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تاأجيل جديد لمحاكمة المتهم بقتل 
ه�شام الها�شمي

 خا�س/ المدى
ق���رر الق�س���اء العراقي، اأم�س االربعاء، تاأجيل جل�س���ة حماكم���ة قاتل الباحث 
االمني واملحلل ال�سيا�س���ي ه�سام الها�س���مي اإىل نهاية ال�سهر احلايل. وذكر 
مرا�س���ل )امل���دى(، اأن "حمكم���ة اجلناي���ات يف بغ���داد ق���ررت تاأجي���ل جل�س���ة 
حماكمة املتهم بجرمية قتل الباحث يف ال�س�ؤون االأمنية ه�سام الها�سمي اإىل 
ي�م 29 من ال�س���هر احلايل". واأ�س���اف املرا�سل، اأن "هذا التاأجيل ه� للمرة 

الثامنة على الت�ايل؛ ب�سبب احالة الق�سية اىل حمكمة التمييز االحتادية".

جريدة الصباحجريدة الصباح الشركة العامة للمعارضالشركة العامة للمعارض البنك المركزي
 العراقي
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جمعية الناشرين

 والكتبيين العراقيين
جمعية الناشرين
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معرض العـراق
الدولي للكتاب

لإلعالم والثقافة والفنون

 بغداد/ تميم الح�صن

انتقلت طهران التي يزورها رئي�س احلكومة 
حمم���د ال�س���وداين منذ يومني، م���ن التحذير 
بعب���ور م�سلحني من الرا�س���ي العراقية اىل 
الرتويج ل� "موؤامرة امريكية –اإ�سرائيلية".

وتب���دو اجلمهوري���ة ال�سالمية غ���ر مقتنعة 
باإمكاني���ة بغ���داد ال�سيط���رة عل���ى ال�سري���ط 

احلدودي امل�سرتك مع اإقليم كرد�ستان والذي 
يبلغ طوله اأكرث من 700 كم.

وعل���ى ه���ذا ال�سا�س ف���ان هن���اك ترجيحات 
بانتق���ال العملي���ات الع�سكري���ة اليرانية من 
احلدود اىل داخ���ل العمق العراقي مب�سافات 

قد تتجاوز ال� 100 كم.
ويق���ول م�سوؤول���ون حزبي���ون �سيع���ة وكرد 
وم�ستقل���ون بان هناك "نواي���ا اخرى" وراء 

اث���ارة ق�سي���ة املعار�س���ة الكردي���ة يف ه���ذا 
التوقيت.

الأعل���ى  املر�س���د  لفت �س���كك  ت�سري���ح  ويف 
للجمهوري���ة الإ�سالمية عل���ي خامنئي، خالل 
لقائ���ه رئي�س ال���وزراء حمم���د ال�سوداين يف 
طه���ران، يف قدرة العراق على �سبط احلدود 

بني البلدين.
وقال خامنئي بح�س���ب مانقلته وكالة "ارنا" 

اليراني���ة، "ناأ�س���ف لتعري�س اأمنن���ا للخطر 
انطالقا من مناطق عراقية، واحلل هو ب�سط 

حكومة العراق �سلطتها على تلك املناطق".
واأك���د على "�سرورة تنفي���ذ جميع التفاقات 
املربم���ة يف وقت �سابق ب���ني طهران وبغداد، 
كم���ا حذر من بع�س النوايا التي ل ترغب يف 

ح�سول اتفاق وتعاون بني هذين البلدين".
 التفا�صيل �س3

اإيران ت�صتثمر ملف المعار�صة الكردية لتخريب العالقات العراقية- الأمريكية

طهران لم تقتنع باإجراءات بغداد 
على الحدود وقد تنفذ عمليات "منتخبة" 

 بغداد/ المدى

اأف���ادت الهيئة العلي���ا ملكافحة الف�ساد، اأم����س الأربعاء، 
بتنفي���ذ اأم���ر القب����س ال�س���ادر بح���ق رئي����س اللجن���ة 
املالي���ة النيابية ال�سابق هيثم اجلبوري. وقالت الهيئة 
يف بي���ان تلقت���ه )امل���دى(، اإن "هيئ���ة النزاه���ة متكنت 
م���ن تنفي���ذ اأم���ر القب����س ال�سادر ع���ن قا�س���ي حتقيق 
اجلنايات املخت����س بنظر ق�سايا الهيئة العليا ملكافحة 
الف�س���اد بحق رئي����س اللجن���ة املالية النيابي���ة للدورة 
ال�سابقة وامل�ست�سار ال�سابق يف رئا�سة الوزراء؛ جراء 
ته���م تتعلق بت�سخم اأمواله واإثرائ���ه على ح�ساب املال 
الع���ام". وا�س���اف البي���ان، اأن "اأمر القب����س جاء على 
اإثر عمليات التحري والتق�س���ي عن اأموال املتهم التي 
اأجرتها دائرة الوقاية يف هيئة النزاهة الحتادية، عن 
اأقيام العقارات والعجالت، وكميات الذهب العائدة له، 

ف�سال عن القرو�س وراتب���ه ب�سفته م�ست�سارًا لرئي�س 
الوزراء ال�سابق".

واأ�س���ار، اإىل اأن "التحقيقات اأف�ست اإىل وجود ت�سخم 
يف اأمواله يق���در ب���� )16،157،291،000( �ستة ع�سر 
ملي���ارا، ومئ���ة و�سبع���ة وخم�س���ني مليون���ا، ومئت���ني 
وواح���د وت�سعني األف دين���ار". وكان ا�س���م اجلبوري 
ق���د تردد كث���رًا يف ق�سية �سرقة اأم���وال اأمانات الهيئة 
العامة لل�سرائ���ب التابعة لوزارة املالية، والتي عرفت 
باأنه���ا "�سرق���ة القرن". م���ن جانبه، ذك���ر النائب با�سم 
خ�سان يف من�سور له، "اأخربت حمكمة حتقيق النزاهة 

عن ت�سخم اأموال هيثم اجلبوري".
واأ�س���اف، ان "ثروته ت�سخمت بطرق غر م�سروعة"، 
وحتدث عن ك�سفه تفا�سي���ل اإىل املحكمة عن "�سركات 
اجلب���وري التي ا�سرتاه���ا يف الأردن وم���ا متلكه هذه 

ال�سركات من عقارات".

اعتقال هيثم الجبوري بتهم ت�شخم 
الأموال والإثراء غير الم�شروع

 الب�صرة/ المدى

ك�س���ف وزي���ر الداخلية عب���د الأمر 
ع���ن  الأربع���اء،  اأم����س  ال�سم���ري، 
ت�سهي���الت لدخ���ول م�سجعي الدول 
امل�سارك���ة يف بطولة اخلليج املزمع 
اإقامته���ا يف الب�س���رة بداي���ة الع���ام 
الأم���ن يف  اأن  اإىل  املقب���ل، م�س���رًا 
املحافظ���ة دون م�ست���وى الطموح، 
واأعل���ن ع���ن توجيه���ات للح���د م���ن 

ظاهرة الدكة الع�سائرية.
"زي���ارة  اإن  ال�سم���ري،  وق���ال 
اأجريته���ا اإىل الب�سرة واطلعنا على 
لتنظي���م  احلا�سل���ة  ال�ستع���دادات 

بطولة اخلليج بن�سختها ال� 25".
وتاب���ع، اأن "دخ���ول جماهر الدول 
امل�سارك���ة يف بطول���ة خليج���ي 25 

�سيكون �سهال للغاية"، مو�سحًا ان 
"مدي���ر عام دائ���رة الأحوال املدنية 
واجلوازات �سيك���ون متواجدا يف 

منفذ �سفوان احلدودي".
"تق���دمي  ع���ن  ال�سم���ري،  وحت���دث 
للوافدي���ن  كب���رة  ت�سهي���الت 
و�س���وف نراع���ي الدخ���ول اليومي 
للم�سجع���ني، ولن حت�سل هناك اأية 

معرقالت".
واأ�ساف، اأن "هناك دعما كبرا من 
الإدارة املحلي���ة اإىل قيادة ال�سرطة 
م���ن خ���الل العج���الت وغره���ا من 

الأمور الأخرى اللوج�ستية".
واأ�سار ال�سمري، اإىل "اإجراءات مت 
اتخاذه���ا من قب���ل الق���وات الأمنية 
ال�سيط���رة يف املحافظة"،  لتعزي���ز 
الأمن���ي  "الو�س���ع  اأن  موؤك���دًا 

املوجود يف الب�سرة دون م�ستوى 
الطموح".

ينبغ���ي  "الب�س���رة  اأن  اإىل  ولف���ت، 
اأن تك���ون مكان���ًا لال�ستثمار وبوابة 
الع���راق القت�سادية بالنظر لوجود 

�سركات اجنبية تعمل فيها".
"منت�سبي �سرطة  وطالب ال�سمري، 
املحافظة باأن يكونوا اأكرث فعالية"، 
منوه���ًا اإىل "التاأكي���د عل���ى الدكات 
فيه���ا  نته���اون  ول���ن  الع�سائري���ة، 
ومعاجلة النزاعات واإطالق النار".
وم�سى ال�سمري اإىل اأن "جميع من 
يعب���ث باأم���ن املحافظ���ة وي�ستخدم 
الأ�سلحة خارج نطاق الدولة �سوف 
يتعر����س اإىل مالحق���ة م�ستمرة من 
قبل الأجه���زة الأمنية ولن اأرحم كل 

من يتهاون يف تطبيق القانون".

وزير الداخلية: ت�شهيالت لجماهير 
الدول الم�شاركة في خليجي 25

 متابعة: المدى

اأعلن املتحدث با�س���م تنظيم داع�س يف كلمة 
�سوتية اأم�س الأربع���اء مقتل زعيم التنظيم 
اأبو احل�سن القر�س���ي واختيار اأبو احل�سني 

احل�سيني القر�سي خلفا له.

واأ�س���اف املتح���دث با�سم التنظي���م اأبو عمر 
املهاج���ر يف كلم���ة بثته���ا ح�ساب���ات تابع���ة 
لداع�س على تيليغ���رام، اأن زعيمه قتل اأثناء 
املع���ارك دون اأن ي�سر اإىل م���كان اأو توقيت 

مقتله.
ويف اأيار/مايو املا�سي، ترددت اأنباء، باإلقاء 

القب����س على زعي���م التنظيم زي���د العراقي؛ 
املكنى "اأب���و احل�س���ن الها�سم���ي القر�سي"، 

بعملية اأمنية نفذت يف اإ�سطنبول.
التنظي���م  قي���ادة  احل�س���ن  اأب���و  وت���وىل 
بع���د مقت���ل زعيم���ه ال�ساب���ق اأب���و اإبراهي���م 
عل���ى  اأمركي���ة  اأمني���ة  بعملي���ة  القر�س���ي 

الأرا�س���ي ال�سوري���ة يف 3 �سب���اط املا�سي.
وع���ادة ما يع���رف زعم���اء داع����س باأكرث من 
كنية؛ فاأبو بكر البغدادي هو نف�سه اإبراهيم 
عواد البدري واأبو دعاء ال�سامرائي. كما اأن 
اأب���و اإبراهيم الها�سم���ي القر�سي ه���و نف�سه 

حجي عبد الله قراد�س، واأبو عمر قراد�س.

داع�ش يعلن مقتل زعيمه "اأبو اإبراهيم القر�شي" 

 متابعة: المدى 

وافق النج���م الربتغ���ايل، كري�ستيانو 
بقيم���ة  �سخ���م  عق���د  عل���ى  رونال���دو 
207.5 ملي���ون دولر مع نادي الن�سر 

ال�سعودي.
مت اإنه���اء عقد الالع���ب البالغ من العمر 
37 عام���ًا م���ع مان�س�س���رت يونايت���د يف 

وقت �ساب���ق من هذا ال�سهر، بعد عالقة 
م�سطرب���ة م���ع روؤ�ساء الأندي���ة �ساءت 
فقط عندما اأدىل بعدد من الت�سريحات 
املثرة للجدل يف مقابلة تلفزيونية مع 

بر�س مورغان.
وح�سب تقرير قناة العربية ميتد العقد 
مع الن�س���ر ال�سعودي ل�سنتني ون�سف 
مقابل 172.9 مليون جنيه اإ�سرتليني 

�سنويًا – ما يعني اأن رونالدو �سيلعب 
حت���ى �س���ن الأربع���ني، وفقًا مل���ا ذكرته 

�سحيفة "ماركا" الإ�سبانية.
كان الدويل الربتغايل ي�سغط من اأجل 
البتعاد عن اأولد ترافورد يف ال�سيف، 
لكن���ه مل يح�س���ل على رغبت���ه لأنه كان 
م�سممًا على لعب كرة القدم يف دوري 

اأبطال اأوروبا.

رونالدو يقترب من التوقيع لفريق الن�شر ال�شعودي 
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 ترجمة: حامد احمد

العرب���ي  للمرك���ز  تقري���ر  وذك���ر 
ترجمت���ه  وا�شط���ن  يف  للدرا�ش���ات 
)املدى(، اأن "رئي�س جمل�س الوزراء 
العراق���ي حمم���د �شي���اع ال�شوداين 
عل���ى الرغ���م من اأنه ه���و مدعوم من 
اأحزاب متيل الإي���ران اأكرث، فانه من 
املحتمل ان ي�شلك منهج التوازن يف 

عالقات العراق اخلارجية".
وتاب���ع التقري���ر، اأن "ذل���ك �شي�شمل 
م���ع  عل���ى عالق���ة ودي���ة  املحافظ���ة 
كل م���ن اي���ران والوالي���ات املتحدة 
م���ع �شم���ان املحافظ���ة اي�ش���ا عل���ى 
ج�ش���ور التوا�شل مع بل���دان العامل 
العرب���ي االأخ���رى التي عم���ل �شلفه 
اإىل  اأ�ش���ار،  وفيم���ا  بنائه���ا".  عل���ى 
"حماوالت من قبل اإيران وحلفائها 
ال�ش���وداين  الإرغ���ام  الع���راق  يف 
عل���ى ابع���اد الع���راق ع���ن الواليات 
املتح���دة وحميط���ه العرب���ي"، لكنه 
ع���اد ليو�ش���ح، ان "ال�ش���وداين من 
املحتمل ان يق���اوم مثل هكذا �شغط 

باأق�شى قدر ممكن".
واأكد التقري���ر، ان "رئي�س الوزراء 
ي���رى ان اتب���اع �شيا�ش���ة  العراق���ي 
خارجي���ة متوازنة هو اأمر �شروري 
للمحافظ���ة عل���ى ا�شتقاللي���ة الب���الد 

امل�شط���رب  اقت�شاده���ا  ودع���م 
تهدي���د  ظه���ور  دون  واحليلول���ة 
م���ن  االإرهابي���ة  داع����س  ع�شاب���ات 

جديد".
"اأي رئي����س  اأن  ليب���ن،  لكن���ه ع���اد 
ان  املحتم���ل  م���ن  عراق���ي  وزراء 
تكون ل���ه عالقة ودية مع اإيران على 
اعتبار الروابط التجارية والدينية 
العميق���ة التي تنامت ما بن البلدين 

بعد العام 2003".
ث���اين  "الع���راق  التقري���ر،  وع���د 
اأك���رب �ش���وق ل�ش���ادرات املنتج���ات 
اأي�ش���ا  بغ���داد  االإيراني���ة، وتعتم���د 
ومنذ فرتة طويلة على ما ت�شتورده 
م���ن طاقة كهربائية م���ن اإيران وغاز 

ملحطاتها الكهربائية".
واأف���اد، ب���اأن "هذه حقيق���ة اعرتفت 
به���ا وا�شنط���ن وعل���ى اإثره���ا متنح 
الع���راق ا�شتثناءات م���ن العقوبات 
املفرو�ش���ة على اإي���ران ل�شد حاجته 

من الكهرباء".
ال���وزراء  "رئي����س  اأن  اإىل  ون���وه، 
ال�شاب���ق م�شطفى الكاظم���ي، الذي 
كان يعت���رب م���ن املقرب���ن للواليات 
املتح���دة، ق���د حاف���ظ عل���ى عالق���ات 

ثابتة معها وحتى زار طهران".
"�شن���اع  اأن  اإىل  التقري���ر،  ولف���ت 
الق���رار يف الوالي���ات املتح���دة رغم 

اأنه���م كان���وا ياأمل���ون باالإبق���اء على 
الكاظم���ي يف من�شب���ه، فانه���م االن 
يبعثون اإ�ش���ارات اىل انهم يريدون 
م���ع  وثيق���ة  لعالق���ة  التاأ�شي����س 
ال�ش���وداين ال���ذي مت الرتحي���ب ب���ه 

بود".
وزاد، ان "ال�ش���وداين ويف 17 م���ن 
�شه���ر ت�شري���ن االأول، قب���ل تن�شيبه 
التق���ى  لل���وزراء،  رئي�ش���ا  ر�شمي���ا 
ل���دى  املتح���دة  الوالي���ات  ب�شف���رية 
العراق، الينا رومانو�شكي، واأعرب 
ع���ن رغبت���ه بتعزي���ز اتفاقي���ة اإطار 
العم���ل ال�شرتاتيج���ي امل�ش���رتك مع 

الواليات املتحدة".
ال�ش���وداين  ع���ن  التقري���ر،  ونق���ل 
تطلعه ب� "تعزيز التعاون يف املجال 
الوالي���ات  ا�شتم���رار  م���ع  االأمن���ي 
املتح���دة بتق���دمي الدع���م وامل�شورة 

للقوات االأمنية العراقية".
وراأى التقري���ر، اأن "ه���ذا املوقف ال 
ي�شري اىل ان هناك نية للتخل�س من 
دور الوالي���ات املتح���دة يف العراق 

تلبية لرغبة طهران".
واأك���د، اأن "رئي�س الوزراء العراقي 
يب���دو اأنه ي���درك يف ح���ال ان�شحاب 
املدرب���ن وامل�شت�شارين االأمريكان، 
فان ذلك لن يكون يف �شالح القوات 

العراقية يف حربها �شد داع�س".

و�ش���دد التقري���ر، عل���ى اأن "اجلي�س 
العراق���ي ما ي���زال بحاج���ة لتطوير 
وحت�شن قدرات���ه ليكون قادرا على 

مواجهة العدو بنف�شه".
وع���ود  "اأح���د  اأن  اإىل  ونب���ه، 
ال�ش���وداين عندم���ا اأ�شب���ح رئي�ش���ا 
لل���وزراء ه���و �شم���ان اإع���ادة اعمار 
املناط���ق املت�شررة م���ن احلرب �شد 

داع�س".
ميك���ن  "ذل���ك  اأن  التقري���ر،  ويج���د 
حتقيق���ه فق���ط يف ح���ال التاأك���د من 
ع���دم قدرة التنظيم على الظهور من 

جديد يف تلك املناطق".
خارجي���ة  "وزي���ر  اأن  واأ�ش���اف، 
الوالي���ات املتحدة انط���وين بلينكن 
اأجرى مكاملة هاتفية بتاريخ الثالث 
فيه���ا  يهن���ئ  املا�ش���ي  ال�شه���ر  م���ن 

ال�شوداين على ت�شلم من�شبه".
اأك���د  "بلينك���ن  اأن  واأورد التقري���ر، 
م���ع  للعم���ل  تواق���ة  وا�شنط���ن  ان 
حكومة ال�ش���وداين لتح�شن جانب 
حقوق االن�ش���ان وحمارب���ة الف�شاد 
وزيادة فر����س التعاون االقت�شادي 
ومعاجلة م�شكلة الطاقة الكهربائية 
والتوقف ع���ن ا�شتريادها وم�شاكل 

التغري املناخي اأي�شًا".
ونقل التقرير عن "وزير اخلارجية 
االأمريكي���ة تعهد الوالي���ات املتحدة 

الإحل���اق  الع���راق  دع���م  مبوا�شل���ة 
داع����س  بتنظي���م  دائمي���ة  هزمي���ة 

االإرهابي".
وي�شرت�ش���ل، اأن "اأول زيارة ر�شمية 
خارجية يق���وم بها ال�ش���وداين بعد 
ت�شلم���ه لل�شلط���ة كانت للبل���د اجلار 

االردن ولي�س اإيران".
"حماف���ظ  اأن  التقري���ر،  ويوا�ش���ل 
االنب���ار ق���د التق���ى باملل���ك عب���د الله 
اآخري���ن  اردني���ن  وم�شوؤول���ن 
ليطمئنهم ب���ان االتفاقيات ال�شابقة، 
احلكوم���ة  م���ع  توقيعه���ا  مت  الت���ي 
ال�شابقة حول م���د خطوط االنابيب 
�شتبق���ى  الكهربائ���ي،  والرب���ط 

جارية".
ويو�شي، ب���اأن "حكم���ة امل�شوؤولن 
ب���اأن ي�شتمروا  االأم���ريكان تلزمه���م 
باإعط���اء ال�ش���وداين ف�شح���ة ومهلة 
كافي���ة من الوقت وه���و ير�شم نهجه 

املتوازن يف عالقاته اخلارجية".
ال���وزراء  "رئي����س  اأن  اإىل  وذه���ب، 
اجلدي���د ذك���ي مب���ا في���ه الكفاية يف 
ال�شيا�شي���ة  بعالقات���ه  املن���اورة 
االإقليمي���ة رغ���م كون���ه مدعوم���ا من 
اأح���زاب مقرب���ة م���ن اإي���ران داخ���ل 

الربملان".
"امل�شوؤول���ن  التقري���ر،  ودع���ا 
االمريكان، يف الوقت نف�شه، اإىل اأن 
ي�شجعوا البلدان العربية املجاورة 
للعراق عل���ى ان ت�شتم���ر بتوا�شلها 
مع ال�شوداين وحكومته اجلديدة".

االأم���ريكان  "امل�شوؤول���ن  وطال���ب، 
اي�ش���ًا باأن يحث���وا الب���دان العربية 
امل�شاري���ع  يف  ت�شتم���ر  اأن  عل���ى 
االقت�شادي���ة التي ب���داأ بها الكاظمي 
التي م���ن �شاأنه���ا ان جتع���ل العراق 
اقل اعتم���ادا على اإي���ران خ�شو�شا 

يف جانب الكهرباء".
وم�شى التقري���ر، اإىل اأن "املطلوب 
حاليًا هو اإعط���اء ال�شوداين الوقت 
واملج���ال ال���كايف لتم�شي���ة كل م���ن 
وق�شاي���ا  الداخلي���ة  االإ�شالح���ات 
ال�شيا�شة اخلارجي���ة مع اال�شتمرار 
بدعم الع���راق �شيا�شي���ًا واقت�شاديًا 
رغ���م الهواج����س والتخوف���ات م���ن 
ان  املفرت����س  ال�ش���وداين  موق���ف 

يكون موؤيدا الإيران".
عن: م�قع املركز العربي 
للدرا�سات يف وا�سنطن

مركز اأميركي: ال�سوداني ي�سلك منهجًا متوازنًا في 
العالقات الخارجية

 بغداد/ ح�سين حاتم

تط�رات جديدة طراأت على 
قان�ن النفط والغاز الذي ما 
يزال ينتظر الت�سريع داخل 

قبة البرلمان منذ العام 2005، 
اإذ �ُسكلت، اأم�س االربعاء، لجان 

فنية م�ستركة للنظر في الق�سايا 
العالقة بين بغداد واأربيل وكان 
من �سمنها م�سروع قان�ن النفط 

والغاز. وين�س قان�ن النفط 
والغاز على اأن م�س�ؤولية اإدارة 

الحق�ل النفطية في البالد يجب 
اأن تك�ن مناطة ب�سركة وطنية 

للنفط، وي�سرف عليها مجل�س 
اتحادي متخ�س�س بهذا الم��س�ع، 

لكن منذ العام 2003، تختلف 
بغداد واأربيل، على م��س�ع اإدارة 

حق�ل االإقليم النفطية.

وذك���رت وزارة التخطي���ط ف���ي بي���ان، اأم����س 
االربع���اء، ان "لجنة االم���ر الديواني 22151 
ل�شن���ة 2022 برئا�ش���ة نائ���ب رئي����س مجل����س 
عل���ي  محم���د  التخطي���ط،  وزي���ر  ال���وزراء- 
تمي���م، والمكّلف���ة بح���ل الق�شاي���ا العالق���ة مع 
اقليم كرد�شت���ان، عقدت، اجتماعه���ا االول في 
بغ���داد، بح�شور وفد اقلي���م كرد�شتان العراق 
برئا�شة وزير التخطيط في االقليم دارا ر�شيد 
محم���ود"، مبينا انه "ج���رى خالل اللقاء الذي 
�شادت���ه االج���واء االيجابي���ة، ط���رح الق�شاي���ا 

العالق���ة بين الجانبي���ن ال�شيما قان���ون النفط 
والغاز، والموازنة، وق�شايا اخرى".

وا�ش���اف انه "تم االتفاق عل���ى ان تتم معالجة 
الق�شاي���ا العالقة، وفقا لما ن�س عليه الد�شتور 
العراقي، والمنهاج ال���وزاري لحكومة رئي�س 
مجل����س ال���وزراء محم���د �شي���اع ال�شودان���ي، 
الذي �ش���ّوت عليه مجل����س الن���واب"، م�شيرا 
ال���ى ان "االجتماع تمخ����س عنه ت�شكيل لجان 
فني���ة م�شترك���ة للنظ���ر ف���ي مجم���ل الق�شاي���ا 
الت���ي �شتناق�شه���ا اللجن���ة عل���ى ان تتوا�ش���ل 

االجتماعات واللقاءات الم�شتركة خالل االيام 
المقبلة، للو�شول الى معالجات جذرية لجميع 
ه���ذه الق�شاي���ا". ويق���ول ع�شو لجن���ة النفط 
والغاز النيابية �شرغام المالكي، اإن "م�شروع 
قانون النفط والغ���از من اأبرز الم�شاريع التي 
تعمل اللجنة على اإعدادها واإقرارها"، م�شيرا 
الى اأن "الكثير من الم�شاكل التي تواجه قطاع 

النفط والغاز في العراق �شتحل باإقراره".
واأ�شاف المالك���ي اأن "هناك م�شودات لقانون 
النف���ط والغاز تت�شم���ن جمي���ع التفا�شيل، لم 

يتم االتفاق عليها ب�ش���كل نهائي"، مو�شحًا اأن 
"اللجن���ة �شتراجع تلك الم�شاريع لتنجز منها 

م�شروع قانون جيد، اخت�شارًا للوقت". 
وا�ش���ار، اإلى اأن "لجنة النف���ط والغاز النيابية 
�شت�شعى من اأجل اإقرار م�شروع قانون يحفظ 
حقوق جميع االأط���راف، ويكون عاماًل لتعزيز 

وحدة العراقيين". 
ولف���ت المالك���ي، الى ان "م�ش���روع القانون لم 
يل���َغ انم���ا ت���م تاأجيله وق���د يطرح ف���ي الف�شل 
يمك���ن  "ال  م�شت���دركا  المقب���ل"،  الت�شريع���ي 
تجزئ���ة فق���رات القان���ون انما ممك���ن ان يعدل 
وت�شاف عليه فق���رات او تحذف فقرات اال انه 
�شيقر ب�ش���ورة كاملة". ب���دوره، يقول النائب 
ع���ن االتح���اد االإ�شالم���ي الكرد�شتان���ي جم���ال 
كوج���ر، اإن "م�شروع قانون النف���ط والغاز لم 
ي�شرع منذ عقود وذل���ك لتعلقه باأمور �شيا�شية 

تعيق ت�شريعه".
واأ�ش���اف اأن "الع���راق دول���ة نفطي���ة واعتماد 
اقت�ش���اده اال�شا�ش���ي على النف���ط، ولي�س لديه 
قانون". وا�شار كوجر، الى ان "رئي�س الوزراء 
يتحدث كثيرا عن ت�شري���ع هذا القانون، واأننا 
ناأمل ان ي�شرع على الرغم من �شعوبته". وفي 
ني�ش���ان الما�ش���ي، ق�شت المحكم���ة االتحادية 
باأن قانون النفط الكرد�شتاني، المقر والفاعل 

منذ عام 2007 "غير د�شتوري".
وبع���د ق���رار المحكم���ة، عين���ت وزارة النفط، 
�شرك���ة المحام���اة الدولي���ة، كلي���ري غوتلي���ب 
�شتين، وهاملتون للتوا�شل مع بع�س �شركات 
النف���ط والغ���از العامل���ة ف���ي اإقلي���م كرد�شتان 

تتما�شى مع  مناق�ش���ات لجعل عملياتها  "لبدء 
القانون العراقي المعمول به"، وفق رويترز.

واأدت الجه���ود كما يبدو اإل���ى ان�شحاب �شركة 
"�شلمبرغير" لخدمات حقول النفط، من اإقليم 

كرد�شتان، التزاما بقرار المحكمة االتحادية.
الما�ش���ي،  ال�شه���ر  م���ن  �شاب���ق  وق���ت  وف���ي 
ق���ال رئي����س مجل����س ال���وزراء محم���د �شي���اع 
ال�شودان���ي ف���ي موؤتم���ر �شحاف���ي، اإن "هناك 
رغبة جادة لم�شناها من قب���ل اإقليم كرد�شتان، 
وه���ذا االأم���ر، متواف���ر اأي�ش���ا ل���دى الحكومة 
واالأطراف ال�شيا�شي���ة اأن نواجه هذه الملفات 
بمهنية وبحلول ت�شمن العدالة لكل االأطراف، 
خ�شو�شًا اأن بغداد واأربيل، تتفقان على �شقف 

الد�شتور لتنظيم هذه العالقة". 
وفيم���ا يتعلق بم�شروع قان���ون النفط والغاز، 
اأو�ش���ح اأن، "واح���دا م���ن اأه���م الحل���ول ف���ي 
ه���ذا المل���ف )العالق���ة بي���ن بغ���داد واأربي���ل(، 
ومداوالتن���ا م�شتمرة م���ع وزارة النفط لتهيئة 
م�ش���ودة القان���ون الت���ي �شتخ�شع اإل���ى نقا�س 
اأول���ي مع حكوم���ة االإقلي���م قب���ل اأن تطرح في 
مجل�س ال���وزراء، ومن ثم تر�ش���ل اإلى مجل�س 

النواب". 
"مل���ف الموازن���ة وم�ش���ودة  اإل���ى اأن  واأ�ش���ار 
م�ش���روع قانونه���ا تترت���ب علي���ه االلتزام���ات، 
ومثلم���ا ين���ادي اإقلي���م كرد�شت���ان بالحق���وق، 
ف���اإن، علي���ه التزام���ات، وهذه يج���ب اأن تطبق 
وفق القان���ون والد�شتور كي تتمكن بغداد من 
االإيف���اء بالتزاماته���ا المالية �ش���واء اأكانت في 

قانون الموازنة اأم في باقي اال�شتحقاقات".

توافق �سيا�س��ي على تمرير قانون النفط والغاز خالل الدورة الحالية

ن�سح با�ستمرار م�ساريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة

 ذي قار/ ح�سني العامل

اأعلن منت�سب� دي�ان حمافظة ذي 
قار، اأم�س االأربعاء، االعت�سام 

وتعليق الدوام لب�سع �ساعات 
احتجاجًا على جتاوز م�ساركني يف 

تظاهرات اخلريجني.
وقال اأحد منت�سبي دي�ان حمافظة 

ذي قار يف حديث مع )املدى(، اإن 
االعت�سام  اأعلن�ا  الدي�ان  "منت�سبي 

امام دائرتهم وعلق�ا الدوام لب�سع 
�ساعات اأم�س االربعاء احتجاجا ًعلى 

ما تعر�س�ا له من اعتداء على يد 
متظاهرين". واأ�ساف، اأن "عدداً من 

املنت�سبني ا�سيب�ا بجروح خمتلفة 
وتعر�ست بع�س مركباتهم احلك�مية 

واملدنية اىل ال�سرر اإثر ر�سق دي�ان 
املحافظة باحلجارة".

ا�شته����داف  م����ن  املنت�شب����ن  "ا�شتي����اء  اإىل  واأ�ش����ار، 
تعي����ن  ق����رار   " اأن  مبين����ًا  املحافظ����ة"،  موظف����ي 
اخلريجن هو ق����رار مركزي ولي�س م����ن اخت�شا�س 

املوظفن املحلين".
و�شه����د ي����وم اول اأم�س الثالثاء مواجه����ات وترا�شقا 
باحلج����ارة واإط����الق ن����ار يف اله����واء ب����ن الق����وات 
االمنية واخلريجن املطالبن بالتعين الذين جددوا 

االعت�شام امام ديوان املحافظة.
وذكرت م�شادر مطلعة، اأن "املتظاهرين اأمهلوا اإدارة 
املحافظ����ة فرتة من الزمن الإغ����الق املبنى يف ت�شعيد 
احتجاجي م����ن اأجل اإي�شال �شوته����م ومطالبهم اإىل 

اجلهات احلكومية العليا".
واأ�شاف����ت امل�ش����ادر، اأن "الق����وات االأمني����ة تدخل����ت 
وقامت بتفريق املتظاهرين من خالل اإطالق النار يف 
الهواء ومطاردتهم بالعجالت الع�شكرية"، الفتة اإىل 

للمطالب". اال�شتجابة  حلن  التظاهرات  "توا�شل 
ومن جانبهم ا�شتنكر اخلريجون ما تعر�شوا له على 
يد الق����وات االأمنية، وذك����ر بيان لهم تلقت����ه )املدى(، 
نحن  علينا  املتك����ررة  االعتداءات  ون�شتنكر  "ُندي����ن 
خريج����ّي ذي ق����ار املعت�شم����ن من����ذ �شن����ة ون�ش����ف 
واخره����ا يف يوم 29 ت�شرين الثاين اجلاري من قبل 
جمامي����ع ال�شغ����ب، ونحم����ل احلكومة املحلي����ة كامل 

امل�شوؤولية".
وتاب����ع البيان، "�شنة ون�شف ال�شن����ة ونحن نعت�شم 

ب����كل �شلمي����ة دون اية ا�شتجابة م����ن قبل احلكومتن 
املحلي����ة واملركزية وجوابهم فقط قم����ع واعتقال من 

يطالب بحقه يف عي�س كرمي".
وحذر، م����ن "مغبة ا�شتخدام الق����وة يف التعاطي مع 
مطالب اخلريجن، فق����د طفح الكيل اإياكم وا�شتفزاز 

اخلريجن".
وحم����ل البي����ان، "احلكوم����ة املحلية ون����واب ذي قار 
كام����ل امل�شوؤولية ازاء ما اآل����ت اليه االحداث االأخرية 

من �شدامات وقمع للخريجن".
ون����وه، اإىل اأن "اخلريجن اأمامه����م خيار واحد فقط 
ه����و اال�ش����راع يف حتدي����د لق����اء م����ع رئي�����س جمل�س 
ال����وزراء حممد �شياع ال�ش����وداين وبح�شور ممثلن 
ع����ن اخلريجن واملحاف����ظ ونواب ذي ق����ار من اجل 

احقاق احلق".
الت�شوي����ف  يف  اال�شتم����رار  ح����ال  "ويف  وزاد، 
فاخلريج����ن يف ذي ق����ار ل����ن يقفو مكت����ويف االيدي 
جت����اه م����ن �شل����ب حقه����م"، وحت����دث، ع����ن "خطوات 
ت�شعيدي����ة ال يحم����د عقباه����ا يف ح����ال مت ت�شوي����ف 

مطلبنا".
وكان����ت تن�شيقي����ات خريج����ي الكلي����ات واملعاهد يف 
حمافظ����ة ذي قار ق����د جددت دعوته����ا يف وقت �شابق 
لتنظي����م تظاه����رة موح����دة واع����الن االعت�ش����ام امام 

ديوان املحافظة للمطالبة بالتعين.
وق����ال اأح����د اخلريج����ن يف حديث م����ع )امل����دى(، اإن 
لتاأكيد  للخ����روج بتظاه����رة موحدة ج����اء  "الدع����وة 
�شم����ن  بالتعي����ن  و�شموله����م  امل�شروع����ة  مطالبه����م 

موازنة العام املقبل".
فعالياته����م  يوا�شل����ون  "اخلريج����ن  اأن  واأ�ش����اف، 
املطلبي����ة املتمثل����ة بالتظاه����رات واالعت�شامات بكل 
�شلمي����ة اال ان تل����ك الفعالي����ات اما تقاب����ل بالت�شويف 
واملماطل����ة او القم����ع"، ملوحًا ب����� "الت�شعيد يف حال 

مل متتثل احلكومة ملطالب اخلريجن".
وبدورهم، طالب خريجو كليات االعالم احلكومتن 
املحلية واملركزية وممثلي ذي قار يف جمل�س النواب 

باإدراج تعييناتهم �شمن موازنة العام املقبل.
وذكر البي����ان الذي تلقت����ه )امل����دى(، "جميعكم اق�شم 
بكتاب الله عند ا�شتالمه املن�شب بان ي�شون االمانة 

وان يوفر حياة كرمية لل�شعب".
يف  الت�شوي����ف  ه����ذا  مل����اذا  "اذن  البي����ان،  واأ�ش����اف 
ق�شيتن����ا نحن خريجو االإع����الم املعت�شمن منذ �شنة 

ون�شف يف حمافظة ذي قار؟".
واأ�شار، اإىل "جتاهل مطالب اخلريجن وعدم اإيجاد 
احلل����ول املنا�شبة لها"، متابعًا "نحن نلتحف ار�شفة 
ال�ش����ارع حاملن معن����ا ثمرة 16 �شن����ة )بكالوريو�س 

اإعالم(".
وت�شاءل البيان، "هل و�شل احلال بنا اىل هذا احلد؟ 
ان ن����رى م����ن ال ميتل����ك �شه����ادة االبتدائي����ة يعمل يف 
دوائر الدول����ة، وا�شحاب ال�شهادات ينادونكم واأنتم 

ال ت�شتجيبون".
وطال����ب، بالك�ش����ف ع����ن م�ش����ري "ال����� 30 األ����ف درجة 
وظيفي����ة ل����ذي ق����ار املنكوب����ة، وال����� 27 األ����ف درج����ة 

وظيفية من احلذف واال�شتحداث".
وم�شى البي����ان، اإىل "املطالبة باإدراج التعيينات يف 
موازن����ة العام املقب����ل، واأن اخلريجن لن يرتاجعوا 

عن اعت�شامهم حتى حتقيق املطالب".

اخلريج�ن ي�ا�سل�ن االحتجاج للمطالبة بالتعيني

موظفو محافظة ذي قار يعلقون 
الدوام موؤقتًا ب�سبب االعتداء عليهم

ت�ق��ع مركز اأمريكي للدرا�سات ب��اأن ي�سلك رئي�س ال���زراء حممد �سياع ال�س���داين منهجًا مت�ازنًا 
يف العالق��ات اخلارجية، داعيًا ال�الي��ات املتحدة حلث البلدان العربية املج��اورة على اال�ستمرار 
بامل�ساريع االقت�سادية مع العراق ال�سيما على �سعيد قطاع الكهرباء لتقليل االعتماد على اإيران.

ال�سوداني مع خامنئي بح�سور رئي�سي اأم�س الأول

لجان م�ستركة ب�ساأن الق�سايا العالقة بين بغداد واأربيل

اجتماع اللجنة المكلفة بحل الق�سايا العالقة بين الحكومة التحادية واقليم كرد�ستان ام�س
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 بغداد/ فرا�س عدنان

اأكد نواب اأن العطلة الت�ش���ريعية �ش���وف 
تدفع الربملان اإىل تاأجيل مناق�ش���ة قانون 
علي���ه  الت�شوي���ت  متوقع���ن  املوازن���ة، 
واإقراره يف الربع الأول من العام املقبل، 
كب���رة  خالف���ات  ح�ش���ول  م�شتبعدي���ن 
ب�شاأن���ه، منوه���ن اإىل اأن اأه���م الفق���رات 
مت ح�شمه���ا مبوجب وثيق���ة التفاق التي 
ت�شكلت على اأ�شا�شها حكومة حممد �شياع 

ال�شوداين.
وم���ن املوؤم���ل اأن يدخ���ل جمل����س النواب 
يف عطل���ة ت�شريعية تب���داأ يف التا�شع من 

ال�شهر احلايل ملدة ثالثن يومًا.
اأن  الزامل���ي،  عبا����س  النائ���ب  وذك���ر 
اإكم���ال قان���ون  »احلكوم���ة عازم���ة عل���ى 
املوازن���ة باأ�ش���رع وق���ت ممك���ن م���ن اأجل 

اإر�شاله اإىل جمل�س النواب«.
وتابع الزاملي، اأن »الربملان �شوف يدخل 
خ���الل ال�شه���ر املقبل يف عطل���ة ت�شريعية 
متتد اإىل ثالثن يومًا، لكن اللجان �شوف 
توا�شل عملها ب�شاأن جميع القوانن التي 

تعكف على درا�شتها يف الوقت احلايل«.
ب���اأن  تفي���د  »التوقع���ات  اأن  اإىل  واأ�ش���ار، 
احلكوم���ة �ش���وف تر�ش���ل القان���ون بداية 
الع���ام املقب���ل، لك���ي ينظره الربمل���ان بعد 

انتهاء عطلته الت�شريعية«.
وم�ش���ى الزامل���ي، اإىل »وجود رغبة لدى 
الكتل ال�شيا�شية باأن يتم النتهاء من هذا 
املل���ف والت�شوي���ت على قان���ون املوازنة 
يف الرب���ع الأول م���ن الع���ام املقبل، حتى 

تاأخذ طريقها اإىل التنفيذ«.
م���ن جانبه، ذكر النائ���ب جمال كوجر، اأن 
»جمي���ع ما يط���رح يف الإع���الم عن قانون 
املوازنة هو جمرد تكهنات ولي�شت هناك 
ارق���ام حقيقي���ة فالربمل���ان مل يطل���ع عل���ى 

مبالغها«.
وتاب���ع كوج���ر، اأن »اأ�شع���ار النفط تركت 
للعراق م���وارد كبرة خالل املدة املا�شية 
وبالت���ايل �شيك���ون حج���م املوازنة كبرا 
مقارنة بتلك التي مت اإقرارها يف 2021«.

واأك���د، اأن »الربملان ل يع���رف متى �شوف 
ت�شل���ه املوازن���ة، لك���ن دوره بع���د اأن تتم 
اإحالته���ا اإلي���ه م���ن احلكومة حم���دد وفق 
الد�شت���ور، فل���ه اأن يخف����س مبالغه���ا اأو 

يناقل بن الأبواب«.
وي�شرت�ش���ل كوج���ر، اأن »الن���واب اإذا م���ا 
اأردوا زيادة املبالغ، فيكون ذلك بناء على 
�شرورات حقيقية وبعد اأخذ راأي جمل�س 

الوزراء«.
ول يتوقع، اأن »حت�شل هناك خالفات بن 
جمل�شي الوزراء والنواب على القانون«، 
واأرج���ع ذل���ك اإىل »�شيط���رة الق���وى التي 
�شكل���ت احلكومة عل���ى جمل����س النواب، 
وبالتايل �شيكون الراأي موحدا و�شتمرر 
تلك الق���وى املوازن���ة م���ن دون م�شكالت 

كبرة«.
وانته���ى كوج���ر، اإىل اأن »وثيق���ة التفاق 
ال�شيا�ش���ي الت���ي ت�شكل���ت عل���ى اأ�شا�شها 
احلكوم���ة ت�شمن���ت العدي���د م���ن النقاط، 
اأبرزه���ا مطالب الق���وى ال�شيا�شية ب�شاأن 
يف  ت�شمينه���ا  �شيت���م  والت���ي  املوازن���ة 

القانون من اأجل اإقراره«.
النائب���ة  قال���ت  مت�ش���ل،  �شعي���د  وعل���ى 

زين���ب املو�ش���وي، اإن »م�ش���ودة املوازنة 
للع���ام املقبل ت�شم���ل يف اأبوابها اأولويات 
اأ�شا�شي���ة منه���ا تخ�شي�ش���ات مالي���ة مللف 
اخلدمات وتنفي���ذ م�شاري���ع �شرتاتيجية 

ودرجات وظيفية وتثبيت العقود«.
وتوقعت ان »ي�ش���ل حجم املوازنة املالية 
للع���راق لع���ام 2023 اإىل 88.75 ملي���ار 
املوؤم���ل  »م���ن  اأن���ه  اىل  م�ش���رة  دولر«، 
ت�شوي���ت جمل�س الن���واب العراقي عليها 

بداية العام املقبل«.
وكان النائ���ب معن الكاظم���ي قد ذكر يف 
ت�شريح���ات اإىل )املدى(، اأم�س الأول، اأن 
»وزارتي التخطيط واملالية اأكملتا تقريبًا 

اإعداد م�شروع املوازنة للعام املقبل«.
وتاب���ع الكاظم���ي، اأن »هات���ن الوزارتن 
ت�شع���ان حالي���ًا اللم�ش���ات الأخ���رة على 
القان���ون م���ن قب���ل امل�شوؤول���ن املعني���ن 
وبا�ش���راف رئي�س جمل�س الوزراء حممد 

�شياع ال�شوداين«.
واأ�ش���ار، اإىل »اتفاق���ات �شيا�شي���ة م�شبقة 
داخ���ل حتالف اإدارة الدولة �شوف يجري 
العم���ل بها ب�شاأن املوازن���ة دون اأن يكون 

هناك اإ�شرار بامل�شلحة العامة«.

ويتفق الكاظمي مع الزاملي، باأن »قانون 
املوازنة �شوف يتم الت�شويت عليه داخل 
الربمل���ان يف �شه���ر اآذار املقب���ل، اأي قب���ل 

انتهاء الربع الأول من العام«.
اإىل ذلك، اأف���اد الباحث القت�شادي نا�شر 
الكناين، باأن »املوقف املايل للدولة لل�شنة 
احلالية قد مت ح�شابه على اأ�شا�س موازنة 

العام املا�شي«.
واأ�ش���اف الكناين، اأن »حجم تلك املوازنة 
ه���و 132 تريلي���ون دين���ار، جمم���وع م���ا 
�شرف منها ه���و 116 تريليون دينار اأما 

الباقي فقد مت تدويره«.
واأ�ش���ار، اإىل اأن���ه »العام احل���ايل ا�شيف 
له���ذا املبل���غ 25 تريليون دين���ار، ورد يف 
قان���ون الدع���م الط���ارئ لالأم���ن الغذائي، 
17 تريلي���ون و800  وق���د �ش���رف من���ه 
ملي���ار دينار، وقد تبقى منه 8 تريليونات 

و200 مليار دينار«.
واأك���د الكن���اين، اأن »املبل���غ املتبق���ي م���ن 
قان���ون الدع���م الط���ارئ لالأم���ن الغذائ���ي 
�شتتم اإ�شافته على موازنة العام املقبل«.

برمي���ل  �شع���ر  »احت�ش���اب  اأن  واأو�ش���ح، 
النف���ط عل���ى اأ�شا����س 75 دولرًا، فاأن ذلك 

�شيحقق اإيرادًا 127 ملي���ار دولرًا، واإذا 
م���ا اأ�شفن���ا لها املتبق���ي من قان���ون الأمن 
الغذائ���ي م���ع الإي���رادات الأخ���رى غ���ر 
النفطي���ة ف���اأن املبلغ �شيك���ون 160 مليار 

دولر«.
وب���ن الكناين، اأن »هذا العام يفرت�س اأن 
يكون خ���رًا على الع���راق ومن املفرت�س 

اأن تتم ال�شتفادة من هذه املبالغ«.
وحت���دث، عن »توج���ه حكومي م���ن اأجل 
دع���م املوازن���ة الت�شغيلي���ة بكمي���ات م���ن 
الأموال تعّد الأعلى يف العراق«، ويتوقع 
اأن »يت���م امل�ش���ي مب�شاريع مهم���ة خلدمة 

العراقين«.
»الو�ش���ع  اأن  اإىل  الكن���اين،  وم�ش���ى 
ال�شيا�ش���ي احلايل يعطي موؤ�ش���رات باأن 
املوازن���ة �ش���وف مت���ر م���ن دون ح�شول 
خالفات كبرة بن الكتل املتواجدة داخل 

جمل�س النواب«.
م���دد ف�شل���ه  ق���د  الن���واب  وكان جمل����س 
ي���رده  اأن  باأم���ل  �شه���ر  مل���دة  الت�شريع���ي 
م�ش���روع قان���ون املوازن���ة م���ن احلكومة 
الت���ي مل تتمكن لغاية الوق���ت احلايل من 

الت�شويت عليه.

 بغداد/ تميم الح�سن

انتقل���ت طه���ران الت���ي يزوره���ا رئي����س 
من���ذ  ال�ش���وداين  حمم���د  احلكوم���ة 
يوم���ن، م���ن التحذي���ر بعب���ور م�شلحن 
م���ن الرا�ش���ي العراقي���ة اىل الرتويج ل� 

»موؤامرة امريكية –اإ�شرائيلية«.
غ���ر  ال�شالمي���ة  اجلمهوري���ة  وتب���دو 
مقتنع���ة باإمكاني���ة بغ���داد ال�شيطرة على 
ال�شري���ط احل���دودي امل�شرتك م���ع اإقليم 
كرد�شت���ان وال���ذي يبل���غ طول���ه اأكرث من 

700 كم.
وعلى هذا ال�شا�س فان هناك ترجيحات 
بانتق���ال العمليات الع�شكري���ة اليرانية 
م���ن احل���دود اىل داخل العم���ق العراقي 

مب�شافات قد تتجاوز ال� 100 كم.
ويقول م�شوؤولون حزبيون �شيعة وكرد 
وم�شتقل���ون ب���ان هن���اك »نواي���ا اخرى« 
وراء اث���ارة ق�شية املعار�شة الكردية يف 

هذا التوقيت.
ويف ت�شريح لفت �ش���كك املر�شد الأعلى 
للجمهوري���ة الإ�شالمي���ة عل���ي خامنئي، 
حمم���د  ال���وزراء  رئي����س  لقائ���ه  خ���الل 
ال�شوداين يف طه���ران، يف قدرة العراق 

على �شبط احلدود بن البلدين.
وق���ال خامنئ���ي بح�ش���ب مانقلت���ه وكالة 
»ارنا« اليرانية، »ناأ�شف لتعري�س اأمننا 
للخط���ر انطالق���ا م���ن مناط���ق عراقي���ة، 
واحلل هو ب�شط حكومة العراق �شلطتها 

على تلك املناطق«.
جمي���ع  تنفي���ذ  »�ش���رورة  عل���ى  واأك���د 
التفاق���ات املربم���ة يف وق���ت �شابق بن 
طه���ران وبغ���داد، كم���ا ح���ذر م���ن بع�س 
النواي���ا التي ل ترغب يف ح�شول اتفاق 

وتعاون بن هذين البلدين«.
وكان ال�شوداين الذي و�شل طهران يوم 
الثالث���اء املا�ش���ي، �ش���دد عل���ى اأن بالده 
ل���ن ت�شم���ح لأي���ة جمموع���ات اأو اأطراف 
ب���اأن ت�شن هجم���ات على اأرا�ش���ي اإيران 

انطالقا من العراق.
ونفى قيادي يف حزب الدعوة يف حديث 
ل�)املدى( طلب عدم ن�شر ا�شمه، ان »تقوم 
طه���ران بتنفيذ هجوم ب���ري وا�شع« كما 

يجري احلديث عنه منذ ايام.
ب�ش���كل  طه���ران  »ت�شتخ���دم  ان  وتوق���ع 
مكثف الطائرات امل�شرة �شد اجلماعات 

الكردية املعار�شة يف اإقليم كرد�شتان«.
كم���ا ا�ش���ار اىل امكاني���ة »تنفي���ذ القوات 
اخلا�ش���ة اليرانية هجمات داخل العمق 

العراقي حتى كرك���وك -تبعد نحو 130 
كم ع���ن احل���دود اليرانية-�ش���د اهداف 

حمددة«.
واك���د القي���ادي يف ح���زب الدع���وة الذي 
�شعوب���ة  املالك���ي،  ن���وري  يتزعم���ه 
ال�شيطرة على احلدود مع اإيران، م�شرا 
اىل ان���ه »يف زم���ن النظ���ام ال�شاب���ق كنا 
نح���ن حزب الدع���وة ندخ���ل ونخرج من 
ي�شتطي���ع  ان  دون  الع���راق  اىل  اإي���ران 

�شدام بعنجهيته ان يوقفنا«.
وكانت )املدى( قد ك�شفت جزءا من خطة 
التعزيزات التي اأطلقها العراق ال�شبوع 
املا�ش���ي على احل���دود، والت���ي تت�شمن 
تقلي�س الفراغات بن النقاط الع�شكرية، 

وزيادة 30 خمفرًا.
الدع���وة  ح���زب  يف  القي���ادي  ويق���ول 
موؤام���رة  هن���اك  ان  تعتق���د  »طه���ران  ان 

اإقلي���م  م���ن  تنف���ذ  امريكية-ا�شرائيلي���ة 
كرد�شت���ان �ش���د اجلمهوري���ة ال�شالمية 
وهي وراء التظاه���رات امل�شتمرة منذ 3 

اأ�شهر يف اإيران«.
و�شبق ان ق�شفت اإيران يف اآذار املا�شي، 
بناي���ة مدنية يف اربيل ادع���ت بانها مقر 

للمو�شاد )املخابرات الإ�شرائيلية(.
و�ش���كل الربمل���ان اآن���ذاك، جلنة م���ن عدة 
جهات �شيا�شية وخل�شت اىل نفي وجود 
اي ن�ش���اط ا�شرائيل���ي يف القلي���م، وان 
املكان الذي مت ا�شتهدافه هو منزل لرجل 

اأعمال كردي.
وكان املتح���دث با�ش���م وزارة اخلارجية 
الإيراني���ة نا�ش���ر كنعاين، اأك���د اأن بالده 
اتخ���اذ  ع���ن  الع���راق  باإع���الن  »ترح���ب« 

قرارات لتاأمن احلدود.
وذكر املتح���دث، خالل موؤمت���ر �شحفي، 

اأن »اإقلي���م كرد�شت���ان الع���راق ج���زء من 
الأرا�شي العراقي���ة واحلكومة العراقية 
احل���دود  اأم���ن  �شم���ان  ع���ن  م�شوؤول���ة 
امل�شرتك���ة ب���ن البلدي���ن«، وفق���ا لوكال���ة 

الأنباء الإيرانية )اإرنا(.
وتاب���ع: »�شمعنا اأنباء عن قرار احلكومة 
ح���دود  عل���ى  قواته���ا  لن�ش���ر  العراقي���ة 
الإقلي���م، وناأمل اأن يت���م ذلك ونرحب به، 
واإذا كان���ت احلكوم���ة العراقي���ة بحاجة 
اإىل م�شاعدة فنية يف هذا ال�شدد، فنحن 

على ا�شتعداد لتقدمي امل�شاعدة لها«.
و�شب���ق ان ت�شرب���ت انباء ع���ن حت�شي���د 
»غ���ر م�شب���وق« للق���وات اليرانية على 
طه���ران  وكاأن  ب���دا  العراقي���ة،  احل���دود 

ت�شتعد للحرب.
يف غ�ش���ون ذلك ا�ش���ار م�ش���وؤول حزبي 
ك���ردي يف حدي���ث ل�)امل���دى( طل���ب عدم 

»عملي���ات  ان  اىل  ال�ش���ارة اىل هويت���ه 
اإقلي���م  �ش���د  عقوب���ات  ه���ي  الق�ش���ف 

كرد�شتان«.
م���ن  احلزب���ي  امل�ش���وؤول  وا�شتغ���رب 
ا�شتمرار الق�ش���ف »رغم دخول الحزاب 
الكردية يف حتالف مع القوى ال�شيعية«، 
لكن���ه ف�شر تل���ك الهجمات بانه���ا »ب�شبب 
رف����س بع����س اجلهات وج���ود الكرد يف 

التحالف«.
وع�شي���ة زي���ارة رئي����س احلكومة حممد 
ال�ش���وداين طه���ران، كان ائت���الف ادارة 
الدولة الذي ي�ش���م كل القوى ال�شيا�شية 
با�شتثناء التيار ال�شدري، قد اجتمع يف 
منزل الرئي����س الراحل ج���الل طالباين، 
ناق����س التهدي���دات اليراني���ة بح�ش���ور 

الحزاب الكردية.
وبح�ش���ب ت�شريب���ات و�شل���ت ل�)امل���دى( 

ف���ان طه���ران واأط���راف عراقي���ة موؤي���دة 
للجمهورية ال�شالمية »غر را�شية« على 
�شيا�شة ال�ش���وداين والإط���ار التن�شيقي 

خ�شو�شًا مع الوليات املتحدة.
وكان وف���د م���ن الكونغر����س المريك���ي 
قد التق���ى ال�شوداين موؤخ���را يف بغداد، 
و�شب���ق ان ادان���ت وا�شنط���ن الهجم���ات 

اليرانية على احلدود.
وتعتقد اإيران ان وا�شنطن تريد تقلي�س 
نفوذه���ا يف الع���راق بزي���ادة التعامالت 

التجارية وتو�شيع عمل �شركات النفط.
وعلى هذا ال�شا����س فان جماعات مقربة 
م���ن طه���ران كانت ق���د انتق���دت اللقاءات 
وال�شف���رة  ال�ش���وداين  ب���ن  املتك���ررة 
المريكي���ة يف بغداد الين���ا رومانو�شكي 
)جت���اوزت الربع���ة لق���اءات يف غ�شون 

�شهر(.

زي����ارات  اجلماع����ات  تل����ك  واعت����ربت 
عل����ى  »�شغ����ط  بانه����ا  رومانو�شك����ي 
»انق����اذه«،  اىل  ودع����ت  ال�ش����وداين« 
فيم����ا ب����داأت اإي����ران بح�ش����ب وجهة نظر 
الإطار التن�شيق����ي، بتخريب العالقة مع 

وا�شنطن.
ووف����ق ما ذك����ر م�شوؤول����ون يف »الإطار« 
ل�)امل����دى( يف وق����ت �شاب����ق، ف����ان »مقتل 
�شتيف����ن ت����رول )مواط����ن امريك����ي قت����ل 
يف الك����رادة قب����ل ا�شبوع����ن م����ن قب����ل 
جمهول����ن( وال�شغ����ط على من����ع ظهور 
التحقيق����ات ه����و �شمن م�ش����روع تعطيل 

العالقات مع امريكا«.
كم����ا تن����درج، وفق م����ا ت����راه اأطراف يف 
الق�ش����ف  عملي����ات  التن�شيق����ي،  الإط����ار 
والتهديد باجتي����اح العراق حتت ذريعة 
مالحق����ة املعار�شة، �شم����ن منهج تعكر 

العالقات اجلديدة مع الغرب.
وكان »الإطار« قد فو�س رئي�س احلكومة 
بالتفاهم مع وا�شنطن مقابل تعهد الول 
مبن����ع م����ا يطل����ق عليه����م ب�«املقاومة« من 
مهاجمة البعثات وامل�شالح الجنبية يف 

العراق.
اىل ذل����ك قال مثال الألو�ش����ي وهو نائب 
ان  )امل����دى(،  م����ع  حدي����ث  يف  �شاب����ق 
الهجم����ات اليراني����ة »ر�شال����ة اىل تركيا 
م����ن  املخ����اوف  ت�شاطره����ا  اإي����ران  ب����ان 
املعار�شة الكردية والبلدين بحاجة اىل 

عالقات اأعمق ملعاجلة هذا امللف«.
و�شن����ت تركي����ا بالتزام����ن م����ع ت�شاع����د 
التهدي����دات ايرانية، هجوما وا�شعا �شد 
مق����رات املعار�ش����ة الكردي����ة لأنق����رة يف 

�شمايل �شوريا والعراق.
واعلن����ت تركي����ا اأم�����س، ع����ن حتيي����د ما 
اأ�شمته����ا »م�شوؤول����ة ا�شتخباراتي����ة« يف 
تنظي����م »بي كي كي« وه����و حزب العمال 
الكرد�شت����اين املعار�����س لأنق����رة، فاطمة 
�شم����ايل  خا�ش����ة  عملي����ة  يف  اأون����ور، 

العراق.
ت�شع����ى  »طه����ران  اللو�ش����ي:  وا�ش����اف 
بتلك الهجمات اىل زي����ادة النق�شام بن 
امري����كا  وتدف����ع  واربي����ل،  ال�شليماني����ة 
باملقابل اىل الع����ودة اىل التفاو�س على 

امللف النووي«.
واكد النائب ال�شابق ان: »اإيران تخ�شى 
من حتالف اقليمي �شد مفاعلها النووي 
خ�شو�ش����ا مع ع����ودة بنيام����ن نتنياهو 
)املكلف برئا�شة الوزارة اجلديدة( على 

راأ�س حكومة ا�شرائيل«.

اإيران ت�ستثمر ملف المعار�سة الكردية لتخريب العالقات العراقية- الأمريكية

طهران لم تقتنع باإجراءات بغداد على الحدود وقد تنفذ عمليات 
»منتخبة« بعمق اأكثر من 100 كم

 بغداد/ نباأ م�سرق

انتهى اجتماع وزاري، اأم�س الأربعاء، اإىل 
تو�شيع اخلطة الزراعية ال�شتوية باإ�شافة 
متخ�ش����س  يوؤك���د  فيم���ا  دومن،  ملي���وين 
مبج���ال املي���اه اأن كمي���ات المط���ار الت���ي 
هطل���ت مل ت�شهم كثرًا يف زي���ادة اخلزين 

ال�شرتاتيجي للبالد.
وذك���رت خلية الإع���الم احلكومي يف بيان 
تلقت���ه )امل���دى(، اأن »وزير امل���وارد املائية، 
عون ذياب عبد الله، تراأ�س اجتماع اللجنة 
الدائم���ة امل�شرتك���ة ب���ن وزارت���ي امل���وارد 

املائية والزراعة«.
واأ�ش���اف البي���ان، ان »الجتم���اع خ�ش�س 
للنظر بتو�شعة اخلط���ة الزراعية ال�شتوية 

لهذا العام«.
واأ�ش���ار، اإىل اأن »ذل���ك جاء بن���اء على قرار 
جمل�س ال���وزراء، والذي حدد اإعادة النظر 
ي���وم  بع���د  ال�شتوي���ة  الزراعي���ة  باخلط���ة 
25 م���ن �شه���ر ت�شري���ن الث���اين، يف �شوء 

امل�شتجدات للموقف املائي«.
ولف���ت البي���ان، اإىل اأن »الوزارتن اتفقتا، 
على اإ�شاف���ة م�شاحة ملي���ون دومن للخطة 
الزراعية ال�شتوية املقّرة، لت�شبح امل�شاحة 
الكلي���ة املزروع���ة بالعتم���اد عل���ى املي���اه 

ال�شطحية )2،500( مليون دومن«. 
و�ش���دد، على اأن »ذلك ياأتي نتيجة للتح�شن 
الن�شب���ي بالواردات املائية نتيجة لت�شاقط 
الت���ي  وال�شي���ول  الأمط���ار  م���ن  كمي���ات 
اجتاح���ت املحافظات خالل الأي���ام القليلة 

املا�شية«.
»املجتمع���ن  اأن  اإىل  البي���ان،  وم�ش���ى 
اأك���دوا الرتكي���ز عل���ى امل�شاح���ات الواقعة 
على �ش���دور الأنهر واجل���داول والقنوات 

الرئي�شة«.
م���ن جانب���ه، ذك���ر الباح���ث املائ���ي ع���ادل 
املخت���ار، اأن »هن���اك نوع���ان م���ن الأمطار، 
الأول هي التي هطل���ت على املدن و�شببت 

�ش���وء  ب�شب���ب  وان�ش���دادات  الإ�ش���كالت 
الإدارة كما ح�شل يف كركوك وبغداد وهو 

اأمر يتكرر كل عام«.
وتابع املخت���ار، اأن »النوع الثاين الأمطار 
التي تخ���زن يف ال�شدود، وخ�شو�شًا التي 
تهط���ل على �شام���راء �شماًل حت���ى احلدود 

العراقية مع دول اجلوار«.
الت���ي  الأمط���ار  »اأم���ا  اأن���ه  اإىل  واأ�ش���ار، 
ت�شق���ط جن���وب �شامراء، تك���ون لأجل ري 
املزروع���ات، بالتزام���ن م���ع ب���دء املو�ش���م 
ال�شتوي وانتظار الفالحن لهكذا اأمطار«.

م���ن  الث���اين  »اجل���زء  ان  املخت���ار،  وب���ن 
تغذي���ة  اإىل  يذه���ب  اجلنوبي���ة  الأمط���ار 
الأهوار ودع���م املوقف لها، ف�شاًل عن جزء 
ثال���ث لدف���ع الل�ش���ان امللح���ي يف الب�ش���رة 

وتغذيته باملياه العذبة«.
واأك���د، ان »وزارة امل���وارد املائية يفرت�س 
به���ا اأن تقلل الإطالقات خالل الأمطار التي 
�شاع���دت يف ري املزروع���ات لكنن���ا ن���رى 
اأن ال���وزارة م�شتم���رة يف دف���ع الطالقات 
وو�شل���ت اإىل اأكرث م���ن 500 مرت مكعب«. 
وي���رى املخت���ار، اأن »هذا يعن���ي اأن كميات 
الأمط���ار الت���ي هطل���ت لي�شت كب���رة، ول 
ميكن ال�شتف���ادة منها يف اخلزن اأو اإكمال 

الري الأول للمزروعات«.
واأك���د، اأن »وزي���ر امل���وارد املائي���ة ال�شابق 
مهدي احلمداين كان قد �شرح باأن العراق 

مقبل على مو�شم جفاف جديد«.
الت�شريح���ات  »ه���ذه  ان  املخت���ار،  ويج���د 
لأن  قليل���ة،  �شتك���ون  الأمط���ار  اأن  ترج���ح 
الوزارة لديها معلوم���ات من جهات معنية 

بالطق�س عن و�شع المطار م�شبقًا«.
وكان���ت توقعات هيئة الأن���واء اجلوية قد 
اأ�ش���ارت اإىل ا�شتم���رار املوج���ات املطري���ة 
خ���الل الأي���ام املقبل���ة، فيم���ا توؤك���د وزارة 
املي���اه  م���ن  الكمي���ات  اأن  املائي���ة  امل���وارد 
املتواف���رة حالياً ل ت�ش���كل اأكرث من 14% 

من اخلزانات العراقية.

مراقبون: الأمطار لم ترفع الخزين المائي

اجتماع وزاري ينتهي لزيادة 
الخطة الزراعية بمليوني دونم

»وثيقة التفاق ال�سيا�سي« ح�سمت جميع النقاط الخالفية ب�ساأن القانون

نّواب: العطلة الت�شريعية توؤّجل اإقرار الموازنة اإلى اآذار المقبل

مجل�س النواب ي�شتعد للدخول في عطلة ت�شريعية جديدة

ا�شتمرار االعتداءات التركية وااليرانية رغم االدانات الم�شتمرة من االمم المتحدة
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�إع����������ان����������ات

 بغداد/ املدى

احل���رب  "ق�شايا  اأن  ال��ب��ي��ان،  واأ����ش���اف 
التي  العاملية  الظواهر  م��ن  تعد  وال�شالم 
ب����رز اله���ت���م���ام ب��ه��ا يف اأع���ق���اب احل���رب 
عقد  يف  اأركانها  وتبلورت  الثانية  العاملية 

الت�شعينيات من القرن املن�شرم".
اأ�شار، اإىل اأن "ذلك بعد اأن �شهد العامل انهيار 
ج���دار ب��رل��ن وخ�����ش��وع ال��ع��امل ل��ت��اأث��رات 
جعلت  التي  املتوح�شة  الراأ�شمالية  العوملة 
عامل  و�شعوب  ع��ام  ب�شكل  ال��ع��امل  �شعوب 
اجل���ن���وب ب�����ش��ك��ل خ��ا���س و���ش��ط م��ع��ان��اة 
اخلارجية  التدخالت  وك��رة  الأم��ن  انهيار 
اأ�شرت  داخلية  وانق�شامات  حروبًا  لت�شهد 
الب�شري  مالها  راأ���س  فقدان  اإىل  واأدت  بها 

وجعلتها تواجه حتديات جلية للعيان".
زال��ت  وم��ا  كانت  "التحديات  اأن  واأردف، 
تنبئ بتفاقم حالتها يف اأزمة الطاقة واأزمة 
والت�شحر  امل��ن��اخ  تغير  واأزم����ة  ال��غ��ذاء 
ال�شتقرار  عدم  ظاهرة  تغول  اإىل  املوؤدية 
اأ���ش��اب  ال���ذي  التهتك  من�شوب  وارت���ف���اع 
م��ن��ظ��وم��ت��ه��ا ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة والق��ت�����ش��ادي��ة 

والجتماعية والثقافية".
اأن  م���ف���اده  "اإدراك  اإىل  ال��ب��ي��ان،  ول��ف��ت 

)ال�شيا�شات  وم�شتقاتها  الدولية  العالقات 
– ال�������ش���ي���ا����ش���ات اخل���ارج���ي���ة  ال����دول����ي����ة 
ال�شرتاتيجية- ال�شيا�شات  الدبلوما�شية، 

معادلة  بها  تتحكم  واجليو�شرتاتيجية( 
اأن  ع��ل��ى  و����ش���دد،  والتعاون".  ال�����ش��راع 
دائ��رة  اإىل  اأق��رب  ي��زال  ول  ك��ان  "العراق 
ال���ت���ع���اون يف  اإىل دائ�����رة  ال�������ش���راع م��ن��ه 
منظومة العالقات الدولية فمرة يكون طرفًا 
يف ال�شراعات والأخرى يكون جغرافية لها 
وهو اليوم حلبة ل�شراعات اإقليمية ودولية 
الأمر الذي ي�شلب منه الإرادة وي�شل عنده 
القدرة يف اأن يلعب عمليًا دور الو�شيط رغم 
كموقف  يعلن،  اأن  من  مينعه  ل  ذلك  كل  اأن 

فقط انه م�شتعد للعب هذا الدور".
ونوه البيان، اإىل اأن "العراق من م�شلحته 
املتخا�شمن  ب��ن  ح���وار  �شاحة  ي��ك��ون  اأن 
من  يتخل�س  كيما  وال��دول��ي��ن  الإقليمين 

كونه �شاحة �شراع فيما بينهم".
واأو�شح، اأن "ت�شخي�س احلال بهذا ال�شاأن 
ال�شيا�شي  اخل��ط��اب  وح��دة  اأن  اإىل  ي�شر 
مفقودة  تكون  اأن  تكاد  للعراق  اخل��ارج��ي 
ن�شاأت  متعددة  ولءات  اف��رزت��ه��ا  لأ���ش��ب��اب 
اإمكانية  مفادها  قا�شرة  دول��ي��ة  روؤي���ا  م��ن 
ج��ع��ل ال��ع��راق واح���ة ا���ش��ت��ق��رار يف ب���وؤرة 

البيان،  وزاد  ودولية".  اإقليمية  �شراعات 
يتفاعل وقد  يزال  ما  الداخلي  "احلراك  اأن 
وطرفًا  �شريكًا  العراق  ليكون  المر  يطول 
ال�شلم  ل��ب��ن��اء  ال��ت��ع��اون  دائ����رة  ف��اع��اًل يف 
والمن وال�شتقرار يف املنطقة والعامل مما 
للوقوف  �شعبنا  مع  عامليًا  ت�شامنًا  يتطلب 
يتعر�س  التي  امل�شتمرة  ال��ع��دوان��ات  �شد 
بعدها". وبن،  وما  اجل��وار  بلدان  من  لها 
ان "بالدنا تواجه حتديات �شديدة التعقيد 
من  �شيما  ل  اخلارجية  التدخالت  ب�شبب 
الداخلية  ال�����ش��وؤون  يف  اجل���وار  دول  قبل 
الأخ���رة  ال��ف��رتة  تنامت يف  وق��د  ل��ب��الدن��ا 
تركيا  اأرا�شينا من  اعتداءات خطرة على 

واإي��ران يرافق ذلك ع��دوان اخر يتمثل يف 
عدم ح�شول بالدنا على ح�شتها القانونية 

من املياه".
واأورد البيان، ان "العراق ميثل بلد امل�شب 
فيما  وال��ف��رات  دجلة  التاريخين  للنهرين 
يف  املغذية  الأن��ه��ر  م�����ش��ارات  تغير  ج��رى 

الأرا�شي الإيرانية".
"حياة النا�س مهددة ب�شبب هذه  اأن  وذكر، 
التي  بالدنا  حالة  ت�شتغل  التي  ال�شيا�شات 
املعروفة"،  الزم����ات  م��ن  ا���ش��ك��اًل  ع��ا���ش��ت 
الزراعية  الأرا���ش��ي  "م�شاحة  ان  م��وؤك��دًا 
ال�شحي  ت�شيق والت�شحر يزداد والو�شع 
و�شع  ظل  يف  يرتاجع  املياه  نق�س  ب�شبب 

لإيجاد  تاأثرها  الأممية  املنظمة  فيه  فقدت 
حلول للمنازعات".

تاريخية  حقبة  "يف  العي�س  ع��ن  وحت��دث 
مو�شوعن  والتنمية  ال�شلم  فيها  مي��ث��ل 
اأ�شا�شين يف عامل بلغ تعداد �شكانه ثمانية 
من  ال�شلم  لتحقيق  بد  ول  ان�شان  مليارات 

تعاي�س اأ�شا�شه تبادل املنفعة وامل�شاواة".
بن  ال�شراع  "مو�شوعة  اأن  البيان،  وتابع 
اأهميتها  فقدت  للجدل  املثرة  احل�شارات 
الهيمنة  بعد  املن�شرمن  العقدين  خ��الل 
الأحادية لكنها ت�شتعيد بع�شًا من وجاهتها 
ل  ق��ادم  الق��ط��اب  متعدد  ع��امل  يف  الفكرية 
"من�ش�وب  ت��زاي��د  ع��ل��ى  و���ش��دد،  حمالة". 

والثقافي�ة  والديني�ة  العن�ش�رية  النزع�ة 
خمتل�ف  ف�ي  الت�ح�ولت  افرزت�ه  ما  ب�ش�بب 
ب�����ل�����دان ال�����ع�����ال�����م ف�����ي ظ�����ل ال��ع��ومل�����ة غي�ر 
دائ�رة  و�ش�عت  الت�ي  والقطبي�ة  الإن�ش�انية 
الفرعي�ة عل�ى  الهوي����ات  فتق�دمت  احل�روب 
اأن  البيان،  وي��رى  الوطني�ة".  الهوي���ات 
من�اطق  ف�ي  اأ�شبحا  والإره�����اب  "العنف 
متع�ددة م�ن ال�ع�ال�م اأب�رز �ش�مات التح�ولت 
احلا�شلة وازدادت النزع�ة العن�ش�رية �ش�د 
للحي�اة  ف�ر�س  ع�ن  الب�احثن  امل�ه��اجرين 
والم�ن بع�د ان انتج�ت العومل�ة و�شيا�ش�ات 
انع��دام  املتوح�ش�ة  والراأ�شمالية  التميي�ز 
والبطالة".  الفقر  م�شاحة  وات�ش�اع  الم�ن 

حق  م��ع  الكامل  "الت�شامن  البيان،  واأك���د 
ب�شالم  العي�س  يف  الفل�شطيني  ال�شعب 
ال�شيادة  كاملة  الوطنية  دولته  وتاأ�شي�س 
ع��ل��ى ح���دود ال���راب���ع م��ن ح���زي���ران 1967 
لالحتالل  ادانتنا  الوقت  نف�س  يف  ونعلن 
العن�شرية  وال��ت�����ش��رف��ات  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

الغا�شمة �شد ال�شعب الفل�شطيني".
ودعا، اإىل "الوقوف مع "ال�شعب ال�شوداين 
دولته  بناء  اج��ل  م��ن  امل�شروع  ن�شاله  يف 
امل��دن��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة وت��ع��زي��ز ال�����ش��ل��م 
وامل�شاواة  العدل  على  القائم  الجتماعي 
على  ال��ع��دوان  �شد  وال��وق��وف  ابنائه،  بن 
�شوريا  يف  الأجنبي  التدخل  و�شد  اليمن 
وليبيا ونت�شامن مع ن�شال ال�شعوب يف كل 
ان  البيان،  وا�شتطرد  لنيل حريتها".  مكان 
الوليات  تفر�شها  التي  احل�شار  "�شيا�شة 
اأي  �شد  معها  ال�شالعة  وال���دول  املتحدة 
الن�شان  حلقوق  خرقًا  ت�شكل  اإمن��ا  �شعب 
ه��ذه  ادان����ة  اىل  ال����دويل  املجتمع  ون��دع��و 

ال�شيا�شات".
وطالب، ب� "تن�شيق اجلهود العاملية ملكافحة 
ت�شطلع  اجلهود  وهذه  والتطرف  الإرهاب 
على  ت�شغط  ان  وي��ن��ب��غ��ي  ال�����ش��ع��وب  ب��ه��ا 
واملعنية  الدولية  واملوؤ�ش�شات  احلكومات 
اأ�شاليب  لتعرية  والم����ن  ال�����ش��الم  بحفظ 
و�شيلة  الإره�����اب  وا���ش��ت��خ��دام  امل��خ��ادع��ة 

لتحقيق غايات �شيا�شية".
على  احلفاظ  "اأهمية  على  البيان،  و�شدد 
لكل  احل�����ش��اري  والرث  ال��ث��ق��ايف  ال���رتاث 
���ش��ع��ب م��ن ���ش��ع��وب ال��ع��امل وح��م��اي��ت��ه من 

خماطر العوملة املتوح�شة".
ل��دول  ب��دي��ل  "ل  اأن���ه  اإىل  ال��ب��ي��ان،  وم�شى 
اجل��ن��وب ع��ن ال��ع��م��ل امل�����ش��رتك وال��ت��ع��اون 
اقت�شادية حتمي �شعوبها  لإن�شاء منظمات 
ولبناء  امل��ع��ومل  امل���ال  راأ����س  ا�شتغالل  م��ن 
ال�شالم  وتعزيز  م�شتدامة  تنمية  وحتقيق 
�شروط  م��ن  �شرطًا  ي��ع��دان  ال��ل��ذان  والم���ن 
ال���ش��ت��ق��رار و����ش���رورة ل��ب��ن��اء احل�����ش��ارة 

واإر�شاء قواعد التقدم الإن�شاين".

�لإن�سان حلقوق  خرقًا  تعّد  �حل�سار  فر�ض  �سيا�سة  و�لت�سامن":  "�ل�سلم 

دعا المجل�س العراقي لل�ضلم والت�ضامن دول الجنوب اإلى 
العمل الم�ضترك والتعاون لإن�ضاء منظمات اقت�ضادية تحمي 

�ضعوبها، موؤكداً اأن �ضيا�ضة الح�ضار التي تفر�ضها الوليات 
المتحدة والدول ال�ضالعة معها �ضد اأي �ضعب اإنما ت�ضكل خرقًا 
لحقوق الن�ضان. وذكر المجل�س في بيان له تلقته )المدى(، 
اأن "المجل�س العراقي لل�ضلم والت�ضامن �ضارك في الموؤتمر 22 

لمجل�س ال�ضلم العالمي، والقى خالله كلمة عن مو�ضوعات 
مختلفة".

وفد المجل�س العراقي لل�ضلم والت�ضامن

 بابل/ املدى

اأعلن وزي���ر الزراعة عبا�س ج���ر العلياوي، 
اأم����س الأربعاء، عن ا�شتح�شال املوافقة على 
تعوي����س �شب���ع حمافظات ت�ش���ررت باأمطار 
2018، وفيما اأ�ش���ار اىل ان منظومات الر�س 
املحوري���ة والثابت���ة قليل���ة ول ت�ش���د حاج���ة 
املزارع���ن، اأكد الدعم الكام���ل لقطاع الروة 

احليوانية.
وق���ال العلي���اوي يف كلم���ة له خ���الل زيارته 
ملحافظ���ة باب���ل، وتابعته���ا )امل���دى(، "اإنن���ا 
عملنا منذ ت�ش���لُّمنا الوزارة على دعم �شريحة 

الفالحن".
واأ�ش���اف، اأن "ذلك من خالل خطوات عديدة 
واأ�ش���درنا قرارات من جمل�س الوزراء لدعم 
الأ�ش���مدة واملبي���دات حيث مّت دعم الأ�ش���مدة 
واللقاح���ات   %75 واملبي���دات   %50 بن�ش���بة 

."%100
واأ�ش���ار العلي���اوي، اإىل "ا�شتح�ش���ال ق���رار 
اأن  �ش���بق  حمافظ���ات  ل�ش���بع  التعوي�ش���ات 
ت�ش���ررت من الأمطار يف الع���ام 2018، على 

اأمل اأن تدرج يف موازنة 2023".
وفيم���ا لف���ت، اإىل اأن���ه "قط���اع الزراعة يعزز 
املل���ف  ه���ذا  اأدي���ر  اإذا  والتنمي���ة  القت�ش���اد 
ب�ش���ورة ناجحة وفاعلة"، ب���ّن اأن "الوزارة 
جادة ب���اأن يكون هذا القطاع له دور كبر يف 

عملية التنمية وتوفر فر�س العمل".
واأك���د العلي���اوي، اأن "ال���وزارة كان���ت لديها 
خطوة ل�ش���ريحة ال�ش���اندين لوزارة الزراعة 
واملهند�ش���ن  البيطري���ن  الأطب���اء  م���ن 

الزراعين".
وحتدث، ع���ن اإكمال "كافة الإج���راءات التي 

تن�ش���ف هذه ال�ش���ريحة وبانتظ���ار اإدراجهم 
�ش���من املوازن���ة القادم���ة لأنه���م م�ش���مولون 

بقانون التدرج الطبي".
واأو�ش���ح العلي���اوي، اأن "ال���وزارة �ش���رعت 
�ش���من خطته���ا 2023 ب���اأن تذه���ب باجت���اه 

منظومات الر�س املحورية او الثابتة".
واأع���رب ع���ن اأ�ش���فه، لأن "ه���ذه املنظوم���ات 
حاج���ة  ت�ش���د  ول  كافي���ة  وغ���ر  قليل���ة 
املزارعن خ�شو�ش���ا يف حمافظات الو�ش���ط 
واجلن���وب". واأورد العلياوي، اأن "الوزارة 
لديها قرار من جمل�س الوزراء اأن يكون دعم 

كامل مل�شروع الر�س بالطرق احلديثة لي�شمل 
الأرا�شي املروية".

ون���وه، اإىل "وج���ود مذك���رات تفاه���م اأولية 
بهذا الأمر مع اإحدى ال�ش���ركات الإقليمية يف 

�شبيل ان�شاء معمل يف العراق".
لديه���ا  "ال���وزارة  اأن  العلي���اوي،  واأو�ش���ح 
مذكرة تفاهم اأي�ش���ًا مع وزارة ال�ش���ناعة من 
اأج���ل توف���ر املر�ش���ات املحورية م���ن خالل 
قرو�س مي�شرة من قبل امل�شرف الزراعي". 
"ال���وزارة كان له���ا ح�ش���ور  ونب���ه، اىل اأن 
احليواني���ة  ال���روة  قط���اع  يف  واهتم���ام 

والدواج���ن وكانت هناك زي���ارة ملعمل الذرة 
ال�شفراء يف بابل".

وم�ش���ى العلي���اوي، اإىل اأن "وزارة الزراعة 
وّجه���ت بتزويد املربن بالأع���الف مع الدعم 

الكامل لقطاع الروة احليوانية".
اإىل ذل���ك ذكر بيان للوزارة تلقته )املدى(، اأن 
اأعلنت ع���ن اإطالق جتهيز  "وزارة الزراع���ة 

الذرة العلفية ال�شفراء للمربن".
واأ�ش���اف البيان، اأن "ذلك يف معملي الكوت 
والعزيزية، �ش���من حمافظة وا�شط والتابعة 
ل�ش���ركة م���ا ب���ن النهري���ن العامة للب���ذور". 

واأ�ش���ار، اإىل اأن "ه���ذا الج���راء ح�ش���ل بعد 
جناح الفحو�شات املخترية لعينات حبوب 
ال���ذرة ال�ش���فراء العلفي���ة خمتري���َا من قبل 

دائرة الروة احليوانية".
تدع���و  "ال���وزارة  اأن  اإىل  البي���ان،  وم�ش���ى 
ومن خالل ال�ش���ركة، كافة املربن بالإ�ش���راع 
ل�ش���تالم ح�ش�ش���هم املقررة وح�ش���ب الكتب 

ال�شادرة من قبل مديريات الزراعة".
وكانت وزارة الزراعة قد اأكدت بذل ق�شارى 
اجلهود ل�ش���تدامة العملية الزراعية وتوفر 
امل�ش���تلزمات ال�ش���رورية للخط���ة الزراعي���ة 

للمو�شم الزراعي احلايل.
وذك���ر بي���ان لل���وزارة، اأن "العلي���اوي اطلع 
عل���ى خط���ة توف���ر وا�ش���تالم �ش���ماد ال���داب 
وح�ش���ب التف���اق م���ا ب���ن وزارة الزراع���ة-
ال�شركة العامة للتجهيزات الزراعية ووزارة 
ال�ش���ناعة واملعادن-ال�شركة العامة لالأ�شمدة 
"العلي���اوي  اأن  اإىل  واأ�ش���ار،  اجلنوبي���ة". 
اطل���ع اي�ش���ًا على اآلي���ة ال�ش���تالم والتجهيز 
واملزارع���ن  الفالح���ن  عل���ى  وتوزيعه���ا 
امل�ش���مولن �ش���من اخلطة الزراعية للمو�شم 
الزراع���ي 2022 - 2023 م���ن اأج���ل �ش���مان 
جناحه���ا وو�ش���ع احلل���ول للمعوق���ات التي 

تواجه تقدم وتطوير القطاع الزراعي".
و�شدد العلياوي، بح�شب البيان، على اأهمية 
م�ش���اعفة اجله���ود املبذول���ة من اأج���ل توفر 
وتزويده���ا  الزراعي���ة  امل�ش���تلزمات  كام���ل 
للفالح���ن واملزارع���ن واملدعوم���ة م���ن قبل 
الوزارة وجناح املو�ش���م الزراعي ف�ش���اًل عن 
حتقي���ق هدف الوزارة الأ�شا�ش���ي للو�ش���ول 
اإىل الكتف���اء الذاتي وتاأم���ن الأمن الغذائي 

للبلد.

�ملو�فقة على تعوي�ض �سبع حمافظات مت�سررة باأمطار 2018

وزير �لزر�عة في مبنى ديو�ن محافظة بابل �أم�س

المجل�س �ضارك في موؤتمر عالمي وطرح اأفكاره عن الو�ضع العراقي

وزير الزراعة: امل�ضي باجتاه منظومات الر�س املحورية اأو الثابتة 

الإقييليييييمييييين والييدولييييين املييتييخييا�ييضييميين  بييين  �ييضيياحيية حيييييوار  ييييكيييون  اأن  اليييعيييراق  ميي�ييضييلييحيية  مييين   
الييداخييلييييية الييي�يييضيييوؤون  يف  اجلييييييوار  دول  تيييدخيييالت  بيي�ييضييبييب  �يييضيييدييييدة  حتيييدييييات  تيييواجيييه  اليييبيييالد   
 الأرا�يييييييضيييييييي اليييييزراعييييييييييية تييي�يييضيييييييق واليييتييي�يييضيييحييير ييييييييييزداد والييييو�ييييضييييع الييي�يييضيييحيييي ييييراجيييع

 كربالء/ املدى

�ش���هدت البالد، اأم�س الأربعاء، حالة اعت���داء جديدة على 
املدر�ش���ن، فيم���ا قام���ت الق���وات الأمني���ة بالق���اء القب�س 
عل���ى املتهمن باحل���ادث. وانت�ش���ر يف مواقع التوا�ش���ل 
الجتماع���ي فيدي���و يظه���ر ا�شخا�ش���ًا يقتحم���ون ثانوية 
البي���ان يف كرب���الء يعت���دون عل���ى مالكه���ا التدري�ش���ي ب� 
"قوة من  اأن  الرتبي���ة،  لوزارة  بي���ان  "الع�ش���ي". وذكر 
الأجه���زة الأمني���ة التابع���ة ملحافظ���ة كرب���الء تدخلت يف 
حادثة ثانوية البيان التي تعر�ش���ت اأم�س اىل اقتحام من 
قب���ل بع�س اولياء الأمور". واأ�ش���اف البيان، اأن "احلرم 
املدر�ش���ي مقد�س، ولبد من احلفاظ على هيبة املوؤ�ش�ش���ة 

التعليمي���ة واإبعاده���ا ع���ن امل�ش���اكل الت���ي ق���د حتدث بن 
احلن والآخر". و�شدد، على اأهمية "احلفاظ على ارواح 
ابنائن���ا الطلبة واملالكات التدري�ش���ية الذين هم امانة يف 
اعناقن���ا". ويوا�ش���ل البيان، اأن "وزي���ر الرتبية اإبراهيم 
نام����س اجلب���وري اأع���رب عن تقدي���ره و�ش���كره لالأجهزة 
الأمنية يف املحافظة بكافة �ش���نوفها، ل�شرعة ا�شتجابتهم 
ومعاجل���ة احلادث���ة واعتقال املت�ش���ببن بذلك". وم�ش���ى 
البيان، اإىل اأن "اجلبوري اأكد اأن الوزارة �شتبقى مدافعة 
عن حماية احلرم املدر�شي وقد�شيته من اأي جتاوز". من 
جانبه���ا، اأفاد بيان ل�ش���رطة كربالء، ب���اأن "مفارزها القت 
القب�س على اأطراف امل�ش���اجرة التي ح�شلت قرب ثانوية 

البيان للبنن يف منطقة الإبراهيمية".

واأ�ش���اف البيان، اأن "�ش���رطة املحافظة �شت�شرب بيد من 
حديد �ش���د كل من ت�ش���ول له نف�شه امل�ش���ا�س باأمن املدينة 
وا�شتقرارها". يف حن، قال ع�شو جلنة الرتبية النيابية 
حممود ح�ش���ن القي�ش���ي يف بيان تلقته )املدى(، "تابعنا 
بكث���ر من الأ�ش���ف اأنباء اقتح���ام عدد من ال�ش���باب الذين 
يحملون الهراوات والع�ش���ي واحلج���ارة لثانوية البيان 
يف منطقة الإبراهيمية بكربالء، واعتدائهم على مالكاتها 

التدري�شية وطلبتها بال�شرب والكالم اجلارح".
واأ�ش���اف القي�ش���ي، "اإنن���ا ن�ش���تنكر وندين ه���ذه الأفعال 

الهمجية وغر الأخالقية واملهينة لأقد�س مهنة".
وطالب وفق البيان وزارة الرتبية "باإجراء حتقيق عاجل 
باحلادث���ة واإع���الن النتائ���ج لل���راأي العام لتتم حما�ش���بة 

هوؤلء على اقتحامهم للمدر�ش���ة من اأج���ل منع تكرار مثل 
ه���ذا احل���ادث امل�ش���يء اإىل �ش���معة العملي���ة الرتبوية يف 
العراق". واأ�ش���ار القي�ش���ي، اإىل "لق���اء كان قد جمعنا مع 
وزي���ر الداخلي���ة عبد الأمر ال�ش���مري قب���ل يومن نوهنا 
خالله اإىل �ش���رورة توفر عنا�ش���ر احلماية الأمنية؛ لكل 
املدار�س على امتداد خارطة البالد". ودعا، اإىل "�شرورة 
تفعيل قانون حماي���ة املعلم حفاظا على العملية الرتبوية 
و�شيانة لقد�شية هذه املهنة". وانتهى القي�شي، اإىل "اأننا 
ناأم���ل من قواتن���ا الأمني���ة التدّخل ملنع تكرار ه���ذا الفعل 
امل�ش���ن، مع �ش���رورة حما�ش���بة املتورطن وال�شرب بيد 
من حديد �ش���د كل من ت�ش���ّول له نف�ش���ه اقتح���ام املدار�س 

والعتداء على مدّر�شيها وطلبتها وترويعهم".

القوات الأمنية تعلن اعتقال املتورطن باحلادث

�أولياء �أمور طلبة يقتحمون مدر�سة يف كرباء ويعتدون على كادرها بالع�سي

وزارة الداخلية / الدائرة القانونية 
محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية 

للمنطقة الثالثة 
اإعيييالن

الى المتهم الهارب المالزم )حيدر س��عدون مجيد جياد( لما كنت متهم وفق 
أح��كام الم��ادة )32( م��ن ق.ع.د رقم )14( لس��نة 2008 وبم��ا ان محل تواجدك 
مجه��والً اقتض��ى تبليغك بواس��طة هذا اإلع��الن على ان تحض��ر أمام هذه 
المحكمة خالل مدة ثالثون يوماً اعتباراً من تاريخ تعليق هذا اإلعالن في محل 
اقامت��ك ومقر عملك وتجيب ع��ن التهمة ضدك وعند عدم حضورك س��وف 
تج��ري محاكمتك غيابياً وتحج��ز أموالك المنقولة وغي��ر المنقولة ويحكم 
باس��قاطك من الحق��وق المدنية ويطل��ب من الموظفي��ن العموميين ألقاء 
القب��ض عليك أينما وجدت وتس��ليمك الى أقرب س��لطة وال��زام المواطنين 
الذين يعلمون بمحل تواجدك اخبار السلطات عنك وفق المادة )69( من قانون 

أصول المحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخلي رقم )17( لسنة 2008. 

رئي�س محكمة 
قوى الأمن الداخلي الثانية للمنطقة الثالثة

اإعييييالن
ق��دم المدع��ي )يونس محمد ع��واد( طلباً ي��روم فيه 
تبدي��ل )اللقب( من )الجبوري( الى )الطائي( فمن لديه 
اعتراض على الدعوى مراجعة هذه المديرية خالل مدة 
أقصاها )خمسة عش��رة يوماً( وبعكسه سوف ينظر 
بالدع��وى وفق احكام المادة )22( م��ن قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016. 
اللواء ريا�س جندي الكعبي 
المدير العام / وكالة 

اإعييييالن
قدم المدعي )ياس��ين محم��د عواد( طلب��اً يروم فيه 
تبدي��ل )اللقب( من )الجبوري( الى )الطائي( فمن لديه 
اعتراض على الدعوى مراجعة هذه المديرية خالل مدة 
أقصاها )خمسة عش��رة يوماً( وبعكسه سوف ينظر 
بالدع��وى وفق احكام المادة )22( م��ن قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016. 
اللواء ريا�س جندي الكعبي 
المدير العام / وكالة 



 بغداد / اإياد ال�صاحلي 

اأع�������رب احل����ار�����س امل���ون���دي���ايل 
خيبة  عن  ن�صيف،  فتاح  ال�صابق 
امل��ت��دنيّ  ��ي  ال��ف��نيّ للم�صتوى  اأم��ل��ه 
العامل  كاأ�س  بطولة  اأظهرته  الذي 
بكرة القدم بالن�صخة 22 اجلارية 
ال��دوح��ة،  القطرية  العا�صمة  يف 
منتخبا  م��ه  ي��ق��ديّ م���ا  ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء 
عرو�س  من  واإ�صبانيا  ال��رازي��ل 
هما  �صميّ بف�صل  جميلة  ���ة  ك���روييّ
االم��ت��اع  على  ال��ق��ادرة  العنا�صر 
االأهداف  وت�صجيل  ة  بقويّ واللعب 

بُطرق ذكية.
وقال فتاح يف حديٍث ل� )املدى( " 
قطر  مونديال  بطولة  اأن  الالفت 
كان  ال�صوبرمثلما  الالعب  تفتقُد 
لن  بطوالت  يف  االأ���ص��واء  ي�صرق 
ت���رح ذاك��رت��ن��ا يف م��ون��دي��االت 
مثل  و1990  و1986   1982
ال����رازي����ل����ي زي���ك���و وم���واط���ن���ه 
ك���ارل هاينز  ���ص��ق��راط واالأمل�����ان 
االإي��ط��ايل  واحل��ار���س  رومينيغه 
دييغو  واالأرجنتيني  زوف  دينو 
م��ارادون��ا وغ��ره��م، وب���َدْت هذه 
الُنقطة  ه��ذه  يف  فقرة  الُن�صخة 
على  تها  �صلبييّ األ��ق��ْت  م��ا  حت��دي��دًا، 
ت��وايل  ب��دالل��ة  الباهت  امل�صتوى 
خ�صرْت  مثلما  امل��ف��اج��اأة  النتائج 
اأمام  االأوىل  مباراتها  االأرجنتني 
هدف،  مقابل  بهدفني  ال�صعودية 
واأح���ب���ط���ْت ن��ف��و���س ج��م��ه��وره��ا 
بنجمها  ال��ع��امل  يف  عيها  وم�صجيّ
مل  ال���ذي  مي�صي  ليونيل  ال��ك��ب��ر 
م�صت�صلما  احل���دث  قلب  يف  يكن 

للرقابة"!
واأ�����ص����اف ف���ت���اح " ب��ع��د ان��ت��ه��اء 
ك��ث��ر  ي���ج���د  ل����ن   22 ال��ن�����ص��خ��ة 
م��ن ال��ن��ج��وم ف��ر���ص��ه��م ل��ل��ع��ب يف 
يف  مهم  لتقديّ  2026 ع��ام  بطولة 
يتم  ُب���دالء عنهم  وب���روز   ، ال�����ص��نيّ
القادمة،  للت�صفيات  حت�صرهم 
 39( ع��م��ره  �صي�صبح  ف��م��ي�����ص��ي 
ع��ام��ًا(   41( ورون����ال����دو  ع���ام���ًا( 
ع���ام���ًا(   39( ول��ي��ف��ان��دوف�����ص��ك��ي 
ع���ام���ًا(   40( ن���وي���ر  واحل����ار�����س 
و�صيفتقُد املونديال رونقه ويغدو 
ُتييّزه  لن  ة  عادييّ مناف�صة  اأي  مثل 
ة الأكرث  �صوى املوؤازرة اجلماهرييّ
ع  من مليون ون�صف املليون م�صجيّ
مواكبة  يوا�صلون  اأك��رث  ���ا  وربيّ
احلدث يف اأي مدينة بالعامل مهما 

مثلما  ال��ظ��روف  �صعوبة  ك��ان��ت 
�صرو�س  حرب  من  اليوم  يجري 
ر  توؤثيّ مل  واأوك��ران��ي��ا  رو�صيا  بني 
على  عني  امل�صجيّ اآالف  توافد  على 

مدار ال�صاعة اإىل الدوحة".

نوير الأميز
الوطني  منتخبنا  ح��ار���س  وب��نييّ 
ن�صخة  يف  امل�������ص���ارك  االأ����ص���ب���ق 
 "  1986 ع��ام  املك�صيك  مونديال 
مل يلفت انتباهي اأي حار�س ح�صم 
م امل�صتوى املتمييّز  مباراة ما اأو قديّ
ذلك  وم��ع  االآن،  حتى  اأق��ران��ه  عن 
مانويل  االأمل���ان  احل��ار���س  يبقى 
عاته  وتوقيّ ة  ال��ف��ذيّ ب��ق��درات��ه  نوير 
والتمرُكز  الكرات  رديّ  يف  الفِطنة 
وتوقيت اخلروج الحباط الهجمة 

هو االأميز". 
ال�����ص��ع��ودي��ة  اإن   " ف���ت���اح  وذك�����ر 
العربييّة يف  الكرة  فا  �صريّ واملغرب 
مونديال قطر من خالل امل�صتوى 
نتيجتي  وك��ذل��ك  ال��ك��ب��ر،  الفني 
وبلجيكا  االأرجنتني  على  الفوز 
ع��ل��ى ال���ت���وايل، اأح��دث��ت��ا اأ���ص��داء 
العبي  لتحييّة  العامل  يف  وا�صعة 
ة املغاربة الذين  الفريقني، وخا�صيّ

اأغلب العبيهم مع نظرائهم  يحتكُّ 
يف اأوروب�����ا وا���ص��ت��ف��ادوا ك��ث��رًا 
بني  واملدريّ عة  املتنويّ املدار�س  من 

الكبار هناك".

تقلي�ص الفارق 
���ز ال��ك��رة  وا����ص���ت���درك " م���ع ت���ييّ
من  �صلفًا،  ال��ي��ه  امل�����ص��ار  ة  العربييّ
ال�����ص��ع��ب ت��ق��ل��ي�����س ال���ف���ارق بني 
الالعب العربي واالأوروب��ي كون 
ال���ث���ان مي��ت��ل��ك ال���ط���ول ال���ف���اِرع 
��ة  ��ة ال��ق��وييّ وال��ُب��ن��ي��ة اجل�����ص��م��ان��ييّ
واملطاولة واجلدييّة يف الوحدات 
وامل�صائييّة،  ال�صباحييّة  ة  التدريبييّ
ف�صاًل عن ثقافة الالعب االأوروبي 
العربي،  من  اأعلى  القدم  كرة  يف 
ول��ي�����س ه����ذا ف��ح�����ص��ب، ب���ل اأن 
ُمتخليّفة  اأ�صحت  ة  االآ�صيوييّ الكرة 
االأوروبية،  عن  ال�صنني  بع�صرات 
ة  ال��ق��اريّ يف  االأول  ال�����ص��فيّ  ف��ف��رق 
ة  اجلنوبييّ وك��وري��ا  اإي����ران  م��ث��ل 
امل�صتوى  �صعيفة  بانت  واليابان 
يف مقارعة املناف�صني وُمهَدة يف 

ال�صوط الواحد".
ال�صعودية،  الكرة  م�صاركة  وعن 
" ال��الع��ب  اأن  ع��ل��ى  ف��ت��اح  َد  ����ص���دَّ

بطولة  جن��اح  ع��َك�����َس  ال�صعودي 
حيث  بلده  يف  املحرتفني  دوري 
ي�صمُّ املنتخب 7 العبني حمرتفني 
وهو  كبرة،  �صعودية  اأن��دي��ة  يف 
من اأف�صل الدوريات يف اآ�صيا، ما 
الفرن�صي هريف  ب  املدريّ �صاعدوا 
ري���ن���ارد ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق اأ���ص��ل��وب��ه 
التانغو  ب��ه  ه���زم  ال���ذي  ال��ن��اج��ح 
الفنيّيني  املحليّلني  اأعجاب  وك�صب 
املباراة، وقتل  اإدارة  بقدرتِه على 
م�صتهليّ  يف  مي�صي  النجم  طموح 

م�صاركته".

مع�صكر قطر
��ي ال��ب��اِئ�����س  وع���ن ال��ع��ر���س ال��ف��نيّ
ق��ال  ق��ط��ر،  منتخب  م��ه  ق��ديّ ال����ذي 
اآم��ال  القطري  املنتخب  َب  خييّ  "
يف  الكبر  النجاح  يرغم  ال��ع��رب 
على  ة  م��ريّ ل  الأويّ املونديال  تنظيم 
مبارياته  جميع  وخ�صر  اأر�صهم، 
 )2-0( االإك�������وادور  م��ع  ال��ث��الث 
-0( وهولندا   )3-1  ( وال�صنغال 
اأ�صبح  العب  من  اأكرث  وهناك   )2
ًا، بعد انتهاء  خارج اخلدمة ر�صمييّ
فيما يوجد العبني  البطولة،  هذه 
يف  منهم  اال�صتفادة  ميكن  �صباب 

اال�صتحقاقات القادمة، وال نن�صى 
على  الطويلة  املع�صكر  ة  مديّ تاأثر 
ة  النف�صييّ ال��الع��ب��ني  ا���ص��ت��ع��دادات 
ال�صابقة  جتاربي  بحكم  والبدنييّة 
مع املنتخبني االأوملبي والوطني، 
وال��ن��ق��ط��ة االأخ�����رى ه���ي اب��ت��ع��اد 
القطري  املنتخب  الع��ب��ي  معظم 
لثمانية  ة  املحلييّ املناف�صات  ع��ن 
اأ�صهر ما حرمهم من املحكيّ املحليّي 
ة  املتوا�صل بغ�سيّ النظر عن نوعييّ
��ة  ���ة ال��ر���ص��م��ييّ امل���ب���اري���ات ال���دول���ييّ
ة التي خا�صها العنابي  والتجريبييّ
اأنا  ولهذا  املذكورة،  الفرتة  خالل 
املدرب  عن  اال�صتغناء  مقرتح  مع 
با�س  �صان�صيز  فليك�س  االإ�صبان 
الذي عمل 12 عامًا مع هذا اجليل 
ب�صبب انك�صاف اأ�صلوب لعبه اأمام 
طريقة  ُي��غ��ريّ  ومل  ال��ف��رق،  جميع 
ل��ع��ب��ه، ومل ي��ع��د مي��ت��ل��ك اجل��دي��د 

الإنها�س العنابي".

زيادة الفرق 
من  الفيفا  مل�س  ف��ت��اح  ر  وح����ذيّ
يف  املونديال  فرق  عدد  زي��ادة   "
اىل   2026 ع����ام   23 ال��ب��ط��ول��ة 
االأفقر  �صتكون  كونها  فريقًا   48

���ًا م���ن ال��ب��ط��ول��ة احل��ال��ي��ة،  ف���ن���ييّ
ج��دًا  هزيلة  م�صتويات  و���ص��رى 
ات  ال���ق���اريّ م��ق��اع��د  زي����ادة  ب�صبب 
يرتكبُه  ف��ادح  خطاأ  وه��ذا  ال�صت، 
ال  ل��ف��رق  الفر�صة  بنحِه  الفيفا 
البطولة  و���ص��ت��ف��ق��د  ��ه��ا،  ت�����ص��ت��ح��قيّ
يف  لعبنا  عندما  ر  واتذكيّ رونقها، 
كان   1986 ع��ام  املك�صيك  بطولة 
َهْت انتقادات  عدد الفرق 24 ووجِّ
مني ُتطاِلب بتقلي�س  قا�صية للُمنظيّ

لني اىل النهائيات". عدد املت�اأهيّ
وختم فتاح حديثه متناواًل ر�صالة 
قطر املونديالييّة اىل �صعوب العامل 
ة وتفيد باأننا  بقوله " الر�صالة قوييّ
ي��ات  ال��ت��ح��ديّ ُك���رى  يف  �صننيّجح 
و�صبق  وح��ده،  املونديال  ولي�س 
بطولة  م��ن  اأك���رث  يف  جنحت  اأن 
اأنها  فيها  اأك���دت  ��ة  وق��ارييّ ��ة  ع��امل��ييّ
ت��وج��د  ب�����ص��ت��وى احل�����دث، وال 
جمهور  اأو  فريق  من  م�صكلة  اأي 
يف  ي��وم��ًا   11 االآن  حتى  اأم�صى 
الدوحة، اجلميع ُيعريّ عن فرحته 
باالأجواء التي يعي�صها هنا داخل 
املُبهرة  الثمانية  املالعب  وخارج 
العامل  دول  كل  يف  واال�صتثنائية 
وامل�صتلزمات  وتقنية،  ت�صميمًا 
ة براحة اجلمهور  املعنييّ امل�صاندة 

فيها".
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الحار�ص المونديالي فتاح ن�صيف لـ )المدى(: 

ال�شعودّية والمغرب �شّرفتا العرب.. والبطولة فقيرة 
وتفتقد الالعب ال�شوبر 

 العنابي دفع ثمن مع�صكره الطويل.. واأحّذر الفيفا من زيادة الفرق الى 48!

كأس العالم قطر 2022
 مباريات اليوم

 اخلمي�ص 1 كانون الأول 

كندا

كرواتيا

اليابان

كو�صتاريكا

 المغرب 

بلجيكا

اإ�صبانيا

األمانيا

18:00 م�صاًء

18:00 م�صاًء

22:00 م�صاًء

22:00 م�صاًء

بغداد / املدى

يف  الذهبية  امل��ي��دال��ي��ة  ح��ام��د  ح�صني  العبنا  اأح���رز 
الدولية  الباراملبي  للتن�س  الثالثة  اأنطاليا  بطولة 
العاملية، بعد فوزه على العب من منتخب �صريالنكا 

يف املباراة النهائية.    
رئي�س  عن  البارملبية  للجنة  االإعالمي  املكتب  ونقل 
جميل  ماجد  الباراملبي  التن�س  احت��اد  رئي�س  الوفد 
العكيلي " نحن �صعداء جدًا بهذا االإجناز الكبر الذي 

مناف�صه  على  تغليّبه  بعد  حامد  ح�صني  العبنا  قه  حقيّ
العب منتخب �صريالنكا، لي�صيف بذلك �صفحة بارزة 
جديدة له والحتادنا وللجنة الباراملبية ُمدعاة لفخر 

اجلميع". 
واأ���ص��اف " اإن ه��ذا االجن���از مل ي��اأت م��ن ف���راغ، بل 
قبل  م��ن  متوا�صل  وت��دري��ب  حثيثة  ج��ه��ود  نتيجة 
به بهاء الدين علي، ومن  الالعب ح�صني حامد ومدريّ
�صعينا  حيث  الباراملبي،  التن�س  احتاد  اأ�صرة  خلفهم 
الباهر يف  اأج��ل حتقيق ه��ذا االإجن���از  ة من  ق��ويّ بكل 

تاريخ اللجنة الباراملبية".  
القول  اىل  الباراملبي  التن�س  احتاد  رئي�س  وخل�س 
يف  العاملني  ك��ل  اىل  الثمني  ال��ف��وز  ه��ذا  نهدي   "
متهم االإخوة يف املكتب  اللجنة الباراملبية، ويف مقديّ
معه،  والعاملني  حميد  د.عقيل  برئا�صة  التنفيذي 
احتادنا  دعم  يف  جهودهم  ن  نثميّ نف�صه  الوقت  ويف 
ومنتخبنا من اأجل حتقيق هذا االإجناز الذي ُي�صهم 
اإىل  ونتطليّع  قاعدتها،  وتو�صيع  اللعبة  تطوير  يف 

اإجنازات  اأف�صل يف امل�صاركات اخلارجية املقبلة". 

 متابعة / املدى

حر�س املدير الفني ملنتخب الرازيل، تيتي، 
عني العرب والتقاط  على االلتقاء باأحد امل�صجيّ
على  �صكره  اأج��ل  من  معه،  ة  تذكارييّ �صورة 

موقفه النبيل جتاه جنلته.
وق����ال م����درب ال����رازي����ل، يف ت�����ص��ري��ح��ات 
ق��ام  ال��ع��رب  امل�صجعني  ����د  اأحيّ اإن  ة،  �صحفييّ

تها.  ب�صاعدة جنلته من دون اأن يعلم بهوييّ

مباراة  بعد  عائدة  عائلتي  "كانت  واأو���ص��ح 
اإىل املرتو، ولدييّ حفيدان  �صربيا، ومتجهة 
نائمًا،  اأحدهما  وكان  ما،  نوعًا  احلجم  ثقيال 
وه����و ل���وك���ي، ف��ظ��ه��ر ���ص��اب ع��رب��ي ع��ر���س 
كم  اأعلم  ال  حفيدي.  بحمل  وق��ام  امل�صاعدة، 
اجلميلة  ال�صورة  �صاهدت  ولكني  امل�صافة، 
االل��ت��ق��اء  يف  رغ��ب��ت��ه  تيتي  واأب�����دى  حقًا". 
اإليه،  ال�صكر  اأجل تقدمي  بال�صاب العربي من 
بالت�صامن  �صعورًا  اأظهر  باأنه  ��اه  اإييّ وا�صفًا 

ة يتجاوز حدود كرة القدم. واالإن�صانييّ
ع  امل�صجيّ ال���ك���ام���رات،  ع��د���ص��ات  ور����ص���دت 
الرازيل،  م��درب  حفيد  حمل  ال��ذي  العربي 

والذي كان يرتدي علم فل�صطني اأثناء حمله.
له اإىل دور 16  و�صَمن منتخب الرازيل تاأهيّ
من نهائيات كاأ�س العامل 2022، بعد حتقيق 
على  ف���از  ث��م   )0-2( �صربيا  ع��ل��ى  ال��ف��وز 
�صوي�صرا )1-0( ليتزعم �صدارة املجموعة 

ال�صابعة، بر�صيد 6 نقاط من مباراتني.

متابعة / املدى 

اأكد لوي�س اإنريكي، املدير الفني للمنتخب 
ط للح�صول  االإ�صبان، اأن فريقه ال يخطيّ
على املركز الثان يف املجموعة لتجنيّب 
اإنريكي  وق��ال  بعينه.  مناف�س  مواجهة 
االأه��م  " اأن  ال��ي��وم  ال��ي��اب��ان  ل��ق��اء  ة  ع�صييّ
اأن  كما  )ال�����ص��ام��وراي(  على  ال��ف��وز  ه��و 
خلو�س  ج��اه��زي��ن  �صيكونون  اجلميع 
التعادل  اأو  اخل�صارة  د  نتعمَّ ولن  اللقاء، 
املنتخب  فل�صفة  �صمن  لي�س  ذل���ك  الأن 
االإ�صبان الذي ال يخ�صى مواجهة اأحد". 
باإراحة  ق���رارًا  بعد  اأتخذ  " مل  واأ���ص��اف 
ال��و���ص��ط  الع���ب  بو�صكيت�س  ���ص��رج��ي��و 

اأمل��ان��ي��ا،  ل��ق��اء  يف  اإن����ذار  على  حل�صوله 
وبنييّ  املران".  بعد  �صيء  كل  و�صاأح�صم 
جميعًا  يجيدون  اإ�صبانيا  مهاجمي  " اأن 
واأي�صًا  احلربة  راأ�س  مركزي  يف  اللعب 
ل ا�صتبدال املهاجمني بعد  اجلناح، واأف�صيّ
مهودا  يبذلون  الأنهم  دقيقة   65 اأو   60
د  حمديّ بعدد  مرتبط  "اأنا  وذكر:  كبرًا". 
م  ويتفهيّ يلتزم  واجل��م��ي��ع  ال��الع��ب��ني  م��ن 
اأن يكون اجلميع يف  ما يحدث، واالأه��م 
هناك  اأن  كما  ��ة،  اجل��اه��زييّ درج���ة  نف�س 
تعامل مع واقع كل مباراة". من ناحيته 
الفني  املدير  موريا�صو،  هاجيمي  اعتذر 
ال�صعيف  االأداء  عن  اليابان  للمنتخب 
 1-0 خ�صرها  التي  امل��ب��اراة  يف  للفريق 

موريا�صو  وق���ال  كو�صتاريكا.  اأم���ام 
يتعليّق  م��ا  ك��ل  ع��ن  م�����ص��وؤول  اأن���ا   "
اختيار  ذل��ك  يف  با  امل��ب��اراة،  بتلك 
الالعبني واأ�صلوب اللعب والطريقة 
التي يفرت�س اأن نلعب بها". وتابع 
اأن  حظنا  ول�صوء  املوؤ�صف  "من 
عن  اأعتذر  الطريقة،  بتلك  نخ�صر 

ذلك". 
و����ص���ي���ك���ون ب����ق����دور امل��ن��ت��خ��ب 

النهائي  لثمن  الو�صول  اليابان 
بطل  اإ�صبانيا  على  ف��وزه  ح��ال  يف 
نتيجة  اأي  لكن   ،2010 عام  ن�صخة 

اأخ�����رى ���ص��ت��ج��ره ع��ل��ى ان��ت��ظ��ار 
نتيجة مباراة اأملانيا وكو�صتاريكا.

تن�س العراق البارالمبي ينال ذهبّية اأنطاليا 

 عمـار �صـاطع
معالي الكلمة

ام املونديال الكروي اجلاري����ة احداثها يف دولة  م����ع اأييّ
قط����ر، فاإن����ه يفرت�����س اأن يك����ون هن����اك تدوين ل����كليّ ما 
م����ن �صاأن����ه يتعليّ����ق بالدرو�س الت����ي يجب التعليّ����م منها 
واالأخذ باب�ص����ط الهوام�س احلا�صل����ة يف مباريات من 
هك����ذا قبي����ل، القلي����ل منها يعطين����ا ما مل نح�ص����ل عليه 
ة لكليّ ما م����ن �صاأنه ي�صبُّ يف �صالح  م����ن جرعات مانييّ

م احلا�صل يف عامل امل�صتديرة. التفهيّ
ع����ات ح����ول م�ص����ر  �ص����اءت ال�ص����دف وتناغم����ت التوقيّ
لت اىل ال����دور 16،  البع�����س م����ن املنتخب����ات الت����ي تاأهيّ
دت اح����الم البع�����س م����ن الباحث����ني ع����ن عنا�صر  وتب����ديّ
املفاج����اأة الت����ي يج����ب اأن يك����ون له����ا اأدورًا يف بع�����س 
املفا�ص����ل، وحجم����ًا ي�صتح����قُّ االحرتام من قب����ل اأولئك 

الذين يوؤمنون بلغة ال�صدمة واملواجهة.
ع����ن نف�ص����ي.. ف����اإن منتخب����ات مث����ل هولن����دا واأملاني����ا 
وانكل����رتا واإ�صباني����ا والرازيل واالأرجنت����ني وفرن�صا 
والرتغ����ال واملك�صي����ك وحت����ى اإيطالي����ا )الغائبة( عن 
ة الت����ي تفر�س نف�صها لنيل  االأ�ص����واء، تتلك ال�صخ�صييّ
ة، كونها ُتع����دُّ مدار�س فعلييّة يف  لق����ب اأي بطول����ة كروييّ
ة نقل اإراداتِها  التخطي����ط وال�صناعة، وُت�صه����م يف كيفييّ
����ل و�ص����اًل اىل  باإدارته����ا زم����ام كليّ مف�ص����ل م����ن املفا�صِ

مبتغاها.
وبرغ����م اأن ذلك ال يعن����ي اأبدًا هذه املنتخب����ات دائمًا ما 
ال  ����د القم����م، لكنه����ا تواظب عل����ى احل�ص����ور الفعيّ تت�صييّ
وحتتف����ظ ب����� "كاريزم����ا" ميك����ن له����ا اأن تق����ول كلمتها 
الف�ص����ل يف امل�صاركات واملناف�ص����ات، مع التفاوت التي 
ق����د ُيبعد هذا املنتخب اأو ذاك ع����ن اال�صتحقاق النهائي 
يف مع����رتك البط����والت، لكن ذل����ك يعني اأب����دًا اأن فر�س 

تهمي�س هذه املنتخبات �صيكون مطلقًا.
اأب����رز ما ميك����ن ذكره يف اأي����ام املوندي����ال الكروي، هو 
اأن حت�صرات اأربع����ة اأعوام وربا اأكرث من ال�صنوات 
االأرب����ع، ترتبط بفكرة اللعب ل� 270 دقيقة هو مموع 
دقائق املباريات الث����الث التي يلعبها كل منتخب، ومن 
ة التخطيط والتهيئة والتح�صر  هنا تبداأ حكاي����ة كيفييّ
وم����ن ث����م البن����اء واالختي����ار واالنتق����اء، و�ص����واًل اىل 
ف����رتة التاأقل����م وال�صغ����ط والتجريب واأخ����رًا االنتهاء 

باملواجهات الر�صمية.
����ة بحاج����ة اىل قي����ادات توؤم����ن ب����اأن �ص����الح  دورة مهميّ
االإرادة يج����ب اأن يكون م����ن �صمن اأوليات العمل، ومن 
ث����م التفكر اختيار اال�صرتاتيجي����ة التي �صتكون املدار 
ة خو�س املباريات  ك و�صواًل اىل حمطيّ االأهم يف التحريّ
ال����ة الت����ي تعطين����ا زخم����ًا  الت����ي �صتك����ون االإدارة الفعيّ
وا�صح����ًا، �صريط����ة عدم اإهم����ال عام����ل االن�صجام الذي 
يتم بن����اء املنتخب وفق����ًا لروؤية امل����درب وطاقمه الفني 

امل�صاعد.
ي  درو�����س املونديال، تتج����اوز ح����دود االإرادة والتحديّ
����ث واالختي����ار  وال�ص����ر والت����زام وان�صب����اط والرتييّ
واتخ����اذ القرار، هذا اىل جانب العام����ل البناء النف�صي 
����ال، يف مواجهة خ�ص����وم ومناف�صني  االإيجاب����ي والفعيّ
اأق����وى واأف�ص����ل م����ن كل النواح����ي، مثلم����ا ح����دث م����ن 

ر ب�صهولة.    مفاجاأة ربا لن تتكريّ

درو�ٌس وِعبر ِمن المونديال

اأبرز ما يمكن ذكره في اأيام المونديال 
الكروي، هو اأن تح�صيرات اأربعة 

اأعوام وربما اأكثر من ال�صنوات الأربع، 
ترتبط بفكرة اللعب لـ 270 دقيقة هو 
مجموع دقائق المباريات الثالث التي 

يلعبها كل منتخب.

اإ�شبانيا تريد ال�شدارة.. وموريا�شو يعتذر للجماهير 

 متابعة / املدى

ي��ن��ت��ظ��ر امل��غ��رب��ي ح��ك��ي��م زي���ا����س، الع��ب 
ز  ممييّ رقم  ت�صجيل  االإنكليزي،  ت�صيل�صي 
منتخب  م���ب���اراة  يف  م�����ص��ارك��ت��ه  ح����ال 
ال��ي��وم. ب�صاركة  ك��ن��دا  اأم����ام  االأ����ص���ود 
ل العب يف تاريخ الكرة  زيا�س ي�صبح اأويّ
يف  كاملة  مباريات   6 يخو�س  املغربييّة 
نهائيات املونديال، ما مل يتم ا�صتبداله 
الفني  املدير  الركراكي  وليد  قبل  من 
دقائق   10 زي��ا���س  وتكفي  ل��الأ���ص��ود. 
حيث  من  ليتجاوز،  امللعب  داخ��ل  فقط 
ن��ور  ال�����ص��اب��ق  العميد  امل��ل��ع��وب��ة،  ال��دق��ائ��ق 
الدين نيبت، الذي ميلك الرقم القيا�صي مع منتخب 
املغرب من حيث عدد امل�صاركات 5 مباريات بني 1994 
م��ب��اراة يف هولندا  اآخ��ر  اأُب��ع��د يف  ق��د  ك��ان  اإذ  و1998 
يلعب  ك��ان  ال��ذي  نكروز  ر�صيد  الالعب  �صه  وعويّ  ،1994
م زيا�س على زميله حاليًا  حينها يف الدوري االإيطايل. ويتقديّ
اأ�صرف حكيمي من حيث عدد الدقائق، برغم خو�صهما �صويًا 
يف اآخر ن�صختني رو�صيا وقطر 5 مباريات، ب�صبب ا�صتبداله يف 
اآخر ن�صف �صاعة يف مباراة بلجيكا. وياأمل حكيم زيا�س، الذي 
هذا  على  يوقع  اأن  بلجيكا،  مواجهة  يف  الع��ب  اأف�صل  اختر 
العامل،  كاأ�س  يف  اأهدافه  اأول  ت�صجيل  ومعها  املميز،  االإجن��از 
ب�صبب  كورتوا  تيبو  مرمى  يف  ه��دف  من  الفار  حرمه  بعدما 
االأول  اف  الهديّ هو  حاليًا  يعد  كما  �صاي�س  رومان  زميله  ت�صليّل 

للجيل احلايل ب� 18 هدفًا.

زيا�س ياأمل تجاوز رقم 
العميد نيبت 

مدرب البرازيل ي�شكر م�شّجعًا ت�شامن مع نجلته
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�مل�سرتكات بني �إي���ر�ن و�أفغان�ستان كثرية 
ج���دً�، فبغ�ض �لنظر عن �حل���دود �لطويلة 
بينهما لكن �لأه���م �ن هناك تاريخ م�سرتك 
ورو�بط طبيعية عل���ى �أ�س�ض �أولها عرقية 
وكذلك دينية وثقافية ولغوية و�قت�سادية، 
لك���ن هناك �مرً� معينًا د�ئم���ا ما يدفع بهذه 
�لعالق���ة لأن تكون خمتلط���ة بالريبة وعدم 
�لثق���ة و�سيئ���ة يف بع����ض �لأحي���ان، وهو 
�لدور �لذي تلعبه باك�ستان ملنع �أي تقارب 

بني هذين �لدولتني.
فباك�ست���ان ل ترغ���ب باأن تك���ون �لعالقات 
ب���ني �إي���ر�ن و�أفغان�ست���ان وثيق���ة، لكنه���ا 
حري�سة د�ئمًا وت�سعى جاهدة �إىل حت�سني 
عالقاتها مع �إي���ر�ن، و�ل�سبب �ن باك�ستان 
د�ئم���ا ما تتوج�ض من عالق���ة �إير�ن بالهند 
وهذ� يدف���ع باك�ستان بال�سع���ور باأن هناك 
تهديد ناجم عن توثيق �لعالقات �لإير�نية 
�لأفغاني���ة ظنًا باإمكانية �متد�ده �إىل عالقة 

جيدة مع �لهند.
عل���ى �لرغ���م م���ن �أن �حل���دود ب���ني �إي���ر�ن 
بن���اًء  بريطاني���ا  ر�سمته���ا  و�أفغان�ست���ان 
عل���ى طل���ب �س���اه �إي���ر�ن ع���ام ١٨٥٧، �إل 
�أن �لعالق���ات �لدبلوما�سي���ة �لر�سمي���ة بني 
�لبلدي���ن بد�أت عام ١٩٢١ بتوقيع معاهدة 
�سد�ق���ة ثم جاءت بعدها �خلالفات �لأولية 
ح���ول تقا�سم �حلق���وق �ملائي���ة لنهر هلمند 
يف ب���ادئ �لأم���ر ث���م �نتقل���ت �إىل جم���الت 
�أخ���رى خ�سو�س���ًا بع���د �لث���ورة �لإير�نية 

كذلك بعد و�سول حركة طالبان للحكم.
�أ�س���و�أ م�ستوياته���ا  �إىل  �لعالق���ة  و�سل���ت 
ع���ام ١٩٩٨عندم���ا قتل���ت طالب���ان ثمانية 
دبلوما�سي���ني �إير�ني���ني و�سحايف �إير�ين 
�أثن���اء �حتالل مدينة م���ز�ر �ل�سريف �سمال 
�أفغان�ستان لذلك دعم���ت طهر�ن �أحمد �ساه 

م�سعود يف قتاله �سد طالبان.
بعد �لغزو �لأمريكي لأفغان�ستان وت�سكيل 
حكوم���ة �أفغاني���ة جدي���دة �أك���ر �س���موًل، 
حاولت �إي���ر�ن حت�سني �لعالق���ة فاأ�سدرت 
قانوًن���ا مين���ح �ملو�طن���ني �لأفغ���ان فر�سة 
جدي���دة للح�س���ول على �إقام���ة �إير�نية من 
ن���وع خا�ض، كم���ا �عتربت �لأفغ���ان �لذين 
لديه���م �أزو�ج و�أطف���ال �إير�ني���ون ه���م من 
بني �ملوؤهلني لال�ستف���ادة من �لقانون، لكن 

�لمور �سرعان ما تغريت.
�إن �لوج���ود �ملتز�ي���د للق���و�ت �لأمريكي���ة 
وق���و�ت �لنات���و بالق���رب من ح���دود �إير�ن 
و�لتهدي���د  للع���ر�ق  �لأمريك���ي  و�لغ���زو 
بغزوه���ا، جع���ل �إي���ر�ن تخ�س���ى �حلكومة 

�لأفغانية.
م���ن جهة �أخرى كان دعم باك�ستان لطالبان 
و��ستهد�ف �لهز�رة �ل�سيعة من قبل طالبان 
و�س���ع �إي���ر�ن يف موقف ح���رج يف تقدمي 
�لدع���م لطالب���ان �س���د �لولي���ات �ملتح���دة، 
�إ�ساف���ة �ىل ��ستخ���د�م باك�ست���ان لأر��سي 

�ير�ني���ة كنقطة عب���ور لتهري���ب �ملخدر�ت 
م���ن �أفغان�ستان، و�أو�سح���ت تقارير حلف 
ب���اأن �سل�سل���ة �لتوري���د  �سم���ال �لأطل�س���ي 
�لكاملة لتهريب �ملخدر�ت م���ن �أفغان�ستان 

ت�سيطر عليها باك�ستان بالكامل.
له���ذ�  منف�سل���ة  �سبك���ة  طالب���ان  متل���ك  ل 
�لجتار وتعتمد ب�سكل كامل على �لكيانات 
�لتي ترعاها �لدول���ة يف باك�ستان لتهريب 
�ملخدر�ت، ولأجل �لتمويه و�خفاء �مل�سدر 
ت�ستخ���دم باك�ستان طريق �إي���ر�ن لتهريب 
�ملخدر�ت �لأمر �لذي ت�سبب يف توتر هائل 

يف �لعالقة بني �إير�ن و�أفغان�ستان.
مع �ن�سح���اب �لولي���ات �ملتح���دة و�لناتو 
م���ن �أفغان�ستان حافظت �إير�ن على مهمتها 
يف كاب���ول وحاولت مرة �أخ���رى �لبدء من 
جديد مع طالب���ان و�ل�ستف���ادة من �ملاأوى 
�ل���ذي وفرت���ه لبع����ض ق���ادة طالب���ان �ثناء 
�لوج���ود �لأمريك���ي يف �أفغان�ست���ان، لك���ن 
جه���ود �إي���ر�ن مل تثمر وذل���ك لن باك�ستان 
��ستخدمت نفوذها م���رة �أخرى مع طالبان 

ل�سمان ع���دم تغيري �جتاه���ات عالقتها مع 
�إير�ن.

كل ه���ذ� ويف ظ���ل ع���دم وج���ود حكوم���ة 
متثيلي���ة م���ن طالب���ان و�ي�س���ًا ��سته���د�ف 
�له���ز�رة �ل�سيعة و�لتدف���ق �لهائل لالجئني 
�لأفغ���ان �دى �إىل عرقل���ة �أي تقدم ملمو�ض 

يف �لعالقات.
يف و�ق���ع �حل���ال �إي���ر�ن تريد م���ن طالبان 
�عرت�فًا ر�سميًا بالفك���ر �ل�سيعي �جلعفري 
كج���زء م���ن تقالي���د �لفق���ه �لإ�سالم���ي و�ن 
يكون �سمن �لد�ستور �جلديد لأفغان�ستان.

كذل���ك تريد م���ن طالبان �للت���ز�م مبعاهدة 
�ملياه لعام ١٩٧٣ ب�س���اأن تدفق نهر هلمند 

و�إبقاء �سد كمال خان مفتوًحا.
وطالب���ت طه���ر�ن قي���ادة طالب���ان باتخ���اذ 
خط���و�ت لحت���و�ء تدفق �لالجئ���ني بينما 
�أث���ار قادة طالب���ان �سوء معامل���ة �لالجئني 
م�سكل���ة  باعتباره���ا  �إي���ر�ن  يف  �لأفغ���ان 

كبرية.
ل ي���ز�ل �لق���ادة يف �إي���ر�ن ينظ���رون �إىل 
طالبان على �أنه���ا وكيل لباك�ستان ويتحتم 
عل���ى طالب���ان �أن تثبت �لعك����ض وهذه هي 
�خلط���وة �لأوىل نحو و�س���ع �لعالقة على 
�مل�ستق���رة  فالعالق���ة  �ل�سحي���ح،  �مل�س���ار 
بالن�سب���ة  مهم���ة  طه���ر�ن  م���ع  و�ملتنامي���ة 
لطالب���ان لتظهر للع���امل �أنها لي�س���ت ملزمة 
بالأو�مر �لباك�ستانية وبالتايل �ن جنحت 
يف ه���ذ� �لأم���ر يعن���ي ذل���ك �نه���ا ز�دت من 
�إمكانيته���ا يف �حل�س���ول عل���ى �لع���رت�ف 
�لدويل، لكن هذه �ملهم���ة تبدو �سعبة جدً� 
عل���ى طالب���ان لأنه���ا حت���ت تاأث���ري �لتدخل 
�لباك�ست���اين ول ميكنها �نكاره �و �لتقليل 
منه نظ���رً� للدور �لتاريخ���ي لباك�ستان يف 

�ن�ساء وتكوين طالبان.

�لعدد )5318( �ل�سنة �لع�سرون - �خلمي�ض )1( كانون �لأول 2022

ولة �لعر�قية  ا عنونة عهود �لَدّ ي�سح لَنّ
-1921( �مللك���ي  �لِع���ر�ق  �حلديث���ة: 
�لقا�سم���ي  �جلمه���ورّي   ،)1958
)1958-1963(، و�لعاريف )1963-
 ،)2003-1968( �لبعث���ي   ،)1968
ع���وّي )-2003 �لله �أعلم  و�أخ���ريً� �لَدّ
���وؤ�ل: كيف  �إىل مت���ى(. ق���د يث���ور �ل�ُسّ
ع���وّي، و�لأحز�ب  �سمّي���ت �لع���ر�ق �لَدّ
حيح���ًا ِمن  �س���اوؤل �سّ ك���ٌر؟! يب���دو �لَتّ
�أم���ا �جلوه���ر فمن���ذ  ناحي���ة �ملظه���ر، 
�أ�سبحت �لوز�رة و�خلزينة و�لقو�ت 
�ملر�ف���ق  ُح�سي���ت  ع���وة«،  »�لَدّ بي���د 
بالّدعويني �لقدم���اء و�جُلدد، وحتقق 
عوة  مبد�أ »ذوبو�...«، �ل���ذي �أعلنه �لَدّ
)1979(، وق���د ذ�ب �لِع���ر�ق يف غ���ري 

�أهله.
�أ�س����ض �لعه���د �مللكي، ولي����ض �أ�سعب 
اأ�سي�ض، وحافظت �لعهود �لتي  ِم���ن �لَتّ
حلقت���ه على م���ا �أ�س�ض، وظ���ل �لِعر�ق 
ف���وذ لأه���ل �لي�س���ار  وطن���ًا، �إن كان �لُنّ
�ملوجع���ات  تف���اوت  م���ع  �أو�ليم���ني، 
و�مل�س���ر�ت، ��ستم���رت دول���ٌة ل تعطي 
�سربً� لغريه���ا، ول ت�سمح مبنع قطرَة 
ع���وّي فرط  م���اٍء عنه���ا، �إل �لِع���ر�ق �لَدّ
�لنتم���اء  �أّن  ب���ب  و�ل�َسّ �س���يء،  ب���كّل 
�إىل م���ا يرق����ض ل���ه ح���زب ذوب���و� ِمن 
���ة.  نظ���ام ولئ���ي، ل ي�س���رتط �لِعر�قَيّ
�ستقول���ون: �لغزو �لأمريكي )2003( 
م�س���ح �لدول���ة ِم���ن �لوج���ود، فلم���اذ� 
ِم���ن  وحو��سي���ه  »�لّدع���وة«  تتهم���ون 

�لإ�سالميني؟!
ح���زب  ��ستمات���ة  ولك���ن  �سحي���ح، 
ع���وة« وحو��سي���ه عل���ى ��ستمر�ر  »�لَدّ
�إلغ���اء �لدول���ة تع���دى �لغ���زو نف�س���ه! 
�أر�أيت���م كي���ف �ُسلم���ت �ملو�س���ل وبقية 
بق���اع �لعر�ق )2014(، يف ليلٍة قمر�ء 
ولي�ست ظلماء، فاجلميع �ساهدو� رتل 
�لعرب���ات، كي���ف دخل���ت، وكيف خرج 
عوة« رئي�سًا  �جلي�ض، وكان �أم���ني »�لَدّ
لل���وز�رة وقائدً� عامًا ووزي���رً� للدفاع 
�خلي���ة و�لأمن، ومع ذلك مل ُي�ساأل  و�لَدّ

عن �خليانة �لعظمى!
عن���و�ن  وحكاي���ة  بدئ���ه،  �إىل  ع���ودة 
�ملقال، فما عالقة �لِعر�ق مبا عددُت ِمن 
ن �أَنّ  �إجناز�ت غ���ريه؟! يغلب على �لَظّ
كَلّ عر�ق���ي، مالأ قلب���ه �حلزن وخاطره 
�لنك�س���ار، �سي�س���األ نف�سه: م���اذ� عند 
�ل�ّسعودي���ة ِمن ز�ئٍد على �لِعر�ق لُتقيم 
مدين���ة »ني���وم«، �لأك���رب يف �لقت�ساد 
�لإم���ار�ت  عن���د  وم���اذ�  و�لَتّنمي���ة؟ 

لُتقي���م »�إك�سبو«، وقد �ألق���ى فيه ملوك 
ت�سبقه���م  خطبه���م،  �لع���امل  وروؤ�س���اء 
�لّده�س���ة ِمن ُح�س���ِن �لبناء؟ م���اذ� عند 
قطر كي ت�ست�سي���ف »�ملونديال«، غري 
وة« حقق �لَنّجاح  »ت�سالح �لعقل و�لَرّ

�خلر�يف يف �لإجناز�ت �لّثالثة!
ت���رى �ملتحم����ض للدميقر�طية ينطفئ 
حما�س���ه، عندم���ا ل ياأم���ن عل���ى نف�سه 
و�أهل���ه، ول يخرج م�ستمتع���ًا بنظافة 
�لّطري���ق، وي���رى »�لل�سو�ض مي�سون 
�جل���وزي،  )�ب���ن  �لُتّج���ار«  بثي���اب 
�لف�س���اد  �أ�سب���ح  حت���ى  �ملنتظ���م(، 
ج���ل �لَنّجفي،  حمم���ودً�؟! �ساهدن���ا �لَرّ
وق���د تخط���ى ح���دود �لطائفي���ة، مب���ا 
�أّن���ه يعت���رب خط���ريً� وجت���اوز ح���دود 
�ملكان حي���ث �لَنّجف، وه���و يقول: لو 
»�أَنّ �لوهابي���ة ت�س���وي �لِع���ر�ق مث���ل 
و�أم���ن  ونظاف���ة،  بن���اء،  �ل�ّسعودّي���ة، 
وتعليم، ونه�سة، فاأ�سهد �أنا وهابّي«.

ج���ل ع���رف �حُل�سني بن  ل �أظ���ن �أَنّ �لَرّ
���اج )ت: 391ه���ج(، ك���ي يتمثله  �حلَجّ
�أوًل،  �لإن�س���ان  م�سلح���ة  �عتب���ار  يف 
وللق���ارئ �ملقابل���ة ب���ني ق���ول �لّنجفّي 
يف  ���اج  �حلَجّ �ب���ن  وق���ول  �لي���وم، 
�لأم�ض، عندما غلت �ملذهبَيّة و�سارت 
�ملو�ك���ب تت�س���ادم و�سط بغ���د�د، يوم 
�أ�سب���ح �لغدير عي���دً� وعا�سور�ء يومًا 
حكومي���ًا، ف���رد �لّط���رف �لآخ���ر بعي���د 
بري  »دخ���ول �لغار«، وزي���ارة �ب���ن �لُزّ
���ى  حَتّ �لأُمم(،  جت���ارب  )م�سكوي���ه، 
�لبويه���ي  �لقتل���ى  م�س���ارع  �أطرب���ت 

كّي. جوقي �لرُتّ �لفار�سّي و�ل�ُسّ
���اج: »مَرّ بي يوَم ُجُمعٍة  قال �بُن �حَلَجّ
�سيخ���اِن: علوُيّ و�آخ���ر ُعثمايّن/ قال 
/ ودعا من�سفًا �إىل  بِيّ علٌيّ هذ� بعد �لَنّ
بِيّ �أبو بك/ �لربهاِن/قال هذ�: بعد �لَنّ

ٍر وج���اء� �إيَلّ ي�ستفتياين/ قلُت: خرُي 
�لِعباد بع���د ر�سول �ل/ّل���ِه يف مذهبي 
ياِن/َخرُيهم َم���ن ر�أى لبا�سي  �أب���و �لَرّ
فك�س���اين/  �ختالل���ه  وب���ان  ق���د/رَثّ 
هك���ذ� مذهبي وهذ� �عتق���ادي/ وبهذ� 
�ملديح يجري ل�س���اين« )�لأ�سطرلبّي، 
اج(.  ع���ر �ب���ن �حلَجّ ���اج ِم���ن �سِ ُدرة �لَتّ
وح وح���ده �سيبني  �ساح���ب ه���ذه �ل���ُرّ
با�س���م  �لكر�هي���ة  ويط���وق  �لِع���ر�ق، 
�ملذه���ب، �سيتمكن ِمن ني���وم و�إك�سبو 
ا����ض:  وموندي���ال عر�قي���ات. �أيه���ا �لَنّ
�لِع���ر�ق »جوهرة« لكنها بي���د »فحام«، 
خيل  و�لعبارة عنو�ن كتاب لرتكي �لِدّ

عن �ليمن.

و�ن���ا �ق���ر�أ مذك���ر�ت مهات���ري حمم���د 
رئا�س���ة  يف  طبي���ب  مذك���ر�ت 
�آباوؤن���ا  ه���م  م���ن  �لوزر�ء،ت�ساءل���ت 
مهات���ري  �ع���رتف  �ملوؤ�س�سون.؟وق���د 
حمم���د بان كل ما �سنع���ه ملاليزيا كان 
بف�س���ل م���ا قدم���ه �لآب���اء �ملوؤ�س�سون 

�لذي �سبقوه يف �لعمل �ل�سيا�سي.
ىعن���ي م�سطل���ح �لآب���اء �ملوؤ�س�سون 
ح���ني ن�سمع���ه جمموعة م���ن �حلكماء 
ذوي طبع نور�ين،همهم �لوحيد هو�إ 
قو�عد للحكم �لر�سيد.وهذ� ما جعلني 
�فكر يف هذه �لق�سية،و�حاول معرفة 
م���ن تنطب���ق علي���ه مو��سف���ات �لب 
�ملوؤ�س����ض �حلقيق���ي �ل���ذي و�سع لنا 

قاعدة للعمل �ل�سيا�سي.
يف تاأريخن���ا �ل�سيا�س���ي هن���اك نزعة 
ت���كاد تكون عدمية بكل م���ا يف �لكلمة 

زم���ن  هن���اك  يك���ن  معن���ى.�ذ مل  م���ن 
تبلورت فيه نظرية �لأب �ملوؤ�س�ض لن 
�لنقالب���ات �لع�سكرية كان���ت تن�سف 
وج���ود �حلكم �ل�سابق بعد �ن ي�سفيه 
�نق���الب دموي، وقد ح���دث هذ� �لمر 

�كر من مرة طو�ل �لعقود �ملا�سية.
�ذن كان �لتاري���خ منذ تاأ�سي�ض �لدولة 
متك���ررة. دموي���ة  در�م���ا  �لعر�قي���ة 

�أحف���اد �مللك في�سل �أبيدو� يف �نقالب 
ه���ذ�  معن���ى  1958.م���ا  ع���ام  مت���وز 
�لنقالب.؟�ن���ه بكلمة و�ح���دة �إغتيال 
لفك���رة �لآب���اء �ملوؤ�س�س���ني.ومل تقت���ل 
ثورة مت���وز �ملل���ك في�س���ل �لثاين بل 
�غتالت �ي�سا جده �مللك في�سل �لول 
ذل���ك �مللك �ل���ذي متتع ب�سع���ور عميق 
�ز�ء و�س���ع �ململكة يف وقته.وقد كان 
من �ملمكن �ن يلعب �مللك في�سل �لول 

دور� م�سابها لدور ج���ورج و��سنطن 
�و غ���ريه م���ن �سانع���ي نظ���ام �حلكم 

�لر�سيد.
�ذن حرك����ة �لتاريخ عندنا عدمية بال 
هدف.وم����ا ح����دث بع����د ع����ام 2003 
يلخ�����ض ماأ�ساتن����ا ك�سع����ب مك�سوف 
كمهات����ري  رج����ل  حوزت����ه  يف  لي�����ض 
حمم����د �و �تاتورك �و ر�سا خان يف 

�ير�ن.
لك���ن ق���د يق���ال �نن���ا كن���ا نحل���م باآباء 
موؤ�س�س���ني يغ���ريون لعب���ة �ل�سيا�س���ة 
ت�س���دق  مل  �ل�س���ف  بالكامل،وم���ع 
ظنونن���ا بع���د ��سق���اط نظ���ام �س���د�م 
ح�سني،و�سعود طبقة من �ل�سيا�سيني 
متمر�س���ني بالعم���ل �حلزب���ي �ل�سيق 
�ل���ذي ل يوؤمن كث���ري� بالتنوع.وبعد 
ذل���ك �م�سكت هذه �لحز�ب باملنا�سب 
�لعليا،ومار�س���ت �ل�سل���وب ذ�ت���ه يف 
ل  م���ن  �لكفاء�ت،وتقري���ب  �ق�س���اء 
يعرت�سون،وم���ن ل يتمتع���ون بقدرة 

جيدة على �لح�سا�ض باخلطاأ.
م���ن ي�سدق �ن كل ه���ذه �لخطاء تقع 
عل���ى يد �ح���ز�ب خمتلف���ة �لجتاهات 
دون �ن يح���دث تغ���ري جوه���ري على 
هذ� �جل���و �ل�سيا�سي �لر�كد.بل تتفق 
�ك���ر �لق���وى عل���ى ��ستم���ر�ر ق�س���ة 
�لنهب �لعام ملو�رد �لدولة دون رقيب.
ل���ذ� ميكنن���ي �لقول �ن حم���و �لالحق 
عر�ق���ي  �سيا�س���ي  ف���ن  ه���و  لل�ساب���ق 
بامتياز.وهذ� ما يجعلني �أحزن لننا 
ب���ال �آب���اء حقيقيني عملو� م���ن �جلنا.
وم���ن �أجل ح�سول قف���زة يف و�سعنا 

�لر�هن �لبائ�ض.

الثالث" " الق�سم 

لقد �أحب غائب طعمة فرمان وثمن �لأدب 
�لرو�س���ي منذ �أي���ام �ل�سب���اب. وحدث �أن 
�إرتب���ط ب���ه برب���اط وثي���ق خ���الل ن�سف 
حيات���ه ب�سفت���ه مرتجم���ا ل���ه �ىل �للغ���ة 
 30 مبو�سك���و  غائ���ب  �لعربية.وعا����ض 
عاما)م���ن ع���ام 1960 �ىل ع���ام 1990( 
وبق���ي خمل�سا جل���ذوره �لوطنية ولغته 
�لأم �لت���ي كان يفكر ويكت���ب بها موؤلفاته 
�ملكر�س���ة �ىل وطن���ه و�لنا����ض �لب�سط���اء 
في���ه. لكنه قد "ترون�ض" كما يقال، و �ساء 
�لق���در �أن ترتب���ط حيات���ه برو�سي���ا �أكر 
من غريه، وتوغ���ل يف تاريخها �لروحي 
وثقافته���ا، وك�سفه���ا لي�ض م���ن �أجل ذ�ته 
فق���ط، ولكن ميكن �لق���ول بال مبالغة، من 
�أج���ل مالي���ني �لنا�ض يف �لع���امل �لعربي، 
بف�سل عمله �لدوؤوب طو�ل �أعو�م طويلة 
ب�سف���ة مرتجم �لأدب �لرو�س���ي ول�سيما 

�لرو�ئي.
مت���ت دع���وة غائ���ب للعم���ل يف �لإحت���د 
 " �لتق���دم   " د�ر  قب���ل  م���ن  �ل�سوفيت���ي 
و�إحت���اد �لكت���اب �ل�سوفي���ت وو�سل �ىل 
مو�سك���و يف �سي���ف ع���ام 1960. وف���ور 
و�سول���ه ب���د�أ يتعل���م �للغ���ة �لرو�سي���ة ، 
وبع���د فرتة ق�س���رية بد�أ برتجم���ة �أعمال 
�لأدب �لرو�سي و�ل�سوفيتي )�سادت هذه 
�لت�سمية لالأدب يف �لف���رتة �ل�سوفيتية(. 
و�س���ادف ن�ساط���ه يف �لرتجم���ة �أع���و�م 
�ل�ستينيات �ملعروفة حي���ث بد�أت " فرتة 
�ل���دفء " �خلرو�سوفي���ة �لت���ي �سرع���ان 
�ملن���اخ  حت�س���ن  يف  �لآم���ال  ول���دت  م���ا 
�لإجتماعي���ة  و�لتغ���ري�ت  �لإجتماع���ي 
�لدميقر�طي���ة، ولو �إنه���ا مل تتحقق. وقد 
�إنعك�ض هذ� �جلو من �حلما�ض و�لبحوث 
�لإبد�عية باأف�سل �سكل يف �أعمال �لكتاب 
م���ن رعي���ل " �ل�ستيني���ات"، �لذي���ن جرت 
�لأحادي���ث و�لنقا�س���ات و�لتقييمات لها، 
ب�سفته���ا جترب���ة يف تفه���م �لأدب وطرح 
�لإنتقاد�ت للم�س���اكل �لآنية و�حلادة يف 
�ملجتمع، وذلك �إنطالقا لي�ض من �ملو�قف 
�لإيديولوجي���ة، ب���ل م���ن وجه���ات �لنظر 
�لإن�ساني���ة و�لب�سري���ة �لعام���ة، مما كان 
يعترب من وجهة نظر �ل�سلطات �لر�سمية 
تر�جع���ا ع���ن �لأح���كام �لالزم���ة ون�س���ر� 

للنزعات �لإنهز�مية.
تتطل���ب  �لرتجم���ة  �أن  �ملع���روف  م���ن 
مه���ارة رفيعة وعم���ال د�ئب���ا وم�سد�قية. 
�لأدبي���ة  �لأعم���ال  ترجم���ة  وبالأخ����ض 
�لت���ي كان غائب ميار�سه���ا خالل ع�سر�ت 

�ل�سن���ني. وهذ� قطاع خا�ض يتطلب لي�ض 
معرف���ة �للغ���ة فق���ط، ب���ل �لتوغ���ل بعمق 
يف �لن����ض )وم���ا ور�ء �لن����ض!(، وكذلك 
�حل����ض �ملره���ف لالإ�سل���وب ب�سفته نوعا 
من �لتاأثر و�لإنفعال و�لتوغل يف تركيب 
لغ���وي غري���ب. �إن �لتج���ذر �لطبيعي يف 
�للغ���ة، ويف �لإ�سل���وب، ويف �لرتبة وما 
حت���ت �لرتبة، من �ل�سع���ب نقله ب�سورة 
عفوي���ة �ىل لغ���ة �أخرى. وله���ذ� لي�ض من 
قبي���ل �ل�سدف �أن كانت �لرتجمة تو�سف 
دوما باأنها �خلدم���ة و�لعمل �ل�ساق �لذي 
ي�سبه تن�سك �لرهبان. وكان على حق من 
قال: �إن م���ن يعمل يف �لرتجمة يعرف ما 
هي �لأ�سغال �ل�ساق���ة. ويف �لوقت نف�سه 
�إن���ه عم���ل مقد����ض وروح���ي وعريق يف 

�لقدم.
يجب عل���ى �ملرتج���م �أن يتح�س����ض �للغة 
يف  و�مله���ارة  �لكلم���ة  ودق���ة  و�لكلم���ة 
�إ�ستخ���د�م �لتعابري وكث���ري � من �لأ�سياء 
�لأخرى من �أجل �أن يكون عمله " ترجمة 
كورني���ه  ق���ول  " ح�س���ب  رفيع���ة  �أدبي���ة 
ت�سوكوف�سك���ي. يجب �إتق���ان تقنية عمل 
�لكاتب، حني تك���ون ثمة حاجة لي�ض �ىل 
�حلرف ب���ل �ىل روح �لأ�س���ل. �إن جمود 
�لإ�سلوب يقود �ىل �لف�سل، ويق�سي على 

�ملبدع.
و�ل�سئ �لرئي�سي يف هذ� �ملجال �لتعرف 
على �س���و�ب روح �لأ�س���ل ، وكان غائب 
بالفط���رة �ساح���ب �إ�سلوب ر�ئ���ع، ولكنه 
عم���ل كثري�، ودر����ض �مل�س���ادر �لدر��سية 
وكتب �للغ���ة. وكان يرتجم بع���د �لتوغل 
عميق���ا يف �لن����ض. وبغية حتقي���ق �لدقة 
كان ي�سح���ح �لكلم���ة عدة م���ر�ت �إعتماد� 
على ع���دة قو�مي����ض باللغت���ني �لرو�سية 
مليئ���ة  قو�مي�س���ه  �إن  و�لإنكليزي���ة. 
يح���اول  �لت���ي  و�لتعاب���ري  بالهو�م����ض 
تطويعه���ا و�إ�ستخد�مه���ا يف عمل���ه. كم���ا 
كان يكت���ب يف �ملفك���ر�ت، كقاع���دة، لي�ض 
لدي���ه  وكان  �لكلم���ات،  ب���ل  �ملالحظ���ات 
�لعدي���د من ه���ذه �ملفك���ر�ت. وكان يطالع 
كث���ري� ول�سيم���ا �لأدب �لرو�س���ي، ول���و 
�أن���ه يف �لبد�ي���ة كان يرتج���م م���ن �للغ���ة 
�لإنكليزي���ة. وقد �أتقن �للغة �لرو�سية يف 
�لدرو�ض �لت���ي كان يتلقاها يف �لبيت مع 
معلمة تعمل يف د�ر �لن�سر. وكما لحظت 
ف���اإن طريقتها يف تعليم �للغ���ة لي�ست من 
�أف�س���ل �لطرق. لك���ن غائ���ب كان يح�سل 
عل���ى ما هو بحاجة �إلي���ه يف عمله. وبعد 
م�سي فرتة تخلى عن �لدرو�ض، وو��سل 
تطوير لغته بجهده �ل�سخ�سي يف �سياق 

عملية �لرتجمة.
غائ���ب  �ىل  بالن�سب���ة  �لرتجم���ة  كان���ت 
�للغ���ة  حت�س����ض  فيه���ا  ط���ور  مدر�س���ة 
كمرتج���م.  مهارت���ه  و�سح���ذ  و�سياغ���ة 
لك���ن كان ه���ذ� عمل���ه �لر�سم���ي. ومل يكن 
ح���ر� يف �إختي���ار �ملوؤلف���ني و�لكتب �لتي 
يرتجمه���ا. علم���ا �إن موقفه م���ن �ملوؤلفات 
�لو�ج���ب ترجمتها مل يكن و�ح���د� �لبتة. 
ومت���ت ترجم���ة كت���ب كث���رية لإعتبار�ت 
�سيا�سية �و �أنه���ا ذ�ت مو��سيع �سيا�سية 
�أن  غائ���ب  بو�س���ع  وكان  و�إجتماعي���ة. 
يتاب���ع كيف ي�سط���ر �لكات���ب للتكيف مع 
�أح���كام �لنظ���ام �ل�سم���ويل �ل���ذي يتطلب 
من �لكات���ب �إبد�ء �ل���ولء لالإيديولوجية 
�لر�سمية. علم���ا �إن بع�سهم كان يتعاطف 
ب�س���دق معها. وقال يل �أك���ر من مرة �إن 
�ل�س���ر �لعامل���ي يتج�س���د قب���ل كل �سئ يف 
ع�س���ر �ل�سمولي���ة بال�سيا�س���ة، ولب���د �أن 
مي�س���ه �لكات���ب. وبه���ذه �لو�سيل���ة فق���ط 
ميكن �أن يرى �مل�سد�قية �لتاريخية �لتي 
ي�سبو �إىل تفهمها و�ىل �إظهارها للنا�ض. 
لكن هذ� ل يعني �إن �لتعامل مع �ل�سيا�سة 

يقت�سي دعم �إيديولوجية �لنظام.
حقا، �إنني ل �أتذك���ر �لن�سو�ض �لتي كان 
غائ���ب يهملها. وكان �لن����ض يبدو �أحيانا 
وكاأن���ه �أع���د خ�سي�س���ا للرتجم���ة: �لنر 
ب�سي���ط وو��س���ح و�سهل. ومع ذل���ك فاإن 
عم���ل �لإن�س���ان �ملوهوب غالب���ا ما يكون 
عم���ال " �ساقا" ، وبالأخ����ض بالن�سبة �ىل 
�لكاتب �لذي يتمتع ب�سوته �لذ�تي. وقد 
كتبت ماريا ����ض. برتوفيخ ، وهي �ساعر 
جيدة، ترجمت �لكثري من �لكتب " حينما 
ل تتوغ���ل �لرت�ج���م يف �لروح...يعج���ز 

�لكاتب عن �لإبد�ع يف عمله«.
لق���د �سم���د غائ���ب مل�س���ريه، ول���و �أن من 
�ملح���زن �جل���زم �أحيان���ا باأن���ه مل يقي����ض 
ل���ه �أن يحي���ا بحري���ة. ولع���ل �إن �لع���ز�ء 
يكم���ن فقط يف �أن عمله فت���ح عاملا جديد� 
لل�سع���وب �لعربية، ووح���د �لنا�ض – فقد 
كان ي���رى يف ذلك بالذ�ت حقيقة وجوهر 
�أدب لي���ف تول�ستوي �لذي كتب مرة:"�إن 
عملن���ا �س���ئ فظي���ع. ول يعرف ذل���ك �أحد 

غرينا ».
يف �أع���و�م �ل�ستينيات �س���درت �لرت�جم 
�لأوىل لغائب فرمان. وكانت من �ملوؤلفات 
�لتي عك�ست وج���ه رو�سيا �ملتغري )كانت 
ت���ز�ل ت�س���كل �لإحت���اد �ل�سوفيت���ي(  م���ا 
و�لآم���ال يف م�ستقب���ل �أف�سل له���ا، ومنها 
رو�ي���ة ي���وري جريم���ان " �لق�سي���ة �تي 
تريفون���وف  ي.  ورو�ي���ات   " تخدمه���ا 

و�أ.بري�ستافك���ني وف. �ك�سيون���وف و�أ. 
�سبي���ل  وعل���ى  وغريه���ا.  كوزنت�س���وف 
جر�ن���ني،  د�نيي���ل  �ىل  �أ�س���ري  �ملث���ال 
مر�ح���ل  كان���ت  �لت���ي  �للينينج���ر�دي، 
�سريت���ه تتاأل���ف م���ن �لدر��س���ة يف �ملعهد 
�لتكنولوجي و�لعمل يف م�سنع كريوف 
وقي���ادة �سري���ة دباب���ات يف �أثناء �حلرب 
و�لعمل يف معهد للبحوث �لعلمية، وجاء 
�ىل �لأدب به���ذه �خلربة. وق���د حاز على 
�ل�سهرة بعد �سدور رو�يتيه " �لباحثون 
 ." �أو�ج���ه �لعا�سف���ة �لرعدي���ة  " و"�أن���ا 
ث���م �أ�سدر بعد ذل���ك " �لث���ور �لوح�سي " 
و" كت���اب �حل�س���ار" �ل���ذي كتب���ه �سوية 
م���ع �أ.�أد�موفت�ض، ورو�ي���ة " �ل�سورة " 
وغري ذلك من �ملوؤلفات.�إنه كاتب ق�س�ض 
�إن���ه  كم���ا  جي���دة،  ومق���الت  ورو�ي���ات 
�سخ�سي���ة �إجتماعي���ة مرموق���ة، وقد قيل 

عنه �أنه يو�جه " �لعا�سفة �لرعدية ».
و�سرعان ما �أ�سبح بع����ض �لكتاب �لذين 
ج�س���دو� �لبريي�سرتوي���كا "غري مرغوب 
فيه���م" م���ن قب���ل �ل�سلط���ات، �أم���ا �لذي���ن 
هاج���رو� �أو مت نفيه���م �ىل �لغ���رب فق���د 
�إكت�سب���و� �سمع���ة " مث���ريي �لف�سائح ". 
لك���ن �أفكاره���م مار�س���ت ب���ال ري���ب دور� 
�لأدب،  تط���ور  يف  وتقدمي���ا  تنويري���ا 
وكذلك �حلي���اة �لإجتماعي���ة عموما، كما 

يوؤكد ذلك �لو�قع �ليوم.
كم���ا ترجم غائ���ب يف �أع���و�م �ل�ستينيات 
يف  �لبارزي���ن  �لن���ر  �أ�سات���ذة  �أعم���ال 
�جلمهوريات �لقومي���ة �لتي كانت �سمن 
ق���و�م �لإحت���اد �ل�سوفيت���ي مث���ل جنكيز 
و�آيب���ك ون���ود�ر دومب���ادزه  �أيتمات���وف 
وفا�س���ل يبك وفا�س���ل �إ�سكندر وغريهم. 
وكان ذل���ك جزء� من �سيا�س���ة �لبالد �لتي 
و�سعت هدف���ا لها �إظهار �حلياة �ل�سعيدة 
ل�سعوب �ل�سرق و�ل�سد�قة بني �سعوبنا. 
وكان جنكيز �أيتماتوف من �أو�ئل �لكتاب 
�لذي ترجم غائب �أعمالهم، علما باأنه كان 
قرينه تقريب���ا فقد ولد يف عام 1928 يف 

قريغيزيا .
�لق�س����ض  م���ن  كب���ري�  ع���دد�  وكت���ب 
ومت���ت  �لرو�سي���ة  باللغ���ة  و�لرو�ي���ات 
�لأخ���رى، وكان  �للغ���ات  ترجمته���ا �ىل 
�سعبي���ا  ونائب���ا  �إجتماعي���ة  �سخ�سي���ة 
�لدو�ئ���ر  يف  عدي���دة  منا�س���ب  و�سغ���ل 
�حلكومية و�ملنظمات �لإجتماعية وحاز 
عل���ى جائزة لين���ني وجائ���زة �لدولة كما 
متت���ع بع�سوي���ة ع���دد م���ن �لأكادمييات 
�لدولي���ة. وقد حاز عل���ى �ل�سهرة بف�سل 
ترجم���ة �أعمال���ه " جميل���ة " و" �ل�سفينة 

�لبي�س���اء" و "ود�ع���ا ياغول�س���اري "و 
" ي���وم �أط���ول م���ن ق���رن " و" �لنطع " 

وغريها.
وعندم���ا حتدثن���ا �أن���ا وغائ���ب عن���ه قال 
�أن���ه ل يع���رف م���اذ� كان �سيح���دث لو مل 
يكن �إيتمات���وف �سخ�سية حزبية مثالية 
مو�ليا لل�سلطة ورجل دولة و�أدب. وتدل 
على ذل���ك �أقو�له يف خمتل���ف �ملنا�سبات 
�لر�سمية. فمثال قال �يتماتوف مبنا�سبة 
�لذك���رى �خلم�سينية لتاأ�سي����ض �لإحتاد 
�ل�سوفيت���ي  �لإحت���اد  �إن  �ل�سوفيت���ي 
ه���و ظاه���رة جدي���دة مبدئي���ا يف تاريخ 
�لب�سري���ة، و�أورد �أف�سليات �لإ�سرت�كية 
بالن�سب���ة لنظامنا �لإجتماع���ي ، و�أعرب 
�ل�سوفيت���ي  �ل�سع���ب  �ىل  �إمتنان���ه  ع���ن 
�لع���دد   .1972 بر�ف���د�"   "( و�حل���زب 
339)19847(. وميك���ن �إيج���اد �لكثري 
�ملنا�سب���ات  يف  �لأق���و�ل  ه���ذه  مث���ل 
 " �لكت���اب  م���ن  يك���ن  �لر�سمية.لكن���ه مل 
�ملطيع���ني". وقد ح���اول تف�سري ظاهرته 
�لكات���ب �أ. �أد�موفت����ض �ل���ذي �أ�س���ار �ىل 
�أن �أيتمات���وف ب���د�أ �لكتاب���ة يف ف���رتة " 
�ل���دفء" وقد �أفل���ح يف �سيان���ة �لتوجه 
نح���و �مل�سد�قي���ة، وم���ن ثم حت���ول �ىل 
معاجل���ة م�س���اكل �لع�سر �لهام���ة وحلها 

من مو�قع �مل�سئولية �ملدنية.
و�أتذك���ر �أن �إيتمات���وف ز�رن���ا يف معهد 
�لفل�سفة حي���ث دعي للقاء م���ع �لباحثني 
�لعلمي���ني. وق���د حت�س���د ع���دد كب���ري من 
�لنا����ض و�إمت���الأت به���م �ل�سال���ة. وجاء 
كم���ا  عل���ى م�س����ض،  �لكات���ب وحت���دث 
ل���و كان يري���د �أن يق���ول: م���اذ� تريدون 
من���ي، فاأنت���م تعرف���ون ��س���ال كل �س���ئ 
عني. �أنت���م علماء بينما �أن���ا �أنهيت فقط 
مدر�سة �لبيطرة )يرد يف �سريته �لذ�تية 
�لر�سمية �إنه تخرج من �ملعهد �لزر�عي(. 
و�أجاب عن �لأ�سئلة باإقت�ساب ، وتناول 
ب�سورة رئي�سية �لعملية �لإبد�عية �لتي 
ي�سع���ب فع���ال �إعط���اء تف�سري له���ا. لكنه 
�أج���اب ع���ن �س���وؤ�ل ح���ول دور �لعن�سر 
�لالعق���الين يف �إبد�ع���ه فق���ال �إن���ه كان 
يتوق���ع طرح �أ�سئلة من هذ� �لنوع ، لكنه 
ل ي�ستطي���ع �إعط���اء �ملزي���د �أكر مما هو 
مع���روف ل���دى �جلميع بقول���ه: يبدو �إن 
مث���ل ه���ذه �للحظات تتك�س���ف يف عملية 
�إ�ستعادة �لذكريات من �ملا�سي ، �ملن�سية 
متام���ا كم���ا يعتق���د، ويف �حلد�ض ، ويف 
�لولدة �لعفوية لل�سخ�سيات وغري ذلك. 
وطرح���ت �أ�سئلة كثرية ب�س���دد رو�ية " 

عام �أطول من قرن«.

ولي حاجة عند �لعر�ق و�أهله �لِعر�ق.. حكاية نيوم 
و�إك�سبو و�لمونديال

ر�سيد اخليون

ه�سام داود

نوزاد ح�سن

عبداهلل حبه

من هم �آباوؤنا �لموؤ�س�سون؟حقيقة �لعالقات �لإير�نية �لباك�ستانية �لأفغانية
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�شم���ن امل�شابقة الر�شمي���ة للفيلم الوثائقي 
العامل���ي يف الن�شخ���ة التا�شعة من مهرجان 
ده���وك ال�شينمائي الدويل املن���وي اإقامته 
ب���ن الأول والثام���ن من دي�شم���ر 2022، 
ت�ش���ارك ثماني���ة اأف���ام وثائقي���ة طويل���ة، 
م���ن ثقاف���ات ودول متع���ددة منه���ا اأرمينيا 
وفل�شط���ن  وال�ش���ن  ولبن���ان  وبلجي���كا 

وا�شبانيا والرتغال، وهذه الأفام هي:
Dreamers and a horseخم�ش���ة   5(
اأرمين���ي  فيل���م  حامل���ون وح�ش���ان( وه���و 
وفاهج���ن  مالكي���ان  اآري���ن  اإخ���راج  م���ن 
خات�شاتري���ان، م���ن اإنت���اج الع���ام 2022، 
اأرب���ع  حكاي���ة  دقيق���ة   83 يف  ي���روي 
�شخ�شي���ات رئي�شي���ة تطم���ح اإىل حتقي���ق 
اأهدافها م���ن خال روؤى ممي���زة لأرمينيا: 
وه���ذه ال�شخ�شي���ات ه���ي عام���ل امل�شع���د 
م���ن  ح�شري���ة  �شخ�شي���ة  م�شت�شف���ى،  يف 
بقاي���ا ال�شوفييت ريد ال�شف���ر اإىل الف�شاء، 
واملزارع الذي يبحث ع���ن الزوجة املثالية 
ال���ذي يك�شف ع���ن بني���ة اجتماعي���ة ريفية 
ل ت���زال تهيم���ن عليه���ا الأبوي���ة، واأخ���ًرا 
ال�شاب���ات الن�شوي���ات والفتي���ات اللوات���ي 
يرغنب فق���ط يف عي�س حياته���ن، مفتونات 
بالتحرر، يطرح الفيل���م التفكر امل�شتقبلي 
وي�ش���ور حتول الأم���ة، و�شمنًيا، الق�شايا 
الت���ي يتعن عل���ى اأجيال ال�شب���اب التعامل 
ب���ن رغبته���م يف  معه���ا وه���م ينا�شل���ون 
ُتظه���ر  للث���ورة.  وتطلعاته���م  التغي���ر 
الفيل���م �شراًع���ا  م���ن  الأخ���رة  اللحظ���ات 
نا�شًئ���ا وم�شهًدا غر مريح وغام�س حل�شد 
متجم���ع يف �شاحة. لنعرف م���ا يبحث عنه 

احلامل اخلام�س.
امل�شابق���ة  يف  امل�ش���ارك  الث���اين  الفيل���م 
الر�شمية الوثائقية هو فيلم )رحلة الرخام 
 )A MARBLE TRAVELOGUE
ال�شيني، للمخرج �ش���ون واجن، الفيلم من 
اإنت���اج الع���ام 2021، يتتب���ع فيه���ا املخرج 
خ���ال 99 دقيق���ة، رحل���ة قطعة م���ن حجر 
الرخ���ام الأبي�س امل�شتخرج م���ن اليونان، 
والتي تاأخذن���ا اإىل ملحمته���ا ال�شتهاكية 
يف ال�ش���وق العامل���ي الذي تق���وده ال�شوق 
املحلية ال�شيني، للتحقيق يف دور ال�شن 
بو�شفها(امل�ش���ري يف العامل(، حاز الفيلم 
لث���اث  عل���ى جائزت���ن عامليت���ن ور�ش���ح 

اأخريات.
م�شابق���ة  يف  امل�ش���ارك  الثال���ث  الفيل���م 
A Thou�  للوثائقي���ات العاملي���ة هو فيل���م

sand Fires( األ���ف حري���ق( م���ن اإخ���راج 
�شعيد تاجي فاروق���ي، ومن اإنتاج م�شرك 
بن فرن�شا و�شوي�شرا وهولندا وفل�شطن 
ع���ام 2021 | 90 دقيقة، يعم���ل ثن �شوي 
وزوجت���ه هت���وي تن يف ماج���واي، وهي 
حق���ول نفط حمفورة يدوًي���ا وغر منظمة 
يف و�ش���ط ميامن���ار، هما يرغب���ان باإعطاء 
زي���ن كو اأون���غ، ابنهما الأ�شغ���ر، م�شتقبًا 

ل  لكن���ه  املدر�ش���ة.  اإىل  واإر�شال���ه  اأف�ش���ل 
يرغب بح�ش���ور الدرو�س، بل يطمح للعب 
كرة الق���دم. فهو يتخيل م�شتقب���ًا مليامنار 
مل يك���ن وال���داه يحلم���ان ب���ه عندم���ا كان���ا 
�شغري���ن، في���دور الفيل���م ح���ول التغي���ر 
والبع���ث و�شراعات الأجيال، ح���از الفيلم 
عل���ى جائزة اأ�شبوع النق���اد �شمن مهرجان 
لوكارن���و ال�شينمائ���ي الدويل، كم���ا ر�شح 

ل�شت جوائز اأخرى.
 )URBAN AMAZONS( فيل���م 
الأمل���اين م���ن انت���اج الع���ام 2021، وم���ن 
روؤي���ة  يق���دم  اودرم���ات،  ثاي����س  اإخ���راج 
للن�شاء الأمزوني���ات املعا�شرات  معا�شرة 
ال�شر�ش���ات، فهن م�شتعدات للقتال من اأجل 
ما ه���و مهم بالن�شب���ة لهن، دون �ش���رح، اأو 
م�شاوم���ة، وباإ�ش���رار دائم. اإنه���م يقاتلون 
م���ن اأج���ل الن�ش���ر يف احللب���ة، وكذلك من 

اأجل زمائهم املتاأملن والإن�شانية.
A M U K A - الفيلم البلجيكي ) 
اإخ���راج  م���ن   )THE AWAKENING
اأنطوني���و �شب���اين 2022 يت�ش���اءل الفيلم 
مت���ى تبداأ ال�شيادة الغذائي���ة يف الكونغو؟ 
ففي الوقت الذي ميكن جلمهورية الكونغو 
الدميقراطي���ة اأن تدعم م���ا يقرب من واحد 
من كل �شخ�شن على وجه الأر�س، يعاين 
واح���د م���ن كل اثنن م���ن الكونغولين من 
�شوء التغذية احل���اد، فيتحد الفاحون يف 
تعاونيات زراعية ملواجه���ة هذه املع�شلة، 
وي�شتعر�س ذل���ك يف 70دقيقة، حاز الفيلم 
على جائزتن عامليتن لأف�شل فيلم وثائقي 

كما ر�شح لأخرى يف مهرجان ثالث.
 ANIMA-My(( الأمل���اين  الفيل���م 
اأويل  اإخ���راج  م���ن   Father›s Dresses
اأن  ال�شغ���رة  اأويل  تري���د   ،2022 ديك���ر 
ت�شب���ح قر�شانه اأو بابا، لكنها ل تريد باأي 
ح���ال من الأح���وال اأن تن�شجم م���ع الأدوار 

النمطية يف م�شقط راأ�شها يف بافاريا. بعد 
وف���اة والدها، �شلمته���ا والدته���ا �شندوقه 
وجه���ة  حمت���واه  يغ���ر  "ال�ش���ري" كاإرث 
نظره���ا ع���ن الأب وع���ن نف�شه���ا وعائلته���ا 
واملجتم���ع ال���ذي ن�ش���اأت فيه، يق���دم الفيلم 
ق�ش���ة حقيقية ع���ن اأ�شرار الأ�ش���رة واأدوار 
اجلن�ش���ن والطفولة يف مقاطع���ة بافاريا، 
ُتروى على اأنها رحل���ة تراجيدية كوميدية 
من خ���ال ال�ش���ور املتحرك���ة والوثائقية، 
ح���از الفيل���م عل���ى �ش���ت جوائ���ز عاملية من 
مهرجان���ات متع���ددة كم���ا ر�ش���ح لواح���دة 

غرها
 | )EL ARENA(ن  اللبن���اين  الفيل���م 
2022 | 78 دقيقة،م���ن اإخ���راج ج���اي ب. 
جم���ال، يبح���ر يف ع���امل مو�شيق���ى ال���راب 
ال�ش���ري يف ال�شرق الأو�شط، ويلقي نظرة 
اأوىل م���ن نوعه���ا على ق�ش����س و�شراعات 
الأك���ر  ال�شخ�شي���ات  نظ���ر  ووجه���ات 
موهب���ة. بف�ش���ل قوان���ن حري���ة التعب���ر 
الليرالي���ة يف لبن���ان، ياأت���ي مغن���و الراب 
من جميع اأنحاء العامل العربي اإىل بروت 
للتناف����س م���ع بع�شهم يف ح���دث مو�شيقى 
ال���راب ال�شن���وي، يتم حتديد حي���اة هوؤلء 
الرج���ال م���ن خ���ال الظ���روف الجتماعية 
والقت�شادي���ة املتده���ورة واحل���رب. لكن 
م���ن الداخ���ل، ي�شتخدم���ون مهاراته���م يف 
مو�شيق���ى الراب لتقدمي عر�س وللح�شول 
على فر�ش���ة ليك���ون اأحدهم املل���ك املتوج. 
للبن���ان،  احل���ايل  التده���ور  خلفي���ة  عل���ى 
املدم���ر  ب���روت  انفج���ار  م���ع  وال���ذروة 
El Arena �ش���ورة  2020، ير�ش���م  ع���ام 
يف  والقت�شادي���ة  ال�شيا�شي���ة  للن�ش���الت 
املنطق���ة من خال �شعر بع�س مغني الراب 

الأكر موهبة.
 The Visit and( واأخرا ي�شارك الفيل���م
A Secret Garden( لإيرين اإم بوريغو، 

وي�ش���رك يف اإنتاجه ا�شباني���ا والرتغال، 
ل ُيع���رف �ش���وى القلي���ل ع���ن ال�شخ�شي���ة 
الغام�ش���ة للفنانة اإيزابي���ل �شانتالو، التي 
اأ�شبح���ت اليوم يف ط���ي الن�شيان، لكن يف 
بع����س الأحي���ان ياأت���ي بع�س ال���زوار اإىل 
�شقته���ا، م���ن خاله���م وب�ش���وت اأنطونيو 
لوبي���ز، الر�ش���ام الوحي���د ال���ذي يتذكرها، 
اخلم����س  الدقائ���ق  يف  الفيل���م  ي�ش���وغ 
وال�شت���ن الت���ي يقدمه���ا اأوجه���ا متع���ددة 
وياأخ���ذ منعطًف���ا مفاجًئ���ا، ليعك����س الفل���م 
ن�شيان الذاكرة والفن والعملية الإبداعية، 
ويط���رح �شوؤال حول معنى اأن تكون فنانة 
وام���راأة يف الوقت نف�ش���ه، حاز الفيلم على 
ثمان جوائ���ز عاملية من اأربع���ة مهرجانات 

خمتلفة.
وي�شارك املخ���رج )بابلو تو�شكو( بفيلمن 
 An Ezidi( وثائقي���ن، اأولهم���ا بعن���وان
Tale( حكاية اإيزيدية، من اإنتاج م�شريك 
ب���ن اإقلي���م كرد�شت���ان والأرجنت���ن، ع���ام 
2022 وي���روي في���ه يف 29 دقيق���ة، ق�شة 
حياته���م  تتغ���ر  الذي���ن  وعائلت���ه،  )فه���د( 
يف   .2014 اآب  يف  �شب���اح  ذات  متام���ا 
منطق���ة �شنج���ار، بع���د اأن اهت���زت املدين���ة 
دخ���ول  اأعلن���ت  الت���ي  املدفعي���ة  ب�شب���ب 
الدول���ة الإ�شامي���ة، الت���ي مل ت���رك جماًل 
لل�ش���كان للدف���اع ع���ن اأنف�شه���م، فاتخ���ذوا 
الق���رار النهائ���ي بالفرار عندم���ا دخل والد 
فه���د الغرف���ة واأعل���ن: "نحن ذاهب���ون اإىل 
اجلب���ال". انتهت اأي���ام الن���زوح الطويلة، 
وت���وىل  قريت���ه  اإىل  فه���د  ع���اد  والي���وم 
م�شوؤولي���ة مكان ي�شتخدم في���ه الفن لعاج 
اجل���روح الت���ي خلفتها احل���رب. ومن هنا 
ي�ش���رد الفيل���م املاأ�ش���اة اليزيدي���ة بطريقته 

وثائقيا.
 Harmony(( والفيلم الثاين لتو�شكو هو
for after war ي�شاركه يف الإخراج )ميغ 
روث(، والفيل���م اأي�ش���ا من اإنت���اج م�شرك 
ب���ن �شوري���ا والأرجنتن ع���ام 2019 ول 
يبتعد كث���را عن مو�شوع الفيل���م ال�شابق 
م���ن ناحي���ة مقاوم���ة احل���رب باملو�شيقى، 
حماول���ة  ق�ش���ة  دقيق���ة   29 يف  فيق���دم 
اجتماع املو�شيقين وال�شعراء والأ�شاتذة 
وع�ش���رات الأطف���ال فوق اآث���ار احلرب يف 
�شوري���ة لعزف املو�شيقى لتحل، على الأقل 
لبع����س الوق���ت، حم���ل �شو�ش���اء العن���ف 

اخلارقة.
فيل���م )THE DELIGHTS( الوثائق���ي 
الأرجنتين���ي، يعر�س اأي�ش���ا �شمن الروؤية 
العاملي���ة لاأف���ام، وه���و م���ن اإنت���اج العام 
)اإدواردو  املخ���رج  في���ه  ي���روي   ،2021
كري�شبو( يف 65 دقيقة ق�شة اأكر من 120 
طالب���ا يعي�شون مًع���ا يف مدر�ش���ة داخلية، 
للدرا�ش���ة الثانوي���ة للتقني���ة الزراعي���ة يف 
هن���اك،  ويخت���رون،  الأرجنت���ن،  ري���ف 
نهاية طفولتهم وبداي���ة �شن البلوغ. ر�شح 
الفيل���م جلائزة اأف�شل فيل���م وثائقي طويل 
يف مهرجان اأم�شردام ال�شينمائي الدويل 

لاأفام الوثائقية.

افتتح اليوم الخمي�س مهرجان البحر 
الأحمر ال�سينمائي الدولي، الذي 

يقام بالتعاون مع فوك�س �سينما 
ومجموعة اإم بي �سي، اليوم الذي 
ي�ستمرحتى الفترة من 10 كانون 
الول، في مدينة جدة الأحمر،. 

وي�ست�سيف المهرجان �سانعي 
الأفالم ونجوم ال�سينما وو�سائل 
الإعالم والمحترفين في قطاع 

�سناعة ال�سينما وع�ساق الأفالم في 
احتفاليٍة لع�سرة اأيام من الأفالم 

ال�سينمائية العالمية.

الفيل���م العراق���ي )جنائن معلق���ة( للمخرج 
العراقي اأحم���د يا�شن الدراج���ي، �شيكون 
يف امل�شابق���ة الر�شمي���ة للمهرج���ان، وهذه 
هي املرة الأوىل التي يتم فيها اختيار فيلم 
عراقي للم�شابقة الر�شمية. ويتناول الفيلم 
ق�شة ط���ه واأخوه الأ�شغ���ر اأ�شعد وعملهما 
يف مك���ب النفاي���ات يف بغ���داد بحًث���ا ع���ن 
اخلردة. ولكن يح���دث �شقاق بن الأخوين 
دمي���ة بحج���م  عل���ى  اأ�شع���د  يع���ر  عندم���ا 
الن�ش���ان ي�شتغلها بعد ذل���ك يف اأعمال غر 

م�شروعة.
ويفتتح املهرج���ان فعالياته بفيلم »ماعاقة 
احل���ب بذل���ك؟« للمخ���رج �شي���كار كاب���ور، 
النج���وم  م���ن  كل  الفيل���م  يف  وي�ش���ارك 
ليل���ي جيم����س، و�ش���ازاد لطي���ف، و�شبانة 
اأزمي، و�شاج���ال اأيل، واأ�شي���م ت�شاودري، 
واحلائ���زة عل���ى جائ���زة الأو�ش���كار، اإمي���ا 
تومب�ش���ون. تدور اأح���داث الفيلم بن لندن 
ولهور، وتتمحور حول احلب وال�شداقة 
والتقالي���د وك�ش���ر املعتق���دات بقال���ب م���ن 
الكوميديا الرومان�شية الريطانية متعددة 
اأف���ام  الثقاف���ات. ويتح���دث ع���ن �شانع���ة 
اأرادت توثي���ق رحلة �شديقه���ا املقرب نحو 

زواٍج خططته له العائلة.
فعاليات���ه  ال���دويل  املهرج���ان  و�شيختت���م 
بعر�س عامل���ي اأّول لفيلم »طري���ق الوادي« 

للكات���ب واملخ���رج ال�شع���ودي خال���د فه���د 
والفيل���م م���ن بطول���ة كل من حم���د فرحان 

ونايف خلف واأ�شيل عمران.
يعر����س املهرج���ان 131 فيلمًا م���ن الأفام 
الطويلة والق�شرة م���ن 61 بلدًا، عر 41 
لغ���ة، وه���ي اأعمال حتم���ل ب�شمة جمموعة 
من الأ�شم���اء العريقة يف تاري���خ ال�شينما، 
اإ�شافة اإىل العديد من املواهب ال�شابة، كما 
ي�شت�شيف املهرجان 34 عر�شًا اأول لأفام 
عاملي���ة، و17 عر�ش���ًا اأول لأف���ام عربي���ة، 
���ا لأف���ام م���ن ال�ش���رق الأو�شط  و47 عر�شً
املهرج���ان  ي�شه���د  كم���ا  اأفريقي���ا،  و�شم���ال 
ح�ش���ور العدي���د م���ن املواه���ب والنج���وم 
امل�شارك���ون يف ه���ذه الأفام، م���ع توقعات 
بازدي���اد عدد الأفام امل�شاركة يف املهرجان 

خال الأ�شابيع القادمة.

كم���ا وقع الختي���ار على اأ�شط���ورة �شناعة 
ال�شينم���ا العاملي���ة اأوليف���ر �شت���ون لراأ�س 
جلن���ة حتكي���م م�شابق���ة الأف���ام الروائي���ة 
يف ال���دورة الثاني���ة م���ن مهرج���ان البح���ر 
الأحم���ر ال�شينمائ���ي ال���دويل. فق���د ارتبط 
ا�ش���م اأوليفر �شت���ون، احلا�ش���ل على ثاث 
جوائ���ز لاأو�ش���كار، مبجموعة م���ن روائع 
ال�شينم���ا العاملية مثل »الوج���ه ذو الندبة«، 
و«اأب���واب«، و«وول �شري���ت«، و«جيه اإف 
كي���ه«، و«قطار منت�شف الليل«، و«ف�شيلة«، 
و«ولد يف الرابع من يوليو«، و«نيك�شون«، 

و«قتلة بالفطرة«.
وُتنظ���م خ���ال املهرج���ان م�شابق���ة ر�شمية 
للفيلم الطوي���ل والق�شر، يت���م من خالها 
الإجن���ازات  اأه���م  عل���ى  ال�ش���وء  اإلق���اء 
والإبداعات ال�شينمائية من اآ�شيا واأفريقيا 
والع���امل العرب���ي. حيث يعر����س املهرجان 
26 فيلًم���ا �شمن م�شابق���ة الأفام الق�شرة 
و16 فيلم���ًا يف م�شابق���ة الفيل���م الطوي���ل، 
تتناف����س على جوائ���ز الُي�شر الت���ي تقّدمها 
جلن���ة التحكي���م يف حفل توزي���ع اجلوائز 

يوم 8 دي�شمر.
و�شي�شلط املهرجان ال�ش���وء على املواهب 
مام���ح  ر�ش���م  يف  ت�شاه���م  الت���ي  ال�شاب���ة 
العربي���ة  اململك���ة  يف  ال�شينم���ا  �شناع���ة 
ال�شعودي���ة من خ���ال �شبعة اأف���ام روائية 
طويل���ة و18 فيلمًا ق�ش���رًا، �شيتم تقدميها 
خل���راء �شناع���ة ال�شينم���ا العاملّي���ة، جنًبا 
اختي���ار  ويوؤك���د  املحّل���ي.  اجلمه���ور  اإىل 
الفيل���م ال�شع���ودي »طريق ال���وادي« خلتام 
املهرجان على امل�شتوى املتقدم الذي حققه 
قط���اع �شناع���ة الأفام يف اململك���ة العربية 

ال�شعودية.
الأحم���ر  البح���ر  م�شابق���ة  جان���ب  واإىل 
لاأف���ام الطويل���ة والق�ش���رة، وعرو����س 
ال�شج���ادة احلم���راء، والعرو�س اخلا�شة، 
يحت�ش���ن املهرجان جمموع���ة من الرامج، 
م���ن بينها:" اختي���ارات عاملي���ة" و"�شينما 
البح���ر  و"كن���وز  اجلدي���دة"  ال�شعودي���ة 
و"روائ���ع  عربي���ة"  و"روائ���ع  الأحم���ر" 
الع���امل" و"جي���ل جدي���د"، بالإ�شاف���ة اإىل 
عرو����س "ال�شينم���ا التفاعلي���ة" و "حلقات 
البح���ر الأحم���ر" و«وروؤى البحر الأحمر«، 
وهو برنامج جديد مكّر�س ل�شانعي الأفام 
الذين يبلغون اآفاقًا جديدة من الإبداع، من 
خ���ال اأ�شالي���ب وتقني���ات �شردّي���ة مبتكرة 

وجديدة.
اجتماع���ات  امل�شاري���ع  �ش���وق  وي�شه���د 
خم�ش�ش���ة لتق���دمي عرو�س قي���د التطوير 
واأعمال الإنتاج امل�شرك ملجموعة خمتارة 
م���ن 23 فيلمًا ملخرجن ع���رب واأفارقة، كما 
ي�شتعر����س �شتة م�شاريع قي���د الجناز مع 
ملح���ة عن ق�ش�شها اأمام خمت�شن معتمدين 
يف القط���اع مل�شاعدة ه���وؤلء املخرجن يف 

اإجنازها.
عل���ى  املخت���ارة  امل�شاري���ع  و�شتتناف����س 
البح���ر  �شن���دوق  يقدمه���ا  نقدي���ة  جوائ���ز 
الأحم���ر من خال جلنت���ي حتكيم. وت�شمل 
ه���ذه اجلوائز؛ جائ���زة التطوي���ر وقيمتها 

35،000 دولر اأمريك���ي، وجائ���زة جلن���ة 
التحكيم وقيمتها 35،000 دولر اأمريكي، 
وجائزة الإنتاج وقيمتها 100،000 دولر 
اأمريك���ي. كم���ا �شتتناف����س كاف���ة امل�شاريع 
امل�شارك���ة �شم���ن برنامج عرو����س الأفام 
قي���د الإجن���از عل���ى جائ���زة �ش���وق البح���ر 
الأحمر »مل���ا بعد الإنتاج« وقدرها 30،000 
دولر اأمريك���ي. كما ميكن لكاف���ة امل�شاريع 
امل�شارك���ة التاأّه���ل والتناف�س عل���ى جوائز 
اأخ���رى م���ن رعاي���ة �ش���ركاء �ش���وق البح���ر 
الأحم���ر بقيم���ة اإجمالي���ة 500 األ���ف دولر 

اأمريكي.
يوف���ر �شوق البحر الأحمر فر�شًا للتوا�شل 
م�شتقبلي���ة.  م�شاري���ع  يف  والتع���اون 
وي�شت�شي���ف ال�شوق ث���اث جل�شات تغطي 
جم���الت التطوي���ر والإنت���اج والتوزي���ع، 
بهدف تعزيز الروابط بن اأبرز املخت�شين 
وجمه���ور  الأف���ام  و�شّن���اع  القط���اع  يف 
املهرج���ان، ويوف���ر دعمًا �شام���ًا يف جميع 
مراح���ل �شناعة الأف���ام بدءًا م���ن التاأليف 

وحتى العر�س.
كم���ا ي�شتقط���ب ال�شوق 43 �شرك���ة عار�شة 
م���ن 10 دول، مبا يف ذلك �شركات مبيعات، 
وطني���ة  �شينمائي���ة  واأجنح���ة  وجل���ان 
وا�شتديوه���ات ما بع���د الإنت���اج واجلهات 

الرئي�شية الراعية للمهرجان.
التنفيذي���ة  املدي���رة  علق���ت  جانبه���ا  وم���ن 
ال�شينمائ���ي  الأحم���ر  البح���ر  ملهرج���ان 
ال���دويل، �شيف���اين باندي���ا قائل���ة: »ت�شه���د 
خط���وات  ال�شعودي���ة  العربي���ة  اململك���ة 
مت�شارع���ة لتعزيز مكانته���ا بو�شفها مركزًا 
رائ���دًا لل�شينم���ا والثقافة والف���ن والأزياء، 
واأ�شبح���ت الي���وم من�شة عاملي���ة امل�شتوى 
لاإنت���اج ال�شينمائ���ي. وين���درج مهرج���ان 
يف  ال���دويل  ال�شينمائ���ي  الأحم���ر  البح���ر 
�شميم هذا التحول ويتي���ح من�شًة متميزة 
ل�شتعرا����س اإمكان���ات جي���ل جدي���د مفع���م 
باحليوي���ة والإب���داع م���ن �شّن���اع الأفام. 

ومينحنا �شوق البح���ر الأحمر القدرة على 
دع���م �شّن���اع الأف���ام يف خمتل���ف مراح���ل 
براجمن���ا  وتواك���ب  املهني���ة،  م�شرته���م 
امل�شتم���رة على م���دار العام جمي���ع مراحل 
�شناعة الأفام. كما ي�شرنا الرحيب باأبرز 
املواه���ب الدولية والعربية وق���ادة القطاع 
املتميزي���ن واجلي���ل اجلدي���د م���ن �شن���اع 
الأف���ام ونخب���ة م���ن املبدع���ن يف القطاع، 
يف برناجمن���ا ال���ذي ي�شم���ل جمموع���ة من 
العرو�س واجلل�ش���ات املبا�شرة والدورات 
املتخ�ش�ش���ة وفر�س التوا�ش���ل واملناق�شة 
و�ش���ط ه���ذه الفرة الت���ي ت�شه���د تغيرات 
حموري���ة، مب���ا ي�شم���ن مكانتن���ا يف م�شهد 

ال�شينما العاملية«.
ينطل���ق برنامج اأي���ام املواهب يومي 7 و8 
كانون الول املقبل، يف اإطار فعاليات �شوق 
البح���ر الأحم���ر، وه���و برنام���ج خم�ش�س 
للمخرج���ن واملنتج���ن والكّت���اب، يه���دف 
اإىل تطوير امل�شاري���ع ودعم و�شقل اجليل 
اجلديد من املواهب، وتزويدها باخلرات 
املعرفي���ة الت���ي ت�شاعده���ا عل���ى املناف�ش���ة 
والنجاح. وتتوىل املخرجة ال�شهرة كوثر 
ب���ن هني���ة اإدارة ال���دورة الثاني���ة م���ن اأيام 
املواه���ب، والت���ي ت�شهد م�شارك���ة مبدعن 
من جمي���ع اأنحاء الع���امل، مبن فيه���م رانيا 
عطية ورائد املن�شاري وحكيم ماو وكاثيا 
باير وجوناث���ان جولدمان، الذين يقدمون 
اإر�شاداته���م لدعم التنمي���ة املهنية للمواهب 

ال�شينمائية الواعدة.
وي�شه���د )اأي���ام املواه���ب( ح�ش���ور نخب���ة 
م���ن ق���ادة القط���اع الدولي���ن، مب���ا يف ذلك 
ال�شن���دوق العربي للثقاف���ة والفنون؛ ويو 
اإ����س �ش���ي؛ ونومادي���ك فيل���م؛ ونتفلك�س؛ 
الأعم���ال  رّواد  و�شبك���ة  و�شينيواي���ز؛ 
ال�شمعي���ة والب�شرية الأوروبي���ة؛ واآم بي 
اآم فيل���م، الذين يرغبون با�شتك�شاف فر�س 
التعاون مع املواهب الأ�شلية اجلديدة يف 

امل�شتقبل.

 

»انا م�سنوع من كل �سيء يمثل 
المو�سيقى«

موريكوني

لأنفا����س  ا�شتع���ارات  مو�شيق���اه  كان���ت 
ال�شوء وحماكاة لقطرات املاء، م�شتعلة 
بق���رع  ا�شب���ه  زجمرته���ا  الن���ار،  مث���ل 
ري���اح ال���رد القار����س، له���ا ديناميكي���ة 
الطي���ور وحيوي���ة احلي���وان وت�شام���ي 
هم����س النبات���ات و�شحر حفي���ف اوراق 
ال�شج���ر، غر انه���ا ب�شرية ج���ًدا تتلم�س 
افعال الن�شان الغريب���ة واملفاجئة بتلك 
ال�شتع���ارات النزق���ة والنافرة لأ�شوات 
ح���ادة وقا�شية و�شاّجة. مع���ه بداأ ع�شر 
املُاِحق���ة  اجلدي���دة  املو�شيقي���ة  اللغ���ة 
لل�ش���ورة واملتفوق���ة عليه���ا احيانا بتلك 
ال�شدم���ة النغمية الفاتن���ة والتي �شتولد 
منط جدي���د يف ثقافة الب���وب اآرت بعقد 
ال�شتيني���ات م���ن الق���رن الع�شرين حيث 

التحدي الفكري ملاهية الفن.
مين���ح املخ���رج جيوزيب���ي تورناتوري 
يف فيلم���ه الت�شجيلي )اإني���و( م�شاحات 
وا�شعة لر�شد وتوثيق وحتليل العاطفة 
النا�شئ���ة من تراكمات املنج���ز البداعي 
يف ال�ش���رة ال�شخ�شية ورحل���ة احلياة 
اإني���و  املاي�ش���رو  للمو�شيق���ار  الفني���ة 
موريك���وين. حلظة يتح���ول فيها النتاج 
الهند�شي للعقل املُنظم والفكر املتقد اىل 
ذاك���رة نو�شتاجلية ت�شتعيد ذاتًيا �شمات 
العبقري���ة واخلل���ق النغم���ي يف موازاة 
فعل الدرام���ا بال�ش���ورة ال�شينمائية مع 
ات�شاقات حلني���ة ت�شيف الكثر اليها بل 
وت�شبح مع الزمن انعكا�شها الثر لدى 

اجلمهور.
يلتقط ال�شانع �شورة النغما�س اجلدي 
يف العمل ويتحرك من واىل ال�شخ�شية 
ووجه���ات النظ���ر الخ���رى فيم���ا قدم���ه 
مب�شتويات تنبث���ق من النمو ال�شخ�شي 
ملوريك���وين كراوٍ م���ع تل���ك النطباعات 
التي توؤطر �شورته العامة عند الخرين 
فيعم���د اىل مونت���اج يتدف���ق �شريًعا يف 
تنويع���ات متكررة لل���راأي والراأي الخر 
وهو م�شعى يبدو كمقاربة ب�شرية لنهج 
موريك���وين بكتاب���ة اخلل���ق املو�شيق���ي 
ح���ن مي���زج حلن���ن فتخ���رج ال�شي���اء 
ملتوي���ة لكنها انيق���ة ومتعرجة غر انها 
ح�شية تفي�س بال�شعور. لقد ابتكر اإنيو 
العبارات املو�شيقي���ة التي تتواىل وراء 
بع�شه���ا باأ�شتمرار. يعم���ل تورناتوري 
بنف����س  الحادي���ث  فت���دور  ال�ش���ي  ذات 
الن�ش���ق ترتفع او ته���داأ تتقاطع او تتفق 
لكنها تن�شج �ش���ورة بهارموين مينحها 
انكاره���ا  ميك���ن  ل  تعبري���ة  ا�شال���ة 
حت���ى واأن ب���دت و�شائله���ا يف ا�شتق���اء 
املعلوم���ة تقليدي���ة. مل ي�ش���اأ موريكوين 
مغ���ادرة ا�ش�شه الكا�شيكي���ة يف الكتابة 
املو�شيقي���ة لكن���ه �شع���ى لأ�شف���اء املزيد 

من اجلاذبي���ة عليها خارج نطاق الرتابة 
وال�شرام���ة املُعتادة. فواح���دة من اكر 
ميزات���ه مقاطع���ة فكرت���ن جلعله���ا اكر 
مرون���ة واي�ش���ا تكرار ال�شي���اء دون ان 
ت�شبح م�شتهلكة. تورناتوري على مدى 
�شاعت���ن ون�ش���ف ان�ش���اأ فيل���م ت�شجيلي 
يعتم���د ال�شم���ة التفاعلي���ة الر�شدية يف 
توثي���ق احلدث بت���وايل املقاب���ات دون 
ان ي�شمح له���ذا التكرار �شلب احلوارات 
وال�شرج���اع للوقائع ده�شة الكت�شاف 
للمعلوم���ة او مل�ش���ة البانورام���ا لثقاف���ة 
املراحل الزمنية التي مرت بها مو�شيقى 
يف  الخري���ن  تاأث���رات  او  ال�شخ�شي���ة 
حيات���ه �ش���واء م���ن الناحي���ة العملية او 

احلياتية.
متث���ل الرحلة العاطفية لل���روي يف فيلم 
)اإني���و( م�ش���ار تقلي���دي لر�ش���د �ش���ورة 
حُماكي���ة للم�شداقي���ة التاريخية للحدث 
ال�شخ�ش���ي  النطب���اع  ان  ن�شي���ان  دون 
وانعطاف���ات خي���ال الذاك���رة ال�شخ�شية 
هي ج���زء ا�شا�شي من منه���ج ال�شتعادة 
خ�شو�ش���ا واأن املو�شيق���ى الت�شويرية 
والحلان الت���ي انتجتها م�شرة البداع 
ملوريك���وين �شتكون خ���ر داعم للمنطق 
ال�شع���وري ال���ذي ترك���ن الي���ه �شه���ادات 
ال�شخو����س من فنانن زم���اء وا�شدقاء 
ورف���اق طري���ق. وعلي���ه �ش���رى كي���ف 
وب���ن  بين���ه  الفني���ة  ال�شراك���ة  ن�ش���اأت 
م���ع  لي���وين حي���ث حتول���ت  �شرجي���و 
ال�شن���ن اىل رفقة عمر. ومع���ه ندرك ان 
اف���ام الوي�ش���رن �شباغيت���ي اليطالية 
عا�ش���ت لأنها حتم���ل ب�شم���ات مو�شيقى 
موريك���وين ال���ذي بث فيها حي���اة ابدية 
بع���د ان جعلها جزء من البن���اء الدرامي 
امل���وازي  ُي�شب���ه احلدي���ث  وم���ا  للفيل���م 

للحوار وامل�شهد.
مع رحلة حلنية جتاوزت اخلم�شة عقود 
و�شع فيها املو�شيقى الت�شويرية ملا يزيد 
عن 500 فيلم يبتعد املخرج تورناتوري 
عن الوقوف كث���ًرا عند حمطات احلياة 
ال�شخ�شي���ة ملوريك���وين �ش���وى طفولته 
ون�ش���وؤه. نحتت �شرامة ابي���ه وتقتره 
�شخ�شي���ة البن املو�شيقية حينما ذهبت 
اماين درا�شة الطب ادراج الرياح و�شار 
البوق هو الرث الذي عليه حمله، وبن 
ذل العم���ل يف الن���وادي الليلي���ة لك�ش���ب 
الق���وت من اج���ل لقمة العي����س وال�شعي 

لدرا�شة املو�شيق���ى اكادميًيا بداأت رحلة 
كفاح طويلة. هكذا �شتنزوي الخفاقات 
اىل الهام�س ومع م���رور الوقت يتقل�س 
حج���م ال�شراعات وامل�شاكل التي عاناها 
م���ن اج���ل اثب���ات روؤيت���ه املو�شيقية ول 
تظهر ال ملاًم���ا وبالطبع على هذا الن�شق 
يت���م حتييد اللحظات ال�شعبة و�شدمات 
احلياة فيم���ا يظهر لنا كمتلقن ان الفيلم 
يح���اول الحتف���اء بامل�ش���رة ال�شخم���ة 
واملنج���ز الكب���ر باعتب���ار اني���و عام���ة 
م�شيئ���ة يف �شم���اء املو�شيق���ى وعبقرية 
ل تختل���ف بِابداعها عم���ا قدمه بيتهوفن 
املخ���رج  ي���رى  ح�شبم���ا  موت�ش���ارت  او 
تارنتينو يف معر�س راأيه املُقدم بالفيلم 
وبالطب���ع هن���اك م���ن ُي�شِكل عل���ى جزمه 
ه���ذا ويج���ادل ان احلاجة مل�ش���ي قرنن 
م���ن الزمن ه���و ما يثب���ت �شح���ة الكام 
م���ن عدم���ه. لك���ن الثاب���ت كم���ا ت�شجل���ه 
ال�شهادات املتتالي���ة وتقاطعها مع وجهة 
نظر موريك���وين �شمن دقائ���ق العر�س 
ان امكانيات���ه يف البتكار الفني �شمحت 
ل���ه يف غر����س ال�ش���وات الناف���رة ببيئة 
نغمي���ة هادئة فكان���ت مو�شيق���اه ا�شلية 
الطابع من حي���ث ال�شتخدام الوبرايل 
بن���رة غ���ر م�شبوق���ة كتل���ك ال�شافات 
الط���رق  لل�شاف���رة واجلر����س و�ش���وت 
على ال�شندان وجل���دات ال�شوط. كما ان 
قدرته على الخت���زال ا�شافت م�شاحات 
مهم���ة لوقف���ات ال�شم���ت ب���ن النغمات، 
او م���زج النغم���ات الكن�شي���ة م���ع احلان 
�شكان ا�شلين تت�شم بطابعها املو�شيقي 

البدائي.
ي�شل املخرج تورناتوري يف فيلمه اىل 
حم�شل���ة تراكم م���ع ا�شتعرا�س العديد 
من الراء ان اإنيو موريكوين وجد نقاط 
التقاء ب���ن املو�شيقى البحت���ة ب�شيغتها 
الكا�شيكي���ة الت���ي تعزفه���ا الورك�شرا 
وب���ن الت�شويري���ة ال�شينمائي���ة بحيث 
�ش���واء  الخ���رى  يف  احداهم���ا  اث���رت 
باملفهوم او اجلوه���ر ب�شبب قدرته على 
ترجمة ال�شينما واإيجاد الفكرة املنا�شبة 
الت���ي ترتب���ط ع�شوي���ا بالفيل���م وبناوؤه 
خل���ق  يف  بارًع���ا  كان  لق���د  ال�ش���ردي. 
ال�شخ�شي���ات مبو�شيقاه ومنحها �شمتها 
اخلا�ش���ة بلم�شة �شوت مع���ن م�شتفيًدا 
من مزاج���ه اللحني الق���وي الغالب على 

�شخ�شية املوؤلف ال�شيمفوين.

الفيلم العراقي )جنائن معلقة( مناف�سا قويا
اإنطالق م�شابقة البحر الأحمر ال�شينمائي تحت �شعار: )ال�شينما كل �شيء(

جدة / عالء املفرجي

علي اليا�سري

د. كوثر جبارة

الأفالم الوثائقية العالمية في الم�شابقة الر�شمية لدهوك 
ال�شينمائي الدولي بن�شخته التا�شعة

اإنيو: المو�شيقى وال�شورة حٌب من النوتة الولى



 متابعة املدى 

اأقي���م حفل انتخ���اب ملكة جم���ال الأر�ض 
ماني���ا  الفلبيني���ة  العا�صم���ة  يف   2022
مب�ص���اركة 86 جميل���ة م���ن ح���ول العامل. 
وق���د فازت باللقب طالبة الإعام الكورية 
اجلنوبية مينا �ص���و �صوي، فيما ح�صلت 
الكولومبي���ة اآندري���ا اأغيل���را عل���ى لقب 
ملكة جمال النار، والأ�صرتالية �صريدان 
مورتل���وك على لقب ملكة جم���ال الهواء. 
وكان لفتًا م�صاركة ممثلة لدولة فل�صطني 
وه���ي  امل�ص���ابقة،  به���ذه  الأوىل  للم���رة 
ا�صتطاعت اأن حت�ص���د لقبًا جماليًا بارزًا، 
اإنها نادين اأي���وب التي مّت تتويجها ملكة 

جمال ملياه الأر�ض. 
وتهت���م هذه امل�ص���ابقة بت�ص���ليط ال�ص���وء 
على اأهمي���ة البيئة، وه���ي ُتعترب واحدة 
من اأكرب اأربع م�ص���ابقات جمالّية ُتقام يف 

الع���امل: ملكة جم���ال الع���امل، ملكة جمال 
الكون، ملكة جمال الدولّية، وملكة جمال 

الأر�ض. 
بداأ تنظيم هذا احل���دث يف العام 2001، 

وهو ُيقام معظم الأحيان يف الفلبني رغم 
اأن فيين���ا وبايل ا�ص���تقبلتاه �ص���ابقًا. وقد 
مّت تنظيم���ه ب�ص���كل افرتا�ص���ي يف عامي 
2020 و2021 نظ���رًا للقي���ود ال�ص���حّية 

العاملّية التي فر�ص���تها جائح���ة كورونا. 
اأما نادين اأيوب التي مثلت دولة فل�صطني 
بهذه امل�ص���ابقة فهي ُمدّرب���ة لياقة بدنّية، 
ُم�صت�صارة تغذية، ورائدة اأعمال كما اأنها 
كانت من املر�ص���حات الأوف���ر حظًا للفوز 
باللقب وواحدة من اثنتني من اجلميات 
العربيات اللواتي �صاركن بهذه امل�صابقة 
اإىل جان���ب جيه���ان ماج���د الت���ي مّثل���ت 

العراق.
ال�ص���وؤال الأخ���ر ال���ذي مّت طرح���ه عل���ى 
املُ�ص���اركات الأرب���ع اللواتي و�ص���لن اإىل 
املرحل���ة النهائية من امل�ص���ابقة جاء على 
ال�ص���كل الت���ايل: "ما هو ال�ص���يء الوحيد 
الذي تريدين ت�ص���حيحه يف ه���ذا العامل 
وكي���ف تعملني على تغي���ره؟" وقد رّدت 
اأي���وب  نادي���ن  الفل�ص���طينية  املت�ص���ابقة 
على ال�ص���كل الت���ايل: "اأود حماربة جهل 
واأناني���ة النا�ض، لأنني اأعتقد اأن هذه هي 

امل�ص���كلة الرئي�ص���ّية التي نواجهها اليوم 
يف خمتل���ف املجالت مب���ا يف ذلك جمال 
الكوارث البيئّية التي ي�صنعها الب�صر". 

وه���ي تابعت يف هذا املج���ال "احلل يبداأ 
م���ن الرتبية، اإنه���ا الطريقة التي ت�ص���مح 
لنا بحل م�صكلتي الأنانية واجلهل اللتني 
نواجههما اليوم واإنقاذ كوكب الأر�ض". 
ته���دف م�ص���ابقة ملكة جم���ال الأر�ض اإىل 
تعزيز الوعي البيئ���ي وُتكّر�ض الفائزات 
باللق���ب فيه���ا عامه���ن للرتويج مل�ص���اريع 

بيئية حمّددة. 
با�ص���م  متحدث���ات  اإىل  يتحول���ن  وه���ن 
موؤ�ص�ص���ة ملك���ة جمال الأر����ض وبرنامج 
الأمم املتح���دة للبيئة كما يلتزمن بالعمل 
م���ع ال�ص���ندوق العامل���ي للحي���اة الربي���ة 
الذي ي�صّلط ال�صوء هذا العام على اأهمية 
رعاي���ة احلي���اة احليواني���ة عل���ى كوكب 

الأر�ض.

�صخ�صيات م�ؤثرة
الدكتور  امل�صري  وامل��وؤرخ  الكاتب  ولعل 
العرب  امل�����ص��ارك��ني  اأك���ر  زي���دان  يو�صف 
الذين نالوا اهتمام زوار معر�ض العراق 
بغداد عام  اأقيم يف  ال��ذي  للكتاب  ال��دويل 
للكتاب  اأربيل  2021، وقبلها يف معر�ض 

عام 201٩.
جمهور  بح�صور  متميزة  لقاءاته  وكانت 
التي  الق�صايا  يف  معه  وتفاعلهم  كبر، 
اأث���اره���ا ح���ول ق����راءة ال��ت��اري��خ ال��ع��رب��ي 
والإ�صامي، وتطور الدرا�صات التاريخية 
ان  وامل��اح��ظ  ال��ع��رب��ي.  للفكر  والنقدية 
زيدان عند جتواله يف اأروقة املعر�ض كان 
يحيط به جمع غفر من املعجبني يبادلهم 

التحايا ويجيب على ا�صئلتهم.
وم����ن ال�����ص��خ�����ص��ي��ات ال��ف��ك��ري��ة ال��ك��ب��رة 
للكتاب  اأرب���ي���ل  م��ع��ر���ض  ال��ت��ي ح�����ص��رت 
ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر   ،201٤ ع���ام  دورة  يف 

الكاتب  ع�صفور،  جابر  الدكتور  امل�صري 
من  كبر  باهتمام  حظي  الذي  والباحث، 
غفرة  وم�����ص��ارك��ة  امل��ع��ر���ض،  زوار  ق��ب��ل 
واأف��ك��ار  ح�صني  )ط��ه  ع��ن  حما�صرته  يف 
التنوير  ق�صية  فيها  اأث��ار  التي  التنوير( 
وتداعيات  احل��دي��ث،  العربي  الفكر  يف 
تناق�صات  ب�صبب  احلالية  الفكرية  الأزمة 
ال�صلطة.  اىل  ال�صاعي  ال�صيا�صي  الإ�صام 
وق���د اأب����دى ع�����ص��ف��ور اإع��ج��اب��ه ب��ال��ق��راء 
ق�صايا  يف  للجديد  وماحقتهم  العراقيني 
حما�صرة  لإلقاء  دفعه  مما  والأدب،  الفكر 

عن اأ�صباب حمبته للعراق. 
اإب��راه��ي��م  امل�����ص��ري  ال�صحفي  ح���ّل  ك��م��ا 
عي�صى �صيفًا على معر�ض العراق الدويل 
مع  تفاعله  واب��دى   ،2021 ل�صنة  للكتاب 
دور  ب��ني  معهم  فتنقل  املعر�ض  جمهور 
اأعجب  الذي  املعر�ض  وم�صاحات  الن�صر، 
فعاليات  م��ن  فيه  جت��ري  وم��ا  بتنظيمه 
املعر�ض  ا�صت�صافه  وقد  خمتلفة،  ثقافية 
فغ�صت  معه،  للحوار  خ�ص�صت  بجل�صة 
اإجاباته  وكانت  كبر،  بح�صور  القاعة 
جريئة و�صريحة عن الق�صية التي تواجه 

الفكر العربي احلديث وهي ال�صراع بني 
كما  ال�صيا�صي،  والإ���ص��ام  الدميقراطية 
الراأ�ض(  حتدث عن روايته )ر�صا�صة يف 
كبر.  هجوم  اإىل  ب�صببها  تعر�ض  وكيف 
اأي�صًا يف معر�ض  �صارك  قد  وكان عي�صى 
عام 201٩، والقى  للكتاب  الدويل  اأربيل 
يف  الإره����اب  )���ص��ور  بعنوان  حما�صرة 

الفنون املختلفة(.
الدويل  العراق  معر�ض  ا�صت�صاف  كذلك 
 ،2020 ع��ام  املنعقدة  دورت��ه  يف  للكتاب 
م��راد،  اأحمد  امل�صري  وال��روائ��ي  الكاتب 

ال����ذي لق���ى اه��ت��م��ام ج��م��ه��ور ال�����ص��ب��اب 
من  ك��ذل��ك  امل��ع��ر���ض.  اإىل  احل��ا���ص��ري��ن 
الأ�صماء البارزة التي ا�صت�صافها معر�ض 
العراق الدويل للكتاب لعام 2021 ال�صاعر 
بزيع  ح�صر  وقد  بزيع.  �صوقي  اللبناين 
قدم  املعر�ض  جل�صات  من  جميلة  جل�صة 
مب�صاحبة  �صعره  من  خمتارة  باقة  فيها 
عن  اجلل�صة  ب��دء  يف  وع��رب  املو�صيقى. 
اإع���ج���اب���ه ب��ج��م��ه��ور امل��ع��ر���ض وو���ص��ف��ه 
بالنخبوي املتميز، وال�صاعر �صوقي بزيع 
من �صعراء العرب الكبار نال جائزة �صاعر 

عكاظ وجائزة العوي�ض الثقافية وغرها.  
كما ح�صر الكاتب وال�صحفي العربي اآدم 
مكاوي �صيفًا على معر�ض العراق الدويل 
للكتاب لعام 2021 ، وكانت اجلل�صة التي 
املعر�ض  جل�صات  ام��ت��ع  م��ن  ب��ه  اح��ت��ف��ت 
واأثرها  ال�صعبية  )الأغ���اين  مبو�صوعها 
امل�صتمعني  تفاعل  وك���ان  ال����ذوق(،  على 

كبرًا مع اآرائه النقدية الطريفة.

ح�ص�ر ن�ص�ي بارز
وا�صت�صاف معر�ض اأربيل الدويل للكتاب 
ُبثينة  الكويتية  ال��روائ��ي��ة   2017 ع���ام 
جتربتها  عن  حما�صرة  فقدمت  العي�صى، 
يف  املحرمات  ق�صية  مثرة  الكتابة  يف 
ال��ك��ت��اب��ة الأدب���ي���ة، ك��م��ا ح�����ص��رت جل�صة 
التيه(،  )خرائط  روايتها  ح��ول  مناق�صة 
واأع����رب����ت ف��ي��ه��ا ع���ن ���ص��ع��ادت��ه��ا ل��زي��ارة 
الأفكار  وتبادل  مبثقفيه  واللقاء  العراق 

واخلربات.
التي  البارزة  الن�صوية  ال�صخ�صيات  ومن 
للكتاب  ال��دويل  الكتاب  معر�ض  ح�صرت 
ه��دى  اللبنانية  ال��روائ��ي��ة   2021 ل��ع��ام 
وال��ف��ائ��زة  ب��اري�����ض،  يف  املقيمة  ب��رك��ات 
كما   .201٩ عام  العربية  البوكر  بجائزة 
العمانية  وال��روائ��ي��ة  ال��ك��ات��ب��ة  ح�����ص��رت 

ب�صرى خلفان. 

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�ص���در عن دار امل���دى كتاب "هولي���وود واحلل���م المريكي.. 
ال�ص���ينما واليديولوجي���ا يف الوليات املتح���دة" تاأليف اآن 
م���اري بيدو، ترجمة نبيل الدب�ض. الكتاب يتناول العاقة ما 
بني ال�صينما الهوليوودية واليديولوجيا المريكية والتي 
تب���دو ح�ص���ب ق���ول املوؤلف���ة وا�ص���حة. ويف الكتاب ت�ص���لط 
الكاتب���ة ال�ص���وء على لعب���ة التفاعات املتبادل���ة بني احللم 
المريكي، واحلدود الدقيقة التي ر�صمتها له هوليوود حني 
ج�ص���دته �صورا وم�صاهد متثيلية. واملوؤلفة تقول ان كتابها 
ل تري���ده ان يك���ون مذك���رة ادان���ة او اتهام، وامن���ا اجراء 
�ص���ورة �ص���عاعية على تاري���خ الفيلم المريكي والق�ص���ايا 

التي مت تناولها.

كنت اأنوي الكتابة عن الزعيم 
ال�صيني "جيانغ زميني" الذي 

رحل عن عاملنا اأم�ض والذي 
يو�صف باأنه قائد نه�صة ال�صني 

احلديثة، اإل اأن خرب اإلقاء القب�ض 
على الربوفي�صور القت�صادي 

هيثم اجلبوري باين نه�صة 
العمولت وال�صرقات يف العراق 

احلديث، و�صعني يف حرة، فهل 
هناك مواطن عراقي ميكن اأن 

يهتم بخرب رحيل رجل يعي�ض يف 
اأقا�صي الأر�ض عا�ض ٩6 عامًا، 
وكان رئي�صًا لأكرب كتلة ب�صرية 

على الأر�ض؟ ويرتك اخبار نائب 
طاملا احتفنا بنظريات حديثة عن 
اخلراب والتخلف .. لكن يا�صادة 

علينا اأن نعرف اأنه يف جتارب 
ال�صعوب التي طاملا اأمتنى اأن 

يتعّلم منها �صا�صتنا جند �صورًا 
لزعامات حقيقية قّدمت ل�صعوبها 

الأفعال بدًل من لغة النتهازية 
وال�صفقات.

عندما قرر الزعيم ال�صيني دينغ 
�صياو بينغ عام 1٩8٩ اأن يعني 

جيانغ زميني خلفًا له، �صخر 
البع�ض من هذا الختيار ف�صاحب 

املظهر اململ والنظارات الكبرة 
والذي تعود اأن يرفع �صرواله اإىل 

�صدره يبدو للجميع اأ�صبه مبوظف 
بروقراطي مزعج.

كان �صياو بينغ قد اأدرك اأن التنمية 
هي فر�صة باده الوحيدة، فتبنى 
مبداأ العمل املتوا�صل ريثما تلحق 
ال�صني بركب الدول. لكن املعجزة 

ال�صينية مل تتحقق نتيجة عمل 
قلة مرتبعة على القمة، بل اإن 

ال�صعب ال�صيني كله �صارك يف 
العزم والت�صميم لإثبات قدرته 

على النجاح. لي�صت اأ�صطورة 
اأو خرافة اأن ال�صينيني يعملون 
كفريق اأو �صركة واحدة،  فلكل 

فرد دوره املحدد ومكانه الدقيق 
واملنا�صب. يقول توما�ض فريدمان: 
الأمريكان،  تقلق  التي  امل�صكلة  "اإن 

اأنهم يواجهون �صعبًا من املهرة 
واحلرفيني، ل يتنقلون من عمل 

اإىل اآخر ول يتغيبون اإل يف حالة 
الطوارئ الق�صوى".

اعتقد الكثرون يف ال�صني 
ان جيانغ زميني لن يكون اإل 
�صخ�صية عابرة. ولكنه خيب 

ظنهم، عندما اأطلق حملة كربى 
تهدف اإىل حتديث الباد، حيث 
اأبدى تاأييده حلزمة جديدة من 
الإ�صاحات القت�صادية ق�صت 
على منطالقت�صاد ال�صرتاكي 

، وا�صتبدلته بنمط من اقت�صاد 
ال�صوق يخ�صع ل�صيطرة الدولة. 

وعندما تنحى عن ال�صلطة عام 
2003 كانت اأ�صبحت ال�صني قد 

حتولت اىل عماق اقت�صادي .
يف العراق الذي طارد خبرًا 

اقت�صاديًا مثل �صنان ال�صبيبي من 
اأجل عيون هيثم اجلبوري، �صنجد 

اأن كل �صيء يوؤدي اإىل العبث، 
وقمة العبث اأن يعرف املواطن اأن 

موظفًا ب�صيطًا مثل هيثم اجلبوري 
حتول بف�صل كر�صي الربملان اإىل 

ملياردير، واأن هناك املئات من 
اأمثال اجلبوري ل يريد اأحد اأن 
ي�صاألهم من اأين نزلت عليهم كل 

هذه الروات.. قال جيانغ زميني 
يف اأول خطاب له بعد ا�صتامه 

ال�صلطه عام 1٩٩3 اإن اخلطر 
الأكرب الذي يواجه ال�صني هو اأن 

يتوهم بع�ض قادة احلزب باأن املال 
العام ميكن اأن يتحول اإىل مال 

خا�ض، يف الوقت الذي ل يعرف 
املواطن العراقي حتى هذه اللحظة 

كيف حتولت موازنات الدولة اإىل 
م�صرف جيب لقادة العراق. 

البحث عن هيثم 
اجلبوري يف ال�صني

ه�لي�ود واحللم الأمريكي 

 علي ح�صني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ض له���ذا اليوم 
)اخلمي����ض( اأن درج���ات احل���رارة مقارب���ة ملعدلته���ا لي���وم اأم����ض يف بغداد 
والعديد من املحافظات، واأن اجلو �صيكون غائمًا وممطرًا يف معظم  مناطق 

الباد.
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( ت�صتقطب �صخ�صيات ثقافية واأدبية موؤثرة عربية وعاملية يف معار�ض الكتب.. )

فل�ص��طينية تف��وز بلق��ب ملك��ة املي��اه يف م�ص��ابقة ملكة جم��ال الأر�ض

حر�صت م�ؤ�ص�صة املدى لالعالم 
والثقافة والفن�ن، على ان تك�ن 

معار�ض الكتب التي تنظمها، يف 
بغداد واربيل والب�صرة.. لي�صت 

جمرد �ص�ق للكتب، بل كرنفال 
ثقايف وفني وم�صاحة حي�ية 

لالآراء ولتالقي ال�صخ�صيات 
العراقية والعربية. ويف معر�ض 

العراق الدويل القادم، تكر�ض 
م�ؤ�ص�صة املدى، احل�ص�ر الثقايف 
والدبي لل�صخ�صيات العربية، 

من خالل ا�صت�صافة العديد من 
ال�صخ�صيات من بينها: ح�صن 

مدن الكاتب واملفكر البحريني، 
بثينة العي�صى الكاتبة والروائية 

الك�يتية، طارق امام الكاتب 
والروائي امل�صري، ب�صرى اخللفان 

الكاتبة الُعمانية،فرا�ض ال�ص�اح 
الكاتب واملفكر ال�ص�ري، ذلك 
ف�صاًل عن روائيني اأجانب من 

خمتلف اجلن�صيات.
ومل تخُل معار�ض الكتب التي 

نظمتها )املدى(، طيلة ال�صن�ات 
املا�صية، من ح�ص�ر بارز 

ل�صخ�صيات م�ؤثرة يف الثقافة 
والدب العربي والعراقي، وحتى 

العاملي.
 

بيت المدى يحتفي بمعر�ض 
العراق الدولي للكتاب

يقي���م بي���ت امل���دى للثقافة والفنون مبنا�ص���بة ق���رب انطاق معر����ض العراق 
ال���دويل للكت���اب بدورت���ه الثالثة التي �ص���ميت با�ص���م املفكر الراح���ل "هادي 
العلوي"، الفعالية التي تقام يوم غد اجلمعة ال�ص���اعة احلادية ع�صرة �صباحا 
يف قاعة بيت املدى يف �صارع املتنبي، ي�صارك فيها عدد من الباحثني والكتاب 
الذين �صي�صلطون ال�صوء على اهمية اقامة معار�ض الكتب يف العراق، وعن 

�صناعة الكتاب العراقي وتاريخ الطباعة يف العراق.

 خيال اجل�اهري 
الكاتبة والديبة، ت�صت�صيفها اللجنة 
الثقافية للحزب ال�ص���يوعي العراقي 
يف كرب���اء بحف���ل لتوقي���ع كتابه���ا 
اجلديد "ن�ص���اء من ب���ادي" والذي 

تروي فيه �صرة �صخ�صيات ن�صائية 
عراقي���ة كان لهن دور كبر يف جمال 
وال�صيا�ص���ة..  والفن���ون  الثقاف���ة 
حف���ل التوقيع يق���ام اليوم اخلمي�ض 

ال�صاعة الرابعة ع�صرا. 

 بغداد / املدى 

ادوني�سبثينة العي�صىاأحمد مرادجابر ع�صفور

هدى بركات 

يو�صف زيدان
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