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مقترح لزيادة قرو�ض العاطلين
 بغداد/ المدى

ق���دم وزي���ر العم���ل وال�س����ؤون االجتماعي���ة اأحم���د االأ�س���دي، اأم����س االثن���ن، 
مقرتحًا اإىل جمل�س ال�زراء يت�سمن رفع �سقف قرو�س العاطلن عن العمل.

وق���ال االأ�س���دي يف م�ؤمتر �سحفي تابعته )امل���دى(، اإن "جمل�س ال�زراء عقد 
جل�س���ة برئا�سة حمم���د �سياع ال�س�داين ملناق�سة الق�سايا املدرجة على جدول 
االعم���ال". واأ�س���ار، اإىل "تقدمين���ا مقرتح اإىل جمل�س ال����زراء يت�سمن رفع 
�سق���ف قرو����س العاطلن ع���ن العمل من ثماني���ة مالي���ن اإىل 50 ملي�نًا ومئة 

ملي�ن دينار".

جريدة الصباحجريدة الصباح الشركة العامة للمعارضالشركة العامة للمعارض البنك المركزي
 العراقي

البنك المركزي
 العراقي

شركة سحر الشرقشركة سحر الشرقأمانة بغدادأمانة بغداد
جمعية الناشرين

 والكتبيين العراقيين
جمعية الناشرين

راعي النقل والكتبيين العراقيين

معرض العـراق
الدولي للكتاب

لإلعالم والثقافة والفنون

 بغداد/ تميم الح�صن

ينتظ���ر خ���الل الي���ام املقبلة معرف���ة �سر 
انها  يعتق���د  القا�س���ات" والتي  "بي���وت 
خزائن داخل من���ازل ت�سم باقي الموال 
امل�سروقة والتي عرفت ب�"�سرقة القرن".

ال�س���وداين  حمم���د  ك�س���ف  الن  وحت���ى 
رئي����س احلكوم���ة ع���ن ا�ستع���ادة اقل من 

5 % م���ن املبل���غ امل�س���روق وه���و نحو 4 
تريلي���ون دين���ار . ويرج���ح ان اك���ر من 
ن�سف املبلغ الذي �سرق عن طريق �سرف 
اك���ر م���ن رب���ع ملي���ون �س���ك م�س���ريف، 
واإقليمي���ة.  عربي���ة  دول   4 يف  يوج���د 
ويقدر اجمايل العقوبات التي قد تالحق 
املتهمني الربعة بال�سرقة )2 هاربني( قد 

ي�سل احلب�س لكر من 3 اآلف عام.

لكن عل���ى مايبدو وبح�س���ب مايرتدد يف 
نقا�س���ات الق���وى ال�س���يعية "القلق���ة" من 
طريق���ة اخراج اعالن ا�س���رتداد الموال، 
فان���ه قد تت���م م�س���اومة "اكرب ال�س���ارقني 

مقابل ن�سف املبلغ الكلي فقط".
وتوق���ف اجلميع عند جملة ذكرها رئي�س 
احلكوم���ة يف املوؤمت���ر ال�س���حفي ال���ذي 
اظه���ر في���ه املبال���غ امل�سبوط���ة ب�"طريقة 

هوليودي���ة"، فهم���ت وكاأنه���ا "�سفقة مع 
ال�سارق".

وق���ال ال�س���وداين اإن "القا�سي املخت�س 
ن���ور  �س���راح  باإط���الق  اأم���رًا  �سي�س���در 
زه���ر بكفال���ة لت�سليم كام���ل املبلغ خالل 
اأ�سبوعني"، م�سرا اىل اأن "الق�سم الأكرب 

من املبلغ لدى نور زهر هي عقارات".
 التفا�صيل �س3

�صهود عيان ر�صدوا �صيارات م�صارف م�صفحة يوميًا قرب تلك المنازل

"�سرقة القرن" داخل  95 % من اأموال 
 بغداد/ نباأ م�صرق"بيوت مح�سنة" في المن�سور و4 دول

اأم����س  التخطي���ط،  وزارة  اتخ���ذت 
ملف���ات  بح�س���م  ق���رارًا  الثن���ني، 
امل�ست�سفي���ات املتلكئ���ة يف بغداد خالل 
اأ�سب���وع واحد، موؤك���دة اأن ذلك متهيدًا 
لعر����س تل���ك امللف���ات عل���ى احلكوم���ة 

واتخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنها.
وق���ال املتح���دث با�س���م ال���وزارة عب���د 
الزهرة الهنداوي اإن "وزير التخطيط 
حممد متيم راأ�س اأم�س اجتماعًا للجنة 
اخلا�س���ة   45 رق���م  الدي���واين  الأم���ر 

بامل�ست�سفيات املتلكئة".
"جمل����س  اأن  الهن���داوي،  واأ�س���اف 
املا�س���ي  الأ�سب���وع  عق���د  ال���وزراء 
اجتماعًا م���ع اللجنة بو�سفه���ا املعنية 
باإيجاد حل���ول للم�ست�سفي���ات املتلكئة 
وبن���اء عل���ى ه���ذا الجتم���اع تق���رر اأن 

يكون هناك اجتماع خا�س مل�ست�سفيات 
بغداد". 

واأ�سار، اإىل اأن "اجتماع اأم�س ح�سره 
عدد من ال�سخ�سيات من بينهم حمافظ 
بغ���داد حمم���د جاب���ر العط���ا، ونائ���ب 
الأم���ني الع���ام ملجل�س ال���وزراء فرهاد 
التخطي���ط،  وزارة  ووكي���ل  ح�س���ني، 

ازهار ح�سني �سالح".
"ع���ددًا  ان  الهن���داوي،  واأو�س���ح 
وزارات  يف  العام���ني  املديري���ن  م���ن 
وال�س���كان  وال�سح���ة  التخطي���ط، 
والعم���ار والبلديات، وديوان الرقابة 
املالي���ة، قد ح�س���روا الجتم���اع اي�سًا 
ف�س���ال ع���ن ممثل���ي ال�س���ركات املنفذة 

للم�ست�سفيات".
اأن  ذات������������ه،  ال������وق������ت  يف  وب��������ني 
يف  امل�������س���م���ول���ة  "امل�ست�سفيات 
والف�سيلية  ال��ن��ع��م��ان  ه���ي  ب���غ���داد، 

وال�سعب". واحل���ري���ة  واحل�سينية 
"وزي���ر  اأن  عل���ى  الهن���داوي،  و�س���دد 
التخطي���ط الزم اللجن���ة بح�سم ملفات 
هذه امل�ست�سفيات خالل اأ�سبوع واحد، 
لعر�س املو�سوع بعد ذلك على جمل�س 

الوزراء واتخاذ القرار ب�ساأنها".
ون���وه، اإىل اأن "البع�س م���ن الأ�سباب 
يرتب���ط بالتعاق���دات وج���داول العمل 
التوجي���ه  ج���اء  ث���م  وم���ن  وغره���ا، 
بوج���وب ح�س���م ه���ذه الق�ساي���ا خالل 

املهلة التي مت الإعالن عنها".
وم�سى الهن���داوي، اإىل اأن "الجتماع 
باملكات���ب  النظ���ر  اإع���ادة  اأهمي���ة  اأك���د 
ال�ست�ساري���ة ودوائ���ر املهند�س املقيم 
يف  ي�سه���م  مب���ا  امل�ساري���ع،  ه���ذه  يف 
ت�سريع وت���رة العمل، و�سمان اجناز 
مثل هذه امل�ست�سفيات التي متثل قيمة 
تنموية واقت�سادية وخدمية م�سافة".

ح�سم ملفات م�ست�سفيات بغداد 
المتلكئة خالل اأ�سبوع

 بغداد/ فرا�س عدنان

رج���ح ن���واب اأن يك���ون �سع���ر برميل النف���ط يف املوازن���ة املقبلة 
نح���و 65 دولرًا، لفت���ني اإىل اأن رواتب املوظف���ني ت�ستنزف 55 

تريليون دينار.
وق���ال النائبة حما�س���ن حم���دون، اإن "الربملان م���ا زال ينتظر ان 
ي���رده م�س���روع قانون املوازن���ة من احلكوم���ة، ومل يبق على بدء 

العطلة الت�سريعية �سوى ع�سرة اأيام".
ونوه���ت حم���دون، اإىل اأن "�سع���ر برمي���ل النفط مل يثب���ت لغاية 
الوقت احل���ايل لكنه �سيرتاوح ب���ني 65 اإىل 70 دولرًا، وننتظر 
اأن تتف���ق علي���ه احلكومة وحينها �س���وف يتم النظ���ر فيه من قبل 

جمل�س النواب".
م���ن جانب���ه، ذك���ر النائب عل���ي الالم���ي، اأن "العراق م���ا زال بلدا 

احادي اجلانب ويعتمد على الإيرادات النفطية فقط".
وتابع الالمي، ان "النفط ي�سكل اأكر من 90 % من املوازنة، اما 
بقي���ة الإيرادات املتمثلة بال�سرائب والر�س���وم والكمارك فاأنها ل 

تتجاوز 10 %".
 التفا�صيل �س3

نواب يرجحون تقدير 
برميل النفط في الموازنة 

ب� 65 دوالرًا

 ترجمة: حامد اأحمد

اك���دت منظم���ة اليون�سك���و ان العم���ال اجلاري���ة 
لإع���ادة اعمار ال�سرح التاريخ���ي، جامع النوري، 
ومنارت���ه احلدباء بالإ�ساف���ة اىل كني�سة الطاهرة 
وكني�س���ة ال�ساع���ة الثريت���ان يف املو�س���ل والتي 
انطلق���ت حت���ت �سع���ار، اإحي���اء روح املو�سل، يف 
الع���ام 2018 باإ�س���راف الأمم املتح���دة، �ستكتم���ل 
بحلول نهاية العام 2023 . وقال باولو فونتاين، 
مدي���ر مكت���ب اليون�سك���و يف الع���راق ان مبادرة، 
احي���اء روح املو�س���ل، الت���ي ت�ستم���ل عل���ى اإعادة 
اعمار جامع الن���وري واملنارة احلدب���اء وكني�سة 
ال�ساع���ة وكني�س���ة الطاه���رة والت���ي انطلقت عام 
لف���رتة ب�سب���ب جائح���ة وب���اء  2018 وتعرقل���ت 

كورون���ا كوفي���د – 19، مت�س���ي الن قدم���ا نح���و 
مراحله���ا النهائية. واأ�س���ار، اإىل اأن مراحل اإعادة 
العمار و�سل���ت لن�سب متباينة ب���ني موقع واآخر 
اعتم���ادا على حج���م الدمار وانه يعتق���د ان تكتمل 
اإع���ادة اعم���ار كل ه���ذه املواقع بحل���ول نهاية عام 
احلدب���اء  املن���ارة  ان  فونت���اين  وق���ال   .  2023
�ست�ستغ���رق ع���دة اأ�سه���ر قادم���ة، واأ�س���اف بقوله 
"نق���وم بالبناء با�ستخدام نف�س التقنيات ونف�س 
امل���واد، م�ستخدمني طرق يف اإع���ادة العمار التي 

�ستحافظ على القيمة الرتاثية ملا نقوم بفعله."
اإع���ادة  مب���ادرة  ان  اليون�سك���و  منظم���ة  وتق���ول 
احياء املو�سل هي ا�ستجاب���ة لإحياء واإعادة اأحد 

ايقونات مدن العراق.
 التفا�صيل �س2

اإكمال اإعمار جامع النوري ومنارته 
الحدباء نهاية 2023

 بغداد/ ح�صين حاتم

يواج���ه قان���ون جرائ���م املعلوماتي���ة 
خالف���ات داخل الربملان ب���ني الرف�س 
والقب���ول ومالحظ���ات كث���رة عل���ى 
ق�س���م  ي�سع���ى  اإذ  املدرج���ة،  فقرات���ه 
م���ن الن���واب اىل امل�س���ي بالقان���ون 
ال���دورة  خ���الل  علي���ه  والت�سوي���ت 
م���ن  املجتم���ع  ل�"حماي���ة  احلالي���ة 
اآخ���ر  ق�س���م  ي���رى  فيم���ا  التط���رف"، 
اأن القان���ون �سيك���ون مبثاب���ة تكميم 

ل�"الفواه واحلريات".
وط���رح جمل����س الن���واب، ال�سب���وع 
جرائ���م  قان���ون  م�س���روع  املا�س���ي، 
املعلوماتي���ة للق���راءة الأوىل، حي���ث 

للربمل���ان  الداخل���ي  النظ���ام  يق�س���ي 
ب���اأن يح�سل اأي م�س���روع قانون على 
ثالث قراءات ت�ستم���ل على مناق�سات 
جل�س���ة  اإىل  التوج���ه  قب���ل  لبن���وده، 

الت�سويت عليه.
الربمل���ان  يف  موج���ود  والقان���ون 
من���ذ ع���ام 2011، وقد قوب���ل برف�س 
قب���ل  م���ن  كب���رة  واعرتا�س���ات 
النا�سط���ني والق���وى املدني���ة، ب�سبب 
احتوائه عل���ى فقرات وبنود اعتربت 
حري���ة  م���ن  وحت���د  للتاأوي���ل  قابل���ة 
التعبر، واأدت هذه العرتا�سات اإىل 
تاأجي���ل الب���ّت يف امل�س���روع اأكر من 
مرة عل���ى مدى ال���دورات النتخابية 

املا�سية.

ويق���ول ع�س���و جلنة الأم���ن والدفاع 
النيابي���ة احم���د رحيم املو�س���وي اإن 
اإق���رار قانون  على  عازم���ة  "جلنتن���ا 
اجلرائ���م املعلوماتي���ة خ���الل الدورة 
الربملاني���ة احلالية حلماي���ة املجتمع 

من الأفكار الإرهابية والتطرف".
"م�س���روع  ان  املو�س���وي  واأ�س���اف 
القان���ون لن ي�سته���دف حرية التعبر 
عن ال���راأي او تقيي���د الآراء والأفكار 
ال�سخ�سي���ة كم���ا ي�س���اع ب���ل مالحقة 
�سفحات وهمية تروج ب�سكل مبا�سر 
وتفكي���ك  لتدم���ر  مبا�س���ر  غ���ر  او 
املجتم���ع واث���ارة الفو�سى يف عموم 

املجالت".
 التفا�صيل �س2

حراك لتعديل فقرات في م�سروع قانون 
المعلوماتية" "جرائم 
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 مدير التحرير
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طبعت مبطابع موؤ�ش�شة املدى لالعالم والثقافة والفنون

 بغداد/ ح�سين حاتم

ي�اجه قان�ن جرائم 
المعل�ماتية خالفات داخل 

البرلمان بين الرف�س والقب�ل 
ومالحظات كثيرة على فقراته 

المدرجة، اإذ ي�سعى ق�سم من 
الن�اب الى الم�سي بالقان�ن 

والت�س�يت عليه خالل الدورة 
الحالية لـ"حماية المجتمع 

من التطرف"، فيما يرى ق�سم 
اخر اأن القان�ن �سيك�ن بمثابة 

تكميم لـ"االف�اه والحريات".

وطرح مجل�س الن���واب، اال�شبوع الما�شي، 
م�شروع قانون جرائ���م المعلوماتية للقراءة 
الداخل���ي  النظ���ام  يق�ش���ي  حي���ث  االأول���ى، 
للبرلمان باأن يح�شل اأي م�شروع قانون على 

ثالث قراءات ت�شتمل على مناق�شات لبنوده، 
قبل التوجه اإلى جل�شة الت�شويت عليه.

والقان���ون موج���ود ف���ي البرلم���ان من���ذ عام 
2011، وق���د قوب���ل برف����س واعترا�ش���ات 
كبيرة من قبل النا�شطي���ن والقوى المدنية، 
ب�شبب احتوائ���ه على فقرات وبنود اعتبرت 
قابل���ة للتاأوي���ل وتح���د م���ن حري���ة التعبير، 
واأدت هذه االعترا�شات اإلى تاأجيل البّت في 
الم�ش���روع اأكثر من م���رة على مدى الدورات 

االنتخابية الما�شية.
ويقول ع�شو لجنة االأم���ن والدفاع النيابية 
احم���د رحي���م المو�ش���وي اإن "لجنتنا عازمة 
عل���ى اإق���رار قان���ون الجرائ���م المعلوماتي���ة 
خ���الل ال���دورة البرلماني���ة الحالي���ة لحماية 

المجتمع من االأفكار االإرهابية والتطرف".
واأ�شاف المو�شوي ان "م�شروع القانون لن 
ي�شتهدف حري���ة التعبير عن الراأي او تقييد 
االآراء واالأف���كار ال�شخ�شي���ة كم���ا ي�ش���اع بل 
مالحقة �شفحات وهمية تروج ب�شكل مبا�شر 
او غي���ر مبا�ش���ر لتدمي���ر وتفكي���ك المجتمع 

واثارة الفو�شى في عموم المجاالت".
واأ�شار ع�ش���و لجنة االمن والدفاع النيابية، 
ال���ى، ان "اغلب مواق���ع التوا�شل باتت ذات 

خطر كبير ما اثر �شلبا على �شرائح اجتماعية 
وا�شعة ابرزها المراهقين وال�شبية ودفعهم 
ال���ى �شلوكي���ات مرفو�ش���ة ومخل���ة اأبرزه���ا 

االنتحار والمخدرات وغيرها".
الرقاب���ة  "غي���اب  اأن  المو�ش���وي،  واأو�ش���ح 
ال�شفح���ات  �ش���د  الرادع���ة  واالإج���راءات 
ال�شوداء الم�شمومة من اأبرز اأ�شباب ت�شاعد 

جرائم االبتزاز االلكتروني في البالد".
بدوره، يقول النائب الم�شتقل �شجاد �شالم، 
اإن "هن���اك مالحظات ورف�س من قبل الكثير 
من نواب البرلمان ال�شيما الم�شتقلين تجاه 

قانون جرائم المعلوماتية".
واأو�ش���ح �شالم اأن "القان���ون يجب اأال يكون 
هدفه االأ�شا�شي تهديد حرية التعبير وتكميم 

االأفواه، وهو ما لن ن�شمح به".
اأن  ال���ى  الن���واب  مجل����س  ع�ش���و  وا�ش���ار   
عل���ى  معتر�شي���ن  الم�شتقلي���ن  "الن���واب 
م�ش���روع القان���ون و�شيعملون عل���ى تعديل 
بع����س فقراته قب���ل ت�شريع���ه"، م�شت���دركا: 
"لن نكون جزءًا من ت�شريع اأي قانون يهدد 
الحري���ات ويقم���ع االأ�ش���وات الت���ي تن���ادي 

بالتغيير وك�شف الف�شاد".
ولفت �شالم ال���ى، اأن "بع�س فقرات القانون 

من���ح  ال���ذي  العراق���ي  الد�شت���ور  تخال���ف 
المواط���ن حري���ة التعبير، وكذل���ك تقّيد عمل 
االإعالم في الح�شول على المعلومة"، مبينا 
يالقي  �ش���وف  الحالية  ب�شيغت���ه  "القان���ون 
رف�شًا �شيا�شيًا و�شعبيًا كبيرًا خالل المرحلة 

المقبلة".
م���ن جهته���ا، ذك���رت ع�ش���و مجل����س النواب 
�شروة عبد الواحد في تغريدة، اأن "م�شروع 
قان���ون جرائ���م المعلوماتي���ة يحت���اج ع���دة 
ت�شري���ع  فعلين���ا  نافع���ا،  ليك���ون  خط���وات 
المعلوم���ة،  عل���ى  الح�ش���ول  ح���ق  قان���ون 
واإحال���ة العقوب���ات بم�ش���روع المعلوماتي���ة 
اإلى القواني���ن الم�شابهة، والتركيز على منع 
االبت���زاز وغل���ق المواق���ع الوهمي���ة، ومن���ع 
الجيو�س االإلكترونية، لذلك، القانون ب�شكله 

الحالي مرفو�س ويقيد الحريات".
ويت�شم���ن قان���ون جرائ���م المعلوماتية اأكثر 
م���ن 20 م���ادة اأدرج���ت تحته���ا فق���رات عّدة، 
���ت جميعها على عقوب���ات متفاوتة ت�شل  ن�شّ
للحب����س 30 عامًا، وغرامات مالية ت�شل اإلى 
100 ملي���ون دينار عراق���ي )حوالي 69 األف 
دوالر( ورّكزت تلك الفقرات على المعلومات 
االإلكتروني���ة، وجعلته���ا ف���ي دائ���رة الخط���ر 

والم�شا�س باأمن الدولة.
القان���ون  عل���ى  الموؤاخ���ذات  اأب���رز  وم���ن 
المط���روح، منح ال�شلط���ات اإمكانية محاكمة 
المدوني���ن على ق�شايا مث���ل اإن�شاء ح�شابات 
اإلكتروني���ة باأ�شم���اء غير االأ�شم���اء الحقيقية 
الأ�شحابه���ا، وع���دم التفري���ق بي���ن االنتق���اد 
وال�شّب لل�شخ�شيات العام���ة والموؤ�ش�شات، 
اإل���ى المعلوم���ات  وكذل���ك تقيي���د الو�ش���ول 
وحق ن�شرها، خ�شو�شًا فيما يتعلق بق�شايا 
الف�ش���اد. كم���ا ُيل���زم القان���ون المط���روح من 
يري���د التظاه���ر اإخط���ار ال�شلط���ات قبل يوم 
عل���ى االأقل وانتظار الموافق���ة من عدمها مع 

عقوبات مترتبة على المخالفين.
وف���ي اأي���ار 2021، اأ�ش���درت منظمة هيومن 
رايت�س ووت����س، بيانًا قالت في���ه اإن مجل�س 
النواب قّرر ع���دم الم�شي في عر�س م�شودة 
قانون جرائ���م المعلوماتية، وذل���ك بعد لقاء 
لرئي�س البرلمان محم���د الحلبو�شي مع عدد 
من �شفراء الدول االأجنبية وممثلي منظمات 
دولية وحقوقية مختلفة، واعتبرت المنظمة 
ذلك باأنه "يمثل انت�شارًا لحرية التعبير على 

االإنترنت في العراق". 
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واأ�ش���ار، اإل���ى اأن مراح���ل اإع���ادة االعم���ار 
و�شلت لن�ش���ب متباينة بي���ن موقع واآخر 
اعتم���ادا عل���ى حج���م الدم���ار وان���ه يعتقد 
ان تكتم���ل اإع���ادة اعمار كل ه���ذه المواقع 

بحلول نهاية عام 2023 .
الحدب���اء  المن���ارة  ان  فونتان���ي  وق���ال 
�شت�شتغ���رق ع���دة اأ�شه���ر قادم���ة، واأ�شاف 
بقول���ه "نق���وم بالبن���اء با�شتخ���دام نف�س 
الم���واد، م�شتخدمي���ن  التقني���ات ونف����س 
ط���رق في اإع���ادة االعم���ار الت���ي �شتحافظ 

على القيمة التراثية لما نقوم بفعله."
وتقول منظمة اليون�شكو ان مبادرة اإعادة 
احي���اء المو�ش���ل ه���ي ا�شتجاب���ة الإحي���اء 

واإعادة اأحد ايقونات مدن العراق.
وكان���ت مدين���ة المو�شل ق���د عانت مرحلة 
احتالل دامت ثالث �شنوات تحت �شيطرة 
تنظي���م داع����س االإرهاب���ي انته���ت بتدمير 

80% من احياء المدينة القديمة. 
المدين���ة  ت���راث  ان  المنظم���ة  وتق���ول 
القديمة يعك�س تداخل وتبادل قيم ال�شبر 

والتعاي�س على مدى عدة قرون.
التاريخ���ي  والم���دون  الباح���ث  ويوؤك���د 
العراقي عم���ر محمد موؤ�ش����س موقع عين 
المو�ش���ل ال���ذي اعت���اد ان يوث���ق اأفع���ال 
م�شلح���ي تنظي���م داع����س اثن���اء احتاللهم 
الخارج���ي  للعال���م  وين�شره���ا  للمو�ش���ل 
التعاي����س  مدين���ة  تمث���ل  المو�ش���ل  ب���ان 
لمختلف االأدي���ان واالعراق م���ن م�شلمين 
مدين���ة  وه���ي  وايزيديي���ن  وم�شيحيي���ن 

معروفة بتنوعها الفريد.
ب���ان  توؤك���د  الت���ي  اليون�شك���و،  منظم���ة 

المو�شل الت���ي تحتل موقع���ا �شتراتيجيا 
وتمثل نقطة التق���اء التجاهات مختلفة ما 
بين ال�شمال والجن���وب وال�شرق والغرب 
عل���ى م���دى اآالف ال�شنين، ق���د جعلها هدفا 

لم�شلح���ي داع����س ب�شبب تنوعه���ا العرقي 
والدين���ي، وكونها تعر�ش���ت لدمار ب�شبب 
الح���رب فانه يتطل���ب من م�ش���روع الإعادة 
اعمار المدينة ان ي�شع كل ذلك بالح�شبان.

مبادرة اإع���ادة احياء المو�ش���ل الم�شتندة 
على ثالثة اقطاب، االإرث والحياة الثقافية 
والتعليم، ق���د تم تمويلها من قبل 15 جهة 
م�شاركة، من بينها دولة االمارات العربية 

المتحدة، الت���ي �شاهمت بمبلغ 50 مليون 
دوالر وكذلك االتحاد االأوروبي.

ف���ي ب���ادئ االم���ر كان التركيز عل���ى اإعادة 
للمو�ش���ل  التراث���ي  الجان���ب  اعم���ار 

وا�شتعادة بناء معال���م تاريخية بارزة في 
المو�ش���ل مث���ل جام���ع الن���وري ومنارته 
الحدب���اء البالغ ارتفاعها 45 مترًا الذي تم 

ت�شييده قبل 800 عام. 
تج���دد  المب���ادرة  م���ن  ع���ام  م���رور  بع���د 
التعاون بين االأطراف الم�شاركة ومنظمة 
الطاه���رة  كني�شت���ي  ل�شم���ول  اليون�شك���و 
وال�شاع���ة باإع���ادة االعمار حي���ث كان ذلك 
من وجهة نظر اليون�شك���و "رمزا ايقونيا 
للن�شي���ج التاريخ���ي للمو�ش���ل"، وان كال 
الكني�شتي���ن ق���د ت���م ت�شييدهما ف���ي القرن 
الثقاف���ة  التا�ش���ع ع�ش���ر. وقال���ت وزي���رة 
االإماراتية نورة الكعبي، "ي�شرفنا جدا ان 
نوقع ه���ذه ال�شراكة مع منظمة اليون�شكو 
وال�شع���ب العراقي لن�شاه���م بجهودنا في 
الم�شاعدة باإعادة اعمار المو�شل واحياء 
روح التعاي�س والن�شيج المجتمعي فيها." 
وق���ال فونتان���ي مدي���ر مكت���ب اليون�شكو 
ف���ي الع���راق، "له���ذا ال�شب���ب كان���ت فكرة 
اإع���ادة احي���اء روح المو�ش���ل انه���ا عملية 
احياء الحرية الأبن���اء المو�شل وا�شتعادة 
التع���اون  خ���الل  م���ن  التراثي���ة  هويته���م 
الم�شترك بيننا".  وتابعت فونتاني، "هذه 
المب���ادرة توؤكد على ان قوة ال�شر �شتف�شل 
وان الثقاف���ة والت���راث �شيبقيان جزءا من 
تاريخنا، ان عملية اإعادة االعمار قد ترمز 
للنه�ش���ة ف���ي الع���راق والعال���م." ويق���ول 
الموؤرخ والباحث العراقي عمر محمد انه 
بينما تج���ري عملية اإعادة اعمار االأحجار 
المو�شل���ي  المجتم���ع  ف���ان  والج���دران، 
يعي����س مرحلة اإعادة تاأهي���ل اأي�شا.  واكد 
محمد بان خط���ى التعافي ت�شير ببطء في 
المو�ش���ل ولكنه���ا تم�شي قدم���ًا، واأو�شح 

بالقول "الن�شيج االجتماعي يتعافى ويمر 
االن بمرحل���ة تطور حال���ة التعاي�س، وفي 
الم�شتقبل �شن�شهد المزيد من اإعادة اعمار 
المواق���ع التراثية والثقافي���ة والمزيد من 

قوة التجان�س المجتمعي."
ويق���ول ممث���ل اليون�شك���و، فونتان���ي، ان 
جامع���ة  ف���ي  الم�شجلي���ن  الطلب���ة  اع���داد 
المو�ش���ل االن ه���ي �شع���ف عدده���م الذي 
كان قب���ل الحرب وه���ذا ي�شير الى التعافي 
ال���ذي تعي�ش���ه المو�ش���ل االن، وان اعداد 
الم�شيحيي���ن واالإيزيديي���ن االن ب���االآالف 

بعد ان كانوا بالع�شرات او المئات.
واأ�شاف فونتاني بان مبادرة اإعادة احياء 
المو�ش���ل وف���رت فر�ش���ة لتدري���ب 1700 
�شخ����س ووف���رت فر�ش���ة عم���ل الأكثر من 
3500 �شخ�س، وقال اإن المنظمة ال تعمل 
فق���ط عل���ى اعم���ار المعال���م الح�شارية بل 
البي���وت اأي�ش���ا وان االأهال���ي �شيع���ودون 
لحياتهم في المنطق���ة وان هناك منظمات 
اأخ���رى تعم���ل وت�شتم���ل عل���ى ن�شاط���ات 

اقت�شادية اأي�شا.
وقال ممث���ل اليون�شكو في العراق "عندما 
زرت المو�ش���ل القديم���ة ع���ام 2019 كان 
هن���اك �شمت، ال �شيارات في ال�شوارع وال 
نا�س وال اأحد، كل �ش���يء كان مدمرا وكان 
ال�شم���ت وال�شك���ون هو ال�شائ���د. اأما االن 
وبع���د م���رور �شن���وات عندم���ا رجعت الى 
الجانب الغربي م���ن المو�شل في المدينة 
القديمة فقد راأيته���ا مليئة بالنا�س ومليئة 
والدكاكي���ن  والحرك���ة  الم���رور  بزحم���ة 
واالأ�شواق مفتوح���ة، النا�س في المو�شل 

يعيدون بناء حياتهم من جديد."
عن: موقع �شارقة 24         
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ا�ش���درت رئا�شة اإقليم كرد�شت���ان، اأم�س االثنين، 
االقلي���م  رئي����س  زيارت���ي  نتائ���ج  ح���ول  بيان���ا 

نيجيرفان بارزاني االخيرتين للعا�شمة بغداد.
وذك���ر بي���ان لرئا�شة االقلي���م تلقته )الم���دى(، ان 
"رئي�س اقليم كرد�شتان نيجيرفان بارزاني بحث 
خالل زيارتي���ه االأخيرتين اإلى بغ���داد  مع رئي�س 
ال�شودان���ي  �شي���اع  محم���د  االتح���ادي   ال���وزراء 
واالأط���راف ال�شيا�شي���ة االأخ���رى  اآخ���ر تطورات 
االأو�ش���اع االأمني���ة وال�شيا�شي���ة  للبل���د، واأك���دوا 
عل���ى التع���اون والتن�شي���ق بي���ن االأط���راف  كافة 
لدع���م الحكوم���ة االتحادي���ة الجدي���دة والتنفي���ذ 
الناج���ح لمنهاجها الوزاري، والعمل معًا لحلحلة 
 الم�ش���اكل العالقة بين اربيل وبغداد بدءًا بالمادة 
الد�شتوري���ة والموازن���ة والم�شتحق���ات   )140(
المالية  وو�ش���واًل اإلى تطبيع الو�شع في  �شنجار 
وم�ش���اكل البلد ب�شورة عام���ة، من خالل الحوار 
وعل���ى  اأ�شا�س الد�شتور وحفظ ا�شتقرار  و�شيادة 

البلد". 
وبح�شب البيان، "�شدد بارزاني وال�شوداني على 
عدم ال�شماح باأية  تهدي���دات اأو عمليات ع�شكرية 
ت�شته���دف الدول المج���اورة عبر ح���دود  العراق 
واإقلي���م كرد�شت���ان مع  �شم���ان توفي���ر المعونات 
والم�شاع���دات االن�شانية لالجئين وعدم ال�شماح 
بوج���ود ف�شائل م�شلحة ف���ي  اإقليم كرد�شتان، لذا 
�شتتعاون اأربيل وبغداد وتن�شقان  تمامًا لحماية 
اأمن الحدود، و�شتتعاون���ان  وتن�شقان مع الدول 
المج���اورة  و�شتتخذان االإج���راءات الالزمة بهذا 

ال�شاأن".  
وك���رر بارزان���ي بح�شب بيان رئا�ش���ة كرد�شتان، 
اأن "نه���ج قي���ادة اإقلي���م كرد�شتان �شيظ���ل كما في 
ال�شاب���ق عام���َل  اأم���ان  وا�شتق���رار للع���راق ودول 
ال���ى تقوي���ة عالقات���ه معه���ا  المنطق���ة ويتطل���ع 
وف���ق مب���داأ االحت���رام  المتبادل وح�ش���ن الجوار 
والم�شالح الم�شترك���ة، ولحل الم�شاكل الداخلية 
والخارجي���ة  في المنطق���ة،  نرى م���ن ال�شروري 
اللجوء اإل���ى الحوار والتفاه���م واعتماد الحلول 
كرد�شت���ان  م�شتع���دة  وقي���ادة  اإقلي���م  ال�شلمي���ة، 

لممار�شة دور اإيجابي وبناء في هذا ال�شياق".   
وكان بي���ان حكوم���ي ق���د اأكد في وق���ت �شابق اأن 
"اللقاء بين ال�شوداني وبارزاني �شهد البحث في 
م�شتجدات االأو�شاع العام���ة، بمختلف جوانبها 
االأمني���ة وال�شيا�شي���ة والخدمية عل���ى الم�شتوى 

الوطني".

واأ�ش���اف البيان، ان "الجانبي���ن ا�شتعر�شا عددًا 
م���ن الملفات المهمة، واأطر العم���ل بين الحكومة 
اأه���داف  �شم���ن  االإقلي���م،  وحكوم���ة  االتحادي���ة 
المنهاج الوزاري ال�شاعية اإلى االرتقاء بم�شتوى 
الخدمات في عموم اأنحاء العراق". واأكد رئي�س 
مجل�س ال���وزراء بح�شب البيان، "اأهمية معالجة 
الملف���ات االأمني���ة، وتدعي���م اال�شتق���رار واالأم���ن 
ف���ي المناطق الحدودي���ة مع دول الج���وار، وفق 
م���ا اأق���ره المجل�س ال���وزاري لالأم���ن الوطني في 

جل�شته االأخيرة".
وبالتزامن مع ذل���ك، ذكر بيان لتحالف العزم، اأن 
زعيمه مثنى ال�شامرائ���ي ا�شتقبل بارزاني خالل 
زيارته االأخيرة اإلى بغداد وبحث الجانبان خالل 
االجتم���اع، التط���ورات ال�شيا�شي���ة واالأمنية في 
الع���راق، واأكدا على "�ش���رورة واأهمية التعاون 
العراقي���ة  واالأط���راف  الق���وى  بي���ن  الم�شت���رك 
لتجاوز العقبات ودعم جهود الحكومة االتحادية 

الجديدة في اإنجاح منهاجها الوزاري".
وتاب���ع البي���ان اأن���ه ف���ي االجتماع ال���ذي ح�شره 
الوف���د المراف���ق للرئي����س نيجيرف���ان بارزان���ي 
وع���دد من قيادات تحالف العزم، جرى "الت�شديد 
عل���ى تعزيز روح التع���اون والمواطنة وعمل كل 

االأطراف معًا كفريق واحد".

زيارة بارزاني اإلى بغداد: جولة انتهت 
بمناق�سة 5 ملفات �سيا�سية

اكــدت منظمــة الي�ن�سك� ان االعمــال اجلارية الإعادة اعمــار ال�سرح 
التاريخــي، جامــع النــ�ري، ومنارته احلدبــاء باالإ�سافــة اىل كني�سة 
الطاهــرة وكني�ســة ال�ساعة االثريتان يف امل��ســل والتي انطلقت حتت 
�سعــار، اإحيــاء روح امل��ســل، يف العــام 2018 باإ�ســراف االأمم املتحــدة، 

�ستكتمل بحل�ل نهاية العام 2023 .

وقــال باولــ� ف�نتــاين، مدير مكتــب الي�ن�سكــ� يف العــراق ان مبادرة، 
احيــاء روح امل��ســل، التــي ت�ستمل علــى اإعــادة اعمار جامــع الن�ري 
واملنــارة احلدباء وكني�ســة ال�ساعة وكني�سة الطاهــرة والتي انطلقت 
عــام 2018 وتعرقلت لفرتة ب�سبــب جائحة وباء ك�رونــا ك�فيد – 19، 

مت�سي االن قدما نح� مراحلها النهائية.

اتفاق على دعم منهاج احلك�مةامل�ستقل�ن و�سف�ا متريره بـ "قمع االأ�س�ات وتهديد احلريات"

اهتمام كبري باإعادة اإحياء املو�شل

مبنى جمل�س النواب العراقي

خالفات ب�ساأن قانون جرائم المعلوماتية وحراك لتعديل 
بع�ض فقراته

مبادرة اإحياء الم��سل ت�فر فر�سة لتدريب 1700 �سخ�س
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 بغداد/ تميم الح�سن

ينتظر خالل االيام المقبلة 
معرفة �سر "بيوت القا�سات" والتي 

يعتقد انها خزائن داخل منازل 
ت�سم باقي االموال الم�سروقة 
والتي عرفت بـ"�سرقة القرن«.

ال�ش���وداين  وحت���ى االن ك�ش���ف حمم���د 
رئي����س احلكومة ع���ن ا�ش���تعادة اقل من 
5   % م���ن املبلغ امل�ش���روق وه���و نحو 4 

تريليون دينار .
ويرج���ح ان اكرث من ن�ش���ف املبلغ الذي 
�ش���رق ع���ن طريق �ش���رف اكرث م���ن ربع 
ملي���ون �شك م�ش���ريف، يوجد يف 4 دول 

عربية واإقليمية.
ويقدر اجمايل العقوبات التي قد تالحق 
املتهمني االربعة بال�شرقة )2 هاربني( قد 

ي�شل احلب�س الكرث من 3 اآالف عام.
لكن عل���ى مايبدو وبح�ش���ب مايرتدد يف 
نقا�ش���ات الق���وى ال�شيعي���ة "القلقة" من 
طريقة اخراج اع���الن ا�شرتداد االموال، 
فان���ه ق���د تتم م�شاوم���ة "اك���ر ال�شارقني 

مقابل ن�شف املبلغ الكلي فقط«.
وتوقف اجلميع عند جملة ذكرها رئي�س 
احلكوم���ة يف املوؤمت���ر ال�شحف���ي ال���ذي 
اظهر في���ه املبال���غ امل�شبوط���ة ب�"طريقة 
هوليودي���ة"، فهم���ت وكاأنه���ا "�شفقة مع 

ال�شارق".
وق���ال ال�ش���وداين اإن "القا�شي املخت�س 
ن���ور  �ش���راح  باإط���الق  اأم���رًا  �شي�ش���در 
زه���ر بكفال���ة لت�شليم كام���ل املبلغ خالل 
"الق�ش���م  اأن  اىل  م�ش���را  اأ�شبوع���ني"، 
االأك���ر م���ن املبل���غ ل���دى نور زه���ر هي 

عقارات".
م�ش���ادر م���ن داخ���ل االط���ار التن�شيق���ي 
حتدث���ت ل�)امل���دى( ع���ن وج���ود خماوف 
ل���دى بع����س االط���راف ال�شيعي���ة من ان 
ماج���رى يف املوؤمت���ر ق���د يث���ر ال�ش���ارع 

�شدهم.
ويف حلظ���ة اع���الن ا�شتع���ادة ج���زء من 
املبلغ، انطلقت "ها�شتاكات" على تويرت 
انتق���دت اإ�ش���ارات الت�شوية م���ع املتهمني 
املوؤمت���ر  يف  وردت  الت���ي  بال�شرق���ة 

ال�شحفي.
وانتقد النائ���ب با�شم خ�شان الذي يعتر 
مقربا م���ن بع�س الق���وى ال�شيعية داخل 
التي  املبالغ  "االط���ار"، طريق���ة عر����س 

و�شفها ب�"امل�شرحي".
وق���ال خ�شان يف �شفحة عل���ى في�شبوك: 
"ال اأعرف َمن ِمن م�شت�شاري ال�شوداين 
ن�شح���ه بهذا العر����س امل�شرحي البائ�س 

الذي يثر ال�شفقة على العراق".
"رئي����س احلكوم���ة يعر����س  وا�ش���اف: 
االم���وال  م���ن   %   5 ي�ش���اوي  ال  مبلغ���ا 
الت���ي �شرقها املته���م املوقوف نور زهر، 
ويب�شرن���ا باإط���الق �شراح���ه بكفالة لكي 
يبي���ع العق���ارات التي حجزته���ا املحكمة 
فيعي���د للدول���ة ج���زءا مم���ا �شرق���ه م���ن 

اأموالها«.
وك�ش���ف النائ���ب ع���ن ان املته���م  زه���ر: 
"ميل���ك م�شارف وم�شف���ى ولديه عقود 
هائل���ة مع الدولة، اإ�شاف���ة اىل �شركة يف 

االردن واأم���وال و�ش���ركات دول اأخ���رى، 
وه���ذه كله���ا ح�ش���ل عليه���ا م���ن �شفقات 
ف�شاد ت���ورط فيه���ا م�شوؤول���ون كبار يف 
الدول���ة، واالف���راج عن���ه بكفال���ة �ش���وف 
ميكنه���م من االتف���اق على اخف���اء جرائم 
الف�ش���اد االخرى املرتبطة ب�شرقة اأمانات 

ال�شريبة واجلرائم ال�شابقة لها".
الك�ش���ف  موؤمت���ر  يف  ال�ش���وداين  واك���د 
ع���ن ا�شتعادة االم���وال وال���ذي ظهر بني 
اكدا�س النق���ود اأن���ه "مت ا�ش���رتداد ج���زء 
م���ن االأم���وال امل�شروق���ة م���ن االأمان���ات 
"اجله���ات  اأن  اىل  الفت���ا  ال�شريبي���ة"، 
املخت�ش���ة متكن���ت من ا�ش���رتداد الوجبة 
ملي���ار   182 م���ن  اأك���رث  البالغ���ة  االأوىل 

دينار".
وتق���ول امل�ش���ادر ال�شيعي���ة: "يب���دو ان 
هناك �شفقة مع املتهمني مقابل احل�شول 
عل���ى جزء من االم���وال، وهو امر خطر 

قد يوؤدي اىل غ�شب ال�شارع".

م���ن  كان  ان���ه  ع���ن  امل�ش���ادر  وتتح���دث 
املفرت�س ان يتم "حجز االموال املنقولة 
وغ���ر املنقول���ة ل���دى املته���م ن���ور زهر 
وتتبع كل اموال وامالك عائلته وعوائل 
بقية اط���راف ال�شرق���ة دون احلاجة اىل 

ت�شوية".
وتعتقد اطراف يف "االطار" ان االموال 
اجم���ايل  م���ن   %   95 وه���ي  املتبقي���ة 
امل�شروق���ات يوج���د اق���ل م���ن ن�شفها يف 
بغ���داد والن�شف االخر  "من���ازل داخ���ل 
االردن،  لبن���ان،  االم���ارات،  يف  االك���ر 

وتركيا".
الع���راق  يف  املوج���ود  الن�ش���ف  وع���ن 
وال���ذي بح���وزة ن���ور زهر وه���و ميثل 
نحو 43   % من اإجمايل املبلغ امل�شروق، 

يوجد ب�شكل عقارات ومبالغ نقدية.
وت�شي���ف امل�ش���ادر املطلع���ة ان "من���ازل 
يف املن�ش���ور مت حتويره���ا اىل خزانات 
م�شفحة وهن���اك �شهود عيان يف املنطقة 

�شي���ارت  و�ش���ول  ي�شاه���دون  كان���وا 
م�ش���ارف مدرع���ة خا�شة لنق���ل االموال 

قرب تلك املنازل يوميا".
جت���اري،  م���ول  �شب���ط  اىل  باال�شاف���ة 
املته���م  اىل  التابع���ة  املن���ازل  وع�ش���رات 
االخ���ر والت���ي يفرت����س بانه���ا �شارت 

حتت يد احلكومة.
واملبلغ ال���ذي عر�شه ال�ش���وداين والذي 
ميثل 9   % فقط من االموال التي بحوزة 

نور زهر، كان لدى م�شرف الود.
وبح�ش���ب النائ���ب ه���ادي ال�شالم���ي، ان 
هن���اك "20 ملي���ار دينار مفق���ودة" كانت 
م���ن املفرت����س ان تك���ون �شم���ن املبال���غ 

امل�شبوطة لدى نور زهر.
وقال ال�شالمي يف تدوينة على في�شبوك: 
"200 ملي���ار دين���ار كان���ت يف م�ش���رف 
ال���ود/ فرع 14 رم�شان مت التحرز عليها 
بع���د 3 اأيام م���ن اإلقاء القب����س على نور 

زهر".

واأ�ش���اف اأن "رئي����س جمل����س ال���وزراء 
حممد �شي���اع ال�شوداين اأعل���ن عن 180 
ملي���ار   20 "هن���اك  اأن  موؤك���دًا  ملي���ار"، 

مفقودة".
وك�ش���ف رئي����س احلكوم���ة يف املوؤمت���ر 
�شكل���ت  حتقيقي���ة  "جلان���ا  اأن  االخ���ر 
لتدقيق ال�شكوك امل�شروفة من االأمانات 
ال�شريبية"، مبينا اأن "اللجنة التحقيقية 
اأ�ش���رت املخالف���ات واملق�شري���ن بت�شهيل 

اال�شتيالء على اأموال االأمانات".
وتاب���ع اأن "هن���اك جه���ات داخ���ل هيئ���ة 
ال�شرائ���ب واأخ���رى رقابي���ة وم�شوؤول���ة 
�شهل���ت عملية �شرقة االأمان���ات"، موؤكدا: 
التي �شهلت �شرقة  "�شنعلن عن اجلهات 

االأمانات بعد اإكمال التحقيقات".
»2 كارلتون  "ريتز 

وتعود فك���رة "الت�شوية" مع �شراق املال 
العام اىل التجربة ال�شعودية يف 2019 
املعروفة ب�"�شفقة ريتز كارلتون"، وهو 

ج���زء م���ن �شل�شل���ة الفن���ادق االنكليزي���ة 
ال�شه���رة املوج���ود يف اململك���ة وال���ذي 
مت في���ه احتج���از امل�شوؤول���ني اثن���اء عقد 

ال�شفقة.
رئي����س  الكاظم���ي  م�شطف���ى  وح���اول 
احلكومة ال�شابق يف ت�شريبات انت�شرت 
العام املا�شي، تنفي���ذ التجربة باحتجاز 
100 فا�ش���د مفرت����س يف الع���راق وعقد 
�شفق���ة "ن�ش���ف املبل���غ امل�ش���روق مقابل 

العفو".
واحتج���زت اللجن���ة التي �شكل���ت حينها 
ع�ش���رات  رغي���ف  اب���و  احم���د  برئا�ش���ة 
املتهمني، لكن انته���ت بف�شيحة التعذيب 
وتدخ���ل الق�ش���اء بح���ل اللجن���ة يف اآذار 

املا�شي.
ا�شتن�ش���اخ  ال�شيعي���ة  امل�ش���ادر  وتنتق���د 
التجرب���ة ال�شعودية ب�شب���ب ان احلادث 
يف الع���راق "مكتم���ل ومعروف���ة اطرافه 

واين االموال".
وت�شر امل�شادر العليم���ة اىل انه "يجب 
حماكمة ال�ش���راق على كل �شك مت �شرفه 
للح�شول على االم���وال"، وبلغ جمموع 

ال�شكوك 262 �شكًا.
وبح�شب قان���ون العقوبات العراقي فان 
جرمي���ة تزوير املح���رر الر�شم���ي تن�س 
على احلب����س ملدة ال تزيد ع���ن 15 عاما، 
مما قد يعر����س املتهمني االربعة للحب�س 

ملدة اكرث من 3900 �شنة.
وك�ش���ف رئي����س احلكوم���ة يف املوؤمت���ر 
ان "اللجان التحقيقي���ة تو�شلت لنتيجة 
ب�ش���رف 114 �ش���كًا للمته���م ن���ور زهر 
مببلغ اإجمايل اأكرث من تريليون دينار".
وا�شاف باأنه مت "�شرف 37 �شكًا مببلغ 
اإجمايل ق���دره 624 ملي���ار دينار ل�شركة 
بادية امل�شار"، مبينا اأن "املدير املفو�س 
ل�شرك���ة بادي���ة امل�شار يدعى عب���د املهدي 
توفيق ومالكها املتهم عبد الرحمن حممد 

ابراهيم".
66 �ش���كًا مببل���غ  "�ش���رف  اأن���ه  وتاب���ع 
اإجمايل 982 مليار دينار ل�شركة احلوت 
االأح���دب ملديره���ا املفو����س اله���ارب عبد 
امله���دي توفي���ق ومالكه���ا املته���م قا�ش���م 
حمم���د"، م�شيفا اأن���ه "�ش���رف 45 �شكًا 
دين���ار  ملي���ارات   607 اإجم���ايل  مببل���غ 
ل�شرك���ة رياح بغداد ملديرها املفو�س عبد 
املهدي توفيق ملالكها امللقى القب�س عليه 

ح�شني كاوة".
تبل���غ  امل�شروف���ة  "االأم���وال  اأن  واأكم���ل 
ثالث���ة تريليونات و754 ملي���ارا و642 
مليون���ا و664 األ���ف دين���ار"، موؤكدا اأنه 
الكرخ  "مت االتف���اق بني حمكمة حتقيق 
الثاني���ة م���ع ن���ور زه���ر عل���ى جدول���ة 

ال�شرتداد كامل املبلغ يف حوزة املتهم".

�سهود عيان ر�سدوا �سيارات م�سارف م�سفحة يوميًا قرب تلك المنازل

 95   % من اأموال "�صرقة القرن" داخل "بيوت مح�صنة" في المن�صور و4 دول
4 اآالف عــام ! ال�سجــن لنحــو  العقوبــات  260 �ســكًا واإجمالــي  اأكثــر مــن  ال�ســراق زوروا   

 خا�ص/ المدى

متكنت الق���وات االأمنية العراقي���ة ومب�شاعدة الطران 
اجل���وي م���ن حتيي���د الع�ش���رات م���ن ع�شاب���ات داع�س 

االرهابية بتن�شيق عال بني قوات االإقليم.
ورغ���م تراجع هجم���ات داع����س، وتباعد الف���رتات بني 
هجم���ة واأخ���رى، اإال اأن تهديد تلك العنا�ش���ر االإرهابية 
م���ا ي���زال قائم���ًا وطاغي���ًا عل���ى امل�شه���د االأمن���ي وحتى 

ال�شيا�شي.
وتوا�شل القوات االأمني���ة عمليات بحثها عن ع�شابات 
داع�س، ال �شيما يف املحافظات املحررة )نينوى ودياىل 
وكركوك و�شالح الدي���ن واالأنبار(، على اعتبار اأنها ما 

زالت ت�شم بقايا التنظيم االرهابي.
ويقول املتحدث با�شم قيادة العمليات امل�شرتكة حت�شني 
اخلفاجي، اإن »خمابئ ع�شاب���ات داع�س االإرهابية تقع 

جميعها �شمن اخلطط الع�شكرية وهي معروفة«.
وا�شاف اخلفاجي اأن »قواتنا االأمنية م�شتمرة بتقّدمها 
�شد الع�شابات االإرهابية«، م�شرا اىل، اأن »هناك نتائج 
كبرة حققناها نتيجة حتيي���د عنا�شر داع�س بالق�شف 
اجل���وي واالعتقاالت عر التعاون بني امل�شادر االأمنية 

واالأهايل واجلهود اال�شتخباراتية«.
واأ�ش���ار املتح���دث با�شم قيادة العملي���ات امل�شرتكة اىل، 
اأن »االأ�شلح���ة الت���ي ميكتله���ا عنا�ش���ر داع����س خفيف���ة، 
وه���ي اأ�شلح���ة قدمية ومتهالك���ة ويت���م ا�شتخدامها منذ 
�شن���وات، لذلك فه���و ال ي�شتطيع املواجه���ة بوا�شطتها، 
ويعتم���د على الكمائ���ن والهجمات املباغت���ة على بع�س 
البلدات والق���رى لتخويف االأه���ايل و�شرقتهم، اإ�شافة 

اإىل الوحدات االأمنية البعيدة«.
ولفت اخلفاج���ي اىل، ان »هن���اك تن�شيقا يف املناطق 
الوع���رة املحاذية الإقلي���م كرد�شتان«، موؤك���دا »وجود 
عالقة اأمنية قوية اإذ متكنت قواتنا االأمنية ومن خالل 
التوا�شل مع �شلطات االإقليم من اعتقال الع�شرات من 
العنا�شر وحتييد اآخرين، اإ�شافة اإىل �شد الثغرات«.

بدوره، يقول اخلب���ر االأمن���ي وال�شرتاتيجي اأحمد 
االآون���ة  يف  ال�شيا�شي���ة  »اخلالف���ات  اإن  ال�شريف���ي 
االأخرة اأّثرت تاأثرًا كبرًا يف عمل االأجهزة االأمنية، 

مما �شاهم بعودة ن�شاط داع�س وهجمات عنا�شره«.
عنا�ش���ر  هجم���ات  "تك���رار  اأن  ال�شريف���ي  وا�ش���اف   
داع����س االرهابية يه���دد اال�شتقرار وال�شل���م املجتمعي، 
وال اأ�شتبع���د اأن يهاج���م ق���رى ومدن���ًا اأخ���رى قريبة من 

العا�شمة بغداد".
ولفت اخلبر االأمني اىل "وجود ن�شاط فكري لداع�س 
ع����ر مواق����ع التوا�ش����ل االجتماع����ي، وعل����ى االأجهزة 
االأمني����ة العراقي����ة اأن ت�شع فرق����ًا اإعالمي����ة ملراقبة تلك 

الن�شاطات".
واأ�ش����ار ال�شريف����ي اىل، ان "تهديد داع�س ما يزال قائما 
اال ان����ه ال ي�شتطي����ع القي����ام بغ����زوة اأو ال�شيط����رة على 

االأر�س التي يهاجمها كما فعل قبل 8 �شنوات".
واأعلن����ت خلي����ة االإع����الم االأمن����ي، االأ�شب����وع املا�ش����ي، 
انتهاء املرحلة الثامنة م����ن عملية االإرادة ال�شلبة التي 

ا�شتمرت لثالثة ايام.
وذك����رت اخللي����ة يف بي����ان، ان "املرحل����ة الثامنة التي 
ا�شرتك����ت فيه����ا قي����ادات عملي����ات االنب����ار واجلزي����رة 
ونين����وى وغربي نين����وى و�شالح الدي����ن، وبعمليات 
حم����دودة يف قاط����ع املق����ر املتق����دم لقي����ادة العملي����ات 
امل�شرتك����ة يف كرك����وك وقوات م����ن ال�شرط����ة وقطعات 
م����ن احل�شد ال�شعب����ي ا�شفرت عن مقت����ل )4( اإرهابيني 
والعث����ور عل����ى )5( عب����وات نا�شف����ة و)91( جليكان����ا 
ممل����وءة مبواد �شديدة االنفج����ار و)5( م�شاطر تفجر 
و)3( احزم����ة نا�شف����ة ووكرين لالإرهابي����ني و�شاروخ 
غ����راد واآخ����ر 160 مل����م و)15( قذيفة مدف����ع 155 ملم 
وقذيفت����ي RBG7 و)31( قنرة ه����اون ومواد اآخرى 

خمتلفة".
واك����د البي����ان، "موا�شل����ة قواتن����ا االأمني����ة واجباته����ا 
املكلف����ة بها ومالحقة بقايا ع�شاب����ات داع�س االإرهابية 
املنهزم����ة، وف����ق اخلط����ط املر�شوم����ة م����ن قب����ل قي����ادة 
العملي����ات امل�شرتكة حلني الق�شاء عل����ى هذه العنا�شر 

ال�شالة".
وهاجمت ع�شاب����ات داع�س، االأ�شب����وع املا�شي اأي�شا، 
�شم����ال غربي كركوك، ما اأ�شفر ع����ن ا�شت�شهاد 4 جنود، 
والهج����وم ه����و اخل����رق االأمن����ي االأول عل����ى م�شت����وى 

حماربة خاليا داع�س خالل والية حكومة ال�شوداين.

 بغداد/ فرا�ص عدنان

رجح نواب اأن يكون �شعر برميل النفط يف 
املوازنة املقبلة نحو 65 دوالرًا، الفتني اإىل 
اأن روات���ب املوظفني ت�شتنزف 55 تريليون 
دين���ار، داع���ني اإىل تخ�شي����س مبال���غ لدعم 
قط���اع ال�شناع���ة وت�شغيل املعام���ل املعطلة 

حتى تدر على اخلزينة باالأموال.
وقال النائبة حما�شن حمدون، اإن »الرملان 
م���ا زال ينتظ���ر ان ي���رده م�ش���روع قان���ون 
املوازن���ة م���ن احلكومة، ومل يب���ق على بدء 

العطلة الت�شريعية �شوى ع�شرة اأيام«.
وتابع���ت حم���دون، اأن »الف�ش���ل الت�شريعي 
كان ق���د مت متدي���ده �شه���را واح���دا يف وقت 
�شاب���ق، وبانتهائ���ه يف االأ�شب���وع االأول من 
ال�شه���ر املقب���ل �ش���وف ن�شط���ر للدخول يف 

عطلة متتد ل�شهر واحد فقط«.

م���ا زال يف  اأن »املو�ش���وع  اإىل  واأ�ش���ارت، 
عه���دة وزارتي املالي���ة والتخطيط اللتان مل 
تقدم���ا امل�ش���روع لغاية الوق���ت احلايل، من 

اأجل اإقراره يف جمل�س النواب«.
واأكدت حمدون، »اإمكانية جتاوز اخلالفات 
خ���الل  م���ن  امل�ش���روع  عل���ى  ح�شل���ت  ان 
النقا�ش���ات وتطبيق ورق���ة املنهاج الوزاري 
الت���ي مت مبوجبها من���ح الثق���ة اإىل حكومة 

حممد �شياع ال�شوداين«.
اأن »�شع���ر برمي���ل  اإىل  ونوه���ت حم���دون، 
النف���ط مل يثب���ت لغاية الوقت احل���ايل لكنه 
�شي���رتاوح بني 65 اإىل 70 دوالرًا، وننتظر 
اأن تتفق علي���ه احلكومة وحينها �شوف يتم 

النظر فيه من قبل جمل�س النواب«.
وانته���ت حم���دون، اإىل اأن »اللجن���ة املالي���ة 
النيابي���ة تلق���ت العدي���د م���ن الطلب���ات م���ن 
بانتظ���ار  وه���ي  املوازن���ة  ب�ش���اأن  الن���واب 

امل�ش����روع من اأج����ل مناق�شة ه����ذه الطلبات 
والنظر يف ما ميكن ت�شمينه«.

م����ن جانبه، ذك����ر النائ����ب علي الالم����ي، اأن 
اجلان����ب  اح����ادي  بل����دا  زال  م����ا  »الع����راق 

ويعتمد على االإيرادات النفطية فقط«.
وتابع الالم����ي، ان »النفط ي�ش����كل اأكرث من 
90  % م����ن املوازن����ة، ام����ا بقي����ة االإيرادات 
املتمثل����ة بال�شرائ����ب والر�ش����وم والكمارك 

فاأنها ال تتجاوز 10  %«.
واأك����د، ان »ذلك يع����د خل����اًل اقت�شاديًا كبرا 
ي�شيب البلد«، مبين����ة ان »55 تريليون من 
املوازنة �شوف تذهب اإىل رواتب املوظفني 
و25 تريليون اإىل ال�ش����ركات اال�شتثمارية 
العامل����ة يف جم����ال النف����ط و15 تريلي����ون 

دينار اإىل القرو�س ال�شابقة مع فوائدها«.
املبال����غ  اأن »جمم����وع  اإىل  الالم����ي،  ون����وه 
الت����ي �شتذهب اإىل هذه املج����االت هو 100 

تريلي����ون دين����ار، واملتبق����ي يج����ب اأن يت����م 
الرتكي����ز في����ه عل����ى الق�شاي����ا اال�شتثمارية 

التي تعود بالنفع على الو�شع العام«.
وانته����ى الالمي، اإىل اأن »الكت����ل ال�شيا�شية 
تاأم����ل خرًا بهذه احلكوم����ة يف اأنها توظف 
االأموال اإىل قطاعات معينة، مثل ال�شناعة 
فهن����اك العدي����د م����ن امل�شان����ع بحاج����ة اإىل 
اأموال من اأجل اإع����ادة ت�شغيلها مرة اأخرى 
حتى ت����در علين����ا باالأم����وال ودع����م القطاع 

اخلا�س«.
ورجح����ت اللجنة املالي����ة النيابية اأن يكون 
 150 املوازن����ة  قان����ون  مبال����غ  جمم����وع 
تريلي����ون دين����ار، الفت����ة اإىل اأن العج����ز لن 
اإمكاني����ة  ع����ن  10  %، وحتدث����ت  يتج����اوز 
وظيفي����ة  درج����ة  األ����ف   75 ب�����  ت�شمينه����ا 
الأ�شح����اب ال�شه����ادات العلي����ا واخلريج����ني 
االأوائل على اجلامعات، مبينة اأن احلكومة 
�شوف تنتهي م����ن النقا�شات عل����ى القانون 

وتر�شله اإىل الرملان مطلع العام املقبل.
وكان رئي�س جمل�س ال����وزراء حممد �شياع 
ال�ش����وداين ق����د اأكد خالل اجتم����اع له ب�شاأن 
اإجن����از  »�ش����رورة  يوم����ني  قب����ل  املوازن����ة 
م�شروع قان����ون املوازن����ة بال�شرعة املمكنة 
وتقدمي����ه اإىل جمل�����س الن����ّواب ك����ي يدخل 

حيز التنفيذ من دون تاأخر«.
واأ�شاف ال�ش����وداين بح�شب بيان حكومي 
تلقت����ه )امل����دى(، اأن »القان����ون ي�شتهدف يف 
تبناه����ا  الت����ي  االأولوي����ات  تخ�شي�شات����ه، 
املنه����اج الوزاري وه����ي مكافح����ة البطالة، 
وتقلي����ل ن�ش����ب الفق����ر، ومكافح����ة الف�ش����اد، 
واالرتق����اء باخلدم����ات، ف�شاًل ع����ن اإ�شالح 

االقت�شاد«.
واأ�ش����ار البي����ان، اإىل اأن »ال�ش����وداين وج����ه 
باأن يراعي م�ش����روع قانون املوازنة اأهمية 
تقدمي م�شاريع البن����ى التحتية على غرها 

من امل�شاريع«.

القوات الأمنية ت�صيق الخناق على بقايا 
داع�ش وتحييد ع�صرات الإرهابين

�سنويًا الموظفين  رواتب  اإلى  تذهب  دينار  تريليون   55

نواب يرجحون تقدير �صعر برميل النفط في الموازنة بـ 65 دولرًا

من اجتماعات اللجنة المالية النيابية

ال�سوداني اثناء االعالن عن ا�ستعادة بع�ض اأموال �سرقة القرن
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ذي قار/ ح�سني العامل 

وق���ال مدي���ر ع���ام �ش���ركة نف���ط ذي قار 
املهند�س علي خ�ش���ر عبا�س العبودي 
يف حديث مع )املدى(، اإنه "مت اجناز 6 
اب���ار نفطية يف حقل النا�شرية والعمل 
ج���ار يف 3 اب���راج نفطي���ة �شم���ن عق���د 
مربم مع �شركة احلفر العراقية منذ عام 
2021 ويت�شم���ن حفر 20 بئرًا"، مبينا 
ان "العق���د الذي دخل حي���ز التنفيذ عام 
2022 يه���دف لتطوير وزي���ادة الطاقة 

االنتاجية يف ذلك احلقل".
واأ�ش���اف العب���ودي، اأن "�شركة احلفر 
�شرك���ة  م���ع  عق���دًا  وقع���ت  العراقي���ة 
)وذرف���ورد( للخدم���ات النفطية لغر�س 
االنابي���ب  ا�شت���راد  عملي���ة  ت�شهي���ل 
النفطي���ة(  والكي�شن���ك )بطان���ة االب���ار 
كيمياوي���ة  وم���واد  االب���ار  وروؤو����س 
تدخ���ل يف تطوي���ر ال�شناع���ة النفطي���ة 
اللوج�شتي���ة  العملي���ات  ع���ن  ف�ش���ال 
ان  اىل  م�ش���را  االخ���رى"،  وامل���واد 
"العم���ل متوا�ش���ل ب�ش���ورة جيدة يف 
الوق���ت الراهن بع���د ان �شه���د معوقات 
ب���ادئ  يف  ع�شائري���ة  واعرتا�ش���ات 

االمر".
وكان���ت �شركة نف���ط ذي قار ق���د اعلنت 
يف �شه���ر ني�ش���ان املا�ش���ي، ع���ن دخول 

النا�شري���ة  حق���ل  تو�شع���ة  م�ش���روع 
النفط���ي اإىل حي���ز التنفي���ذ بع���د البدء 
بحف���ر اأول االآب���ار النفطي���ة الع�شري���ن 

اجلديدة. 
واو�شح���ت يف بي���ان تلقت���ه )امل���دى(، 
اأن "�شرك���ة احلف���ر العراقي���ة با�ش���رت 
بحف���ر البئر االأول يف حق���ل النا�شرية 
النفط���ي، �شم���ن عق���د م���ع �شرك���ة وذر 
ف���ورد العاملية للخدم���ات النفطية حلفر 
)20( بئ���رًا"، موؤك���دًا "موا�شل���ة العمل 

حلفر االآبار االأخرى".
احلف���ر  "عملي���ات  اأن  اىل  واأ�ش���ارت، 
�شت�شتمر ملدة 18 �شهرًا، و�شيحقق هذا 
االرتفاع يف عدد االآبار زيادة ملحوظة 

يف الطاقة االإنتاجية للحقل".
وع���ن عملي���ات تاأهي���ل وتطوي���ر بقي���ة 
احلق���ول النفطية قال مدي���ر عام �شركة 
نفط ذي قار، اإن "العمل جار ال�شتكمال 
العملي���ات النهائي���ة لتاأهي���ل وتطوي���ر 
حق���ل �شب���ة يف جن���وب النا�شري���ة من 
قبل �شرك���ة امل�شاريع النفطي���ة و�شركة 
هانيوي���ل"، مرجح���ا "انط���الق عملي���ة 
االنت���اج النفط���ي يف ذل���ك احلق���ل يف 
الع���ام  م���ن  االخ���ر  ال�شه���ر  منت�ش���ف 
احلايل وبواقع 25 الف برميل يوميًا".

 وم�ش���ى العبودي، اإىل اأن "احلقل كان 
يواجه يف ال�شابق م�شكلة عدم ت�شغيله 

اوتوماتيكيا وق���د ا�شتكملت ال�شركات 
املنفذة العمل يف هذا املجال كما دخلت 
اعم���ال وح���دة النفط الرط���ب مراحلها 

االأخرة".
هيئ���ة  مدي���ر  ق���ال  ال�شي���اق  ذات  ويف 
احلق���ول يف �شركة نف���ط ذي قار ر�شيد 
�شرهان، ان "كوادر ق�شم هند�شة النفط 
ا�شرفت على اكمال ابار حقل النا�شرية 
47-48 -49 -50-51 بوج���ود ب���رج 
احلفر والبئر دم���ام، والبئر 46 تثقيب 

بدون برج".
وتاب���ع �شرهان يف بيان تلقته )املدى(، 
"كما قامت كوادر الق�شم بتهيئة �شاحة 

البئر اب���و عامود /1 لغر����س املبا�شرة 
بعملية اال�شت�ش���الح والتقييم، وهناك 
خطة متكامل���ة لعمليات ا�شت�شالح ابار 

نفطية اخرى كانت يف االإنتاج".
ولف���ت، اإىل اأن "م���الكات الق�شم اجرت 
الهيدرو�شتاتيكي���ة  الفحو�ش���ات 
لالأنابيب اخلا�شة باخلزانات اجلديدة 
امل�شافة ملحطة ع���زل النا�شرية، والتي 
للعملي���ة  وجدي���دًا  مهم���ا  راف���دًا  تع���د 

االإنتاجية".
وت�ش���م حمافظ���ة ذي ق���ار العدي���د م���ن 
احلقول النفطية م���ن اأبرزها حقل نفط 
النا�شري���ة وه���و االأك���رب يف املحافظة 

ياأت���ي بعده من حيث االأهمية حقل نفط 
الغراف وحق���ل ابو عم���ود )الرافدين( 
رقع���ة  هن���اك  اأن  كم���ا  �شب���ة،  وحق���ل 
ا�شتك�شافي���ة حتم���ل الرق���م 10 وه���ذه 
الرقع���ة م�شرتك���ة بني ذي ق���ار واملثنى 
وق���د احيل���ت قب���ل ب�شع���ة اع���وام اىل 
ائت���الف نفطي لال�شتك�ش���اف مكون من 
�شركتي لوك اأويل وجابك�س اليابانية.

وتبل���غ الطاق���ة االنتاجي���ة يف احلقول 
النفطي���ة مبحافظ���ة ذي ق���ار اك���ر من 
250 الف برميل يوميا وتتوزع بواقع 
اك���ر م���ن 150 ال���ف برمي���ل م���ن حقل 
الغ���راف و 100 ال���ف برمي���ل من حقل 

النا�شرية اال ان االنتاج الفعلي احلايل 
يق���در بنحو 190 ال���ف برميل ويتوزع 
حق���ل  م���ن  برمي���ل  ال���ف   130 بواق���ع 
الغراف وم���ا بني 50 – 60 الف برميل 
يف حق���ل النا�شري���ة اذ تق���رر تخفي�س 
االنت���اج وفق���ا اللتزام���ات الع���راق م���ع 

منظمة اأوبك.
وكان���ت �شرك���ة نف���ط ذي ق���ار، اأعلن���ت 
يف الرب���ع االخ���ر م���ن الع���ام احل���ايل 
ع���ن، موا�شل���ة العم���ل لرف���ع مع���دالت 
االإنت���اج من الغ���از امل�شاحب يف حقلي 
النا�شرية والغراف من 20 مليون قدم 
مكعب قيا�شي )مقم���ق( حاليًا اىل 200 

ملي���ون ق���دم مكع���ب قيا�شي م���ن خالل 
العق���د املوق���ع بني �شركة غ���از اجلنوب 

مع �شركة بيكرهيوز االأمريكية.
وكانت احلكومة املحلي���ة و�شركة نفط 
ذي ق���ار اعلنت يف منت�شف �شهر اأيلول 
م���ن الع���ام املا�شي ع���ن اإط���الق العمل 
مب�ش���روع ا�شتثمار الغاز امل�شاحب يف 
حقلي النا�شري���ة والغراف، وبينت ان 
�شركتي جرنال الك���رتك )GE( وبيكر 
هيوز �شتبا�شران بتنفيذ البنى التحتية 
للم�ش���روع الذي تبل���غ طاقته االنتاجية 
200 مقم���ق من الغ���از يوميا، ما يعادل 

200 مليون قدم مكعب قيا�شي.

حفر 6 اآبار يف النا�سرية لال�ست�سالح

ذي قار: خطة �إنتاج نفطي من حقل لـ25 �ألف برميل يوميًا

اعلنت �سركة نفط ذي قار عن ا�ستكمال اعمال حفر 
6 ابار نفطية في حقل النا�سرية �سمن عقد مبرم مع 

�سركة الحفر العراقية ي�سمل حفر 20 بئراً لتطوير 
االنتاج في الحقل، وفيما اكدت الم�سي قدما في 

تاأهيل وتطوير الحقول النفطية، ك�سفت عن خطة 
الإطالق االنتاج النفطي في حقل �سبة في منت�سف 

ال�سهر المقبل وبواقع 25 الف برميل يوميًا.

اعمال مهمة على �صعيد رفع االنتاج النفطي في ذي قار

بغداد/ المدى

تحدثت وزارة الزراعة، اأم�س االثنين، 
عن ا�شتم����رار اإنتاج كمي����ات االأ�شمدة، 
الحاج����ة  ع����دم  اإل����ى  اأ�ش����ارت  وفيم����ا 
لال�شتي����راد، اأو�شح����ت اآلي����ة توزيعها 

بين الفالحين.
العام����ة  ال�شرك����ة  ع����ام  مدي����ر  وق����ال 
للتجهي����زات الزراعي����ة طال����ب جا�شب 
الكعب����ي ف����ي ت�شري����ح لوكال����ة االنباء 
الر�شمي����ة، اإن "خط����ة ال�شرك����ة تحتاج 
االأ�شم����دة،  م����ن  ط����ن  األ����ف   145 اإل����ى 
و�شيتم التوا�ش����ل مع وزارة ال�شناعة 
لتجهي����ز الكمي����ة"، مبين����ًا، اأن "العق����د 
االأول م����ع الوزارة ت�شم����ن تجهيز 50 

األف طن".
وتاب����ع الكعب����ي، اأن "رئي�����س الوزراء 
َه بدعم 50  محمد �شياع ال�شوداني، وجَّ
بالمئ����ة للمزارعين"، موؤك����دًا "االإيعاز 
اإل����ى الموظفي����ن بف����روع المحافظ����ات 
كافة ومراكز الَقط����ع ب�شرورة متابعة 
تجهيز المزارعين بالم�شتلزمات كافة، 

ب�شمنها الداب واليوريا".
واأ�شار، اإل����ى اأن "اآلية توزيع االأ�شمدة 
بي����ن المزارعي����ن تك����ون بموجب قرار 
التميي����ز  يمك����ن  وال  ال����وزارة،  م����ن 
فالتوزي����ع  واأخ����رى  محافظ����ة  بي����ن 
لل�شع����ر  بالن�شب����ة  بالت�ش����اوي  يك����ون 

والكميات"،

"التع����اون  اأن  عل����ى  الكعب����ي،  و�ش����دد 
م�شتمر م����ع الجه����ات الرقابية واالأمن 
الوطن����ي، اإذ ال يت����م اإط����الق اأي����ة كمية 
اإال بع����د اإج����راء الفحو�ش����ات الكامل����ة 

عليها".
"ال�شرك����ة  اأن  اإل����ى  الكعب����ي،  وم�ش����ى 
العام����ة ل�شناعة االأ�شم����دة لديها اإنتاج 
م�شتم����ر وباإمكانه����ا توفي����ر الكمي����ات 

المطلوبة وال حاجة لال�شتيراد".
جب����ر  عبا�����س  الزراع����ة  وزي����ر  اأك����د 
العلي����اوي عل����ى اأهمي����ة ب����ذل ق�شارى 
الزراعية  العملي����ة  الجه����ود ال�شتدامة 
ال�شروري����ة  الم�شتلزم����ات  وتوفي����ر 
للخط����ة الزراعي����ة للمو�ش����م الزراع����ي 

الحالي.
وذك����ر بي����ان لل����وزارة، اأن "العلياوي 
اطلع على خطة توفير وا�شتالم �شماد 
ال����داب وح�شب االتف����اق ما بين وزارة 
الزراع����ة- ال�شركة العام����ة للتجهيزات 
الزراعية ووزارة ال�شناعة والمعادن-  
ال�شرك����ة العام����ة لالأ�شم����دة الجنوبية، 
ف�ش����اًل ع����ن اآلي����ة اال�شت����الم والتجهيز 
وتوزيعها على الفالحين والمزارعين 
الم�شمولي����ن �شم����ن الخط����ة الزراعية 
للمو�ش����م الزراعي  2022 - 2023 من 
اأج����ل �شمان نجاحه����ا وو�شع الحلول 
للمعوقات الت����ي تواجه تقدم وتطوير 

القطاع الزراعي".
و�شدد العلياوي، بح�شب البيان، على 

المبذول����ة  الجه����ود  اأهمي����ة م�شاعف����ة 
م����ن اأج����ل توفي����ر كام����ل الم�شتلزمات 
للفالحي����ن  وتزويده����ا  الزراعي����ة 
قب����ل  م����ن  والمدعوم����ة  والمزارعي����ن 
ال����وزارة ونج����اح المو�ش����م الزراع����ي 
ال����وزارة  ه����دف  ع����ن تحقي����ق  ف�ش����اًل 
االكتف����اء  اإل����ى  للو�ش����ول  االأ�شا�ش����ي 

الذاتي وتاأمين االأمن الغذائي للبلد".
اإلى ذلك، ذك����رت الوزارة في بيان اآخر 
لها، اأن "وزارة الزراعة عقدت اجتماع 
الغذائ����ي  لالأم����ن  الوطني����ة  اللجن����ة 
بالتع����اون م����ع منظم����ة الف����او برئا�شة 
ميث����اق عب����د الح�شي����ن الوكي����ل الفني 
ل����وزارة الزراعة ونائب رئي�س اللجنة 
الوطنية لالأم����ن الغذائي، والذي اأناب 
فيه عن وزير الزراعة المهند�س عبا�س 
�ش����الح  وح�ش����ور  العلي����اوي،  جب����ر 
الحاج ممثل منظم����ة الفاو في العراق 
و�شع����د حات����م رئي�����س اللجن����ة الفني����ة 
ع����ن  ف�ش����اًل  ال�شتراتيجي����ة  ل�شياغ����ة 
ح�شور عدد من الخبراء والمخت�شين 

بال�شاأن الزراعي".
واأ�شاف البي����ان، ان "االجتماع جرت 
خالله مناق�شة الخط����ط ال�شتراتيجية 
التي تهدف اإل����ى توفير االأمن الغذائي 
ف�شاًل ع����ن مناق�شة العمل على تحقيقه 

باأعلى الم�شتويات".
ولفت، اإل����ى اأن "الوكيل الفني لوزارة 
الزراعة ميثاق عب����د الح�شين اأكد على 

اأهمية االأمن الغذائي للقطاع الزراعي 
مبين����ًا على �شرورة توف����ر ركائز مرنة 
ل�شتراتيجي����ة االأمن الغذائ����ي واأهمية 
التجاوب م����ع جمي����ع المتغيرات كون 
القط����اع الزراعي يتعامل مع كائن حي 

يتاأثر بعدد من الظروف".
وتحدث عب����د الح�شين بح�شب البيان، 
ع����ن "االأهمي����ة البالغ����ة الت����ي توليه����ا 
وزارة الزراع����ة لملف االأم����ن الغذائي 
كون����ه ي����وازي االأمن الوطن����ي للبلد"، 
متابع����ًا ان "ه����ذه ال�شتراتيجي����ة ُتع����د 
تح����دد  والت����ي  نوعه����ا  م����ن  االأول����ى 
م�ش����ارات االأم����ن الغذائي ف����ي العراق 
بم����ا ي�شم����ن تحقي����ق االأم����ن الغذائ����ي 

الُم�شتدام للمواطن العراق�ي".
ون����وه، اإل����ى "دور ال����وزارة في و�شع 
الخط����ط الالزم����ة لزي����ادة العم����ل على 
تحقي����ق االأمن الغذائي م����ن خالل عدد 
م����ن الموا�شي����ع الت����ي ت�شه����م بنجاح 
العملية الزراعي����ة ومنها دعم م�شاريع 
الدواج����ن المحلي����ة م����ن خ����الل توفير 
ه����ذه  الإن�ش����اء  المي�ش����رة  القرو�����س 
الم�شاريع ف�شاًل عن ق����رارات الوزارة 
لمنع اال�شتي����راد لدعم المنتج الوطني 

وتوفير االأمن الغذائي للبلد".
وانتهى البي����ان، اإلى اأن "ممثل منظمة 
الفاو اأعلن ت�شامنه مع وزارة الزراعة 
في و�شع �شتراتيجية االأمن الغذائي، 
مبين����ًا ان كل ال�شركاء �شيكون لهم دور 

اأ�شا�ش����ي ف����ي ه����ذه ال�شتراتيجي����ة لما 
له����ا من اأهمية بالغة ف����ي تحقيق االأمن 

الغذائي".
اعل����ن رئي�س لجن����ة الزراعة واالهوار 
والمي����اه النيابي����ة، ثائ����ر مخيف، عزم 
الخط����ة  كام����ل  تاأمي����ن  عل����ى  اللجن����ة 

المائية الم�شتقبلية.
ت�شريح����ات  ف����ي  الجب����وري  وق����ال 
حقيق����ي  ع����زم  "هنال����ك  �شحافي����ة: 
ل����دى اللجن����ة عل����ى و�ش����ع  ووا�ش����ح 
االن  م����ن  ب����دءا  وتطبيقه����ا  الخط����ط 
ف�شاع����دا ليك����ون هنال����ك تاأمي����ن كامل 

للخطة المائية الم�شتقبلية". 
وا�ش����اف "ناأمل ان يكون هذا المو�شم 
رطبا بعي����دا عن الجف����اف الذي �شرب 
الع����راق خ����الل ال�شن����وات الما�شي����ة، 
البل����د  يك����ون  ان  ال����ى  ادى  وال����ذي 

مت�شحرا".
وعزا الجب����وري، �شبب اخفاقات ملف 
المي����اه ف����ي ال�شن����وات ال�شابق����ة، الى 
التفكي����ر  وع����دم  التخطي����ط  "انع����دام 
بالحلول الناجعة قبل حدوث االزمات 

خ�شو�شا المائية منها".
ان  المائي����ة،  الم����وارد  وزارة  اأعلن����ت 
حت����ى   – الهاطل����ة  االأمط����ار  كمي����ات 
االآن-  لي�ش����ت كبي����رة وه����ي مح����دودة 
م����ن الجه����ة ال�شرقية.وق����ال المتحدث 
با�شم الوزارة علي را�شي في ت�شريح 
�شحف����ي: "ت����م التعام����ل م����ع ال�شيول 
اال�شتغ����الل  ال�شتغالله����ا  واالأمط����ار 
االأمث����ل، و�شيتم توجيهه����ا باتجاهين 
تاأمين المي����اه للمناطق التي عانت من 
ال�ش����ح المائ����ي وتاأمين الرّي����ة االأولى 
ح�ش����ة  وتاأمي����ن  ال�شت����وي  للمو�ش����م 
م����ن  عان����ت  الت����ي  االأه����وار  لمناط����ق 
الجف����اف وتح�شين �ش����ط العرب ودفع 
الل�ش����ان الملحي عن����ه، وتاأمين المياه 

لمحطات ت�شفية مياه ال�شرب".
وبي����ن، انه �شتتم اأي�شًا المحافظة على 
الخزين المائي والمناورة في تخفيف 
االإطالقات المائي����ة وح�شب االإيرادات 
وا�شتغالل ال�شيول وتوجيهها باتجاه 
الخزن بما يخدم كل المحافظات، واأنه 
�شيتم توجي����ه ال�شي����ول باتجاه نهري 

الفرات ودجلة وبحيرة حمرين.
محافظت����ي  ال�شي����ول  واجتاح����ت 
كرك����وك وديال����ى ف����ي االأي����ام القليل����ة 
الما�شية م����ا ا�شتدعى تدخ����ل الجي�س 
ا�شتنف����ار  ت����م  اإذ  ال�شعب����ي،  والح�ش����د 
الجهد الهند�ش����ي الإنقاذ عدد من القرى 

المحا�شرة.

�لزر�عة: نعمل على تحقيق �لأمن �لغذ�ئي ونجاح �لخطة �ل�شتوية
البرلمان يبحث عن تاأمين االحتياجات المائية

بغداد/ المدى

اأك���دت وزارة الهج���رة والمهجرين، اأم�س 
االثنين، اأن الو�ش���ع في مخيمات النزوح 
م�شيطر علي���ه وال اأ�شرار نتيجة االأمطار، 
النازحي���ن  تجهي���ز  ال���ى  اأ�ش���ارت  فيم���ا 
بم�شتلزم���ات احتياطي���ة لمواجهة �شيول 

االأمطار.
ال���وزارة، عل���ي  با�ش���م  المتح���دث  وق���ال 
عبا����س جهانكي���ر، ف���ي ت�شري���ح لوكال���ة 
االنب���اء الر�شمي���ة، اإن���ه "لم يت���م ت�شجيل 
حدوث اأ�شرار في مخيمات النزوح جراء 
"الو�ش���ع  اأن  هط���ول االأمط���ار"، موؤك���دًا 

م�شيطر عليه".
واأ�شاف جهانكي���ر، اأنه "تم تاأمين الخيام 
وتوزي���ع الوق���ود عل���ى المخيم���ات، كم���ا 
ت���م اأي�ش���ا تاأمين خيام اأخ���رى على �شبيل 

االحتياط".
جمي���ع  ف���ي  جي���د  "الو�ش���ع  اأن  واأك���د، 
المخيم���ات ولم تتعر����س اأي من مخيمات 
النزوح لل�شرر"، الفتًا اإلى "وجود ات�شال 

مبا�شر للوزارة مع جميع المخيمات".
واأو�ش���ح، اأن "اختيار اأماك���ن المخيمات 
يك���ون على اأرا����س مرتفعة قلي���اًل تح�شبًا 
لح���دوث في�شان���ات ب�شب���ب االأمط���ار كما 
ح�ش���ل قبل عامي���ن، اإذ اأدت االأمط���ار اإلى 
ح���دوث في�شان���ات ف���ي بع����س الم���دن"، 
منوه���ًا اإل���ى اأن "الو�ش���ع ف���ي المخيمات 

م�شيطر عليه حتى االآن".
واأك���د الخبير ف���ي مجال حق���وق االن�شان 
وج���ود  ا�شتم���رار  ان  الغ���راوي  فا�ش���ل 

26 مخيم���ا للنازحي���ن بع���د م���رور ثماني 
�شنوات يمثل انتهاكا كبيرًا لحقوقهم.

اغل���ب  ان  بي���ان  ف���ي  الغ���راوي  وق���ال 
النازحين من االطف���ال والن�شاء يعي�شون 
او�شاع���ا ان�شانية �شعبة في خيم ال تقيهم 
ح���ر ال�شي���ف وال ب���رد ال�شت���اء القار����س 
نف�شي���ة  �شدم���ات  يعي�ش���ون  واغلبه���م 
وامرا�شا �شدرية وجلدية كما فقد العديد 

منهم حقهم في التعليم.
وا�شاف ان االو�ش���اع االن�شانية ال�شعبة 
ف���ي المخيم���ات ا�شاف���ة ال���ى ال�شدم���ات 
النف�شية وعدم عودته���م الى مناطقهم هي 
اال�شب���اب الرئي�شة الت���ي ادت الى انتحار 
بع����س النازحي���ن واغلبه���م م���ن الفتيات 
ل���دى ع�شاب���ات  ك���ن مختطف���ات  الالت���ي 

داع�س االرهابية.
مل���ف  اكم���ال  ع���دم  ان  الغ���راوي  وبي���ن 
التحتي���ة  البن���ى  واع���ادة  التعوي�ش���ات 
م�ش���اكل  ووج���ود  المدم���رة  للمناط���ق 
االمني���ة  والم�ش���اكل  ال�شلم���ي  التعاي����س 
واالداري���ة وع���دم وج���ود فر����س العم���ل 
وتاأمين الموارد االقت�شادية هي اال�شباب 
الطوعي���ة  الع���ودة  دون  تح���ول  الت���ي 

للنازحين لغاية االن.
ووزارة  الحكوم���ة  الغ���راوي  وطال���ب 
ه���ذه  الإنه���اء  المتح���دة  الهج���رة واالم���م 
المعاناة والعمل على غلق كافة المخيمات 
واع���ادة النازحي���ن طوع���ا ومعالجة كافة 
عودته���م  دون  تح���ول  الت���ي  الم�ش���اكل 
واعتب���ار ه���ذا الملف ذا اولوي���ة حكومية 

وان�شانية.

�لهجرة: جّهزنا �لنازحين 
بم�شتلزمات مو�جهة موجات 

�ل�شيول

موجة االمطار �صاعدت في تاأمين متطلبات الزراعة للوقت الحالي



 بغداد / اإياد ال�صاحلي 

�أك������د ع���م���اد خ�������ض���ر، م���دي���ر ع���ام 
 )Green Stadium( ���ض��رك��ة 
ل��ن��دن،  يف  �ل��ري��ا���ض��ي  للت�ضويق 
�إع��ام��ّي��ة  حملة  و�ج��ه��ت  قطر  �أن 
�لدول  بع�ض  من  قة  وُمن�ضَّ �ضِر�ضة 
مبكيالني،  كالت  �لتي  �لأوروب��ي��ة 
�لإن�ضان  حقوق  �أزم���ة  و�ختلقت 
ب�ضكل  �لآخ�����ر  �ل�����ر�أي  و�ح�����ر�م 
�ُضمعة  ت�ضويه  ��ضتهدفت  غريب، 
وح�ضدً�  ُبغ�ضًا  �لإ�ضامية  �ل��دول 
قطر  تنظيم  ملّف  �ختيار  ب�ضبب 
كبرية  دول  م��ل��ّف��ات  ح�����ض��اب  ع��ل��ى 

وعريقة.
وق���ال ع��م��اد يف ح��دي��ث خ�����ّض به 
�ت�����ض��ال هاتفي من  ع��ر  )�مل����دى( 
�لعا�ضمة �لريطانية لندن " نحيي 
موقفهم،  ث��ب��ات  ع��ل��ى  �ل��ق��ط��ري��ني 
وع�����دم ت��ن��ازل��ه��م ع���ن �مل���ب���ادىء 
�لعمود  ت�ضّكل  �ل��ت��ي  �لأ���ض��ا���ض��ي��ة 
�لعربية،  �لأ�ضرة  ملنظومة  �لفقري 
بالهجمات  تفاجاأت  هي  وحقيقة 
�ملتو�لية قبل �نطاق �ملونديال، �إذ 
متفّرقة  حمات  تو�جه  كانت  �أنها 
منذ ح�ضولها على حّق �لتنظيم يف 
لكن   ،2010 ع��ام  �لأول  كانون   2
�حلملة �أ�ضتدَّت يف �لأ�ضهر �ملا�ضية 
وع��دم  �مل��ث��ل��ي��ني،  ح��ق��وق  لت�ضمل 
قدرة قطر على ت�ضييف �ملناف�ضات 
ل�����ض��غ��ر م�����ض��اح��ت��ه��ا �جل��غ��ر�ف��ي��ة، 
�مل�ضروخة عن  �لأ�ضطو�نة  وعودة 
عن�ضرية  بدو�فع  �لُعمال  ��ضطهاد 

بغي�ضة"!
و�أ����ض���اف " �ل�����ض��ح��اف��ة �لأمل��ان��ّي��ة 
تدخل  �أن  ُيعجبها  مل  و�لإنكليزّية 
من  دول���ة  �أي  �أو  قطر  مثل  دول���ة 
�ملونديال  تاريخ  �لأو�ضط  �ل�ضرق 
م��ن �أو���ض��ع �لأب�����و�ب، وو����ض��ل��ت 
�لهجوم غري �ملُّرر يف وقت يخرج 
بع�ض �لنجوم �ل�ضابقني يرف�ضون 
مثلما  �ملعادية  �ل�ضيا�ضة  هذه  مثل 
�أّكد لعب �لكرة �لإنكليزي �ل�ضابق 
جون بارنز رف�ضه حماربة �لغرب 

لقطر ب�ضبب ملّفها �حلقوقي، وذلك 
خال ظهوره هنا يف �أّحد �لر�مج 
باحر�م  مطالبًا  �أي��ام،  ثاثة  قبل 
كونه  �لاعبون  يزورها  دولة  �أي 
و�جبًا، م�ضّددً� على �أنه من ل يّتفق 

مع قو�نني قطر ل يذهب �ليها".

اأ�صوات اأوروبا
بع�ض  �إ����ض���ر�ر   " �أن  �ىل  ول��ف��ت 
�ل������ض�����و�ت �لأوروب�������ي�������ة ع��ل��ى 
�لقطرية  ب���الإج���ر�ء�ت  �لت�ضكيك 
مع  تز�منها  برغم  ع��ّدة  ملفات  يف 
تاأكيد�ت �لفيفا ب�ضامتها يدّلل على 
�أنها )�أوروبا( مل تعد مهيمنة على 
 30 قبل  كانت  مثلما  �لفيفا  �ضلطة 
�ضنة، وبدت �ضعيفة �ليوم مقارنة 
و�أفريقيا  �آ���ض��ي��ا  �حت����اد�ت  ب��ق��ّوة 
و�أم���ري���ك���ا �جل��ن��وب��ي��ة �مل��ت��ق��ارب��ة 
وب�ضفافية  �ملُ��ع��ل��ن��ة  �مل��و�ق��ف  يف 
تلك  �أع�ضاء  جمموع  علمًا  عالية، 
�لحتاد�ت يفوق عدد نظر�ئهم يف 

��ضبحت  �لأخ��رية  �أن  �أي  �أوروب��ا 
�أقّلية �إذ� ما �أر�د �لفيفا �تخاذ قر�ر 

ما بالت�ضويت".

اقت�صاد قطر
�ضحيفة  ن�����ض��رت  ك��م��ا   " وت���اب���ع 
تقريرً�  �لريطانية  �إيكونومي�ضت 
متّثل  قطر  �أن  فيه  ذك��رت  م��وؤّخ��رً� 
لت�ضييف  ح��ال��ي��ًا  م��ك��ان  �أف�����ض��ل 
�أزمات كبرية  �ملونديال 22 و�ضط 
�لعامل،  يعي�ضها  ومالّية  �ضيا�ضّية 
�لتقرير-  بح�ضب   - قطر  وتتوّقع 
�أن ت�ضّخ �لبطولة 17 مليار دولر 
�ن��ف��اق��ه��ا  م��ق��اب��ل  �ق��ت�����ض��اده��ا  �ىل 
عام،  ط��و�ل 12  دولر  مليار   300
لذعًا  �نتقادً�  �ل�ضحيفة  ووّجهت 
ثمانية  بناء  )مت  بقولها  لاإنكليز 
ماعب يف �لدوحة، ويف �ملقابل مل 
�إنكلر� ببناء �أي ملعب جديد  تقم 
يف �لن�ضخة �لثامنة عام 1966يف 

�ضبع مدن(".

ر�صالة خطرية
ه��ن��اك كثري من  " �أن  ع��م��اد  وب���نّي 
خيمة  حتت  �ملن�ضوية  �لحت��اد�ت 
�لتي  �حل��رك��ة  ��ضتهجنت  �لفيفا 
�لأمل���اين  �ملنتخب  �أف����ر�د  بها  ق��ام 
عندما  �ليابان  مع  مبار�تهم  قبيل 
�أف��و�ه��ه��م،  �أي��دي��ه��م على  و���ض��ع��و� 
ر�ضالة  بهكذ�  تفاجاأ  �لفيفا  وحتى 
خطرية ل تتفق مع تقاليد وقو�نني 
�أن  دول��ة قطر، وو�ضل �حل��ال �ىل 
�لدمناركي �ضريفع دعوى  �لحتاد 
�ملحكمة  يف  �لفيفا  �ضد  ق�ضائّية 
ملنا�ضدة  فر�ضة  وه���ذه  �ل��دول��ي��ة، 
�لحت��������اد�ت �ل��ع��رب��ي��ة ل��ل��ت��ح��ّرك 
م��ع �لحت�����اد�ت �مل��ت�����ض��ارك��ة معها 
يف �ل��ت��ّوج��ه لأخ���ذ زم���ام �مل��ب��ادرة 
ت�ضيري  ���ض��ي��ا���ض��ة  ���ض��د  ل��ل��ت�����ض��ّدي 
وفقًا  �لفيفا  موؤ�ّض�ضة  �لأوروبيني 
مل���ا ي���ري���دون وم����ا ي��ت�����ض��ّورون، 
يف  حامية  معركة  هناك  و�ضتكون 

مطلع  �نتخابات  خال  �لت�ضويت 
ج��ي��اين  �إع�����ادة  مل��ن��ع   2023 ع���ام 
دورة  على  �حل�����ض��ول  �إنفانتينو 
نظام  ح�ضب  �لأخ���رية،  هي  ثالثة 
رّدً� على  �ل���دويل، وذل��ك  �لحت���اد 
�ن��ت��ق��اد�ت��ه �مل��وج��ع��ة ل��اأوروب��ي��ني 

دفاعًا عن ملف قطر"!

ممثل كرة اآ�صيا
�لعربية  �ل��ك��رة  م�ضتوى  وب�����ض��اأن 
ف���وز  �أ������ض�����د�ء  ت�����زل  " مل  ق�����ال 
مدّوية  �لأرجنتني  على  �ل�ضعودية 
�أع��ده  و�أن��ا  �لعربّية  �مللتقيات  يف 
�آ�ضيا  ك��رة  ملمثلي  و�ثقة  �نطاقة 
�ل����ق����ادم����ة، وع�����ّزز  �مل���رح���ل���ة  يف 
باأد�ء قوي  �لأخ�ضر �حلقيقة هذه 
�أمام بولند� حتى �أننا مل نفّرق بني 
و�أوروب���ي  عربي  �أّيهما  �لاعبني 
و�ضابة  �ل��ت��ب��اري  ل��ن��ّدي��ة  ن��ظ��رً� 
على  �ل�ضقور  و�ضيطرة  �لعر�ض 
�لفارع  �لطول  برغم  �للقاء  دقائق 

يتمّتع  �لتي  �جل�ضمانّية  و�لبنية 
بها �لاعب �لبولندي، وباملنا�ضبة 
�ل�����ض��ع��ودي��ة �ضّجع  �ن��ت�����ض��ار  ف���اأن 
وكذلك  �أمل��ان��ي��ا،  قهر  على  �ليابان 
قاتلني،  بهدفني  ويلز  �أبكت  �إي��ر�ن 
وو����ض���ع �مل���غ���ارب���ة ب��ل��ج��ي��ك��ا يف 
�أن  �لقول  وميكن  �لزجاجة،  ُعنق 
�ل�ضعودية منحت �لكرة �لآ�ضيوية 
يف  �ل�ضريري  موتها  �ضد  لقاحًا 
�ملونديالية  �مل��ج��م��وع��ات  �أدو�ر 

غالبًا".

ال عودة للما�صي
" قطر جنحت  وختم عماد حديثه 
نهايته،  ق��ب��ل  ح��ت��ى  �لتنظيم  يف 
وتبقى كلمة �لعرب قوّية يف وجه 
�لغطر�ضة �لأوروبية �لتي ل تز�ل 
لنا بروحّية �ل�ضتعمار عر  تنظر 
�أعطتهم  �لقدم  كرة  لكن  �لتاريخ، 
يعود،  لن  �ملا�ضي  �أن  بليغًا  در�ضًا 
�لأم��ل  م�ضاعل  �أوق���دت  و�ل��دوح��ة 
��ضتثنائّية  وبطولة  جديد  لتاريخ 
ن�ضخة  ل��ق��ب  ع��ل��ي��ه��ا  ����ض��ت��ح��ّق��ت 

�لقرن".
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الحدث األولمبي

 بغداد / املدى

ينظم �حتاد �مل�ضارعة بطولة �لعر�ق للمتقّدمني 
و��ضعة  مب�ضاركة  و�لرومانّية  �حلرة  بفّعاليتي 
 10 �ىل   7 من  للفرة  �لعر�قية  �لأن��دي��ة  جلميع 
مبلعب  �مل�ضارعة  قاعة  يف  �ملقبل  �لول  كانون 

�ل�ضعب �لدويل.
وق����ال رئ��ي�����ض �حت����اد �مل�����ض��ارع��ة ���ض��ع��ان عبد 
�لأبطال  �ضي�ضّجلها  �لتي  �لنتائج  �إن   " �لكاظم 

���ض��ت��ك��ون �مل��ع��ي��ار �حل��ق��ي��ق��ي لخ��ت��ب��ار لع��ب��ي 
يف  �ل��ع��ر�ق  لتمثيل  للفئتني  �لوطني  �ملنتخب 
عن  ف�ضًا  �لآ���ض��ي��وي��ة،  و�ل����دورة  �آ�ضيا  بطولة 
 " م�ضيفًا  �ملقبل"  لاأوملبياد  �ملوؤّهلة  �مل�ضاركات 
�أن هناك نخبة من �لاعبني �ملمّيزين متّكنو� من 
�ل�ضتحقاقات  يف  للطموح  ملّبية  نتائج  حتقيق 
�لعرب  بطولة  لقب  �إح��ر�ز  و�آخرها  �خلارجية، 
دت �لهيئة �لعامة  يف م�ضر. ويف كرة �ل�ضلة، جدَّ
�لعميدي  ح�ضني  بالدكتور  ثقتها  �للعبة  لحتاد 

�إج��ر�ء  بعد  وذل��ك   ،2026 ع��ام  حتى  له  رئي�ضًا 
�لنتخابات بح�ضور 97 ع�ضوً� من �لهيئة.

وج��اء  �ضوتًا،   )93( �لعميدي  د.ح�ضني  ون��ال 
�ضوتًا   )83  ( ب���  �لأول(  )�لنائب  في�ضل  ك��اوه 
ب��� )51( �ضوتًا  �ل��ث��اين(  وخ��ال��د جن��م )�ل��ن��ائ��ب 
�ل�ضتار  عبد  د.مهند  �لحت��اد  بع�ضوية  فاز  فيما 
ود.و�ضن حنون ود.فائز عدنان وحممد �ضالح 
خليل  و�إبر�هيم  مولود  وب��ال  غ��ازي  وفي�ضل 

و�ضدير حممد.

الم�صارعة تختبر المتقّدمين.. والعميدي يحظى بالثقة

 متابعة / املدى

كريو�ض،  كارلو�ض  �لرتغايل  �ضّدد 
على  �إي���ر�ن،  ملنتخب  �لفني  �ملدير 
�أهمية لقاء فريقه �ضد �أمريكا �ليوم 
يف  �ل��ث��م��ام��ة،  ملعب  يف  �ل��ث��اث��اء 
كاأ�ض  يف  �مل��ج��م��وع��ات  دور  خ��ت��ام 

�لعامل.
ل��ق��اء  يف  "نفكر  ك���ريو����ض:  وق����ال 
�ع��ت��ب��ار�ت  �أي  دون  ف��ق��ط  �أم��ري��ك��ا 

�أخرى، نحتاج للعب كرة ممتعة".
ميتلك  �أم��ري��ك��ا  "منتخب  وت��اب��ع: 
لع��ب��ني يف �أوروب������ا، وخ���ط دف��اع 
�أن  �ل���اع���ب���ني  �أخ�������رت  ����ض���ل���ب، 
ي��ك��ون  �أن  و�أمت���ن���ى  ي�����ض��ت��م��ت��ع��و�، 

�ليوم يومًا كرويًا بالدرجة �لأوىل، 
ن��ح��ت��اج ل��ل��ع��ب م���ن �أج�����ل �ل��ف��وز 

و�لتاأهل �إىل دور �ل16".
�مل��رك��ز �لأول يف  �إن��ك��ل��ر�  وحت��ت��ل 
�مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة ب��امل��ون��دي��ال 
�إي���ر�ن  وخلفها  ن��ق��اط،   4 بر�ضيد 
بنقطتني  �أمريكا  ثم  نقاط،  بثاث 
بنقطة و�ح��دة. وق��ال كرمي  وويلز 
�جلميع  �أن  �إي��ر�ن،  لعب  �أن�ضاري 
ل��دي��ه ت�����ض��م��ي��م ع��ل��ى ب���ذل �أق�����ض��ى 
�ل��دور  �إىل  و�ل�ضعود  للفوز  جهد 
�ليوم  مو�جهة  �أن  �إىل  م�ضريً�   ،16

حا�ضمة.
�إي�����ر�ن جن��ح��ت يف  �أن  و�أ����ض���اف 
�خل�ضارة  بعد  م�ضتو�ها  حت�ضني 

من �إنكلر�، موؤّكدً� �أن �ل�ضعود �ىل 
�لدور 16 حلم �ملنتخب.

�لفني  �ملدير  بريهالر،  جريج  �أم��ا 
للمنتخب �لأمريكي لكرة �لقدم فاأكد 
للمو�جهة  �لريا�ضية  �لأهمية  على 
�ملنتخب  م��ع  و�حلا�ضمة  �ملرتقبة 

�لإير�ين.  
�ضتكون  "�ملبار�ة  بريهالر:  وقال 
كل  لأن  و�لقوة  �ل�ضعوبة  غاية  يف 
و�لعبور  �ل��ف��وز  يف  ي��رغ��ب  ف��ري��ق 
لأ�ضباب  ولي�ض  �لثاين  �ل��دور  �إىل 
لنتاأّهل.  نكافح  �أن  علينا  �ضيا�ضّية. 
ت��ع��ادل��ني  وب��ع��د  �ضيء".  ك���ل  ه���ذ� 
�ملنتخب  �أم��ام  يكون  لن  متتاليني، 
مبار�ة  يف  �لفوز  �ضوى  �لأمريكي 

�ل���ي���وم م���ن �أج����ل �ل���ت���اأه���ل ل��ل��دور 
بطولت  ت��اري��خ  وي�ضهد  �ل��ث��اين. 
و�ح��دة  مو�جهة  على  �لعامل  كاأ�ض 
خ�ضر  عندما  �ملنتخبني  بني  �ضابقة 

�ملنتخب �لأمريكي 1 - 2 .
�أم���ام  "�ملبار�ة  ب��ريه��ال��ر:  وق���ال 
مو�جهة  مبثابة  �لإي��ر�ين  �ملنتخب 
�لفوز  �إم��ا  �لإق�ضائية.  �لأدو�ر  يف 

�أو �لرحيل".
بعد،  مهّمتنا  ن��ن��ه  "مل  و�أ����ض���اف: 
م�ضو�رنا.  مو��ضلة  يف  ون��رغ��ب 
مع تقدمي عرو�ض جيدة ميكننا �أن 
نلهم �ضعبنا. هذ� ي�ضاعدنا، ولكن ما 
لنقّدمه. وهو ما  �أمامنا �لكثري  ز�ل 

�ضرنكز عليه �لآن".

موقع��ة م�صيرّي��ة لإي��ران واأمري��كا ف��ي الثمام��ة

 �صعد الم�صعل 
رؤية من المهجر

يف خ�ض����م �لتنّوع �لريا�ضي مبمار�ضة �لريا�ضة، كانت ومل تزل 
لعب����ة تن�ض �لطاولة م����ن بني �أهم �لألعاب �لتي حتظى ب�ض����عبّية 
كبرية يف �لو�ض����ط �جلماهريي ملختلف �لأعمار كبارً� و�ضغارً�، 
ومل تزل ذ�كرتي حتفظ لق����اء�ت عّدة مع رئي�ض �لحتاد �لر�حل 
كاظم خزعل �لذي كان يرّكز لارتقاء باللعبة و�ملناهج �ملر�كمة 
�لت����ي �أعّدت من قبله وبع�ض �لعامل����ني معه يف �لحتاد �ملركزي 
للعبة ليم�ض����و� قدمًا يف تطويرها من �أجل �لبقاء يف مناف�ض����ات 

�لبطولت �لتي تقام يف جميع �نحاء �لكرة �لأر�ضية.
مع كل خطوة ر�ض����مها خزع����ل يف حياته لعبًا ومدرب����ًا و�إد�ريًا 
ورئي�ضًا لها مل يّدخر جهدً� يف �ضبيل �إعاء �ضاأنها، وثّبت �أ�ض�ضها 
عل����ى �أر�ض �لو�قع حلر�ض����ه وحما�ض����ته ود�فعه �ل�ض����ديد يلّون 
م�ض����احات �لبد�ع ليلتم�ض طيفها ب�ض����غف �أن يكون �حتاد تن�ض 
�لطاول����ة مناف�ض����ًا قّوي����ًا لاحت����اد�ت �لعاملية، ولي�ض �لآ�ض����يوية 
فقط، ملا ر�آه من مو�هب عر�قّية ت�ض����تطيع �أن تكون يف �مل�ضاف 
�لأّول �إذ� ما �أح�َضن �أ�ضتغالها علمّيًا وريا�ضّيًا وثقافّيًا ملا ميتلكه 

�لحتاد من كفاء�ت �إد�رية وتدريبية ذ�ت �مكانّيات كبرية.
كاظ����م خزع����ل قالها ذ�ت م����ّرة يف لقاء جمعنا مع����ًا وبقلٍب حمٍبّ 
لريا�ض����ة �لع����ر�ق )�أمتنى �أن ل ت�ض����يخ ذ�كرتي �لريا�ض����ّية ولن 
�أخو�ض يف حت�ّض�����ض �لرحيل حتى ل �أفقد تفاوؤيل �ملتاأرجح بني 
حلم و�أم����ل و�أمنية، لأننا كاحتاد تن�ض �لطاول����ة، وكّل �لعاملني 
�ملتو�جدين فيه ي�ض����تحّقون �لأهتمام و�لتقدي����ر و�لتكرمي لأننا 
ول�ض����نني طويلة نعمل بجد و�خا�����ض يف كاّفة �ملهام وكثري من 
����ر عليهم بتاأخري �لرو�تب و�لكثري من �ملنّغ�ض����ات  �لأحيان نق�ضّ
ول ينقطع����و� �أبدً� عن �لعمل و�لإع����د�د �ملُكّثف للمنتخبات، ول 
يطالبو� ب�ض����يء حتى ت�ضل م�ض����تحّقاتهم لأنهم �أحّبو� �حتادهم 

خلدمة �لوطن(.
تن�����ض �لطاول����ة ريا�ض����ة جميلة، لكنه����ا ل تاأخذ ما ت�ض����تحّقه من 
�ض����هرة كبقية �لريا�ض����ات �لأخرى، وجميع �لاعبني ميار�ضون 
����لة كونها ريا�ض����ة فكرية كاأي ريا�ضة �أخرى وهي  لعبتهم �ملف�ضّ

من �لريا�ضات �لأكرث �ضعبية يف �لعامل.
�لحت����اد �لعر�قي �ملرك����زي لكرة �لطاولة و�لذي ير�أ�ض����ه هردة 
روؤوف �ض����يحقق �لكثري م����ن �لتقّدم لهذه �للعب����ة �لر�قية، بعدما 
قّدم ما ي�ض����تطيع من تط����ور ملنتخبات وطنه بجه����وده وتكاتف 
�أع�ض����اء �حت����اده وح�ض����ل على من�ض����ب نائ����ب رئي�����ض �لحتاد 
�لعرب����ي للعبة، كم����ا �أنه ن����ال ثقة �جلمعّي����ة �لعمومّي����ة لاحتاد 
�لآ�ض����يوي �لذي �ضادق بالأجماع على طلب �لعر�ق يف ت�ضييف 
نهائيات �آ�ضيا للنا�ضئني مطلع �ضهر �أيلول عام 2023 و�لذي ُيعد 
�حلدث �لأبرز كون �لقارة �لآ�ض����يوية هي �لتي تت�ض����ّيد �ض����د�رة 

�للعبة يف �لعامل.
مترُّ بنا �لأيام ون�ضعر فيها باأن كّل �ضيء ناأمله بالتطوير �ملن�ضاأت 
�لريا�ض����ّية و�لأهتمام �حلكومي بالُبنى �لتحتية قادم وباأف�ض����ل 
ة مبو��ضفات عاملّية  حال، و�ض����يتّم ت�ضييد و�إن�ض����اء قاعات خا�ضّ
ُتبه����ر من ير�ه����ا ويتم����ّرن ويلعب فيه����ا وت�ض����تقطب �لكثري من 
�ض����بابنا ملمار�ضة �لريا�ض����ة �حلقيقّية، وبالإمكان �إقامة بطولت 
عالي����ة �مل�ض����توى فيها، هي م�ض����األة وق����ت لي�ض �إل كم����ا هو حال 
�ملاع����ب �لعماقة لك����رة �لقدم �لت����ي �أجنزتها �لدول����ة بكل فخر 

�ضمن �ملعامل �حل�ضارية للباد.
كما �أن �لأعتناء بالألعاب �لفردّية يف م�ض����األة تخ�ض����ي�ض �أمو�ل 
����ة مهّمة جدً� ليتمّكن �لقائمون على  كبرية �ض����من ميز�نّية خا�ضّ
�للعب����ة تطوي����ر �للعب����ة و�لاعب����ني ب�ض����ورة �أف�ض����ل م����ن خال 
�ل����دول  �لأم����د يف  ��ض����ر�كهم يف مع�ض����كر�ت ودور�ت طويل����ة 

كة ل�ضد�رة �للعبة يف �لعامل . �ملتطّورة و�ملا�ضِ

تن�س الطاولة "الُحلم والأمل"

تن�س الطاولة ريا�صة جميلة، لكنها 
ال تاأخذ ما ت�صتحّقه من �صهرة كبقية 

الريا�صات االأخرى، وجميع الالعبين 
لة كونها  يمار�صون لعبتهم المف�صّ

ريا�صة فكرية كاأي ريا�صة اأخرى 
وهي من الريا�صات االأكثر �صعبية في 

العالم.

 متابعة / املدى

�لفني  �مل��دي��ر  �ضان�ضيز،  فيليك�ض  �لإ���ض��ب��اين  ق��ال 
ملنتخب قطر، �أن لعبي هولند� �مل�ضّنف �لثامن يف 
ت�ضنيف �لفيفا غالبًا ما ي�ضلون �إىل �ملر�تب �لأربع 
�ضد  لعبنا  �أن  و�ضبق  �ل��ع��امل،  ك��اأ���ض  يف  �لأوىل 
منتخبات كبرية، ومل نكن نتمنى �لو�ضع �حلايل، 

لكن هذه هي كرة �لقدم.
و�أ�ضاف قبيل مو�جهة منتخب "�لطو�حني" �ليوم 
�ملا�ضي، ولكي  �إجناز�ت كثرية يف  " قطر حققت 
�أكر  ب�ضكل  �لعمل  علينا  �مل�ضتوى  هذ�  يف  نلعب 
�مل�ضتويات  من  �ضنقرب  روي���دً�  وروي���دً�  يوميًا 

�لكبرية".
وتابع: " لن نتمّكن من �لتاأّهل مهما كانت �لنتيجة، 
للتاأّهل،  فر�ضة  فيها  م��ب��ار�ة  خو�ض  ل  نف�ضّ كنا 
هنا  بوجودنا  و�ضنتمتع  لدينا  ما  �أف�ضل  �ضنقّدم 
ميكننا  م��ا  ون���رى  �مل�ضتوى  ه��ذ�  يف  و�لتناف�ض 
بالفخر  �جلمهور  ن�ضعر  �أن  �ضنحاول  حتقيقه، 
حما�ضّية،  �أخرية  مبار�ة  و�ضتكون  قطر  مبنتخب 

ملتزم  فاملنتخب  جديدة،  �ضفحة  نفتح  �أن  علينا 
بدعم ريا�ضة كرة �لقدم على كل �مل�ضتويات".

مو�جهة  قبل  قطر  لع��ب  علي  �مل��ع��ز  ق��ال  فيما 
يحالف  مل  �حل��ظ  �أن  �لرتقالية  �لطو�حني 

مبار�ته  يف  خا�ضة  �ملونديال،  يف  �لفريق 
"لقد  و�أو���ض��ح  �ل�ضنغال".  �أم��ام  �ملا�ضية 
مل  لكننا  ك��ث��ريً�  م��رم��اه��م  �إىل  و���ض��ل��ن��ا 

نكن  ومل  �لفر�ض،  كل  �أهدرنا  ن�ضّجل. 
حمظوظني".

�جلماهري  ب�ضغوط  نتاأثر  "مل  وتابع 
نتمّنى  ك��ن��ا  �لإع������ام،  م��ع  ن��رّك��ز  ومل 
�لتاأهل لدور �لتايل ون�ضعد �جلمهور، 
لكن هذه م�ضاركتنا �لأوىل ولن تكون 
�لعنابي  مهاجم  و�أردف  �لأخرية". 

�أد�ء  و�ضنقدم  جيدً�،  �لدر�ض  "تعّلمنا 
جيدً� يف كاأ�ض �لعامل �ملقبلة".

ولفت �ملعز �إىل �أنه ل يفّكر يف ت�ضجيل 
م�ضاعدة  على  ي��رّك��ز  م��ا  بقدر  �لأه����د�ف 

�لفريق خال �ملباريات.

كأس العالم قطر 2022
 مباريات اليوم

 الثالثاء 29 نوفمرب 

االكوادور

هولندا

اإيران

ويلز

 ال�صنغال 

قطر

اأمريكا

اإنكلترا

13:00 ظهراً

16:00 ع�صراً

19:00 م�صاًء

22:00 م�صاًء

العنابي يعد بمباراة حما�صّية مع "الطواحين"!

 بغداد / املدى

قب�ضته  �ل��و���ض��ط  م�����ض��ايف  ف��ري��ق  �أح���ك���م 
لكرة  �ملمتاِز  �ل��دوري  ترتيب  �ضد�رة  على 
بغد�د  �أم��ان��ة  على  ف���وزه  عقب  �ل�����ض��الت، 
يف  و�ح���د،  ه��دف  مقابل  �أه���د�ف  بخم�ضة 
قاعة  يف  �لفريقني  جمعت  �لتي  �ملو�جهة 
�جلولة  م��و�ج��ه��ات  �ضمن  �ل�ضباب  ن���ادي 
�ل�ضاد�ضة، وبهذ� �لفوِز رفع فريق �مل�ضايف 
ر�ضيده �إىل 16 نقطة يف �ضد�رة �لرتيب. 
ويف مبار�ة ثانية من �جلولة نف�ضها، جنح 
�ل�ضباب �لب�ضري يف حتقيق �نت�ضار ثمني 
على �ل�ضرقّية ب�ضبعة �أهد�ف مقابل �أربعة، 
�لب�ضري  �ل��ف��ري��ق  رف���ع  �لنتيجة  وب��ه��ذه 
ر�ضيده �إىل �لنقطة �ل�ضاد�ضة، بينما جتّمد 
كذلك  �لثالثة.  �لنقطة  عند  �ل�ضرقّية  ر�ضيد 
�نتز�ع  م��ن  �ل�ضعبي  �حل�ضد  فريق  متّكن 

فوز مهم من �آليات �ل�ضرطة بنتيجة )1-2( 
وبذلك رفع �حل�ضد �ل�ضعبي ر�ضيده �إىل 8 
عند  �ل�ضرطة  �آليات  ر�ضيد  وتوقف  نقاط، 
�لتعادل  ح�ضم  بينما  �ل�ضاد�ضة.  �لنقطة 
�جلي�ض  ف��ري��ق��ي  ل��ق��اء  نتيجة  �لإي��ج��اب��ي 
و�ل�ضرطة، بعد �أن �نتهت مبار�تهما بهدفني 
�إىل  ب��ذل��ك  �ل�����ض��رط��ة  وو���ض��ل  منهما،  ل��ك��ّل 
�جلي�ض  ن���ادي  رف��ع  ح��ني  يف   ،13 �لنقطة 
فريق  و��ضتطاع   .11 �لنقطة  �إىل  ر�ضيده 
�مل��رور  على  �لتغّلب  م��ن  �لب�ضرة  ب��ل��دّي��ة 
موقعه  ز  لُيعزِّ ثاثة،  مقابل  �أه��د�ف  ب�ضتة 
يف جدول �لرتيب ب� 9 نقاط، وبقي ر�ضيد 
�ختتام  ويف  �لثالثة.  �لنقطة  عند  �مل��رور 
على  �لب�ضرة  نفط  فاز  �ل��ضاد�ضة،  �جلولة 
و�ح��د،  ه��دف  مقابل  بهدفني  �جلنوب  غ��از 
بقي  فيما  نقطة،   11 �إىل  ر�ضيده  ل��ريف��ع 

ر�ضيد غاز �جلنوب عند 10 نقاط. 

م�صافي الو�صط يت�صّدر دوري 
ال�صالت
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 يف الني���ة 20 �ش���فارة , اأحد مناذجها �ش���فارتنا 
يف كيني���ا , عدد موظفيها 30 موظفا , فيما يبلغ 
ع���دد العراقي���ن هن���اك 4 ا�ش���خا�ص ,و يذكرنا 
ومنت�ش���بيها  ال�ش���فارات  يف  بالزي���ادة  الف���رق 
والنق�ص ال�شديد يف املدار�ص ودوامها املزدوج 
. وم���ن املزمع قطع 2.5ملي���ون دينار من راتب 
كل وزي���ر , وابرزه���ا امتي���از ا�ش���تثنائي بدون 
اي ا�ش���ا�ص وم�ش���وغ ع���ريف او د�ش���توري او 
�ش���رعي ان تكون يف ح���وزة رئي�ص �ش���ابق يف 
جمل�ص احلكم خم�ش���ة �شيارات . وطبعا رواتب 
�شواقها وتكاليف ال�ش���يانة على ح�شاب الدولة 
.  علما بان راتب النائب ي�ش���اهي راتب الوزير 
, واحل�ش���اب يجم���ع وه���ذا غي����ص م���ن في�ص .  
لع���ل كل االمتي���ازات هذه طبعا حم�ش���ورة يف 
الدرجات اخلا�ش���ة اوال واخريا وفي�ش���ها على 
املحا�ش���يب واحلا�شية على �ش���كل خم�ش�شات , 
وهذا ما حال دون ا�شدار قانون اخلدمة املدنية 

املوحد منذ ع�شرين خلت من عمرنا  .  
معل���وم ان خم�ش�ش���ات الراتب لها م�ش���وغاتها 
وحتى الراتب نف�شه, اذ له قوانن مرعية نافذة 
منذ تاأ�ش���ي�ص اململك���ة العراقية , فاملخ�ش�ش���ات 
املهني���ة معروف���ة حم���ددة بالفل����ص واملخاط���رة 
كذلك معروفة والتح�ش���يل العلم���ي له معايريه 
, واملبالغ ت�ش���رف من م�ش���در )واحد احد( اي 
وزارة املالية ومبتابعة من اجهزتها على راأ�شها 
هيئ���ة الرقاب���ة املالي���ة , حت���ى النرثي���ة حمددة 
وحتي���زات  اريحي���ة  ح�ش���ب  ولي�ش���ت  مبوب���ة 

احلائز املخول .   
ه���ذه االمتي���ازات واملعا�ش���ات   ال متن���ح  وف���ق 
اي اعتبار معقول او مقبول , اما املخ�ش�ش���ات 
فع���ادة يت���م �ش���رفها مث���ال �ش���د خيان���ة االمانة 
حلماية املنت�ش���ب بتغطية حاجاتة اال�شا�ش���ية , 
او اخلدمة يف االماكن اخلطرة ’ او لتخ�ش����ص 
مع���ن فن���ي او علم���ي , وهك���ذا ولك���ن تك���ون 
موح���دة ولي�ص جم���رد القرب من مرك���ز القرار 
. ولذل���ك كان���ت االمتي���ازات نتائجه���ا معاك�ش���ة 
متام���ا اي كلم���ا تعاظمت ت���ردت على م�ش���توى 
االخال�ص واالداء’ لت�ش���ل لبيع منا�شب كربى 
.  كم���ا انه لي�ص من ال���وارد , ان اتباع اللربالية 
االقت�شادية هذا ماألها فالليربالية او الراأ�شمالية 
املعومل���ة االن اي�ش���ا لها مقايي�ش���ها , وهذا �ش���ر 
تقدمه���ا قبل وبعد اال�ش���راكية , كما ان اأ�ش���لمة 
االقت�شاد اي�ش���ا تتقاطع مع جداول االمتيازات 

وانفالتاتها كما معلوم’ ناهيك عن اال�ش���راكية 
الت���ي توؤمن العدالة االجتماعية بحدها االدنى , 
لي�ص فيها اي منوذج �ش���واء يف عدد ال�شفارات 
او اعداد منت�ش���بيها من حما�ش���يب وخالن . يف 
ح���ن وبنف����ص التوقي���ت لدينا نق����ص 10000 
مدر�شة لفك االزدواج املوجود , وال زالت هناك 
مدار�ص طن تذكرنا مبوؤ�ش�شها جدنا حمورابي 
. واالأده���ى ان���ه يق���ال لدين���ا �ش���فارات لي�ص لها 
مقابل م���ن الدول التي ت�شت�ش���يف �ش���فاراتنا .  
كي���ف نفه���م زيادة هائل���ة يف ممثلين���ا باخلارج 
مع نق����ص حاد جدا يف مدار����ص االجيال الذين 
تخ�ش�ص لهم �ش���ناديق ل�ش���مان م�شتقبلهم يف 

كثري من الدول .    
’ له���ا  ال�ش���اذة واال�ش���تثنائية  ه���ذه املفارق���ات 
فالدول���ة   . والذاتي���ة  املو�ش���وعية  ا�ش���بابها 
العراقية التي حدد حدودها ال�ش���يدان �شايك�ص 
وبيك���و , كان���ت جم���رد امت���داد للف���رع العراقي 
للدول���ة العثماني���ة ’ قبل ذلك بقلي���ل , وبقى هذا 
ال�ش���رخ يف اعم���اق البريوقراطي���ة العراقي���ة ’ 
ليتغط���ى باردي���ة قومية او اممية على ح�ش���اب 
وكان   , لالم���ام  كه���روب  والوطني���ة  املواطن���ة 
احل�ش���اد �ش���راع وحروب اهلية ب���ن االثنيات 
واملذاهب بتجليات �ش���تى . ليختم باملحا�ش�شة 
كموؤ�ش�ش���ة مل���ا ندف���ع ثمن���ه االن ’ بع���د  تهمي�ص 
التي���ار الوطني الذي ا�ش�ش���ته ثورة الع�ش���رين 

وما بعدها و�شوال النتفا�شة ت�شرين .   
ومع ذلك مل يتجراأ �شيا�ش���ي قي احلقبة ال�شابقة 
عل���ى اي من املفارقات اعاله, اما خوفا او حياء 
من دين او جمتمع , كون التحا�ش����ص انحيازا 
للح�ش���ة قب���ل املواطن���ة ادع���اءا باملظلومي���ات 
احلديث���ة والقدمي���ة . وهكذا وردت االبل �ش���ما 
زعاف���ا , و كان اال�ش���تثناء وال�ش���ذوذ يف االداء 
’ كونه مل يرتفع عن الفرعيات ل�شالح الكليات 
الدرج���ات  وكان���ت   . واالن�ش���انية  الوطني���ة 
اخلا�ش���ة للتح���ول اىل ا�ش���تحقاق �شيا�ش���ي او 

انتخابي .  
اع���راف  ل�ش���الح  الد�ش���تور  خمالف���ة  وبات���ت 
التخادم والتغامن هي ال�ش���ائدة املهيمنة , حيث 
هناك الكثري من فقرات الد�ش���تور بدون قوانن 
ابرزه���ا النفط والغاز واخلدمة املدنية والغرفة 
التزام���ات  فراغه���ا  لتم���الأ   , للربمل���ان  الثاني���ة 
التحا�ش����ص والف�ش���اد واالمتي���ازات والنف���وذ 
املوؤب���د عرف���ا ي�ش���مو عل���ى الد�ش���تور واب�ش���ط 

مقوم���ات الدول���ة , فمث���ال ان 2500 ممتنع عن 
دفع اجور الكهرباء غالبيتهم ي�ش���غلون منا�شب 

ر�شمية او من ا�شحاب روؤو�ص االموال .  
هذة ال�ش���ورة القامتة التي قدمها التحا�ش����ص 
, لي����ص املق�ش���ود منه���ا ع���دم ت�ش���جيع او رمبا 
الره���ان على النوايا املطروح���ة كون ذلك يقطع 
الطريق على اال�ش���الح حيث االمناط التقليدية 
للتغيري اجلذري غ���ري متاحة من حيث االدوات 
الذاتية ميكن الرهان عليها , بل ت�شجيع النوايا 
احل�شنة كخطوة اوىل رغم الرهيب والرغيب 

   .
فالي���د الواحدة ال ت�ش���فق والي���د الثانية معطلة 
ب�ش���بب التحا�ش����ص او ب�ش���بب احلواجز التي 
حددته���ا املحا�ش�ش���ه كخط���وط حم���ر حتر����ص 
اعراف حمددة . وهي قد�ص االقدا�ص , ومع ذلك 
نحتاج مثال مق�ش���لة للقوان���ن يف زمن جمل�ص 
قي���ادة الث���ورة , واقام���ة جمل����ص �ش���يوخ ب���دل 
االهتمام ال�شباب انتخابية مبجال�ص املحافظات 
, وا�ش���دار قان���ون النف���ط والغ���از متزامنا مع 
قانون اخلدمة املدنية ك���ون القانونن يخدمان 
فق���ط ال�ش���يادة ببعده���ا الوطن���ي ولي����ص ببعد 
حملي . , وهكذا من�ش���ي لتحديد فل�شفة للدولة 
واالقت�ش���اد مبا ي�شمن �شيادتنا يف امللف املائي 
كرم���ز وطن���ي كح���ق اقرت���ه القوان���ن الدولية 
, ام���ا البع���د االقت�ش���ادي ,فينبغ���ي ان يك���ون 
االقت�ش���اد احلقيق���ي بزراعت���ه و�ش���ناعته ه���و 
ركن اال�ش���ا�ص . فاالزده���ار االقت�ش���ادي اله�ص 
احلايل املرتكز على النفط كنعمة زائلة الذي مل 
ينتفع منه اقت�شاد التنمية لغياب منهج التنمية 
ومناخاتها اجلاذبة يف بلد  يتعاي�ص على موارد 
النفط , م�شتهلكوها هم يف الداخل ومدخروها 
يتطلع���ون بها نحو اخل���ارج ؟ ) د. مظهر حممد 
انف���الت  وم���اأزق  الريع���ي  /االقت�ش���اد  �ش���الح 

ال�شوق /�ص45/ 2013(.  
خال�ش���ة التجرب���ة لع�ش���رين �ش���نة خل���ت كانت 
فا�ش���لة بامتياز كما توؤ�شرها املقايي�ص الدولية , 
ل�شبب وا�شح هو التقاطع ال�شاطع بن ا�شتثناء 
االمتي���ازات ال���ذي اثبت القاعدة وه���ي التنمية 
امل�شتدامة كحل امثل لبلد هيمنت عليه تراكمات 
التاري���خ والواقع االقليمي بتدخالته مل�ش���احله 
اال�ش���تثنائية م���ن املل���ف املائ���ي اىل ا�ش���تباحة 
احل���دود وما يرافقه من �شيا�ش���ات تخادميه مع 

دول خارج االقليم لهم لوبيات فاعلة .

املوندي����ال حل����ٌم ريا�ش����يٌّ واإن�ش����اينٌّ عنيد. يف 
ه����ذا  ُول����د  االأوروغ����واي  اأر�����ص  1930 عل����ى 
العر�ُص الدويلُّ واأوقع �ش����كان الكوكَب يف نوع 
من االإدمان. ت�شعينيٌّ يجّدد �شباَبه كلَّ 4 اأعوام 
وي�شاعف بريَقه. قاوم االأعا�شري التي �شربت 
العامل ومت�شك بحقه يف البقاء. وحدها احلرُب 
العاملية الثانية اأرغمته على �ش����طِب دورتن من 
حياته يف 1942 و1946, لكنه اأطلَّ جمددًا يف 

1950 من الربازيل ليعلَن اأنَّه جاء ليبقى.
قل����ب الع����امل �ش����فحاٍت كث����رية. غ����اب �ش����تالن 
وروزفل����ت وت�شر�ش����ل وديغ����ول وم����او وكي����م 
اإيل �ش����ونغ, وغ����اب معه����م جرناالُتهم واأ�ش����رَّ 
جرناالت كرِة القدم على اإهداء العامل املتعط�ص 
اإىل االإثارة الربيئة والتناف�ص والفرح, موعدًا 
جمي����اًل يتك����ّرر. مل يتنازل حل����م املونديال اأمام 
الف�ش����ول ال�شوداء �شواء اأكانت حروبًا طاحنة 
اأم اأزم����ات اقت�ش����ادية ك����ربى. اح����رم �ش����غف 
اأكرثية �ش����كان االأر�ص بال�ش����احرة امل�ش����تديرة 

وحروبها.
اأح����بَّ النا�ُص هذه الريا�ش����ة احل�ش����ارية التي 
وق�ش����وة  امل�ش����ارعة  وح�ش����ية  عنه����ا  تغي����ب 
اأر�ش����ًا.  اخَل�ش����م  ط����رح  املالكم����ة, و�ش����رورة 
����لبة  مب����ارزة ب����ال اأنياب تكتف����ي باالإرادات ال�شّ
وثم����ار اال�ش����تعداد الطوي����ل وتف�ش����ح املج����ال 
وا�ش����عًا الإب����راز اللياقة والقدرة عل����ى املراوغة 
واالحتمال واالبتكار والرباعة. وجاءت ثورة 
التكنولوجي����ا واالإعالم لتوفر جل����رناالت كرة 
الق����دم ما افتقر اإليه �ش����ابقًا جرناالُت اجليو�ص 
املتطاحنة وهو ال�شا�شات التي تواكب مبا�شرة 
�����ص عل����ى مالم����ح  هجم����اِت الالعب����ن وتتج�شَّ
وانك�ش����ارهم.  زهوه����م  وحلظ����ات  وجوهه����م 
����ت قام����ات ج����رناالت املالع����ب الكروي����ة  تخطَّ
قام����اِت ج����رناالت احل����روب وامل����دن املطحونة 
خ�شو�ش����ًا ح����ن ت����وكاأت موؤ�ش�ش����اٌت جتاري����ٌة 
�ش����خمة على ملعان الالعبن لروج ملنتجاتها. 
وفَّر التط����ور االإعالمي ل�ش����حرة املالعب ملعانًا 
غ����ري م�ش����بوق وزرعه����م يف التاري����خ وذاك����رة 
النا�ص. وهكذا �ش����ار بيليه اأ�شهَر من جوكوف 
جرنال �شتالينغراد, و�شار مارادونا اأ�شهَر من 

رومل »ثعلب ال�شحراء«.
ترب����ع جنوم ك����رة الق����دم على عر�����ص االهتمام 
����حُف ال�شيا�شية الر�شينة  العاملي. وجدت ال�شُّ
نف�َش����ها مرغمًة على ر�شِد اأهدافهم ومناوراتهم 

ومناكفاتهم مع املدربن والنوادي وال�شفقات 
ج اأحيانًا  املذهلة النتقاالتهم, خ�شو�شًا اأنَّها تتوَّ
باأرق����ام فلكية تكفي الإع����ادة اإعم����ار مدينة وقد 
تزيد. ا�ش����طرت ال�شحف اأي�ش����ًا اإىل االن�شغال 
بحروبهم وق�ش�ص ع�شقهم, و�شارت نوادرهم 
ه����ي االأكرَث قراءة ب����ال من����ازع. واحلقيقة اأنهم 
حتول����وا اإىل م�ش����اعل جوال����ة وم�ش����در اإله����ام 
وتاأث����ري, خ�شو�ش����ًا حن ُعّلقت �ش����ورهم على 
ج����دران غ����رف املراهقن ف�ش����اًل عل����ى موقعها 
املمي����ز يف جواالته����م. مل مين����ح الع����امُل اأعظ����َم 
كتابه ح�شورًا يوازي ح�شوَر �شحرِة املالعب. 
ع����دد الذين يعرفون مارادون����ا فاق مبرات عدَد 
الذين يعرفون غابرييل غار�ش����يا ماركيز الذي 
����ع على عر�ص اأمريكا الالتينية لالآداب وفاز  تربَّ
بجائ����زة نوبل. وع����دد الذين يعرف����ون الالعب 
الفرن�ش����ي مباب����ي الي����وم, يف����وق بالتاأكيد عدَد 

الذين يعرفون فيكتور هوغو اأو األبري كامو.
ت�ش����لَّل �ش����حرُة املالعب اإىل املن����ازل واملدار�ص 
واجلامع����ات. �ش����رقوا اأجيااًل وعلموه����ا اإدماَن 
هذه احل����روب الذهبية. وابته����َج املدمنون مبا 
اأ�ش����ابهم. تعلَّموا ال�ش����رب واملتابع����ة وانتظار 
موع����د االحتف����ال. مل تن����ل م����ن ه����ذا العر�����ص 
املتمادي االنتقادات التي اعتربت مباريات كرة 
القدم نوع����ًا من احلروب البديل����ة توفر اأحيانًا 
فر�ش����ة الإيقاظ ح�شا�ش����يات قوي����ة اأو عرقية اأو 
عن�ش����رية, وتوؤدي اإىل نب�ص التواريخ املوؤملة. 
د االإعالُم ال�شعبوي  والكالم لي�ص غريبًا. ال يردَّ
يف ا�شتح�ش����ار مفردات من مواجهات التاريخ 
الدامي اإذا لعب منتخب اإجنلرا �ش����د منتخب 
فرن�ش����ا. لك����ن كل االنتق����ادات الت����ي توّجه اإىل 

حروب الكرة مل تنل من جاذبيتها واألقها.
����ر مونديال قطر ل�ش����كان العامل اإجازًة كانوا  وفَّ
يف اأم�����ص احلاج����ة اإليه����ا. فف����ي الف����رة الت����ي 
تف�ش����ل عن املونديال ال�ش����ابق وق����ع العامل يف 
بح����ر من الكاآبة. انق�ص عل����ى »القرية الكونية« 
وح�����ص ا�ش����مه »كوفي����د 19«. اخ����رق القارات 
وامل����دن واملن����ازل. اأجن����ب مالي����ن اجلن����ازات 
واأنهك االقت�ش����ادات وحاول تقوي�ص ال�شعور 
بطماأنين����ة التق����دم العلم����ي والطب����ي. وما كاد 
ر فالدمي����ري  الع����امل يلتق����ط اأنفا�ش����ه حت����ى ق����رَّ
بوت����ن اأنَّ �ش����اعة الثاأر ل�ش����هيد ا�ش����مه االحتاد 
ال�ش����وفياتي قد حانت, فاأمر قواِته بالتوغل يف 
حلم اأوكرانيا املتهمة بارتكاب اأحالم اأطل�شية. 

كان الوب����اء حرب����ًا عاملي����ة كاملة املوا�ش����فات. 
ميكن قول ال�ش����يء نف�ش����ه عن ت�ش����ديدة بوتن 
ول����و اقت�ش����رت حت����ى ال�ش����اعة عل����ى ال�ش����باك 
االأوكراين. وعلى رغم االآث����ار املدّمرة حلربن 
عامليتن متعاقبتن اجن����ذب العامل اإىل احلرب 

العاملية النا�شعة التي ي�شّكلها املونديال.
املوندي����ال فخٌّ جميل. ال خي����ار اأمام العامل غري 
الوق����وع في����ه واال�ش����تمتاع مبعارك����ه. حروب 
ب����ال دم. وخ�ش����ارات بال ركام. اأ�ش����واء واإثارة 
وهت����اف وت�ش����فيق. و�ش����حرة يكتب����ون رواية 
ال�ش����ريع  بالط����واف  ورواياته����م  املوندي����ال 
املفاجئ����ة  وبالت�ش����ديدات  امللع����ب  اأرج����اء  يف 
والتمريرات ال�ش����ريعة, وباالحتف����ال حن تهزُّ 

�شربة �شاعقة �شباك »العدو« الذي ال ينام.
الع����امل.  يق�ش����يها  اإج����ازة  اأجم����ل  املوندي����ال 
االأوروبي����ون الذي����ن ُت�ش����ّمم اأياَمه����م اأحادي����ُث 
الت�ش����خم واأرق����ام الفواتري وخماوف ال�ش����تاء 
املق����رب واأو�ش����اع اإم����دادات الطاقة تنا�ش����وا 
روا اأمام ال�شا�شات. االأمر نف�شه  اأوجاعهم وت�شمَّ
بالن�ش����بة اإىل كل الدول التي اأر�ش����لت فر�شانها 
وراهن����ت على عودتهم مع بريق الكاأ�ص. العامل 
الذي كان يتابع كيف يوزع اجلرنال الرو�ش����ي 
عل����ى  وم�ش����رياِته  �ش����واريَخه  �ش����وروفيكن 
البنية التحتية االأوكرانية, ان�ش����غل ب�شواريخ 
وم�شريات رونالدو ومي�شي ومبابي وغريهم. 
فتيات وفتيان وع�شاق قدامى توافدوا من دول 
قريب����ة وبعيدة للم�ش����اركة يف عر�����ص االأهداف 
واالأ�ش����واء واملواجهات الراقية. اأيام فرح من 

عادة العامل اأن يبخل بها.
كن����ت يف مق����ر »املجموعة ال�ش����عودية لالأبحاث 
واالإع����الم« يف الريا�����ص ح����ن هزم »ال�ش����احر 
االأخ�ش����ر« التوقع����ات وف����از عل����ى االأرجنتن. 
�ش����عرت اأن موجة هائل����ة من الفرح اكت�ش����حت 
املدين����ة والب����الد. م����ا اأجم����َل اأن يهدي �ش����حرة 
م����ن  اأمواج����ًا  بلدانه����م  ال�ش����احرة  امل�ش����تديرة 
اجله����د  بثم����ار  االحتف����ال  ونكه����ة  البهج����ة 
واالإ�ش����رار. اأمواج م�شابهة هبَّت على عوا�شم 
اأخ����رى. وقعنا يف �ش����حر املوندي����ال. وجدتها 
فر�ش����ة للكتابة ول����و مرة عن مو�ش����وع مفرح, 
بعي����دًا م����ن املو�ش����وعات الكئيبة الت����ي اأحاول 

االقراَب منها كلَّ اثنن.

عن ال�سرق االو�سط

) الق�سم الثاني ( 

واإليك���م ما كتبت���ه الدكتورة اإينج���ا فرمان حول 
زوجها:

 ولد غائب طعمة فرمان يف 17 اإيلول/�ش���بتمرب 
1927 يف بغ���داد يف اأ�ش���رة فق���رية. واأم�ش���ى 
طفولته و�شباه  يف حي للفقراء بو�شط املدينة, 
حي���ث اأ�شيب بالربد ومر�ص ب���داء ال�شل. وبعد 
اإنه���اء الدرا�ش���ة يف املدر�ش���ة املحلي���ة �شافر اىل 
القاهرة للعالج . وتعرف هناك على �شخ�ش���يات 
ثقافية بارزة يف م�ش���ر. وب���داأ غائب الكتابة يف 
�ش���ن مبكرة . ون�ش���ر الق�ش���ائد والق�ش�ص  التي 
كانت تن�ش���ر يف املج���الت امل�ش���رية والعراقية. 
ويف عام 1954 اأنهى درا�ش���ته يف جامعة بغداد 
. وب���داأ العم���ل يف �ش���حيفة “االأه���ايل” ل�ش���ان 
ح���ال احل���زب الوطن���ي الدميقراط���ي العراقي. 
لكن ال�ش���لطات اأغلقت جميع ال�ش���حف التقدمية 
”  ب�ش���بب وقوفها �شد ال�شيا�شة  ومنها “االأهايل

القمعية للحكومة. 
 اإ�ش���طر غائب اىل مغ���ادرة البالد والعمل كمعلم 

يف لبنان و�شحفي يف القاهرة .
      يف عام 1957 بداأ غائب العمل مرجما يف دار 
للن�شر يف بكن. ويف عام 1959 عاد اىل العراق 
بعد ثورة 14 متوز. ويف عام 1960 �ش���افر اىل 
مو�ش���كو  حي���ث ب���داأ العم���ل يف دار” التق���دم “ 
للن�شر. وترجم اىل اللغة العربية خالل 30 عاما 
من العمل يف الق�ش���م العرب���ي للدار اأكرث من 90 
كتاب���ا  اأغلبه���ا من اأعم���ال الكتاب الكال�ش���يكين 
واملعا�ش���رين الرو�ص منهم بو�شكن وجوجول 
وليف تول�ش���توي و�ش���ولوخوف وتورجينيف 
والك�ش���ي تول�ش���توي وغريهم . ومنح و�شام “ 
�ش���ارة االإ�ش���تحقاق” يف عام 1967 لق���اء  عمله 

الكبري كمرجم . 
      لق���د كان���ت ف���رة غائ���ب يف مو�ش���كو  االأكرث 
ثمرة يف جمال االإبداع االأدبي. فكتب هنا جميع 
الت�ش���ع , وتعت���رب الرواي���ات  اأف�ش���ل روايات���ه 
الوحي���دة  الت���ي تتفق م���ع اأحكام  ف���ن الرواية. 
واأخرج���ت روايت���ه “ النخلة واجل���ريان”  على 
امل�ش���رح  واإلتقط فيلم تلفزيوين عنها.وترجمت 
بع�ص ق�ش�ش���ه ورواياته اىل اللغات الرو�ش���ية 

والبولندية واالأملانية واالإنكليزية.

يف 17 اآب/اأغ�ش���ط�ص 1990 ت���ويف غائ���ب يف 
اإح���د م�شت�ش���فيات مو�ش���كو ووري ال���راب يف 

مقربة ترويكوروف�شكويه.
      وتعمل زوجته اإينجا بروفنا فرمان احلائزة 
على الدكتوراه يف علوم اللغة يف معهد الفل�شفة 
التابع الإكادميية العلوم الرو�ش���ية. واإبنه �شمري 

خبري اإقت�شادي. 

الأو�سمة و�سهادات التقدير
       كان اأول واأكرب و�شام ح�شل عليه غائب طعمة 
فرمان يف االإحتاد ال�شوفيتي  هو و�شام “ �شارة 
االإ�ش���تحقاق “ الذي ح�ش���ل عليه يف عام 1967 
تكرميا لعمله الكبري يف جمال الرجمة , وكذلك  
لن�ش���اطه االإجتماعي وم�ش���اركته يف املوؤمترات 
الدولية للدفاع عن ال�شالم . ويرد ذكره يف وثيقة 
الو�ش���ام املرقم���ة 130273 ال�ش���ادرة عن هيئة 
رئا�ش���ة ال�ش���وفيت االأعل���ى لالإحتاد ال�ش���وفيتي 
 1967 االول/دي�ش���مرب  كان���ون   16 بتاري���خ 
وبتوقيع جيورجادزه  �ش���كرتري هيئة الرئا�شة.  
واإ�ش���تدعي غائب اىل الكرملن لت�ش���لم  الو�شام 
ورافق���ه الك�ش���ندر �شامورودنينت�ش���كي رئي����ص 
الق�ش���م العربي يف دار الن�ش���ر. و�ش���لمه الو�شام 

يا�ش���نوف رئي�ص هيئة رئا�شة ال�شوفيت االأعلى 
يف االإحت���اد ال�ش���وفيتي. و�ش���لمت ل���ه  للذك���رى 
�شورة فوتوغرافية  له مع �شامورودنينت�شكي.

      كم���ا ح�ش���ل غائ���ب لق���اء عمله املتف���اين على 
والدوائ���ر  الن�ش���ر  دار  م���ن  التقدي���ر  �ش���هادات 
الر�ش���مية االأعلى منها . فف���ي متوز/يوليو منح 
�ش���هادة التقدي���ر م���ن جلنة ال�ش���حافة والن�ش���ر 
ال�ش���وفيتي   االإحت���اد  وزراء  ملجل����ص  التابع���ة 
واللجن���ة املركزي���ة لنقاب���ة العامل���ن  يف جمال 
االأدب  ترجم���ة  :”لق���اء  فيه���ا  وج���اء  الثقاف���ة  

ال�شوفيتي«. 
    يف ع���ام 1970 من���ح غائ���ب �ش���هادة تقدي���ر 
م���ن ق�ش���م التحري���ر الرئي�ش���ي ومكت���ب منظمة 
ال�ش���حفين واملجل�ص االأدبي لدار ن�شر “ التقدم 
اأف�ش���ل كت���اب لعام  “,  مل�ش���اركته يف م�ش���ابقة 
1970 وح�ش���ل على اجلائ���زة الثانية لرجمته 
رواية “ اأرى ال�شم�ص” للكاتب ن.دومبادزه اىل 
اللغ���ة العربي���ة. ويف 5 اأيار/ماي���و 1983 منح 
غائ���ب �ش���هادة التقدي���ر  لرجمت���ه رواية يوري 
 , العربية  اللغة  بونداريف” الثل���ج احلار” اىل 
حيث ح�ش���ل عل���ى اجلائزة الثالثة  يف م�ش���ابقة 

 .»1982 عام  يف  كتاب  “ اأف�شل 

      ويف ع���ام  1986 ح�ش���ل عل���ى دبل���وم  ج���اء 
فيه اإن غائب فرم���ان املرجم من الدرجة االأوىل  
يك���رم لعمله يف ترجمة اأعمال اإيفان تورجينيف 
اىل اللغ���ة العربي���ة يف 5 جملدات يف امل�ش���ابقة 
االإبداعية لدار ن�شر “ رادوغا “ بعنوان “ اأف�شل 

كتاب يف عام 1985«. 
 ويف الذكرى اخلم�شينية لتاأ�شي�ص دار الن�شر “ 
التقدم “ منحته جلنة الدولة ال�ش���وفيتية للن�شر 
والطباع���ة وجت���ارة الكت���ب  واللجن���ة املركزية 
�ش���هادة  الثقاف���ة   جم���ال  يف  العامل���ن  لنقاب���ة 
تقديري���ة جاء فيها”لقاء العم���ل املثمر يف جمال 

ن�شر الكتب ». 
ال ميك���ن الق���ول اأن غائ���ب كان يعت���ز ج���دا بهذه 
ال�شهادات لكنه كان ي�شعر  باالإرتياح لكون عمله 
الكبري واملتفاين واحلثيث حقا قد لقي التقدير.  
وكان م�ش���رورا عل���ى االأخ����ص لك���ون عمله  يف 
جم���ال الرجم���ة اىل اللغ���ة العربي���ة ق���د حظي  

باالإهتمام. 

تحية بمنا�سبة ذكرى يوبيله ال�ستيني
 تلق���ى غائ���ب مبنا�ش���بة بلوغ���ه ال�ش���تن  حتي���ة 
من اللجن���ة االإدارية الأحتاد الكت���اب يف االإحتاد 

ال�شوفيتي جاء فيها :
» اأيها ال�شديق العزيز

تقب���ل اأح���ر واأ�ش���دق الته���اين مبنا�ش���بة  مرور 
�ش���تن عاما عل���ى ميالدك. اإن مالي���ن القراء يف 
بالدن���ا  يعرف���ون جي���دا اإبداعك���م كاأ�ش���تاذ كبري 
للن���رث وكات���ب حمبوب  بف�ش���ل ترجم���ة اأعمالك 
اىل اللغ���ة الرو�ش���ية وغريها من لغات �ش���عوب 
االإحت���اد ال�ش���وفيتي . يلق���ى  االأهتم���ام الرفي���ع 
يف بالدن���ا االأدب العرب���ي املعا�ش���ر الذي يرتكز 
لل�ش���عوب  الغن���ي  ال���راث  عل���ى  تط���وره   يف 
العربي���ة ومنجزات االأدب التقدم���ي العاملي. اإن 
ال�ش���وفيتين حن يق���راأون روايات���ك  يتعرفون 
على كيف حتيا  وتعمل وتنا�شل �شعوب وطنكم  
وال�شرق العربي باأ�ش���ره والذين يكن االأ�شدقاء 
ال�شوفيت  لها اأ�شدق امل�شاعر. ونحن نثمن عاليا 
الر�شيد الذي ت�شهمون به  باأبداعكم وبن�شاطكم 
االإجتماع���ي يف تعزيز ال�ش���داقة بن ال�ش���عوب 
وق�ش���ية الن�ش���ال من اأجل ال�ش���الم.  نتمنى لكم 
, ايه���ا الرفي���ق العزي���ز غائب فرم���ان , جناحات 

اإبداعية جديدة وال�شحة وال�شعادة .
22 ايلول/�شبتمرب 1987
 ي�ش���ار يف التحي���ة اىل التقدي���ر الكب���ري الإب���داع 

غائب ككاتب وال يذكر �ش���يئ ع���ن عمله كمرجم  
ل���الأدب الرو�ش���ي وال�ش���وفيتي. ولك���ن يج���ري 
التعوي����ص ع���ن ذل���ك يف حتي���ة الق�ش���م العربي 
يف دار “ التق���دم” املرع���ة بامل���ودة واالإخال�ص 
مم���ا ال ينا�ش���ب التحيات الر�ش���مية يف مثل هذه 

املنا�شبات . وجاء فيها :
»العزيز غائب !

بودن���ا نح���ن الذي���ن عملن���ا مع���ك عدة �ش���نوات  
طويل���ة ويف الي���وم املجي���د ليوبيل���ك  اأن نتمنى 
ل���ك ال�ش���عادة والنجاح���ات االإبداعية وال�ش���حة 
وامل���زاج الرائ���ق. ما اأكرث الكت���ب التي ترجمتها  
خالل عملك يف دار”التقدم “ للن�ش���ر , وما اأكرث 
القراء الذين تعرفوا على  االأدب الرو�شي  بف�شل 
عمل���ك الدوؤوب وموهبتك! نحن الذين اأ�ش���عدهم 
احلظ بالعمل معك  نفتخر بذلك و�شنفتخر دائما  
, الأنن���ا وجدن���ا يف العم���ل مع���ك  تل���ك اللحظات 
ال�شعيدة  التي يحتاجها كل اإن�شان يف كل عمل . 
       اأن���ت ل�ش���ت زمي���ال ومعلم���ا لنا فح�ش���ب, بل 
و�ش���ديق حمبوب  واإن�ش���ان قري���ب اىل اأفئدتنا 
الأن���ك تتمت���ع  مبوهبة ن���ادرة , ع���الوة موهبتك 
ككات���ب كب���ري , وتعمق���ك  يف روح االأعمال التي 
ترجمها , وهي موهبة الروح الطيبة اخلال�شة 

وحب اخلري واالإ�شتعداد مل�شاعدة الرفيق.
       لهذا اإ�ش���مح لنا باأن نقول لك اإننا نحبك جدا 
ونتمن���ى  اأن تنج���ز املزي���د  من الكت���ب الرائعة , 
وترجم فقط اأف�ش���ل اأعمال املوؤلفن ال�ش���وفيت 
واأن تبقى دائما  اإن�ش���انا عزي���زا وقريبا  جلميع  
املحيط���ن بك  اليوم و�ش���يحيطون ب���ك غدا. اإن 
عمل���ك يف ق�ش���منا العرب���ي  ه���و مرحل���ة هامة  , 
ونح���ن ن�ش���عر باالأمتن���ان  للق���در ال���ذي جاء بك 
اإلينا. نتمنى لك اأيها ال�شديق العزيز كل خري«. 

       يح���دث اأن اأق���راأ يف ال�ش���حف الكث���ري م���ن 
التحيات مبنا�شبة اليوبيل املوجهة  اىل خمتلف 
ال�شخ�شيات املرموقة ورجال الثقافة , لكنني مل 
اأج���د حتية اأكرث اإخال�ش���ا واإن�ش���انية  من حتية 
الزمالء يف العمل . ويبدو اإن هذه لي�ش���ت جمرد 
كلم���ات مبنا�ش���بة اليوبي���ل, ب���ل ه���ي تعبري عن 
امل�ش���اعر اخلال�ش���ة  - ويجب اأن يكون �ش���احب 
اليوبي���ل جدي���را به���ا. ال ري���ب يف اأن غائب كان 
منفتح���ا فع���ال معه���م من كاف���ة اأف�ش���ل النواحي 
, وعم���ل بنزاه���ة كما توا�ش���ل م���ع اجلميع بكل 

مودة وحمبة . 

ولي حاجة عند �لعر�ق و�أهله

�المتياز�ت ... �ال�صتثناء �لذي �أثبت �لقاعدة�لمونديال... �لحرب �لعالميَّة �لنا�صعة

عبداهلل حبه

ثامر الهيم�ص غ�سان �سربل



http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net2022 العدد )5316( ال�شنة الع�شرون - الثالثاء )29( ت�شرين الثاين

الق�سم الثاني

ولد »الفنان الت�سكيلي علي ر�سا 
�سعيد« بمحافظة ديالى بمدينة 

بعقوبة بجمال الطبيعة من 
ب�ساتين وانهار وا�سجار البرتقال 

والنخيل مما كان دافعا لتاألق 
مواهبه بمختلف فروع الحركة 
الت�سكيلية من نحت و ت�سميم و 

خزف و خط عربي..
نال �سهادة -دبلوم فني ر�سم - من 
معهد الفنون الجميلة بغداد عام 
1977 ثم ح�سل على بكالوريو�س 

ر�سم - من كلية الفنون الجميلة 
بغداد عام 1984، وما ج�ستير 

فنون ت�سكيلية - من جامعة 
تون�س – المعهد العالي للفنون 

الجميلة بتون�س 2004، والدكتوراه 
علوم وتقنيات الفنون - جامعة 
تون�س – المعهد العالي للفنون 

الجميلة بتون�س 2013. عمل في 
ال�سحافة ابتداء من عام 1975 ثم 

غادر العراق لي�ستقر في تون�س، 
عمل هناك مدر�سا لمادة الر�سم 

في المعهد العالي للفنون الجميلة 
بتون�س - جامعة تون�س.

اقام الع�ش���رات من املعر�ض ال�شخ�شية 
وامل�شرتك���ة، حي���ث اأق���ام اأربع���ة ع�شر 
 1988 ع���ام  من���ذ  �شخ�شي���ا  معر�ش���ا 
الأردن-   - الع���راق  يف   2022 اىل 
ليبي���ا - تون����ض - الم���ارات العربي���ة 
- ال�ش���ويد. مامل���و، و�ش���ارك يف عدي���د 
املهرجان���ات حملية وعربي���ة ودولية : 
بينايل بغ���داد ع���ام 2002، - البينايل 
 2010�  2002 – تون����ض  املتو�ش���طي 
يف  امل�ش���اركة  الدي���ن،  خ���ر  ق�ش���ر 
معار�ض احتاد الت�شكيليني التون�شيني 
ال�ش���نوية من���ذ ع���ام 1998، امل�ش���اركة 
يف امللتق���ى العاملي للفنون الت�ش���كيلية 
تون����ض � مار����ض 2013، امل�ش���اركة يف 
بينايل تون����ض الول 2013، املعر�ض 
منظم���ة  قاع���ة  العا�ش���ر  ال�شخ�ش���ي 
امل�ش���اركة  بتون����ض2016  اللك�ش���و 
يف ملتق���ى بي���ت الزبر ال���دويل الأول 
للفنون. م�ش���قط 2017، امل�ش���اركة يف 
ملتق���ى مع���ا للف���ن املعا�ش���ر يف دورته 
 ،2019 بتون����ض احلمام���ات  الرابع���ة 
امل�ش���اركة يف ملتقى �ش���م�ض العرب يف 
باري����ض 2019، املعر�ض الثاين ع�ش���ر 
بغالري ننار � ماملو � ال�ش���ويد 2019، 
امل�ش���اركة يف ملتق���ى الربل����ض الدويل 
يف دورت���ه ال�شاد�ش���ة مب�ش���ر اكتوب���ر 
قرط���اج  اي���ام  يف  امل�ش���اركة   2019
الدويل للفن املعا�ش���ر بتون�ض نوفمرب 
2019، املعر�ض الثالث ع�شر. جالري 
الورفلي. عمان 2020، امل�ش���اركة يف 
مهرجان الوا�ش���طي يف دورته الرابعة 

ع�شر. بغداد 2022.

فق����د  للج�س����د..  �أخ����رى  م����رة  نع����ود    
قل����ت “�لرم����ز ف����ي لوحتي ال يبل����غ مرحلة 

�لتجريد”.. ما �لذي تعنيه؟
- كما قل���ت اأن اجل�ش���د مرتبطا بذاكرة 
واملخ���زون  بال�ش���ور  مليئ���ة  ذاتي���ة 
اليومي. اإن البع���د الرمزي يف لوحتي 
ل ميك���ن ف�ش���له ع���ن روؤيت���ي الفني���ة.

وكما يرى الناقد التون�ش���ي احلوزقي:  
يف ه���ذا الن���وع م���ن الت�ش���كيل حتم���ل 
ال�شياغة الت�شويرية جتليات تعبرية 
ت�ش���ي بو�ش���عية اجل�شد ال�ش���حية اأي 
اجل�ش���د الذي يوحي بو�شعية الت�شوه 
اأو الأمل اأو املوت وهي اأن�شاق تعبرية 
واأ�ش���اليب  بط���رق  الفن���ان  ج�ش���دها 
ت�ش���ويرية خمتلف���ة ومتنوع���ة �ش���واء 
من حيث ال�شكل اأو توظيف الألوان اأو 
حتى التقنيات واخلامات التي ي�ش���تند 
اإليه���ا يف العملية الإن�ش���ائية للت�ش���كيل 
الفن���ي. ويرم���ي م���ن خالله���ا توجي���ه 
مدل���ولت ر�ش���الية تنطق به���ا مفرداته 
الت�ش���ويرية املع���ربة ع���ن الرتاجيديا 

املعا�ش���ر..ومن  الإن�ش���ان  ماأ�ش���اة  اأو 
�ش���ك  ب���ال  بق���وة  املطروح���ة  الق�ش���ايا 
ق�ش���ايا احلرب التي ت�ش���لب الإن�ش���ان 
حيات���ه اأو حمبي���ه اأو ت�ش���لب ال�ش���عب 
حريت���ه اأو ت�ش���لب الوطن من �ش���عبه..

احل���رب الت���ي تق���وم بب���رت كل حب���ال 
التوا�ش���ل احل�ش���ارية املكونة للن�شيج 
املجتمع���ي ..لذل���ك جنده يقدم �ش���ردية 
رمزي���ة من خ���الل بع����ض لوحاته التي 
اتخ���ذ فيها نف�ض املفردات الت�ش���ويرية 
يف  تغي���ر  م���ع  ل�شخو�ش���ه  امل�ش���كلة 
بع�ض التفا�ش���يل للدلل���ة على التحول 
والو�ش���ع  بينه���ا  القائ���م  الرتاجي���دي 

الدرامي امل�شلط على م�شرها 
يك���ن حكًرا  ف� “اجل�ش���د ال�ش���حية” مل 
وحالته���ا  احل���رب  و�ش���عيات  عل���ى 
الب�ش���ري  الكائ���ن  عل���ى  وخمّلفاته���ا 
الفن���ان  و�ش���يكولوجيته، فق���د تن���اول 
ر�شا” خمتلف الق�شايا الناجتة  “علي 
عن �شعور الإن�شان باحل�شار وقلة ذات 
الي���د وانعدام احليلة وت�ش���اوؤل فر�ض 
احلي���اة والنج���اة والكرام���ة، فتن���اول 
ق�شية الهجرة وخملفاتها الدراماتيكية 
وطرح ت�ش���كيليا جوانبه���ا الأكرث ظلمة 
و تراجيدية باعتبارها الظاهرة الأكرث 
�ش���يوعا واإيالًما بعد احل���رب ولكونها 
ذات عالقة ع�شوية اإّما مباآ�شي احلرب 
وتاأثراته���ا اأو بامل�ش���اكل الإقت�ش���ادية 
وال�شيا�ش���ية والإجتماعية العامة التي 
تعانيه���ا الدول وال�ش���عوب املعا�ش���رة 
�شيَّما �شعوب القارة ال�شمراء وامل�شرق 
العرب���ي عل���ى وج���ه الذكر ل احل�ش���ر، 
لأن الهج���رة تعت���رب الق�ش���ية ال�ش���ائكة 
والأكرث تعقي���دا يف العامل ككل من ذلك 
هج���رة �ش���عوب دول اأمري���كا الالتينية 
ال�ش���عوب  اأو  املتح���دة  الولي���ات  اإىل 
املغاربية والأفارقة اإىل ال�شفة الأخرى 
م���ن البح���ر الأبي����ض املتو�ش���ط حي���ث 
الق���ارة الأوروبية اأو هجرة البورميني 
اإىل بنغالدي�ض اأو ال�شوريني اإىل بحار 
الأوروبي���ة  ال�ش���فاف  نح���و  اليون���ان 
هربا من وي���الت احلرب..فاإن اختلفت 
اأ�شباب الهجرة وحمفزاتها فاإّن املاأ�شاة 

واحدة يف النهاية ..

  �لمدين����ة كان لها ح�س����ور في �عمالك 
�لت�سكيلة .. ما تعليقك؟

اإىل  متي���ل  لوحت���ي  يف  ال�ش���كال   -

اإنه���ا تعك����ض  التح���رر والإ�ش���تقاللية، 
م���ع  تتكّي���ف  و  الف�ش���اء  م���ع  تفاعل���ي 
اخلامات والتقنياتن وهناك متعة ولّذة 
الظ���ل وال�ش���وء وامل�ش���احات  باإيق���اع 
بامل���واد  الكثيف���ة  واملناط���ق  الليني���ة 
العجينية... فيما ي���رى ناقد فني لآخر 
هو د. “احلبيب بيدة” يف هذا ال�ش���اأن 
جمالي���ة  ملحمي���ة  ق���راءة  خ���الل  م���ن 
ت�ش���كيلياتي:.. يف  اللوح���ة  لعنا�ش���ر 

وينفتح الب�ش���ر فيغمره �ش���ياء �شم�ض 
نوري���ة  فتح���ات  م���ن  ا�ش���عتها  تنف���ذ 
وتندم���ج بحبيب���ات ذري���ة ت�ش���بح يف 
اله���واء لتنف���ذ اىل ن���ور ب�ش���رة عل���ى 
ر�ش���ا �ش���عيد ومنها ينطلق ه���ذا النور 
 ، الآخ���ر عل���ى ح���ركات  لي�ش���يء ه���و 
ا�ش���ياء  �ش���خو�ض وح���ركات  ح���ركات 
اثثت امل�ش���هد الف�ش���ائي والف�ش���اءوي 
املل���ون مب���واد �ش���وئية م�ش���كها عل���ي 
ر�شا بري�شته والوانه املادية واملادوية 
وجعل منها عنا�ش���ر ت�ش���تند اىل ذاتها 
لتب���دع يف ف�ش���اء �ش���نفونية ب�ش���رية 
متناغمة ،لكن عنا�ش���رها تتحرك بفعل 
الدوائ���ر الدائ���رة الت���ي كان���ت وكانها 
تتلولب ح���ول مرك���ز اهتم���ام روؤيوي 
وجتعل من ه���ذا املركز منطلقا لحوال 
ي�ش���عى مريدوها اىل ال�شمو نحو مقام 
�شفائي . ويبدو هذا املقام متوّرطا يف 
�ش���بكة من املقامات الت���ي تتظّهر كتابة 
حينا وزخرفة حينا اآخر، وبني الكتابة 
والزخرفة و�ش���ائج وروابط ع�ش���وّية 
تع���ود اىل ازل الوج���ود الن�ش���اين يف 
�شعيه اإىل احلقيقة واإىل حتقيق الذات 
الإن�ش���انية بتجريده للقوانني املنّظمة 
حلركة الكون مب���ا يحتوية من كائنات 
.وكانت النقطة واخلط منطلقا لتاأليف 
الأ�ش���كال التي اأف���رزت كّل املوجودات 
الذهنّي���ة املعقول���ة . ورمّبا ه���و التقاء 
هذه الأ�ش���ول الذي جعل الر�شام َينظم 
عوامل���ه اأفقي���ا وعمودي���ا ليوؤك���د عل���ى 
الت���وازن والثب���ات وجع���ل اخلط���وط 
الزخرفي���ة اأو الزخارف اخلطية تنتظم 
يف مربعات م�شتطيلة ونحوها ت�شتاق 
حركة ال�شخو�ض اىل اللتحام ،راق�شة 
كالدراوي�ض الدائرة والذاكرة يف نف�ض 
الن .ويف هذا الرق�ض الدائري تلتحم 
ه���ذه احلرك���ة بالل���ون امل�ش���ّطح حين���ا 
والعجين���ّي حينا اآخ���ر وكانن���ا باملادة 
العجينية عنده ت�ش���تاق اىل ال�شتقرار 

يف امل�ش���احة وال�ش���كل امل�ش���احي يريد 
هو الخ���ر التمرد على هذا ال�ش���تقرار 
فينتف�ض وي�ش���عى اىل اللتحام باملادة 
املمدودة واملمتدّة. ويف المتداد حركة 

متوا�شلة نحو الالحمدود .
حتم���ا كان���ت املدين���ة بنوره���ا منطلقا 
ح���ركات  ل�شن�ش���فاف  ر�ش���ا  لعل���ي 
ه���ذه  وم���ن  ف�ش���ائها  يف  ال�ش���خو�ض 
ا�ش���تخل�ض  الف�ش���اءوّية  ال�ش���خو�ض 
الأ�شا�شي الكامن يف ذاكرته وادرك ان 
وراء الظاه���ر باط���ن متحرك هو الخر 
لك���ن حركته زئبقية لت�ش���تطيع التمكن 
منها اإل خميلة الفنان اإدراكا وابداعا .

 بماذ� يبرر �لفنان علي ر�سا ��ستخد�مه 
وتوظيف����ه لخام����ات �ل�س����ر�ئح �الإلكترونية 
�لُمع����اد تدويره����ا وتوظيفه����ا د�خل �لعمل 

�لت�سكيلي؟

-  يف حوار اأجراه م���ع جريدة القد�ض 
العرب���ي قل���ت: اإّن �ش���كل كل اأث���ر فن���ي 
وم�ش���مونه هم���ا ولي���دا البيئ���ة الت���ي 
ينت���ج فيه���ا ذاك الأث���ر، اأي اأنه ل بد من 
الأخذ بع���ني الإعتبار يف قراءة اللوحة 
الت�شكيلية، الدور الذي تلعبه الو�شائل 
التقنية كيفما كانت ب�ش���يطة اأو معقدة. 
ولعّل من خربتي ما يتمّثل يف تدبري 
الو�ش���ائل،  ه���ذه  يف  التحك���م  مل�ش���األة 
حيث وّظف���ُت خامات بتقني���ات جديدة 
جتم���ع بني ما ه���و تكنولوجي وما هو 
فّن ت�شكيلي، لتوؤ�ش����ض ملفاهيم جمالية 
واإبداعي���ة جدي���دة، اإْذ اأق���وم بتحوي���ل 
وجه���ة اخلام���ة ع���ن بعده���ا الوظيف���ي 
اخلا����ض اإىل بع���د اإبداع���ي وجم���ايل، 
�ش���من ع���وامل ب�ش���رية متج���ددة، كم���ا 
يح�شها العقل وترتجمها العني، لأن يف 
العقل دائما هناك ميال لو�شف ال�شطوح 
املرئية على اأنها ناتئة وغائرة وخ�شنة 
اأو ناعمة. فالتقنية تختلف عن اخلامة، 
باعتبار اأنَّ التقني��ة هي “الّط�ريقة التي 
ت�ش���تعمل بها اخلامة املوظفة يف اإبراز 
موؤثرات العمل الفني من حيث امللم�ض 
والنفعالت”، اأّما اخلامة فهي كل ماّدة 
ي�ش���تعملها الفن���ان يف عملي���ة التعب���ر 
الت�ش���كيلي، وي�شتغّلها كماّدة ذات قدرة 
تعبرية غر حم���دودة. واإذن فالتقنية 
هي و�ش���يلة اأو جمموعة من الو�ش���ائل 
يوظفه���ا  الت���ي  والعملّي���ة  الإجرائّي���ة 
الفن���ان يف م���ا بينه���ا للح�ش���ول عل���ى 
جملة من التاأثرات امللم�شّي��ة للخامات 
التي يتم توظيفها على �ش���طح اللوحة، 
اأو داخل الف�شاء الت�شكيلي فتحقق فيه 

وظيفتها.
عن ذلك يقول الناق���د عبدالله احلزقي: 
انفت���اح الفن���ان “عل���ي ر�ش���ا �ش���عيد” 
عل���ى اخلام���ات والتقني���ات املختلفة ل 
ب���ّد اأن يعك�ض �ش���رورًة جوانب اأخرى 
هاهن���ا  ونق�ش���د  الفن���ان  انفت���اح  م���ن 
انفتاحه على العامل املو�ش���وعي وعلى 
متظهرات العوملة  واأ�شكال التقدم الذي 
تطرحه التكنولوجيات احلديثة �شواء 
�ش���من ات�شالتها احلديثة اأم يف اآليات 
التقدم املختلف���ة والتي اأفرزت بدورها 
�ش���جال و جدل عميق���ا بينها وبني الفن 
التي راوحت ب���ني القطيعة حينا وبني 
الإمت���داد والتظاف���ر فيم���ا بينه���ا حينا 
اآخ���ر. لذل���ك فاإّن الفن���ان يطرح يف هذه 
الأعمال عالقة دمج بني الفن وبني هذه 
الآلي���ات التي باتت ترمز لهياكل التقدم 
و التكنولوجي���ا وعالقته���ا الع�ش���وية 
بالعل���م. وهذا يط���رح ب�ش���كل اأو باآخر 
موقف���ا للفنان اإزاء خمتلف هذه الأبعاد 

العالئقّية.
كان الفنان الفرن�ش���ي “ج���ورج براك” 
بيكا�ش���و” كان���ا  “بابل���و  والإ�ش���باين 
اأّول من ابت���دع تقنية الكولج يف الفن 
الت�ش���كيلي يف الف���ن احلدي���ث باعتماد 
ق�شا�ش���ات الورق والكرت���ون املقّوى، 
لتمت���د مع احلرك���ة الدادائية حيث بزغ 
الر�ش���ام والنح���ات وال�ش���اعر الأمل���اين 
..”ك���ورت �ش���يفرتز “ اأح���د رواد هذه 
احلرك���ة التي تهدف اإىل دمج الأ�ش���ياء 
احلقيقي���ة يف الفن لين�ش���ئ حركته بعد 
ُط���رده م���ن ن���ادي دادا يف برل���ني ع���ام 
1919 ، والت���ي تاألف���ت م���ن ا�ش���تبدال 
الر�ش���م بنفاي���ات املجتم���ع احل�ش���ري 
وال�ش���ناعي. اأطلق عليها ا�ش���م “مربز 
ال�ش���ور”  وهو م�ش���طلح مت اإن�ش���اوؤه 
بدون �شبب وا�شح مثل ال�”دادا” التي 
اأف���رزت احلرك���ة “الدادائي���ة”، والتي 
Mer�“ تدريجي���ًا بالت���ايل   أأ�ش���بحت 

ا�ش���تعمال  م���ن  فيه���ا  zbau” حت���ّول 
اإىل  والكرت���ون  ال���ورق  ق�شا�ش���ات 
كاملع���ادن  ال�ش���لبة  امل���واد  ا�ش���تعمال 

واخل�شب.

 كيف كان للحر�ك �ل�سعبيي في �لعر�ق 
�سد�ه عند �لفنان علي ر�سا �سعيد؟

الفن���ان  يتمث���ل  ان  الطبيع���ي  م���ن   -
احلقيق���ي كل الأحداث التي ي�ش���ادفها، 
فم���ا بالك بالأحدث التي يتاأثر بلدي بها 

�شلبا، وحتاول النيل منه، فقد  
 � اأكتوب���ر   25 انتفا�ش���ة  لأح���داث  كان 
 2019 �ش���نة  بالع���راق  الأول  ت�ش���رين 
�شد تغّول الف�ش���اد وانت�شار الطائفية، 
الناق���د  نف�ش���ي.يقول  يف  �ش���داها 
الفن���ان  عواط���ف  جتيي����ض  احلزق���ي: 
علي ر�شا جتاه ق�ش���ايا الوطن والأمل 
حناج���ر  ب���ه  ت�ش���دح  الت���ي  املوع���ود 
الأحرار وقلوبهم و�شواعدهم وهممهم 
م���ن اأجل م�ش���تقبل يليق به���ذا الوطن، 
فكانت جمموعت���ه الت�ش���كيلية بعنوان 
اأعم���اًل  العراق���ي” فج�ّش���د  “الغ�ش���ب 
ث���ارت بدوره���ا ع���ن الرمادّي���ات وع���ن 
�ش���طوة الأ�ش���ود ال���ذي ين�ش���ر القتامة 
على املفردات داخل الف�شاء الت�شكيلي، 
وا�ش���تعا�ض عنها بالل���ون الأزرق الذي 
ب���ات و كاأنه اإع���الن عن في�ش���ان نهري 
دجل���ة والف���رات ليع���ود اإلي���ه اخلاف���ق 
م���ن جديد وي�ش���خ الأم���ل واحلياة يف 
كي���ان هذا ال�ش���عب الثائر ال���ذي يحمل 
�ش���علة وعي متقدة ويع���ي مكمن الداء 

ط���رق  نح���و  للم�ش���ر  اأوىل  كخط���وة 
التع���ايف بالو�ش���ع واملنظوم���ة ككل..
فف���ي املنج���ز الت�ش���كيلي ال���ذي ُعن���ِوَن 
ب�”الغ�شب العراقي” كتب عنها الفنان 
معلن���ا ع���ن منا�ش���بة ت�ش���كيلها فيق���ول 
:”م���ن اأجل احلرية مهداة اإىل فر�ش���ان 
الع���راق الأح���رار يف مواجه���ة الظل���م 
والظالم والظالميني والنظام الفا�ش���د 
املجرم���ني.”..  والقتل���ة  والفا�ش���دين 
فج���اء بذلك ك�ش���ف عن موق���ف اللوحة 
والطابع الر�ش���ايل املتك�ش���ف من وراء 
ورموزه���ا  الت�ش���ويرية  مفرداته���ا 

التعبرية.

 و�أرى �أن جائح����ة خ�سعت �أي�سا كورونا 
تح����ت مجهر �لتاأوي����ل �لب�سري و�لنمذجة 

�لت�سكيلية لعلي ر�سا �سعيد:
- يقول احلزقي: بعد اأنت�شارها كالرماد 
يف اله�ش���يم، وبعد اأن فر�شت �شطوتها 
عالقات���ه  يف  وحتكم���ت  الع���امل  عل���ى 
م���ن  و�ش���لت معظ���م حركت���ه و ح���ّدت 
عمليات التوا�شل الدويل والإجتماعي 
اأن  ودوليا...وبع���د  واإقليمي���ا  حملي���ا 
ه���ددت الوجود الب�ش���ري ال���ذي واجه 
حتدي���ات اأمام عجزه ع���ن اإيجاد حلول 
اآني���ة ومبا�ش���رة ملواجه���ة الوب���اء، فقد 
اأ�شبح »كوفيد 19« كما الطاعون الذي 
يح�شد الأرواح ب�شكل اإبادات جماعية 
جعلت الع���امل مرتبكا واحلليم حرانا، 
فقد انطلقت حمالت التوعية للبحث عن 
اإمكان���ات الوقاية منه باعتبارها اإحدى 
الطرق الإ�ش���رتاتيجية ملواجهة معركة 
مماثل���ة اإىل غاية اكت�ش���اف لقاح ناجع 
يخوله���م خو����ض الهجوم عل���ى الوباء 
لإيق���اف امت���داده وللحد م���ن خماطره 
ب�ش���كل نهائ���ي ...يف هذه الف���رتة بات 
العلم���اء  �ش���واء  النخ���ب  عل���ى  ال���دور 
م���ن  اأو  الأدوي���ة  وخ���رباء  والأطب���اء 
املثقف���ني وعلى راأ�ش���هم الفنانني الذين 
كان عل���ي ر�ش���ا من بينه���م، فعالج هذه 
اخلطوة للم�ش���اركة يف عملية التوعية 
مبخاطر الوباء و�ش���رورة التوقي منه 
ب�شتى ال�ش���بل املمكنة واملتاحة، ناهيك 
عن���د القيمة الت���ي تكت�ش���يها املنجزات 
الفنية يف هذا ال�ش���اأن باعتبارها متثل 
جانبا م���ن جوانب التوثي���ق والتاأريخ 
للحدث الذي �ش���يظل موؤرخا يف ذاكرة 
الع�ش���ر كغ���ره م���ن الطواع���ني الت���ي 
ع�ش���فت باأرواح املاليني من الب�ش���رية 

يف ع�شور متفرقة من الزمان..
قام الفنان بت�شكيل راأ�ض يرتدي كمامة 
مع تعابر مميزة يف مالمح الوجه من 
ذلك العيون اجلاحظة بب�ش���رها والتي 
يت�ش���ح اأّن الفن���ان ما يزال ير�ش���م على 
الق���دمي يف  البابل���ي  النح���ات  طريق���ة 
ت�ش���كيل الأعني ذات احلاج���ب الهاليل 
املو�ش���ول ببع�ش���ه والعي���ون الكبرة 
الت���ي تتجاوز حجمه���ا الطبيعي..بدت 
النظرة ت�ش���ي باخلوف والرعب ورمبا 
ه���ي دللة حتذيري���ة ، اأّما ع���ن الكمامة 
فقد عمد اإىل ت�ش���كيلها كم�ش���احة لونية 
اخت���ار له���ا اللونني الأزرق والأخ�ش���ر 
الذين يرمزان اإىل اخل�ش���ب ف�ش���ال عن 
رمزي���ة زهرة الباب���وجن التي تعرب عن 
الربيع واحلياة والن�ش���ر يف الت�شور 
البابلي القدمي، وكاأنه ي�ش���ر بذلك اإىل 
اأن اأوىل خطوات الن�شر على اجلائحة 
تب���داأ م���ن الإلت���زام بقواع���د ال�ش���المة 
و احلج���ر ال�ش���حي وارت���داء الكمامة 

الواقية لتفادي خماطر العدوى .
وق���د ح���اول الفن���ان الإيغ���ال اأك���رث يف 
اإجن���از  اإىل  فعم���د  الإ�ش���كالية  مكام���ن 
جمموع���ة ت�ش���كيلية حاول م���ن خاللها 
درا�ش���ة ال�ش���كل الأيق���وين النموذجي 
ل�«كوفيد 19«ت�ش���كيليا فق���ّدم جمموعة 
من الأعمال الفنية التي عمد من خاللها 
اإىل تفعي���ل امللكة التخييلية لديه لتمثل 
ه���ذا العامل اخلفي املجه���ري الذي اأثار 
الرع���ب يف كل الع���امل فق���ام م���ن خالل 
منجزه الت�ش���كيلي اإىل حتويل عد�شته 
م���ن خالله���ا عل���ى  الت�ش���كيلية ليطل���ع 

جتليات هذا العامل املجهري :
عم���د الفن���ان اإىل اعتماد تقنية ت�ش���كيل 
وتقني���ات  م���واد  بتوظي���ف  معا�ش���رة 
خمتلف���ة فاعتم���د الأل���وان املائي���ة م���ع 
الت���ي  اللوني���ة  الرتاكي���ب  يف  تنوي���ع 
زاوج���ت  و  بينه���ا  فيم���ا  توا�ش���جت 
والأزرق  الأخ�ش���ر  و  ال���وردي  ب���ني 
متزن���ة  عالق���ات  يف  والبنف�ش���جي 
اإيقاع���ا  تخل���ق  ومتناغم���ة  ومت�ش���قة 
ب�شريا ي�ش���ي باجلمال و احلياة �شيما 
والنباتي���ة  الت�ش���ويرية  املف���ردات  يف 
التي اتخذت �ش���كل ال���ورود و الأوراق 
املخ�ش���رة والتي اجتمعت كلها ب�ش���كل 
مكثف على �شاكلة �شجرة يرتفع جذعها 
م���ن الأ�ش���فل للتف���رع عن���د الأعلى على 
ال�ش���اكلة ال�ش���جرية وفوقه���ا »كمام���ة« 
خ�شراء ملقاة وكاأن الفرو�ض الوبائي 
األقى الراي���ة بالنهاي���ة يف الوقت الذي 
�ش���يعلن فيه ع���ن تفعيل لق���اح نهائي و 
حا�ش���م ليوق���ف ه���ذا النزيف...وه���ي 
قراءة ا�شت�ش���رافية م�ش���روعة لفنان له 

روؤية وعمق ..

يرى اأن هناك حواراً خفيًا بين الحا�سر والما�سي ُيك�سب اللوحة مزيداً من الحيوية
علي ر�سا: من الطبيعي ان يتمثل الفنان الحقيقي ماأ�ساة بلده

حاروه عالء املفرجي



 ذي قار / ح�سني العامل

وج����رت فعالي����ات االحتف����اء خالل ام�س����ية 
ثقافي����ة نظمتها اجلماعة عل����ى قاعة املركز 
الدكت����ور  واأداره����ا  بالنا�سري����ة  الثق����ايف 
يا�سر الرباك، و�سارك فيها كل من الناقدين 
خالد حوي����ر وحممد حاجم  وعدد اخر من 
املثقف����ن والكت����اب، كما ت�سمن����ت فعاليات 
االم�سي����ة قراءة م�سرحي����ة لن�ص )م�ساهري 
الكارت����ون( للكات����ب املُحتفى ب����ه قدمها كل 
م����ن �سجاد ح�سن، واأحم����د حم�سن عطية، 
ال�سيب����اين.  وتب����ارك  ح�س����ن،  وحي����در 
فيم����ا مت تك����رمي الكاتب ب����درع االإبداع من 
قب����ل جماع����ة النا�سرية للتمثي����ل، قدمه له 
ال�ساعر خالد �سرب �سامل يف ختام فعاليات 
االم�سي����ة. وقال رئي�ص جماع����ة النا�سرية 
للتمثيل الدكتور يا�سر الرباك ل�)املدى( انه 
"�سم����ن فعالياتنا لتن�سي����ط م�سرح الطفل 
يف النا�سري����ة تبن����ت اجلماع����ة االحتف����اء 
بكت����اب م�سرح الطف����ل العراقي"، الفتا اىل 

ان "منطلق الفعاليات كان االحتفاء بكتاب 
مدين����ة النا�سرية لينفت����ح بعدها االحتفاء 

على بقية كتاب امل�سرح العراقي".
 وا�س����اف " اليوم نحتف����ي مبنجز الكاتب 
عم����ار �سي����ف يف جم����ال كتاب����ة الن�سو�ص 
امل�سرحي����ة لالأطف����ال كون����ه اح����د الكت����اب 

املتخ�س�س����ن يف ه����ذا املج����ال وق����د لقيت 
م�سرحيات����ه رواج����ا يف العديد م����ن الدول 

العربية وامل�سارح العراقية وتركيا".
املحتف����ى  "الكات����ب  ان  ال����رباك  وي����رى 
ب����ه يكت����ب بطريق����ة يتم����ازج فيه����ا الوعي 
ال�سخ�س����ي م����ع احلرم����ان م����ن الطفولة اذ 

جعل الكات����ب من امل�سرح طفل����ه الوحيد"، 
م�س����ريا اىل حم����اوالت الكات����ب يف خل����ق 
حالة من التوازن بن �سخو�ص م�سرحياته 
�سواء الب�سري����ة او غري الب�سرية من جماد 
وحي����وان والعمل على اأن�سنتها خللق نوع 

من االلفة بن االطفال وتلك ال�سخو�ص.
ومن جانب����ه ق����ال الكاتب امل�سرح����ي عمار 
ل�)امل����دى(  )ع����ام 1971(   املول����ود  �سي����ف 
ان "بداي����ات الكتاب����ة مل�س����رح الطفل كانت 
ع����ام 2005 ومن خالل ن�����ص )الكلب الذي 
ن�س����ي �سوت����ه( وال����ذي ف����از باأف�س����ل عمل 
متكام����ل �سمن مهرج����ان مديريات الرتبية 
للن�س����اط املدر�سي"، الفتا اىل ان ن�سو�سه 
التي تتجاوز 35 ن�سا جرى  "امل�سرحي����ة 
تقدميها يف كل من االمارات و�سلطنة عمان 
واالردن واجلزائ����ر و�سوري����ا والبحري����ن 
واملغ����رب وتون�����ص وتركي����ا وغريه����ا م����ن 
ال����دول ناهيك ع����ن املحافظ����ات العراقية". 
م�س����ريا اىل ح�س����ول جمي����ع اعمال����ه التي 
ج����رى تقدميه����ا يف ال����دول العربي����ة عل����ى 

جوائ����ز اف�سل عمل متكامل او اف�سل ن�ص 
م�سرحي، موؤك����دا ان "ح�ساد اجلوائز بلغ 

22 جائزة عربية وحملية".
ويج����د �سي����ف ان "اعمال����ه الت����ي حظي����ت 
باالهتم����ام العربي مل حتظ بذات االهتمام 
يف مدينت����ه النا�سري����ة"، عازي����ا ذل����ك اىل 
افتق����ار حمافظ����ة ذي ق����ار لقاع����ات م�سرح 
ب����ه خم�����ص  نظامي����ة. وللكات����ب املحتف����ى 
جمموعات م�سرحي����ة لالأطفال كتبها خالل 
جتربت����ه امل�سرحي����ة الت����ي متت����د الأكرث من 
30 عام����ا، ومتثل����ت البداي����ات مب�سرحي����ة 
)طع����م االحالم( �سدرت عام 2014 وهناك 
ارب����ع جماميع اخ����رى �ست�س����در تباعا من 
بينه����ا )ر�سائل ال�سغار حتل����ق عاليًا( التي 
الت����ي  االم�سي����ة  وتع����د  قريب����ا.  �ست�س����در 
اقامتها جماع����ة النا�سرية للتمثيل للكاتب 
عمار �سيف الثالثة لالحتفاء بُكتاب م�سرح 
الطف����ل بع����د اأن اأقامت اأم�سيت����ن �سابقتن 
لكل من: الكاتب عمار نعمة جابر، والكاتب 

حممد ح�سن عبد الرزاق .

اأفرج���ت ال�سلط���ات االإيراني���ة بكفال���ة، يوم 
ال�سه���رية  االإيراني���ة  املمثل���ة  ع���ن  االأح���د، 
هنغامه قا�سي���اين، بح�سب ما ذكرته وكالتا 
اأنب���اء، بع���د اأكرث من اأ�سبوع عل���ى توقيفها، 

اإثر دعمها احلركة االحتجاجية يف البالد.
وذك���رت وكال���ة اإرن���ا الر�سمي���ة لالأنب���اء اأّن 
االإف���راج ع���ن قا�سي���اين اأت���ى االأح���د "باأمر 
من ال�سلط���ة الق�سائي���ة". واأو�سحت وكالة 

ت�سنيم اأّنه قد اأفرج عن املمثلة بكفالة.
واأوقف���ت قا�سي���اين يف 20 ت�سري���ن الثاين 
احل���ايل، ون�س���رت املمثلة عل���ى ح�سابها يف 
اأحد  يف  ر  �سوِّ فيديو  "اإن�ستغرام" �سري���ط 
�س���وارع طه���ران، تظه���ر فيه �ساف���رة الوجه 
اأم���ام الكام���ريا م���ن دون اأن تتكل���م، ومن ثم 
ت�ستدير وتع�سب �سعرها، على غرار الن�ساء 

املتوجهات للم�ساركة يف تظاهرات.
عام���ًا(   52 )البالغ���ة  قا�سي���اين  وف���ازت 
بجائ���زة اأف�سل ممثل���ة مرت���ن يف مهرجان 

فج���ر ال�سينمائ���ي يف طهران عاَم���ي 2008 
و2012.

وذك���رت و�سائل اإعالم حملي���ة، يوم ال�سبت 
املا�سي، اأّنه مّت االإفراج عن العب كرة القدم 

االإي���راين الك���ردي فوري���ا غف���وري، ال���ذي 
اأوق���ف اخلمي�ص بتهمة الرتوي���ج ل�"دعاية" 
مناه�س���ة لل�سلطات. فيم���ا نفت زوجته عرب 

عنه. اأفرج  قد  يكون  "اإن�ستغرام" اأن 
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�س���در موؤخ���را ع���ن دار امل���دى كت���اب "بل���دي حت���ت جلدي" 
ي�سم ال�س���رية الكاملة للموؤلفة "جيوكون���دا بيللي" احلائزة 
عل���ى العدي���د م���ن اجلوائ���ز املرموق���ة يف اإ�سباني���ا واأمريكا 
الالتيني���ة، منها: "جائزة امللكة �سوفيا" و"ال�ص مريكا�ص". 
ينطل���ق الكت���اب من ميالده���ا ون�ساأتها يف كن���ف عائلة ثرية 
ت�سك���ن اأرقى اأحياء ماناغوا، وم���رورا بتجنيدها الي�ساري 
وان�سمامه���ا للحرك���ة الثوري���ة ال�ساندينية الت���ي اأ�سقطت 
الدكتات���ور �سوموزا ع���ام 1979م، وانتهاًء ب�سالل الثورة 
وعدم وفائه���ا بوعودها ثم هجرتها اإىل الواليات املتحدة. 
حتك���ي عن حياته���ا امراأًة و�ساع���رًة، �س���در للكاتبة باللغة 
العربي���ة العديد من االأعمال، من بينه���ا رواية "الكون يف 

راحة اليد"، و"بلد الن�ساء".

ال بيت فى العراق يخلو من 
حديث حول �سورة "تل" االأموال 

التي عر�سها رئي�ص الوزراء 
وهو يتحدث عن �سرقة اأموال 

ال�سرائب.. ورمبا مل ي�سدق 
الفقراء ممن يتلقون معونات 

�سهرية ال تتجاوز اخلم�سة اآالف 
دينار يوميًا وي�سكنون يف بيوت 

من ال�سفيح، اأن �سخ�سًا واحدًا 
ا�ستطاع اأن ي�سرق كل هذه املبالغ 

التي اكت�سفنا اأنها متثل اأقل من 
خم�سة باملئة من حجم املبلغ 

املنهوب، واأن ال�ساب "الوديع" 
نور زهري ا�ستيقظ �سمريه يف 

�ساعة متاأخرة من الليل وقرر اأن 
يعيد بع�ص االأموال، واكت�سفنا 
واحلمد لله اأن ال�سيد نور زهري 

رجل ثري واأن املبلغ الذي "لفلفه" 
جمرد "خردة" اأمام ما ميلكه، 
واأمتنى عليك عزيز القارئ اأن 

ال ت�سخر مني، فاأنا اأنقل اإليك ما 
قاله قا�سي النزاهة وباحلرف 

الواحد: "املتهم نور زهري لديه 
عقارات وا�ستثمارات تفوق املبلغ 

االإجمايل لالأموال امل�سروقة ، ومن 
امل�ستبعد هروبه خارج البلد بعد 

خروجه بكفالة مالية قيا�سًا بحجم 
ا�ستثماراته وعقاراته".. فلماذا 
يا�سادة ياكرام تطالبون باإنزال 

اأق�سى العقوبات بامللياردير نور 
زهري؟، فالرجل مواطن �سالح، 
وهو م�ستعد اأن يق�سم باالأميان 

املغلظة اأنه مل ي�سرق، ومل يتحايل 
على الدولة، فقط ا�ستدان مبلغًا 

من اأموال ال�سعب، و�سيعيده 
اإن �ساء الله قريبًا "وتوته توته 

�ستنتهي احلدوتة".
فقط يف هذه البالد جتد م�سوؤواًل 

ت�سبب مبقتل مئات ال�سباب 
املحتجن، يظهر كل يوم يف 
التلفزيون يوجه الن�سائح، 

ويلتقي بكبار رجال الدولة ، ويف 
العراق بلد العجائب جتد حمتااًل 

يتمتع باأق�سى درجات الراحة 
يف ال�سجن، وي�ستطيع اأن يت�سل 

بالف�سائيات ليقدم درو�سًا يف 
النزاهة، يف الوقت نف�سه ُت�سجن 
فتاة ملدة ثالثة اأ�سهر يف ظروف 
غري اإن�سانية، فقط الأنها جتراأت 

وجادلت اأحد الق�ساة.
اأفهم اأن ت�سعى احلكومة اإىل 

ا�سرتجاع املبالغ التي �سرقت، 
لكني ال اأ�ستطيع اأن اأفهم ما 

معنى ال�سمت على اجلهات التي 
�سهلت لنور زهري اأن ي�سرق 

كل هذه االأموال، كنت مثلكم 
قد قرات  التقرير الذي ن�سرته 

�سحيفة الغارديان ، حيث اخربتنا 
ال�سحيفة اأن ال�سرقة كانت 

مدبرة من قبل �سبكة وا�سعة من 
امل�سوؤولن وموظفي اخلدمة 
املدنية ورجال االأعمال. وان  

هوؤالء االأفراد يرتبطون ب�سالت 
مع �سيا�سية نافذة .

يف بالد الرافدين بع�ص االأ�سياء ال 
نهاية لها. خ�سو�سًا النهب املنظم، 

ولذلك كانت حكاية علي بابا 
واالأربعن حرامي التي اخرتعتها 

لنا "املرحومة" �سهرزاد، حكاية 
عراقية خال�سة، تتجدد يف كل 

مو�سم، حيث م�سل�سالت اخلديعة 
وال�سعارات الزائفة و�سرقة اأحالم 

النا�ص، ليظهر لنا املئات من نور 
زهري. كنا ناأمل اأن جند م�سباح 
عالء الدين يف "اأْدراج مكاتب" 

�سا�سة التغيري، فوجدنا بداًل منه 
ثيابًا وبدالت الأكرث من اأربعن 

األف نور زهري، لن ت�ستطيع 
�سهرزاد اأن تروي حكاياتهم وال 

مبليون ليلة وليلة.

نحن نعي�ش زمن 
زهري"!! "نور 

بلدي حتت جلدي

 علي ح�سني

الطقس

اأعلن���ت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية العراقية حالة الطق�ص لهذا اليوم 
)الثالث���اء( اأن درجات احلرارة ترتفع قليال عن معدالتها ليوم اأم�ص يف 
بغ���داد والعديد م���ن املحافظات، واأن اجلو �سيك���ون غائمًا وممطرًا يف 
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C°  17 -C°  30  / الب�سرة      C°  17 -    C° 24  /بغداد

C°   14 -C°  22  / الرمادي       C°  14 -   C° 18   /املو�سل

على  م��ت��زاي��دا  ح�����س��ورا  امل�سموعة  الكتب  ت�سهد 
على  الطلب  كثافة  مع  بالتوازي  الثقافية،  ال�ساحة 

املحتوى االإلكرتوين وال�سوتي.
وتوقع حتليل الجتاهات �سناعة الكتب ال�سوتية، 
اأن يبلغ حجم ال�سوق العاملي للكتب ال�سوتية نحو 
ما   ،2028 ع��ام  بحلول  اأم��ريك��ي،  دوالر  مليار   20
ما  املئة. وع��ادة  بن�سبة 26 يف  �سنويا  ميثل منوا 
تنزيلها  خ��الل  من  الكتب  ه��ذه  على  احل�سول  يتم 
املو�سيقى  تنزيل  فيها  يتم  التي  نف�سها  بالطريقة 
هاتف  اأي  على  ت�سغيلها  ميكن  والفيديو.  الرقمية 
ترفيه  نظام  اأو  لوحي  جهاز  اأو  كمبيوتر  اأو  ذكي 

داخل ال�سيارة، علما اأن ال�سيارة اأكرث االأماكن 
�سعبية لال�ستماع اإىل الكتب ال�سوتية ل�سنوات 

املتحدة  ال��والي��ات  اأن  التقرير  اأظهر  ع��دة. 
تتمتعان  ال��ل��ت��ان  ال��دول��ت��ان  هما  وال�����س��ن 

باأطول متو�سط لفرتات اال�ستماع للكتب 
وفق  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  ال�سوتية 
ثالث  تقود  ال��رق��م��ي،  الن�سر  يف  خ��رباء 

دول منو �سوق الن�سر االإلكرتوين يف املنطقة 
وال�سعودية  واالإم����ارات  م�سر  ه��ي  العربية 

الكتاب  �سوق  م��ن  املئة  يف   80 على  وت�ستحوذ 
االإلكرتوين.

بت�سوير  للبدء  ريهانا  العاملية  النجمة  ت�ستعد 
�سيعر�ص على من�سة  فيلم وثائقي عن حياتها 

.2023 عام  من  االأخري  الربع  "اأبل" خالل 
وقد ك�سفت �سحيفة "ذا �سن" الربيطانية، اأن 
ريهانا قد وقعت �سفقة مبالين الدوالرات من 
اأجل اإنتاج فيلم وثائقي يتناول ق�سة حياتها 
ويوثق حفالتها املقبلة، خا�سة حفلها يف 
12 �سباط/فرباير 2023، اإذ اأن النجمة 
لكرة  االأ���س��خ��م  احل��ف��ل  يف  �ست�سارك 
 ،Super Bowl االأمريكية   القدم 
بفيلمها  اخلا�سة  الكامريات  و�ستكون 
م��وج��ودة  ال��ك��وال��ي�����ص  وراء  ال��وث��ائ��ق��ي 

اللتقاط كل �سيء.
و�سيوثق الفيلم رحلتها اأثناء التدريبات 
ت�سبق  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  واالج��ت��م��اع��ات يف 
من  م�ساهد  ت�سوير  وك��ذل��ك  الكبرية  الليلة 

حياتها كاأم بعيدًا عن الفن والنجومية.
عن  النجمة  حت��دث��ت  ع��ي��ن��ه،  ال�����س��ي��اق  ويف 
االأم��وم��ة،  بعد  حياتها  يف  االأج��م��ل  اجل���زء 
بعدما  ي��ب��داأ  كيف  �سباحها  و�سفت  حيث 
اأجنبت طفلها وقالت اإن نهارها يبداأ بروؤية 
وكاأنه  ي�ستيقظ  وه��و  ال�سباح  يف  وجهه 

م�سدوم ي�سعى ملعرفة اأين هو.

الكتب ال�سوتية.. �سوق واعدة وحتديات عديدة
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�لنا�صرية حتتفي بكاتب مل�صرح �لأطفال ح�صدت �أعماله جو�ئز يف �أكرث من 10 دول عربية و�أجنبية

حياة ريهانا يف فيلم 
وثائقي قريبًا

�لإفر�ج بكفالة عن ممثلة �صهرية يف �إير�ن

احتفى ادباء ومثقفو 
حمافظة ذي قار بتجربة 

الكاتب امل�سرحي عمار 
�سيف الذي ُعر�ست 

اعماله امل�سرحية اخلا�سة 
بالأطفال يف اكثـر من 10 

دول عربية واجنبية، 
وذلك �سمن  م�سروع م�سرح 

الطفل الذي اأطلقته 
جماعة النا�سرية للتمثيل 

بالتزامن مع الذكرى الـ 30 
لتاأ�سي�سها.

من تراث بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــــر

كان  بريد  �ساعة جيب مملوكة ملوظف  بيعت 
مقابل  تيتانيك«  اإ�ص  اإم  »اآر  �سفينة  منت  على 
اأع��وام   110 بعد  اإ�سرتليني،  جنيه  األ��ف   98
وكانت  �سي«.  بي  »ب��ي  ح�سب  احل��ادث��ة،  من 
وودي  �سكوت  اأو���س��ك��ار  �ساعة  توقفت  ق��د 
اإىل  فيه  ذه��ب  ال���ذي  ال��وق��ت  وجت��م��دت عند 
�سمايل املحيط االأطل�سي البارد عندما غرقت 
 ،1912 )ن��ي�����س��ان(  اأب��ري��ل   14 يف  ال�سفينة 
وع��ادت  امل��ح��ي��ط،  م��ن  ال�ساعة  وا���س��ُت��ع��ي��دت 
للحادثة.  التايل  ال�سهر  يف  ليال  زوجته  اإىل 
» ه��ري  م����زادات  دار  ال�����س��اع��ة يف  وب��ي��ع��ت 

اإىل  ديفايزي�ص  بلدة  يف  �سن«  اأن��د  األ��دري��دج 
جانب تذكارات اأخرى من ال�سفينة الغارقة.

الدرجة  طعام  قائمة  بيع  ج��رى  اأن��ه  وي��ذك��ر 
على  زق���زاق  »ط��ائ��ر  ت�سمنت  ال��ت��ي  االأوىل، 
األف جنيه  �سرائح خبز حمم�ص«، مقابل 50 
اأ���س��م��اء  ق��ائ��م��ة  اإ���س��رتل��ي��ن��ي، يف ح��ن بيعت 
جنيه  األ��ف   41 مقابل  االأوىل  الدرجة  رك��اب 
ال��رك��اب  اأ���س��م��اء  قائمة  وك��ان��ت  اإ�سرتليني. 
مملوكة ملقامر ُيدعى جورج بريريتون الذي 
ملحاولة  للمحيطات  العابرة  ال�سفينة  ا�ستقل 

ك�سب املال. 

�ساعة من »تيتانيك« بـ98 األف جنيه اإ�سرتليني

و�سف نف�سه بطفل امل�سرح الذي ل يكرب

ال ت���كاد تخل���و اأيامنا موؤخرًا من االأخبار العاملي���ة املزعجة واملقلقة، لكن ما 
مدى تاأثري هذه االأخبار علينا وهل هناك اختالف بن تاأثريها على الرجال 

والن�ساء؟
ا�ستط���الع للراأي يف اأملانيا خل�ص اإىل اأن عدد الن�ساء الالتي �سرحن باأنهن 
يعان���ن من نوم �سيئ ب�سبب االأخبار العاملي���ة ال�سيئة يزيد كثريًا على عدد 

الرجال الذين �سرحوا بنف�ص االأمر.
وقال���ت ن�سبة 26% من الن�ساء امل�ساركات يف اال�ستطالع الذي اأجراه معهد 
"وان بول" لقيا�ص موؤ�سرات الراأي، اإنهن ينمن  "على نحو �سيئ للغاية" 
عن���د ت���وارد "اأنباء مزعجة ح���ول االأحداث العاملية"، مقاب���ل 17% فقط من 

الرجال.
وب�س���كٍل عام اأع���رب 43% م���ن الن�ساء الالت���ي �سارك���ن يف اال�ستطالع عن 
اأمله���ن يف احل�سول على نوم اأف�سل، فيم���ا ذكر 25% فقط من الرجال اأنهم 

غري را�سن عن نومهم.
وبح�س���ب اال�ستط���الع، فاإنه غالب���ًا ما ت�سع���ر الن�ساء برتاج���ع القدرة على 
االأداء وعدم الرتكيز ب�سورة اأكرب عند النوم ب�سكل �سيئ، كما زادت ن�سبة 
الن�س���اء الالئ���ي ذك���رن اأنهن ي�ستيقظن ب�س���ورة متكررة لي���ال ويعانن من 

الكوابي�ص مقارنة بن�سبة من ذكروا ذلك بن الرجال.

ا�ستطالع اأملاين: الأخبار 
ال�سيئة توؤرق نوم الن�ساء اأكثـر

ك�سف���ت خب���رية التغذي���ة الوظيفي���ة يف املرك���ز العلم���ي الفي���درايل 
لالأنظم���ة الغذائي���ة التاب���ع الأكادميي���ة العل���وم الرو�سي���ة األك�سندرا 
�سورجيك، اأن التغريات الطارئة على النظام الغذائي يف ال�ستاء هي 
ال�سب���ب الرئي�ص لزيادة الوزن خالله. مو�سح���ة »يف ف�سل ال�ستاء، 
غالبا م���ا ناأكل كميات اأق���ل من اخل�سروات والفواك���ه التي حتتوي 
عل���ى الكربوهيدرات املّعقدة واالألي���اف الغذائية، ونزيد من تناولنا 
للكربوهي���درات الب�سيطة واالأطعمة الدهنية«. الفتة االنتباه اإىل اأن 
»النا����ص غالبا ما يتحرك���ون ب�سكل اأقل يف ال�ستاء، م���ا يوؤدي اأي�سا 
اإىل زي���ادة الوزن«. واأكدت �سورجيك »ال ن�سع���ر بالرغبة يف ارتداء 
املالب�ص ل�سبب اأن الطق�ص لي�ص لطيفا للغاية، ونتيجة لذلك فاإن عدد 
نزهاتنا يف الهواء الطلق يقل، كما يقل ن�ساطنا البدين«، وذلك وفق 

ما ن�سرت »رو�سيا اليوم«، نقال عن "كوم�سومول�سكايا برافدا".

ملاذا يزداد وزننا يف ال�ستاء؟  
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