اإىل رئي�ـــس جمل�س النواب 
حممـــد احللبو�شـــي الـــذي وقـــع عليهـــا 
مبا�شـــرة، يف 12 من حزيـــران املا�شي، 
فيما وجـــه زعيم التيار ال�شدري مقتدى 
ال�شدر با�شتثنـــاء برهان املعموري الأنه 
مل يكن مر�شحـــًا �شمن القائمة ال�شدرية 
يف االنتخابـــات اإمنـــا اأن�شـــم اإىل الكتلة 

يف وقت الحق.
وذكـــر مرا�شـــل )املـــدى(، اأن "املحكمـــة 
االحتاديـــة العليـــا عقـــدت جل�شتها اأم�س 
اأقامهمـــا  دعويـــن  ونظـــرت  االربعـــاء، 
املحامي �شياء رحمة الله جرب البديري، 
النـــواب حممـــد  رئي�ـــس جمل�ـــس  علـــى 

احللبو�شي".
واأ�شاف املرا�شـــل، اأن "الدعوى االأوىل 
احللبو�شـــي  بقبـــول  الطعـــن  ت�شمنـــت 
ال�شدريـــة"،  الكتلـــة  نـــواب  ا�شتقـــاالت 
منوهًا اإىل اأن "الدعوى الثانية ت�شمنت 
جل�شـــة  انعقـــاد  �شحـــة  بعـــدم  احلكـــم 
الربملـــان اال�شتثنائيـــة املنعقـــدة بتاريخ 

23/ 6/ 2022، ومـــا �شـــدر خاللها من 
قرارات وما ترتب عليها من اآثار، والتي 
�شهدت ترديـــد بدالء ال�شدريـــن اليمن 

الد�شتوري كنواب".
الدعـــوى  �شاحـــب  اأعلـــن  جانبـــه،  مـــن 
املحامي �شياء رحمة الله جرب البديري، 
ردت  العليـــا  االحتاديـــة  "املحكمـــة  اأن 

الطعنن بداعي عدم وجود م�شلحة".
واأ�شـــاف البديـــري، اأن "الـــرد جـــاء من 
الناحية ال�شكلية، ومل تنظر املحكمة يف 
مو�شـــوع الدعوى على اأ�شا�س امل�شلحة 

العامة".
اإىل ذلـــك، ذكـــر اخلبـــري القانـــوين علي 
التميمـــي، اأن "قـــرار املحكمة االحتادية 
العليا برد الدعوى اأنهى املو�شوع كله".
وتابـــع التميمـــي، اأن "قـــرارات املحكمة 
بنحـــو عام ملزمـــة وباتة وفـــق املاد 94 

من الد�شتور".
ا�شتـــاذ  اأفـــاد  مت�شـــل،  �شعيـــد  وعلـــى 
اجلامعـــة  يف  الد�شتـــوري  القانـــون 
امل�شتن�شرية وائـــل منذر، باأن "املحكمة 
ردت دعـــوى ا�شتقالـــة ال�شدريـــن مـــن 

ناحية امل�شلحة".
وتابع منذر، اأن "القـــرار يعني اأن الذي 
م�شلحـــة  لديـــه  لي�شـــت  الدعـــوى  اأقـــام 
فـــاأن  وبالتـــايل  الطعـــن،  مـــن  قانونيـــة 
الرد هـــو �شكلي ومل يتـــم البت يف اأ�شل 

اال�شتقالة".
واأ�شار، اإىل اأن "دعوى ا�شتقالة النواب 
ال�شدريـــن تتطلب اإقامتهـــا من �شخ�س 
يف  تتوفـــر  وهـــذه  م�شلحـــة،  �شاحـــب 
حالتـــن: االأوىل قيام اأحد نـــواب الكتلة 
ال�شدرية برفع الدعوى بخ�شو�س عدم 
�شحة اال�شتقالة، وهنـــا تكون امل�شلحة 
موجـــودة وميكن للمحكمـــة اأن تبت يف 

الدعوى".
واأورد منـــذر، ان "احلالة الثانية تتعلق 
باأحـــكام املادة 52 مـــن الد�شتور بتقدمي 
طلب مت�شرر ب�شحـــة ع�شوية اأي نائب 
جديد بديل عن اآخر �شدري اإىل جمل�س 
النـــواب ويف حالة رف�شه اأو امتناع عن 
البـــت بـــه خـــالل 30 يومًا ميكـــن حينها 
رفـــع الدعوى اأمـــام املحكمـــة االحتادية 

العليا".
وانتهـــى منـــذر، اىل اأن "وجهـــة نظـــري 
تذهـــب اإىل �شحة ا�شتقالـــة نواب الكتلة 
ال�شدريـــة واأ�شبحـــت نافذة مـــن تاريخ 
تقدميهـــا وتوقيع رئي�ـــس املجل�س عليها 

يف وقتها".
وكان التيار ال�شـــدري الذي ح�شل على 
 73 املرتبـــة االأوىل يف االنتخابـــات بــــ 
مقعـــدًا قد اأعلـــن �شابقًا بانـــه غري معني 
التـــي عدهـــا  ا�شتقالـــة نوابـــه  بدعـــوى 

نهائية، ودعا مقدمها اإىل �شحبها.

المحكمة االتحادية ترف�ض الطعن 
با�ستقالة الن�اب ال�سدريين

 ترجمة: حامد احمد  

طالــــب وزيــــر البيئــــة جا�شــــم الفالحــــي 
مب�شاعــــدة دوليــــة الإنقــــاذ العــــراق مــــن 
اأن  اإىل  الفتــــًا  املناخيــــة،  املتغــــريات 
اجلفاف �شاعد بظهور مدن قدمية حتت 

املياه.
وقــــال الفالحــــي، يف مقــــال لــــه ن�شرتــــه 
جملــــة نيوزويــــك االمريكيــــة ترجمتهــــا 
)املدى(، ان "الغبار كان املذنب يف هذا 
الو�شع حيث كان منت�شرا يف كل مكان. 
يف احد ايام �شهــــر، اأيار، اعلنت وزارة 
ال�شحة حالة طوارئ واغلقت مدار�س. 
واوقــــف حمافظ بغــــداد العمــــل واغلب 
املحافظــــات اعلنت عطلــــة الإبقاء النا�س 

�شاملن يف بيوتهم".
وا�شار اىل ان العراقين عاي�شوا كثريا 
من االحــــداث ال�شعبة على مدى خم�شة 
عقــــود انتهت باحلرب مع تنظيم داع�س 
االرهابي وان تبعات التغري املناخي قد 

ت�شتمر اي�شا خلم�شن �شنة اخرى.
اأو�شــــح الفالحي، "نحــــن نعي�س حاليا 
اىل  ونحتــــاج  املناخــــي  التغــــري  اآثــــار 
وو�شعــــت  معــــه.  للتعامــــل  م�شاعــــدة 
اكــــرث  �شمــــن  العــــراق  املتحــــدة  االمم 
خم�شة بلــــدان يف العامل تاأثــــرا بالتغري 

املناخي".
واأورد الفالحــــي، "على مدى ا�شبوعن 
يف هــــذا ال�شيــــف كانــــت ادنــــى درجــــة 
حــــرارة 49 درجة مئويــــة واعلى درجة 
 51 يقــــارب  مــــا  اىل  و�شلــــت  حــــرارة 
درجــــة مئوية، وكانت اقل درجة حرارة 
�شجلت يف احد اوقات ال�شباح بحدود 

38 درجة مئوية".
ويقول، "نعــــم نحن اعتدنــــا على اجلو 
احلــــار، ولكنــــه يبــــدو ان اجلــــو ا�شبح 
اكرث �شوءا وانه يجعل من البلد اجلاف 
اكــــرث جفافــــا، لقــــد و�شل اجلفــــاف هذا 
العام ملرحلة �شيئة جدا بحيث انك�شفت 

عنه مدن قدمية كانت حتت املاء".
"العوا�شــــف  ولفــــت الفالحــــي، اإىل اأن 
الرتابيــــة كانت على مــــدى طويل تعترب 
م�شكلــــة يف العــــراق، ولكنهــــا ا�شبحت 
متكــــررة اكرث وقد تاأتي عوا�شف باكرث 
�شدة. على مدى 20 عاما حذرت وزارة 
البيئة من ان العراق قد ي�شهد عوا�شف 
ترابية على مدى 272 يوما يف ال�شنة. 

وبحلــــول عام 2050 قد ت�شل اىل 300 
يوم مرتب بال�شنة".

وراأى الفالحــــي، انــــه "مــــن ال�شخريــــة 
اي�شــــا هو اننــــا ن�شيف اىل هــــذا اجلو 
املــــرتب ادخنــــة وقود يحــــرق يف اجلو 
واالنبعاثات الغازية مما يجعل هواءنا 
اكرث �شخونة، واالن هناك خطط ل�شخ 
مزيد من النفــــط لتغطية الطلب العاملي 

وتخفي�س �شعره".
وقــــال، "كبلد ناٍم نحــــن ن�شتخدم عوائد 
�شناعتنــــا النفطيــــة لتوفــــري م�شتحقات 
مواطنينا ونح�شــــن م�شتوى معي�شتهم 

بالغذاء وبنى حتتية وتربية واأمن".
ويوا�شــــل الفالحــــي، "نقــــوم بتطويــــر 
توليــــد الكهرباء مــــن الطاقــــة ال�شم�شية 
ون�شتفيــــد من وفــــرة الطاقــــة ال�شم�شية 
لدينــــا، وهنــــاك م�شاريع طاقــــة �شم�شية 
 7.5 توليــــد  ب�شعــــة  تنفيذهــــا  يجــــري 

غيغاواط".
واأردف، "نحــــن نخطــــط بحلــــول العام 
2030 الن ت�شل ن�شبة الطاقة املتجددة 

بحــــدود ثلث حجــــم الطاقــــة املولدة يف 
العراق".

وا�شتــــدرك الفالحــــي بالقــــول، اإن "مــــا 
يهمنــــا اكرث االن هــــو املاء، هــــذا املورد 
الثمن بــــداأ يرتاجــــع مل�شتويــــات مقلقة 
يف العــــراق، وا�شتنادا لــــوزارة املوارد 
املائية فــــان م�شتويات املياه يف العراق 
خالل  اكــــرث  انخف�شــــت بن�شبــــة 60% 

العام 2022 مقارنة بالعام املا�شي".
واأكد، اأن "حو�شــــي نهر دجلة والفرات 
العمــــود  اللــــذان ميثــــالن  العــــراق،  يف 
الفقري للعــــراق، يفقــــدان كل عام ن�شبا 
كبرية من املياه، وان الوزارة حتذر من 
ان العراق قد ي�شبح بحلول عام 2040 

ار�شا بال انهر".
ونــــوه الفالحــــي، اإىل اأن "�شحــــة املياه 
العراقيــــن  باملزارعــــن  ت�شــــر  هــــذه 
وتهــــدد حيــــاة املاليــــن مــــن املواطنن. 
وكا�شتجابــــة لهــــذه التحذيــــرات تعمــــل 
احلكومــــة على حتديث تقنيات الزراعة 
وخلــــق نظــــام ري اكرث كفــــاءة. وتعمل 

البلــــدان  مــــع  اتفاقيــــات  علــــى  اي�شــــا 
املجــــاورة التــــي تنبــــع منهــــا %80 من 

ن�شب املياه التي تغذي العراق".
وتابع الفالحي، اأن "هذا بب�شاطة لي�س 
كافيا، نحــــن بحاجة مل�شاعــــدة اكرث من 
الواليــــات املتحدة و�شــــركاء اآخرين يف 
العــــامل وموؤ�ش�شــــات ومنظمــــات عاملية 

اخرى".
تقليــــل  يف  بـ"امل�شاعــــدة  وطالــــب 
وم�شاعدتنــــا  الغازيــــة  االنبعاثــــات 
بتاأمــــن ح�ش�شنــــا املائيــــة واال�شتثمار 
هنــــا  املتجــــددة  الطاقــــة  م�شاريــــع  يف 
يف العــــراق ودعمنــــا بتنويــــع م�شــــادر 

اقت�شادنا".
وم�شى الفالحي، اإىل انه "نحن بحاجة 
مل�شاعــــدة عامليــــة يف التعامــــل مــــع هــــذا 
التهديــــد احلقيقــــي الذي نعي�شــــه االن. 
امــــا عك�س ذلك فان بــــالد مهد احل�شارة 
قــــد ت�شبــــح مــــا �شُيعرف مبوقــــد التغري 

املناخي".
عن مجلة )نيوزويك( الأميركية

الجفاف اأظهر مدنًا قديمة كانت تحت المياه

وزير البيئة يطالب بم�ساعدة دولية لم�اجهة المتغيرات المناخية
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رغ���م �لأج���و�ء �ملتوت���رة يف بغ���د�د، عق���د 
جمل�س �لن���و�ب جل�شت���ه �لأوىل منذ �أكرث 
من ثالث���ة �أ�شه���ر، و�لت���ي �شه���دت جتديد 
�لثق���ة برئي�ش���ه حمم���د �حللبو�ش���ي بن���اء 
على �تف���اق بني حتالف �ل�شي���ادة و�لإطار 
�لتن�شيق���ي، ومن���ح من�ش���ب �لنائب �لأول 
�إىل حم�ش���ن �ملندلوي، �لذي يو�شف باأنه 

م�شتقل.
حت�شري�ته���ا  �لأمني���ة  �لق���و�ت  وب���د�أت 
للجل�ش���ة مبكرً�، ومنذ �شاعات �لليل عندما 
قطعت عددً� من �جل�ش���ور �أبرزها ج�شري 
�جلمهوري���ة و�ل�شنك �ملوؤديني �إىل �ملنطقة 

�خل�شر�ء.
�ل�شب���اح �لأوىل، �شه���دت  وم���ع �شاع���ات 
ب�شب���ب  كب���ريً�  مروري���ًا  زحام���ًا  بغ���د�د 
�ملوظف���ني  �أرغ���م  �لأمني���ة،  �لإج���ر�ء�ت 
و�لطلبة على �مل�شي مل�شافات طويلة و�شط 

�شخط �شعبي.
ونقل���ت �ش���ور من د�خل �لربمل���ان و�شول 
�لنو�ب، ومن بينهم �ملكلف من قبل �لإطار 
�لتن�شيقي بت�شكيل �حلكومة حممد �شياع 

�ل�شود�ين.
و�أك���د جمل����س �لن���و�ب يف بي���ان ر�شمي، 
�أن �جلل�ش���ة ل���ن تت�شم���ن �لت�شويت على 
مر�ش���ح رئي����س �جلمهوري���ة، يف حماولة 
لمت�شا����س غ�ش���ب �لر�ف�ش���ني للم�ش���ي 

بت�شكيل �حلكومة.
وبالتز�م���ن مع ب���دء �لج���ر�ء�ت �لأمنية، 
�شاح���ة  يف  �ملو�طن���ني  م���ن  ع���دد  جتم���ع 
�لتحري���ر من���ذ �لليل���ة �لت���ي �شبق���ت عق���د 
�جلل�ش���ة، و�زد�دو� م���ع �لنه���ار وحاولو� 
�لعب���ور �إىل �ملنطق���ة �خل�ش���ر�ء �شباح���ًا 
لكنهم بعد �أن جتاوزو� �حلاجز �لأول عند 
ج�ش���ر �جلمهوري���ة تر�جع���و� قلياًل حتت 
تاأث���ري �لج���ر�ء�ت �لتي �تخذته���ا �لقو�ت 

�لأمنية.
�جل�ش���ر،  م���ن  �لآخ���ر  �جلان���ب  وعل���ى 
وعن���د منطق���ة ك���ر�دة م���رمي �لقريب���ة من 
مبن���ى �لربمل���ان، �أظه���رت �ش���ور تو�ج���د� 
مكثف���ا للجي����س و�لآلي���ات �لع�شكرية ملنع 

�ملتظاهرين من �لو�شول.
وم���رت �شاعات �ل�شباح �لأوىل ثقيلة على 
�لبغد�دي���ني ب�شب���ب �لزحام���ات �ملروري���ة 
وكرثة �لقطوع���ات وكاأن �لعا�شمة عا�شت 

يف �شلل تام. هذه �لإجر�ء�ت مل توؤثر على 
�ملو�طن فح�شب، فقد �أجربت �لربملان على 
تاأجي���ل جل�شته لبع�س �لوق���ت لأن �لعديد 
م���ن �لن���و�ب مل يتمكنو� م���ن �لو�شول �إل 

متاأخرين.
وم���ع حل���ول �ل�شاع���ة �لثانية ظه���رً�، قرع 
�جلل�ش���ة  ب���دء  معلن���ًا  �لربمل���ان  جر����س 
بح�شور �بتد�ئ���ي كان ب� 203 نو�ب، لكن 
هذ� �لعدد تز�يد بعد ذلك ولي�شل �إىل 235 

نائبًا.
وكان �حل�شور م���ن جميع �لكتل و�أبرزها 
�لإطار �لتن�شيقي وكتلة �ل�شيادة و�حلزب 
و�لحت���اد  �لكرد�شت���اين  �لدميقر�ط���ي 
�شغ���رية  وكت���ل  �لكرد�شت���اين  �لوطن���ي 
�أخ���رى، فيم���ا قاط���ع م�شتقل���ون �جلل�ش���ة 

م���رة  ر�ف�ش���ني �مل�ش���ي نح���و �لتو�فقي���ة 
�أخرى.

وتر�أ�س �جلل�شة يف �لبد�ية �لنائب �لثاين 
للرئي����س �شاخو�ن عبد �لل���ه، �لذي عر�س 
طلب �حللبو�ش���ي با�شتقالته على �لنو�ب، 
وكان �لغر�س من ذلك هو تنفيذ �تفاق بني 
حتال���ف �ل�شيادة و�لإط���ار �لتن�شيقي على 
جتديد �لثقة ل���ه و�لتخل�س من �حلرج يف 

مو�جهة �لتيار �ل�شدري.
و�شوت �ملجل����س بالأغلبية �ل�شاحقة على 
رف�س ��شتقالة �حللبو�شي و�شط ت�شفيق 

وزغاريد �ملوؤيدين له يف كتلته.
ويف ه���ذه �لأثن���اء، ن�ش���ر �شال���ح حمم���د 
�لعر�قي، �ملقرب من زعيم �لتيار �ل�شدري 
مقت���دى �ل�ش���در، تغري���دة عل���ق فيها على 

"�لوط���ن  بالق���ول  �لربمل���ان  جل�ش���ة  عق���د 
�أهم م���ن منا�شبكم وكر��شيك���م و�شلطتكم 
وجتارتك���م  وم�شاريعك���م  و�شالحك���م 

و�أمو�لكم و�أهليكم وق�شوركم".
ول���ن  ن�شاركك���م  "ل���ن  �لعر�ق���ي،  وتاب���ع 
نهادنك���م ولن نحاوركم عل���ى �متام �شفقة 
�لف�شاد و�إرجاع �لع���ر�ق �إىل �ملربع �لأول 
و�ملعادلة �لفا�شلة �لتي نهى �لله عنها لنها 
�أ�ش���رت بالوط���ن ونه���ت عنه���ا �ملرجعي���ة 
حني قالت: )�ملج���رب ل يجرب(، ل بنف�س 
�لأ�شخا����س ول بنف�س �لنظ���ام ول بنف�س 
�لد�شت���ور ول بنف����س �لآلي���ات ول بنف�س 
�مليلي�شيات ول بنف����س �لتبعية ول بنف�س 

�لأ�شلوب".
وه���دد �لعر�قي �لإط���ار �لتن�شيقي بالقول 

فاإنها نهاية  �إن ع���دمت كما كنت���م  "فو�لل���ه 
�لع���ر�ق بل نهايتك���م �ي�ش���ًا... فاأتقو� �لله 
�إن كنت���م قادرين على ذلك بع���د �أن �أغرتكم 
�لدني���ا ولف���ت حولك���م حبائ���ل �ل�شيط���ان 
وطاب���ت لك���م زخارف���ه و�لعيب���ه.. ولت 
ح���ني مندم". وبع���د �أن ح�شل �حللبو�شي 
عل���ى �لثقة من جديد ر�أ����س �جلل�شة وفتح 
باب �لرت�شي���ح �إىل من�ش���ب �لنائب �لأول 
لرئي�س جمل�س �لنو�ب، وكان �ملتناف�شون 
ه���م �لن���و�ب حم�ش���ن �ملن���دلوي ويا�ش���ر 

ها�شم �حل�شيني وبا�شم خ�شان.
و�ثن���اء ت�شوي���ت �لربمل���ان عل���ى من�شب 
�لنائ���ب �لول، �شق���ط ع���دد م���ن �شو�ريخ 
�لهاون د�خل �ملنطقة �خل�شر�ء، و�شمعت 

�شفار�ت �لإنذ�ر تدوي يف �ملكان.

و�علن���ت خلي���ة �لإع���الم �لأمن���ي يف بيان 
ر�شم���ي تلقت���ه )�مل���دى(، �ن "�لهجوم على 
�ملنطق���ة �خل�شر�ء ت�شب���ب يف �إ�شابة عدد 

من �لعنا�شر �لأمنية بينهم �شابط". 
�لأوىل  "�لقذيف���ة  �ن  �لبي���ان،  و�أ�ش���اف 
�شقطت �أمام مبنى جمل�س �لنو�ب �لعر�قي 
و�لثانية ق���رب د�ر �ل�شيافة و�لثالثة قرب 

�شيطرة �لقد�س".
�أك���د  �أخ���رى  تغري���دة  �لعر�ق���ي  و�أ�ش���در 
رف�ش���ه ��شتعمال �لعن���ف و�ل�شالح، متهمًا 
�ملحتل و�أذنابه من �لإرهاب وفلول �لبعث 
�ل�شد�م���ي �أو جهات تريد �لنيل من �شمعة 
�لإ�ش���الح و�مل�شلح���ني �أو �إته���ام �لث���و�ر 

بذلك.
وبع���د ذلك، �أعلن جمل����س �لنو�ب عن فوز 

حم�شن �ملندلوي مبن�ش���ب �لنائب �لول 
لرئي����س جمل�س �لن���و�ب خلف���ًا للم�شتقيل 
حاك���م �لز�مل���ي، وم���ن ث���م رف���ع �لربمل���ان 

جل�شته.
�ن  )�مل���دى(،  تلقت���ه  نياب���ي  بي���ان  و�أك���د 
�لنيابي���ة  �للج���ان  وج���ه  "�حللبو�ش���ي 
با�شتئن���اف عملها و�لعم���ل على ��شت�شافة 
�ل���وزر�ء يف حكوم���ة ت�شري���ف �لأعم���ال 
و�ملعني���ني فيه���ا ومتابعة مر�ح���ل تطبيق 
و�لقو�ن���ني  �لغذ�ئ���ي  �لأم���ن  قان���ون 

�لخرى".
ودع���ا �حللبو�شي بح�شب �لبيان، "�لقوى 
�ل�شيا�شي���ة للجلو����س عل���ى طاولة و�حدة 
لإيج���اد خم���رج �شيا�ش���ي للبل���د"، م�شددً� 
عل���ى "�أن يكون هناك ح���ل �شيا�شي �شامل 
يتحّمل �جلميع فيه م�شوؤولياته وما يلقى 

على عاتقه �أمام �ل�شعب".
ياأت���ي ذل���ك، يف وقت و��ش���ل �ملتظاهرون 
�شاح���ة  يف  �لحتجاجي���ة  ن�شاطاته���م 
�لتحري���ر م���ع �نب���اء تفي���د ب�شق���وط ع���دد 
من �جلرح���ى عند حماولته���م �لعبور �إىل 

�ملنطقة �خل�شر�ء.
وعل���ى �شعيد مت�شل، ذك���ر بيان حكومي، 
�ن "رئي����س جمل�س �ل���وزر�ء �لقائد �لعام 
للقو�ت �مل�شلحة م�شطف���ى �لكاظمي وجه 
�لقوى �لأمني���ة مبتابع���ة مرتكبي جرمية 
�لق�ش���ف �ل�شاروخي للمنطق���ة �خل�شر�ء 

و�إلقاء �لقب�س عليهم".
و�أكد �لكاظم���ي بح�شب �لبي���ان "�شرورة 
يف  بو�جباته���ا  �لأمني���ة  �لق���وى  �لت���ز�م 
حماية موؤ�ش�شات �لدولة، و�لأمالك �لعامة 
�ل�شلمي���ني"،  و�ملتظاهري���ن  و�خلا�ش���ة، 
د�عيا "�ملتظاهرين �إىل �للتز�م بال�شلمية، 
وبتوجيه���ات �لقوى �لأمني���ة حول �أماكن 

�لتظاهر".
وتاب���ع �أن "�لو�شع �لأمن���ي �حلايل ميّثل 
جم���ددً�  �ل�شيا�ش���ي"،  للو�ش���ع  �نعكا�ش���ًا 
�لدع���وة "للحو�ر بني كل �لقوى �ملت�شدية 
لل�ش���اأن �ل�شيا�ش���ي؛ للخ���روج م���ن �لأزمة 
وموؤ�ش�شاته���ا  �لدول���ة  ودع���م  �حلالي���ة، 
�ملو�طن���ني  وجتني���ب  مبهامه���ا،  للقي���ام 
تبع���ات �ل�شر�عات �ل�شيا�شي���ة، و�حلفاظ 
عل���ى �لأمن، ورف����س �أي م�شا����س بال�شلم 

�لجتماعي".
و�شدد "على �ش���رورة ��شتم���ر�ر �لتعاون 

و�لتن�شيق بني �ل�شلطات".

�ضلل مروري ي�ضيب العا�ضمة وق�ضف للمنطقة الخ�ضراء

البرلمان ي�ستاأنف جل�ساته و�سط اأجواء م�سحونة بتنفيذ اتفاق تجديد الثقة للحلبو�سي

 عدنان علي

ذكرت تقارير �شحفية حملية �ن �شكان بلو�ش�شتان 
�تهمو� �ل�شلطات �لباك�شتانية بالف�شاد يف توزيع 

مو�د �لغاثة من �لفي�شان.
وجتمع ع���دد من �ملحتجني خارج مكتب، حت�شيل 
د�ر، ورفعو� �شعار�ت �شد �حلكومة �لباك�شتانية. 
�ملحتج���ني  ع���ن  �ع���الم حملي���ة  و�شائ���ل  ونقل���ت 
�دعاءه���م �ن حت�شي���ل د�ر م���وري وبالتو�فق مع 
نائ���ب حت�شي���ل د�ر ري�شال���د�ر موري ق���د وزعو� 
مو�د �لغاثة على �ملقربني و�ل�شخا�س �ملتنفذين 

بدل من �لعو�ئل �ملت�شررة من �لفي�شان.
وق���ال �ملحتج���ون �نه���م حرم���و� م���ن م�شاع���د�ت 
�لغاث���ة �حلكومي���ة ب�شب���ب �فعال حت�شي���ل د�ر. 
وذك���رو� �ي�ش���ا �ن���ه خ���الل توزيع م���و�د �لغاثة، 
وعندما و�شلو� �ىل �ل�شلط���ات �ملعنية بالتوزيع، 
يطلب���و�  ب���ان  و�خربوه���م  �ل�شلط���ات  رف�ش���ت 

�مل�شاعدة من �ل�شخا�س �لذين �شوتو� لهم.
وزع���م �ملحتجون �ي�ش���ا �ن حت�شي���ل د�ر هددهم 

و�خربهم بانه ل ي�شتطيع �حد منهم �ن يوؤذيه.
وذك���رت و�شائل �ع���الم حملية �ن �له���ايل طلبو� 
من نائ���ب �مل�ش���وؤول �لد�ري ملنطق���ة، كوهلو، �ن 
يتخذ �جر�ء �ش���د �مل�شوؤولني �ملذكورين، و�ل فان 
نطاق �لحتجاجات �شيتو�شع يف حال عدم �تخاذ 

�جر�ء.
وكان، �شاب���ر ح�ش���ني، م�شاع���د م�ش���وؤول منطق���ة 
جلجي���ت بالت�شان، قد �تهم يف وق���ت �شابق نائب 

�مل�ش���وؤول هون���ز� ب�شرق���ة �شاحنت���ني م���ن م���و�د 
�لغاث���ة �ر�شل���ت م���ن قب���ل مكت���ب، �شينجيان���غ، 

لوز�رة �خلارجية �ل�شينية.
�دعى �شابر �ن هونز� �ختل�س �شاحنتني من مو�د 
�لغاثة �ر�شلت من قبل �ل�شني بعد �ن عربت نقطة 
عبور �شو�شت بني باك�شت���ان و�ل�شني. وزعم بان 
هون���ز� ��شتحوذ عل���ى �ل�شاحنت���ني بالتو�طوؤ مع 

م�شوؤويل كمارك �ملنطقة �حلدودية.
وب�شبب �لف�ش���اد �مل�شت�شري ب���ني م�شوؤويل �د�رة 
�ملحافظ���ة �لباك�شتاني���ة، ف���ان �ل�ش���كان �ملحلي���ني 
م���ا يز�ل���ون يعان���ون م���ن نق����س �مل���و�د يف وقت 
ه���م باأم����س �حلاج���ة للم�شاع���دة و�ش���ط �ح���د�ث 

�لفي�شانات �ملدمرة.
وت�شب���ب ذل���ك بغ�شب حيث ما ي���ز�ل �آلف �لنا�س 
يف مناطق منكوبة بانتظار م�شاعدة من �حلكومة 
وجماميع �لغاثة، ولكن �لد�رة م�شغولة برت�شية 

�تباعها و�ل�شخا�س ذوي �لنفوذ.
وكان���ت �لمط���ار �ملو�شمية ق���د �ودت بحياة �كرث 
م���ن �لف �شخ����س يف عم���وم باك�شت���ان وذلك منذ 
ك�شح���ت  قوي���ة  بفي�شان���ات  حزي���ر�ن وت�شبب���ت 
م�شاحات و��شعة من �ملحا�شيل �لزر�عية ودمرت 

�و �حلقت ��شر�ر� باأكرث من مليون منزل.
وت�شبب���ت ه���ذه �لفي�شانات يف باك�شت���ان بزيادة 
�ع���د�د ح���الت �حلرم���ان م���ن  �لطع���ام و�نت�ش���ار 
�لمر�����س �لت���ي �ث���رت عل���ى 30 ملي���ون �شخ�س 
وتقدر �خل�شائر �لناجمة عنها باأكرث من 30 مليار 

دولر.

اأهالي بلو�س�ستان يتهمون �سلطات باك�ستان 
 بغداد/ املدىبالف�ساد في توزيع مواد الإغاثة

ذكرت قوى الإطار 
التن�ضيقي اأنها جنحت 

يف اول اختبار د�ضتوري، 
لفتة اإىل اأن الأزمة يف 

طريقها اإىل النهاية، لكن 
حتالف الن�ضر، وهو اأحد 

مكونات الإطار، اأعلن 
عدم م�ضاركته يف اتفاق 
الدولة". اإدارة  "حتالف 

وقال �لقي���ادي يف �لفتح حممود �حلياين، 
"�لوف���د  �إن  �شح���ايف،  ت�شري���ح  يف 
�لثالث���ي �ملكون م���ن �حل���زب �لدميقر�طي 
�لكرد�شت���اين، وحتال���ف �ل�شي���ادة، وقوى 
�لط���ار �لتن�شيق���ي �شي�ش���ل �ىل �حلنان���ة 
قريب���ًا، وذل���ك بع���د �ن �أجنزت مهم���ة عقد 

جل�شة �لربملان". 
و�أ�ش���اف، �أن "�لط���ار �لتن�شيق���ي ل يز�ل 
يف  �ل�ش���دري  �لتي���ار  بوج���ود  متم�ش���كا 
ت�شكي���ل �حلكومة �جلدي���دة، �و على �لقل 
�لد�شتوري���ة  �ل�شتحقاق���ات  �كم���ال  يت���م 
�لأخرى، و�لت�شويت على رئي�س �لوزر�ء 
مبو�فق���ة زعي���م �لتي���ار �ل�ش���دري مقتدى 

�ل�شدر".
و�أو�شح، �أن "�لزمة �خلانقة �لتي �شهدتها 
�لعملي���ة �ل�شيا�شي���ة من���ذ قر�بة ع���ام كامل 
�شارف���ت عل���ى �لنته���اء؛ لن زعي���م �لتيار 
�ل�شدري لن يعار�س ت�شكيل حكومة تقدم 
�خلدم���ة للمو�طنني وباتفاق جميع �لقوى 

�ل�شيا�شية".
وعل���ى �شعي���د مت�شل، دعا زعي���م ع�شائب 
"�لق���وى  �خلزعل���ي،  قي����س  �حل���ق  �أه���ل 
�ل�شيا�شي���ة �ملعرت�ش���ة �إىل �لب���دء ب�شفحة 

جدي���دة"، م�ش���ددً� على "�ش���رورة ت�شكيل 
حكومة قوية تاأخ���ذ على عاتقها �ل�شتفادة 

من �لوفرة �ملالية �حلالية".
�لرهابي���ة  "�لأعم���ال  �خلزعل���ي،  و�أد�ن 
�ملنطق���ة  ��شتهدف���ت  �لت���ي  و�لتخريبي���ة 

�خل�شر�ء و�ملناطق �ملحيطة بها".
من جانب���ه، ذكر �لقي���ادي يف تيار �حلكمة 
ف���ادي �ل�شمري، �ن "�ئت���الف �إد�رة �لدولة 
ينجح ب���اأول �ختبار د�شتوري له ول عز�ء 
للمر�هنني على �لفو�شى و�لتعطيل وك�شر 

�لإر�د�ت بقوة �ل�شالح و�لرتهيب".
وتاب���ع �ل�شمري، �أن "�حل���و�ر و�لتو��شل 
�لبناء ه���و �لطريق �لأ�شل���م حلفظ �لعر�ق 
وحماي���ة �أمن���ه و�شيادته و�إ�ش���الح ثغر�ت 

�لنظام ومعاجلة �أخطاء �لتجربة".
�إىل ذلك، ك�شف رئي�س حتالف �لن�شر حيدر 
�لعب���ادي ع���ن �متناعه ع���ن توقي���ع وثيقة 
�د�رة �لدول���ة، د�عيا زعيم �لتيار �ل�شدري 

مقتدى �ل�شدر �ىل قبول �حلو�ر.
 وق���ال �لعب���ادي يف ت�شريح���ات �شحافية 
�نن���ي "مل �و�فق على وثيقة لتحالف �د�رة 
�لدولة لكنني �دعو زعي���م �لتيار �ل�شدري 
مقت���دى �ل�شدر �ىل قب���ول �حلو�ر ب�شرف 

�لنظر عن نتائجه وخمرجاته".
 و��ش���اف �نه "ل م�شكل���ة يف �لتو�فقية �و 
�لغلبية، ب���ل �مل�شكلة تكم���ن يف ��شا�شهما 
و�ن   ذل���ك  دون  �حل���و�ر  م���ن  فائ���دة  ول 
�ل�ش���ر�ع �ش���ر�ع م�شال���ح ولي����س �شر�عًا 

�شيعيًا-�شيعيًا".
ب���دوره، قال رئي�س حتالف �ل�شند �لوطني 
�أحمد �ل�شدي خالل موؤمتر �شحفي تابعته 
)�مل���دى(، "مل �ر�شح ملن�ش���ب �لنائب �لأول 
لرئي�س �لربملان ب�شب���ب �تفاق �لطار على 
�إعطاء �ملن�شب للن���و�ب �مل�شتقلني"، مبينا 
�ن "جل�ش���ة �نتخ���اب رئي����س �جلمهوري���ة 
�شتعق���د بع���د �تفاق �لق���وى �لكردي���ة على 

مر�شح معني".
�شي���اع  "حمم���د  �أن  �لأ�ش���دي،  و�أ�ش���اف 
لالط���ار  مر�شح���ا  ي���ز�ل  م���ا  �ل�ش���ود�ين 
�ل�شيعي"، م�شت���دركا "يفرت�س �ن ت�شتمر 
جل�ش���ات �لربملان و�شنعمل عل���ى ��شتمر�ر 

عمل �ملجل�س".
وتابع، �ن "�ئتالف �إد�رة �لدولة وقع عليه 
من قب���ل جميع �لقوى و�حلكومة �جلديدة 
�شتعمل عل���ى �جر�ء �لنتخاب���ات بعد عام 

ون�شف".

الإطار: الأزمة في طريقها للنهاية ونجحنا في اأول اختبار

تتقدم موؤ�ض�ضة املدى لالإعالم والثقافة والفنون  باأحرِّ التعازي 
للمو�ضيقار ن�ضري �ضمه وعائلته الكرمية لوفاة �ضقيقه

نبـيــل �شمـــه 

تعـزيـــة 

فخري كرمي
رئي�ص موؤ�ض�ضة املدى لالإعالم والثقافة والفنون

اإثر حادث مروع 
الرحمة للفقيد الغالي وال�ضبر وال�ضلوان لعائلته ومحبيه 
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 ذي قار/ ح�سني العامل 

�لتابعة  �ور  �شركة  ع��ام  مدير  وق��ال 
ل��������وز�رة �ل�������ش���ن���اع���ة ح���ي���در ���ش��ه��ر 
)�مل��دى(،  مع  حديث  يف  �حل�شيناوي 
�ل�شركة  ��شطرت ملقا�شاة  "�د�رة  �إن 
�ل��ع��ام��ة  )�ل�������ش���رك���ة  �ل��ن��ف��ط  وز�رة 
حمكمة  �م���ام  �ل��ن��ف��ط��ي��ة(  للم�شاريع 
يف  تلكوؤها  بعد  �لنا�شرية  حتقيق 
عليها  �ملرتتبة  �ملالية  �مل�شتحقات  دفع 

ناهيك عن �لغر�مات �لتاأخريية".
"�جمايل  �أن  �حل�شيناوي،  و�أ���ش��اف 
ديون �ل�شركة �لتي بذمة وز�رة �لنفط 
دينار  مليون  و350  مليارين  تبلغ 

مبوجب عقد مربم عام 2020".
"�لعقد ت�شمن جتهيز  �أن  و�أ�شار، �إىل 
حلقل  كهربائية  و����ش��اك  ق��اب��ل��و�ت 
بقيمة  �لنا�شرية  يف  و�للحي�س  �شبه 

مليارين و500 مليون دينار".
"�ل�شركة  �أن  �إىل  �حل�شيناوي،  ولفت 
من  فقط  �ولية  دفعة  قدمت  �لنفطية 
من  باملئة   90 ت�شدد  ومل  �لعقد  قيمة 

�لقيمة �الجمالية".

�ور  �شركة  "�د�رة  �أن  على  و���ش��دد، 
�لنفط  وز�رة  مقا�شاة  �ىل  ��شطرت 
ديونها  ����ش��رتد�د  عن  عجزت  �ن  بعد 

على مدى عامني".
"وز�رة  �أن  �حل�����ش��ي��ن��اوي،  وت���اب���ع 
وذ�ت  �لغنية  �ل�����وز�ر�ت  م��ن  �لنفط 
�المكانيات �لكبرية ومن غري �ملنطقي 
�ن ال ت�شدد م�شتحقات �شركة حكومية 
يعتمد �نتاجها على �لتمويل �لذ�تي".

ور�أى �ن "ذلك ي�شب يف عدم ت�شجيع 
�لوطنية وي�شب يف �شالح  �ل�شناعة 

�ال�شتري�د من �خلارج".
يذكر �أن �شركة �أور �لعامة لل�شناعات 
�ل���ه���ن���د����ش���ي���ة، ق����د �أن�������ش���ئ���ت م��ط��ل��ع 
وبا�شرت  �ملا�شي  �لقرن  �شبعينيات 
ق�شمني  وت�شم   ،1973 ع��ام  بالعمل 
ب�شناعة  يخت�س  �أحدهما  �إنتاجيني 
�لكهربائية  و�الأ����ش���اك  �ل��ق��اب��ل��و�ت 
مب��خ��ت��ل��ف �ل��ق��ي��ا���ش��ات و�الأح����ج����ام، 
و�الآخ����ر ه��و ق�شم م��ع��ام��ل �الأمل��ن��ي��وم 
ومقاطع  �شفائح  ب��اإن��ت��اج  ويخت�س 
ويعمل  قيا�شاتها،  مبختلف  �الأملنيوم 
�آالف منت�شب  �أكرث من 3  �ل�شركة  يف 

�الخت�شا�شات  خمتلف  م��ن  ح��ال��ي��ًا 
�لفنية و�لهند�شية.

�ور  "�شركة  �إن  �حل�شيناوي،  وق��ال 
تعترب من �ل�شركات �ل�شاندة لوز�رتي 
�لكهرباء و�لنفط وعدد من �لوز�ر�ت 
�الخرى وتغطي حاجتها من خمتلف 
م��ن��ت��ج��ات �ل�����ش��رك��ة م���ن �ل��ق��اب��ل��و�ت 
لاأ�شف  "لكن  و�ردف  و�ال�شاك"، 
�ل�شديد �ن �غلب �لوز�ر�ت ال ت�شدد ما 

بذمتها من ديون لل�شركة".
ولفت، �إىل �أن "�شركة �ور تعمل وفق 
فيها  ويعمل  �ل��ذ�ت��ي  �لتمويل  نظام 
�كرث من 3200 منت�شب بو�قع 2600 
و600  �ل��د�ئ��م  �مل���اك  ع��ل��ى  منت�شب 

�الج��ر  ن��ظ��ام  وف��ق  يعملون  منت�شب 
"�جمايل  �أن  على  م�شددً�  و�لعقود"، 
�ل���دي���ون �مل���رت�ك���م���ة ع��ل��ى وز�رت�����ي 
�لنفط و�لكهرباء يبلغ نحو 30 مليار 

دينار".
"�لديون  ب���اأن  �حل�����ش��ي��ن��اوي،  و�أف����اد 
دي��ن��ار على  مليار  ب��و�ق��ع 27  ت��ت��وزع 
و350  وم��ل��ي��اري��ن  �ل��ك��ه��رب��اء  وز�رة 

مليون دينار على وز�رة �لنفط".
رغم  �لكهرباء  "وز�رة  �أن  و�أو���ش��ح، 
تقوم  �ن��ه��ا  �ال  �ل��ك��ب��رية  مديونيتها 
ب�شورة  �ل��دي��ون  م��ن  ج��زء  بت�شديد 
للمو�د  جتهيز  وجبة  كل  ومع  دوري��ة 

�ملطلوبة".

تعاون  "عدم  �أن  �حل�شيناوي،  ويجد 
بات  دي��ون��ه��ا  ت�شديد  يف  �ل�����وز�ر�ت 
�لوطنية  �ل�شناعة  بتعطيل  يت�شبب 
وال�شيما �شركة �ور �لتي تعد �ل�شركة 
باإنتاج  �ملخت�شة  �لباد  يف  �لوحيدة 

�لقابلو�ت و�ال�شاك".
"�لوز�ر�ت حني حتتاج  �أن  و�أ�شاف، 
تزويدهم  يجري  �ور  �شركة  منتجات 
ال  �ل����وز�ر�ت  �ن  �ال  ف��وري��ة  ب�شورة 
وفق  �ل�شركة  م�شتحقات  بدفع  تقوم 

�لعقود �ملربمة بني �لطرفني".
و�ن��ت��ف��د �حل�����ش��ي��ن��اوي �الج������ر�ء�ت 
"�لوز�ر�ت  �إن  ق���ائ���ا  �ل�����وز�ري�����ة 
�لقطاع  م�شتحقات  ت�شدد  �الحت��ادي��ة 

�خلا�س نقد� وتتلكاأ ومتاطل بت�شديد 
�شركة  ك��ون��ه��ا  �شركتنا  م�شتحقات 
الأن  �أ���ش��ف��ه  ع���ن  م��ع��رب��ًا  حكومية"، 
�شعيف  لل�شناعة  �حلكومي  "�لدعم 
جمال  يف  وال�شيما  �شلبيًا  يكن  مل  �إن 

�شرف �مل�شتحقات �ملالية".
موؤ�شر  "ذلك  �ن  �حل�شيناوي  وي��رى 
�شالح  يف  ي�شب  ال  وخ��ط��ري  �شلبي 

�ل�شناعة �لوطنية".
�لديون  "عدم ت�شديد  �أن  و�شدد، على 
متويل  يعرقل  �ن  �شاأنه  من  لل�شركة 
بعملية  �لد�خلة  �الولية  �مل��و�د  �شر�ء 
على  �شلبا  ي��وؤث��ر  وب��ال��ت��ايل  �الن��ت��اج 

وترية �لعمل و�النتاج". 

�حل�شيناوي  ��شاد  �لوقت،  ذ�ت  ويف 
ب���وز�رت���ي �الت�����ش��االت و�ل���دف���اع يف 
جم����ال ت�����ش��دي��د م�����ش��ت��ح��ق��ات ع��ق��ود 
�لتجهيز �لتي تربم معهما، موؤكد� �ن 
تتمثل  �لديون  ت�شديد  عدم  "م�شكلة 
�لنفط  عر�قيتني هما  باأغنى وز�رتني 

و�لكهرباء".
�ملتلكئة  �ل��وز�ر�ت  "مقا�شاة  ب�  ولوح 
�مام  ملفاتها  وفتح  �لديون  بت�شديد 
ه��ي��ئ��ة �ل���ن���ز�ه���ة وال���ش��ي��م��ا �مل��ل��ف��ات 
�ملتعلقة بال�شفقات �ملربمة مع �لقطاع 
�لعقود  "تدقيق  ب�  مطالبًا  �خلا�س"، 
�ملربمة بني دو�ئر �لوز�ر�ت و�شركات 
بالدعم  حتظى  �لتي  �خلا�س  �لقطاع 

على ح�شاب �لقطاع �لعام".
"دو�ئر  �أن  �حل�����ش��ي��ن��اوي،  و�أك������د 
ل�شركات  نقدً�  بالدفع  تقوم  �لوز�ر�ت 
ومتاطل  تتاأخر  فيما  �خلا�س  �لقطاع 
ومن  �لعام  �لقطاع  ل�شركات  بالدفع 

بينها �شركة �ور".
بع�س  يف  "�لتفاف  ع���ن  وحت�����دث، 
دو�ئر �لوز�ر�ت على تعليمات جمل�س 
�ل�������وزر�ء �خل��ا���ش��ة ب��دع��م �مل��ن��ت��وج 
م��ع �شركات  �ل��ت��ع��ام��ل  �ل��وط��ن��ي ع��رب 
"وجود  �ىل  ملمحا  �لعام"،  �لقطاع 
���ش��ب��ه��ات ف�����ش��اد م��ن خ���ال �ال���ش��ر�ر 
ع��ل��ى �ل��ت��ع��ام��ل م��ع ���ش��رك��ات �ل��ق��ط��اع 
�خلا�س �لتي تعود ملكية بع�شها �ىل 

م�شوؤولني حكوميني".
وعز� �حل�شيناوي ��شباب عدم تعاون 
بع�س �لدو�ئر �حلكومية مع �شركات 
�لقطاع �لعام �ىل �ن "�شركات �لقطاع 
�لعام ال تدفع كومي�شنات للم�شوؤولني 
عن �بر�م عقود �لتجهيز فيما �شركات 

�لقطاع �خلا�س قادرة على ذلك".     
ي�شري حاليا  "�النتاج  �أن  �إىل  و�أ�شار، 
�آل��ي��ة  م��ع  وين�شجم  ج��ي��دة  ب�����ش��ورة 
�ل��وز�ر�ت  مع  �ملربمة  �لعقود  جتهيز 

�ملعنية و�لقطاع �خلا�س".
"�جمايل  �أن  �حل�����ش��ي��ن��اوي،  وب���ني 
م��ب��ي��ع��ات �ل�������ش���رك���ة �ل�����ش��ه��ري��ة م��ن 
�ل���ق���اب���ل���و�ت و�ال������ش�����اك وم��ق��اط��ع 
بني  م��ا  ي���رت�وح  �المل��ن��ي��وم  و�شفائح 
مليون  و500  وم��ل��ي��اري��ن  م��ل��ي��اري��ن 

دينار".  
وكانت �إد�رة �شركة �أور �لعامة ك�شفت 
عن   )2022 ح��زي��ر�ن  )منت�شف  يف 
ت�شجيل �رتفاع يف �نتاجها ومبيعاتها 
دو�ئ��ر  جتهيز  موؤكدة  �حل��ايل،  �لعام 
من  م���رت  ك��ي��ل��و   1000 ب����  �ل��ك��ه��رب��اء 
�يار  �شهر  خال  و�ال�شاك  �لقابلو�ت 
طن   500 نحو  وت�شويق  �ملن�شرم 
�ىل  �المل��ن��ي��وم  و�شفائح  مقاطع  م��ن 
و�شوريا  وتركيا  �ملحلية  �ال���ش��و�ق 

خال �الأ�شهر �لقليلة �ملا�شية.

هددت بفتح ملفات م�ؤ�س�سات ر�سمية تتعامل مع القطاع اخلا�ص

�ضركة حكومية تقا�ضي وزارة النفط وتطالبها باأكرث من ملياري دينار

ك�سفت �سركة حك�مية عن الت�جه لمقا�ساة 
وزارة النفط ومطالبتها بت�سديد مليارين 

و300 ملي�ن دينار، م�ؤكدة ان الدي�ن 
المتراكمة على وزارتي النفط والكهرباء 

والبالغة نح� 30 مليار دينار اخذت تنعك�ص 
�سلبا على وتيرة االنتاج بال�سركة، وهددت 

بفتح ملفات م�ؤ�س�سات ر�سمية تتعامل مع 
القطاع الخا�ص.

 بغداد/ املدى

على  �لبيان،  و�شدد �حلمد�ين، بح�شب 
�لو�حد  �لفريق  ب��روح  "�لعمل  �أهمية 
�شح  �أزم��ة  لتجاوز  �جلميع  وم�شاندة 
مل�شتحقيها  �ملياه  �أي�شال  وتاأمني  �ملياه 

ويف عموم �ملحافظات".
ناق�شو�  "�ملجتمعني  �أن  �لبيان،  وتابع 
بعمل  �ل�شلة  ذ�ت  �لق�شايا  م��ن  ع���ددً� 
�لوز�رة ويف مقدمتها �خلطة �لزر�عية 
�ل�شتوية للمو�شم �لقادم و�لت�شديد على 
�أهمية مر�قبة خطة �الإرو�ء با�شتخد�م 

�الأقمار �ل�شناعية".
م�شروع  م�شودة  "مناق�شة  �إىل  ولفت، 
�ىل  �ملفتوح  �ل��ري  من  �لتحول  قانون 
لهذ�  �أهمية كربى  �ملغلق و�إعطاء  �لري 
كقانون  ب��اإق��ر�ره  و�الإ���ش��ر�ع  �ملو�شوع 
باعتماد  �ل��وز�رة  �شيا�شة  مع  يتما�شى 
�شح  ملو�جهة  �حلديثة  �ل��ري  �أ�شاليب 

�ملياه".
"�الجتماع �شهد �ي�شًا  �أن  �لبيان،  و�أكد 
دجلة  حلو�شي  �مل��ائ��ي  �مل��وق��ف  عر�س 
للمتغري�ت  وفقا  ورو�فدهما  و�لفر�ت 

وحجم �ملتطلبات".
ونوه، �إىل �أن "�ملجتمعني �شوتو� قبل 
ختام �للقاء على م�شروع مذكرة �لتفاهم 
بني وز�رة �ملو�رد �ملائية يف �لعر�ق مع 
نظريتها وز�رة �ملو�رد �ملائية �لطبيعية 
مذكرة  وم�شروع  رو�شيا  يف  و�لبيئة 
 )wPS( �ل��وز�رة و�شركة  للتفاهم بني 
من  للتخفيف  و�الأم��ن  و�ل�شام  للمياه 

�لتحديات ذ�ت �ل�شلة باملياه".
"�ملجتمعني  �أن  �إىل  �ل��ب��ي��ان،  وم�شى 
ممثليات  حتويل  على  �ي�شًا  �شوتو� 
�ملركز �لوطني الإد�رة �ملو�رد �ملائية يف 

�ملحافظات �ىل �شعب".
ع��ل��ى ج���ان���ب �آخ������ر، �أك�����د ب���ي���ان �آخ���ر 
�لفنية  "�ملاكات  �أن  �ل�������وز�رة،  ع���ن 
�حلفر  ف��رق��ة  يف  �لعاملة  �ملتخ�ش�شة 
للمياه  �لعامة  للهياأة  و�لتابعة   120
�أعمالها  �أجن��زت  دي��اىل،  ف��رع  �جلوفية 
م���ن ح��ف��ر ب��ئ��ر م���در����ش���ة �خل���ن���دق يف 
بعمق  ق��ز�ن��ي��ة  ناحية  ت��ر���ش��اق  منطقة 
لرت/ ب���8  تقدر  جيدة  وباإنتاجية  78م 

�ملدر�شة  لطاب  �ملياه  لتوفري  وذلك  ثا، 
و�ال����ش���ت���ف���ادة م����ن �مل����ي����اه �جل��وف��ي��ة 
ومع  �ملتعددة  �ليومية  لا�شتخد�مات 

بدء �لعام �لدر��شي �جلديد".
يف  �ملائية  �مل��و�رد  "مديرية  �أن  وتابع، 
�أعمالها  كرباء ق�شاء �لهندية، تو��شل 
طر�ريد  �أم  قناة  من  �ل�شمبان  ب��اإز�ل��ة 
وبا�شتخد�م �لطريقة �مليكانيكية، وذلك 
الإي�شال �ملياه لذنائب �جلدول وت�شغيل 
وتاأمني  هناك  �لعاملة  �ال�شالة  حمطات 

�حل�ش�س �ملائية لاأر��شي �لزر�عية".
و�أكد �لبيان، �أن "مديرية �ملو�رد �ملائية 
�أعمالها  تو��شل  �مل�شيب  م�شروع  يف 
بتنظيم �شاخة 4 بريج بهدف �ل�شيطرة 
على �لتوزيعات �ملائية وحتقيق �لعد�لة 

و�إي�شال �ملياه للذنائب".
لت�شغيل  �لعامة  "�لهياأة  �أن  �إىل  ولفت، 
مديرية  دج��ل��ة،  نهر  ح��و���س  و�شيانة 
�شعبة  �ل��ن��ج��ف،  يف  �مل��ائ��ي��ة  �مل������و�رد 
مع  تتعاون  �حلرية  يف  �ملائية  �مل��و�رد 
للقيام  للمديرية،  �لتابع  �الآل��ي��ات  ق�شم 
بتطهري نهر �أبو حان �لو�قع يف ناحية 
�حلرية، وذلك برفع �لرت�شبات �لطينية 
�ل�شرب  ت��اأم��ني و���ش��ول مياه  �أج��ل  م��ن 
�لو�قعة  للب�شاتني  �ملائية  و�حل�ش�س 

يف ذنائب �النهر".
�شيانة  "مديرية  �أن  �ل��ب��ي��ان،  و�أردف 
�لري و�لبزل يف حمافظة ذي  م�شاريع 
وتطهري  تنظيف  �أع��م��ال  ت��و����ش��ل  ق��ار 
�لق�شب  نبات  من  �حلمار  هور  م�شالك 

و�إز�ل������ة �ل��رت���ش��ب��ات �ل��ط��ي��ن��ي��ة ب��ه��دف 
�ملياه  جلريان  عالية  �ن�شيابية  حتقيق 

باجتاه �الأهو�ر".
وذكر، �أن "مركز �لدر��شات و�لت�شاميم 
�مليكانيكية  �لهند�شة  /ق�شم  �لهند�شية 
�لعام  �الإ���ش��ر�ف  وق�شم  و�لكهربائية 
�لب�شرة،  يف  �ملختربية  و�لفحو�شات 
�لك�شف  ب����اإج����ر�ء  ب��اأع��م��ال��ه  م�����ش��ت��م��ر 
�ملوقعي على �أعمال تنفيذ م�شروع ماء 

�لب�شرة �النبوبي".
�لدر��شات  "مركز  �أن  �لبيان،  و�أو�شح 
�الإ�شر�ف  ق�شم  �لهند�شية  و�لت�شاميم 
�ل��ع��ام و�ل��ف��ح��و���ش��ات �مل��خ��ت��ربي��ة يف 
�لفحو�شات  ح��ال��ي��ًا  ي��ج��ري  و�����ش���ط، 
�مل���خ���ت���ربي���ة مل�������ش���روع ت��ب��ط��ني ق��ن��اة 
�ل���رو����ش���ان، وف��ح�����س درج����ة  �حل��دل 
�لعا�شرة  �لطبقة  �لرت�بية/  لاإمائيات 
و�ملنفذ من قبل مديرية �شيانة م�شاريع 

�لري و�لبزل يف و��شط".
�مل���و�رد  م��دي��ري��ة  "ماكات  �أن  و�أك����د، 
�مل��ائ��ي��ة يف و�����ش���ط/ ���ش��ع��ب �مل����و�رد 
تعمل  و�ل��دب��وين،  �لزبيدية  يف  �ملائية 
مبتابعة وتطبيق نظام �ملر��شنة جلميع 
�شعبة،  ك��ل  ح����دود  ���ش��م��ن  �مل�����ش��خ��ات 
ب�شورة  �ملياه  توزيعات  تنظيم  بهدف 

ع��ادل��ة وت��وف��ري �مل��ي��اه �خل����ام جلميع 
�حل�ش�س  وت��اأم��ني  �الإ���ش��ال��ة  جممعات 

�ملائية �ملقررة".
�ل��ع��ام��ة  "�لهياأة  ق��ي��ام  ع���ن  وحت�����دث، 
فني  �جتماع  بعقد  لل�شدود و�خلز�نات 
�ملاكات  �شم  �ملو�شل  �شد  م�شروع  يف 
�لهند�شية  و�ملاكات  �ل�شد  يف  �لعاملة 
من  وع��ددً�  �لهياأة،  مركز  يف  �ملخت�شة 
�لدوليني �ملخت�شني يف جمال  �خلرب�ء 

�ل�شدود".
وم�شى �لبيان، �إىل �أن "�الجتماع جرت 
يف  �جل��اري��ة  �الأع��م��ال  مناق�شة  خ��ال��ه 
�ل�شد مت�شمنة �لتح�شية و�شامة �ل�شد، 
و�شبل  �ملعوقات  �أه��م  على  و�ل��وق��وف 
�إيجاد �حللول �لناجعة لها و�عتماد �آلية 
خمطط  كما  �الأعمال  �شري  ت�شمن  عمل 
يعترب  و�ل��ذي  �ملهم  �ملن�شاأ  ه��ذ�  يف  لها 

�كرب �شدود �لعر�ق".
ح���ذرت خلية �الع����ام �حل��ك��وم��ي، يف 
وقت �شابق، من تفاقم �أزمة �جلفاف يف 
�حلايل،  �خلريف  ف�شل  خال  �لعر�ق، 
وحت���دث���ت ع���ن م��زي��د م���ن �ل��ت��ه��دي��د�ت 

للزر�عة �ل�شتوية.
ون���ق���ل���ت �خل���ل���ي���ة، يف ب���ي���ان ت��ل��ق��ت��ه 
�ملائية  �مل��و�رد  وز�رة  "دعوة  )�مل��دى(، 
وباالأخ�س  للمياه  �مل�شتهلكة  �جلهات 
�لفاحية  و�جلمعيات  �لزر�عة  وز�رة 
�ال�شكان  ووز�رة  �ملحلية  و�حلكومات 
�لعامة  و�ال�شغال  و�لبلديات  و�العمار 
�جلادة  �لوقفة  ب�شرورة  بغد�د  و�مانة 
تر�شيد  خ��ال  م��ن  �مل��ي��اه  �شح  ملو�جهة 

��شتهاكها".
وح�شب  "�لوز�رة  �أن  �لبيان،  و�أ�شاف 
متابعتها ملجموعة من �لتنبوؤ�ت �جلوية 
للخريف �حلايل عرب �القمار �ل�شناعية 
�ملخت�شة ت�شري جميعها �ىل �أن �خلريف 
�حلايل �شيكون خريفًا جافًا مما �شيزيد 
�ل�شتوية  �ل��زر�ع��ة  ب�����ش��اأن  �ل��ت��ه��دي��د�ت 
�لر�بع  وينذر مبوجة جفاف وللمو�شم 
ع��ل��ى �ل���ت���و�يل مم���ا ���ش��ي��زي��د �مل��خ��اط��ر 

و�لتهديد�ت ب�شاأن �لزر�عة �ل�شتوية".
و�أ�شار، �ىل �أن "�لوز�رة طالبت �جلميع 
�مل�شتهلكة  �لقطاعية  �ملوؤ�ش�شات  �شو�ء 
تر�شيد  ب�شرورة  �ملو�طنني  �أم  للمياه 
�ال�شتهاك لتجاوز �الزمة �حلالية �لتي 
مير بها �لعامل �جمع و�لعر�ق على وجه 
�إي�شال  ت��اأم��ني  ول��غ��ر���س  �خل�شو�س 

�ملياه ملحطات �الأ�شالة".
�حلكومية  "�ملوؤ�ش�شات  �لبيان،  ودع��ا 
�ملخلفات  رم��ي  "عدم  �ىل  و�مل��و�ط��ن��ني 
�ل�شرف  ومياه  و�مللوثات  �ل�شناعية 
�الأنهر  مقاطع  يف  و�لنفايات  �ل�شحي 
بيئة  على  حفاظًا  و�لفرعية  �لرئي�شة 

�لنهر و�شحة �ملو�طن".

ا�ستخدام االأقمار ال�سناعية في مراقبة خطة االإرواء

املوارد املائية: نعمل على مواجهة "ال�ضح" وتاأمني املياه للجميع 

 بغداد/ املدى

قّررت وز�رة �ل�شحة �شمول �لفئات �لتي فوق �شن �خلم�س �شنو�ت بلقاح 
فايرو�س كورونا، فيما �أوعزت باإعطاء �جلرعة �لر�بعة على �أن تكون بعد 

�شتة �أ�شهر من �آخر جرعة.
وذكر بيان للوز�رة تلقته )�ملدى(، �أن "�لوز�رة قررت �عطاء �للقاح �مل�شاد 

لفايرو�س كورونا لاأعمار من 5 �شنو�ت ولغاية 12 �شنة".
)�ملعززة  �لر�بعة  �جلرعة  منح  �أي�شًا  قررت  "�لوز�رة  �أن  �لبيان،  وتابع 
�لثانية( من لقاح فايزر - بايونتك من قبل جماميع �الختطار و�ختياريا 
لبقية �لفئات على �ن تكون بعد �شتة ��شهر من �آخر جرعة لقاح من لقاحات 
كوفيد-19". وعلى �شعيد مت�شل، ذكر بيان �آخر للوز�رة �أن "وزير �ل�شحة 
هاين مو�شى �لعقابي ��شتقبل رئي�س �ل�شركة �لرتكية )نوح �أوغلو( �ملنفذة 
مل�شروع م�شت�شفى �ملعامل �شعة 100 يف بغد�د �لر�شافة و�لوفد وبح�شور 
مدير عام د�ئرة �مل�شاريع و�خلدمات �لهند�شية يف �لوز�رة ح�شام علو�ن 

ومدير عام د�ئرة �شحة بغد�د �لر�شافة �لدكتور عاء كاظم �ملحمد�وي".
وتابع �لبيان، �ن "�للقاء بحث عمل �ل�شركة �لرتكية و�لتاأكيد على �جناز 
�لازمة  �ملتطلبات  �ه��م  �ىل  �ال�شتماع  ومت  �ملعامل  م�شت�شفى  م�شروع 

لل�شركة لغر�س �الجناز وح�شب �لتوقيتات �ملطلوبة".
�ل�شركة  متطلبات  جميع  بتوفري  �أوع��ز  �ل�شحة  "وزير  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار، 
�لعمل  يف  تتقدم  �ن  على  �ل�شركة  وحث  �ملعنية  �جلهات  مع  وبالتن�شيق 
وت�شارع يف �الجناز للم�شت�شفى ملا له من �همية ملنطقة �ملعامل و�ملناطق 

�ملحيطة بها يف تقدمي خدمات �شحية للمو�طنني".
لل�شيطرة  �لوطني  "�ملركز  �أن  منف�شل،  بيان  �ل��وز�رة يف  �أكدت  ذلك،  �إىل 
خرب�ء  مع  �جتماعًا  عقد  �لعامة  �ل�شحة  د�ئ��رة  يف  �ملناعي  �لعوز  على 
�اليدز  �لب�شري/  �ملناعي  �لعوز  بفايرو�س  �ملعني  �ملتحدة  �الأمم  برنامج 

عرب �لد�ئرة �اللكرتونية".
وذكر �لبيان، �أن "�الجتماع ت�شمن مناق�شة م�شودة �خلطة �ل�شرت�تيجية 
�لتي  و�لتحديات  �ملعوقات  �هم  على  و�لوقوف  �ملقبلة  لل�شنو�ت �خلم�س 
�لعر�ق  يف  جن�شياأ  �ملنقولة  و�لعدوى  لايدز  �لوطني  �لربنامج  تخ�س 
و�إيجاد �حللول لها". وم�شى �لبيان، �إىل �أن "�الجتماع �نتهى �إىل �التفاق 
على عقد �شل�شلة من �الجتماعات لغر�س و�شع �ل�شيغة �لنهائية للخطط 
عن  �ملا�شي  �لثاثاء  يوم  �أعلنت  قد  �ل�شحة،  وز�رة  وكانت  �مل�شتقبلية". 

�ملوقف �الأ�شبوعي جلائحة كورونا. 
"�شجلت  �إن �ملخترب�ت �ل�شحية  �ل��وز�رة يف بيان تلقته )�مل��دى(،  وقالت 
�ملتعافني من  عدد  بلغ  فيما  3 وفيات،  و  بفايرو�س كورونا،  �إ�شابة   733

�ملر�س 505 حاالت".
"عدد متلقي �للقاح �مل�شاد لكورونا خال �ال�شبوع �ملا�شي  و�أ�شافت، �أن 

بلغ 37024 �شخ�شا".

ال�ضحة جتيز اجلرعة 
الرابعة من لقاح كورونا

اأزمة ال�سح واإي�سال  اأم�ص االربعاء، العمل على م�اجهة  اأكدت وزارة امل�ارد املائية، 
االإرواء  خطة  مراقبة  على  �سددت  فيما  املحافظات،  جلميع  م�ستحقيها  اإىل  املياه 
اأن  )امل��دى(،  تلقته  ال���زارة  عن  ر�سمي  بيان  وذك��ر  ال�سناعية.  االأقمار  ب�ا�سطة 
"وزير امل�ارد املائية مهدي ر�سيد احلمداين تراأ�ص االجتماع الرابع والت�سعني لهياأة 
الراأي /التا�سع ل�سنة ٢٠٢٢ وبح�س�ر وكالء ال�زارة الفني واالداري وامل�ست�سار الفني 

واخلرباء واملدراء العامني كافة يف ال�زارة وت�سكيالتها".
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 بغداد / املدى

لك���رة  �لوطن���ي  منتخبن���ا  يو�ج���ه 
نظ���ره  �ل�ش���االت  د�خ���ل  �لق���دم 
منتخ���ب ُعم���ان، �لي���وم �خلمي����س 
يف مت���ام �ل�شاعة �خلام�ش���ة م�شاء 
�جلول���ة  �شم���ن  بغ���د�د،  بتوقي���ت 
�لثاني���ة م���ن مباري���ات �ملجموع���ة 
�الأوىل لبطول���ة �آ�شي���ا لك���رة �لقدم 
د�خل �ل�شاالت �جلارية يف جمّمع 
�لعبد�لل���ه  �شع���د  �ل�شي���خ  �ش���االت 
مبدينة �شباح �ل�شامل يف �لكويت.

وير�ه���ن مدرب منتخبن���ا �لوطني 
�الإير�ين حممد ناظم �ل�شريعة على 
عام���ل �لتحفي���ز �لنف�ش���ي لالعب���ن 
وحماول���ة معاجلة �خل�ش���ارة �لتي 
تعّر�شو� لها �أم���ام منتخب تايالند 
)2-3( �أم����س �الأول �لثالث���اء بع���د 
بذله���م جه���ودً� كب���رة يف مب���ار�ة 
�فتتاح مناف�شات �ملجموعة، و�لتي 
�أّكدت حاج���ة منتخبنا �لوطني �ىل 
�ال�شتقر�ر يف ت�شكيلته و�ملحافظة 

على �جلهد �لبدين.
وح���اول العب���و منتخبن���ا �لوطني 
�مت�شا�س �لزخم �لهجومي للفريق 
�لتايالندي و�ل�شيطرة على �أجو�ء 
�للق���اء م���ن خ���الل �لنق���ل �ل�شري���ع 
للكرة، و��شتغ���الل �لفر�س �ملُتاحة 
للفري���ق و�لت���ي عل���ى �أثره���ا جنح 
يف ت�شجي���ل ه���دف �ل�شب���ق �الأول 
�له���دف  �أ�ش���اف  وبعده���ا  مبّك���رً�، 
�لثاين، وكان من �ملمكن �ن ي�شتمّر 
�لتف���ّوق بالنتيج���ة و�الأد�ء لغاي���ة 
�الأول وبهدف���ن،  �ل�ش���وط  �نته���اء 
يف  �أخط���اء  �رتك���ب  فريقن���ا  لك���ن 
�ملناط���ق �لدفاعي���ة كّلفت���ه ت�شجيل 

هدف �لتقلي�س من قبل تايالند .
ويبدو �أن �ل�شريع���ة مل يدرك جّيدً� 
قّوة وخط���ورة �لفريق �لتايالندي 
وكيفّي���ة �لتعام���ل مع���ه، ومل ينجح 
فريقن���ا باملحافظ���ة عل���ى �لهدف���ن 
و�شم���ح بت�شجي���ل ه���دف �لتعادل، 
مّم���ا �أعط���ى �لفري���ق �ملناف�س دفعة 
معنوّي���ة كب���رة لت�شجي���ل �أهد�ف 

�أخرى، وجن���ح بذلك و�شّجل هدف 
�لتفّوق �لثالث .

�ملبار�ة خرجت من �شيطرة مدّربنا 
والعبين���ا وظه���ر �الإجه���اد عليه���م 
نق���اط  بخ�ش���ارة  �للق���اء  لينته���ي 
�ملبار�ة �الأوىل، حيث كان �جلميع 
�لبطول���ة  بد�ي���ة  تك���ون  �أن  ياأم���ل 
�ل�شلبي  �إيجابّي���ة ولي�س بال�ش���كل 

�لذي �شاهدناه.

ُعمان تخ�سر من الكويت
وكان منتخ���ب ُعمان ق���د خ�شر هو 

م  �الآخر من منتخ���ب �لكويت )منظِّ
�لبطول���ة( بنتيج���ة قا�شي���ة )7-2( 

مع �الأد�ء �ل�شلبي.
وياأم���ل �لُعماني���ون تعوي����س تلك 
�خل�شارة تلك بلقاء ��شتعادة �الأمل 
�أمام �أ�شود �لر�فدي���ن، �إال �أن يقظة 
العبين���ا �شتك���ون له���م باملر�ش���اد، 
مرماه���م،  ُته���ّدد  حماول���ة  ول���كل 
وُيك���ن �أن يقلب���و� طاول���ة �للق���اء 
ل�شاحلهم بفعل �الأدو�ت �لهجومّية 
وتكتي���ك �مل���درب �ل�شريع���ة �ل���ذي 
�لفن���ي  �لدع���م  منحه���م  يف  جن���ح 

�الأوىل  �ملب���ار�ة  بع���د  و�ملعن���وي 
تاأّهب���ًا الإع���ادة �لت���و�زن �ملطل���وب 
�ليوم. عل���ى العبينا ن�شيان مبار�ة 
تايالند و�لرتكيز على مبار�ة ُعمان 
�لتي �شتعيد �الأمل للفريق من �أجل 
خطف بطاق���ة �لتاأّهل للدور �لثاين 

ومو��شلة م�شو�ر �لبطولة .

اأوزبك�ستان جتتاز 
تركمان�ستان 

�أوزبك�شت����ان  منتخ����ب  وك�ّش����ر 
ع����ن �أنياب����ه مبّك����رً�، بع����د �أن حقق 

�نت�شارً� �شاحقًا على تركمان�شتان 
بنتيج����ة 8-0 يف جمّم����ع �ش����االت 
�شم����ن  �لعبد�لل����ه،  �شع����د  �ل�شي����خ 
مناف�ش����ات  م����ن  �الأوىل  �جلول����ة 
�لي����وم  يف  �لثاني����ة،  �ملجموع����ة 
�آ�شي����ا  �الفتتاح����ي لبطول����ة كاأ�����س 
لك����رة �لق����دم د�خل �ل�ش����االت �لتي 
ت�شّيفه����ا �لكويت حت����ى �لثامن من 

ت�شرين �الأول �ملقبل.
�أه����د�ف  ت�شجي����ل  عل����ى  وتن����اوب 
 : م����ن  كل  �الأوزبك����ي  �ملنتخ����ب 
د�ف����رون ت�شوريي����ف )6( وم�شرب 

و�ختي����ار  و22(   13( عادل����وف 
وديل�ش����ود  و33(   15( روبيي����ف 
�لدي����ن  وفخ����ر   )30( رحمت����وف 
�شاخ����ر�م )34( و�أك����ر عثمان����وف 

.)40(

القناعي : بطولة 
ا�ستثنائية

�لع����ام  �الأم����ن  �أك����د  جهت����ه  م����ن 
�لق����دم  لك����رة  �لكويت����ي  لالحت����اد 
ومدي����ر �لبطولة �ش����الح �لقناعي، 
�أن جماه����ر ك����رة ق����دم �ل�ش����االت 
�شتك����ون عل����ى موع����د م����ن �ملُتع����ة 
و�الإث����ارة بعد �نط����الق �ملناف�شات، 
مب�شارك����ة �أقوى منتخب����ات �لقارة 
بك����رة �ل�شاالت. و��ش����اف "عملت 
�للجن����ة �ملحلي����ة �ملنظم����ة للبطولة 
جمل�����س  رئي�����س  نائ����ب  برئا�ش����ة 
لك����رة  �لكويت����ي  �الحت����اد  �د�رة 
�لق����دم لل�ش����وؤون �لفني����ة و�الإد�رية 
هايف �لديح����اين، وجميع �للجان 
�لعاملة �ملنبثق����ة منها، على تنظيم 
بطول����ة ��شتثنائي����ة، بع����د توف����ر 
كافة �الإمكانيات له����ا، للخروج بها 
�إىل ب����ّر �الأمان، وحتقي����ق �لنجاح 
�لذي يليق بتاريخ �لكويت �لز�خر 
بت�شيي����ف �لبطوالت عل����ى �أر�شها 

وو�شط جماهره.
�الحت����اد  رئي�����س  �أن   " و�أو�ش����ح 
�لكويت����ي عبد �لل����ه �ل�شاهن يتابع 
�ال�شتع����د�د�ت ع����ن كث����ب، وعم����ل 
بجد من �أجل تذلي����ل كافة �لعقبات 
و�ل�شع����اب �لت����ي تو�ج����ه �للجن����ة 
�ملنظمة �ملحلية، وجاءت تعليماته 
للجميع ب�شرورة تق����دمي كل �ُشبل 

�لر�حة للمنتخبات �مل�شاركة".
" �إن �جلماه����ر  �لقناع����ي  وخت����م 
�لتي �شتح�ش����ر مناف�شات �لبطولة 
يف جمّم����ع �ش����االت �ل�شي����خ �شع����د 
�لعبد�لل����ه مبدين����ة �شب����اح �ل�شامل 
وم�شتمتع����ة  مرتاح����ة  �شتك����ون 
باالأد�ء �لفني، مع �شرورة �لتاأكيد 
على دخول وخروج �جلماهر من 

دون �شعوبات تذكر.

 بغداد / املدى  

حتقيق  م��ن  �لعر�قية  �الأن��دي��ة  جنحت 
�الأول  �ليوم  يف  ملونة  ميد�ليات  ثالث 
�الأب��ط��ال  �لعربية  �الأن��دي��ة  بطولة  م��ن 
�نطلقت  �ل��ت��ي  �ل��ه��و�ئ��ي��ة،  ل��ل��در�ج��ات 
�الأرب���ع���اء مبدينة  �أم�����س  م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا 

�لالذقية �ل�شورية.
و�أك��������د �مل���ن�������ش���ق �الإع�����الم�����ي الحت����اد 
يف  و�ملتو�جد  �شليم،  �شاجد  �لدر�جات 
�شبعة  �أن   " �ل�شورية  �لالذقية  مدينة 
بطولة  مناف�شات  يف  ���ش��ارك��ت  �أن��دي��ة 
�أندية  وه��ي  للرجال  �لعربية  �الأن��دي��ة 
ق��ن��اة �ل�����ش��وي�����س �مل�����ش��ري، و�ل��ق��د���س 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، و�ل����الذق����ي����ة وب�����ردى 
�ل�شناعة  وناديا  �ل�شورية،  و�ملحافظة 
يف  ���ش��ارك��ت  فيما  �ل�شعبي،  و�حل�����ش��د 
هي  �أن��دي��ة  �أرب��ع��ة  �ل��ن�����ش��اء  مناف�شات 
وب��ردى  �لفل�شطيني  و�لقد�س  ن���وروز 

و�ملحافظة �ل�شورين ".
�الأول  �ل��ي��وم  مناف�شات  �أن  و�أ�شاف" 
�شهدت تاألق فريق �لرجال ب�شباق فرقي 
�شد �ل�شاعة مل�شافة 55 كيلو مرت، حيث 

حّقق نادي �ل�شناعة �ملركز �الأّول ونال 
�حل�شد  نادي  وجاء  �لذهبّية،  �مليد�لية 
و�مل��ي��د�ل��ي��ة  �ل��ث��اين  ب��امل��رك��ز  �ل�شعبي 

باملركز  �ملحافظة  ناديا  وحل   ، �لف�شّية 
وكذلك  �ل��رون��زي��ة،  و�مليد�لية  �لثالث 

نادي بردى ثالث مكّرر".

�ل��ن�����ش��اء يف  م��ن��اف�����ش��ات  " �ن  وت���اب���ع 
 42 مل�شافة  �ل�شاعة  �شد  �لفرقي  �شباق 
�ملحافظة  نادي  تفوق  �شهدت  كيلو مرت 

�مليد�لّية  ونال  �الأول  باملركز  حل  �لذي 
باملركز  نوروز  ن�شاء  وجاءت  �لذهبّية، 
�لثاين وخطفن �مليد�لّية �لف�شّية ، فيما 
حّل نادي بردى �ل�شوري باملركز �لثالث 

وح�شد �مليد�لية �لرونزية ".
�ليوم  مناف�شات  �شتت�شمن   " و�أو�شح 
�ل�شاعة  �شد  �ل��ف��ردي  �شباق  �خلمي�س 
كيلو   130 مل�شافة  و�ل��ن�����ش��اء  ل��ل��رج��ال 
ر�حة  �جلمعة  غد  ي��وم  و�شيكون  م��رت، 
جديد  من  �ملناف�شات  و�شتعود  للفرق، 
�شباق  �شيقام  حيث  �ملقبل  �ل�شبت  يوم 
�لفردي �لعام للرجال مل�شافة 130 كيلو 

مرت، وكذلك �لفردي �لعام للن�شاء".
بطولة  مناف�شات  حتكيم  يف  وي�شارك 
�الأن����دي����ة �ل��ع��رب��ي��ة ل���ل���درج���ات ث��الث��ة 
�لر�شا  عبد  د.رق��ّي��ة  هم  عر�قين  حكام 
و�حلكمان جمال ح�شن و�شرمد �شهيل 
ي�شارك  ن���وروز  ن��ادي  �أن  يذكر   . جن��م 
ويّثله  و�مل��ت��ق��ّدم��ات،  �لفتيات  بفئتي 
ك��ط��ر�ن  "زهر�ء  ُه����ّن:  الع��ب��ات  �أرب��ع��ة 
و�شوزي دل�شاد ولنيا هادي   و�ملحرتفة 
�ل�����ش��وري��ة �أم��ي��م��ة ن��ي��وف، حت��ت قيادة 

�ملدرب �شرو�ن �شامي.

مو�جهة مثرية بني منتخبنا ونظريه �لُعماين يف بطولة �آ�سيا

 متابعة / املدى

�أعلنت جلنة �حلكام يف �حتاد كرة �لقدم �ختيار �حلكم �لدويل علي 
�شب���اح لقيادة مبار�ة كاأ�س �ل�شوبر بن نادي �ل�شرطة بطل �لدوري 
�ملمتاز ون���ادي �لكرخ بطل �لكا�س، و�لتي �شتق���ام يف ملعب �ملدينة 

�لدويل بالعا�شمة بغد�د، يف �لثاين من ت�شرين �الأول �ملقبل.
ويتاأّل���ف �لطاق���م �لتحكيمي �لدويل من علي �شب���اح حكمًا لل�شاحة، 
وي�شاعده �لدولّيان حيدر عبد �حل�شن و�أمر د�ود، بينما مت �إناطة 

مهّمة �حلكم �لر�بع للدويل يو�شف �شعيد. 
وُيع���د �شب���اح من ح���ّكام �لنخب���ة يف �لع���ر�ق و�آ�شي���ا، ومت موؤّخرً� 
تكليف���ه م���ع طاقمه �مل�شاع���د من قبل �الحت���اد �الآ�شيوي لك���رة �لقدم 
لقيادة نهائي م�شابقة كاأ�س �الحتاد �الآ�شيوي بن �شوجديانا جيزك 
�الأوزبك���ي وكو�الملب���ور �ملاليزي، �ملُق���ّرر �إقامته���ا يف �خلام�س من 

ت�شرين �أول �ملقبل، يف �لعا�شمة �الأوزبكية ط�شقند.
م���ن جهة �أخرى، و�شل �ىل مدينة �أربي���ل �ملحا�شر �لدويل �مل�شري 
جمال �لغندور قادمًا من �لعا�شم���ة �مل�شرّية �لقاهرة لالإ�شر�ف على 

�ملع�شكر �لتدريبي للحكام يف مدينة �أربيل. 
وكان يف ��شتقبال �لغندور نائب رئي�س جلنة �حلكام يف �حتاد كرة 

�لقدم د.حممد كاظم عرب وع�شو جلنة �حلكام �ر�شالن قادر.
وبا�شر �ملحا�شر �لدويل �مل�شري باإلقاء عدد من �ملحا�شر�ت �ملهّمة، 
وبع����س �لتعدي���الت �جلدي���دة يف قان���ون ك���رة �لقدم عل���ى �حلّكام 

�ملتو�جدين يف مدينة �أربيل.
وياأت���ي مع�شك���ر ح���كام �لك���رة يف مدينِة �أربي���ل يف �إط���ار مفرد�ت 
�حت���اد �لكرة لتطوير قابلّيات �حل���ّكام وحت�شرهم بال�شكل �ملتمّيز 
النطالقة �ملو�شم �لك���روي �ملقبل، حيث يعدُّ هذ� �ملع�شكر و�حدً� من 
�ملحّط���ات �لت���ي �عتمدتها جلنة �حلكام يف �الحت���اد لتطوير قدر�ت 

�حلكام.
ويعد �ملحا�شر �لدويل �مل�شري جمال �لغندور من �حلّكام �لدولين 
يف م�ش���ر، و�شب���ق �أن تر�أ�س جلن���ة �حلكام �مل�شري���ة لثالث فرت�ت 
ب���د�أت م���ن 2005 - 2008، ويف ع���ام 2016، و�آخرها كان يف عام 
2019، ورف����س �لعم���ل حاليًا مع خب���ر �لتحكي���م �الإنكليزي مارك 

كالتينرج بعد تعيينه رئي�شًا للجنة �حلكام باالحتاد �مل�شري.

�سباح يقود كاأ�س 
�ل�سوبر.. و�لغندور 

ُيحا�سر يف �أربيل
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 الدوحة/ خا�ص باملدى 

�أكد خالد حممد �ل�شويدي، مدير �أول عالقات 
�ل�ش���ركاء باللجن���ة �لعلي���ا للم�شاريع و�الإرث 
 FIFA لقطري���ة، �إن بطول���ة كاأ����س �لع���امل�
قط���ر 2022 ه���ي �لن�شخ���ة �الأك���ر مالءم���ة 
تاري���خ  يف  �الإعاق���ة  ذوي  م���ن  للم�شجع���ن 
�ملوندي���ال، م�ش���رً� �إىل �أن قط���ر جنحت يف 
�الرتق���اء باملعاير �لعاملي���ة الإتاحة �لو�شول 
و�حلركة خالل �الإع���د�د ال�شت�شافة �الأحد�ث 
ت�شم���ن  خ���الل  م���ن  �لك���رى،  �لريا�شي���ة 
متطّلبات �مل�شّجعن من ذوي �الإعاقة يف كافة 
جو�ن���ب �لتخطي���ط و�لعملي���ات �لت�شغيلي���ة 

للبطولة.
وق���ال �ل�شوي���دي �إن �جله���ود �لهائل���ة �لت���ي 
بذلته���ا قط���ر لتنظي���م �لن�شخة �الأك���ر �إتاحة 
يف تاري���خ كاأ�س �لعامل �شت�شع �لقائمن على 
تنظيم �لن�شخ �لتالية من �ملونديال �أمام حتدٍّ 
كبر، للو�شول �إىل ه���ذ� �مل�شتوى من �إتاحة 
مر�ف���ق وخدم���ات �لبطول���ة للم�شجع���ن من 
ذوي �الإعاقة، وهو �إجناز �أ�شبحت قطر على 
بعد خط���وة و�حدة من حتقيقه خالل �حلدث 
�ملرتق���ب �لذي تنطلق مناف�شات���ه بعد �أقل من 

�شهرين.
و�أ�شاف �ل�شوي���دي �أن ��شت�شافة قطر لكاأ�س 
�لعامل لعبت دورً� هامًا يف متّيز قطر ب�شهولة 

�لو�ش���ول و�حلركة ل���ذوي �الإعاقة يف جميع 
�أنح���اء �لب���الد، م�ش���رً� �إىل �لت���ز�م �لدول���ة 
منذ �لبد�ي���ة بتنظيم �لن�شخ���ة �الأكر �شمواًل 
و�إتاح���ة يف تاري���خ كاأ����س �لع���امل، من خالل 
�إ�ش���ر�ك جمتم���ع ذوي �الإعاق���ة يف ت�شمي���م 
مالع���ب ومر�فق �لبطولة، مع توظيف �أف�شل 
�ملمار�شات �لتي توؤّكد على �أهّمية �إ�شهاماتهم 
يف و�ش���ع �لت�شامي���م للخدم���ات و�مل�شاحات 

�شة للم�شّجعن من ذوي �الإعاقة. �ملخ�شّ
وكان���ت �للجن���ة �لعلي���ا ق���د �أ�ّش�ش���ت منت���دى 
ة جتمع  �لتمك���ن يف �لعام 2016، وهو من�شّ
ذوي �الإعاق���ة و�ملوؤ�ّش�ش���ات �ملمثل���ة له���م يف 
�أنح���اء قطر، ولع���ب دورً� مهمًا يف �لتخطيط 
ل�شم���ان ت�شمي���م و�إن�ش���اء مر�ف���ق ريا�شي���ة 
وبني���ة حتتّية تنا�شب كاف���ة �حتياجات ذوي 

�الإعاقة.

مونديال قطر �لأكرث ُمالءمة لذوي �لإعاقة 

 عمـار �سـاطع
معالي الكلمة

رمبا منحت م�شاركة منتخبنا �لوطني يف بطولة �الأردن �لدولية 
�لودي���ة �لرباعي���ة، جترب���ة مهّم���ة لفري���ٍق مت ت�شكيل���ه ب�شعوبة 
وجتميع���ه قب���ل �أيام قليل���ة ببغد�د قب���ل �أن يكتمل عق���د ح�شور 
عنا�ش���ره، يف ح���دود �لعا�شم���ة َعّم���ان، قب���ل �نط���الق �لبطولة 

بيومن فقط، ومبالٍك تدريبي وطني موؤقت!
مّت  عنا�ش���ر  جتري���ب  �أن  ه���و  ظه���ر  �ل���ذي  �حلقيق���ي  �ملوؤ�ّش���ر 
��شتدعاوؤه���ا للم���ّرة �الأوىل �ىل �ل�شاحة �لدولية يف بطولة توؤّثر 
نتائجه���ا على قائمة �لت�شنيف �ل���دويل �ل�شهرّية، كونها تز�منت 
مع �أيام ) FIFA DAY ( وهو �أمر يدخل �شمن ح�شابات ُمعّينة 

وفقًا للنتائج �ملتحققة!
���َز م�شارك���ة منتخبن���ا �لوطن���ي يف مبار�تي���ه �لت���ي لعبها  م���ا مَيّ
�أم���ام منتخب���ي �شلطنة ُعم���ان و�شوريا كان���ت تلك �لثق���ة �ملهّمة 
�لت���ي منحها م���درب �ملنتخب ر��ش���ي �شني�شل ومالك���ه �مل�شاعد 
لع���دد م���ن �لالعبن �جُلدد �لذي���ن ُزَج بهم من �أج���ل دعم �ملنتخب 
بدماء جديدة وب���ّث روح �ملناف�شة بوجود هكذ� خليط ممزوجًا 
ب���ن العبي �خلرة و�آخري���ن من �ل�شباب �ىل جان���ب ��شتقطاب 
عنا�ش���ر متّيزت يف ح�شورها وغابت عن �ل�شاحة �لدولية طيلة 

�لفرت�ت �ملا�شية.
ال �أري���د �حلدي���ث يف ه���ذه �مل�شاح���ة ع���ن �لنتيج���ة �لنهائية يف 
َبُه منتخبنا �لوطني من  ح�شولنا على �ملركز �لثال���ث، الأن ما َك�شِ
م�شاركت���ه يف بطولة �الأردن �لدولي���ة �لرباعية، كانت �أهم بكثر 
م���ن تعادلن���ا �لر�شم���ي �ملح�شوب م���ع �شلطنة ُعم���ان وخ�شارتنا 
بف���ارق ركالت �جلز�ء ت�شنيفًا يف �لبطولة، وفوزنا على �شوريا 

بهدف.
فالرنام���ج �ل���ذي تعامل ب���ه �ملدرب ر��ش���ي �شني�شل م���ع �الأيام 
�ملُخت�ش���رة للتح�شر�ت وتو�فد �لالعبن �أعط���ى �نطباعًا �أّوليًا 
وتكّر����س بتع�شيق منظوم���ة خطوط �للعب يف �ملب���ار�ة �الأوىل 
وبن���اء �لهيكل �لفعلي وتنفيذها على �الأدمي �الأخ�شر يف �ملبار�ة 
�لثانية، ورمبا كان ذلك ُكله حتت ُم�شمى منح �لفر�شة الأكر عدد 

ممكن من �لالعبن.
وحت���ى نكون �أك���ر و�شوحًا، ف���اإن �أكت�شاف جيل ك���روي جديد 
يك���ن �العتماد عليه م�شتقباًل كانت م���ن �أبرز �أّولويات ��شتعد�ء 
�مل���الك �لفني لالعب���ن منهم مرخا����س دو�شكي وه���ر�ن �أحمد 
و�أحم���د عبد �حل�شن و�آالي فا�شل، �ىل جانب جتديد منح �لثقة 
بالعبن برز �أغلبهم يف �لفرتة �ل�شابقة مثل مناف يون�س و�أمر 
�لعماري وح�شن عبد �لكرمي وكر�ر عامر وجتريب كل من حمزة 
عدنان وعبا����س حممد وزيد حت�شن وحممد علي عبود و�شهاب 
رز�ق و�آ�ش���و ر�شتم، �إ�شاف���ة �ىل �الإبقاء على كل من جالل ح�شن 
و�أي���ن ح�ش���ن وح�شن عل���ي و�إبر�هيم باي����س و�أجمد عطو�ن 
و�شرك���و كرمي، كدعامات �أ�شا�شية مهّمة و�لرتكيز على خرتهم 

�ملوؤّثرة ودورها يف �ملو�جهات �لدولّية �لر�شمّية.
م���ن �ملهم ج���دً� �أن يكون هن���اك و�شوحًا عام���ًا يف عملية �ختبار 
�لالعب���ن خا�ش���ة يف مثل هكذ� بط���والت ودية تدريبي���ة، جُتّدد 
�ملنتخب���ات ت�شكيالته���ا م���ن خاللها ب���ن فرتة وفرتة �أخ���رى، �إذ 
من غ���ر �ملعقول يبقى �العتماد على ت�شكيل���ة ثابتة ملدة طويلة، 
وهك���ذ� ج���رت �لعادة يف �إ�شاف���ة العبن ُجدد و�ختب���ار �لبع�س 
فنّي���ة حتت���اج �ىل  م���ن �ختي���ار�ت  �الآخ���ر و�لنتيج���ة توليف���ة 

�ختبار�ت وّدية تاأّهبًا لال�شتحقاقات ر�شمّية.
ومثل تلك �الأهمية يفرت�س �أن ُتطّبق على �أر�س �لو�قع وباأجندة 
تق���رتب من �الإبقاء على تدريبات �لالعبن بن فرتة و�أخرى، �أو 
�ال�ش���ر�ر عل���ى خو�س مباري���ات �ختبارّية �له���دف منها جتميع 
�لالعب���ن ورف���ع حال���ة �الن�شجام بينه���م ومنحهم فر�ش���ة بعيدً� 
عن �ل�شغوط���ات وتوفر مع�شكر�ت تدريبية تتخّللها مو�جهات 
تدريبّي���ة لرف���ع ق���در�ت �لالعب���ن ومنحه���م �الحت���كاك �لفن���ي 

�ملطلوب.
م���ن وجهة نظري، كنت �أمتّنى �أن يت���م ت�شكيل منتخب رديف �أو 
منتخ���ب ظّل، و�أن يت���م جتميعه يف فرت�ت زمنّي���ة معروفة وفقًا 
الأجندة و��شحة كما كان معمول به يف فرت�ت �شابقة من �لعقود 
�ملا�شي���ة، و�ن يتم �لرتكيز على ��شتدع���اء العبن يجيدون عمل 
�لف���و�رق �لفنية ويجيدون �للع���ب يف �أكر على �أن يتم �ختباره 
من خالل مباريات �ل���دوري وتطعيمه بعنا�شر �أخرى تكون يف 

�أمّت �جلاهزية �لفنية.
�أقول.. �إن بطولة �الأردن �لودية، كانت �أ�شبه باحلدث �لذي �أظهر 
لنا �لقابلّي���ات �لبعيدة عن �الأ�شو�ء، برغم عدم قناعة �لكثر من 
�ملهتّم���ن و�ملولعن بال�شاأن �لكروي، لكن �حلقيقة �أن �جلود من 
�ملوج���ود، وهذه حقيقة الب���د �أن يدركها من يع���ي حجم �لتغير 
و�الإ�ش���ر�ر على بناء جيل كروي م�شتقبل���ي ويبحث عن وجوه 

جديدة، ويطالب باال�شتقر�ر �لفني فيما بعد!

بنا من بطولة �لأردن؟ ماذ� َك�سِ

الموؤ�ّسر الحقيقي الذي ظهر هو اأن تجريب 
عنا�سر تّم ا�ستدعاوؤها للمّرة الأولى الى 

ال�ساحة الدولية في بطولة توؤّثر نتائجها 
على قائمة الت�سنيف الدولي ال�سهرّية، 

كونها تزامنت مع اأيام ) FIFA DAY ( وهو 
اأمر يدخل �سمن ح�سابات ُمعّينة وفقًا 

للنتائج المتحققة!

مدرب كرة ال�سالت ُيراهن على التحفيز النف�سي 
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غزلت لهم غزال رقيقا فلم اجد ..... 
لغزلي ن�ساجا فك�سرت مغزلي

 هذا البيت لالمام الغزالي ليتجه بعده 
مت�سوفا . ولكن غزله ال زال �سادحا , ولم 
يتخذ هذا البيت ذريعة . وقيل لنا , لمن 
تلقي مزاميرك يا داود , لنقول متدرعين 
بالحديث النبوي : ) من رائ منكم منكرا 

فليغيره بيده ومن لم ي�ستطع بل�سانه 
ومن ال ي�ستطع فبقلبه وذلك ا�سعف 

االيمان ( . فالكتابة تجمع اليد والل�سان 
. وبما ان ال�سكوت من الر�سا ’ فال ن�سكت 

عن الحق تجنبا لح�سرنا مع ال�سيطان 
االخر�س ’ او �سهود الزور .

الدورة اخلام�سة احلالية ’ جاءت مكملة للدورات 
االرب���ع لتزيد طينهن بله باالن�سداد الذي يق�سي 
�سنته االوىل . بجردة متناهية يف الب�ساطة وهم 
ممثلي ال�سعب ومرددين ق�سما يق�سم الظهر , مل 
نلم�س جه���دا ا�ستثنائيا ازاء ح���االت ا�ستثنائية 
وح�سرا من جلان االخت�سا�س املت�سدين لل�ساذ 
والالمعق���ول واالمقبول وغ���ري القانوين وغري 

الد�ستوري وفق اب�سط مقايي�س االداء .
نع���م اثب���ت الربمل���اين العراق���ي ان���ه) اال�ستثناء 
ال���ذي اثب���ت القاع���دة( فالقاع���دة ال حتت���اج اىل 
م�سوغات , اذ ان القانون االقت�سادي كان �ساريا 
يف روم���ا القدمي���ة او امرباطورية االنكا بنف�س 
درج���ة �سالح���ه الي���وم . لي�س���ت هن���اك ظ���روف 
خا�س���ة لثقاف���ة او دي���ن او �سيا�س���ات ميك���ن ان 
تلتف حول هذا القانون . قائدا وحكومة ت�ساب 
على ما يب���دو بغرور ال�سلطة . حيث ان التاريخ 
االقت�س���ادي لديه �سج���ل طويل م���ن ال�سيا�سات 
احلكومي���ة الت���ي ف�سلت , كونه���ا كونها و�سعت 
عل���ى نحو يتجاهل قوان���ن االقت�ساد . وي�ساعد 
امل�ست�ساري���ن والفال�سفة الق���وى النتاج اي عدد 
م���ن اخلط���ط الت���ي ت�سري عل���ى نح���و اقت�سادي 
غ���ري م�سوؤول , لكنه���م دائما ما يك�سف���ون . لذلك 
ف���ان االقت�سادي احل���ق هو من )ال يك���ون اثريا 
اب���دا عن���د امل�ستبدي���ن والدمياغوجي���ن . فه���و 
معه���م �سيكون دائم االزعاج . وكلما ثبت لهم يف 
انف�سه���م ان اعرتا�ساته تقف على ار�س �سلبة , 

زادهم كرها له (.
فاب���رز ا�ستثناء ال���ذي ا�س�س لثب���ات القاعدة هو 
االمتيازات اال�ستثنائية من الراتب اىل التقاعد , 
وه���و يعلم علم اليقن انه يخالف قانون اخلدمة 
املدني���ة من جمي���ع الوج���وه وهو كقان���ون عام 
بدون ا�ستثناء �ساذ ا�س�سه احتالل, هذا ما يجعل 

امل�ستفي���د غري عاب���ئ بجميع ال�س���ذوذ يف االداء 
والظواهر كونه يراها من زاويته غري ال�سرعية 
كلي���ا , فامللف���ات اال�ستثنائية الناجم���ة عن االداء 
الربملاين كث���ريه ومن�سجمه مع حج���ر اال�سا�س 

اال�ستثنائي يف امتيازاته . الذي هو الثمن .
فه���م اي الربملانيون يعلم���ون او املفرت�س كذلك 
التجاري���ة  بعالقاته���م  ماأزوم���ون  جريانن���ا  ان 
نتيج���ة العقوب���ات و الرك���ود احلا�س���ل يف دبي 
واالم���ارات ال�سغ���رية االخ���رى , وم���ا يتعر�س 
ل���ه االقت�س���اد الرتكي م���ن انكما�س ع���ال يتمثل 
 , الرتكي���ة  الل���رية  وتده���ور  عالي���ة  ببطال���ة 
ف�س���ال ع���ن التده���ور ال�س���ارخ يف االقت�سادين 
القوي���ان  ال�سري���كان   . واالي���راين  ال�س���وري 
للع���راق ب�سب���ب العقوبات املالي���ة واالقت�سادية 
الدولي���ة . ليتح���ول التاج���ر العراق���ي اىل العب 

جت���اري وم���ايل وو�سيط , �سريط���ة تاأدية دوره 
يف حت�سي���ل العمل���ة االجنبي���ة من م���زاد البنك 
املرك���زي باأي ثم���ن وحتت اي ذريع���ة ’ مبا فيها 
اال�ستقرار االقت�س���ادي وجتفيف موارده املالية 
. ) مظه���ر حمم���د �سال���ح / االقت�س���اد الريع���ي 
املركزي وم���اأزق انفالت ال�س���وق / �س37/36 
/20131( . ال���دول التي تعاطين���ا معها جتاريا 
ا�ستهالاكيا اثن���ان منهما قطعا ماء الرافدين , مل 
ن�سمع وف���دا برملاني���ا ي�سم برملاني���ن يتمتعون 
بعالقات مريحة م���ع االخ االكرب لي�سغطوا على 
برملانيي دول املنبع , يف اخطر ملف , اقت�ساديا 
تنموي���ا دميغرافي���ا . وهكذا مل���ف ال %90 من 
ايراد العراق ومعا�سه وهو قانون النفط والغاز 
ال���ذي ا�ستك���ى من���ه ال���رف لط���ول االقام���ة , هل 
ب�سب���ب التحا�س�س ام النظ���رة احادية اجلانب 

من خ���الل ا�ستثنااآت االمتي���ازات ام كالهما , ام 
انتظار التحا�س�س ق�سري النظر ؟.

وهك���ذا مل���ف الكهرب���اء العتي���د ال���ذي مل ت�س���ل 
�س���روره ملنت�سب���ي اخل�س���راء ع���ادة, مل ن�سم���ع 
حت���ركا نوعي���ا ام���ام ا�ستثن���اء يثب���ت القاع���دة 
التاريخي���ة ل���دور الربمل���ان , لن�س���ل اىل معا�س 
النا����س اليوم���ي م���ن خ���الل املوازن���ة باعتب���ار 
احلكوم���ة املمول االوحد للت�سغي���ل واال�ستثمار 
والتوظي���ف , على االقل وكح���د ادنى ي�ستوجب 
اقراره���ا احرتما للناخب لك���ي ال يحرج وي�سمع 
كلم���ات االغلبي���ة ال�سامتة باللوم عل���ى املراهنة 
, ولكن ن�سم���ع اي�سا عن امل�سك���وت عنه برملانيا 
مثال مل���ف الف�سائي���ن وملف املناف���ذ واجازات 
اال�سترياد االنفالتية املعومة , والقا�سم امل�سرتك 
االعظم هو ملف الف�ساد ال�سر املف�سوح منذ فجر 
دميقراطيتن���ا العتيدة . حي���ث مت و�سع الرقابة 
املالية يف جتمي���د لت�سبح خيال ماأته والله اعلم 
. لن�سم���ع الي���وم 9/25 ويف ال�سحافة الر�سمية 
بالبن���ط العري�س عن تبخ���ر 800 مليون دوالر 
م���ن خزينة هيئة ال�سرائ���ب اي اكرثمن ترليون 
دينار عراقي . ه���ذا ما �ساهم به الربملان اجلديد 
يف ك�س���ف ج���زء من جب���ل الثلج ال���ذي يتمرجح 

مزهوا �سلفا يف بحر الف�ساد بدعم حيتانه .
خال�س����ة م����ا تقدم ب����ات م����ن املوؤك����د ان الربملان 
احل����ايل واخوته ال�سابقن ه����م نوائم توائم اال 
م����ا مارحم ربي ملن �ساع����وا ومل ي�سعيوا ولكن 
م�سهود لهم فقط باال�ستقامة واللوائح املن�سية . 
كونهم لي�����س لديهم عالقة باحلبل ال�سري خارج 

الربملان .
ولذلك كان وال زال احلراك ال�سعبي هو الربملان 
احلقيق����ي عملي����ا عندم����ا ا�سق����ط حكوم����ة كانت 
تختزل �سلبيات وعرثات من ورثتهم , اذن هناك 

عالق����ه طردية بن قلة الناخب����ن وف�سل ال�سلطة 
الت�سريعي����ة , والعك�����س ا�س����ح . ولك����ن احلراك 
ال�سعب����ي غالبا ما يرتب����ط باملبا�سر من املطاليب 
م����ن جدول الفقر اىل البطال����ة و�سوال للخدمات 
اال�سا�سي����ة ’ وهذا موؤ�س����ر كاف على غياب امللف 
االقت�س����ادي يف ج����دول اعمال الربمل����ان اذ ترك 
للج����ان االخت�سا�س وما تتو�سل له من قناعات 

وتوافقات .
لي�س اال�سالح����ات ممكنة اال اذا �سغط املجتمع 
عل����ى ال�سلط����ة , وال تتوق����ف فق����ط عل����ى �سغط 
النخب����ة بوج����وب اع����ادة �سياغ����ة �سرعيته����ا , 
فغالبي����ة اال�سالحات هي نتيجة �سغط املجتمع 
. والج����ل احليلول����ة دون االزم����ة الناجم����ة ع����ن 
الف�س����اد االخالقي للنظ����ام . )اأن �سين����غ / الفكر 
يف ال�سن اليوم / ترجمة د.حممد حمود / �س 
180 / 2019 ط االوىل ( . ق����د يت����ذرع البع�س 
الع����وام مب����ا يتعل����ق بدرج����ة الوع����ي  ب����ادراك 
ب�سب����ب االمي����ة اجلدي����دة والدج����ل امل�ساح����ب 
ولك����ن املطال����ب اال�سا�سي����ة كافي����ه الزاحة اغلب 
امل�سبب����ات حيث الوعي بها ب����ات بديهية وعرف 

عند املحرتفن .
ولك����ي ال تتكرر الظواهر املعرقلة عموما , ومبا 
اننا دميقراطي����ة نا�سئة يقت�سي اكم����ال اركانها 
الد�ستورية الت�سريعية من خالل الغرفة الثانية 
للربملان لي�سند وت�سنده املحكمة االحتادية امام 
تغ����ول الربملان ولكي ال يخ�سع جمل�س ال�سيوخ 
العراق����ي البت����زاز الربمل����ان , ينبغ����ي د�ست����ورا 
متناغ����م وفل�سف����ة بروؤي����ة عراقي����ة تعل����و عل����ى 
الهوي����ات الفرعية . ترع����ى اوال الف باء التنمية 
امل�ستدامة البني����ة التحتية للهيكل اجلديد يبنيه 
جي����ل جديد عراق����ي اله����وى وال����راأي ال�سديد , 

حيث عقمت ال�سعارات املتحا�س�سة .

العدد )5274( ال�سنة الع�سرون - اخلمي�س )29( اأيلول 2022

اإذا مل ُتن�س���ف خ�سمَك فال �سدقت بحديث ومقال. انتهت التعبئة �سد النظام 
ال�ساب���ق بتداعيه)9/4/2003(, فلم تبق جدوى لن�س���ف كّل ما قام به. نعم, 
املعار�سة حتتاج اإىل الت�سقيط فقط, ولكن بعد هداأة النفو�س, والنعمة التي 
نزلت على املعار�سة االإ�سالمية, البد ِمن اإعطاء كّل حٍق حّقه, قدحًا اأو مدحًا. 
تل���ك مقدمة للحديث عن رمزية ن�سب »كهرمانة واالأربعن َحراِمي«, يف زمن 

طوفان االختال�س.
لطة )17/7/1968( �ُسنت حرب �سد االختال�س,  بعد تغلب البعث عل���ى ال�ُسّ
كانت جلان الَتّحقيق تفاجئ املديرين واملحا�سبن, وَمن يثبت تورطه ُيعتقل 
ح���ااًل. جرى ذلك بنواحي الِع���راق كافة. ثم ق�سوا عل���ى الع�سابات وال�سقاة 
الذي���ن عبث���وا باأمن النا����س, وحدوا ِم���ن الو�ساطة, وكر�سوا ذل���ك يف اأعمال 
���ة, ف�س���اع مقطع ِمن م�سرحي���ة حينها ي���ردده الفنان قا�سم امل���الك: »بي�س  فنَيّ

تعينت؟ بالوا�سطة«.
م���ا اأرجح���ه, كان وراء ت�سيي���د ُن�س���ٍب ل�»كهرمان���ة واالأربعن حرام���ي«, تلك 
احلمل���ة. ُد�سن العم���ل فيها )1969( واأجُن���ز)1971(, بيد الَنّح���ات الِعراقّي 
حممد غني حكمت)ت: 2011(. تقف زوجة علّي بابا مرجانة)كهرمانة( فوق 
اخلواب���ي متلوؤها ماًء. اأما منا�سب���ة الكتابة عن الُنّ�سب, الذي طاملا �ساهدناه 
ب�ساحة كهرمانة, حتطيمه بالندكروز دفع رباعي )1/5/2022(, ع�سية عيد 

العمال العاملي.
بعينيات جف���ت اخلوابي, فظه���رت �سحيفة »طريق  اأتذك���ر يف منت�س���ف ال�َسّ
ع���ب« بكاريكات���ور عمي���ق بداللته: ظهور روؤو����س اللُ�سو�س ِم���ن اأفواه  ال�َسّ
�س���ام وقته���ا اللُ�سو�سي���ة اأم املاء؟ حينه���ا مل تكن  اخلواب���ي. فه���ل ق�س���د الَرّ

عبَيّة. اللُّ�سو�سية ظاهرة, لكن املاء كان ينقطع عن اأحياء بغداد ال�َسّ
ج�س���د الُنّ�س���ب حكاية عل���ي بابا, وهو م���ا اأُ�سي���ف ل�»األف األف ليل���ة وليلة«, 
فبع����س الن�س���خ القدمية ج���اءت خاليًة من���ه, الكنز الذي عرث علي���ه احَلطاب 
علي بابا م�سادفة. عندما �ساهد ل�سو�سًا اأمام كهٍف مغلق ب�سخرٍة, يقولون: 
»افت���ح يا �سم�س���م«, فاأزيحت, وو�سعوا الكنوز الت���ي �سرقوها داخل الكهف, 
ث���م خرجوا بالعبارة نف�سها, وملا ابتع���دوا, اقرتب احلطاب ِمن الكهف وقال: 

»افتح يا �سم�سم« فدخل ونقل ِمن الكنوز, وخرج بالعبارة نف�سها.
اأخ���ذ قا�سم باب���ا علمًا برثوة اأخي���ه املفاجئة, ففهم ال�ّسر من���ه, وذهب, وقال: 
»افت���ح ي���ا �سم�سم«, وبع���د جمع ما جمعه ِم���ن الكهف ن�سي العب���ارة, وملا عاد 
اللُّ�سو����س قتل���وه. جاء علي باب���ا ووجد اأخاه مقتواًل داخ���ل الكهف, فحمله 

ودفنه.
و�س يبحثون عَمن مات له قريب, كي يقتلوه, فتعرفوا على  بعدها اأخذ الل�سُ
دار عل���ي بابا, فج���اء رئي�سهم بهيئة تاجر زيت, حتم���ل قافلته اأربعن خابية 
���ة(, وطل���ب ِمْن علي باب���ا املكوث عنده ليل���ًة واحدة, مع  )الب�ستوك���ة العراقَيّ
ب�ساعت���ه, وكانت ع�سابته االأربعون خمتبئ���ن يف اخلوابي, اإال اأَنّ كهرمانة 
�سع���رت باحليلة, فمالأت اخلوابي زيتًا �ساخن���ًا, واأغلقتها عليهم, فانتهى اأمر 
االأربعن حرامي���ًا, لي�سبح احَلطاب ثريًا بعبارة »افتح ي���ا �سم�سم«)األف ليلة 

وليلة).
ه بعد حتول فا�سية االختال�س,  ا- اآنذاك- �سوى جماله, لكَنّ مل ميثل الَن�سب لَنّ
عندم���ا اأخ���ذ اجلميع يتعامل مع امل���ال العام ب� »جمهول املال���ك«, حتى ممن ال 
تع���رف مذاهبهم ه���ذه املقولة, �سار الَن�سب رمزًا, لزم���ن عنوانه االختال�س, 
ولل�سحاب���ّي اأن�س بن العبا�س ب���ن مردا�س)ت: 18ه�(, وقيل جلده: »ال َن�َسَب 
���وِب اإْذ اأَنهَج فيه البلى/اأعَيا  اِقِع/كالَثّ الَي���وَم وال ُخّلًة/ ات�س���ع اخَلْرُق على الَرّ
اِنِع)ابن عقيل, �س���رح األفية ابن مالك(. اأقول: مل نتوهم  عل���ى ِذي احِليلِة ال�سَّ
اإذا قلن���ا: اإَنّ الذين ام�سك���وا مبفتاح كهف خزائن الِع���راق, واأهدوها الأحدث 
واأخب���ث م�ستعم���ر, ال يعت���ربون عبارة »افتح ي���ا �سم�سم« حكاي���ة, بل حقيقًة 

يعي�سونها, كلما فكروا مبا كانوا عليه, وما اآل احلال بهم اإليه.

لعل الحدث واالأبرز هو ما تنتظره ال�ساحة 
ال�سيا�سية يوم االأول من ت�سرين االأول 

؟ وما تحمله من تهديدات وخطورة في 
الت�سعيد والت�سعيد المتقابل, هذا لي�س 

مراهنة تاأملية دون اأدلة واإ�سارات حقيقية 
على االأر�س, فما يجري من فعاليات اأمنية 

واأنت�سار ع�سكري وتح�سيرات ال تنبئ فقط 
عن خطورة الو�سع بل تنبئ عن قرار 

مواجهة �سعب وقا�سي هذه المرة بدفع 
من قوى نافذه وتحت �سغط �سيا�سي محلي 

واإقليمي, وربما هو اإظهار حزم متاأخر 
وربما دفه حقيقي نحو حلول اأ�سواأ من 

ال�سيئة يتخذها االإطار وحلفائه في خطوة 
لما يظن اأنه تق�سي�س الأجنحة ال�سيد 

ال�سدر والمدنيين الت�سريين, بعد اأن ظهر 
�سعف عام واأهتزاز قوي في بنية العملية 

ال�سيا�سية ال�سائدة في العراق, وربما ر�سائل 
من اأطراف اإقليمية تت�سرر بهزيمة االإطار 

تقول ال يمكن ال�سكوت عن ذلك اأوال, 
ولمواجهة حقيقية من خلف قوى دولية 

موؤثرة من خالل ال�ساحة العراقية.

م���ع كل م���ا ذكرن���ا اأي�س���ا يب���دو اأن الو�س���ع يف 
بغداد مفت���وح على اأحتماالت ع���دة ترتكز لي�س 
يف بغداد وحدها ولك���ن بعوا�سم اأخرى للقرار 
العراقي, وهي اأربي���ل والنجف والرمادي, بعد 
اأن فقدت ال�سليمانية قدرتها على التاأثري الفعلي 
وال املو�س���ل الت���ي تتنازعها ال���والءات الغريبة 
عنه���ا وتخليه���ا عما كان يع���رف بعا�سمة ال�سنة 
يف العراق, اأ�سبح���ت الرمادي وحتديدا زعامة 
احللبو�س���ي _ اخلنج���ر املمثل االأه���م للمكون 
الوطني���ة  برمزيته���ا  النج���ف  تبق���ى  ال�سن���ي, 
ال�سي�ستاني���ة  املرجعي���ة  وبفرعيه���ا  والديني���ة 
واحلنان���ة عا�سم���ة الق���رار ال�سيعي ب���ال منازع 
م���ع وج���ود املناف�سة الت���ي ال ميك���ن اأن تنازعها 
ما يع���رف بالوالئي���ة االإيرانية م���ن الف�سل بن 
املك���ون ال�سيع���ي العراق���ي وب���ن ق���ادة ميكنهم 
�سح���ب الب�ساط من حتت النف���وذ االإيراين مهما 
كان قويا اأو موؤثر, ه���ذه العوا�سم الثالثة ال بد 
لبغ���داد اأن ت�سمع لهم وحت���اول التوفيق بن ما 
تري���د وبن م���ا تفر�س���ه طه���ران ووا�سنطن من 
حوار االأعداء عليها لتنج���و وينجو العراق من 
�س���راع رمبا ال يبقي من الع���راق �سوى اأر�سيف 

يف ذاكرة ال�سرق االأو�سط اجلديد.
 وال���ذي يالحظ ان���ه منذ تق���دمي رئي�س جمل�س 
النواب حممد احللبو����س ال�ستقالته , والرتكيز 
فيما يب���دو على هذا احلدث متجاهلن ورمبا مل 
يعطوا اأهمية حلدثن اأخرين ال تقل خطورتهما 
عن انعق���اد اجلل�س���ة, احلدث االأول ه���و انعقاد 
جل�س���ة املحكم���ة االأحتادي���ة العلي���ا للنظ���ر يف 
الدع���وى املقام���ة عل���ى رئي����س جمل����س النواب 
بخ�سو����س ع���دم د�ستوري���ة وقانوني���ة قب���ول 
اأ�ستق���االت نواب التيار ال�سدري من قبل رئي�س 
جمل����س النواب, بدون �سالحية له وغياب ن�س 
قانوين يحدد الطريق���ة اأو ير�سم م�سار قانوين 
له���ا, املحكم���ة االأحتادية رمبا ال ت�س���در قرارها 
هذا اليوم ويتم التاأجيل اإىل موعد اأخر باأنتظار 
والد�ستوري���ة  ال�سيا�سي���ة  التط���ورات  اأخ���ر 
لتتواف���ق معه���ا, اأو حتك���م ب���رد الدع���وى لكون 
املحكم���ة مل جت���د ما مين���ع د�ستوري���ا وقانونيا 
من تنفي���ذ رغبة نائب بالتخلي ع���ن م�سئوليته, 
وتلق���ي باللوم على الن���واب امل�ستقيلن الأنهم مل 
يكون���وا اأمناء على التخوي���ل واالإنابة ال�سعبية 
له���م, ه���ذا الق���رار واإن كان حمتم���ال ج���دا وق���د 
عودتنا املحكمة على مثل ه���ذه القرارات, لكنها 
�ست�سع���ل يف نف�س الوقت ن���ارا قد تطالها وتفقد 

فيه ما تبقى من اأحرتام وتقدير لدورها.
احلدث االأخر هو حديث النار حتت الرماد التي 
م���ن املمكن اأن يقلب االأم���ور راأ�سا على عقب من 
قبل التيار ال�سدري واأن�ساره الذين يت�سلحون 
مبقول���ة قائدهم الت���ي اأ�سحت عن���وان املرحلة, 
لن حتكم اإيران م���رة اأخرى, وال�سعار االأخر لن 
يحكمنا الدعي ابن الدعي, البع�س يف�سر �سمت 

قائ���د التي���ار ال�سدري على ع���دة اأحتماالت تبداأ 
م���ن عدم قدرته عل���ى اأتخاذ قرار مه���م ورئي�سي 
يعيد للتي���ار هيمنته على ال�سلط���ة ويك�سر ظهر 
االإط���ار, و�س���وال اإىل الق���ول اأن ال�سي���د مقتدى 
ال�سدر رمبا يفجر االأو�ساع يف الوقت املنا�سب 
ال���ذي يت���م ح�ساب���ه بدق���ه م���ن قب���ل م�ست�ساريه 
ومعاونيه واملكت���ب ال�سيا�سي للتيار, اأنا اأرجح 
مقول���ة اأن القرار االأن بي���د جماهري التيار وهي 
تعرف متى تتحرك ومتى تقول كلماتها والثمن 
معروف ومقدر �سلفا, ما ي�سعب االأمر هو تاأخر 
حرك���ة جماع���ة االإط���ار التن�سيق���ي وحلفائه���م, 
ورمب���ا �سيت���م تاأجيل اجلل�س���ة اإىل موع���د اأخر 

م�ساء اليوم ورمبا اإىل ما بعد ال�سبت.
احل���دث  اأ�ستب���اق  ميكنن���ا  ال  االأح���وال  كل  يف 
قب���ل وقوع���ه وال ميكنن���ا اأن نعط���ي راأي���ا كامال 
فيم���ا يجري وم���ا زال هن���اك مت�سع م���ن الوقت 
حل���دوث م���ا ال ميك���ن توقع���ه, امله���م م���ن قراءة 
خارطة التح���ركات الع�سكرية واالأمنية امل�سددة 
والت�سييق �سبه الكامل على احلركة يف �سوارع 
بغ���داد تنب���ئ ع���ن اأن الق���ادم ح���دث مب�ست���وى 
االنقالب ال�سيا�سي والع�سك���ري قادم, لكن هذه 
املرة يعنوان احلفاظ على هيبة الدولة وحماية 
املوؤ�س�سات العام���ة و�سرورة اأن مت�سي االأمور 
وف���ق اإرادة �سيا�سية تنتهي باأتف���اق ولو معوق 
وق�سري املدة لكنه يف نظر البع�س بداية حللحة 
االأمور خا�سة اإذا باءت بالف�سل حتركات التيار 
ال�س���دري يف ال�س���ارع وف�سل���ه يف من���ع انعقاد 
جل�سة جمل�س الن���واب, هذه قراءة �سبه واقعية 
ولكن من املوؤكد اأن ال�سدرين ال ميكنهم القبول 
بالواق���ع احل���ايل وخمرجاته ورمب���ا يلجوؤون 
اإىل ط���رق اأخرى ورمب���ا ت�سعيدية يف مواجهة 
م���ا ي�سمره االإطار التن�سيقي من خطط وبرامج 

مرحلية.
الغري���ب واإن كان ال�س���راع يف جوه���ره �سيعي 
_ �سيع���ي لكن اأمتدادات���ه وتفاعالته ال تتوقف 
عل���ى ال�ساح���ة ال�سيعي���ة فق���ط, ب���ل اأن املت�سرر 
االأكرب من حال���ة االإن�سداد الفو�سوي ال�سيا�سي 
مت����س م�سال���ح العراق ب�س���كل اأ�سا�س���ي اأ�سافة 
مل���ا ي�سكله ه���ذا ال�سراع من جت���ذر يف اخلالف 
العمي���ق بن تياري الداخ���ل واخلارج ال�سيعي, 
املالح���ظ اأي�س���ا اأن االأنتهازي���ة ال�سيا�سية التي 
متار����س خارج طريف الن���زاع ومن اأطراف عدة 
يف حماول���ة اأنتزاع تن���ازالت وم�سال���ح فئوية 
ال متث���ل منه���ج نفع���ي فق���ط, ب���ل متث���ل عوامل 
ح���رق وت�سعي���د للخ���الف و�س���وال اإىل مرحلة 
ك�س���ر العظ���م ب���ن جمي���ع االأط���راف, واخلا�سر 
االأك���رب الع���راق و�سعب���ه, وبالق���راءات البعيدة 
اأرى اأن مهم���ا تاأزمت االأم���ور وتقا�سم اخل�سوم 
اأ�س���الء الوط���ن, �ستاأتي حلظ���ة تاريخية لي�ست 
باحل�ساب���ات التقليدي���ة تعي���د كل �س���يء للمربع 
االأول وتعيد مللمة ال�سخ�سية العراقية الوطنية 

من جديد, رمبا جذوة ت�سرين �ستكون ال�سرارة 
الت���ي حترق فتيل الثورة والنار التي تخرج من 

التنور لالإعالن طوفان العراق املتحرر.
اإذا نح���ن اأمام �ساعات رمبا تكون طويلة ومملة 
وثقيل���ة حتم���ل معها رائحة فو�س���ى ودم وال بد 
م���ن تغلي���ب لغة العق���ل اأمام هي�سرتي���ا ال�سعور 
بالن�س���ر من قب���ل قادة االإط���ار ال �سيما ال�سقور 
منه���م املالك���ي اخلزعل���ي ومثن���ى ال�سامرائ���ي, 
وعل���ى �س���ركاء الوطن من عقالء الك���رد وال�سنه 
كب���ح جم���اح ه���وؤالء وع���دم اإعطائه���م الفر�س���ة 
لالإيغ���ال بال���دم العراقي م���ع اأ�ست���داد الدعوات 
ال�سعبية ملواجهة الو�س���ع القائم, الدم العراقي 
ال���ذي �سي�سفح ه���و من ر�سيد ال�سع���ب العراقي 
عن�س���ري  دين���ي  مذهب���ي  عن���وان  اأي  حت���ت 
مناطق���ي, وعلى هوؤالء اأن يعلم���وا اأن االإن�سداد 
ال�سيا�س���ي ال���ذي يواجهونه الي���وم ال ميكن اأن 
يك���ون ل�ساحله���م مهم���ا كان الدع���م اخلارج���ي 
قويا, طامل���ا القرار ال�سعبي متوجا بالرف�س لهم 
ومل���ا قادوا في���ه من قواعد خ���الل الع�سرين عاما 
املا�سي���ة, وعل���ى كل الق���وى الوطني���ة واملدنية 
والي�ساري���ة ومنه���ا التي���ار ال�س���دري و�سب���اب 
ت�سري���ن والنقاب���ات واالحت���ادات واملثقفن من 
ت�سكيل وعي عام وليكون �سوتا موحدا للعراق 
و�سعب���ه, واإن مل ي�ستلزم ذلك وحدة تنظيمية اأو 
اإط���ار جامع, عل���ى الوعي اجلماه���ريي ال�سليم 
واأن  ال�سعبي���ة,  املعار�س���ة  �س���وت  يق���ود  اأن 
يح���اول جاه���دا اأن ال ي���رتك زاوية عم���ل من اأن 
تك���ون خاليه من���ه, العمل اجلماه���ريي الواعي 
واملت�سع على طول وعر�س العراق هو من يقرر 
امل�س���ري, ولي����س حفن���ة االأحزاب م���ن املنتفعن 
والل�سو����س والطارئ���ن املرتبط���ن مب�سال���ح 
اأع���داء الع���راق واأولهم جارة ال�س���وء واخلراب 

اإيران ال�سيطانية.
اإن ق���راءات اأكرث تف���اوؤال ال تعط���ي م�ساحة اأمل 
ببداي���ة جديدة لعم���ل جمل�س الن���واب وخا�سة 
فيما يتعلق بجل�سة اليوم وطبيعتها, فهي ال تعد 
جل�س���ة طارئة بن���اء على مقت�سي���ات ومتطلبات 
الد�ستور والنظام الداخلي, فاجلل�سات الطارئة 
له���ا قواعد تتعلق مبعنى االأم���ر الطاري الذي ال 
يقب���ل التاأجي���ل, واأن يكون اأنعقاده���ا اأ�سال يف 
ف���رتة التعطي���ل ما بن ف�س���ل ت�سريع���ي واأخر, 
وه���ذا مل يتوف���ر اأ�س���ال يف ه���ذه الدع���وة, وال 
ميك���ن عده���ا جل�سة عادي���ة من ف�س���ل ت�سريعي 
حم���دد, وال ب���د م���ن دع���وة م���ن رئي����س جمل�س 
الن���واب لبداية الف�سل الت�سريع���ي اجلديد, يف 
كال احلال���ن ال اأظن ال من الناحية القانونية وال 
من الناحية الد�ستوري���ة اأن متتلك جل�سة اليوم 
�سفة امل�سروعية, مع مالحظة ت�ساعد الدعوات 
من اأطراف عدة ملقاطعة جل�سة اليوم, واإن كانت 
االأ�س���وات حل���د االأن حمدودة وغ���ري ذات قيمة 

تاأثريية يف �سنع موقف مهم ورئي�سي.

الأداء البرلماني اقت�صاديا

ثامر الهيم�س

ر�سيد اخليون

عبا�س علي العلي

َكهرمانة والأربعين 
َحراِمي.. الرمزية!

ما الذي �صيحدث بعد ا�صتقالة الحلبو�صي ؟
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ريت�شارد ويليامز، مبدع “ َمْن �إبتكر 
روجر ر�بيت “، هو �لحلقة بين 

�لع�شر �لذهبي للر�شوم �لمتحركة 
�لم�شنوعة باليد و�لر�شوم 

�لكومبيوترية �ليوم.  بمنا�شبة 
بلوغه �لثمانين، يروي لنيكوال�س 
رو كيف حّول �شفوفه �لدر��شية 

�لعليا عن �لكارتون �لى بر�مج 
كومبيوتر في منت�شف �لخم�شينات 

�إنتقل ويليامز �لى لندن للعمل 
على ما �شي�شبح فوزه �الأول بجائزة 

�لبافتا "�الكاديمية �لبريطانية 
لفنون �ل�شينما و�لتلفزيون" 

مّوله  �لذي  �ل�شغيرة“،  “�لجزيرة 
بالعمل في �لدعاية ل�شركات 
�لتلفزيون �لمنطلقة حديثا. 

)) عندم���ا �أت���ى جماع���ة م�س���ر ماغوو ] 
م�سل�س���ل كارتوين كال�س���يكي [ ل�س���نع 
بع����ض �العالن���ات ب���د�أت معه���م كمازج 
�ألو�ن، ويف غ�س���ون �س���تة �أ�س���هر كنت 
�أ�س���نع ر�س���وما متحرك���ة وخالل �س���تة 
�أ�سهر �أخرى كنت �أقوم باالإخر�ج. وتلك 
غدت حي        غرية “ بكونه )) مناق�س���ة 
فل�س���فية ت���دوم ن�س���ف �س���اعة، وفيل���م 
ل�س���اب غ�ض جد�، �إ�س���تغرق مني �سنعه 
ث���الث �س���نو�ت ون�س���ف ويف �ملر�ح���ل 
�ملبك���رة ذهب���ت مل�س���اهدة “ بامب���ي “ ] 
فيل���م كارتون كال�س���يكي [ وفّكرت، يا له 

من هر�ء ع���ذب. ذهبت مل�س���اهدته ثانية 
حني �إنتهيت من “ �جلزيرة �ل�سغرية “ 
فخرجت �أم�س���ي على �أربع من �لذهول. 
كما حدث م���ر�ت عديدة منذ ذلك �حلني، 
�أدركت �أنني ال �أعرف �سيئا. كيف فعلو� 
ذل���ك؟ �جل���و�ب كان �أن ميل���ت كال، وكل 
�ولئك �الآخرين �لعظ���ام، كانو� يعملون 

فيه.((

عندما ز�ر ويليام���ز هوليوود �أول مرة، 
يق���ول �ن���ه كان مرعوب���ا مب���ر�أى �لغرفة 
�خللفية للر�س���امني �كرث مما كان بلقائه 
مع جنوم �ل�س���ينما. )) كانو� خمل�س���ني 
بع�س���ا لبع����ض، لك���ن �ي�س���ا مع ق�س���وة 
حقيقية. �س���ئل بير ��ستينوف ذ�ت مرة 
عن �لعمل يف ديزين و�أول �س���يء تذّكره 
كان ’ كل �ولئ���ك �لرج���ال �لعجائز �لذين 

يعملون ويتحركون ب�سرعة. ‘ ((
ق���ال ويليام���ز �أن���ه كان يعم���ل م���ع ك���ني 
هاري����ض ل�س���بع �س���نو�ت قب���ل �ن يقول 
هاري�ض، )) رمبا ميكنك �أن تكون �سانع 
ر�سوم متحركة ((. وقتذ�ك كنت �أجتاوز 
�الأربعني من �لعمر، قائد� ل�س���توديو يف 
�أوربا وحائز� عل���ى �كرث من مئة جائزة 
عاملي���ة. مل �أكن بلغت بعد �خلم�س���ني من 
�لعمر حني قال يل �أنني ميكن �أن �أ�سبح 
�س���انع ر�س���وم متحركة ’’ جي���د ‘‘. لكنه 
كان حمق���ا يف ذلك الأن���ك ال تعرف �أبد� ما 
ال تعرف���ه. وله���ذ� �ل�س���بب كان �لعمل مع 
�ولئك �لرج���ال مفيد� ج���د�. �آرت بابينت 
كان معلم���ا بالفطرة. كن���ت وقتها وفرت 
ماال كث���ري� م���ن �لدعايات بحي���ث �أقفلنا 
�ل�س���توديو و�سار هو يعطي درو�سا عن 
�لر�سوم �ملتحركة. كان �أمر� مثري� جد�، 
�إذ كان يق���دم لن���ا كل �لكلي�س���يهات �لت���ي 
كان���و� يعمل���ون وفقه���ا يف �لثالثينات. 
كان���ت طريق���ة غريب���ة يف �إد�رة �س���ركة، 
وكان �الأغ���رب من���ه �أن �دعو �ملناف�س���ني 
للم�س���اركة يف ه���ذه �ل�س���فوف، لكن يف 
�لنهاي���ة نتج عن هذ� �س���يئا م���ن �إزدهار 

�لر�سوم �ملتحركة �النكليزية.((
رمبا كان���ت ذروة ه���ذ� �لطريق جناح “ 
من �بتكر روجر ر�بيت “. يقول ويليامز 
�أن���ه كان يف ر�أ�س���ه فكرت���ان عندما وقف 
على �ملن�سة حامال زوجا من �الأو�سكار. 
)) و�ح���دة كان���ت ع���ن �أم���ي. كان���ت حقا 
ر�س���امة جيدة، لذ� �أنا مدين لها مبهنتي. 
فكرت���ي �الأخ���رى كانت، ’ �الآن �س���ار يل 

�ملال �لالزم لعمل “ �لل�ض “ ‘.((
كان �ملال يتز�يد، لكنه مل يكن �أبد� كافيا، 
وحني �أُبِعَد ويليامز عن �مل�س���روع كانت 
�حلقوق مملوكة الأ�سخا�ض خمتلفني يف 
�أجز�ء خمتلفة من �لعامل، وكانت ُن�َسخه 
ت�س���تخدم بالكامل ر�سامني �آخرين. كان 
ويليام���ز يتجنب م�س���اهدتها. )) مل �أكن 
مهتما، لكن �إبني، �لر�سام �أي�سا، قال يل 
ل���و �أين �ردت �لقفز من ج�س���ر فعلّي �إذن 

�إلقاء نظرة.((
�سخ�س���ية ومهني���ة  لطم���ة  �لف�س���ل  كان 

موجع���ة لويليام���ز، �لذي �إن�س���حب �ىل 
جزي���رة عل���ى مبعدة م���ن فانكوف���ر، مع 
زوجته مو �س���وتون. ))تلقيت عر�س���ني 
مغري���ني م���ن هوليوود، لك���ن فّكرت، �إن 
مل �أك���ن �أجن���زت “ �لل����ض “، �ل���ذي كان 
ل���ه دعاي���ة قوي���ة حقيقية كما كان �س���يئا 
ف���ال ج���دوى  �أ�س���نعه،  �أن  د�ئم���ا  �أردت 
م���ن هذ� كل���ه. وحني تعاين م���ن هزمية 
مثل تل���ك، عليك مغ���ادرة �أر�ض �ملعركة. 
(( كان���ت فانكوف���ر هي �ملكان �ل���ذي بد�أ 
فيه �س���فوفه �لدر��س���ية. �إنتقل هو ومو 
حي���ث  �ملتح���دة،  �ململك���ة  �ىل  عائدي���ن 
عم���ال مع���ا عل���ى �لكت���اب، وفيم���ا بع���د 
�أقر�����ض �ل���دي يف دي و�الآن �الآي ب���اد. 
ي�سكنان يف بري�س���تول ولهما مكتب يف 
�س���توديوهات �آردمان، حي���ث مّت �إجناز 
فيل���م   [ “ “ و�ال����ض وغرومي���ت  فيل���م 
�ستوب مو�سن كوميدي بريطاين [. �إنه 
���ب فيه ويليام���ز مكتبه  �ملكان ل���ذي ن�سّ
�ملائ���ل م���ن �س���توديوهات دي���زين – )) 
�إ�سرى و�لت �لكثري منها حني بد�أ �ملال 
يتدف���ق بعد فيلم “ �س���نو و�يت “، وهي 
ال ز�لت تعمل (( – و�ملكان �لذي ين�س���ئ 

فيه �سالتا مع ما�سيه وم�ستقبله معا.
ي�س���تفيد هو ومو من �لتطور�ت �لتقنية 
الإحياء �أر�س���يفاته على نح���و ديجتايل. 
كم���ا يعمل عل���ى ’’ فيلم كب���ري ‘‘ جديد ) 
)) �لعن���و�ن �لفرع���ي هو: ’ هل �س���يمتد 
ب���ي �لعم���ر حت���ى �أجن���زه ‘ (( (. يق���ول 
�أنه يف �أمّت �ل�س���حة، رغ���م عملية �لقلب 
قب���ل ب�س���عة �س���نو�ت. يف بادرة �س���كر 
�ىل فريقه �لطبي، ر�س���م �سور� متحركة 
 – بانك�س���ي  تخطيط���ات  م���ن  لبع����ض 
فن���ان �آخ���ر م���ن بري�س���تول – الأطبائ���ه 
ك���ي يعر�س���وها يف موؤمتر طب���ي. فيها 
يتعّر�ض م�س���اغب بانك�سي �ملقّنع لنوبة 
قلبي���ة بينم���ا ه���و يرم���ي بحزم���ة م���ن 
�لزه���ور، )) وقال �أطبائ���ي �أنها من �أكرث 
�لنوب���ات �لقلبي���ة �لت���ي ر�أوها �أ�س���الة. 
لك���ن عل���ّي �لق���ول �أي�س���ا �ن���ه ي�س���تعيد 

عافيته يف نهاية �لكارتون. ((
ع���ن  �أك���رث  �حلدي���ث  ع���ن  ر�غ���ب  ه���و 
مو�س���وع ’’ �لفيل���م �لكب���ري ‘‘ – )) كان 
لفيلم “ �لل�ض “ �لكثري من �لدعاية لكنه 
يف �لنهاي���ة ُمن���ي باالإخف���اق (( – لكن���ه 
يقول �نه �س���يكون موؤلفا من ف�س���ول – 
)) بحيث لو وقعت ميتا �س���يكون ما ز�ل 
لدينا �سيئا (( – و�أن عمال متهيديا له من 
�س���ت دقائق، هو فيلم ق�سري قائم بذ�ته، 
�س���يكون جاه���ز� قريبا. )) ما ي�س���غلني 
ه���و �ن ال �أح���د كان قادر� عل���ى معاجلة 
�لو�قعية. هذ� �أمر خمجل متاما. لذ� �أنا 
�أجنز و�قعي���ة غر�فيكية، هذه �الأ�س���ياء 
هي من �لو��س���ح ر�سوم متحركة، لكنها 
تدخ���ل يف حق���ل �لنا�س���جني و�ست�س���م 
�أ�س���اليبا خمتلف���ة. �أنا �أريد �س���يئا يكون 
مرّوعا، لكن �أي�سا فكه ود�عر وجن�سي. 
ال �أ�س���تطيع �ن �أقول كم �نا م�ستثار بهذ� 
�لفيل���م. ال �أحد كان ق���ادر� على عمل هذ� 
و�أن���ا �أع���رف �أنه ميكنني �لقي���ام به. كل 
م���ا �أحتاج���ه هو بع�ض �لوقت وخم�س���ة 
�أو �س���تة م�ساعدين ي�س���تطيعون �لر�سم 

برب�عة. ((
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 عالء �ملفرجي
كالكيت

اأدباء ومفكرون ع�سقوا ال�سينما

كر�ست �ل�سينما كفن بف�سل رجاالتها �لحالمين. هذ� �لفن )وليد �الآلة( 
يقف في مو�جهة �لفنون �الخرى كونه �لفن �الكثر �أ�سالة، وقد ن�سل 
�ل���ى وقت تك���ون فيه �ل�س���ينما �لفن �لوحي���د �لقادر على �ال�س���تجابة 
لالحتياج���ات �لجمعية �لكبرى كما يرى )هنري �جيل( ، من ي�س���دق 
من �لجي���ل �لجديد �أن �أندريه مالرو يقدم م�س���روعه عن �س���يكلوجية 
�ل�س���ينما وي�سنع �س���يناريو �س���ريط )�الأمل( . ويرتبط ��سم مارغيت 
دور�����ض طليعة كتاب �لرو�ي���ة �لجديدة بو�حد من �أهم كال�س���يكيات 
�ل�س���ينما )هيرو�س���يما حبيبتي(.. وكاد جان كوكتو �ن ين�سرف عن 
�ل�س���عر ب�س���بب ع�س���قه لل�س���ينما �لتي وجد فيها )�لكتابة بال�س���ور(، 
وفهم بولتير و�ر�غون وبريخت وبريفر �لرهانات �لمعلقة بهذ� �لفن 

�لجديد �لى �لحد �لذي جعلهم يعملون فيه.
)�يتالو كالفينو( �لذي �أ�سهم في منح �لثقافة �الإيطالية �سخ�سيتها في 
مرحل���ة ما بعد �لحرب �لعالمي���ة �لثانية، ز�من �إبد�عه تاألق �ل�س���ينما 
�الإيطالي���ة عب���ر �ه���م منعطفاته���ا، �لو�قعي���ة �الإيطالية رو�س���لليني، 
فللين���ي، و�آخ���رون ، يوثق ع�س���قه لل�س���ينما في ن�ض ف���ي مجموعته 
)�لطريق �إلى �س���ان جيوفاني( يحمل عنو�ن )مذكر�ت مرتاد �سينما( 
يقف فيه كالفينو متاأماًل، مر�قبًا تحوالتها، ر��سدً� حركة �سخ�سياتها 
وكاأنه���ا من �س���نع �الأحالم، ت���ارة بروؤية عا�س���ق يتول���ه بعالم ينبثق 
ل���ه ف���ي حلكة �لظ���الم، و�خ���رى بب�س���يرة ناق���د يجهد في ��س���تيعاب 
مرم���وز�ت ه���ذ� �لعالم، فهو يرى �ن �ل�س���ينما مرحلة ال غنى عنها في 

تكوين �ل�سخ�سية من �جل ف�ساء مختلف للمرء..
في هروبه من �لمدر�سة لل�سينما كان يرى �أن�ساف �أ�سرطة، وقد �أكمل 
بع�س���ا منها في �لتلفاز بعد �أربعين عاما، دخول �ل�س���ينما و�لخروج 
منه���ا فيه تباين لوقتين مختلفين.. �لوقت �لطبيعي ووقت �ل�س���ريط 
)تعطي���ل موؤق���ت للزمن، �و ف���ي �إد�مة حي���اة �لخيال( ث���م �لعالقة مع 
�ل�س���ينما توؤ�س���ر لعالقات مع مدن وعو�لم مختلف���ة كجزء من تجربة 
�كثر تعقيد�. وجود �لن�س���اء في �ل�س���ينما له طابعه �لمتفرد ويثير في 
�لذ�كرة نمط ت�سور خا�ض . يعلق في �لذهن �النفعال �الول لم�ساهد 
)غريت���ا غارب���و( �و مثاليا كمارلي���ن ديتري�ض �لتي تظهر كمو�س���وع 
للرغب���ة و�نموذج �لم���ر�أة �لتي تناف�ض �لرجال في �لعزم و�لت�س���ميم 

و�لذكاء يجده في )ميرنا لوي(..
يكت�س���ف كاليفينو، طبقا لمذكر�ته، �ل�س���ينما �لفرن�س���ية �لتي يجدها 
تختل���ف تماما عن �الأمريكي���ة في كونها )تعط���ي دور� كبير� بتوطيد 
�لر�ب���ط �لخا����ض ف���ي �الأماكن �لت���ي عرفتها م���ن �لتجرب���ة و�الأماكن 
�الأخ���رى.. �ل�س���ينما لديه تاريخ �أو ربما م�س���افة بع���د �نتهاء �لحرب 
�لتي حظرت فيها �الأ�س���رطة �المريكية، يرى مرحلة �لفا�س���ية �سريطا 

فاتته بد�يته ولم يتمكن من تخيل نهايته..
في مذكر�ت هذ� »�لمرتاد« ت�س���خي�ض دقيق لو�قع �ل�س���ينما �اليطالية 
حيث )ي�س���تطيع �لمرء توق���ع �لكثير من �لتميز �لف���ردي للمخرجين، 
لكن �لقليل جد� مثل �أ�س���طورة متوهجة تجتاح ذ�كرته حيث تو��سل 
�لطفول���ة و�قتر�ب �لروؤية.. فلليني لم يفقد �بد� �الت�س���ال بالجمهور 
حت���ى بعد �ن �س���ارت ��س���رطته �كث���ر تعقي���د�.. ف�س���يلة فيلليني �نه 
يجعلن���ا نعترف بان �ق�س���ى م���ا ينبغ���ي �البتعاد عنه يرتب���ط بنا في 

�لو�قع.. و�ن �ل�سريط �لذي ن�ساهده لي�ض �سوى حكاية �أيامنا(.
يرى كالفينو �أن �ل�سينما تعلمنا كيف نندمج ونتكيف مع �لخر�فة لكي 

ن�ستثمر �آمالنا فيها، تجبرنا �ن نعي كيفية روؤية وجودنا �ليومي..
م���ن ح�س���ن طالع ه���ذ� �لفن �ن يكون في مر�س���د كالفين���و �لذي يقول 
�أخيرً�: )كان تدريبي كمرتاد لل�س���ينما عمال بطيئا و�س���عبا، لهذ� فاإن 

�لذي �أتحدث عنه تفجر منه(.
يتبع

يكت�شف كاليفينو، طبقا لمذكر�ته، 
�ل�شينما �لفرن�شية �لتي يجدها تختلف 

تماما عن �الأمريكية في كونها )تعطي 
دور� كبير� بتوطيد �لر�بط �لخا�س 

في �الأماكن �لتي عرفتها من �لتجربة 
و�الأماكن �الأخرى..

�أعلن مهرجان �لبحر �الأحمر �ل�شينمائي 
�لدولي، عن بدء �لعمل على ترميم �ثنين 
من كنوز �ل�شينما �لعربية »خلي بالك من 
زوزو« و »غر�م في �لكرنك«، بعد �نق�شاء 

خم�شين عاما على �نتاجهما، ��شتكمااًل 
لمهمة �لحفاظ على تاريخ و�إرث �ل�شينما 
�لعربية من �لن�شيان، حيث تجري عملية 
�لترميم في مدينة �الإنتاج �الإعالمي في 

م�شر.  

�س���يعمل �لربنامج على ترميم فيلمي »خلي بالك 
من زوزو« �لذي حقق عام 1972 �أرقاما قيا�سية 
يف تاري���خ �ل�س���ينما �لعربي���ة، �ل���ذي ط���رح فيه 
�ملوؤلف �سالح جاهني ق�سة �لطالبة زينب �أو كما 
يلقبه���ا �جلميع ب���� »زوزو«؛ �لفت���اة �لتي تعي�ض 
حالة �سر�ع نف�س���ي بني ماحتبه وبني مايفر�سه 
عليه���ا جمتمعه���ا �ملحافظ، فه���ي �بنة �لر�ق�س���ة 
نعيم���ة �ملقيم���ة يف �س���ارع حمم���د عل���ي، �لتي ال 
ت�س���تطيع �أن تع���رب عن حّبه���ا للغن���اء و�لرق�ض 
�لذي يعت���رب �أمر� م�س���يًنا يف جمتمعها، تقودها 
�الأق���د�ر لتتع���رف على �س���اب من �لطبق���ة �لغنية 
لتعي�ض معه ق�س���ة حب، فكيف �ستكون ردة فعله 

حال معرفته بحقيقتها؟ 

�سارك يف �لفيلم �أ�سهر عمالقة �لفن �سعاد ح�سني 
وح�س���ني فهمي وحتي���ة كاريوكا و�س���مري غامن. 
كما ��س���تمر عر����ض �لفيلم �س���نة كامل���ة يف دور 
�ل�س���ينما �مل�سرية، ويعد من �س���من �أف�سل مائة 

فيلم يف تاريخ �ل�سينما �مل�سرية. 
كم���ا يحتف���ي �ملهرج���ان باإع���ادة ترمي���م �لفيل���م 
�ال�ستعر��س���ي �لكومي���دي “غ���ر�م يف �لكرنك” 
�ل���ذي مت �إنتاج���ه قب���ل �أكرث من خم�س���ني �س���نة، 
حتدي���ًد� يف ع���ام 1967م وه���و م���ن �س���يناريو 
وحو�ر: حممد عثمان وق�س���ة �مللحن علي ر�سا، 
وبطول���ة كل م���ن فريدة فهمي وحممود ر�س���ا و 
عبد�ملنع���م �إبر�هي���م. تدور �أح���د�ث �لفيلم حول 
جمموعة من �لر�ق�سني �ل�سباب �لذين يكافحون 
للنج���اح يف خ�س���م معاناتهم ونق����ض مو�ردهم 

�ملادي���ة لتق���دمي �أول �أعماله���م على م�س���رح معبد 
�لكرنك باالأق�سر، وذلك بالتو�زي مع ق�سة �أمينة 
�لر�ق�سة �لرئي�سية بالفرقة �ال�ستعر��سية و�لتي 
ت�س���وقها �الأقد�ر لتجمعها ق�س���ة حب معقدة مع 

�سالح مدير �لفرقة مما يزيد �الأو�ساع �سوًء�.
وبهذه �ملنا�س���بة قال �لرئي�ض �لتنفيذي ملهرجان 
حمم���د  �ل���دويل،  �ل�س���ينمائي  �الأحم���ر  �لبح���ر 
�لرك���ي: “نحتفل �لي���وم مبرور خم�س���ني عاما 
عل���ى �أ�س���هر �الأفالم �لعربي���ة �لكال�س���يكية وذلك 
باإع���ادة ترميمه���ا حر�س���ا منا على حف���ظ تاريخ 
�ل�س���ينما �لعربي���ة، فعل���ى �لرغ���م م���ن �أن عملية 
ترمي���م �الأف���الم تعد عملي���ة مكلفة ومعق���دة و ال 
تق���ل جه���د� عن �إنت���اج فيل���م جدي���د �إال �أن �لعمل 
عل���ى ترمي���م �أفالم �س���كلت ج���زء� م���ن �ملوروث 
�ل�س���ينمائي �لعرب���ي ي�س���تحق منا ه���ذ� �جلهد، 
ف�س���اًل عن كونها فر�س���ة جديدة الإعادة �إحيائها 

وتقدميها للجمهور.”
وتع���د عملية ترميم �الأف���الم �أمرً� بال���غ �لتعقيد، 
حي���ث يخ�س���ع �لفيل���م للعديد م���ن �ملر�حل، ففي 
�لبد�ي���ة تتم معاجلة �لفيل���م وحتويله من مقا�ض 
35 ملم �إىل ن�سخة رقمية ومن ثم يخ�سع لعملية 
ترمي���م ع���رب �حلا�س���وب تليها مرحلة ت�س���حيح 

�الألو�ن و�ل�سور وت�سفية �لذبذبات �ل�سوتية.
وقال مدي���ر �لربنامج �لعربي و�لكال�س���يكي يف 
مهرج���ان �لبح���ر �الأحم���ر �ل�س���ينمائي �ل���دويل، 
بامل�س���اهمة يف  “ فخ���ورون  �أنط���و�ن خليف���ة: 
�إحي���اء حتفتني ر�ئعتني لل�س���ينما �مل�س���رية كان 
ل���كل منهما تاأثري غري م�س���بوق على �مل�س���اهدين 
و�ملجتمع، وال يز�ل �لعامل �لعربي �سغوًفا باأفالم 
�سعاد ح�سني كما يتذكر �لر�ق�ض �لكبري حممود 
ر�سا �لذي جعل �لرق�ض �ل�سعبي �مل�سري يتاألق 

يف جميع �أنحاء �لعامل.”
�جلدي���ر بالذكر باأنه �س���يتم عر����ض �لفيلمني يف 
مهرج���ان �لبح���ر �الأحم���ر �ل�س���ينمائي �ل���دويل 
بن�س���خته �لثانية، و�ملق���رر �نطالقه من 1 وحتى 

10 دي�سمرب من �لعام �جلاري.

ه���و  تافي���اين  �الخوي���ن  تاري���خ 
ج���زء ��س���يل ومه���م م���ن تاري���خ 
�ملعا�س���رة.  �اليطالي���ة  �ل�س���ينما 
من���ذ �ل�س���تينيات عم���ل �الخ���و�ن 
معا ع�س���ر�ت �الفالم �ل�سينمائية. 
يف ع���ام 2018 تويف �الخ �الكرب 
فيتوري���و فانقط���ع �س���قيقه باولو 
عن �س���ناعة �الف���الم لنح���و �ربع 
�س���نو�ت. ع���اد بعدها خ���الل هذ� 
�لع���ام الخ���ر�ج مرثي���ة �و خامتة 
يف  ه���ي  الخي���ه،  مه���د�ة  ود�ع 
وج���ه �آخ���ر م���ن وجوهه���ا تاأم���ل 
فل�س���في يف معنى �حلياة و�ملوت 
وم���ا بينهم���ا ع���رب حكاي���ة طريفة 
وحزينة يف �لوقت عينه ت�س���تلهم 
�س���يئا م���ن كتاب���ات ووقائع موت 
�يقونة �الدب �اليط���ايل »لويجي 
بر�نديللو« �حلا�س���ل على جائزة 
نوب���ل ع���ام 1934 وه���و �حلدث 
�ل���ذي �س���ر�ه وثائقي���ا يف ه���ذ� 
�لفيل���م �ل���ذي �قتب����ض باح���ر�ف 
�س���ديد لقط���ات �خ���رى م���ن �فالم 
رو�س���ليني و�نطونيوين تعر�ض 
ملحط���ات م���ن �لتاري���خ �اليطايل. 
ح���ول  �س���تتمحور  �حلكاي���ة  كل 
�لت���ي  بر�نديلل���و  تنفي���ذ و�س���ية 
تن����ض على ح���رق جثمان���ه ودفن 
يف  �س���غرية  قري���ة  يف  رم���اده 
�س���قلية حي���ث موطن���ه �ال�س���لي 
فيم���ا تري���د �حلكوم���ة �اليطالي���ة 
�يام حكم مو�سوليني �قامة ت�سيع 
فا�س���ي جلنازته. ي���رك رماد جثة 
بر�نديلل���و الكرث من 10 �س���نو�ت 
يف روم���ا ث���م يكلف �ح���د موظفي 
�لبلدي���ة بنقل �لرماد �ىل �س���قلية 

تنفيذ� لو�سية �لكاتب. 
�نها لي�س���ت ق�سة عن بقايا �ن�سان 
مع���ذب بق���در ما هي رحل���ة ذهنية 
ومن���وت  نعي����ض  �ن  معن���ى  يف 
ي�تاأم���ل  �ملخ���رج  وكاأن  ونت���اأمل. 
م�س���و�ر حيات���ه ه���و ع���رب عبثية 
ق�س���ة م���وت بر�نديلل���و ورحل���ة 

رماده.
�مل�س���هد �الول يف �لفيل���م يعيدن���ا 
�ل���ذي  �مل�س���هدي  �الط���ار  �ىل 
ر�ئعت���ه  يف  كوبري���ك  ��س���تخدمه 
حي���ث   2001 �لف�س���اء  �ودي�س���ا 
�لكام���ري� عند تافي���اين بكل ما لها 
م���ن �يح���اء�ت ب�س���رية م�س���وبة 
م���ن �خلل���ف عل���ى موؤخ���رة ر�أ�ض 
بر�نديلل���و وه���و م�س���طجع على 
فر��ض �ملوت ومنده�ض من �سرعة 
�نق�س���اء �لعمر ب�سكل ال مفر منه. 
�مام���ه  �لثالث���ة  �طفال���ه  يح�س���ر 
ولدته���م  متعجبا«كاأنن���ي  فيق���ول 
باالم����ض« ث���م يتغري عم���ر �البناء 

كلم���ا �قربو� خطو�ت من �س���رير 
�الب، وحينم���ا يحوط���ون �خري� 
�س���رير �لعج���وز �ملحت�س���ر يكون 
 . روؤو�س���هم  غط���ى  ق���د  �ل�س���يب 
ديكور هذ� �مل�س���هد ب���اذخ �جلمال 
و�لوح�سة: مكتبة يف ركن �لغرفة 
وكر�س���ي فارغ ومن�س���دة تعلوها 
�سمعة م�س���يئة تبث �سوء �ساحبا 
يتفاع���ل م���ع بر�عة تنفيذ �مل�س���هد 
باال�سود و�البي�ض و�لذي ي�ستمر 

�ىل �لربع �الخري من هذ� �لفيلم.
�المر �الكرث �ثارة ورمزية هو �ن 
�لفيلم قبيل نهايته يقفز �ىل ق�سة 
ق�س���رية ��س���مها »�مل�س���مار« كتبها 
بر�نديللو قبيل وفاته تتحدث عن 
مقتل فتاة �س���غرية على يد �سبي 
نيوي���ورك.  يف  مهاج���ر  �يط���ايل 
�س���ياق  يف  �لق�س���ة  ه���ذه  و�س���ع 
�لفيلم �لذي �سيتحول �ىل �اللو�ن 
ي�س���به �عد�د كت���اب مبالحق ذ�ت 
�س���لة عميقة مب���نت �لكت���اب ذ�ته. 

ال  مثلم���ا  يق���دم  ال  �ملخ���رج  لك���ن 
تق���دم �حلكاية تف�س���ري� و��س���حا 
حلادثة �لقتل �لتي تذكرنا بعبثية 
قت���ل مري�س���و ملو�ط���ن جز�ئ���ري 
اللب���ري  »�لغري���ب«  رو�ي���ة  يف 
كام���و.. ثمة �س���عور ب�«�ل�س���ريية 
�لتافيانية«يت�س���رب من تاأمل هذه 
�حلكاية �الدبية �ل�سينمائية �لتي 
ت�س���مر معاين خفية عن �مل�س���ري 
�لذي يو�جهه �مل���رء حينما ينتزع 
م���ن موطنه �ال�س���لي ويق���ذف به 
مرغم���ا يف متاه���ة جمتم���ع �آخ���ر 
وثقاف���ة مغايرة، فيم���ا يطلب منه 
�جلميع �لتز�م �لتعاي�ض وح�س���ن 
�ل�س���لوك دون �اللتفات �ىل وطاأة 

�حلرمان وق�سوة �الغر�ب. 
هذ �لفيلم هو بال �س���ك عمل ال مفر 
منه بالن�س���بة لباولو تافياين وقد 
يك���ون �آخ���ر �عمال���ه. فلي����ض  ثمة 
م���ا يقال بع���د �الن وقد بلغ �لرجل 

�لت�سعني عاما

من الر�سوم المتحركة الم�سنوعة باليد الى الر�سوم الكومبيوترية
ترجمة: عبا�س �ملفرجي

خا�س باملدى

�حمد ثامر جهاد

البحر الأحمر ال�سينمائي الدولي
 يحتفي بفيلمين عربيين كال�سيكيين

تذكار اأخير لتافياني في وداعا ليونورا



حوار : هيفاء القره غويل

- كيف كانت بدايتك؟
*البدايات واالنطالقة كانت بتقدمي 
الربامج واول واهم برنامج عرفني 
اجلمه���ور من خالل���ه يف 2008 هو 
)ال�ش���اك(على قن���اة البغدادي���ة ومن 
بعدها )�شي بي �ش���ي(على ال�شرقية 

وكان عام 2015 .
- ه���ل تق���دمي الربامج ا�شب���ح مهنة 
اىل جان���ب التمثي���ل الن العدي���د من 

الفنانني ا�شبحوا مقدمي برامج؟
*اوال واخريا انا ممثل ول�شت مقدم 
برام���ج، ومو�ش���وع التق���دمي ج���اء 
م���ن خ���الل اال�شخا����ص املخت�ش���ني  
الذين ي���رون اين مقدم برامج جيد، 
لذلك يت���م اختي���اري وارى مقبولية 
جي���دة يل عن���د اجلمه���ور، ولك���ن ال 

اتخذه و�شيل���ة للعي�ص. ويف االآونة 
االخ���رية ترك���ت التق���دمي واجتهت 
البع����ص  اذا  لك���ن  التمثي���ل؛  نح���و 
كو�شيل���ة  الربام���ج  تق���دمي  يتخ���ذ 
للعي�ص اىل جان���ب الفن فهذه كارثة 
كب���رية ومعيبة النه ق���د يكون هناك 

مقدمو برام���ج موهوبني وناجحني 
وي�شتحقون ه���ذه الفر�شة اكرث من 

الفنان .
- ماهو العمل الذي يعد نقطة حتول 

يف م�شوارك؟
�شن���ة   22 وج���ودي  م���ن  *بالرغ���م 

الت���ي  واالعم���ال  الفن���ي  بالو�ش���ط 
يف  التح���ول  نقط���ة  لك���ن  قدمته���ا 
املقب���ل  العم���ل  يف  ه���ي  م�ش���واري 
2022 والذي �شيكون مفاجاأة كبرية 
ومهم���ة للجمهور، و�شتغ���ري العديد 
م���ن اال�شي���اء كما اعتق���د، هو حتول 

متاأخر لكنه يف مكانه ال�شحيح .
- اىل ماذا يطمح حيدر عبد ثامر؟

*ب�شبب الظ���روف التي مرت علينا، 
وكم���ا يق���ال ان االن�شان اب���ن بيئته، 
ف���ان التفك���ري بالو�ش���ع ال�شيا�ش���ي 
م���ن يت�ش���در اولوي���ات  للبل���د ه���و 
تفكرينا، ولكن تظل امنياتنا العي�ص 
يف بل���د اآم���ن وم�شتق���ر م���ن جمي���ع 
النواح���ي ه���ي اال�شا����ص، وبالتايل 
جمي���ع طوحاتنا موؤجل���ة يف الوقت 

احلايل.
ام  امل�ش���رح  الي���ك  اق���رب  ايهم���ا   -

التلفزيون؟
*امل�ش���رح ابو الفن���ون واالقرب يل، 
وكل االرها�ش���ات والظ���روف التي 
مير بها ن�شتطيع حتويلها اىل امور 
ن�شتفي���د منها، ومن يعم���ل بامل�شرح 
ب�شب���ب  ولك���ن  ترك���ه  الي�شتطي���ع 
الظ���روف التي يعاين منه���ا امل�شرح 
وقلة الدع���م ا�شبح العم���ل باملتوفر 
ودائ���رة ال�شينم���ا وامل�ش���رح فاحتة 
االبواب امام اي عمل م�شرحي يلفت 
انتب���اه امل�شاهد لكن كالعادة اليوجد 
دعم م���ن الدول���ة، وبالرغ���م من هذا 
فنح���ن نناف�ص ونح�شل على جوائز 
كاأف�ش���ل عر����ص م�شرح���ي باخلارج 
واف�شل ممثلني يف مهرجان قرطاج 
الوط���ن  عل���ى  ومنفتح���ني  وغ���ريه 
بق���وة  ونناف����ص  والع���امل  العرب���ي 

بالرغم من العمل بالقليل املتوفر.

 علي لفتة �سعيد

وقال  مدير املوؤ�ش�شة االأديب اأحمد ال�شائغ 
اجل��الء  عيد  م��ع  بالتزامن  ان��ه  ل���)امل��دى( 
ارت��اأت  ال�شقيقة  التون�شية  للجمهورية 
ال�شويد  يف  مقرها  التي  النور  موؤ�ش�شة 
اأدبي يف مدينة احلمامات  اإقامة مهرجان 
ال�شهرية والذي �شيكون حتت  التون�شية  
رعاية وزارة الثقافة التون�شية وبال�شراكة 

وال��ث��ق��اف��ات  للفنون  رواف����د   جمعية  م��ع 
امل��ه��رج��ان  ه���ذا  ان  وا����ش���اف  التون�شية 
تبنى  والثقافة  �شعار)باحلب  يحمل  الذي 
االوط�����ان( ���ش��ي�����ش��ارك ف��ي��ه اأك���رث م��ن 60 
اأك��رث م��ن 15 دول��ة من  اأدي��ب��ا ومثقفا م��ن 
واجلزائر  واملغرب  ولبنان  العراق  بينها 
واالإم�����ارات  و���ش��وري��ا  وم�����ش��ر  واالأردن 
وال�������ش���وي���د وال�����دمن�����ارك وب��ري��ط��ان��ي��ا 
ال�شعراء  اىل  اإ�شافة  وا�شرتاليا  واأمريكا 

املهرجان  اأن  اىل  واأ���ش��ار  التون�شيني.. 
�شيت�شمن  اأيام  اأربعة  ملدة  �شي�شتمر  الذي 
العديد من الفقرات االأدبية والفنية املهمة 

اأهمها  م��ن  والثقافية  االأدب��ي��ة  وامل��ح��اور 
عر�ص فيلم عن املهرجان يت�شمن التعريف 
ملدة  رواف���د  وجمعية  ال��ن��ور  مبوؤ�ش�شتي 

تكون  دقائق  موؤ�ش�شة و�شتة  لكل  دقيقتني 
قراءات �شعرية  بني  املهرجان وكذلك  عن 
فيه  وي��راع��ى  والف�شيح  ال�شعبي  ال�شعر 

ا�شرتاك �شاعر من كل دولة يف كل جل�شة 
قراءات  عن  ف�شال  املهرجان،  جل�شات  من 
الت�شكيليني  ب��ع�����ص  ت��ق��دمي  م��ع  ���ش��ع��ري��ة 
لعر�ص لوحة من اأعمالهم واحلديث عنها، 
وعزف  وعلمية  نقدية  حم��اور  عن  ف�شال 
مونودراما  م�شرحي  وعر�ص  مو�شيقي 
الفندق  خ��ارج  بحرية  رحلة  اىل  اإ�شافة 
مدينة  اىل  وزي��ارة  ا�شتك�شافية  رحلة  اأو 
�شعرية  جل�شة  واإقامة  واملن�شتري  �شو�شة 
مثلما  املن�شتري  يف  امل��غ��رب��ي  امل��رك��ب  يف 
ل���الأزي���اء.. وذك��ر  ه��ن��اك ع��رو���ص  �شتكون 
ال�شائغ اأن هناك فقرات مرافقة للمهرجان 
منها اإقامة م�شابقة �شعرية لل�شباب من عمر 
15 �شنة  لغاية عمر 18 �شنة وفرقة رق�ص 
تعبريي مع اأغاين تون�شية تراثية تنطلق 
من منت�شف اجلمهور برق�ص تعبريي بعد 
الن�شيد الوطني يف حفل االفتتاح وذكر ان 
اأع��الم  رف��ع  فيها  �شيتم  الفقرات  اه��م  م��ن 

الدول امل�شاركة خلف املن�شة.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�شدر عن دار املدى كتاب "قوة العمر" وهو جزء من مذكرات 
�شيم���ون دي بوفوار التي �شدرت باأربع���ة اأجزاء و�شت�شدر 
ترجمته���ا الكامل���ة ع���ن دار امل���دى.. ن�ش���رت "�شيم���ون دي 
بوفوار" رواية "املثقفون" يف عام 1954 بعد نهاية احلرب 
العاملية الثانية والتي بف�شله���ا حازت على اجلائزة االأدبية 
االأعل���ى يف فرن�ش���ا "جائ���زة غونك���ور"، وكتب���ت "�شيمون 
دي بوف���وار" 4 جمل���دات من ال�ش���رية الذاتية حتتوي على 
"مذكرات فتاة مطيعة"، و"قوة العمر"، و"قوة االأ�شياء"، 
اإ�شاف���ة اإىل "كل �شيء قي���ل وانتهى". خ���الل ال�شبعينيات 

اأ�شبحت نا�شطة يف حركة حترير الن�شاء الفرن�شيات.

و�شعُت هذا العنوان واأنا 
اأتوقع اأْن يلومني البع�ص من 

القراء االأعزاء، الأنني تركت 
م�شاكل البالد ومعركة القاذفات 

وال�شفالت، وجتديد البيعة للقائد 
ال�شيا�شي حممد احللبو�شي، 

الأكتب عن ممثل كوميدي يعي�ص 
االآن يف جو من ال�شائعات، 

فالبع�ص ي�شر على اأنه م�شاب 
ب� "األزهامير"، فيما عائلته 

ومقربوه يوؤكدون اأن النجم 
الكوميدي �شيعود اإىل جمهوره 
يف فيلم جديد، واإذا �شاألتموين 
عن النجاح الذي �شيحققه فيلم 

عادل اإمام، �شاأقول لكم واأنا 
مطمئن اإن فيلم "اال�شتقالة" الذي 

قام ببطولته حممد احللبو�شي 
�شيتفوق عليه بدرجات، بدليل اأن 
معركة  القاذفات ال تزال م�شتمرة، 

وبغداد تقطعت اأو�شالها، 
والنا�ص ال تدري ما الذي يخبئه 

لها امل�شتقبل، وجرحى وقتلى 
من اأجل اأن تعقد جل�شة لربملان 

ك�شيح، يعيد لنا ف�شاًل من ف�شول 
املهزلة العراقية.. ولهذا اأعذروين 

واأنا اتذكر فيلم " مرجان اأحمد 
مرجان " الذي قدم فيه عادل اإمام 

�شخ�شية امللياردير الذي ميتلك 
كل �شيء، فهو نائب يف الربملان، 

ولديه م�شت�شفيات وجامعات، 
واأندية ريا�شية، وباإمكانه �شراء 
اأي �شيء، و اليهم اأن يتخرج من 
جامعة ي�شرف عليها من اأمواله، 
ففي كوميديا ال�شيا�شة العراقية 

�شاهدنا اأكرث من مرجان ا�شتوىل 
على اأموال ال�شعب بخطب زائفة 

وح�شل على اأعلى ال�شهادات 
مرة بالتزوير ومرات من خالل 

جامعات وهمية ، ومرات اأخرى 
بتاأ�شي�ص جامعة متنحه �شهادة 

التخرج، كما قراأنا يف �شرية 
النائب االأول لرئي�ص الربملان 

العراقي الذي مت انتخابه اليوم. 
الفرق بني مرجان اأحمد مرجان 

الفيلم وبني "املرجانات" التي 
جتل�ص على كرا�شي الربملان، اأن 
عادل اإمام اأراد اأن يقدم للم�شاهد 

ف�شادًا يثري ال�شحك، فيما يقدم 
لنا الربملان فقرات تثري الفتنة 

وتدفع بالبالد اإىل املجهول، 
واالأهم، اأن م�شاخر املمار�شات 

للدولة العراقية تفوقت، يف 
قدرتها على االإ�شحاك، كل اإنتاج 

عادل اإمام، ومعه املرحوم " 
احلاج را�شي " اإذ يبدو وكاأن 

الدولة بكل موؤ�ش�شاتها قررت دعم 
امل�شخرة ال�شيا�شية الدائرة يف 

العراق.
اأرجو اأال يظن اأحد اأنني اأ�شخُر 

من الربملان، اأو اأ�شر على 
التعري�ص ب�شا�شتنا " االأفا�شل"، 

فما يجري هو جتاوز ف��ن 
ال�شخرية مبراحل كبرية، لكنني 

اأحاول القول: اإنه ال �شيء يحمي 
ال�شعوب من الدخول يف ُجبِّ 

الكوميديا الفا�شلة �شوى �شا�شة 
يوؤمنون ويتحملون م�شوؤولياتهم 

يف ال�شح ويف اخلطاأ .
يا�شادة يحتاج املواطن العراقي، 
وخ�شو�شًا الذين متالأ وجوههم 

الكاآبة من اأمثايل، اإىل اأن 
ي�شحكوا، بعد اأن حتولت حياتهم 
اأطّل  التي  اللحظة  "�شوداء" منذ 

و�شعنا فيها غازي الياور على 
كر�شي رئا�شة اجلمهورية ، 

وعملنا بالتو�شيات الدميقراطية 
التي تركها لنا امل�شرت برمير، 
وكان اأول مطالبها اأن ي�شبح 

حممود احل�شن نائبا ، الذي  ما 
ان ن�شاهده حتى نكت�شف حجم 

الكوميديا يف حياتنا .

 اإنتخبوا 
مرجان اأحمد مرجان!!

قوة العمر

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ص له���ذا اليوم 
)اخلمي����ص( اأن درج���ات احل���رارة  حتافظ عل���ى م�شتوياتها لي���وم اأم�ص يف 
بغداد والعديد من املحافظات، واأن اجلو �شيكون �شحوا يف عدد من  مناطق 

البالد.

C°  19 -C°  37  / النجف      C°  17 -    C° 36   /اأربيل

C°  19 -C°  40  / الب�سرة      C°  19 -    C° 37  /بغداد

C°   21 -C°  36  / الرمادي      C°  17 -   C° 37   /املو�سل

حدا  الربيطانية  ال�شرطة  و�شعت 
املثرية  االأوكرانية  الالجئة  مل�شل�شل 
خطفها  بعد  كركدمي،  �شوفيا  للجدل 
حيث  زوج��ت��ه،  م��ن  بريطانيا  رج��ال 
ت��ط��ور االأم����ر واأن���ه���ى ع��الق��ت��ه معها 
وات�شل بال�شرطة التي األقت القب�ص 

عليها.
واأل�����ق�����ت ال�������ش���رط���ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
 22( ك��رك��دمي  �شوفيا  على  القب�ص 
ع�شيقها  منزل  تهاجم  وه��ي  ع��ام��ا(، 
ال���ربي���ط���اين، ت���وين غ��ارن��ي��ت )30 

عاما(، وفقا ل�شحيفة دايلي ميل.
ووث���ق���ت ك���ام���ريات امل���راق���ب���ة ق��ي��ام 
منزل  باب  بركل  االأوكرانية  الالجئة 
للهروب  زوجته  ت��رك  ال��ذي  غارنيت 
م�شتاأجر  منزل  اإىل  االأوك��ران��ي��ة  مع 

يف ب���رادف���ورد،   اإح����دى م���دن غ��رب 
يورك�شري �شمايل بريطانيا.

وك���ان���ت ال��الج��ئ��ة ت����ردد ع��ل��ى م���دار 
الذي  الربيطاين  باب  خلف  �شاعات 
يعمل حار�ص اأمن: "اأحبك يا توين"، 
لكنه مل ي�شتمع لها، بل طلب ال�شرطة 
ب�شبب كرثة �شراخها وحماولة ك�شر 

باب منزله.
القب�ص  الربيطانية  ال�شرطة  واألقت 
ع��ل��ى ���ش��وف��ي��ا ك���رك���دمي واأم���رت���ه���ا 
والذي  غارنيت  توين  عن  باالبتعاد 
اأربعة  ا�شتمرت  التي  عالقتهما  انهى 

اأ�شهر.
عالقته  نهاية  على  الربيطاين  وعلق 
باالأوكرانية: "ال اأريد التوا�شل معها 

بعد االآن".

نهاية درامية لق�سة الالجئة 
الأوكرانية "خاطفة الزوج الربيطاين"

 29 September 2022

موؤ�ش�شة عراقية تقيم مهرجانًا يف تون�س ال�شهر املقبل

حي��در عب��د ثام��ر: عمل��ي املقبل ه��و نقط��ة التح��ول مب�ش��واري الفني

يقيم بيت المدى  للثقافة والفنون وبالتعاون مع معهد غوته فعالية ال�شتذكار 
عن  الحديث  ..�شيتم  علي  عزيز  ال�شهير  والمنلوج�شت  العراقي  المطرب 
عزيز علي وتجربته في االغنية ال�شيا�شية  من قبل مجموعة من المخت�شين 
بالغناء العراقي ، و�شتقدم اأثناء الفعالية مجموعة من اأغنيات الراحل عزيز 
المدى �شارع  الجمعة 2022/9/30  في بيت  تقام يوم غد  الفعالية   . علي 
ابرز  يعتبر  علي  عزيز  ان  .ويذكر  �شباحا  ع�شرة  الحادية  ال�شاعة  المتنبي 

من قدم االغنية ال�شيا�شية ولعب دورا مهما في تطوير المنلوج الغنائي  .

تتعلق  ق�شية  يف  �شاكريا  الكولومبية  النجمة  �شُتحاكم 
�شرائب  دفع  عن  بالتهرب  اتهامها  عقب  ال�شريبي  بالتهرب 
ما  على  و2014،   2012 ب��ني  ي���ورو  مليون   14.5 بقيمة 
يزال  وال  الثالثاء.  االإ�شبانية  الق�شائية  ال�شلطات  اأف��ادت 
يتعني حتديد تاريخ بدء املحاكمة التي �شتعقد اأمام حمكمة 
بر�شلونة )�شمال �شرقي اإ�شبانيا( االإقليمية. وكانت �شاكريا 
)45 �شنة( التي توؤكد براءتها من اأية عملية تهرب �شريبي 
مع  اتفاق  عقد  رف�شها  )مت��وز(  يوليو  نهاية  يف  اأعلنت 
النيابة العامة، معربًة عن عزمها على امل�شي يف الق�شية 

يف  العامة  النيابة  اأعلنت  قليلة،  اأيام  وبعد  املحاكمة.  حتى 
�شنوات  ثماين  من  الأك��رث  ال�شجن  �شتطلب  اأنها  بر�شلونة 
واكا"  الي" و"واكا  دونت  "هيب�ص  اأغاين  �شاحبة  حق  يف 

و"لوكا" وتغرميها مببلغ 24 مليون يورو.
اإ�شبانيا  يف  تعي�ص  كانت  �شاكريا  اإن  العامة  النيابة  وتقول 
منذ 2011، وهي ال�شنة التي اأعلنت فيها عن عالقتها بنجم 
نادي بر�شلونة يف كرة القدم جريار بيكيه، لكنها اأبقت على 
مقرها ال�شريبي يف جزر باهاما�ص امل�شنفة مالذًا �شريبيًا، 

حتى عام 2015.

�ساكريا �ستحاكم يف اإ�سبانيا بتهمة التهرب ال�سريبي

نتفليك����ص  من�ش���ة  وف���رت 
اعتب���ارًا م���ن ام����ص  االأربع���اء 
فيل���م “بلون���د” ال���ذي يتن���اول 
�شرية اأيقون���ة ال�شا�شة الكبرية 
ت���وؤدي  الت���ي  مون���رو  مارل���ني 
دورها النجمة ال�شاعدة اآنا دي 

اأرما�ص.
وال يرك���ز العم���ل عل���ى الربيق 
باأيقون���ة  يحي���ط  كان  ال���ذي 
الثقاف���ة ال�شعبية الت���ي توفيت 
ع���ن 36 عامًا، بل يظهر اجلانب 
مارل���ني  حي���اة  م���ن  املاأ�ش���اوي 
مونرو التي حّطمتها الذكورية 
ويف  هولي���وود  يف  ال�شائ���دة 
الواليات املتح���دة عمومًا خالل 

حقبة الرئي�ص جون كينيدي.
ويظه���ر الفيل���م �ش���ورة مهتزة 

للرئي����ص كينيدي ال���ذي اأقامت 
املمثلة معه عالق���ة قبيل وفاتها 

بفرتة وجيزة قب���ل �شتني �شنة، 
اإذ يب���دو يف اأح���د اأقوى م�شاهد 
الفيلم مهوو�ش���ًا جن�شيًا يبحث 
وتظه���ر  �شاب���ة،  فري�ش���ة  ع���ن 
احلقيق���ي  وا�شمه���ا  مون���رو، 
نورما ج���ني، يف امل�شهد وخالل 
ام���راأة  ب�ش���ورة  كّل���ه،  الفيل���م 
�شعيف���ة ي�شتغلها الرجال الذين 

مّروا يف حياتها.
ومن اجلان���ب النف�شي، يتطرق 
مارل���ني  طفول���ة  اإىل  الفيل���م 
مونرو املعذبة ب�شب���ب والدتها 
العنيف���ة، دون اأن يرك���ز الفيل���م 
كثريًا على عم���ل مارلني مونرو 

ال�شاق واإرادتها ال�شلبة.

�سرية جديدة ملارلني مونرو تك�سف اأ�سرار حياتها 

ت�ستعد موؤ�س�سة النور العراقية منت�سف 
ال�سهر املقبل لإقامة اأول مهرجان يف 

العا�سمة التون�سية تون�س مب�ساركة اأكثـر 
من 60 اأديبا من 15 دولة عربية واأجنبية 

والذي �سيكون حتت رعاية وزارة ال�سوؤون 
الثقافية التون�سية.

بيت المدى بالتعاون مع معهد 
فنان عراقي �ساب قدم غوته ي�ستذكر عزيز علي 

العديد من العمال 
التلفزيونية وامل�سرحية 

وال�سينمائية ودخل جمال 
تقدمي الربامج ا�سافة اىل 

التمثيل. در�س يف معهد 
الفنون اجلميلة ليلتحق 

بعدها باأكادميتها وتخرج 
منها ليبداأ م�سواره بدرا�سة 

املاج�ستري. موهبته املتميزة 
جعلته فنانا لمعا بني ابناء 
جيله من الفنانني ال�سباب، 

انه املمثل )حيدر عبد ثامر( 
الذي كان لـ)املدى( هذا 

احلوار معه: 

البرلمان
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