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الكهرباء: م�صاريع الطاقة ال�صم�صية 
تحتاج اإلى 3 �صنوات

 بغداد/ المدى
ذك���رت وز�رة �لكهرب���اء، �أم�س �ل�س���بت، �أن م�س���اريع �لطاقة �ل�سم�س���ية حتتاج �إىل 
ث���اث �س���نو�ت. وقال �ملتحدث با�س���م �لوز�رة �أحمد مو�س���ى، �إن »م�س���اريع �لطاقة 
�ل�سم�سية حتتاج �إىل جملة من �الجر�ء�ت منها تخ�سي�س �الر��سي و�لر�سد �ملايل 
ومتويل من �لقرو�س و�لبنوك �لعاملية«. و�أ�سار، �إىل �أن »هذ� �مللف من �سمن خطة 
�ل���وز�رة متو�سط���ة �ملدى وخال عام���ن �إىل ثاثة �أعو�م، لذلك ل���ن يكون هنالك �ي 

�إكمال مل�سروع �لطاقة �ل�سم�سية هذ� �لعام«.

 بغداد/ تميم الح�صن

ال�سعب���ة  للعمل���ة  �سغ���ر  م�س���ري   200 م���ن  اأك���ر 
)الدولر(، يعتق���د انهم مرتبطون باأح���زاب، يقومون 

يوميا بجمع الدولرات ونقلها اىل خارج احلدود.
وتوفر ه���ذه العملية ب�سبب اخت���اف ال�سعر الر�سمي 
لت�سريف الدولر عن �سعره يف ال�سوق ال�سوداء اأكر 

من 800 مليون دينار يوميا للمهربني.
واعتقلت القوات المني���ة، اأم�س، عددا من امل�ساربني 
يف ا�س���واق بغداد، يف وقت حذر في���ه رئي�س الوزراء 

حممد ال�سوداين َمن يحاول »ا�ستغال الزمة«.
وي�ستم���ر انهي���ار الدين���ار ام���ام الدولر حي���ث �سجل 
�سع���ره اأم����س يف الت���داولت اليومي���ة غ���ر الر�سمية 

1650 دينارا مقابل الدولر الواحد.
وتق���ول م�س���ادر مطلع���ة ل�)امل���دى( ان »هن���اك ما بني 
200 اىل 300 �سخ����س م�ستاأجرين من دول جماورة 
يقوم���ون يوميًا ب�سراء الدولر ب���اأي �سعر وباأي �سنة 

ا�سدار )قدمي او جديد(«.
وت�سيف امل�سادر التي طلبت عدم ال�سارة اىل هويتها 
ان »ه���وؤلء امل�سري���ن ال�سغار هم واجه���ات مل�سرين 
كبار وقد يكونون احزابا او ف�سائل ذات نفوذ ب�سبب 

قدرتهم على عبور احلدود يوميا مرتني على القل«.
وتق���در امل�س���ادر ان »عملي���ة ال�سراء اليوم���ي للدولر 
ت���راوح بني 2.5 ملي���ون دولر اىل 5 مليون دولر«، 
مبين���ا انه »ب�سبب اختاف �سعر ال�سرف بني الر�سمي 
وال�س���وق ال�س���وداء فه���م يربحون يف امللي���ون دولر 

170 مليون دينار عراقي«.
 التفا�صيل �س3

»الإطار« يخ�صى انقالب ال�صارع مع اإ�صارات ال�صدر في كاأ�س الخليج!

اأكثر من 800 مليون دينار يوميًا لـ »�صبيان الجوار« 
مقابل �صراء الدوالر باأي ثمن وتهريبه

 ترجمة: حامد اأحمد

نقل موقع )مدل اي�س���ت اآي الربيطاين( عن م�سوؤولني 
عراقيني القول ان الع���راق يواجه هوة يف التمويات 
العام���ة تزداد عمق���ًا يوما بعد يوم وذل���ك ب�سبب حملة 
تقييد على الف�ساد وتهريب الدولر �سرع بتطبيقها بنك 
الحتياط الفيدرايل الأمركي منذ واقعة �سرقة القرن.

وذكر تقرير للموقع ترجمته )املدى(، اأن "الزمة، التي 
من املتوقع لها ان ت���زداد �سوءا خال الأ�سابيع القليلة 
القادم���ة، ه���ي ح�سيل���ة هب���وط ح���اد ح�س���ل يف كمية 
الدولر الذي يتم بيعه يوميا يف مزاد البنك املركزي".

واأ�س���اف التقرير، اأن "احلكوم���ة العراقية تعتمد على 
املزاد لتحويل الدولرات، التي تك�سبها من عوائد بيع 

النفط، اىل دينار".
واأ�س����ار، اإىل اأن "معدل البي����ع اليومي لعملة الدولر 

يف امل����زاد ال����ذي يقيم����ه البن����ك املرك����زي للم�سارف 
وال�س����ركات الهلي����ة كان يف الع����ام املا�س����ي بحدود 

200 مليون دولر يوميًا".
ولف����ت التقري����ر، اإىل اأن "هذا الرق����م انخف�س ب�سكل 
حاد خ����ال ال�سهري����ن الأخري����ن من الع����ام املا�سي 
وو�س����ل بحلول اأواخ����ر �سهر كان����ون الأول اىل 56 

مليون دولر فقط".
"احلكوم����ة الن تواج����ه �سح����ة يف  ون����وه، اإىل اأن 
�سيولة عملة الدينار، مما تركها ذلك ت�سارع من اجل 
ت�سدي����د م�ستحق����ات رواتب القطاع الع����ام وان تلبي 

التزامات �سهرية اأخرى".
وق����ال م�س����وؤول رفيع يف البن����ك املرك����زي العراقي، 
مل يذك����ر ا�سمه، اإن "امل�سكلة الت����ي نواجهها الن يف 
العراق هي ندرة الدينار العراقي، ولي�س الدولر."
 التفا�صيل �س2

تقرير بريطاني: العراق يواجه 
�صحة في عملته

 بغداد/ المدى

دعا رئي�س اإقليم كرد�ستان نيجرفان بارزاين، اأم�س 
ال�سبت، اإىل التطبيق الكام���ل للد�ستور، م�سددًا على 
وجوب �سمان حقوق جمي���ع املكونات، موؤكدًا دعمه 
للحكوم���ة الحتادي���ة يف جهوده���ا باإع���ادة ال�سلط���ة 
املدني���ة املحلية جلميع املحافظ���ات، ون�سح اجلميع 

بالعمل بروح ال�سراكة.
وق���ال ب���ارزاين يف حف���ل تاأب���ني اأقامه تي���ار احلكمة 
الوطن���ي، مبنا�سبة ا�ست�سهاد اآي���ة الله العظمى حممد 
باق���ر احلكي���م، اإن "بن���اء الثق���ة والن�س���ال امل�س���رك 
جلمي���ع الأط���راف يف �سبيل التحّرر م���ن الدكتاتورية 
وال�سطهاد خلق املحّبة بني جميع قوميات ومكّونات 
الع���راق. ونتيج���ة لذلك العم���ل اجلماع���ي، كتبنا معًا 

د�ست���ورًا يحّقق الوح���دة بني جميع مكّون���ات العراق 
على اأ�سا�س تاأمني حقوق جميع املكونات بامل�ساواة".
�سيا�س���ي  عق���ٌد  ه���و  الد�ست���ور  "ه���ذا  اأن  واأ�س���اف، 
واجتماعي بني جميع مكّونات العراق ل يجوز اإهماله 
مثلم���ا يح�سل الآن، بل يجب تطبيقه بالكامل، حتى ل 
ت���رى النا�س نف�سها بعيدة عن العملي���ة ال�سيا�سية يف 

العراق".
و�س���دد ب���ارزاين، على "وجوب �سم���ان حقوق جميع 
املكّونات وفق الد�ستور واأن يكون نظام اإدارة العراق 
ب�سكل عملي وحقيقي نظامًا فيدراليًا، وهذا هو املبداأ 
الأ�سا�س���ي للد�ست���ور والنظ���ام ال�سيا�س���ي والإداري 
للع���راق، والذي �سّوت عليه ال�سعب العراقي يف اأكرب 

ا�ستفتاٍء يف تاريخ العراق".
 التفا�صيل �س2

بارزاني يدعو للتطبيق الكامل للد�صتور

 بغداد/ المدى

رج���ح ن���واب اإجن���از احلكوم���ة مل�سروع قان���ون املوازن���ة خ���ال الأ�سبوع 
احلايل، موؤكدين اإجناز اخلافات مع اإقليم كرد�ستان.

وقال���ت النائبة مديحة املو�سوي، اإن »معلوم���ات موؤكدة ا�سارت اىل انتهاء 
مراجع���ة وزارة املالية مع رئي�س ال���وزراء حممد �سياع ال�سوداين مل�سروع 

قانون املوازنة للعام اجلاري خال اليومني املقبلني«.
وتابعت املو�سوي، ان »م�سروع القانون وبعد و�سوله اإىل جمل�س النواب 
�سيعر����س عل���ى اللجنة املالي���ة لدرا�سته وم���ن ثم يتم عر�س���ه على جمل�س 
الن���واب حي���ث �ستتم قراءت���ه ق���راءة اأوىل ويف الق���راءة الثاني���ة �ستطرح 
املاحظ���ات من قبل اأع�س���اء املجل�س لاأخ���ذ بها مبا يتنا�س���ب مع م�سلحة 

الوزارات واملحافظات«.
واأ�س���ارت املو�س���وي اىل ان »جمل����س الن���واب لدي���ه عزم كبر عل���ى اقرار 
املوازن���ة باأ�س���رع وقت وذل���ك للبدء احلقيق���ي بتنفيذ الربنام���ج احلكومي 

حلكومة ال�سوداين«.
م���ن جانبه، ذك���ر ع�سو احلزب الدميقراط���ي الكرد�ستاين �سال���ح عمر، اأن 
»هن���اك تفاهمات تخ�س مو�سوع املوازنة، ولك���ن هناك بع�س الإ�سكاليات 

التي تعيق التو�سل لتفاق نهائي«.
واأ�س���اف عم���ر، اأن "اأبرز امللف���ات ال�سائكة هو كمية النف���ط التي �سي�سلمها 
الإقلي���م، واأحقية حكومة كرد�ستان بت�سدي���ر النفط والغاز، والديون التي 

بذمة حكومة الإقليم التابعة اإىل ال�سركات النفطية والبنوك".
اإىل ذلك، ذكر ع�سو تيار احلكمة اأحمد العي�ساوي، "يجب اأن تكون حكومة 
ت�سف���ر امل�ساكل مع اإقليم كرد�ستان، لأنها د�ستورية وم�ساكل حق وحقوق 

معينة من املمكن حلها ولي�ست تعجيزية".
واأ�س���اف العي�س���اوي، اأن "احلكوم���ة العراقي���ة جادة يف ح���ل امل�ساكل مع 
اإقلي���م كرد�ستان"، م�س���رًا اإىل اأن ه���ذه امل�ساكل تراكمت ط���وال ال�سنوات 
وتيار احلكمة الوطني من الداعمني بقوة حلل هذه امل�ساكل بعدالة وب�سكل 

يحفظ حقوق جيمع الكرد فيما يتعلق باملوازنة وخارجها".
واأ�س���ار، اإىل اأن "جمي���ع القوى، ونح���ن من بينهم، داعم���ون حلل امل�ساكل 
م���ع اإقلي���م كرد�ستان، لأن العملي���ة ال�سيا�سية لن ت�سه���د ا�ستقرارا دون حل 

امل�ساكل".
و�س���دد العي�س���اوي، عل���ى اأن "اجلانب الكردي ج���زء رئي�س���ي يف العملية 
ال�سيا�سية كما اأن ال�سعب الكردي جزء اأ�سا�سي من ال�سعب العراقي، وعليه 
لبد من حل جميع امل�ساكل، من �سمنها، املوازنة، واملناطق املتنازع عليها، 

قانون النفط والغاز".
واعت���رب اأن "جمي���ع هذه امل�ساكل �ستحل خال هذه الفرة"، م�سرًا اإىل اأن 
"احلكومة مل مي�س على ت�سكيلها وقت طويل، وكلما حلت م�سكلة تظهر 

اأخرى مثل ارتفاع �سعر �سرف الدولر".

توقعات باإر�صال الموازنة 
اإلى البرلمان االأ�صبوع الحالي

 بغداد/ فرا�س عدنان

ح���ذر ن���واب م�ستقل���ون م���ن تهمي�سهم وع���دم منحهم 
رئا�س���ات جلان تتنا�سب مع وجوده���م داخل الربملان، 
موؤكدي���ن اأن الكت���ل الكبرة ت�سع���ى لا�ستحواذ عليها 

وحتاول اق�ساءهم.
وق���ال النائ���ب امل�ستقل يا�س���ر احل�سين���ي، اإن »الدورة 
النتخابي���ة احلالي���ة هي الت���ي تنطوي عل���ى اأمل باأن 
يكون هناك عمل ولكن نواجه بع�س التحديات اأبرزها 

اآلية عمل هيئة الرئا�سة يف الربملان«.
م���ن  ثاني���ا  نوع���ا  »هن���اك  اأن  احل�سين���ي،  واأ�س���اف 
التحدي���ات يتعل���ق بتوزيع اللج���ان«، م�س���ددًا على اأن 
»الربمل���ان يختلف ع���ن احلكومة بكونه ي�س���م كتًا لها 

ا�ستحقاقات ينبغي امل�سي بها«.
واأ�س���ار، اإىل اأن »احلكومة م�س���ت يف عملها على وفق 
املنه���اج الذي �س���وت عليه الربمل���ان، لك���ن الربملان له 
اخت�سا�س���ات اأخرى اأبرزها عل���ى اجلانب الت�سريعي 

واجلانب الرقابي«.

الن���واب  جمي���ع  »متك���ني  اأن  اإىل  احل�سين���ي،  ولف���ت 
�سواء املنتم���ني اإىل كتل �سيا�سية كب���رة و�سغرة اأو 
امل�ستقل���ني �سوف يوؤدي ذل���ك اإىل خمرج واحد، يتمثل 

بتنويع العمل النيابي«.
وراأى، اأن »ت���ويل اللجان النيابية م���ن قبل امل�ساركني 
اإىل  الو�س���ول  يف  ي�سه���م  ل  فح�س���ب  احلكوم���ة  يف 

خمرجات جيدة اأو تتفق مع امل�سلحة العامة«.
ل  ال�سيا�سي���ة  الكت���ل  »كل  اأن  احل�سين���ي،  واأك���د 
ت���ويل  ع���دم  باجت���اه  تدف���ع  منه���ا،  الكب���رة  �سيم���ا 

امل�ستقل���ني للج���ان الربملاني���ة وحت���اول اق�ساءه���م«.
ويوا�س���ل، اأن »حدي���ث ه���ذه الكت���ل ع���ن ا�ستحقاقات 
ا�س���وة  اللج���ان  عل���ى  ح�سوله���م  تفر����س  انتخابي���ة 
بال���وزارات ه���و اأمر مقب���ول لكن تنبغي مراع���اة اآراء 

الآخرين وعدم م�سادرة حقوقهم«.
ون���وه احل�سين���ي، اإىل اأن »تفري���ق امل�ستقل���ني �سم���ن 
اجتاه���ات خمتلف���ة ل ي�س���ب يف م�سلحته���م، وه���ذا 
ل ي�ساع���د يف مواجه���ة الكت���ل الكب���رة الت���ي حتاول 

ال�ستحواذ على كل �سيء«.

»الم�صتقلون« ي�صكون االإق�صاء في حوارات »رئا�صات اللجان«

 بغداد/ نباأ م�صرق

م���ا زالت احل���وارات بني الكت���ل ال�سيا�سية 
ب�س���اأن النتخابات املحلي���ة مل تبلغ الن�سج 
الأط���راف  بع����س  ترج���ح  حي���ث  الكام���ل، 
الإبق���اء عل���ى القان���ون الناف���ذ م���ع اإج���راء 
تعدي���ات طفيف���ة تتعل���ق بتوزي���ع الدوائر 

ونظام القراع.
وق���ال النائ���ب اأمر املعم���وري يف ت�سريح 
ي�سه���د  مل  "الربمل���ان  اإن  )امل���دى(،  اإىل 
لغاي���ة الوق���ت احلايل ط���رح قان���ون جديد 

لنتخابات جمال�س املحافظات".
واأ�س���اف املعم���وري، اأن "م���ا يت���م تداول���ه 
يف و�سائ���ل الإع���ام يف حقيقت���ه اأنه جمرد 
حوارات بني الكتل ال�سيا�سية باأمل اإن�ساج 

م�سودة تتحول اإىل قانون".
وحذر، من "اللجوء اإىل �سياغة قانون بني 
الكت���ل ال�سيا�سي���ة الكب���رة ل يعر�س على 

الربملان اإمنا فقط يتم الت�سويت عليه".
"الكت���ل  اأن  اإىل  املعم���وري،  وم�س���ى 
اإىل  الع���ودة  توؤي���د  الكب���رة  ال�سيا�سي���ة 
الدائ���رة النتخابي���ة الواح���دة للمحافظة، 
لكن ه���ذا التوجه ق���د يواج���ه باعرا�سات 
�سدي���دة م���ن اآخرين، وم���ا ميك���ن القول به 
يف الوق���ت الراه���ن اأن هناك راأي���ان: الأول 
مع الإبقاء عل���ى تعدد الدوائر والآخر يريد 

العودة اإىل الدائرة الواحدة".
 التفا�صيل �س2

غمو�ش 
ي�صوب ت�صريع 

االنتخابات 
المحلية

 بغداد/ ح�صين حاتم

ت�سع����ى اللجنة القانوني����ة يف جمل�س 
الن����واب اىل تعدي����ل قان����ون التقاع����د 
املوح����د، واإعادة عم����ر املتقاعد اىل ما 

كان عليه قبل العام 2019.
وك�سفت اللجنة عن وجود تعاون بني 
احلكوم����ة وجمل�����س الن����واب لتعديل 
القان����ون، فيم����ا ا�س����ارت اىل اأن تاأخر 
القانون ل يعن����ي اهماله وانه ما يزال 

مبرحلة العداد والن�ساج.
ع����ام  يف  الن����واب  جمل�����س  و�س����وت 
2019 عل����ى التعدي����ل الأول لقان����ون 
التقاعد املوحد رقم )9( ل�سنة 2014، 
والذي ج����اء يف تعديل����ه تتحتم اإحالة 
اإح����دى  يف  التقاع����د  عل����ى  املوظ����ف 
احلالتني، اأول عند اإكماله )60( �ستني 
�سنة من العمر وه����ي ال�سن القانونية 
لاإحال����ة على التقاعد بغ�س النظر عن 
مدة خدمت����ه وثانيا اإذا ق����ررت اللجنة 
�ساحيت����ه  ع����دم  الر�سمي����ة  الطبي����ة 

للخدمة.
القانوني����ة  اللجن����ة  ع�س����و  ويق����ول 
النيابية عارف احلمام����ي، اإن »قانون 
التقاع����د ما يزال داخ����ل اروقة جمل�س 
مراحل����ه  اىل  ي�س����ل  ومل  الن����واب، 

النهائية لغاية الن«.
»اللجن����ة  اأن  احلمام����ي،  واأ�س����اف 
القانوني����ة تعتزم تعديل بع�س فقرات 
القانون، ومن �سمنها ال�سن القانوين 
ال����ذي لق����ى اعرا�س����ات وماحظات 

كثرة«.
القانوني����ة  اللجن����ة  ع�س����و  واأ�س����ار 

اىل، اأن »هن����اك تعاونا ب����ني احلكومة 
قان����ون  لتعدي����ل  الن����واب  وجمل�����س 
التقاع����د«، مبينا اأن »تاأخ����ر القانون ل 
يعن����ي اهمال����ه وامنا ل ي����زال مبرحلة 

العداد والن�ساج«.
وملح اىل، »اإعادة عمر املتقاعد اإىل 63 
�سنة، م����ن خال التعديل اجلديد الذي 

�سيناق�سه الربملان«.
م����ن جهت����ه، يق����ول الع�س����و الخر يف 
»تعدي����ل  اإن  املالك����ي،  رائ����د  اللجن����ة 
قان����ون التقاع����د املوح����د علي����ه الكثر 
»يف  م�ست����دركا  ال�ستفهام����ات«،  م����ن 
حال����ة تعدي����ل القان����ون تظه����ر م�سكلة 
املتقاعدين الذين اأحيلوا اإىل التقاعد، 
ويف حال مل يكن هناك تعديل، يتطلب 

نوعًا من التعوي�س«.
  واأ�س����اف املالك����ي، اأن "الكلفة املالية 
تقّدره����ا احلكوم����ة لأنَّ هن����اك الكث����ر 

الرعاي����ة  اأمث����ال  م����ن  ال�سرائ����ح  م����ن 
اجلدي����دة  والتعيين����ات  الجتماعي����ة 
والتثبيت يتم اإدراجه����ا �سمن الوفرة 
املالي����ة"، معرب����ًا عن اأمله ب����اأن "يكون 
للرات����ب  م�سابه����ًا  التقاع����دي  الرات����ب 

الوظيفي بالكامل". 
واأو�سح، اأن "هن����اك اأعمارًا تخ�سرها 
الدوائ����ر واملوؤ�س�س����ات مث����ل وزارات 
الربي����ة والتعليم وال�سح����ة، باملقابل 
يجب تقلي����ل ال�س����ن التقاعدية لبع�س 
املوؤ�س�س����ات الأخ����رى مث����ل الداخلي����ة 
"تعدي����ل  اأن  اىل  م�س����را  والدف����اع"، 
باأ�سب����اب  يتعل����ق  التقاعدي����ة  ال�س����ن 

وظيفية ولي�س لأجل املتقاعدين".
ولف����ت املالكي، اىل وج����ود م�سكلة يف 
"التطبي����ق اخلاط����ئ يف �س����ن التقاعد 
عند ال�ستني"، م�سيفا اأن "�سنة ت�سرق 
منه����م ك����ون ال����ذي يح����دث ه����و بلوغ 

ال�ستني ولي�س اإكمالها".
م����ن جانبه، ك�سف ع�سو اللجنة الخر 
اأومي����د حمم����د ع����ن "وج����ود دع����وات 
نيابي����ة لتعدي����ل قان����ون التقاعد ورفع 
م����ن روات����ب  الدني����ا  �سق����ف احل����دود 
املتقاعدي����ن واإعادة عم����ر املتقاعد اإىل 

63 �سنة".
وا�س����اف حممد، اأن "تعدي����ل القانون 
 10 بجم����ع  اأم����ا  مبحوري����ن:  يتمث����ل 
تواقيع داخل جمل�س النواب وعر�س 
التعديل اأمام هيئ����ة الرئا�سة، وبعدها 
في����ه،  للنظ����ر  القانوني����ة  اإىل  يح����ال 
واملحور الث����اين اأن ياأتي التعديل من 

احلكومة".
واأ�س����ار، اىل اأن "اأي تعدي����ل لقان����ون 
في����ه جنبة مالي����ة ل ب����د اأن يوؤخذ راأي 

احلكومة باملوافقة اأو الرف�س". 
ويف اأواخ����ر ت�سري����ن الث����اين 2022، 
ك�سف رئي�س جمل�س الوزراء العراقي 
حمم����د �سي����اع ال�سوداين، ع����ن وجود 
م�ساٍع ل����دى احلكومة لزي����ادة رواتب 

املتقاعدين.
وقال ال�سوداين مبوؤمتره ال�سبوعي 
يف الق�س����ر احلكوم����ي، اإن "التعدي����ل 
ال�ساب����ق لقان����ون التقاع����د ح����دث يف 
وعندم����ا  م�ستق����رة،  غ����ر  ظ����روف 
كان����ت نائب����ًا يف الربمل����ان رف�ست هذا 

التعديل".
م����ن  درا�س����ة  "هن����اك  اأن  واأ�س����اف 
قب����ل احلكوم����ة عل����ى زي����ادة روات����ب 
م�ستم����رون  ونح����ن  املتقاعدي����ن، 
مبناق�س����ة قان����ون املوازن����ة الحتادية 

ل�سنة 2023".

ت�صتهدف رفع �صقف الحدود الدنيا من الرواتب 
حراك برلماني لتعديل قانون التقاعد واإعادة �صن الخدمة اإلى 63

من �جو�ء �متحانات ن�سف �ل�سنة في بغد�د.. عد�سة: محمود روؤوف
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وذك���ر تقري���ر للموقع ترجمته )امل���دى(، اأن 
"االزمة، التي من املتوقع لها ان تزداد �شوءا 
خالل االأ�شابيع القليلة القادمة، هي ح�شيلة 
هب���وط حاد ح�ش���ل يف كمية ال���دوالر الذي 
يتم بيع���ه يوميا يف مزاد البن���ك املركزي". 
واأ�ش���اف التقرير، اأن "احلكوم���ة العراقية 
تعتم���د على املزاد لتحويل الدوالرات، التي 

تك�شبها من عوائد بيع النفط، اىل دينار".
واأ�ش���ار، اإىل اأن "معدل البيع اليومي لعملة 
الدوالر يف املزاد الذي يقيمه البنك املركزي 
للم�شارف وال�شركات االهلية كان يف العام 
املا�شي بحدود 200 مليون دوالر يوميًا".

ولفت التقري���ر، اإىل اأن "هذا الرقم انخف�س 
ب�ش���كل حاد خ���الل ال�شهري���ن االأخريين من 
الع���ام املا�شي وو�شل بحل���ول اأواخر �شهر 

كانون االأول اىل 56 مليون دوالر فقط".
تواج���ه  االن  "احلكوم���ة  اأن  اإىل  ون���وه، 
�شح���ة يف �شيولة عملة الدين���ار، مما تركها 
ذل���ك ت�ش���ارع من اج���ل ت�شدي���د م�شتحقات 
روات���ب القط���اع العام وان تلب���ي التزامات 
�شهري���ة اأخرى". وق���ال م�ش���وؤول رفيع يف 
البنك املركزي العراق���ي، مل يذكر ا�شمه، اإن 
"امل�شكلة التي نواجهها االن يف العراق هي 

ندرة الدينار العراقي، ولي�س الدوالر."
وب���ن التقري���ر، اأن "م�شوؤول���ن يف بغ���داد 
قالوا اإن بلدان���ًا جماورة، تعتمد كثريا على 
�شوق �ش���رف العملة ال�شعب���ة الر�شمي يف 
الع���راق للح�شول على ال���دوالر، هي اأي�شا 

تواج���ه ازمة �شيولة مع تاأث���ر كل من اإيران 
وتركيا و�شوريا بهذا االمر".

واأو�ش���ح، ان "االزم���ة الق���ت بظالله���ا على 
اجلان���ب االو�شع من االقت�ش���اد، مع ارتفاع 
معدل �شعر �شرف الدوالر يف االأ�شواق غري 
الر�شمي���ة من���ذ اأواخر �شه���ر ت�شرين الثاين 
م���ن 148 دين���ار اىل 163 دين���ار. مم���ا اأثر 
ذلك على ارتفاع اأ�شعار املواد الغذائية التي 

ي�شتهلكها املواطن".
واأك���د التقري���ر، اأن "امل�شوؤول���ن العراقين 
نف���وا وج���ود اأي���ة عالق���ة مبا�ش���رة م���ا بن 
االزم���ة احلالية وم���ا يدعى ب�شرق���ة القرن، 
ولكن اأق���روا بان بنك االحتي���اط الفيدرايل 
االأمريكي ق���د فر�س منذ �شهري���ن اإجراءات 
تدقيق اأكرث �شرام���ة على امل�شارف االأهلية 
التي ت�ش���ري الدوالر عرب املزاد، وذلك بعد 
اأ�شابيع فقط من ك�شف وزارة املالية لل�شرقة 

يف 10 ت�شرين االأول".
و�ش���دد، عل���ى اأن "رئي����س ال���وزراء حمم���د 
�شي���اع ال�ش���وداين كان ق���د ذك���ر يف حينه���ا 
بان اغلب االأم���وال امل�شروقة يعتقد بانه مت 

تهريبها خارج البلد".
"رئي����س هيئ���ة النزاه���ة،  اأن  وي�شر�ش���ل، 
حي���در حن���ون، كان ق���د اأ�ش���ار يف ت�شري���ن 
الث���اين اإىل ان الع���راق ا�شتع���ان مب�شاعدة 
حكومات �شديقة ومنظم���ات دولية واالأمم 

املتحدة ال�شرجاع املال امل�شروق".
وق���ال اأحد م�شت�ش���اري ال�ش���وداين دون اأن 
يك�شف ا�شم���ه، اإن "االحتياط الفيدرايل قد 
ب���داأ بتدقي���ق التحويالت املالي���ة اخلارجية 

اعتب���ارا م���ن ت�شري���ن الث���اين يف حماول���ة 
لتتبع االأموال امل�شروقة".

ت�شب���ب  "ه���ذا  ان  امل�شت�ش���ار،  واأ�ش���اف 
اإط���الق التحوي���الت واأدى  بتاأخ���ريات يف 
اىل انخفا����س يف كمي���ات بي���ع الدوالر يف 

املزاد".
"االحتي���اط  اأن  اإىل  امل�شت�ش���ار،  واأ�ش���ار 
الفي���درايل جل���اأ كذل���ك اىل تدقي���ق م�ش���در 
االأم���وال املودع���ة ل���دى امل�ش���ارف االهلية 
امل�شارك���ة يف امل���زاد، مم���ا حفز ذل���ك الكثري 
منها على االن�شحاب وزيادة معدل ال�شرف 

غري الر�شمي للدوالر".
ويوا�شل التقري���ر، اأن "احلكومة العراقية 
حتت���اج اىل ثماني���ة تريليون���ات دينار على 
االأق���ل �شهري���ا )5.5 ملي���ار دوالر تقريب���ا( 
موظف���ي  روات���ب  م�شتحق���ات  لت�شدي���د 
القطاع العام واملتقاعدي���ن ومنافع الرعاية 

االجتماعية ونفقات اأخرى".
ع���رب  تاأمين���ه  يت���م  املبل���غ  "ه���ذا  اأن  وزاد، 
م���زاد العمل���ة على نح���و كبري"، منبه���ًا اإىل 
اأن "معظ���م ه���ذه االأم���وال تاأتي م���ن عوائد 
بي���ع النف���ط، والت���ي يت���م ت�شديده���ا من���ذ 
الع���ام 2003 بالدوالر وحتف���ظ يف ح�شاب 
م���ودع ل���دى بنك االحتي���اط الفي���درايل يف 

نيويورك".
وذهب التقرير، اإىل اأن "اخلزانة االأمريكية 
تق���وم م���ن جانبه���ا بتحوي���ل 10 ملي���ارات 
دوالر �شنوي���ا اىل البن���ك املرك���زي العراقي 
م���ن مبيعات���ه للنفط وذلك لتعزي���ز موازنته 

من العملة ال�شعبة".

ويق���ول م�شوؤولون ان "هذا املبلغ ينقل اىل 
العراق نقدا على اأربع دفعات"، متابعن اأن 
واأرقام  جدي���دة  تكون  ال���دوالرات  "جميع 
ت�شل�شله���ا م�شجل���ة ل���دى البن���ك الفيدرايل 

االأمريكي ل�شهولة تتبع مكان �شرفها".
واأو�ش���ح امل�شوؤول���ون، اأن "البنك املركزي 
العراقي يقوم بعده���ا ببيع هذه الدوالرات 
ع���رب مزادا بي���ع العمل���ة ال�شعب���ة وقنوات 
اأخرى من اجل احل�شول على دينار عراقي 

وايداعه لدى وزارة املالية".
وحت���دث التقري���ر، ع���ن "ت�شب���ب انخفا�س 
مبيعات الدوالر ب�شح���ة يف �شيولة الدينار 

لدى البنك املركزي العراقي".
ذروة  يف  حت���ى  "امل���زاد  اأن  اإىل  واأ�ش���ار، 
مبيعات���ه، فانه غالبا ال يرف���ع املعدل الكايف 
ال���ذي ي�ش���د احتياج���ات احلكوم���ة اليومي 

والبالغ 275 مليون دوالر".
و�شدد التقري���ر، على اأن "هذا النق�س غالبا 
م���ا تت���م تغطيته م���ن اأ�شهم العمل���ة املودعة 
ل���دى البنك املرك���زي، عرب قرو����س داخلية 
ب���ن امل�ش���رف واحلكومة، من خ���الل طبع 
مزيد من العملة او عن طريق اأن�شطة مالية 
اأخ���رى". واأك���د، اأن "بيان���ات م���زاد عمل���ة 
ال���دوالر على مدار االأرب���ع �شنوات املا�شية 
تظه���ر اأن كمي���ة ال���دوالرات املباع���ة بقي���ت 
م�شتق���رة عل���ى معدله���ا وهو ما يق���ارب من 

200 مليون دوالر يوميا".
واأو�ش���ح، اأن "امل���زاد بقي عل���ى هذا املعدل 
حت���ى خ���الل عام���ي 2019 و2020 ال���ذي 
�شهد انخفا�س اأ�شع���ار النفط وتف�شي وباء 

كورونا وح�شول ك�شاد اقت�شادي".
وبن التقري���ر، اأن "كمية الدوالرات املباعة 
يف امل���زاد اليوم���ي هبط���ت اىل اأدنى معدل 
وذل���ك خالل االأ�شهر الثالث���ة االأوىل من عام 

 ."2021
ويو�شل، اأن "املعدل و�شل يف بع�س االيام 
اىل بي���ع 3 ملي���ون دوالر فق���ط"، م�شتدركًا 
اأن "مع���دل البي���ع اليوم���ي للم���زاد قف���ز يف 
االأ�شب���وع الث���اين م���ن �شهر ني�ش���ان اىل ما 
يق���ارب م���ن 190 ملي���ون دوالر اىل نهاي���ة 
الع���ام". وحتدث التقرير ع���ن "عدم هبوط 
م���زادات بيع العملة عن مع���دل 200 مليون 
دوالر يومي���ا يف الع���ام 2022، وذلك خالل 

الع�شرة اأ�شهر االأوىل من ال�شنة".
"زي���ادة  عراقي���ون  م�شوؤول���ون  وتوق���ع 
االأ�شابي���ع  خ���الل  اأك���رث  الو�ش���ع  تده���ور 
القليل���ة القادم���ة وذل���ك بعد ان اأطل���ق البنك 
املركزي بداية هذا ال�شهر من�شة الكرونية 
جدي���دة ملزاد العملة". وذه���ب التقرير، اإىل 
اأن "ه���ذه املن�ش���ة ترب���ط جمي���ع امل�شارف 
بالبن���ك املرك���زي والتي تطل���ب منهم ك�شف 
املعلوم���ات ع���ن عمالئه���م الذي���ن يطلب���ون 
حواالت م�شرفية وعن منافعها وح�شاباتها 

امل�شرفية ف�شال عن تفا�شيل اأخرى".
اأن  ال�ش���وداين،  م�شت�ش���اري  اأح���د  وراأى 
"املن�ش���ة اجلدي���دة عق���دت االأم���ور اأك���رث، 
الأن اأ�شح���اب االأموال الفعلي���ن ال يريدون 
الك�ش���ف عن هوياته���م او م�ش���در اأموالهم، 
ولهذا ال نتوق���ع ان تتح�شن مبيعات العملة 

يف اأي وقت قريب".
واأ�ش���اف امل�شت�ش���ار، اأن "ال�شغوط تتزايد 
مل  اإذا  �ش���وءا  اأك���رث  �شي�شب���ح  والو�ش���ع 
تتخذ احلكومة اإج���راءات حا�شمة الحتواء 
االزمة، امل�شكلة ه���ي ان اخليارات املتوفرة 

حمدودة جدا وحتتاج اىل وقت".
م���ن جانبه، ذك���ر م�شوؤول رفيع ل���دى البنك 
املرك���زي، اأن "املبل���غ امل���ودع االن يف البنك 
ه���و 83 تريلي���ون دينار تقريب���ا )56 مليار 
دوالر( وان هن���اك حاج���ة التخ���اذ حل���ول 
�شريع���ة". ويجد امل�شوؤول، اأن "هذا ال ينذر 
بخري، وال ن�شتطي���ع ان ن�شرخي"، موؤكدًا 
اأن "منفذ م���زاد العملة للدوالر هو و�شيلتنا 
الرئي�شي���ة لتلبي���ة احتياج���ات الدول���ة م���ن 
الدين���ار العراق���ي". ون���وه امل�ش���وؤول، اإىل 
اأن "م���زادات العمل���ة منخف�ش���ة واإذا بقيت 
البن���ك  عل���ى  ف���ان  به���ذا احل���د،  منخف�ش���ة 
املركزي ان ي�ش���در طبعة جديدة من العملة 

املحلية."
وم�ش���ى التقري���ر، اإىل ان "م�شوؤولن قالوا 
اإن ا�ش���دار طبعة جديدة من العملة �شيوؤدي 
اىل تخفي����س قيمة الدينار ويزيد من معدل 
الت�شخ���م اأك���رث ويزي���د االعب���اء اأك���رث على 

احلكومة وعلى املواطن".
 عن: موقع )مدل �ي�ست �آي(

تقرير بريطاني: العراق يواجه �سحة بعملته �ستجبره 
على اإ�سدار طبعات جديدة

 بغداد/ املدى

دعا رئي�س اإقليم 
كرد�ستان نيجريفان 

بارزاين، اأم�س ال�سبت، 
اإىل التطبيق الكامل 

للد�ست�ر، م�سدداً 
على وج�ب �سمان 

حق�ق جميع املك�نات، 
م�ؤكداً دعمه للحك�مة 
االحتادية يف جه�دها 

باإعادة ال�سلطة 
املدنية املحلية جلميع 

املحافظات، ون�سح 
اجلميع بالعمل بروح 

ال�سراكة.

وق����ال ب����ارزاين يف حف����ل تاأب����ن اأقامه 
مبنا�شب����ة  الوطن����ي،  احلكم����ة  تي����ار 
ا�شت�شهاد اآي����ة الله العظمى حممد باقر 
والن�ش����ال  الثق����ة  "بن����اء  اإن  احلكي����م، 
امل�ش����رك جلمي����ع االأط����راف يف �شبيل 
التح����ّرر من الدكتاتوري����ة واال�شطهاد 
قومي����ات  جمي����ع  ب����ن  املحّب����ة  خل����ق 
لذل����ك  ونتيج����ة  الع����راق.  ومكّون����ات 
العم����ل اجلماع����ي، كتبنا مع����ًا د�شتورًا 
يحّق����ق الوح����دة ب����ن جمي����ع مكّونات 
الع����راق عل����ى اأ�شا�����س تاأم����ن حق����وق 
جميع املكونات بامل�شاواة". واأ�شاف، 
اأن "ه����ذا الد�شت����ور ه����و عق����ٌد �شيا�شي 
واجتماعي بن جميع مكّونات العراق 
ال يج����وز اإهمال����ه مثلما يح�ش����ل االآن، 
ب����ل يج����ب تطبيق����ه بالكام����ل، حت����ى ال 
ترى النا�س نف�شه����ا بعيدة عن العملية 

ال�شيا�شية يف العراق".
و�شدد بارزاين، عل����ى "وجوب �شمان 
حقوق جمي����ع املكّونات وفق الد�شتور 
واأن يك����ون نظ����ام اإدارة العراق ب�شكل 
عملي وحقيقي نظام����ًا فيدراليًا، وهذا 
هو املب����داأ االأ�شا�شي للد�شتور والنظام 
ال�شيا�ش����ي واالإداري للع����راق، وال����ذي 
�شّوت عليه ال�شع����ب العراقي يف اأكرب 

ا�شتفتاٍء يف تاريخ العراق".

واأ�ش����ار، اإىل اأنه "من منظ����ور تطبيق 
الد�شتور، نحن ندع����م رئي�س الوزراء 
حممد �شّياع ال�ش����وداين، الذي ي�شعى 
اإىل اإع����ادة ال�شلط����ة املدني����ة واملحلية 

اإىل جميع املحافظات، ويحاول متهيد 
ب�ش����اأن  واالتف����اق  للح����وار  االأر�شي����ة 
امل�ش����اكل العالق����ة ب����ن حكوم����ة اإقلي����م 

كرد�شتان واحلكومة االحتادية".

واأك����د بارزاين، اأن "ال�شوداين يحاول 
تاأم����ن اخلدم����ات ومن بينه����ا ال�شمان 
ال�شح����ي للمواطنن، ويح����اول اإعادة 
مكّون����ات  جمي����ع  مل�شارك����ة  الت����وازن 

الع����راق يف جمي����ع موؤ�ش�ش����ات الدولة 
مبا فيها اجلي�س العراقي".

اأزور  اأن  للغاي����ة  �شعي����ٌد  "اأن����ا  وق����ال، 
����ة ولي�س  الي����وم بغ����داد مبنا�شبة خا�شّ
من اأج����ل مباحثاٍت �شيا�شية"، م�شيفًا: 
عزي����زة  مدين����ة  بغ����داد  احلقيق����ة  "يف 
عل����ى قلوبن����ا. اإذا مّت اح����رام حق����وق 
جميع االأقالي����م واملحافظات يف بغداد 
واإذا  للع����راق،  الفيدرالي����ة  العا�شم����ة 
اأ�شبح����ت موؤ�ش�ش����ات الدول����ة انعكا�شًا 
مّت  واإذا  الفي����درايل،  للنظ����ام  حقيقّي����ًا 
تاأم����ن احلقوق واخلدم����ات مب�شتوى 
عاٍل جلمي����ع مواطني الع����راق، �شوف 
حينه����ا  ج����ّدًا.  قوّي����ة  بغ����داد  ت�شب����ح 
�شت�شب����ح بغ����داد حامية جمي����ع اأقاليم 
بتكاتفن����ا،  الع����راق.  وحمافظ����ات 
ن�شتطي����ع اأن نك����ون اأقوي����اء واأن نعّزز 

موقع العراق".
ون����وه ب����ارزاين، اإىل اأن����ه "يف اأ�ش����واأ 
االأو�ش����اع الت����ي �شهدته����ا بغ����داد، كان 
جمي����ع العراقي����ن يفتخ����رون باالأم����ن 
واالزده����ار يف اإقلي����م كرد�شت����ان، الأّنه 
كان، كج����زٍء م����ن الع����راق، اأم����ل ع����ودة 

االأمن واالزدهار اإىل عموم العراق".
واأك����د، اأن "الرئي�س م�شع����ود بارزاين 
يعت����ّز دائما يف خطابات����ه عن انتفا�شة 

1991 ب����اأّن مئات االأل����وف من اجلنود 
العراقي����ن يف عه����د النظ����ام ال�شاب����ق 
اأٌعيدوا ب�شالم اإىل بيوتهم. ونحن االآن 
لدين����ا اأمٌر اآخر نعتزُّ ب����ه، وهو اأّنه بعد 
حرب داع�س ج����اء مليونان وثمامنائة 
األ����ف ن����ازٍح من خمتل����ف م����دن ال�شمال 
والو�ش����ط اإىل كرد�شت����ان، ولك����ن حتى 
عودته����م وحتى االآن مل يق����ع اأّي حادث 
�شي����ئ اأو اأي����ة حادثة عن����ف". واأ�شاف 
بارزاين، اأن "هذا حمّل افتخاٍر وعالمة 
عل����ى اأّن هناك حمّبة بن اأبناء العراق. 
وهذا يعن����ي اأي�ش����ًا اأن االأر�شية مهّياأة 
واأّن  الع����راق  يف  الد�شت����ور  لتطبي����ق 
النا�����س تدعم اإنهاء امل�ش����اكل". وم�شى 
بارزاين، اإىل "احلاجة لن�شاند بع�شنا 
يف االأوق����ات ال�شعب����ة، وكّل جناحاتنا 
هي نت����اج عملنا امل�ش����رك، ولذلك االآن 
لدينا فر�شة والوقت منا�شٌب جّدًا لكي 
يقّرر كلٌّ مّن����ا العمل باجت����اه التعاي�س 
وحّل جميع امل�شاكل. ال يجب اأن ننظر 
اإىل بع�شنا كمناف�شن، بل يجب العمل 
مع����ًا ب����روح ال�شراك����ة". ي�ش����ار اإىل اأن 
بارزاين التقى خالل زيارته اإىل بغداد 
رئي�����س جمل�����س الوزراء حمم����د �شياع 
ال�ش����وادين وبح����ث مع����ه العالق����ة بن 

احلكومة االحتادية واإقليم كرد�شتان.

المكونات جميع  ح��ق��وق  و���س��م��ان  ب��ال��د���س��ت��ور  ل��ال��ت��زام  ي��دع��و  ب���ارزان���ي 

م�س�ؤول�ن يت�قع�ن ا�ستمرار االأزمة وات�ساعها

 بغداد/ نباأ م�سرق

ما زالت احل���وارات بن الكتل ال�شيا�شية ب�شاأن االنتخابات املحلية مل تبلغ 
الن�شج الكامل، حيث ترجح بع�س االأطراف االإبقاء على القانون النافذ مع 

اإجراء تعديالت طفيفة تتعلق بتوزيع الدوائر ونظام االقراع.
وقال النائب اأمري املعموري يف ت�شريح اإىل )املدى(، اإن "الربملان مل ي�شهد 

لغاية الوقت احلايل طرح قانون جديد النتخابات جمال�س املحافظات".
واأ�ش���اف املعموري، اأن "ما يتم تداول���ه يف و�شائل االإعالم يف حقيقته اأنه 
جم���رد حوارات ب���ن الكت���ل ال�شيا�شية باأم���ل اإن�شاج م�ش���ودة تتحول اإىل 

قانون".
وح���ذر، من "اللج���وء اإىل �شياغة قانون ب���ن الكتل ال�شيا�شي���ة الكبرية ال 

يعر�س على الربملان اإمنا فقط يتم الت�شويت عليه".
وم�ش���ى املعم���وري، اإىل اأن "الكت���ل ال�شيا�شي���ة الكبرية توؤي���د العودة اإىل 
الدائ���رة االنتخابي���ة الواح���دة للمحافظ���ة، لك���ن ه���ذا التوج���ه ق���د يواجه 
باعرا�ش���ات �شديدة م���ن اآخرين، وما ميكن القول به يف الوقت الراهن اأن 
هن���اك راأيان: االأول مع االإبق���اء على تعدد الدوائر واالآخر يريد العودة اإىل 

الدائرة الواحدة".
م���ن جانبه، ذكر ع�شو ائتالف دولة القان���ون فا�شل موات يف ت�شريح اإىل 
)امل���دى(، اأن "القانون اخلا����س باالنتخابات املحلية ال���ذي �شيتم االعتماد 

عليه هو النافذ الذي �شوت عليه الربملان ال�شابق".
وحت���دث م���وات، عن "اإج���راء تعديالت على ه���ذا القانون، لك���ن اخلالفات 
ب�شاأنه���ا ل���ن ت�ش���ل اإىل حد كب���ري وميكن االنته���اء منه ال�شيم���ا على �شعيد 

اعتماد الدائرة الواحدة اأو الدوائر املتعددة للمحافظة". 
ولف���ت، اإىل اأن "التيار ال�شدري هو الكتلة الوحيدة اإذا ما قررت اال�شراك 

يف االنتخابات، التي �شتكون الراغبة باعتماد الدوائر املتعددة".
و�ش���دد م���وات، عل���ى اأن "الق�شاي���ا االأخرى ب�ش���اأن النظ���ام االنتخابي فاأن 
االأم���ور متجه���ة نحو اعتم���اد نظام �شانت ليغ���و، وكذلك مو�ش���وع ح�شاب 
االأ�ش���وات اليدوي بح�شب ما ق�شت به املحكم���ة االحتادية العليا يف وقت 

�شابق".
وانتهى م���وات، اإىل اأن "احلكومة ملتزمة مبوج���ب املنهاج الوزاري الذي 
�ش���وت عليه الربملان باأن جتري االنتخابات املحلية يف �شهر ت�شرين االأول 
املقبل، لكنها تنتظر عددا م���ن االإجراءات اأهمها اال�شتعدادات على ال�شعيد 
الت�شريع���ي املتعل���ق بالقان���ون وكذل���ك املوازنة م���ن اجل تغطي���ة النفقات 

اخلا�شة بالعملية االنتخابية".
وكان ع�ش���و اللجن���ة القانوني���ة النيابي���ة اومي���د حمم���د، قد ق���ال اإن "لقاء 
جم���ع اللجن���ة موؤخرًا مع جمل����س املفو�شن يف املفو�شي���ة العليا امل�شتقلة 

لالنتخابات ب�شاأن االنتخابات املحلية".
وتاب���ع حممد، ان "اللجنة اتفق���ت مع املفو�شية باأنها �ش���وف تتوىل اإعداد 
م�ش���ودة قانون لهذه االنتخابات يعر�س عل���ى جمل�س املفو�شن واجلهات 

ذات العالقة من اأجل امل�شي به". 
واأ�ش���ار، اإىل اأن "املنه���اج ال���وزاري ن����س على وجوب اج���راء االنتخابات 

املحلية يف موعد اأق�شاه �شهر ت�شرين االأول من العام احلايل".
واأو�ش���ح حمم���د، اأن "هن���اك عددا م���ن االآراء ب�شاأن النظ���ام االنتخابي هل 
�شنبقى على الو�شع احلايل اأو نرجع اإىل �شانت ليغو اإ�شافة اإىل مو�شوع 

الدوائر االنتخابية".
واأك���د، ان "اللجنة �شت�شع���ى ل�شياغة م�شودة مقبولة م���ن الكتل ال�شيا�شية 
واأن تك���ون قابلة للتطبيق م���ن قبل جمل�س املفو�ش���ن يف املفو�شية العليا 

امل�شتقلة لالنتخابات".
وحت���دث حممد، عن اأن "م�شاعي اللجنة تاأت���ي باجتاه �شياغة م�شودة هذا 
القان���ون خالل مدة ال تتجاوز ال���� 30 يومًا ومن ثم تر�شل اإىل اجلهات ذات 

العالقة".
واأكد، ان "ح�شم جميع متعلق���ات االنتخابات املحلية داخل الربملان ينبغي 

اأن يكون قبل منت�شف العام احلايل".
وانته���ى حمم���د، اإىل اأن "ال�شبب وراء ذلك، حتى تك���ون ملجل�س املفو�شن 
مدة زمنية الإكم���ال االإجراءات الفنية اخلا�شة باالقراع ونعيد احلياة اإىل 

املجال�س املحلية قبل نهاية العام احلايل".

غمو�ض ب�ساأن االنتخابات 
المحلية والبرلمان لم يناق�ض 

قانونها لغاية الوقت الحالي نق��ل م�ق��ع )مدل اي�ست اآي الربيطاين( ع��ن م�س�ؤولني عراقيني الق�ل ان الع��راق ي�اجه ه�ة يف 
التم�ي��الت العام��ة تزداد عمق��ًا ي�ما بعد ي���م وذلك ب�سبب حمل��ة تقييد على الف�س��اد وتهريب 

الدوالر �سرع بتطبيقها بنك االحتياط الفيدرايل االأمريكي منذ واقعة �سرقة القرن.

مبالغ مالية �علنت هيئة �لنز�هة عن ��سترد�دها مطلع �ل�سهر �لحالي

نيجيرفان بارز�ني �ثناء كلمته �أم�س

اأو�ساط �سيا�سية تتحدث عن اإمكانية اإجراء 
تعديالت طفيفة على الت�سريع النافذ
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بغداد/ فرا�س عدنان

ح���ذر ن���واب م�ش���تقلون م���ن تهمي�ش���هم 
وع���دم منحهم رئا�ش���ات جلان تتنا�ش���ب 
مع وجودهم داخل الربملان، موؤكدين اأن 
الكتل الكبرية ت�ش���عى لال�شتحواذ عليها 

وحتاول اق�شاءهم.
وق���ال النائب امل�شتقل يا�ش���ر احل�شيني، 
اإن »ال���دورة النتخابية احلايل هي التي 
تنطوي عل���ى اأمل باأن يك���ون هناك عمل 
ولك���ن نواج���ه بع�ض التحدي���ات اأبرزها 

اآلية عمل هيئة الرئا�شة يف الربملان«.
اأن »هن���اك نوع���ا  واأ�ش���اف احل�شين���ي، 
ثاني���ا م���ن التحدي���ات يتعل���ق بتوزي���ع 
»الربمل���ان  اأن  عل���ى  م�ش���ددًا  اللج���ان«، 
يختلف ع���ن احلكومة بكون���ه ي�شم كتاًل 

لها ا�شتحقاقات ينبغي امل�شي بها«.
اأن »احلكوم���ة م�ش���ت يف  اإىل  واأ�ش���ار، 
عملها على وفق املنهاج الذي �شوت عليه 
الربملان، لك���ن الربملان ل���ه اخت�شا�شات 
اأخ���رى اأبرزها على اجلان���ب الت�شريعي 

واجلانب الرقابي«.
ولف���ت احل�شين���ي، اإىل اأن »متكني جميع 
النواب �شواء املنتمني اإىل كتل �شيا�شية 
كب���رية و�شغ���رية اأو امل�شتقل���ني �ش���وف 
ي���وؤدي ذل���ك اإىل خم���رج واح���د، يتمث���ل 

بتنويع العمل النيابي«.
وراأى، اأن »ت���ويل اللج���ان النيابي���ة من 
قب���ل امل�شاركني يف احلكوم���ة فح�شب ل 
ي�شه���م يف الو�شول اإىل خمرجات جيدة 

اأو تتفق مع امل�شلحة العامة«.
واأكد احل�شيني، اأن »كل الكتل ال�شيا�شية 

ل �شيم���ا الكب���رية منه���ا، تدف���ع باجت���اه 
عدم ت���ويل امل�شتقل���ني للج���ان الربملانية 

وحتاول اق�شاءهم«.
ويوا�ش���ل، اأن »حدي���ث ه���ذه الكت���ل عن 
ا�شتحقاق���ات انتخابية تفر�ض ح�شولهم 
عل���ى اللجان ا�ش���وة بال���وزارات هو اأمر 
مقبول لكن تنبغي مراعاة اآراء الآخرين 

وعدم م�شادرة حقوقهم«.
»تفري���ق  اأن  اإىل  احل�شين���ي،  ون���وه 
امل�شتقل���ني �شم���ن اجتاه���ات خمتلف���ة ل 
ي�ش���ب يف م�شلحته���م، وه���ذا ل ي�شاعد 
يف مواجهة الكت���ل الكبرية التي حتاول 

ال�شتحواذ على كل �شيء«.
ولفت اإىل، اأن »توزيع اللجان يف الوقت 
احلايل يج���ري وف���ق الثق���ل ال�شيا�شي، 

على اأ�شا�ض املحا�ش�شة واملكونات«.
اأن »الكت���ل الكب���رية  واأورد احل�شين���ي، 
تتعامل مع امل�شتقلني كل ح�شب مكونه«، 
مو�شح���ًا ان »جمي���ع امل�شتقل���ني ه���م من 
املك���ون ال�شيعي، ك���ون امل�شتقلني ال�شنة 

ذهبوا مع حتالف ال�شيادة«.
ويوا�ش���ل احل�شين���ي، اأن »جل���ان ال�شنة 
ق���د  لالأقلي���ات  واملخ�ش�ش���ة  والك���رد 
ح�شمت، ومل تبق �شوى اللجان ال�شيعية 
�شيتم تقا�شمه���ا اي�شًا وفق نف�ض الآليات 
ال�شابق���ة بت�شني���ف اللج���ان اإىل ث���الث 

م�شتويات بح�شب الأهمية«.
واأ�ش���ار، اإىل اأن »رئا�ش���ات اللجان مل تتم 
ت�شميته���ا ر�شمي���ًا لغاية الوق���ت احلايل 
لكن ات�شح���ت مالمح توزيعها بني الكتل 

اإىل حد كبري«.
»الربمل���ان  اأن  اإىل  احل�شين���ي،  وم�ش���ى 

اأنه���ى مهمت���ه الأوىل باأن���ه وزع نواب���ه 
اجل���دد الذي���ن جاوؤوا ب���دلء ع���ن الكتلة 
ال�شدري���ة امل�شتقيلة عل���ى اللجان، ومن 
بعدها يتم التف���اق على من هو الرئي�ض 

والنائب الأول والنائب الثاين«.
من جانب���ه، ق���ال النائب امل�شتق���ل الآخر 

عل���ى  »ال�ش���راع  اإن  ال�شالم���ي،  حي���در 
اللج���ان يعن���ي اأن هناك م�شال���ح، بعيدًا 

عن امل�شلحة العامة«.
ق���د  »املو�ش���وع  اأن  ال�شالم���ي،  وتاب���ع 
اإمن���ا و�شلن���ا اإىل  جت���اوز الختالف���ات 
مرحل���ة الق�ش���اء عل���ى وف���ق خمالف���ات 

قانونية ح�شل���ت بتوزيع امل�شتقلني على 
الأع�شاء«.

التن�شيق���ي  »الإط���ار  اأن  اإىل  واأ�ش���ار، 
يحاول ال�شتحواذ على جلان امل�شتقلني 
حت���ت ذريعة اأن���ه ميثل املك���ون ال�شيعي 

داخل الربملان«.

»امل�شتقل���ني  اأن  ال�شالم���ي،  واأو�ش���ح 
الأول  الق�ش���اء  م���ن  نوع���ني  يعان���ون 
ه���و بنقله���م م���ن جل���ان اإىل اأخ���رى اقل 
م�شت���وى، والثاين ع���دم منحهم الفر�شة 
يف احل�ش���ول على رئا�ش���ات رغم اأن لهم 

ثقل ودور نيابي مهم«.
وعلى �شعيد مت�شل، اأكد النائب امل�شتقل 
الآخ���ر رائد املالك���ي، اأن »خالف���ا ب�شيطا 
ق���د ح�ش���ل يف اثن���اء توزي���ع الأع�ش���اء 
اجلدد على اللجان لكن يف نهاية املطاف 
مت الت�شوي���ت عل���ى ذل���ك ي���وم الأربعاء 

املا�شي«.
ويج���د املالك���ي، اأن »ذل���ك �ش���وف ميه���د 
حل�ش���م امللف نهائي���ًا من خ���الل انتخاب 
رئي����ض كل جلن���ة ونائب���ه الأول ونائب���ه 
الث���اين ونتطل���ع لأن يت���م الإ�ش���راع يف 
وق���ت  باأ�ش���رع  املو�ش���وع  ه���ذا  ح�ش���م 

ممكن«.
ت���دار يف  اأن »اللج���ان النيابي���ة  وب���ني، 
الوق���ت احلايل من قب���ل اأك���رب الأع�شاء 
�شن���ًا، وح�شمها بالأ�شال���ة �شوف ي�شاعد 
يف تن�شيط الأداء الرقاب���ي والت�شريعي 

للربملان«.
اأن  النائ���ب ح�ش���ني ال�شع���ربي،  ذك���ر 
اأهميته���ا يت���م  »اللج���ان وم���ن حي���ث 
تق�شيمه���ا اإىل ثالث���ة اأ�شن���اف، الأول 
�شمن ج���دول )اأ( وت�شم ثمانية جلان 
وه���و الع���دد نف�ش���ه بالن�شب���ة للج���ان 
املن�شوي���ة اإىل ج���دول )ب(، يف حني 

املتبقية �شتكون يف جدول )ج(«.
وتاب���ع ال�شع���ربي، اأن »التق�شيم الذي 
جرى الع���رف ال�شيا�ش���ي عليه ينبغي 

اأن يلغ���ى، ك���ون اللج���ان الت���ي �شمن 
جدول )ج( لي�شت ذات تاأثري وترف�ض 

الكتل رئا�شتها«.
اآلي���ات  ب���اأن »تك���ون هن���اك  وطال���ب، 
جدي���دة لتوزيع رئا�ش���ات اللجان ول 
التفاق���ات  اإىل  املو�ش���وع  يخ�ش���ع 
واملحا�ش�شة  وامل�شاومات  ال�شيا�شية 
ب���ل ينبغ���ي الرتكي���ز عل���ى امل�شلح���ة 

العامة«.
عل���ى  الن���واب  جمل����ض  و�ش���وت 
لل���دورة  الدائم���ة  اللج���ان  ت�شكي���ل 
احلالي���ة وه���ي، القانوني���ة، واملالية، 
والأم���ن والدف���اع والنزاه���ة، والنفط 
والعالق���ات  الطبيعي���ة،  وال���روات 
والإعم���ار،  واخلدم���ات  اخلارجي���ة، 
والقت�ش���اد  والطاق���ة،  والكهرب���اء 
وال�شناع���ة والتج���ارة، وال�شتثم���ار 
والتنمي���ة، والتخطي���ط ال�شرتاتيجي 
وال�شح���ة  الحتادي���ة،  واخلدم���ة 
والبيئ���ة، والقالي���م واملحافظات غري 
املنتظمة باإقليم، والنقل والت�شالت، 
والثقافة وال�شياحة والآثار والعالم، 
والرتبية، والتعليم العايل، والهجرة 
واملهجري���ن وامل�شاحل���ة املجتمعي���ة، 
وال�شجن���اء،  وال�شحاي���ا  وال�شه���داء 
والأوق���اف  الإن�ش���ان،  وحق���وق 
والأ�ش���رة  وامل���راأة  والع�شائ���ر، 
والطفول���ة. وبح�شب م�ش���ادر نيابية 
ف���اأن التوقع���ات ت�ش���ري اإىل اأن ت�شمية 
الأ�شب���وع  �شتك���ون  اللج���ان  اع�ش���اء 
يف  �شت�ش���م  جلن���ة  كل  واأن  املقب���ل 

ع�شويتها من 3 اإىل 21 نائبًا.

 عبدالمنعم الأع�سم
جملة مفيدة

ما حدث م�شاء اخلمي�ض، ما يحدث يف املالحم.
الع����راق ف����از، وقام����ت القيام����ة، وكاأن����ه ُول����د يف قلب كرة 
هائل����ة ا�شبه بكرة القدم، تدحرجت بني اقدام التاريخ، ثم 
ا�شتق����رت يف اللحظة ال�شفر، حيث تفاج����اأ العامل وُحماة 
الهداف ومراقب����ي اخلطوط وهو ميرق من بني عيونهم 
وايديه����م ورقابته����م. ويام����ا كان ق����د انق����ذف اىل خ����ارج 
امللع����ب، وانتظ����ر احلظ ليمنح����ه فر�شة الع����ودة والفوز، 
ويام����ا خ����رج خائبًا ثم ع����اد اىل خط الو�ش����ط قويًا: هكذا 
ه����ي كرة الع����راق، اأو عراق الكرة. ان����ه موجود يف جميع 

املالعب حتى �شار نف�شه ملعبًا.
ي����وم اختار مدرب املنتخ����ب العراقي ا�شماعيل حممد قبل 
�شبع����ة عقود �شابا �شغريا يلعب يف فريق احلبانية ا�شمه 
عمانوي����ل داوود لين�شم اىل تدريب����ات املنتخب العراقي، 
ق����ال له.. اهلي يف �شيكاغ����و يريدونني هناك.. وانا احب 
الك����رة واحب الع����راق، و�ش����اء التقومي العجي����ب للعراق 
الكرة ان يقود هذا الالعب العجوبة »عمو بابا« املنتخب 
الوطني يف 123 مباراة دولية، وان يثّبت عقارب ال�شاعة 

على الأعاجيب، حتى �شمي بالالعب العجوبة.
لق����د تدح����رج »العراق الك����رة« مبنا�شبة كاأ�����ض اخلليج يف 
دورت����ه اخلام�ش����ة والع�شرين اىل خط عر�����ض 30 �شمال 
نح����و الب�شرة على راأ�ض اخلليج، اأو عند احتادها بال�شط 
التاريخ����ي، حي����ث دارت الدوائ����ر واملباري����ات عل����ى هذه 
املدينة منذ تاأ�شي�شها قبل حوايل الفي عام، و�شاء �شكانها 
ان يلعبوا بالتقاومي واملفاجاآت والثورات لعبَة كرة قدم: 
املباريات متوا�شلة. اأجياٌل تت�شلم من اأجيال. اخلا�شرون 
كث����ريون، والراب����ح، مبعاي����ري املوؤرخ����ني املو�شوعي����ني، 
واح����ٌد ه����و اجلمهور ال����ذي خرج م����ن جمي����ع املباريات- 
املع����ارك معافى: يهت����ف ويرق�ض، ويط�����ّض اجلكليت على 

روؤو�ض الالعبني. 
لعب الفريق العراقي بجمهوره، فائق احلما�ض واحليوية 
والتح����دي، واظهر �شجاعة ومطاول����ة و�شربا ومبادرات 
ابه����رت امل�شاهدي����ن والنقاد على حد �ش����واء، ول يقلل من 
روع����ة ه����ذا الأداء البط����ويل لالعب����ني اأن يك����ون وراءهم 
جمهوٌر عراقي اق�ش����م ان ينت�شر فريقه، ويعي�ض كل ركلة 
وهجم����ة ومراوغة و�شربة راأ�ض لالعب����ي بالده وي�شفق 
ويه����زج لها، وي�شتعل فرحا ورق�ش����ا وحما�شا حني تتكلل 
هجمات فريقه بت�شجيل هدٍف او عن �شّد كرة كادت تدخل 
مرم����ى فريق����ه، ولول ه����ذا اجلمه����ور الذي اأم����ّد الالعبني 
بطاقة خالقة مل����ا حتقق )يف نهاية المر( هذا الن�شر، وملا 
حتقق هذا الُعر�����ض اخلليجي الباهر على ار�ض الب�شرة، 
وكان����ت �شماء املط����ر الغزير قد انع�ش����ت عَو�ض ان تعيق، 
بل واعطت للعراق- الكرة ت�شكيال �شاحرا ومعنى عميقًا، 
تق����ف يف حرا�شت����ه �شحوة القوة اجلمعي����ة لدى جيل من 
فتية مزهوي����ن با�شم بالدهم، وكانت قد اتعبتهم الحداث 
واحلروب والتهديدات، واأذلته����م احلاجة اىل ال�شتقرار 
الك����رة،  دورات  م����ع  جذل����ني  ف����داروا  العي�����ض،  وكرام����ة 
وا�شتب�شل����وا يف �شناع����ة البهج����ة، واأطلق����وا، مع لعبني 
من بينه����م ر�شالة ف�شيح����ة املعاين اىل الع����امل وكل ذوي 

ال�شاأن: العراق ي�شتيقظ، ويرك�ض، وُي�شدد.. وينت�شر.

ا�ستدراك:
» و�شلن����ا اإىل 1.6 ملي����ار م����ن الب�ش����ر بف�ش����ل امل�شاع����ر 
الإيجابي����ة التي تثريها كرة الق����دم، واأ�شبح »الفيفا« ِدينًا 

جديدًا، بل اكر تاأثريا من اأّي ديٍن، على وجه الر�ض«.
البابا فران�سي�س  

العراق.. الكرة

لعب الفريق العراقي بجمهوره، 
فائق الحما�س والحيوية والتحدي، 

واظهر �سجاعة ومطاولة و�سبرا 
ومبادرات ابهرت الم�ساهدين 

والنقاد على حد �سواء، ول يقلل من 
روعة هذا الأداء البطولي لالعبين 

اأن يكون وراءهم جمهوٌر عراقي 
اق�سم ان ينت�سر فريقه،

 بغداد/ تميم الح�سن

اأكثر من 200 م�ستري �سغير للعملة 
ال�سعبة )الدولر(، يعتقد انهم 

مرتبطون باأحزاب، يقومون يوميا 
بجمع الدولرات ونقلها الى خارج 

الحدود.

وتوفر هذه العملي���ة ب�شبب اختالف ال�شعر 
الر�شم���ي لت�شري���ف الدولر ع���ن �شعره يف 
ال�شوق ال�شوداء اأكر من 800 مليون دينار 

يوميا للمهربني.
واعتقلت الق���وات المنية، اأم����ض، عددا من 
امل�شارب���ني يف ا�شواق بغداد، يف وقت حذر 
في���ه رئي����ض ال���وزراء حممد ال�ش���وداين َمن 

يحاول »ا�شتغالل الزمة«.
وي�شتم���ر انهيار الدينار ام���ام الدولر حيث 
�شج���ل �شع���ره اأم�ض يف الت���داولت اليومية 
غ���ري الر�شمية 1650 دين���ارا مقابل الدولر 

الواحد.
وتقول م�ش���ادر مطلعة ل�)امل���دى( ان »هناك 
ما ب���ني 200 اىل 300 �شخ����ض م�شتاأجرين 
م���ن دول جم���اورة يقوم���ون يومي���ًا ب�شراء 
الدولر باأي �شع���ر وباأي �شنة ا�شدار )قدمي 

او جديد(«.
وت�شيف امل�شادر الت���ي طلبت عدم ال�شارة 
اىل هويتها ان »هوؤلء امل�شرتين ال�شغار هم 
واجهات مل�شرتين كبار وقد يكونون احزابا 
او ف�شائ���ل ذات نف���وذ ب�شب���ب قدرته���م على 

عبور احلدود يوميا مرتني على القل«.
وتقدر امل�ش���ادر ان »عملية ال�ش���راء اليومي 
لل���دولر ترتاوح ب���ني 2.5 مليون دولر اىل 

5 ملي���ون دولر«، مبينا انه »ب�شبب اختالف 
وال�ش���وق  الر�شم���ي  ب���ني  ال�ش���رف  �شع���ر 
ال�ش���وداء فه���م يربح���ون يف امللي���ون دولر 

170 مليون دينار عراقي«.
وقب���ل ا�شبوع كان ق���د اأعلن البن���ك املركزي 
العراقي عن ع���ودة �شعر �شرف الدولر اىل 
1470 دين���ارا خ���الل ال�شهر اجل���اري، فيما 
اأ�شار اإىل التوجه لفتح نوافذ بيع العملة يف 

املحافظات قريبًا.
وبح�ش���ب امل�ش���ادر ان هن���اك »7000 �شركة 
�شريف���ة اأغلبها تقوم بعمليات �شراء للدولر 

وبيعه لو�شطاء«.
ويعتقد ان ارتف���اع �شعر ال�شرف هو نتيجة 
عملي���ات التهري���ب التي تقدر مب���ا بني 100 
تذه���ب  ا�شبوعي���ا  دولر  ملي���ون   250 اىل 

اأغلبها اىل اإيران ودول جماورة اخرى.
ويق���ول نبي���ل املر�شومي ا�شت���اذ القت�ش���اد 
الوحي���د  احل���ل  اإن  الب�ش���رة،  جامع���ة  يف 
املت���اح حالي���ا لإيق���اف تدهور �شع���ر �شرف 
الدين���ار مقابل ال���دولر هو �شف���ر احلكومة 
اىل وا�شنطن لبح���ث امكانية »تاأجيل العمل 
باملن�شة الإلكرتونية مل���دة ترتاوح ما بني 6 

�شهور اىل �شنة«.
وب���داأ البنك الفي���درايل المريك���ي، موؤخرا، 

البن���ك  داخ���ل  الكرتوني���ة  من�ش���ة  باإن�ش���اء 
العراق���ي ملراقب���ة تهري���ب العمل���ة ومقارن���ة 

فواتري ال�شترياد.
ووف���ق امل�شادر ان ال���دولرات التي يح�شل 
عليه���ا العراق م���ن بيع النفط حتم���ل ارقاما 
وج���د  حي���ث  من���رب(  )�ش���ريال  ت�شل�شلي���ة 
العم���الت  »الفي���درايل المريك���ي« ان ه���ذه 
تتناق���ل اىل دول اخرى يف غ�شون 3 اىل 4 

ايام من ت�شلميها.
 وبالع���ودة اىل املر�شوم���ي فان���ه يق���ول ان 
اأكر  املن�ش���ة الإلكرتونية »حتظر %80 او 
من حتويالت ال���دولر اليومية اىل العراق، 
والتي كان يبل���غ جمموعها يف ال�شابق اأكر 
م���ن 250 ملي���ون دولر يف بع����ض الي���ام، 
وذلك لأ�شباب من بينها عدم كفاية املعلومات 
املتعلق���ة بوجه���ة ه���ذه الم���وال او ب�شب���ب 
اخط���اء اأخ���رى«.  ان هن���اك »ح���ال وحي���دا« 

لأزمة الدولر واإيقاف نزيف الدينار.
واأ�شاف: »ولذلك حتتاج امل�شارف العراقية 
اىل بع����ض الوق���ت للتكي���ف م���ع متطلب���ات 
وقواع���د المتث���ال للرقاب���ة الت���ي يفر�شه���ا 

البنك الفيدرايل المريكي«.
 وبا�شتثن���اء ذل���ك تب���دو احلل���ول الخ���رى 
ترقيعي���ة، بح�ش���ب و�شف ا�شت���اذ القت�شاد 

»مبا فيه���ا البيع النق���دي للم�شافرين وحتى 
فك���رة توزي���ع ج���زء م���ن روات���ب املوظفني 
بال���دولر والت���ي يف كل الح���وال ل ت�شمن 

عدم تهريبه«.
وت�شب���ب ازمة ال���دولر �شداعا داخل الإطار 
التن�شيقي الذي يخ�شى ا�شتغاللها من التيار 
ال�ش���دري ال���ذي اأر�شل موؤخ���را ر�شائل عرب 
بطول���ة كاأ�ض اخللي���ج التي انته���ت موؤخرا، 

وقبلها با�شتئناف ال�شالة املوحدة.
وق���ال رئي����ض احلكوم���ة حمم���د ال�شوداين 
اأم����ض، معلق���ًا عل���ى ازم���ة ال���دولر »اتخذنا 
جمل���ة من الق���رارات اجلريئة لدع���م الدينار 
العراق���ي وا�شتق���راره، ونحذر َم���ن يحاول 
ا�شتغ���الل الأزم���ة واللع���ب عل���ى احتياجات 

النا�ِض«.
ولفت يف احلفل التاأبيني الر�شمي مبنا�شبة 
ا�شت�شهاد حممد باقر احلكيم )اغتيل ب�شيارة 
ملغمة يف النجف عام 2003( اإىل اأن »�شعر 
ال�ش���رف مل يرتف���ع نتيج���ة ق���رار حكومي، 
اإمّنا لأن هناَك م���ن ا�شتغل الظروف الوقتية 
وال�شطراب يف الأ�شواق التي مل تاألْف بعُد 
التعام���ل م���ع الآلي���ات امل�شرفي���ة اجلديدة، 
الت���ي �شتحافظ على الأم���وال، وهي خطوة 

مهمة على طريق الإ�شالح القت�شادي«.

وكان���ت من�شات الكرتونية مقربة من التيار 
ال�شدري قد انتقدت خالل ال�شابيع املا�شية 
�شيا�ش���ة »الإطار« يف ازمة الدولر وحماولة 
ال�ش���اق تهم���ة انخفا����ض الدين���ار بحكومة 

م�شطفى الكاظمي ال�شابقة.
وبح�شب ع�شو يف الإطار التن�شيقي حتدث 
ل�)امل���دى( ان »التيار قد ي�شتخدم هذه الزمة 

لإثارة ال�شارع«.
وب���ني ع�شو التحالف ال�شيعي الذي ا�شرتط 
ع���دم ذكر ا�شمه ان التيار ال�شدري: »يحاول 
ان يعط���ي ر�شائ���ل يف �ش���الة اجلمع���ة وما 
ح���دث يف بطول���ة اخلليج ليق���ول اإنه مازال 

قريبا من ال�شيا�شة«.
وقب���ل اي���ام ذك���ر قي���ادي �ش���دري ل�)املدى( 
ب���ان زعيم التي���ار مقتدى ال�ش���در »يف فرتة 
ال�شرب« على التحال���ف ال�شيعي وقد يتدخل 

باي وقت.
وكان ال�شدر قد �ش���دد يف ات�شال هاتفي مع 
اع�ش���اء منتخ���ب كرة القدم عق���ب ح�شولهم 
على كاأ�ض اخلليج، بان »اخلليج عربي« فيما 
ب���دا وكاأنه رد على اعرتا�ض اإيران واأطراف 
ب�«اخللي���ج  ت�شميت���ه  ع���دم  عل���ى  �شيعي���ة 

الفار�شي«.  
و�شبق ان قال ح�شن العذراي، رئي�ض الكتلة 
ال�شدرية الت���ي ا�شتقالت ال�شي���ف املا�شي، 
اإنه���م )ويق�ش���د التي���ار( �شياأخ���ذون الكاأ�ض 
م���رة اخرى كم���ا اخذ الع���راق كاأ����ض بطولة 

اخلليج«.
وكان���ت من�ش���ات التي���ار ق���د اع���ادت خ���الل 
الف���رتة املا�شية تغري���دات )حذفها بعد ذلك( 
وقاط���ع فيديو للنائ���ب ال�ش���وداين )قبل ان 
ي�شبح رئي�ض وزراء( وهو يحذر من ارتفاع 

�شعر الدولر.
وفيما يبدو حماول���ة لتطويق الزمة، بداأت 
اأم�ض عمليات اعتق���ال و�شفت ب� »املحدودة« 

لبع�ض امل�شاربني ب�شعر ال�شرف.
وقال رحي���م الدراجي وهو ع�شو �شابق يف 
جلن���ة النزاهة النيابي���ة يف حديث ل�)املدى( 
اإن »ه���ذه مهم���ة الم���ن القت�ش���ادي ويجب 
ان يت���م اغالق املكاتب الت���ي تبيع باأعلى من 

ال�شعر الر�شمي«.
وب���ني الدراجي ان »عملي���ات الإغالق لي�شت 
كافي���ة ب���دون معاقبة جتار يقوم���ون ب�شراء 
ال���دولر بال�شع���ر الر�شمي وح���ني ي�شرتون 
الب�شائع يقومون ببيعه���ا على اأ�شا�ض �شعر 

ال�شوق ال�شوداء«.
باملقاب���ل ينق���ل �شه���ود عي���ان ل�)امل���دى( يف 
بور�ش���ة الكفاح لبيع ال���دولر و�شط بغداد، 
اأطلق���ت  ق���د  كان���ت  جمهول���ة  جمموع���ة  ان 
الر�شا�ض على الق���وات التي اعتقلت بع�ض 

امل�شاربني يف ال�شوق.

طالبوا بمنحهم ا�ستحقاقًا يتنا�سب مع ثقلهم في البرلمان

»الم�ستقلون«: الكتل الكبيرة تق�سينا من حوارات رئا�سات اللجان النيابية

النواب اثناء ت�سويتهم على اإعادة ت�سكيل اللجان نهاية الأ�سبوع الما�سي

»الإطار« يخ�سى انقالب ال�سارع مع اإ�سارات ال�سدر في كاأ�س الخليج!

اأكثر من 800 مليون دينار يوميًا لـ »�سبيان الجوار« 
مقابل �سراء الدوالر باأي ثمن وتهريبه

الدولر يوا�سل ازمته في العراق رغم الجراءات الحكومية

تج��ار ي�سترون ب�ساع��ة ب�سعر البن��ك المركزي ويبيع��ون باأ�سعار ال�س��وق ال�سوداء
ال�����س��ع��ب��ة ال��ع��م��ل��ة  ب��ت��ه��ري��ب  ت���ق���وم  اأغ��ل��ب��ه��ا  ���س��ي��رف��ة  م��ك��ت��ب  اآلف   7
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�لقو�ت �لأمنية تو��صل مالحقة ع�صابة �أحمد رومية في ديالى

الداخلية: اعتقال نحو 3900 متهم بالمخدرات منذ مطلع ت�شرين الثاني

اطفال يرفعون من�شورات تندد بالرمي الع�شوائي

عدد من المعتقلين بق�شايا المخدرات

 ذي قار/ ح�صين �لعامل

�أطلقت قيادة �صرطة ذي 
قار حملة توعوية �صعبية 

للحد من ظاهرة �إطالق 
�لعيار�ت �لنارية في 

�لمنا�صبات �لجتماعية، 
وفيما ��صارت �لى توزيع 

�أكثر من 3 �آلف مل�صق 
ومن�صور وتنظيم حملة 

ميد�نية و�خرى توعوية 
على �صبكات �لتو��صل 

�لجتماعي، �كدت وفاة 
طفلة و��صابة 7 ��صخا�ص 

و�عتقال 7 من مطلقي 
�لعيار�ت. 

وت�ش���كل ظاهرة اإط���اق العي���ارات النارية 
ف���ي المنا�ش���بات االجتماعي���ة، واح���دة من 
التحدي���ات االمني���ة والمجتمعي���ة ف���ي ظل 
انت�شار وفو�شى ال�شاح اذ غالبا ما تت�شبب 
بقت���ل المواطني���ن اأو اإ�شابته���م باإ�شاب���ات 
خط���رة، حيث ك�شفت م�ش���ادر طبية موؤخرا 
ع���ن ت�شجي���ل ع���دد م���ن الح���وادث الموؤلمة 
التي اف�شدت فرحة االحتف���ال بفوز الفريق 
الوطني العراقي في بطولة الخليج العربي 
ل���دى اال�ش���ر الت���ي تعر����ض افراده���ا لتل���ك 

الحوادث.
وق���ال مدير ق�ش���م عاق���ات واع���ام �شرطة 
ذي ق���ار العميد ف���وؤاد كريم، ف���ي حديث مع 
)الم���دى(، اإن "فعالي���ات حمل���ة الح���د م���ن 
بالمنا�شب���ات  الناري���ة  العي���ارات  اإط���اق 
االجتماعي���ة والوطنية الت���ي اأطلقتها قيادة 
ال�شرط���ة ه���ي ج���زء م���ن حمل���ة م�شتقبلي���ة 
وا�شع���ة تهدف الإ�ش���راك �شرائ���ح اجتماعية 
فاعل���ة وموؤث���رة ف���ي المجتم���ع م���ن بينه���ا 
المنظم���ات المجتمعي���ة واالر�ش���اد الديني 
و�شيوخ الع�شائر والمختارين في المناطق 

ال�شكنية وغيرهم".
العي���ارات  "اإط���اق  اأن  كري���م،  واأ�ش���اف 
الناري���ة ب�شورة ع�شوائية ف���ي المنا�شبات 
بات م�ش���در قلق لاأ�شرة العراقية لما تنجم 

عنه من خ�شائر ب�شرية".
وك�ش���ف، ع���ن "ت�شجي���ل حال���ة وف���اة طفلة 
وا�شاب���ة 7 ا�شخا����ض من بينه���م 5 عنا�شر 

�شرط���ة خ���ال االحتف���االت االخي���رة بفوز 
المنتخ���ب الوطن���ي"، موؤك���دا ف���ي الوق���ت 
نف�ش���ه القب�ض عل���ى "7 ا�شخا�ض متلب�شين 
باإطاق العيارات الناري���ة في و�شط مدينة 
النا�شري���ة واتخ���اذ االج���راءات القانونية 

بحقهم".
وفي ال�شياق نف�ش���ه ذكر بيان لقيادة �شرطة 
ذي قار تابعته )الم���دى(، اأن "ق�شم عاقات 
واعام �شرطة ذي قار اأطلق حملة للحد من 
ا�شتخ���دام العي���ارات الناري���ة بالمنا�شبات 
ان  مبين���ا  الف���رح"،  ع���ن  التعبي���ر  عن���د 
لتحذير وتثقيف  التوعوية تهدف  "الحملة 
المواطني���ن م���ن مغب���ة ا�شتخ���دام ال�شاح 
واإط���اق الن���ار الع�شوائ���ي وخا�ش���ة ف���ي 

المنا�شبات واالجتماعية".
واأ�شار، اإلى اأن "فعاليات الحملة لم تقت�شر 
على مركز المحافظة وانما �شملت االق�شية 

والنواحي التابعة للمحافظة".
ن���وه البيان، اإلى اأن "ق�ش���م عاقات واعام 
ال�شرط���ة نظ���م الحمل���ة تنفي���ذا لتوجيهات 
م���ن  مبا�ش���ر  وباإيع���از  الداخلي���ة  وزارة 
قائ���د �شرط���ة المحافظة اللواء مك���ي �شناع 
الخيكان���ي وباإ�ش���راف مدير الق�ش���م العميد 

فوؤاد كريم".
ون���وه البيان، اإلى "ن�ش���ر وتوزيع اأكثر من 
3 اآالف مل�ش���ق ومن�شور عل���ى المواطنين 
�شمن حمل���ة ميدانية في عم���وم المحافظة 
عل���ى  االإعاني���ة  الحمل���ة  ال���ى  اإ�شاف���ة 

�شب���كات التوا�ش���ل االجتماع���ي"، مبينا ان 
ذات هدف  ت�شمنت محت���وى  "المل�شق���ات 
واح���د تمث���ل بو�ش���م )# التطلق_النار_

ابتهاجًا( ليكون ر�شالة وا�شحة".
واأكد، اأن "فعاليات الحملة القت ا�شتح�شانا 
وقب���وال كبيرين من قبل المواطنين، وكذلك 
انت�ش���ارا وا�شع���ا عل���ى مواق���ع التوا�ش���ل 
عب���ر تفاع���ل المتلقي���ن وم�شارك���ة م�شمون 

الحملة".
واأع���رب البي���ان، ع���ن تثمين���ه ل���� "مواق���ف 
واهتمامه���م  للحمل���ة  الداع���م  المواطني���ن 
ان  موؤك���دا  فيه���ا"،  الفعال���ة  وم�شاركته���م 
النارية  العيارات  اإط���اق  ظاهرة  "محاربة 
ت�شتدعي ت�شافر الجمي���ع كونها تهدد حياة 

وامن الجميع".
وفي الخت���ام وجه البيان ن���داًء الى مطلقي 
العي���ارات اوج���زه بالق���ول "ال تطل���ق النار 
ابتهاج���ا فحياتن���ا مل���ك لنا ولي�ش���ت م�شاعا 

لنزواتك".
وكانت قيادة �شرطة محافظة ذي قار حذرت 
موؤخرا من اإطاق العيارات النارية عند فوز 
المنتخ���ب العراقي في مباراة نهائي بطولة 
خليج���ي 25 وتوع���دت باتخ���اذ اإج���راءات 
�شارمة تجاه المخالفي���ن، م�شيرة الى ن�شر 
مف���ارز اآلي���ة ودوري���ات راجل���ة ف���ي جميع 
االأحي���اء ال�شكنية للحد م���ن هذه المخالفات 

والقب�ض على مطلقي العيارات النارية.
ودعت قيادة ال�شرط���ة في حينها الموطنين 
اإلى االإخبار عن كل من يقوم بذلك من خال 

االت�شال على الخط ال�شاخن 104.
وكان���ت محافظ���ة ذي ق���ار قد �شه���دت خال 
العام الحالي واالع���وام المن�شرمة �شقوط 
ع���دد م���ن ال�شحايا ف���ي مناط���ق متفرقة من 
المحافظة اإث���ر اإطاق الن���ار الع�شوائي في 
المنا�شبات االجتماعي���ة والوطنية وهو ما 
دع���ا عدد م���ن �شيوخ ووجه���اء الع�شائر الى 
تحريم الم�شارك���ة بالمنا�شب���ات التي يقوم 
الم�شارك���ون فيه���ا باإط���اق الن���ار وارغ���ام 
مطل���ق النار ال���ذي يت�شبب بمقت���ل �شخ�ض 

على دفع دية كاملة الأ�شرة ال�شحية.
وكان���ت عدد من ع�شائ���ر محافظة ذي قار قد 
ب���ادرت في نهاية ني�ش���ان 2021 الى توقيع 
وثيق���ة �ش���رف فيم���ا بينها للحد م���ن ظاهرة 
اإط���اق العي���ارات الناري���ة ف���ي المنا�شبات 
االجتماعي���ة الت���ي بات���ت ت���وؤرق المجتم���ع 
وتت�شبب بقت���ل وا�شابة المواطنين وتقلق 

امنهم المجتمعي.
يذك���ر ان مجل����ض محافظ���ة ذي ق���ار، دع���ا 
االأمني���ة  القي���ادات   ،2017 منت�ش���ف  ف���ي 
ومديري���ة �شرط���ة المحافظ���ة ال���ى ماحقة 
مطلق���ي العي���ارات النارية ف���ي المنا�شبات 
االجتماعي���ة والوطنية، بم���ا فيها منا�شبات 
الت�شيي���ع وع���دم التهاون معه���م، وذلك على 
خلفي���ة �شق���وط ع���دد م���ن ال�شحاي���ا ب�شبب 
اإط���اق الن���ار الع�شوائ���ي بينه���م طف���ل في 

الرابعة من العمر لقي حتفه في حينها.

حملة توعية للحد من ظاهرة اإطالق العيارات النارية 
في ذي قار

 بغد�د/ �لمدى

�أكدت وز�رة �لد�خلية، �أم�ص 
�ل�صبت، �عتقال نحو 3900 

متهم بجر�ئم �لمخدر�ت 
منذ مطلع �صهر ت�صرين 

�لثاني �لما�صي، فيما تحدثت 
عن �لقب�ص على عدد من 

�لمطلوبين بجر�ئم مختلفة 
تر�وحت بين �لإرهاب 

وتهريب �لم�صتقات �لنفطية، 
م�صددة على ��صتمر�ر مالحقة 

�أفر�د ع�صابة �أحمد رومية 
في محافظة ديالى.

تلقت���ه  الداخلي���ة  ل���وزارة  بي���ان  وذك���ر 
)المدى( اأنه "�شمن اإطار الجهود االأمنية 
لقطع���ات ال�شرطة االتحادي���ة في ماحقة 
المطلوبين م���ن االإرهابيين والخارجين 
ع���ن القان���ون وتقديمهم للق�ش���اء لينالوا 

جزاءهم العادل".
الل���واء  م���ن  "ق���وة  اأن  البي���ان،  وتاب���ع 
الخام����ض الفرقة  الثاني���ة �شرطة اتحادية 
م�شن���ودة بالجهد اال�شتخب���اري،  تمكنت 
م���ن اإلق���اء القب����ض عل���ى متهمي���ن اثنين 
 )4( الم���ادة  اأح���كام  وف���ق  مطلوبي���ن 
اإره���اب ف���ي منطق���ة )الغزالي���ة( ببغداد، 
وت���م ت�شليمهما ا�شوليًا اإل���ى جهة الطلب 

الإكمال االإجراءات القانونية بحقهما".
ولفت، اإلى اأن "احدى المفارز التابعة اإلى 
مديرية �ش���وؤون المخ���درات والموؤثرات 
العقلي���ة ف���ي الديواني���ة باال�شت���راك م���ع 
�شيط���رة الدغارة تمكنت ف���ي الوقت ذاته 
م���ن اإلق���اء القب����ض عل���ى مته���م بحوزته 
كمية من الحبوب المخدرة موزعة داخل 
اأ�شرطة بع���د تفتي�شه ب�ش���ورة دقيقة من 
قب���ل اأف���راد ال�شيط���رة، حي���ث ت���م اتخاذ 
االإج���راءات القانوني���ة بحق���ه م���ن اأج���ل 

اإحالته على المحكمة المخت�شة".
واأ�شار البيان، اإل���ى اأن "المديرية العامة 
ل�ش���وؤون المخدرات والموؤث���رات العقلية 
ف���ي وزارة الداخلي���ة با�ش���راف �شخ�شي 
ومبا�ش���ر م���ن قب���ل وزي���ر الداخلي���ة عبد 
تول���ي  تاري���خ  من���ذ  ال�شم���ري  االمي���ر 
مه���ام عمل���ه ف���ي 2022/11/1 ولغاي���ة 
2023/1/19 نفذت عملية الردع االولى 
النوعي���ة �شم���ن محافظ���ة بغ���داد وباقي 
المحافظ���ات االخرى وبموج���ب قرارات 

ق�شائية".
واأورد البي���ان، اأن "العملي���ة اأ�شفرت عن 
القب����ض عل���ى )3882( متهم���ًا بتج���ارة 
وتروي���ج ونقل وتعاط���ي المخدرات وتم 
تجري���م )2070( مدانًا من قب���ل المحاكم 
بحوزته���م  ب���َط  �شُ ان  بع���د  المخت�ش���ة 
)138،491( كيل���و غرام م���ن المخدرات 
بمختلف االن���واع و)874،475( اقرا�ض 
مخ���درة وموؤث���رة عقلي���ا و)281( قطع���ة 
�شاح ن���اري متنوع و)36( قنبلة يدوية، 

و�شت�شتمر العملي���ات االمنية اال�شتباقية 
ف���ي دك اوكار تج���ار ومروج���ي وناقل���ي 

المخدرات".
الل���واء  م���ن  ق���وة  "تمّك���ن  اإل���ى  ولف���ت، 
الخام����ض الفرقة  الثاني���ة �شرطة اتحادية 
م�شنودة بالجه���د اال�شتخباري،  من اإلقاء 
القب����ض عل���ى متهمي���ن اثني���ن مطلوبين 
وفق اأحكام المادة )4( اإرهاب في منطقة 
)الغزالية( ببغداد، تم ت�شليمهما ا�شوليًا 
االإج���راءات  الإكم���ال  الطل���ب  جه���ة  اإل���ى 

القانونية بحقهما".
وزاد البي���ان، اأن���ه "بع���د ورود معلومات 
تفي���د بوج���ود وكر تاب���ع للخارجين على 
القان���ون، تمكنت قوة من الف���وج الثاني 
اللواء الثالث لقيادة فرقة الرد ال�شريع في 
وزارة الداخلية م���ن العثور على رمانات 
يدوية واأ�شلح���ة خفيفة ومتو�شطة وعدد 
م���ن االعت���دة المختلف���ة ف�شا ع���ن دروع 
واقي���ة للر�شا�ض ف���ي ناحية اب���ي �شيدا 

بمحافظة ديالى".
ويوا�شل، اأن "ق���وة من مكافحة االإجرام 
اأمني���ة  ممار�ش���ة  نف���ذت  الديواني���ة  ف���ي 
وا�شع���ة النطاق في الق�ش���اء �شمن قاطع 
الم�شوؤولية بهدف البحث عن المطلوبين 
وفر����ض هيب���ة الدول���ة و�شلط���ة القانون 

ف�شا عن متابعة المخالفين".
وذكر البيان، اأن "العملية ت�شمنت ن�شب 
نق���اط التفتي�ض المتحركة والثابتة ف�شا 
ع���ن تفتي�ض االأماك���ن الم�شبوهة وتدقيق 
اأ�شم���اء المطلوبي���ن، حي���ث اأ�شف���رت عن 
اإلق���اء القب����ض على 14 مخالف���ا تم اتخاذ 

االإجراءات القانونية الازمة بحقهم".
ون���وه، اإل���ى اأن "جه���ودًا متمي���زة يبذلها 
المتابع���ة  ق�ش���م  ومنت�شب���و  �شب���اط 
ال�شق���ور  �شيط���رة  ف���ي  والمراقب���ة 
اثن���اء فح����ض العج���ات الحم���ل الم���ارة 
بال�شيطرة من قب���ل العاملين على اجهزة 
فح�ض المركبات )M 60( بالتن�شيق مع 

المفارز االمنية المتواجدة".
عجل���ة  "�شب���ط  ع���ن  البي���ان،  وتح���دث 
حمل )�شايل���و محور( ت�شتخ���دم لتهريب 
الم�شتقات النفطية وتم ت�شليمها ا�شوليًا 

الى الجهات المخت�شة".
باب���ل  �شرط���ة  "قي���ادة  اأن  عل���ى  و�ش���دد، 
تمكن���ت مفارز �شيطرة ال�شهداء، من اإلقاء 
القب�ض على مطل���وب للجهات التحقيقية 
وف���ق اأح���كام الم���ادة )432( م���ن قانون 

العقوبات العراقي".

ونب���ه البيان، اإلى اأن "اإج���راءات القب�ض 
تم���ت من خال التفتي����ض وتدقيق اأ�شماء 
الوافدين �شمن ال�شيط���رة �شمالي مدينة 
الحل���ة، مع اتخ���اذ االج���راءات القانونية 
بحق المتهم تمهيدًا لت�شليمه ا�شوليًا اإلى 

جهة الطلب".
واأك���د، اأن "قوة من الف���وج الثاني اللواء 
الثالث فرقة ال���رد ال�شريع با�شرت بتنفيذ 
اأم���ر قب�ض وتح���ري بحق مته���م مطلوب 
للق�ش���اء وف���ق اح���كام الم���ادة 4/ ارهاب 
والم���ادة 406 وه���و من ع�شاب���ة المدعو 
)احم���د رومي���ه( ف���ي ناحي���ة اب���ي �شيدا 

بمحافظة ديالى".
وتابع البي���ان، "اثناء عملية التنفيذ اأقدم 
اأحد المتواجدين م���ع المتهم على اإطاق 

النار على القوة المنفذة للواجب".
ردت  المهاجم���ة  "الق���وة  اأن  واأو�ش���ح، 
عل���ى المتهم وا�شابته وت���م نقله الى احد 
الم�شت�شفي���ات ف���ي المحافظ���ة، ومازالت 
الق���وة تبحث عن المته���م المطلوب، فيما 

با�شرت بالتحقيقات االأولية".
وي�شتر�ش���ل البي���ان، اأن "ق���وة م�شترك���ة 
م���ن مركز �شرط���ة نف���ط االأنب���ار والفوج 
الراب���ع التابَعي���ِن لل���واء �شرط���ة الطاق���ة 
الثاني �شبطت وك���رًا لتهريب الم�شتقات 

النفطية".
ولفت، اإلى اأن "العملية ا�شفرت اي�شًا عن 
القب����ض على مته���م كاَن متواج���دًا داخل 
الوكر الذي يحتوي على خزانات مختلفة 
ال�شع���ات وبرامي���ل ممل���وءة بالمنت���وج 

النفطي".
المته���م  "اي���داع  اإل���ى  البي���ان،  وم�ش���ى 
التوقي���ف وحجز الم�شبوطات في �شاحة 
حجز مركز �شرطة نفط االأنبار ال�شتكمال 
االإج���راءات التحقيقي���ة وعر�شه���ا عل���ى 
الق�ش���اء المخت����ض وفق قان���ون مكافحة 
تهري���ب النف���ط وم�شتقاته رق���م 41 ل�شنة 

."2008
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اأك����د البن����ك المرك����زي العراق����ي، اأم�����ض ال�شب����ت، اأن 
ا�شتخ����دام اأدوات الدف����ع االإلكترون����ي �شيعم����م ف����ي 

القطاعين الحكومي والخا�ض ب�شكل ملزم.
وق����ال نائ����ب محاف����ظ البن����ك عم����ار حم����د خل����ف في 
ت�شري����ح لوكالة االنباء الر�شمي����ة، اإن "قرار مجل�ض 
ف����ي جمي����ع  االإلكترون����ي  الدف����ع  ال����وزراء بتفعي����ل 
المفا�ش����ل يهدف اإلى تقليل ا�شتخدام الكا�ض وزيادة 
التعام����ل باالأم����وال اإلكتروني����ا من خ����ال ا�شتخدام 
البطاق����ات، وه����و تكمل����ة مهم����ة لم�ش����روع توطي����ن 

الرواتب الذي بداأ تطبيقه منذ عدة �شنوات".
واأ�شاف خلف، اأن "القرار �شيمكن البنك من تطبيق 
اآلي����ة تمك����ن الموظفي����ن م����ن ا�شت����ام رواتبه����م عبر 
بطاق����ات الدف����ع الم�شتخدم����ة حالي����ًا كالما�شتركارد 
وتعباأ في ر�شيدهم الم�شرفي دون الحاجة ال�شتام 

االأموال كا�ض".
وتاب����ع اأن "البنك المركزي �شيكث����ف جهوده لزيادة 
ا�شتخ����دام بطاق����ات الدف����ع ف����ي االأ�ش����واق والمحال 
التجارية وقرار مجل�ض الوزراء �شيلزم الموؤ�ش�شات 
الحكومي����ة وكل وحدات االإنفاق في القطاعين العام 
والخا�����ض باإيج����اد اأجه����زة الدف����ع االإلكتروني����ة في 

تعاماتها".
واك����د خل����ف، اأن "الدفع عب����ر االأجه����زة االإلكترونية 
�شيقل����ل التداول النقدي وهو اأف�شل من ناحية حفظ 

االأموال واأ�شلم من نقلها".
ولفت خل����ف، اإلى اأن "قرار الحكوم����ة بتفعيل الدفع 
االإلكترون����ي ف����ي جمي����ع المفا�شل يمثل دعم����ًا مهمًا 
للبن����ك واالقت�ش����اد العراق����ي وتقلي����ل تكالي����ف نق����ل 

االأموال الورقية وكذلك جعلها بماأمن".
واأورد، اأن "البن����ك يعم����ل على اإدخال ه����ذه الخدمة 
عم����ل  ك�شتراتيجي����ة  �شن����وات  من����ذ  التنفي����ذ  حي����ز 
اأ�شا�شي����ة ا�شتكمااًل لم�ش����روع توطين الرواتب الذي 
ب����داأ منذ �شن����وات وه����و يدع����م تقليل مناف����ذ �شرف 
االأموال )الكا�����ض( باعتباره حالة ال تخدم االقت�شاد 

العراقي".
و�شّدد، على اأن "الدف����ع االإلكتروني له اآثار اإيجابية 
كبي����رة عل����ى المواطنين والتج����ار والم�ش����ارف، اإذ 
بالن�شب����ة للمواط����ن �شيقل����ل تكالي����ف الح�شول على 
الرات����ب اأو االإي����راد جراء م����ا يدفعه م����ن اأموال عبر 
اأدوات الدف����ع النقدي����ة وبالن�شب����ة للتاج����ر �شتك����ون 
حرك����ة اأمواله بماأمن بدل اأن يحملها معه اأو يكد�شها 
ف����ي اأماكن وتك����ون معر�شة للظ����روف الخارجة عن 

�شيطرته، ما يوؤدي لتلفها".
بي����ن خل����ف، اأن "جمي����ع البطاق����ات الت����ي يمتلكه����ا 
باالإم����كان  والما�شت����ركارد  كالفي����زا  المواطن����ون 
ا�شتخدامه����ا عبر جهاز الدفع ولن تكون هناك حاجة 

الإ�شدار بطاقات جديدة لمن يمتلكونها".
الممك����ن  م����ن  البطاق����ات  "ه����ذه  اأن  اإل����ى  واأ�ش����ار، 
ا�شتخدامه����ا اأي�شًا خارج العراق و�شتمكن المواطن 
م����ن الح�شول على �شعر ت�شري����ف بعملة البلد الذي 

يزوره اأعلى من �شعر الت�شريف للكا�ض".
وا�شتطرد خل����ف، اأن "البطاقة �شتمكن المواطن من 
�شراء الدوالر ب�شع����ر 1465 دينارًا من المنافذ التي 
وفرها البنك المرك����زي وهو اأف�شل من �شرائه كا�ض 

ب�شعر اأعلى".
وبالن�شب����ة لاأجه����زة الم�شتخدم����ة ف����ي الدف����ع ق����ال 
خل����ف، اإن "هذه االأجهزة موجودة لكنها قليلة واالآن 
بع����د قرار مجل�ض ال����وزراء �شيقوم البن����ك المركزي 
باإج����راءات لتوفيرها وتقليل كل����ف الح�شول عليها 
والتج����ار  الت�ش����وق  ومناف����ذ  لل�ش����ركات  بالن�شب����ة 

و�شت�شدر قرارات من البنك لتحقيق هذا الهدف".
وعن كيفية ت�شجي����ع المواطنين على ا�شتخدام هذه 
الخدم����ة اأك����د، اأن "المو�شوع �شي�شج����ع المواطنين 
بعد اأن يتم تعميم اال�شتخدام في المحال التجارية، 

الأن التوعية وحدها غير كافية".
وم�ش����ى خلف، اإل����ى اأن "قرار مجل�ض ال����وزراء األزم 
اأ�شح����اب الم�شاريع والمحال التجاري����ة با�شتخدام 
جهاز الدفع االإلكترون����ي واإال لن يتم منحهم اإجازة، 

وهذا �شي�شاعد على تعميم هذه الطريقة".

البنك المركزي: الدفع 
الإلكتروني �شيعمم على القطاعين 

العام والخا�ص



 بغداد / اإياد ال�صاحلي

اجلهود  على  ع��رب  �صحفيون  اأثنى 
بطولة  تنظيم  يف  املبذولة  الكبرية 
حم��اف��ظ��ة  يف   25 اخل��ل��ي��ج  ك���اأ����س 
 19 اىل   6 م���ن  ل��ل��ف��رة  ال��ب�����ص��رة، 
وا�صتحقاق  احل��ايل،  الثاين  كانون 
الدعم  ظّل  يف  للقب  الرافدين  اأ�صود 
الذي �صّكل حالة  الكبري  اجلماهريي 
بعد  املناف�صة  تاريخ  يف  ا�صتثنائّية 
امل��واج��ه��ة اخل��ت��ام��ّي��ة مع  اأن��ه��وا  اأن 
بفوز  ال�صقيق  ال��ُع��م��اين  امل��ن��ت��خ��ب 
اأه����داف مقابل  م��ث��ري ق��وام��ه ث��اث��ة 
ه���دف���ن، وا���ص��ت��ح��وذ الع���ب���ان على 
ُهما  الع��ب  واأف�صل  ال��ه��ّداف  ج��ائ��زة 
اأمين ح�صن واإبراهيم باي�س - على 
اجل��زائ��ري  الكاتب  وق��ال  ال��ت��وايل. 
ع��زال��دي��ن م��ي��ه��وب��ي ل��� )امل�����دى( اأن 
ب��ال��ب�����ص��رة   25 خ��ل��ي��ج��ي  "نهائي 
للفخر  وُم��دع��اة  اع��ت��زاز  مبعث  ك��ان 
خروج  هو  االأّول  هاّمن،  مُبنجزين 
���ص��ع��ب ال���ع���راق م���ن ُق��م��ق��م اخل���وف 
و�صنوات القلق مبئات االآالف الأجل 
واملنجز  طويًا،  افتقده  الذي  الفرح 
ال��ث��اين ه��و ع���ودة اأ���ص��ود ال��راف��دي��ن 
اأجماد  وا�صتعادة  التاأّلق،  زمن  اإىل 
اأحمد را�صي ورعد حمودي وعدنان 
قي�س وغ��ريه��م من  درج����ال و���ص��ع��د 
هذا  ت��اب��ع��ُت   " واأ���ص��اف  النجوم". 
احل�����دث امل��ت��م��ّي��ز ال�����ذي اأب�����ان فيه 
عن  احل��روب،  اأنهكتُه  ال��ذي  العراق 
كان  ال���ذي  العظيم  ال��ع��راق  ���ص��ورة 
" كان  مرجعًا يف احل�صارة". وبّن 
النهائي ُمبهرًا، ك�صر فيه العراقيون، 
النف�صي  احلاجز  وريا�صين،  �صعبًا 
يفر�صوا  اأن  م��ن  مينعهم  ظ��ّل  ال��ذي 
ح�����ص��وره��م ال��ع��رب��ي وال����دويل كما 
بهذا  الرافدين  الأ�صود  فهنيئًا  كانوا، 
ال��ذي  ال��ع��راق��ي  ولل�صعب  االإجن����از، 

كان رائعًا بح�صوره االأ�صطوري".
من  "مزيد  بالقول  ميهوبي  وخ��ت��م 
ي�����ص��ت��ع��ي��د معها  ال��ت��ي  االإجن�������ازات 
وُيعيد  ومت��ا���ص��ك��ه،  ت��اأّل��ق��ه  ال���ع���راق 
والعلمّية  الثقافّية  مكانته  ترميم 
وال���ري���ا����ص���ّي���ة.. ودام�������ت اأف������راح 

العراقين".

ملحمة يف حب الوطن
حممد  امل�صري  ال�صحفي  اأك��د  فيما 
اآ�صيا،  �صرق  يف  القلوب  اأن  عا�صم، 
اأفريقيا  و�صمال  واالأو�صط  وال�صرق 
االأخ��رية  الثواين  حتى  ُمعّلقة  ظّلت 
فيه  ب��زغ��ت  ال����ذي   25 خليجي  يف 
الب�صرة  مدينة  يف  اجل��م��ال  �صم�س 

العراقية.
وقال " كان اجلميع ي�صع يديه على 
قلبه ح��ت��ى  ال��ث��واين االأخ����رية، يف 
اللقاء املونديايل الذي جمع منتخبي 
نهائي  يف  ُع��م��ان  و�صلطنة  ال��ع��راق 
���ص��ورة  م  ق����دَّ ن��ه��ائ��ي   ،25 خليجي 
جميلة عن م�صتوى الكرة العربية ".

من  االأوىل  ال��ُن��ذر  " كانت  واأ���ص��اف 
�صباح يوم النهائي ت�صري اىل ملحمة 
يف ُح���ّب ال��وط��ن، م��ا ب��ن ال��ع��راق��ي 
الطامح اىل كتابة تاريخ جديد علي 
اأر�صه، بعد �صنوات عجاف، تتقاذفه 
املنتخب  وب��ن  هناك،  هنا  االأم���واج 

الُعماين الطامح اىل اإجناز ُيخّلد يف 
ذاكرته".

اأيدينا  و�صعنا  ُكّلنا   " وذكرعا�صم 
االأوىل  ال�����ص��اع��ات  م��ن  قلوبنا  على 
ل��ي��وم ال��ن��ه��ائ��ي ال��ع�����ص��ري، وك��ان��ت 
والعبث  بالعا�صفة،  تنذر  املوؤ�ّصرات 
ب��االأخ�����ص��ر وال��ي��اب�����س، ف��ق��د اأع��ل��ن 
حمافظ الب�صرة يف ال�صباح  الباكر 

ب�صبب  للتاأجيل  ق��اب��ل  النهائي  اأن 
ال��ت��دّف��ق اجل��م��اه��ريي اجل���ّب���ار من 
املباراة  اأن  برغم  ال�صباح  �صاعات 
بتوقيت  م�صاء  ال�صابعة  ال�صاعة  يف 

العراق".
وخ��ل�����س ع��ا���ص��م " ك����ان اجل��م��ي��ع  
يخ�صى عا�صفة الغ�صب اجلماهريي 
وال�صغب  العراق،  خ�صارة  حال  يف 

اجل��م��اه��ريي م��اث��ل اأم��ام��ن��ا يف ك��ّل 
امل�صّجعن  غ�صب  الأن  ال��ع��امل،  دول 
ال��ل��ه  اإرادة  ل��ك��ن��ه��ا  ���ر،  وي���دمِّ ي��ث��ور 
فتحية  ال��راف��دي��ن،  ب���اد  ين�صر  اأن 
االأمن على هذا اجلهد  لرجال  كبرية 
والتعامل الطّيب مع اجلماهري التي 
اأ�صول  بكل  ح�صاريًا  التزامًا  اأب��دت 
اللعبة ومهرت ر�صالة للعامل اأن باد 

واأم���ان( وت�صتحقُّ  )اأم���ن  ال��راف��دي��ن 
قبل  اليوم  ماعبها  عن  احلظر  رف��ع 

الغد".

اأعظم م�صاء وليلة 
خليجّية

ماجد  ال�����ص��ع��ودي  ال�صحفي  وق���ال 
اخلليجي  اخل��م��ي�����س  ع���ن  امل��ال��ك��ي 
ب�����ص��اط  ع��ل��ى  َن  "ُدوِّ اأن�����ه  االأخ������ري 
الب�صرة، كاأعظم م�صاء وليلة خليجّية 
عرب �صفحات بطولة اخلليج املمتدة 
التاريخ  الأكرث من ن�صف قرن، والأن 
اأن يتجاوز كّل هذا اجلمال  ال مُيكن 
وق��ّدم��وه  ال��ع��راق��ي��ون  انتجه  ال���ذي 
الأ�صقائهم يف منطقة اخلليج، فكّل ما 
اخلليجّية  البطولة  هذه  خال  اأنتج 
كان ا�صتثناء، و�صتبقى هذه الن�صخة 
خ��ال��دة يف اأذه����ان ك���ّل ع�����ص��اق ك��رة 
الكروّية  النكهة  ومتذّوقي  اخلليج 

العربّية".
واأردف " قاوم احتاد الكرة العراقية 
البطولة  ه��ذه  َمْت  ُنظِّ حتى  بب�صالة 
العراقي  ال�صعب  الأّن  اأر���ص��ه،  على 
يف  ب��اأ���ص��ّق��ائ��ه  يحتفي  اأن  ي�صتحّق 
التي  احلرمان  �صنوات  بعد  اخلليج 
اأم��ت��ّدت الأك���رث م��ن 43 ع��ام��ًا، ومنذ 
عام  ال��ع��راق  احت�صنها  ن�صخة  اآخ��ر 
الكبري بعد  الفرح  1979، وي�صتحق 
باده  منتخب  يتابع  وهو  �صنوات، 
كان  وال��ذي  التلفاز،  �صا�صات  خلف 
اأر�صِه  غري  اأر���س  يف  وحيدًا  يلعب 

ويف ملعب غري ملعبه".  
النهائي  اأن   " اإىل  امل��ال��ك��ي  واأ���ص��ار 
الِهْب  م��دّرج  من  تفا�صيله  بكل  فاتن 
ب�صوارع  م���رورًا  وحما�صًة،  ع�صقًا 
تقام  وه��ي  بالبطولة  ف��رح��ًا  مكتّظة 
اأ�صّقاء  بلقاء  و�صعادة  ال��ع��راق،  يف 
�صنوات  الب�صرة  �صوارع  افتقدتهم 

طويلة".
"مبارك  قائًا  حديثه  املالكي  واأنهى 
لكّل اخلليج هذا النجاح الكبري الذي 
خال  من  العراق  اأر���س  على  حتّقق 
كانت  واإن  للتاريخ،  ن�صخة  تنظيم 
�صتكون ُمكلفة حرجًا لكّل بلد �صياأتي 
ن�صخة  اأي����ة  لتنظيم  ال���ع���راق  ب��ع��د 

خليجّية قادمة".
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اأثنوا على التنظيم الممّيز لخليجي الب�صرة

عزالدين ميهوبي: الأ�سود عادوا الى زمن التاأّلق وك�سروا مع ال�سعب الحاجز النف�سي
ح�صارّيًا ملتزمة  والجماهير  واأماٍن  اأمٍن  في  الرافدين  بالد  عا�صم:  محمد   
م التالي �صُيحَرج!  ماجد المالكي: نهائي البطولة فاِتٌن بكّل تفا�صيله والُمنظِّ

 محمد حمدي
كلمة صدق

م���ّرت اأيام بطول���ة خليج���ي25 يف الب�ص���رة بلمح الب�ص���ر، و�صط 
ذه���ول اجلمي���ع ب�صرعة اأيامه���ا والقناعة من اللحظ���ات اجلميلة ال 
تدوم طويًا، ولكّنها حلظات واأيام تاريخّية من النجاح واملكا�صب 
الت���ي تّوجت بنيل كاأ�س البطولة للم���ّرة الرابعة با�صتحقاق يف كّل 

�صيء واأرقام قيا�صّية كان بطلها اجلمهور بامتياز.   
بطول���ة كب���رية مبحتواه���ا ور�صائله���ا الت���ي و�صل���ت �صريحة اىل 
االحت���اد الدويل لكرة القدم ورئي�ص���ه جياين انفانتينو الذي �صاهد 
جانب���ًا م���ن ف�صولها باأم عين���ه، وتوّلدت ل���ه القناعة قب���ل اأي وقت 
م�ص���ى ب���اأن احلظر املفرو����س على املاع���ب العراقية ق���د اآن له اأن 
يلفظ اأنفا�صه االأخرية بعد عر�س الب�صرة الرائع، ف�صًا عن ما نقله 
االإعام من تغطي���ات كبرية جدًا كان لها وقعها العاملي يف النفو�س 

وتغيري ال�صورة النمطّية عن العراق واأمنه وا�صتقراره.
اأمثل���ة هائلة من النج���اح الذي جنين���اه يف الب�ص���رة �صنكون اأمام 
م�صوؤولّي���ة عظيم���ة يف احلف���اظ علي���ه وتعزي���زه بع���د اأن اختتمت 
البطولة وع���اد االأ�صّقاء اىل ديارهم وذاكرتهم تختزن اآالف ال�صور 
املُ�صرق���ة عن ع���راق اليوم، وهذا هو فح���وى امل�صوؤولّي���ة، واإن كّنا 
�صريح���ن مع ذاتنا وتداولنا جميع نقاط النجاح اأّواًل فاإن ما اأّهلنا 
اىل التنظيم والتفّوق هو وجود الُبنى التحتّية من من�صاآت ريا�صّية 
مكتمل���ة متّثل���ت مبلعب���ي الب�صرة ال���دويل -جذع النخل���ة، وملعب 
امليناء االأوملب���ي، االأمر الذي يحّتم علينا اإجناز ماعب اأخرى اأكرب 
ع���ة كّلما اقربنا من املُ���دن ذات الكثافة ال�صكانّي���ة االأكرب واأّولها  �صِ
بغ���داد، واكم���ال �صبعة ماعب طال به���ا اأمد البناء الأك���رث من ع�صر 
�صن���وات يف حمافظات خمتلفة، واالأهم هو ب���ّث الروح اىل امللعب 

املُهدى من اململكة العربّية ال�صعودّية ال�صقيقة اىل بغداد.  
نق���اط كث���رية تابعناها ع���ن ُق���رب واأ�ّص���رت بو�ص���وح يف الب�صرة 
وت�ص���رك بها اأغل���ب حمافظاتنا بفق���ر الُبنى التحتّي���ة ال�صاندة من 
فن���ادق ومراف���ق �صياحّية ت�صتوعب اأع���داد ال�صياح بكرثة وهي من 
اأه���م متطّلب���ات اإقام���ة وتنظي���م البط���والت الريا�صّي���ة، ي�صاف لها 
اإجن���از امل�صاب���ح االأوملبّية والقاع���ات املُغلقة املتلِكئ���ة هي االأخرى 
والت���ي ي�صتوج���ب بّث ال���روح فيه���ا واإجنازها طامل���ا اأن احلكومة 
وعل���ى اأعل���ى امل�صتوي���ات ممثلة برئي����س ال���وزراء وح�صوره اىل 
الب�صرة وم�صاهدة املّد اجلماهريي وما نحتاجه فعلّيًا، الأن االإعان 
والتباهي با�صت�صافة بطولتي العرب واآ�صيا هي لي�صت جمّرد كام 
ُيطلق على عواهنِه و�صاع���ة ح�صوله فتنظيم البطوالت له مردوده 

على جميع امل�صتويات املح�صوبة بدّقة ُمتناهية.   
اأخ���ريًا اأودُّ التذك���ري ب���اأن ما جرى طيل���ة اأيام البطولة وم���ا اأفرزته 
فة لاإعام الريا�صي العربي الذي �صّجل  هو االإقرار مبواق���ف ُم�صرِّ
اأبه���ى واأرقى املواقف ونقله���ا اىل العامل يف الوقت الذي كان هناك 
ق�ص���ور وا�ص���ح وموؤ�ّصر من اإعامن���ا املحّلي وال اأق�ص���د التغطيات 
بطبيع���ة احلال، بل باختيار الكّم بدل النوع يف االختيار االنتقائي 
ال���ذي ُي�صاأل عن���ه احتاد الك���رة باعتباره �صاحب الي���د الطوىل يف 
الر�صي���ح، يقابلُه غياب دور االحت���اد العراقي لل�صحافة الريا�صّية 

الذي �صّجل تواجده ب�صقِّ االأنف�س!!

ماذا بعد خليجي25؟

اأمثلة هائلة من النجاح الذي 
جنيناه في الب�صرة �صنكون اأمام 

م�صوؤولّية عظيمة في الحفاظ عليه 
وتعزيزه بعد اأن اختتمت البطولة 

وعاد الأ�صّقاء الى ديارهم وذاكرتهم 
تختزن اآلف ال�صور الُم�صرقة عن 

عراق اليوم

 بغداد/ المدى

قّدم المدرب يون�س القطان، تهنئته للجمهور الكروي الذي مّثل الاعب رقم 
12 في بطولة كاأ�س الخليج العربي 25 التي اأختتمت في محافظة الب�صرة 
الخمي�����س الما�ص����ي. واأ�صاف : "ُكّلن����ا نعلم باأّن المنتخب����ات الم�صاركة في 
ه����ذه البطول����ة جاءت بال�ص����ّف الثان����ي اأو االأولمبي اأو منتخب����ات ت�صّكلت 
حديث����ًا با�صتثناء منتخبي ُعمان والبحرين، وظهر منتخبنا بتكتيك اأف�صل 
م����ن اأّي وق����ٍت م�ص����ى، وكان نا�صجًا في تطبي����ق اأ�صلوب اللع����ب الحديث، 
واإغ����اق منطقة الدف����اع، ومعرفة كيفّية عدم جع����ل المناف�صين يتواجدون 

ة بحار�س مرمانا". في منطقة ال� 1٨الخا�صّ
واأو�ص����ح " ظه����ر خ����ّط و�صطن����ا باأّن����ه االأن�ص����ط واالأكث����ر خطورة م����ن كّل 
المنتخبات الم�صاركة، وقّدم جمي����ع الاعبين الم�صتوى الفني الكبير، اأما 
خّط الهجوم �صيبقى المع�صلة االأ�صا�س في كرتنا اإذا ما قارّنا حجم الفر�س 
الحقيقّي����ة الُمتاح����ة للت�صجيل م����ع االأهداف الُم�صّجلة م����ن قبل المهاجمين 
ف����ي جميع المباري����ات". وذكر القّط����ان " اأن االختب����ار الحقيقي للمنتخب 
الوطن����ي كان مع المنتخب الُعماني ال����ذي اأحرجه كثيرًا، وكانت االأف�صلّية 
ل����ه ف����ي اأغل����ب دقائ����ق ال�ص����وط الثان����ي واالإ�صافي، ول����وال عام����ل االأر�س 

وت�صجيع الجماهير الكبير لما تحّقق الفوز التاريخي".
وبّي����ن " ال اأري����د اأن اأقّل����ل م����ن فوزن����ا، ولك����ن بطول����ة الخلي����ج لي�صت مثل 
اآ�صي����ا وت�صفيات كاأ�س العالم، ب����ل مناف�صة ودّية غير ُمعت����رف بها ر�صمّيًا، 
وم�صّجل����ة لدى الفيفا ع����ام 2٠17 بتو�صي����ف المباريات الدولي����ة الوّدية، 
والزلن����ا نحتاج الكثير لكي ن�ص����ل الى م�صاف منتخبات ال�صنف االأّول في 

القارة".
وخت����م القط����ان قوله "علينا البناء الحقيقي بدءًا م����ن هذه البطولة الودّية 
الت����ي جعلت الجميع يتفاعل مع كرة الق����دم، ونتمّنى لمنتخبنا النجاح في 

البطوالت المقبلة".  

 بغداد / المدى

�صدر لاإعامي د.محمد ح�صين النظاري، 
الم�ص����ارك  الريا�ص����ي  االإع����ام  ا�صت����اذ 
بجامعة البي�ص����اء اليمنّية، كتابًا بعنوان 
25وتاريخ بطوالت  الب�ص����رة  "خليج����ي 
الخلي����ج" يق����ع ف����ي 62 �صفح����ة، ُي�صلِّ����ط 
ال�ص����وء عل����ى بط����والت الخلي����ج العربي 
لك����رة القدم من����ذ انطاقتها ف����ي البحرين 
ع����ام 197٠ حت����ى الن�صخ����ة ال�صابق����ة في 

قطرعام 2٠19.
وق����ال د. النظاري ل� )المدى( " اإن اإ�صدار 
الكت����اب ياأتي كرد جميل للع����راق العظيم 
وج����ه  عل����ى  الفيح����اء  والب�ص����رة  عاّم����ة 
الخ�صو�����س، الت����ي در�ص����ُت فيه����ا مرحلة 
الماج�صتير ف����ي كلية التربي����ة الريا�صّية 

بين عامي )2٠٠1 و2٠٠4(".
واأ�ص����اف "ع�صُت مع اأ�صرتي بين اأ�صقائي 
في مدين����ة الب�صرة في حي مناوي با�صا، 
ول����م اأ�صعر يوم����ًا باأني غري����ب، غمروني 
بكرمه����م المع����روف عنه����م برغ����م ظروف 
الحرب والح�ص����ار التي كانوا يعي�صونها 

في تلك الفترة".
ح الموؤّلف :اأهدي هذا  وعن الكت����اب يو�صّ
االإ�ص����دار ل����كّل العراقيين الذي����ن �صّيفوا 
كاأ�����س الخليج 25 بعد غي����اب اأمتّد الأربعة 
عقود وف����ازوا بها ع����ن ج����دارة، فالعراق 
العظي����م اأثب����ت اأنه ق����ادر عل����ى ا�صت�صافة 
ما ه����و اأكبر م����ن بطولة الخلي����ج، بف�صل 
االإمكانات المادّي����ة والقدرات والكفاءات 

الب�صرّية في كّل المجاالت".
واأع����رب ع����ن �صعادت����ه الكبي����رة للنج����اح 

الكبي����ر ف����ي تنظيم خليج����ي25 والتطّور 
محافظ����ة  علي����ه  ظه����رت  ال����ذي  الُمذه����ل 
الب�ص����رة "لوؤلوؤة �صط الع����رب" من حيث 
ة م����ا يتعّلق  الُعم����ران والمن�ص����اآت،  خا�صّ
بالميدان الريا�ص����ي. ُمهّنئًا بظفر االأ�صود 
ك����ون  ف����ي تاريخه����م،  بالكاأ�����س الرابع����ة 
العراق محتاج له����ذا التتويج في العر�س 

25 الذي جمع كل اأبناء البلد.
واختت����م النظ����اري " تعّلمُت م����ن العلماء 
واأن  الكثي����ر،  ال�ص����يء  العراقيي����ن 
اإ�صداراتي الع�ص����رة عن بطوالت كوؤو�س 
العال����م واآ�صيا والخليج، وكت����اب �صّفارة 
وقل����م، اأعزوه����ا لم����ا تلّقيتُه م����ن تاأ�صي�س 
علمي اأفتخر به على اأيدي دكاترة اأكّن لهم 
كل التقدي����ر واالحترام، وه����و �صعور كل 
اليمنيين تجاه العراق و�صعبه الحبيب".

القطان : تكتيك منتخبنا 
اأف�سل.. والجمهور الالعب 12

الب�سرة خليجي  ع��ن  ج��دي��دًا  ك��ت��اب��ًا  ُي�����س��در  ال��ن��ظ��اري 

 متابعة/ المدى

ق���ّدم عدن���ان درج���ال رئي����س اتحاد ك���رة الق���دم نيابة ع���ن اأ�ص���رة االتحاد، 
�صك���ره الجزي���ل وتحية اإجال واإك���رام للجماهير العراقّي���ة ب�صورة عاّمة، 
والجماهي���ر الب�صرّي���ة عل���ى وج���ه الخ�صو����س، والتي ط���ّرزت لوحة من 
االإب���داع بع���د اأن �صدحت حناجرها بحّب العراق وو�صل���ت ر�صالتهم للعالم 
باأ�صره. وقال درجال " موقف اأهالي الب�صرة الكرام وما قّدموه من درو�س 
ف���ي ال�صياف���ة والكرم �صيظ���ّل عالقًا ف���ي ذاكرة الخلي���ج، وكان �صبب���ًا مهّمًا 
بنج���اح البطولة بن�صختها 25 والتي ال تن�صاها دول الخليج ال�صتثنائّيتها" 
م�صيف���ًا " �صك���رًا لك���م جميعًا، وال�صك���ر مو�صول لكل الم�صاع���ي التي بذلت 

الإنجاح العر�س الخليجي".

درجال: �سيافة الب�سريين 
�ستظّل في الذاكرة

 متابعة / المدى

ال�ص���ر  اأمي���ن  عبا����س  اأحم���د  ع���ّد 
االأ�صبق التحاد ك���رة القدم، وجود 
ع���دد هائل من الجماهي���ر العراقّية 
تزاَحَم ُمن���ذ �صاعات الفجر االأولى، 
ي���وم الخمي����س 19 كان���ون الثاني 
الحالي، ُق���رب بّوابات ملعب جذع 
النخل���ة، وغالبّيت���ه ال يمل���ك تذكرة 
خطي���ر  موؤ�ّص���ر  باأن���ه  الدخ���ول، 
كاد ُين�ص���ف جه���ود تنظي���م بطولة 

خليجي 25 في خاتمتها.
وكت���ب عبا�س ف���ي �صفحته بموقع 

)في�صب���وك( " اإن ا�صتيعاب الملعب 
ال يتجاوز 65 األ���ف متفّرج، فلماذا 
يح�صل التجمهر ولم�صلحة َمْن؟   

وتاب���ع " َم���ْن يفعل ذل���ك، حتى اإن 
كان م���ن دون ق�ص���دٍ، فاأّن���ه ي�صبح 
معَواًل لتهدي���م جهود ُبذلت الإنجاح 

واإظهاره���ا   ،25 خليج���ي  بطول���ة 
بال�صكل الذي اأ�صاَد به الجميع".

اأم���ام  كان   " عبا����س  وخل����س 
الجمه���ور، اإما العودة الى م�صاكنه 
اأو التوّج���ه ال���ى ال�صاح���ات الت���ي 
ُن�صبت فيها �صا�صات كبيرة لمتابعة 
المباراة، لمعاونة االأجهزة االأمنّية 
للبطول���ة  المنّظم���ة  والجه���ات 
ك���ي يظه���ر الخت���ام متمّي���زًا مثلما 
ال�ص���ورة  تبق���ى  وك���ي  �صاهدن���ا، 
العراق���ي  االإن�ص���ان  ع���ن  ُم�صرق���ة 
ورا�صخ���ة في اأذه���ان وقلوب اأبناء 

الخليج العربي".

 متابعة/ المدى

هن���اأ ناي���ف البكري، وزي���ر ال�صباب والريا�ص���ة اليمن���ي منتخبنا الوطني  
لمنا�صبة تتويجه بكاأ�س الخليج العربي 25، على ح�صاب �صقيقه الُعماني.

وقال البكري عبر ح�صابه في تويتر تابعته المدى ) تهانينا للقيادة وال�صعب 
العراقي بعد ح�صد كاأ�س خليجي 25(. و�صّدد )كانت بطولة ا�صتثنائّية في 
بلد ا�صتثنائي، ور�صالة �صريح���ة اإلى العالم باأن ال�صعب العراقي ي�صتحّق 
الحياة واأن يلعب مبارياته على اأر�صه وو�صط جماهيره(. ونقل البكري، 
تحّيات���ه اإلى الجمهور العراقي، الذي كان نجم البطولة با منازع، وتمّنى 

اأن تكون البطولة انطاقة جديدة ال�صتعادة اأمجاد العراق.

اأحمد عبا�س: تزاحم الجماهير كاد َين�سف البطولة

وزير الريا�سة اليمني يهنئ اأ�سود الرافدين

عز الدين ميهوبيماجد المالكيمحمد عا�صم
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مقدمة
تراجعت ال�صناعة والزراعة وال�صحة والتعليم 
يف العراق يف الوقت الذي بداأت الدول النامية 
طري���ق  يف  عاملي���ا  املتقدم���ة  بال���دول  اللح���اق 
الث���ورة ال�صناعية الرابع���ة، واذا مل يتم اتخاذ 
اية اجراءات ا�ص���تثنائية لت���ايف هذا الرتاجع 
نت���دارك اخط���ار  العلم���ي والتكنولوج���ي ومل 
تدهور البيئة و�صم���ور النمو االقت�صادي االن 
فل���ن يكون التق���دم �صعبًا فح�صب، ب���ل �صيكون 

م�صتحيًا.

التحديات التي تواجه العراق
وملواجه���ة حتديات الث���ورة ال�صناعية الرابعة 
�صيتوج���ب عل���ى الع���راق االمي���ان ب���اأن ث���روة 
االأمم تعتم���د بالدرجة االأوىل على تقدم البحث 
العلمي فيها، وعل���ى العقول املبدعة التي تعمل 
في���ه، وال تتوق���ف عل���ى امل���وارد الطبيعي���ة، اأو 

اأالر�صدة املكد�صة يف البنوك.
لذل���ك مل يبق اأمامه اإال اأن يحاول النفاذ اإىل تلك 
املنظوم���ة العلمي���ة العاملية من خ���ال التعاون 
البحث���ي اأو امل�صاع���دة التقني���ة. ان اح���د اه���م 
تلك الو�صائ���ل يكمن يف دخ���ول عملية بولونيا 
وال���ذي كان اح���د اهم م���ا اقدمت ال���وزارة على 
حتقيق���ه يف عهده���ا اجلديد. كان ه���دف عملية 
بولوني���ا هو تعزي���ز �صمان اجل���ودة وت�صهيل 
االع���رتاف باملوؤه���ات وف���رتات الدرا�ص���ة بني 
جامعات الدول امل�ص���اركة. وكان هذا �ص���روريا 
ب�ص���بب ان اأنظم���ة التعليم والتدري���ب املختلفة 
يف اأوروبا جعلت من ال�صعب على االأوروبيني 
ا�ص���تخدام املوؤه���ات م���ن بل���د واح���د لتق���دمي 
طلب للح�ص���ول على وظيفة اأو درا�ص���ة يف بلد 
اآخر ف���كان من ال�ص���روري زي���ادة التوافق بني 
اأنظمة التعليم لت�ص���هيل الطاب والباحثني عن 
العم���ل لانتقال داخ���ل اأوروبا. و�ص���اعدت يف 
نف����س الوق���ت، اإ�ص���احات بولوني���ا على جعل 
اجلامع���ات والكلي���ات االأوروبي���ة اأك���ر ق���درة 
عل���ى املناف�ص���ة م���ع بقي���ة اجلامع���ات العاملية. 
كذل���ك دعم���ت عملي���ة بولوني���ا حتدي���ث اأنظمة 
التعلي���م والتدريب للتاأكد م���ن تلبية احتياجات 
�ص���وق العمل املتغرية )حمم���د الربيعي، عملية 

بولونيا، 2018(.

االقت�صاد القائم على المعرفة
وفًق���ا ل�ص���ركة McKinsey Global، بحلول 

ع���ام 2025، �ص���تبلغ قيم���ة التقني���ات اجلديدة 
والنا�ص���ئة مئة تريلي���ون دوالر. هناك ما يقرب 
م���ن اثنت���ي ع�ص���رة تقني���ة ميك���ن اأن ت���در 33 

تريليون دوالر من العائدات ال�صنوية.
ت�ص���مل ه���ذه التقني���ات ال���ذكاء اال�ص���طناعي، 
ال�ص���حابية،  واحلو�ص���بة  االأف���كار،  واإنرتن���ت 
املعرف���ة،  املتقدمة،واأمتت���ة  والروبوت���ات 
واملركب���ات امل�ص���تقلة، وامل���واد املتقدم���ة، وعلم 
اجلينوم م���ن اجليل الت���ايل، واأنظم���ة تخزين 
الطاق���ة، والطباع���ة ثاثي���ة االأبع���اد، والطاق���ة 

املتجددة، وا�صتك�صاف النفط والغاز.
الع���ايل  التعلي���م  ووزارة  الدول���ة  توج���ه  اإن 
باخل�صو�س الإن�صاء اقت�ص���اد قائم على املعرفة 
وقيادتهما لهذا امل�ص���روع هو مطلب مهم للغاية 
ميك���ن اأن ي�ص���اعد الع���راق عل���ى دخ���ول حقب���ة 

جديدة.
ت�ص���مل املج���االت ذات االأولوي���ة الت���ي يج���ب 
اقت�ص���اد  اىل  للتح���ول  كاولوي���ة  اعتماده���ا 
الزراع���ة  عراقي���ة:  خ�ص���ائ�س  ذات  معرف���ة 
املتقدم���ة، والتكنولوجيا احليوية ال�ص���ناعية، 
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات النا�ص���ئة، وتطوي���ر 
املع���ادن والتعل���م املختل���ط )كور�ص���ات عالي���ة 
اجل���ودة على كافة امل�ص���تويات جنب���ا اإىل جنب 

مع الكور�صات التقليدية(.
و�صيتطلب التحول اىل اقت�صاد املعرفة امتاك 
خريج���ي التعلي���م الع���ايل اىل اتق���ان املهارات 
التي يتطلبها �صوق العمل. ي�صرد تقرير موؤمتر 
االأ�صا�ص���ية  امله���ارات   )EAIE  2012( دبل���ن 
التالي���ة الت���ي مت تطويره���ا م���ن خ���ال التنقل 
ال���دويل وامله���ارات االأ�صا�ص���ية املطلوب���ة م���ن 

اأ�صحاب العمل:
الوع���ي الذات���ي، املب���ادرة وامل�ص���اريع، الرغبة 
النزاه���ة،  والتنظي���م،  التخطي���ط  التعل���م،  يف 
االلتزام والدافع، حل امل�صاكل، املرونة، االإدارة 
الذاتية، العمل ب���روح الفريق الواحد، مهارات 
التوا�ص���ل، لغات اجنبي���ة، الت�ص���بيك، القيادة، 
خدم���ة الزبائن، مهارات التعام���ل مع االآخرين، 
مه���ارات التعامل م���ع الثقافات االخ���رى، الثقة 
بالنف����س، اإِبداع، القدرة عل���ى التكيف، الطاقة 
التفك���ري  املنح���ازة،  غ���ري  املاحظ���ة  والدق���ة، 

النقدي، التكيف.

دور التعليم الدولي
يلع���ب التعليم الدويل واالنفت���اح على اخلارج 

دورا مهما يف بناء ال�صخ�ص���ية احل�صارية وما 
يراف���ق ذل���ك من وع���ي ومعرفة وتخطي���ط. لقد 
ثب���ت على نطاق وا�ص���ع اأن الطاب احلا�ص���لني 
عل���ى تعلي���م دويل ميتلك���ون ثقة عالي���ة واآفاق 
فكري���ة وا�ص���عة، وق���درة كب���رية عل���ى تقدي���ر 
وجه���ات النظ���ر االأخ���رى الت���ي ق���د تاأت���ي يف 
طريقهم يف حياتهم املهنية. لهذا ال�صبب، ُيظهر 
ه���وؤالء الط���اب مه���ارات اأك���ر دق���ة يف �ص���نع 
القرار وحل امل�ص���كات - مهارات اأ�صا�صية ذات 
V R Yer�  صصلة بجميع جماالت العمل )راجع

.))avdekar & G Tiwari، 2014
الع���راق دول���ة يبلغ ع���دد �ص���كانها ح���وايل 42 
مليون ن�ص���مة، ولي����س لها �ص���ادرات تذكر غري 
مواردها الطبيعية. وباملقارنة، فاإن �صنغافورة 
ال�ص���غرية، الت���ي لي����س لديه���ا م���وارد طبيعية 
ويبل���غ ع���دد �ص���كانها 5.5 مليون فقط، ت�ص���در 
330 ملي���ار دوالر اأمريك���ي. ال�ص���ر يكم���ن يف 
قوة النظ���ام الرتبوي والتعليم���ي حيث حتتل 
�ص���نغافورة من���ذ �ص���نوات، اأعل���ى املرات���ب يف 
ال�ص���امل الدولي���ة الت���ي تقي����س ق���درة الطاب 
)حمم���د  والعل���وم  والريا�ص���يات  الق���راءة  يف 
للعل���م  كب���ري  �ص���رح  �ص���نغافورة  الربيع���ي، 

والتعليم، 2014(.
عل���ى  ال�ص���نغافوري  الرتب���وي  النظ���ام  بن���ي 
�ص���روريات توف���ري اال�ص���تقرار والرفاهية لبلد 
متع���دد االأع���راق م���ن خ���ال تنفي���ذ �صيا�ص���ات 
حتقي���ق  هدفه���ا  البق���اء"،  "�صيا�ص���ات  ت�ص���مى 
ب���ني املواطن���ني ومنحه���م  متا�ص���ك اجتماع���ي 
فر�س عمل و�صكن �صالح وتعليم كفء، و�صحة 
واف���رة، وفيها يرتبط التعلي���م اإىل درجة عالية 

بالتدري���ب وبحاجة ال�ص���وق، وتعط���ى اأولوية 
موؤ�ص�ص���ات  االقت�ص���ادي وتكوي���ن  النم���و  اإىل 
اإنتاجي���ة جدي���دة وبن���اء راأ����س املال الب�ص���ري 
قب���ل توزيع امل���وارد، ولكي تت���م املحافظة على 
انتعا�س االقت�ص���اد كان البد ل���ه ان يكون مبنيا 
بال�ص���رورة على التناف�ص���ية حت���ى يف التعليم 

املدر�صي واجلامعي )امل�صدر ال�صابق(.
اإن الرك���ود او الرتاج���ع يف االنتاج ال�ص���ناعي 
والزراع���ي العراق���ي يظه���ر بو�ص���وح الف�ص���ل 
اإنه���ا حلقيق���ة  الذري���ع للحكوم���ات املتعاقب���ة. 
حمزن���ة اأن كل االدع���اءات الت���ي اأطلقه���ا القادة 
ال�صيا�ص���يون م���ن اأج���ل الق�ص���اء عل���ى الف�ص���اد 
وبن���اء اال�ص����س للتط���ور االقت�ص���ادي ظلت با 

اأ�صا�س.

اهمية التعليم والعلوم والتكنولوجيا
العن�ص���ر االأ�صا�ص���ي للنم���و ه���و تقوي���ة دعائم 
التعلي���م والعل���وم والتكنولوجي���ا واالبت���كار، 
لكنها كانت دائما وعن عمد تعطى اأدنى اأولوية 
بحي���ث متك���ن الفا�ص���دين م���ن احلف���اظ عل���ى 
�ص���يطرتهم القوية وهيمنة اال�ص���ترياد بداًل من 

االعتماد على االنتاج املحلي.
هن���اك الي���وم اهمية كب���رية وحاج���ة ملحة يف 

حتقيق االتي:
اوال: ا�ص���تغال الق���وة الكامن���ة يف الكف���اءات 

املتميزة والعقول ال�صابة املقبلة عليه.
وثانيا: حتقي���ق زيادة هائلة يف متويل البحث 

واالبتكار.
وثالث���ا: ت�ص���جيع التوا�ص���ل الكايف م���ع مراكز 

البحث املتطورة يف الدول املتقدمة.

ورابعا: و�صع حد حلالة االنف�صال �صبه الكامل 
ب���ني البح���ث العلمي وب���ني قطاع���ات اخلدمات 

واالإنتاج يف املجتمع.
وخام�صا: الق�ص���اء على البريوقراطية االإدارية 

التي تغلب على ن�صاط البحث واالبتكار.

دور الجامعة في التنمية
ال يختل���ف اثنان عل���ى اإعتبار التعليم عن�ص���رًا 
االجتماعي���ة  التنمي���ة  عنا�ص���ر  م���ن  هام���ا 
اجلامع���ي.  التعلي���م  وخا�ص���ة  واالقت�ص���ادية، 
ولق���د حقق���ت اجلامع���ات احلكومي���ة جناح���ا 
كبريا يف ال�ص���نوات االأوىل من اإن�ص���ائها حيث 
كان���ت هيئات التدري�س ذات كفاءة عالية، وكان 
الرتكي���ز على اجلودة ولي�س الكم. وبينما جند 
النم���و الكم���ي يف ال�ص���نوات االخ���رية يح���دث 
بوتائ���ر �ص���ريعة، ال يرافق ذلك من���و يف جانب 
النوعي���ة وجودة التعليم. وب�ص���بب عدم وجود 
بنية حتتية منا�ص���بة من حيث هيئ���ة التدري�س 
واملكتبات واملع���دات واملختربات وتكنولوجيا 
املعلوم���ات، ف���اإن اجل���ودة يف التعلي���م الع���ايل 

تواجه العديد من العقبات.
هن���اك اجتاه خط���ري للغاي���ة مناه����س للتطور 
ت�ص���ببه بع�س اال�صرتاتيجيات املزمنة للوزارة 
اأبح���اث  ب���ني  العاق���ة  اهمي���ة  اإهم���ال  وه���و 
الدرا�ص���ات العليا واالقت�صاد الوطني، واهمال 
اهمي���ة توف���ر االأموال الت���ي تنفق عل���ى تعزيز 

برامج البحث.
وق���د خل���ق ذل���ك موقفا موؤمل���ا للباحث���ني وحتى 
للم�ص���وؤولني داخ���ل ال���وزارة ويف اجلامعات، 
ترك ب�صببه العديد من الباحثني امل�صرح العلمي 
يف حال���ة م���ن االإحب���اط، وزاد م���ن االفرتا����س 
امل���زورة.  وال�ص���هادات  العلمي���ة  وال�ص���رقات 
باحلقيق���ة جع���ل ذل���ك اأع���داء الع���راق �ص���عداء 

للغاية.
اإن�ص���اء جامع���ات اهلي���ة  اأن���ه مت  م���ن املح���زن 
وحكومي���ة دون امل�ص���توى بالرغم م���ن اأنوفنا. 
اجلامعات لي�صت جمرد بنايات. متثل اجلامعة 
هيئ���ة تدري�س من الدرج���ة االأوىل تتمتع ببيئة 
بحثية ممتازة وبجهود متميزة خلدمة املجتمع 

تتعدى جمرد توفري كوادر علمية وتقنية.
حتتاج الوزارة اإىل روؤية جديدة ب�ص���اأن اإن�صاء 
جامع���ات جدي���دة تت�ص���من العمل عل���ى ادماج 
الكليات االهلية ال�ص���غرية واملتجاورة وو�صع 

�صروط اكر ر�صانة و�صرامة الن�صائها.

انته���ى دوري خليج���ي 25 بف���وز الع���راق 
ونيل���ه الكاأ�س، بعد مب���اراة جميلة وحافلة 
بالت�ص���ويق م���ع املنتخ���ب العم���اين، اأبلى 
فيها الفريقان باء ح�ص���نًا، وكان كل منهما 
جدي���رًا بالفوز، ولكن القدر �ص���اء اأن يكمل 
فرح���ة العراقي���ني امل�ص���تحقة با�صت�ص���افة 
اأ�ص���قائهم م���ن بل���دان اخللي���ج بع���د عقود 
طويلة من الغياب، فُكتب لهم الفوز، لن�صهد 
تتويج���ًا رائع���ًا لتل���ك الفرح���ة باحل�ص���ود 
الهائلة التي خرجت اإىل �ص���وارع الب�صرة 
حمتفية، رغم االأحداث املوؤ�صفة التي جرت 
نهار املباراة، ب�ص���بب تدافع اجلمهور على 
امللعب الذي اأقيمت فيه بغية �صمان اأماكن 

لهم يف مدرجاته ملتابعة املباراة.
حتى يف ه���ذا التدافع م���ن اجلمهور علينا 
اأن ن���رى تعب���ريًا ع���ن �ص���وق العراقي���ني، 

له���م  اأّمنته���ا  ف���رح،  لف�ص���حات  وتوقه���م 
م���ن  الن�ص���خة  له���ذه  الب�ص���رة  ا�صت�ص���افة 
ال���دوري اخلليجي، وِمن اأبلغ ما �ص���اهدته 
حدي���ث  ال�ص���عور  ه���ذا  ع���ن  التعب���ري  يف 
م�ص���ّور ل�ص���يدة عراقي���ة ب�ص���يطة، قال���ت 
فيه ما معن���اه: »هذه اأول م���رة نفرح فيها، 
حياتن���ا كلها كان���ت حزنًا و�ص���وادًا«، ويف 
واملوؤث���رة  العفوي���ة،  الب�ص���يطة،  كلماته���ا 
كانت هذه املراأة ل�ص���ان حال كل العراقيني 
الذين تكالبت على وطنهم الغايل احلروب 
اأق�ص���ي، يف نتيجته���ا،  واملح���ن والف���ن، 
العراق عن ح�ص���نه العربي، وعن حميطه 

اخلليجي الذي هو جزء منه.
حقق���ت  الريا�ص���ة  اأن  يف  املفارق���ة  ه���ي 
خ���ال اأيام معدودات ما عجزت ال�صيا�ص���ة 
اأن حتقق���ه خ���ال  املغر�ص���ة  وح�ص���اباتها 

عق���ود، فع�ص���نا جميعًا، نح���ن اأهل اخلليج 
ول���و  اأع���ادت،  اأج���واء  الع���راق،  واأه���ل 
والعاطفي���ة  الوجداني���ة  الناحي���ة  م���ن 
واالإن�ص���انية، عراقن���ا الغائ���ب عن���ا اإلين���ا، 
واأعادتنا اإليه، فلم�صنا يف بهجة العراقيني 
عامة، واأهل الب�صرة خا�صة، وهي النافذة 

العراقي���ة االأقرب اإىل اخللي���ج، توقهم اإىل 
القرب االأخوي الذي افتقدوه مع اأ�صقائهم.

وكثقاف���ة  وكمجتم���ع  كدول���ة  الع���راق، 
اخللي���ج  �ص���عوب  يعن���ي  ال  وح�ص���ارة، 
وحدها، واإمنا يعني كل ال�ص���عوب العربية 
من دون ا�صتثناء، فهو ركن قوي، لو قّي�س 

ل���ه التح���رر من القي���ود التي كّب���ل بها، من 
اأركان منظوم���ة االأمن العربي يف مواجهة 
وال  نعل���م،  الت���ي  امل�ص���ريية  التحدّي���ات 
ميكن النظر اإىل امل�ص���هد الثقايف والفكري 
الوق���وف  دون  م���ن  العرب���ي  واالإبداع���ي 
عن���د مكانة الع���راق ومبدعيه ومفكريه يف 
�ص���نع وتطوير هذه الثقافة واالرتقاء بها 
اإىل اأعل���ى امل���دارج، كيف ال وهو �ص���احب 
الري���ادة يف اأكر من حق���ل ثقايف وجن�س 
اأدبي واأفق فني، يف املو�ص���يقى والت�صكيل 

وامل�صرح و�صواها.
نب���ارك للع���راق فوزه، ون�ص���اطر اأ�ص���قاءنا 
باأج���واء  وغبطتن���ا  بهجته���م،  العراقي���ني 
ال�ص���عادة واالأخ���ّوة التي ع�ص���ناها معكم، 

فعراقكم هو عراقنا اأي�صًا.
عن �صحيفة الخليج
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قناطر

�صورة العراق
 في كرة القدم

ما اأف�صده النظامان في ال�صخ�صية العراقية.. وما اأحيته الب�صرة

د. ح�صن مدن

حممد الربيعي

د. قا�صم ح�صني �صالح

 طالب عبد العزيز

عــراقـنـا

يف ب�ص���عة اأيام، اأثبَت العراقيون عراقيته���م يف فعاليات خليجي 
25 فقد كان كرنفااًل كبريًا، اإجتمعت فيه االقوام، من ال�ص���مال اىل 
اجلن���وب، ومن كلِّ عرق ول�ص���ان، عرّبوا فيه ع���ن انتمائهم للوطن 
الكبري)العراق( ما اأن اختفت يُد ال�صيا�ص���ة الو�ص���خة عن امل�ص���هد، 
واأثب���ت اجلمي���ع في���ه عل���ى اأنَّ حتقي���ق املواطن���ة وبكرام���ة غ���ري 
منقو�صة فعل ممكن، واأنَّ العي�س حتت راية الوطنية واالن�صانية 
اأ�ص���هل بكثري من العي�س حت���ت راية الدين واملذهب وال�ص���عارات 

الزائفة.
مل يكت���ف العراقيون)عرب وكرد واآ�ص���وريون وتركمان واأيزيدية 
و�ص���بك وو( م���ن حتقي���ق عراقيته���م يف دورة االلعاب ه���ذه، اإمنا 
حتح���قَّ العرُب)عراقيون وخليجيون وغريه���م( من قرب العراق 
منهم، و�ص���اهد النا�س مئات ال�صور و�صمعوا مئات الق�ص�س التي 
توؤك���د انتم���اء الباد ملحيطه���ا اخلليجي والعربي، واإذا حت�ص����سَّ 
الكرُد اأو الرتكماُن من مقولة)العراق( ب�صبغتها العربية اأو ذهبوا 
لر�ص���م حدود �صخ�صية معينة للت�ص���مية هذه فلي�س يف الق�صية ما 
هو جديد، حيث اإختلفت ت�صمياُت العراق قدميا وحديثًا، بني قائل 
بالع���راق العربي، اأو �ص���مال الع���راق، اأو كرد�ص���تان العراق.. فقد 
كان االجنلي���ز قبل وبعد احلرب العظمى االوىل يطلقون ت�ص���مية 
الع���راِق العثم���اين عليه، وم���ن قبلهم �ص���ّمى االت���راك العثمانيون 
اجل���زَء اجلنوب���ي من الع���راق بالع���راِق الفار�ص���ي، لك���نَّ ذلك كله 
ذهَب اأدراج الري���اح، وظلَّ العراق كما ُخطَّ على االر�س، وطنًا لنا 

جميعًا.
ال ينتف���ع م���ن البحث عن ا�ص���م تتقل�س وتتقزم فيه �ص���ورة الباد 
هذه اإال اأ�ص���حاُب االآفاق ال�ص���يقة، م���ن القوميني وال�ص���وفينيني، 
الذي���ن يجدون اأ�ص���باب �ص���لطتهم بني ثنايا كت���ب اجلغرافيا، ويف 
بط���ون كتب التواريخ، والذي���ن يبحثون عن وطن قوميٍّ اأو دينيٍّ 
وطائف���ي.. ام���ا الذي���ن يتطلع���ون اىل ب���اٍد حتكمها املوؤ�ص�ص���ات، 
وتوؤطرها احلدود املر�ص���ومة يف املحافل الدولية، وينعم االن�صاُن 
فيه���ا ب���روح املواطنة، الت���ي ال تخ�ص���ع ملعايري االنتم���اء العرقي 
واالثن���ي فهذا الع���راق الذي يري���ده اجلميع، وه���و الوحيد الذي 
يحقق االن�ص���اُن في���ه ذاته، بعد ع���ن التهمي�س والقه���ر، فقد اأثببت 
التج���ارب يف الع���امل كله ف�ص���ل احلكوم���ات القومي���ة والطائفية، 

وعانى االن�صان ما عانى من حكم القبائل واالأديان والطوائف.
من ا�ص���تمع اىل �ص���وت املعلق الكردي )الوين هابيل( وهو يعلق 
باللغتني الكردية والعربية، يف مباراة منتخب العراق مع منتخب 
عم���ان وغالبية األع���اب العراق مع الفرق االخرى وقد بحَّ �ص���وته، 
واختل���ط بالدموع والعربات، اأو وهو ينادي با�ص���م العراق كامًا 
غري مقتطٍع، ومن راأى الدبكات الكردية والرتكمانية واملو�ص���لية 
والبدوي���ة الت���ي اأقيمت يف الب�ص���رة على �ص���ارع كورني�س �ص���ط 
الع���رب، ومن وقع���ت عينه على مئ���ات ال�ص���ور التلفزيونية التي 
عربت جميعها عن �صورة الباد احلقيقية، �صيبحث عّمن ير�صم له 
خريطة جديدة للعراق، �صورة ال تخطُّ باأفواه واأقام ال�صيا�صيني 
والفا�ص���دين والقتلة، اإمنا باأفئ���دة وعيون وقلوب مايني االمهات 
واالطفال وال�صباب، من اأبناء الباد الواحدة، الذين اأفلحت الكرة 

بتوحيدهم، بعد اأن خابت ظنون ال�صيا�صيني بتفريقهم.

لماذا نحن بحاجة اإلى اقت�صاد معرفي وتعليم عالي دولي؟

زم���ن  بالنظامني:الدكتات���وري  نق�ص���د 
الرئي�س �ص���دام ح�صني،والدميقراطي بعد 

عام 2003.
والهدف من ه���ذه املقالة ينطلق من حقيقة 
ل���ن  واملجتم���ع  ال�صيا�ص���ة  يف  االم���ور  ان 
ت�ص���تقيم م���ا مل تكن اوىل مهماتنا ا�ص���اح 
ما اف�ص���ده هذان النظامان يف ال�صخ�ص���ية 
العراقي���ة، وا�ص���تثمار م���ا احدث���ه خليجي 
ه���ذه  يف  ان  ع���ن  فيها،ف�ص���ا  الب�ص���رة 
الن�صو�س �صهادات الحداث تهم املوؤرخني 
املعنيني بتاريخ العراق احلديث،وتوثيق 

لاأجيال يلتقطون العربة منها.
النظ���ام  زم���ن  العراقي���ة  ال�صخ�ص���ية 

الدكتاتوري
بدءا م���ن العام 1980،ر�ص���دنا التحوالت 
العراقي���ة  ال�صخ�ص���ية  الت���ي ح�ص���لت يف 
فوجدنا انها توزعت بني اربعة انواع،هي:

النمط ال�صادي:
واأف�ص���ع  باأقب���ح  ال�ص���ادية  جت�ص���دت 
ا�ص���كالها يف �صخ�ص���ية الرئي����س العراقي 
ذّم  بتعم���ده  ح�ص���ني،  �ص���دام  ال�ص���ابق 
االآخري���ن وازدرائه���م، والتق���اط عيوبهم، 
اأخطائه���م  ع���ن  وحتقريهم،والبح���ث 
وت�صخيمها من اأجل معاقبتهم ب�صّدة،ف�صا 
ع���ن دوافع ت�ص���يطر على ال�ص���ادي وتدفعه 
ق�ص���را اإىل تدمري �ص���عادة االآخرين وتبديد 

اآمالهم.
واحلق،ان �صدام ح�صني ما كان اأول حاكم 
�ص���ادي يف العراق، فال�صلطة يف هذا البلد 
مار�ص���ت عرب اأك���ر من األف �ص���نة خمتلف 

االأ�صاليب التي جتعل النا�س ينظرون اإىل 
" اخل�صوع " بو�صفه حقا للراعي وواجبا 
عل���ى الرعي���ة،واأن عليه���ا اأن تتقب���ل اآالمها 
وال ت�ص���كوها حتى الأنف�ص���هم، ليتحقق من 
خاله���ا )معادل نف�ص���ي( طرفاه "ال�ص���ادية 
ال�صعور  ال�صلطة  " مينح  " و"املازو�ص���ية 

باالطمئنان على دميومتها.

النمط المازو�صي
ال�ص���لوك  عل���ى  العراقي���ني  تدج���ني  ب���داأ 
الق���رن  �ص���بعينيات  يف  املازو�ص���ي 
املا�ص���ي،اآخذا �ص���كل الرتغي���ب والرتهيب 
لانتم���اء اإىل ح���زب البع���ث، ث���م االإجب���ار 
على االلتحاق باجلي�س ال�صعبي وع�صكرة 
النا����س ال���ذي يع���ّد م���ن اأعلى املمار�ص���ات 
يف )مع���ادل( ال�ص���ادي – املازو�ص���ي ب���ني 
ال�ص���لطة ورعاياها،واملبالغة يف اأ�ص���اليب 
وحتقريهم،اأق�ص���اها..اأخذ  النا����س  اإذالل 
ثم���ن الطلقات من اأهل املعدوم الذي مت بها 
قتله، وعدم ال�صماح باإقامة جمال�س العزاء 
الف���رد  ال�صلطة،او�ص���لت  تعدمه���م  للذي���ن 
العراقي اإىل اأق�صى حاالت الياأ�س املتمثلة 
بتولي���د يقني لديه باأن تقرير م�ص���ريه بيد 

ال�صلطة وحدها.
ال�صخ�صية املتمردة)الثورية)

مبعار�ص���ني  ال�صخ�ص���ية  ه���ذه  متثل���ت 
للنظ���ام الدكتاتوري باخت���اف انتمائاتهم 
)�ص���يوعيني،وطنيني،  ال�صيا�ص���ية 
الع���راق  بجب���ال  احتم���وا  ا�ص���اميني..( 
واه���واره او غ���ادره. وم���ا ح�ص���ل هو اأن 
املبالغ���ة يف ممار�ص���ة ال�ص���ادية م���ن قب���ل 

ال�ص���لطة، جن���م عنه���ا مبالغة يف ممار�ص���ة 
م���اأ  وكب���ت  النا����س،  ب���ني  املازو�ص���ية 
احلو�صلة، وحقد يغلي من الداخل ينتظر 
حلظ���ة االنفجار لي�ص���في غليل���ه يف انتقام 
ب�ص���ع..وقد ح�ص���ل!..من قبل ال�صخ�ص���ية 
اوجده���ا  الت���ي  )الثوري���ة(  املتم���ردة 
ذل���ك النظ���ام ب���ني اأف���راد االأ�ص���ر املنكوب���ة 
ب�صحاياها ب�ص���كل خا�س.فلقد �صهدت باأم 
عيني كي���ف و�ص���عوا اطارات ال�ص���يارات 
حول رقاب بعثيني واأحرقوهم وهم احياء 
بع���د هزمي���ة اجلي����س العراق���ي يف غ���زو 

الكويت 1991.

ال�صخ�صية المقهورة
يف كتاب���ه املمت���ع لع���امل النف����س اللبناين 
االن�ص���ان  ي�ص���ف  حج���ازي  م�ص���طفى 
املقه���ور بانه امل�ص���حوق امام الق���وة التي 
يفر�ص���ها احلاك���م امل�ص���تبد ف���ا يج���د م���ن 
مكان���ة له يف عاق���ة الت�ص���لط العنفي هذه 
�ص���وى الر�ص���وخ والتبعي���ة والوقوع يف 

الدوني���ة كقدر مفرو�س..ومن هنا �ص���يوع 
ت�ص���رفات التزل���ف واال�ص���تزالم واملبالغة 
يف تعظي���م ال�ص���يد اتق���اء ل�ص���ّره او طمعا 
يف ر�ص���اه،وهذا م���ا ح�ص���ل، فلق���د انت���ج 
النظام الدكتاتوري ا�صد انواع ال�صخ�صية 
�ص���لبية هي )ال�صخ�ص���ية املقهورة(.وجنم 
عنه���ا مفارقة �ص���يكولوجية متثلت بتغذية 
وت�ص���خيم  احلاكم)�ص���دام(  نرج�ص���ية 
اناه،وحتقري املقهور لنف�ص���ه واال�ص���تكانة 
واال�صت�ص���ام والتبخي����س او احل���ط م���ن 

قيمته كان�صان يعاين كل انواع احلرمان.
النظ���ام  زم���ن  العراقي���ة  ال�صخ�ص���ية 

الدميقراطي
ال�صيا�ص���ي  احلك���م  زم���ن  يف 
الطائفي،ا�ص���تعادت )�س.ع(بقوة ممار�صة 
التع�ص���ب  طبائ���ع  م���ن  ب���ه  تطبع���ت  م���ا 
والتحي���ز والتطرف وعدم اح���رتام الراأي 
االخ���ر،وزاد عليها غلب���ة التفكري اخلرايف 
والق���دري والدوغماتي)االنغاق الفكري(
احلياتي���ة. م�ص���اكلها  م���ع  تعامله���ا  يف 

و�ص���ارت تعي����س بداخله���ا حال���ة خ���وف 
م���ن املجهول م�ص���حوبة بتمل���ق او خنوع 
�صيا�ص���يا،  الطائفي..واالأخط���ر  للحاك���م 
فقدانه���ا لعراقيته���ا الوطني���ة وخ�ص���وعها 
الطائفيني:التع�ص���ب  لتعزيزاحل���ّكام 
الفرعية،الطائفية،العرقي���ة،  للهوي���ات 
الع�ص���ائرية،املناطقية،الذي كان موج���ودا 
فيها قبل التغيري 2003، لكن اعرا�ص���ه ما 
كانت ح���ادة..اىل انفج���اره بعنوان جديد 
هو �ص���راع الهويات يف احرتاب)-2006 
2008( كان���ت �ص���حاياه ع�ص���رات االأالف 
م���ن االأبرياء،وفيه او�ص���لوا العراقي اىل 
اأن يقت���ل اأخاه العراقي ل�ص���بب يف منتهى 
ال�ص���خافة ما اذا كان ا�ص���مه حي���در اأو عمر 

اأو رزكار.
العراقي���ة  ال�صخ�ص���ية  واأخاقيا،تت�ص���ف 
بالعبادات)�صاة،�ص���وم..(  بالتزامه���ا 
وال تلت���زم بالقيم الدينية كال�ص���دق وقول 
عل���ى  متار�ص���ه  كان���ت  انه���ا  احلق،غ���ري 
علن���ا  متار�ص���ه  �ص���ارت  فيم���ا  ا�ص���تحياء 

زم���ن الطائفي���ة. وال�ص���بب،اأن احلكومات 
والربملان،ا�صاعت ف�صادا فاح�صا و�صرّيوه 
من فعل كان يعّد حراما اىل �صطارة وانتهاز 
فر�ص���ة. واالأقبح:تب���ادل اتهامات الف�ص���اد 
ب���ني معممني،وتناق����س افعال م�ص���وؤولني 
)دينيني(يف ال�ص���لطة مع اقوالهم،او�صلت 
العراقي حل���وار داخل���ي:)اذا اه���ل الدين 
الدينية  بالقي���م  ملتزم���ني  " الق���دوة" م���ا 
فم���ا ال���ذي يدع���وين اىل االلت���زام بها وقد 
انه���ا  عنه���ا  ال�ص���بل(..جنم  بن���ا  �ص���اقت 
)خّدرت( ال�صمري الديني اي�صا ف�صاع لديه 

الكذب،النفاق،التزلف،والاحياء.
ما اأحدثه خليجي الب�ص���رة يف ال�صخ�صية 

العراقية
جلماه���ري  اليومي���ة  متابعتن���ا  ك�ص���فت 
امل�ص���جعني ان موندي���ال الب�ص���رة اح���دث 
تاأثريات يف ال�صخ�صية العراقية،نوجزها 

باالآتي:
وروى  الف���رح  ا�ص���اع  �ص���يكولوجيا:   ·
عل���ى م���دى ا�ص���بوعني عط����س العراقي���ني 
للمتعة،لدرج���ة اأن الب�ص���ريني اف���ادوا باأن 
)الف���رح ب���دد الكث���ري م���ن االوجاع،حت���ى 
عي���ادات االطب���اء ام�ص���ت فارغة(.واثب���ت 
احل���دث ان العاقة ب���ني العراقي والوطن 
كعاقة العا�صق مبع�صوقته..يحبه ويفديه 

بروحه.
ا�ص���تثنائية  فر�ص���ة  كان���ت  اجتماعي���ا: 
لتجمعات جماهريية التقى فيها العراقيون 
باختاف مكوناتهم االأجتماعية يف مدينة 
واحدة يجمعه���م حدث ممتع احي���ا تقاليد 
ا�صيلة يف ال�صخ�ص���ية العراقية،اروعها..

مدرج���ات  يف  العراقي���ني  االآف  اأن 
دياناتهم وانتماءاتهم..  املاعب،باختاف 
كان���وا ي���رددون )بال���روح بال���دم نفديك يا 

عراق).
ايجابي���ة عن  · وطني���ا: عك�ص���ت �ص���ورة 
العراق عجز عنها ال�صيا�ص���يون،و ك�ص���فت 
عن حج���م املحبة التي يحمله���ا العراقيون 
ال�صقائهم العرب يف اخلليج،ما دفعهم عرب 
ف�ص���ائياتهم اىل اأن يتغنوا بالعراق)�صام 
عليك،عل���ى رافدي���ك يا ع���راق القيم..فانت 
م���زار وح�ص���ن ودار ل���كل االمم..فبغ���داد 
تكت���ب جم���د العظ���ام وم���ا ج���ف به���ا مداد 

القلم(.
الوطني���ة  الهوي���ة  �صيا�ص���يا:اأحيت   ·
واأنع�صت ال�صعور باالأنتماء للعراق اللتني 
اماتهما ال�صيا�صيون الطائفيون باأ�صاعتهم 
الهوي���ات الفرعي���ة القاتلة وثقاف���ة القطيع 
الت���ي ت���دمي بقاءهم لاأ�ص���تفراد بال�ص���لطة 

والروة.
ه���و  الب�ص���رة  خليج���ي  يف  ح���دث  وم���ا 
2019،فكاهم���ا  ت�ص���رين  لوثب���ة  احي���اء 
ولك���ن  وط���ن(  )ا�ص���تعادة  ين�ص���دان  كان���ا 
بطريقتني خمتلفتني..�صيا�صية يف ت�صرين 
و ريا�ص���ية يف خليجي 25.وكاهما احيا 
م���ا ه���و جمي���ل يف ال�صخ�ص���ية العراقي���ة، 
لكن حدث الب�صرة اأ�ص���اع تفاوؤال بعد ياأ�س 
عق���ب قم���ع الوثبة،يف ب�ص���رى واع���دة ان 
العراقيني �ص���يتوحدون ويعيدون الأربعني 
مليونا اليق���ني باأنهم قادرون على خلق غد 
يليق بوطن ميتلك كل املقومات الأن يعي�س 

اهله برفاهية وكرامة.
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�إن في �لق�صة �لق�صيرة �إمكانيات 
بها كبار �لكّتاب،  فنية كبيرة، جرَّ
وو�صعوها حتى �نتجو� مجموعات 

ق�ص�صية متغايرة في �أ�صكالها وتعدد 
�أنماطها. وما كان لهذ� �لجن�س 

�لق�صير �أن يتوفر على كل هذه 
�الإمكانيات، �إال ب�صبب ما ر�فقته 

من عمليات تجريب دوؤوبة، �صهدت 
كثير�ً من �لتحوالت و�لتطور�ت �لتي 

�أف�صت �إلى ر�صوخ قالبه �الجنا�صي.

والقاع���دة التاريخي���ة التي عليه���ا قام هذا 
التجني�س اإمنا �شّكلتها احلكايات اخلرافية 
�ُش���يدت  وعليه���ا  والأخب���ار،  والأ�ش���اطري 
تقالي���د �شردي���ة ذات خ�شائ����س وقواع���د 
وعنا�ش���ر �ش���ار عليها الق�شا�ش���ون، فكان 
ال�شكل احلكائي اأول ثم ال�شكل اخلربي ثم 
املقامي وال�شعبي الفلكلوري. ويف اأواخر 
الق���رن الثامن ع�شر ومطل���ع القرن التا�شع 
ع�شر اأخذت بع����س التحويرات تطراأ على 
هذه الأ�ش���كال الق�ش�شي���ة، انتهت بجن�س 
الق�ش���ة الق�شرية املتع���ارف على عنا�شره 
وطبيع���ة قالبه. وما ه���ذا التاريخ الطويل 
ال���ذي م���ر ب���ه جتني����س الق�ش���ة الق�شرية 
�شوى تعبري عن طابعها الفني العابر على 

الأنواع والأ�شكال والأمناط وال�شيغ.
واإذ يذهب اغلب املعني���ن بدرا�شة الق�شة 
الق�ش���رية اإىل اإبق���اء الب���اب مفتوح���ا يف 
م�شاأل���ة و�شع حتدي���دات للق�شة الق�شرية 
لعلمه���م ب�شيول���ة حديتها مع ثب���ات قالبها 
يف الوق���ت نف�ش���ه، ف���اإن هناك نق���ادا كرثا 
يغي���ب ع���ن اأنظارهم هذا الأم���ر فيتخذون 
من الق�ش���ر اأو الطول معي���ارا به مييزون 
هذا اجلن�س ع���ن ذاك، ويف ظنهم اأن طول 
الق�ش���ة هو ال���ذي يجعلها رواي���ة ق�شرية 
بينما الطول الأكرث يجعلها رواية طويلة. 
واإذا ق�ش���ر فه���ي ق�شة ق�ش���رية واإذا ازداد 
ق�ش���را فه���ي ق�ش���ة ق�ش���رية ج���دا. وه���ذا 
الخري تنوعت ا�شماوؤه فمن اأق�شو�شة اأو 
ق�ش���ة وم�شة اإىل �شرد ميك���روي اأو خيال 

وام�س اأو فال����س فك�شن اأو لقطة اأو ق�شة 
�شورة اأو �شرد وام�س. واإذ يرف�س بع�س 
النق���اد اتخاذ ع���دد ال�شط���ور وال�شفحات 
معي���ارا، فاإنه���م اإجرائي���ا يعتم���دون ذل���ك، 
فالناق���د �شال���ح هوي���دي ا�شتعم���ل م�شمى 
ال�شرد الوام�س وح���دده كالآتي)هو �شرد 
حبك���ة  مرده���ا  خ�شو�شي���ة  ذو  ق�ش�ش���ي 
القا����س املوه���وب وطري���ق اإدارته و�شكل 
اللغة التعبريية التي ا�شتخدمها على نحو 
م���ن النزياح اللغ���وي وال���دليل( )ال�شرد 

الوام�س، 2017، �س11(
ولي����س  �شم���ة  يبقى)الق�ش���ر(  وعموم���ا 
الق�ش���ة  تاري���خ  ه���و  وال�شب���ب  مقيا�ش���ا، 
الق�ش���رية ال�شارب يف الق���دم الذي منحها 
قالب���ا قاب���ال لأن يعرب على ان���واع خمتلفة 
ويجم���ع  والتنظي���م  البن���اء  يف  ويط���ور 

القدامة باحلداثة.
اإن م���ا يجع���ل الق�ش���ة الق�ش���رية ممي���زة 
ع���ن غريه���ا م���ن الأجنا����س ال�شردي���ة هو 
اختزالية قالبه���ا، ول عالقة لهذا الختزال 
بك���رثة ال�شط���ور وع���دد ال�شفح���ات، اإمنا 
مقت�شي���ات  يف  بالوح���دة  ه���ي  العالق���ة 
حتبي���ك البناء وت�شكيل���ه وطريقة حماكاة 
احلي���اة وا�شتك�ش���اف ما ه���و جديد وغري 
ماأل���وف فيه���ا. وب�شب���ب ه���ذه الختزالية 
تنوع���ت الأ�ش���كال والأمن���اط الت���ي ميكن 

للق�شة الق�شرية اأن ت�شمها يف قالبها.
وت�شيخ���وف  موبا�ش���ان  اأن  و�شحي���ح 
وادج���ار ال���ن ب���و كانوا ق���د د�شن���وا قالب 
الق�ش���ة الق�ش���رية غ���ري ان ذل���ك مت عل���ى 
خلفي���ة جتريب الكتابة املختزلة. ومن ذلك 
جتريب كتابة ال�شكيت�س ك�شورة و�شفية 
تتوف���ر  تخطيطي���ة  ور�شوم���ات  �شردي���ة 
فيه���ا عنا�ش���ر الق�ش���ة من اأح���داث وحبكة 
و�شخ�شية وزمان ومكان. ومن اوائل من 
كتب ال�شكي�شات مارك توين يف جمموعته 
الق�ش�شية)�شفدع �شيء ال�شمعة( وادجار 
كاتب���ة  ومعه���م  وفيتزجريال���د،  ب���و  ال���ن 
اأمريكية من اأ�شل اإفريقي قلما يذكر ا�شمها 
مع رواد الق�شة الق�ش���رية هي فران�شي�س 
 )1911�Frances Harper)1845هاربر
التي ن�شرت عام 1872 �شكيت�شات و�شفت 
والظ���روف  الأمريك���ي  اجلن���وب  فيه���ا 
القا�شي���ة الت���ي عا�شه���ا ال�ش���ود املحررون 
حديثا من الرق. وجعل���ت �شخ�شية العمة 
كلوي هي ال�ش���اردة يف هذه ال�شكيت�شات. 
مناه�ش���ة  يف  الن�ش���ايل  دوره���ا  ولع���ل 
العبودي���ة  اأ�شالي���ب  وف�ش���ح  العن�شري���ة 
والتمييز العرقي داخل املجتمع الأمريكي 
الأبي�س ه���و ال�شب���ب وراء تغييب ا�شمها 
كرائدة من رائدات كتابة الق�شة الق�شرية. 
ف���ال ي�ش���ري تاريخ الق�ش���ة الق�ش���رية اإليها 
له���ا جمموع���ات �شعري���ة  اأن  البت���ة علم���ا 
منه���ا كاأوراق الغاب���ات واإثيوبيا والروح 
والأم امل�شتعب���دة. واأ�ش���درت اأول ق�شيدة 
وه���ي يف الع�شري���ن م���ن عمره���ا، واأ�شهر 

ق�شائدها)ادفن���ي يف ار����س ح���رة( الت���ي 
اأث���ارت �شجة كبرية لرف�س هاربر التخلي 
عن مقعدها يف عجلة خم�ش�شة لالمريكان 
lola Le�  للبي�س، ولها رواية لول لروي
roy املن�ش���ورة ع���ام 1892 تتح���دث ع���ن 
مو�شوع���ة العن�شرية. ولي����س غريبا بعد 
ذل���ك ان ت�شي���ع جمموعاته���ا الق�ش�شي���ة 
وال�شعري���ة اإىل ان ع���رثت باحث���ة ا�شمه���ا 
جوانا اورتنز على بع�س تلك املجموعات 
وقامت باإع���ادة معاجلته���ا ون�شرها مطلع 

القرن احلادي والع�شرين.
الق�ش���رية  الق�ش���ة  التجري���ب يف  ويظ���ل 
م�شتم���را �ش���واء باملراهنة عل���ى ا�شتعادة 
الأ�ش���كال الت���ي كان���ت �شبب���ا يف تد�ش���ن 
قالب الق�شة الق�ش���رية يف القرنن الثامن 
ع�ش���ر والتا�ش���ع ع�ش���ر اأو بابت���كار اأ�شكال 
م�شتحدثة اأو باجلمع بن اأ�شكال م�شتعادة 
واأ�ش���كال م�شتحدث���ة. ولق���د ق���ام ادواردو 

غاليانو بتجريب ذلك كله.
يف  ملح���وظ  جتري���ب  هن���اك  وعربي���ًا 
ا�شتعادة او ا�شتح���داث اأ�شكال جديدة يف 
الق�ش���ة الق�شرية مع اهتمام نق���دي اأي�شا 
به���ذا التجري���ب ولكن���ه ياأخ���ذ يف اإغل���ب 
الأحي���ان م�ش���ار التنقي���ب عن جن����س اآخر 
اأك���رث ق�ش���را ولي�س البح���ث يف اإمكانيات 

هذا التجني�س الق�شري.
وم���ن املجموع���ات الق�ش�شي���ة التي راهن 
كاتبه���ا عل���ى الخت���زال جمرب���ًا ا�شتع���ادة 
كتابة ال�شكيت�س يف الق�شة الق�شرية، هي 
جمموعة)بي���ت ال�شف���ادع( للقا����س عامر 
ه�ش���ام ال�شفار واملن�ش���ورة حديثا عن دار 
اأق���الم للن�ش���ر يف لن���دن، وه���ي املجموعة 
اخلام�ش���ة ل���ه، وتتاألف من �شب���ع وت�شعن 
ق�ش���ة ق�ش���رية، و�ش���ع القا����س تو�شيف���ا 
لها)ق�ش����س ق�شرية ج���دا( كعنوان فرعي 
يتل���و العنوان الرئي����س. وهو اأمر طبيعي 
لن القا����س ل يبح���ث ع���ن جتني�س جديد 
تقي���ده نظرية اأو اجتاه. فه���ذه مهمة النقد 

ول يت�شدى لها �شوى منظري ال�شرد.
الق�ش����س  ه���ذه  مو�شوع���ات  وتتن���وع 

وم�شامينه���ا وتتوزع بن الأ�شرة والعمل 
وداع����س  وامل���راأة  واحل���ب  والذكري���ات 
واملو�ش���ل والعنف وث���وار ت�شري���ن، بيد 
�شائ���ر  تت�ش���در  كورون���ا  مو�شوع���ة  ان 
املو�شوع���ات الخ���رى وب���كل م���ا يتعل���ق 
به���ذا الفايرو�س من حج���ر ولقاح وطبيب 
يف  كم���ا  و�شيدل���ة  وم�شت�شف���ى  وع���الج 
/ جائح���ة   / وكورون���ا  ق�ش�س)احم���د 

تنف����س ا�شطناعي/غ�ش���ل يدين/ كورونا 
املفرا����س/  النزي���ف/  ال�ش���ن/  ول���و يف 
كع���ب اأخي���ل/ مر�شى يف رده���ة/ مناعة/ 
اأن���ا وكورونا/ الراق�ش���ة والطبيب/ بيت 
ال�شف���ادع( وب�شب���ب هذا الرتكي���ز اجللي 
على مو�شوعة كورونا، �شميت املجموعة 
�ش���اردان  وفيه���ا  ال�شف���ادع(  با�شم)بي���ت 
مري����س  والآخ���ر  طبي���ب  الأول  ذاتي���ان 
م�شن)اأعطن���ي ف�شح���ة من وقت���ك لأحتدث 
اإلي���ك اأيها الطبي���ب.. هكذا ق���ال يل ال�شيد 
كامب���ل الرج���ل ال���رثي املع���روف يف هذه 
املدينة الت���ي يّلفها ال�شباب ه���ذه الأيام(. 
ولي�ش���ت مو�شوع���ة كورونا ه���ي ما مييز 
مييزه���ا  ب���ل  ال�شف���ادع(  جمموعة)بي���ت 
اأي�ش���ا املراهنة التجريبي���ة على الختزال 
فيب���دو ال�شارد،ذاتي���ا كان او مو�شوعي���ا، 
من�شغ���ال ب�شغط الأح���داث وال�شخ�شيات 
اإىل اأق�ش���ى ح���د ميكن للحبك���ة ان تتقبله، 
فج���اأة  تاأت���ي  فني���ة  مفارق���ة  واملح�شل���ة 

وبان�شيابية لي�س فيها تكلف اأو فجوات.
وه���ذا الن�شغال بالخت���زال جعل القا�س 
عام���ر ه�ش���ام ال�شف���ار يج���رب ا�شتع���ادة 
ال�شكيت�س ك�شكل كتابي تعرب عليه الق�شة 
الق�ش���رية كم���ا يف)الر�ش���ام/ ترامبيات/ 
املفرا����س/ اإعالن مدف���وع الثمن/ ت�شكع/ 
انفجار/ �ش���اروخ / الفقم���ة/ رم�شانيا/ 
اخلا�ش���ر/ العم �ش���ام/ متوي���ه( وغريها. 
وكل �شكيت����س يتاألف م���ن مقاطع متوالية 
مرقم���ة تق�ش���م الق�ش���ة اإىل لوح���ات، وبها 
يتط���ور �ش���رد احلكاية. وي���وؤدي الو�شف 

مركزي���ا  تلت���م دورا  فيه���ا  كب���وؤرة 
�ش���ر  جه���ة عنا م���ن  الق�ش���ة 

ال�ش���ارد الذي هو يف الغالب عليم واأحيانا 
يك���ون ذاتي���ا ومن جه���ة حكاي���ة الأحداث 
وب�شخ�شي���ة اأو اأك���رث. وع���ادة م���ا ينتهي 

ال�شكيت�س بقفلة درامية.
وقد يتعمد القا�س بدء ال�شكيت�شات بر�شم 
لوح���ة و�شفية تتبعها لوح���ات تتكرر فيها 
مفردة)ر�ش���م( م���ع توظيف نق���اط احلذف 
الت���ي حتفز الق���ارئ على ق���راءة املحذوف 
وتق�شي���م ف�شاء الق�ش���ة اإىل لوحات ولكل 
لوح���ة رق���م، فمث���ال تب���داأ ق�شة)الر�ش���ام(

يقدم���ه  لل�شخ�شي���ة  تخطيط���ي  بو�ش���ف 
�شارد عليم م�شرتجعا زمنا �شابقا، وا�شعا 
ل���ه رق���م 1)ر�ش���م وجهه���ا اجلمي���ل.. كّحل 
وو�ش���ع  احلاج���ب..  العينن..وخّط���ط 
اخلال عل���ى جهة اخلّد الأي�ش���ر.. واألب�شها 
اأقراطا م���ن زمرد.. ولكنه ن�شى اأن يجعلها 
تبت�ش���م للحياة..( وتكم���ل اللوحة الثانية 
الأوىل  اللوح���ة  بداأت���ه  م���ا  ا�شرتج���اع 
مت�شمن���ة نقاط احلذف وبرق���م 2 وتفتتح 
اأي�ش���ا بالفعل ر�شم)ر�ش���م الفنان لوحته..

ه���ذا  ي�شب���ه  حائرا..َم���ْن  اأمامه���ا  وق���ف 
ال�شخ����س ال���ذي يف اللوحة؟.. ان���ه يبدو 
قلق���ا.. حزين���ا.. ولكنه مقّط���ب احلاجبن 
حكايات..وي���داه  تخف���ي  كئيبا..عين���اه 
مب�شوطت���ان للم�شاهدين...بدا له اأنه ر�شم 

نف�شه..!(
وتاأتي اللوحة الثالثة ليكتمل ر�شم امل�شهد 
بقفل���ة درامي���ة ت�شتدع���ي م���ن ال�ش���ارد اأن 
اإىل  ع���ن ال�شرتج���اع ويتح���ول  يتوق���ف 
ا�شتعم���ال الأفع���ال امل�شارع���ة مع توظيف 
الإ�ش���ارات ال�شيميائي���ة نف�شه���ا اي نق���اط 
احلذف والرتقي���م 3 فتتناغ���م ا�شتمرارية 
الفع���ل م���ع تك���رار مف���ردة ر�ش���م)مل ينت���ه 
املعر����س بعد.. ما زال هناك بع�س الزوار 
يف القاعة..انتبه اإىل �شيدة طويلة القامة، 
مم�شوق���ة القوام، ق�ش���رية ال�شعر..حاملة 
حقيبته���ا اجللدي���ة يف يدها..وهي واقفة 
اأم���ام اأحدى لوحاته التي ر�شم فيها ج�شرا 
معلق���ا ميت���د ب���ن �شوب���ن يف املدين���ة.. 
ال�شيدة واقفة..وهو الآن بداأ يقراأ ما يدور 
يف خاطره���ا.. املعر����س م���ا زال مفتوح���ا 

للم�شاهدين.(
 1 وتفتت���ح ق�ش���ة )رم�شاني���ات( بلوح���ة 
فيه���ا ال�ش���ارد يتح���دث يف ح���وار هاتف���ي 
بن اأخ ي�شك���ن لندن واأخ���ت ت�شكن مدينة 
املو�ش���ل وبعده���ا لوح���ة 2 فيه���ا ي�ش���ف 
ال�ش���ارد م�شت�شفى املو�شل ويف اللوحة 3 
ي�شف ال�شارد م�شت�شفى بغدادي واملفارقة 
اأن حم���اوره عل���ى الهات���ف �ش���ار �شدي���ق 
الطفول���ة وي�شاأل���ه ع���ن موع���د الإفطار يف 
لندن.. وبه���ذا يكون جتريب عبور الق�شة 
الق�شرية عل���ى ال�شكيت�س قد حقق لل�شارد 
اخت���زال يف الأح���داث اأم���ا بالو�ش���ف او 
باملفارق���ة اأو باحل���وار. وه���و م���ا اأك�ش���ب 
ق�ش����س )بي���ت ال�شفادع( تنوع���ًا يف فنية 
اأبعادها ف�شال عن اجلدة يف مو�شوعاتها.
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اإ�شت�ش���اف ق�شم اللغة النكليزية بكلية اللغات، 
جامعة بغداد، الأ�شتاذ امل�شاعد ال�شابق بالكلية، 
�شاك���ر ح�شن را�ش���ي، الذي ق���دم حما�شرة عن 
التعاقبي���ة  ال�شيا�ش���ي يف الرتجم���ة  اخلط���اب 
والفوري���ة. وبا�شر املحا�شر يف التمييز ما بن 
اأنواع الرتجمة الفورية واملتطلبات الأ�شا�شية 
الت���ي ي�ش���رتط توفره���ا يف املرتج���م الفوري. 
كم���ا اأ�ش���ار املحا�شر اإىل اخلال�ش���ة املهمة التي 
تو�شل اإليها اخلبري الدويل )�شيفري، 1968(: 
وه���ي عبارة عن م���ن املتطلب���ات املتناق�شة يف 
اأداء مهمة الرتجمة. اإذ يقول اأن الرتجمة يجب 
اأن تلت���زم بالن�س الأ�شل���ي، و يف ذات الوقت، 
يجب اأن تعطي الأف���كار املهمة يف الن�س، ويف 
ذات الوق���ت يج���ب اأن تعك�س اأ�شل���وب املوؤلف، 
فيم���ا يرى اآخرون اأن الرتجمة يجب اأن تعك�س 
اأ�شل���وب املرتجم. ورمبا تتطل���ب العملية حذفا 

اأو اإ�شافة.
وتط���رق املحا�ش���ر اإىل الف���رق ب���ن الرتجم���ة 
الفوري���ة والتعاقبية التي يعتم���د فيها املرتجم 
على ذاكرته ومالحظات���ه و رموزه. وتتلخ�س 
خطوات الرتجمة الفورية يف ال�شغاء والفهم 
والرتجم���ة ال�شامتة )داخ���ل راأ�س املرتجم( ثم 
حتلي���ل ما يقال واإعادة �شياغته باللغة املرتجم 
اإليه���ا ويف هذه اللحظ���ة، ي�شتلم املرتجم جملة 
جدي���دة وهكذا دواليك. وم���ن ال�شعوبات التي 
يواجهه���ا املرتجم الف���وري، اإخت���الف اللكنات 
واللهج���ات و معاين املفردات من بلد لآخر رغم 
اأن البلدي���ن ي�شتخدمان نف�س اللغة. الأمر الذي 
يتطل���ب اإتقان ه���ذه الفروقات ومعرف���ة اأ�شرار 
اللغ���ة املنقول منها. كم���ا تتطلب هذه اللحظات 
احلرجة معرفة املرتجم الفوري بثقافة املتحدث 
وامل�شتمع م���ن اأجل تفادي اإث���ارة اأي ح�شا�شية 
تنت���ج عن تبن���ي مفردة معينة كم���ا يحدث عادة 

يف موؤمت���رات ح���وار الأدي���ان حي���ث ي�شتخدم 
اخلطب���اء كلم���ات قد تثري ج���دل و اإ�ش���كالت..
وغالب���ا ما ترم���ى الكرة يف ملع���ب املرتجم يف 
حال حدوث �شوء فهم اأو اإ�شرار على اإ�شتخدام 
كلم���ة او عبارة مث���ل » املخل�س« وي�شر الطرف 
الآخر على اإ�شتخ���دام كلمة بديلة وذات ال�شيء 
ينطب���ق عل���ى ت�شمي���ة » اخلليج« مث���ال.. ولذلك 
لب���د ملرتجم املوؤمت���رات من الإلت���زام بالدقة و 
الأمانة عند اإعادة اإنتاج اخلطاب الأ�شلي. رغم 
وج���ود فر�شة لأعادة ال�شياغة مع احلفاظ على 
روح الن����س والر�شالة. وهذه واحدة من املهام 

ال�شعبة التي تواجة املرتجم الفوري.
و اأختتم املحا�شر ورقت���ه بالتاأكيد على النقاط 
الأ�شا�شي���ة الت���ي يجب عل���ى املرتج���م الفوري 
ذات  والإجتماع���ات  املوؤمت���رات  يف  وخا�ش���ة 
الطاب���ع ال�شيا�شي احل�شا�س والديني املتداخل 
مراع���اة قواع���د ومب���اديء ثابتة ومهم���ة فادها 
اأن املرتج���م الف���وري يو�ش���ل ير�ش���ل ر�شائ���ل 
اإىل  فيه���ا  الأخط���اء  ت���وؤدي  رمب���ا  ح�شا�ش���ة، 
اأزم���ات �شيا�شي���ة كم���ا ح���دث م���رة م���ع مرتجم 
الرئي�س المريك���ي الأ�شبق كارتر اأثناء زيارته 
التاريخيه اإىل بولندا اإب���ان ال�شنوات الأخرية 
م���ن احل���رب الب���اردة. ولذل���ك لب���د للمرتج���م 
الف���وري من فح�س اأجه���زة الرتجمة واملعدات 
قب���ل البدء بالعملية واإل ل���ن يجد من يعذره اإذا 
م���ا حدث خلل فن���ي اأثناء املوؤمت���ر او اجلل�شة. 
كما يجب عليه اأن يعرف مغزى تغيري املتحدث 
ام  �شاخ���را  كان  اإن  نغمت���ه  او  لطبق���ة �شوت���ه 
ج���ادا كم���ا ح���دث يف رد املن���دوب ال�شوري يف 
جمل�س الأمن على املندوب���ة الأمريكية اإذ يبدو 
اأن ترجم���ة الن���ربة ال�شاخ���رة يف رد املن���دوب 
ال�ش���وري مل ت�شل اإىل املدوب���ة المريكية التي 

مل ترد عليه...
ب���ن  ومناق�ش���ة  بح���وار  اجلل�ش���ة  واختتم���ت 
احلا�شرين واملحا�شر حول جتارب املرتجمن 
يف  الفوري���ة  الرتجم���ة  تدري����س  وم�ش���اكل 
الأجي���ال  اآف���اق عم���ل  العراقي���ة و  اجلامع���ات 
ال�شاب���ة الذي���ن �شجل���وا ح�ش���ورا ملحوظ���ا و 

اإيجابيا يف اجلل�شة.

ح�ش���د الفيلم املعن���ون "تار" م���ن اإخراج 
و�شيناري���و ت���ود فيل���د عل���ى العدي���د م���ن 
اجلوائ���ز يف ال���دورة التا�شعة وال�شبعن 
ملهرج���ان فيني�شيا ال�شيف املا�شي، وعلى 
املزي���د م���ن اجلوائ���ز يف الغول���دن غلوب 
الثمانن م�شاء 10 كانون الثاين اجلاري 
حي���ث ح�شل���ت املمثل���ة كي���ت بالن�شي���ت 
يتح���دث  متثي���ل.  اأف�ش���ل  جائ���زة  عل���ى 
الفيل���م ال�شيكودرامي ع���ن موؤلفة وقائدة 
اورك�ش���رتا مثلي���ة ه���ي ليدي���ا ت���ار الت���ي 
تكلف بقيادة فرقة برل���ن الفيلهارمونية. 
يغو�س الفيل���م يف العالقات بينهما وبن 
الكمان  عازفة  غودنو  "زوجتها" �شارون 
هو����س(  نين���ا  الأملاني���ة  )املمثل���ة  الأول 
وم�شاعدتها فران�شي�ش���كا لنتيني )املمثلة 
وعدائه���ا  م���رلن(،  نومي���ي  الفرن�شي���ة 
وزميلته���ا  املو�شيقي���ة  تايل���ر  لكري�شت���ا 
ال�شابق���ة وحماربته���ا )املمثل���ة واملوديل 
الرنويجية �شيلفيا فلوت���ه(، والإ�شكالت 
التي حت�ش���ل عند دخول عازف���ة الت�شيلو 
الرو�شي���ة اأولغ���ا متكينا )املمثل���ة وعازفة 
�ش���ويف  ال�شاب���ة  النكليزي���ة  الت�شيل���و 
كاور(. ي�شور الفيلم �شخ�شية تار كاإمراأة 

مت�شلطة ت�شيء للمو�شيقيات ال�شابات.

األفت املوؤلفة وعازفة الت�شيلو الآي�شلندية 
���ر املو�شيقى امل�شاحبة  هيلدور غودنادوتَّ
لن���دن  فرق���ة  �شجلته���ا  الت���ي  الفيل���م  يف 
ال�شيمفوني���ة، ا�شتعمل الفيلم كذلك اأعمال 
ال�شيمفوني���ة  مث���ل  �شه���رية  مو�شيقي���ة 
)احلرك���ة  مال���ر  لغو�شت���اف  اخلام�ش���ة 
الأوىل وكذلك حرك���ة الأداجيّتو ال�شهرية 
�شجلته���ا فرق���ة دري�ش���دن الفيلهارمونية( 
وكون�شرت���و الت�شيل���و للموؤلف الإنكليزي 
اإدوارد األغار )مع فرقة لندن ال�شيمفونية( 
وبرلي���ود م���ن جمموع���ة ب���اخ ال�شه���رية 

الكالفري املعدل.
تلق���ت كي���ت بالن�شي���ت تاأهي���اًل مو�شيقيًا 
خا�ش���ًا م���ن ا�شت���اذة يف جامع���ة فران����س 
ه���ي  بوداب�ش���ت  يف  للمو�شيق���ى  لي�ش���ت 
وكان���ت  ف���رياغ.  اأَم�ش���ه  البيان���و  عازف���ة 
بوداب�ش���ت  يف  موج���ودة  بالن�شي���ت 
لت�شوير فيل���م اآخر عندما اأخ���ذت درو�شًا 
اأ�شبوعي���ة، ودر�ش���ت بعم���ق العدي���د م���ن 
ت�شجي���الت ال���دورات الت���ي يقيمه���ا كبار 
املو�شيقين لتدريب املو�شيقين ال�شباب، 
واهتم���ت ب�شكل خا����س بدرا�ش���ة طريقة 
قيادة كالودي���و اآب���ادو وكارلو�س كاليرب 
هايتين���ك  وبرن���ارد  اآيي���م  واإميانوي���ل 
لالأورك�ش���رتا حتى ت���وؤدي دوره���ا ب�شكل 

جيد.
بغ����س النظ���ر عن ق�ش���ة الفيل���م وعربته، 
هناك نقطتان نهتم لها: الأوىل هي الن�شاء 

قائدات الأورك�ش���رتا، والثانية وهي دور 
امل���راأة كقائ���دة يف جمال عمله���ا، باملفهوم 

الأ�شمل، دور املراأة يف قيادة املجتمع.
مل يح�ش���ل الفيل���م عل���ى اإعج���اب قائ���دة 
الأورك�ش���رتا الأمريكية ال�شه���رية مارين 
اآل�ش���وب التي عربت ع���ن انزعاجها. ترى 
اآل�شوب اأن الفيلم اأعطى �شورة قامتة عن 
املراأة بو�شفها قائ���دة الأورك�شرتا، بينما 
املطلوب هو دعم وت�شجيع ومتكن تويل 
امل���راأة اأدوارًا قيادي���ة يف املجتم���ع ال���ذي 
ي�شيطر عليه الرج���ال عموما. وتذكر اأنها 
اأح�ش���ت بوج���ود ت�شاب���ه كبري ب���ن ليديا 
تار يف الفيل���م وبن حياته���ا ال�شخ�شية: 
فالثنت���ان مثليت���ان متزوجت���ان م���ن اأحد 
اأع�ش���اء الفرق���ة التي تقودانه���ا، ودر�شتا 
الأمريك���ي  الأورك�ش���رتا  قائ���د  ي���د  عل���ى 

ال�شهري ليونارد برن�شتاين.
واآل�شتوب هي املديرة الفنية وقائدة فرقة 
بالتيم���ور ال�شيمفونية وقائدة اورك�شرتا 
فيينا الفيلهارموني���ة التي تعد اإىل جانب 
برلن الفيلهارمونية م���ن الفرق املعروفة 
بتاريخه���ا الطويل يف ع���دم امل�شاواة بن 
قائ���دات  ن�شب���ة  اأخذن���ا  واإذا  اجلن�ش���ن. 
الأورك�ش���رتا يف العامل ف�شنج���د اأنها اأقل 
من 8 باملئ���ة بن قادة كل الف���رق العاملية. 
بهذا ن���رى اإن الطريق طويل���ة قبل ن�شمع 
�شف���ة ماي�شرتا اإىل جانب �شفة ماي�شرتو 

ونتعلم نطق الكلمة ب�شكل اعتيادي.

 لطفية �لدليمي
قناديل

يعجبن���ي يف الدكت���ورة نادي���ة هن���اوي ه���ذا ال���داأب يف العم���ل 
عل���ى م�شاري���ع ع���ّدة وول���وج بّواب���ات معرفية ق���د تب���دو متباينة 
املقا�ش���د؛ لكنه���ا يف النهاي���ة تق���ود اإىل تعزي���ز الأف���كار �شواٌء يف 
نطاق���ات النظري���ات اأو الفل�شفات اأو العرو����س اأو التعليقات. من 
املو�شوع���ات التي وجلته���ا هناوي راهنا مايتعل���ق بالرتجمة من 
العربي���ة واإليه���ا، واأعني على وج���ه التخ�شي�س مقالت���ْن ثريتْن 

ن�شرتهما يف �شحيفتن:
املقالة الوىل: عنوانها )الرتجمة وحركة البحث العلمي( ن�شرتها 
هن���اوي يف �شحيف���ة )القد�س العربي( بتاأري���خ 16 يناير )كانون 
ث���اين( 2023، تناولت فيها كتابًا مرتجم���ًا اإىل العربية بالت�شريح 
الدقيق والعادل. املقالة تبدو يف العتبار النطباعي ال�شريع نقدًا 
لكت���اب مرتج���م؛ لكنه���ا اأبعد من ه���ذا بكثري؛ فق���د تناولت هناوي 
العدي���د من الظواه���ر ال�شائدة يف ال�شرتاتيجي���ات الرتجمية لدى 
بع����س مرتجمين���ا العرب وبخا�ش���ة الكادميين منه���م. قد تكون 
اخل�شي�ش���ة الكادميي���ة ثقاًل ينوء به الباح���ث والعمل بدًل من اأن 
تكون و�شيلة داعمة لر�شان���ة املنجز التاأليفي اأو الرتجمي. ف�شاًل 
ع���ن بع�س مثال���ب الرتجمة اأ�ش���ارت هن���اوي اإىل تفا�شيل اأخرى 
ميك���ن للق���ارئ املعن���ي مراجعتها يف م���ن املقال���ة الت���ي اأر�ّشُحها 

للقراءة العامة.
املقال���ة الثانية: عنوانها )ظواهر يف الرتجمة اإىل اللغة العربية(، 
ن�شرته���ا هناوي يف ال�شحيفة اللكرتوني���ة اللندنية )راأي اليوم( 
بتاأريخ 16 يناي���ر 2023 )وهو ذات تاأريخ ن�شر املقالة ال�شابقة(. 
ميك���ن اإعتب���ار هذه املقال���ة تتّمة للمقال���ة ال�شابق���ة واإن كانت اأكرث 
�شموًل وات�شاعًا يف تناول املو�شوعات املطروقة لكونها مل تتحّدد 

يف كتاب بذاته واإمنا تناولت ظواهر عامة.
املقالت���ان تنطوي���ان عل���ى اأهمي���ة خا�ش���ة وحتتم���الن الكث���ري من 
املناق�ش���ة وتقلي���ب وجهات النظر وبخا�ش���ة عندما يكون احلديث 

من داخل امل�شغل الرتجمي.
توؤّك���د هناوي يف املقالتن على اأهمي���ة مو�شوعة ترجمة اآدابنا – 
اإبداع���ًا ودرا�شات – اإىل اللغ���ات الجنبية )النكليزية هي املق�شد 

املعياري بالطبع(. تكتب هناوي يف مقالتها الثانية بهذا ال�شاأن:
» اأم���ا اهتمامهم )تق�شد املرتجمن الع���رب( بالرتجمة من العربية 
اإىل اللغ���ات الأخ���رى فلي�س يف ب���ال الكثريين منه���م لالأ�شف واإذا 
�شاأل���ت اأحدهم ممن ه���و معروف بكرثة ترجماته لق���ال لك اأن مثل 
هذا العمل ل يلقى �شدى عند دور الن�شر الأجنبية. وهنا نرد عليه 
مت�شائل���ن وه���ل ترجمت اأنت �شيئ���ًا ووجدت مثل ه���ذا ال�شدود؟ 
األي����س يف ثقافتنا من ال�شع���ر وال�شرد والفكر والنق���د ما ي�شتحق 
اأن يرتج���م ويطل���ع عليه الآخر الذي ل دراية ل���ه مب�شتوى ثقافتنا 
مادمنا نحن لنبادر ونعرفه بها؟ وملاذا جند من تعلم منهم العربية 
من اأ�شاتذة اجلامعات املتخ�ش�شن بالدرا�شات ال�شرقية يوظفون 
معرفته���م باللغ���ة العربي���ة يف ترجمة ق�شم م���ن اأدبن���ا اىل لغاتهم 

واأذكر منهم المريكي روجر الن والبلغارية بيان ريحانوفا؟ »
عندما ق���راأُت هذا اجلزء م���ن املقالة اإ�شتعدُت عل���ى الفور حيثيات 
مرا�شلة كاتب���ُت فيها املرتجم النكليزي املع���روف جوناثان رايت 
Jonathan Wright ب�ش���اأن يخ����سّ ترجمة اإح���دى رواياتي اإىل 
النكليزية حل�شاب جهة اأكادميي���ة، حينها عرفت حجم التعقيدات 
اللوج�شتي���ة واملالية الهائلة التي تقف بوجه م�شروع ترجمي مثل 
ه���ذا. هنا نت�شاءل: اإذا كانت هذه التعقي���دات �شتن�شاأ اأمام مرتجم 
اإنكليزي ال�شل معروف بطول باعه وَمْكَنِته يف اأدواته الرتجمية 
ف�ش���اًل ع���ن عالقات���ه الوا�شع���ة بكربي���ات دور الن�ش���ر اجلامعي���ة 
واخلا�ش���ة ؛ فلنا اأن نت�شّور كيف �شيكون احلال مع مرتجم عرب. 
ل���ن يتفوق املرتج���م العرب���ي اإىل النكليزي���ة املرتج���م النكليزي 
الأ�ش���ل ب���اأي ح���ال م���ن الح���وال. علين���ا اأن نق���ّر به���ذه احلقيقة 
ولنقف���ز عليه���ا، وثم���ة دلئل موؤّك���دة على �شوابيته���ا يف �شواهد 
وراثي���ة واأخرى تخت�سُّ بتفّوق اللغة الأم عند متحّدثيها ال�شالء 
باملقارن���ة مع من تعّلموها لحق���ًا، واإذا ماظهرت حالة مناق�شة لها 
فاأظنه���ا �شتكون القاعدة ال�شتثنائي���ة التي لن يرتتب عليها تعميم 

ال�شتثناء اإىل مرتبة القاعدة التي يوؤخذ بها دومًا.
ل���و جتاوزنا اأف�شلية املرتجم النكليزي )اأو من كانت لغته ال�شل 
هي النكليزية( على املرتجم العربي اإىل النكليزية فهناك اأ�شباب 
اأخرى لت�شّجع على ترجمة الآداب العربية من قبل مرتجمن عرب. 
نعرف اأّن حماولٍت ُبِذلت لرتجم���ة اأ�شعار اأو روايات خم�شو�شة 
اإىل النكليزية م���ن قبل عرب؛ لكنها ظّلت حماولت خجولة. رمبا 
م���ن ال�شب���اب التي لت�شج���ع على ه���ذه الرتجمة ه���ي اأّن املرتجم 
العرب���ي ليعرف بدّقة خريط���ة الت�شاري�س الثقافي���ة ال�شائدة يف 
العامل الناطق بالنكليزية؛ وعليه فالأكادميي الجنبي الذي يعمل 
مرتجم���ًا هو اأعرُف باأهمية املو�شوعات املطلوبة للرتجمة؛ فاملرء 
لن يرتجم يف النهاية عماًل لن يلقى �شدى يف الو�شاط الكادميية 
اأو العام���ة. ث���ّم اأّن ال�شم���اء ال�شارب���ة يف ال�شه���رة للرتجم���ة م���ن 
العربي���ة اإىل النكليزي���ة اإمنا ه���م اأ�شاتذة جامعي���ون ي�شتطيعون 
ترتيب اأمور الن�شر مع دور الن�شر اخلا�شة بجامعاتهم. روجر اآلن 
نف�ش���ه اأ�شتاذ يف جامعة بن�شلفانيا، وه���ي جامعة اأمريكية عمالقة 
ومرك���ز بحثي مهم يف الدرا�شات اخلا�ش���ة بال�شت�شراق والرتاث 
العربي���ْن، ومث���ل ه���ذه املراكز تع���رف حاجاتها اأف�ش���ل مّنا. رمبا 
ال�شبب الكرث جوهرية بن كّل ال�شباب يكمن يف اأّن المر �شيكون 
�شعب���ًا و�شاقًا للغاية على النف�س اإذ نطل���ُب من )الآخر( اأن يرتجم 
اأعم���اًل لن���ا اإىل لغته يف الوق���ت الذي نتخذ من م�ش���ادره البحثية 
اأ�شا�ش���ًا مرجعي���ًا يف كتابة اأ�شولنا التاأليفي���ة. �شنبدو حينئذ كمن 
يبي���ع املاء يف حارة ال�شقائن. وه���ذا هو ال�شبب نف�شه الذي جعل 
الرتجمات اإىل النكليزية )واللغات الجنبية يف العموم( لتغادر 
�شم���ة الرتاثيات العربية ب�شبب اأهميته���ا ال�شت�شراقية، اأو بع�س 
العمال البداعي���ة �شعرًا اأو رواية ب�شبب اأهمي���ة راهنة اإقت�شتها 
ق�شية يف املجال ال�شيا�شي اأو الثقايف العام اأو رمبا ب�شبب فوزها 
بواحدة من جوائز البداع التي تكاثرت يف اأيامنا هذه. قد ي�شلح 
عم���ل بحثي مكت���وب بالعربية للرتجمة بالتاأكي���د ؛ لكن اأعرف من 
نط���اق خربت���ي اأّن من الف�ش���ل اأن لمنّني النف�س كث���ريًا ب�شقوف 
عالي���ة قد تت�شّب���ب يف اإنخذالن���ا. هذا ه���و العامل وتل���ك �شيا�شاته 
الثقافية ال�شائدة التي تتاأثر بعوامل املال وال�شيا�شات الت�شويقية 

والعتبارات اجليو�شيا�شية.
اأ�ش���دُّ عل���ى ي���َدْي الباحث���ة الكادميي���ة والنا�شط���ة املمي���زة الكرث 
اجته���ادًا يف احلقل الثقايف العام يف الف�ش���اء العراقي والعربي، 
الدكت���ورة نادي���ة هناوي، الت���ي اأثق باأنه���ا �شتمّتُعن���ا بالكثري من 

مقالتها وكتبها التي ت�شلح لتحريك املياه الراكدة يف ثقافتنا.

َمْن يرتِجُمنا اإىل الآخرين ؟

�لمقالتان تنطويان على �أهمية 
خا�صة وتحتمالن �لكثير من 

�لمناق�صة وتقليب وجهات �لنظر 
وبخا�صة عندما يكون �لحديث 

من د�خل �لم�صغل �لترجمي.

ق�ص�س)بيت �ل�صفادع(

ا�ضتح�ضار ال�ضكيت�ش في مو�ضوع كورونا
د. نادية هناوي

ثائر �صالح

متابعة: �ملدى

كيت بالن�ضيت والأورك�ضترا
موسيقى االحد الخطاب ال�ضيا�ضي في الترجمة 

التعاقبية والفورية



 ب�سام عبد الرزاق

وذكر ان "�ش����هداء 8 �ش����باط كثريون 
لك����ن بع�����ض اال�ش����ماء تبق����ى خال����دة 
العراقي����ة  الذاك����رة  يف  ومتج�ش����دة 
احلرك����ة  وتاري����خ  والوطني����ة، 
ال�شيوعية يف العراق زاخر باالأ�شماء 
الكثرية التي قدمت ما قدمت يف هذا 
التاريخ احلاف����ل بالن�شاالت و�شور 

احلركة الوطنية العراقية".
وتاب����ع ان "هن����اك ا�شم����ان جدي����ران 
باحلدي����ث عنهما يف كل زمان ومكان 
للحرك����ة  الالم����ع  التاري����خ  ه����ذا  يف 
�شلم����ان  يو�ش����ف  وهم����ا  ال�شيوعي����ة 
يو�شف "فهد" وح�شني احمد الر�شي 
اخرتن����ا  والي����وم  ع����ادل"،  "�ش����الم 
ليمث����ل  ع����ادل  �ش����الم  ع����ن  احلدي����ث 
م����ن  ال�شارخ����ة  الدموي����ة  ال�ش����ورة 

حركة 63".
من جانبه �شك����ر د. ح�شان عاكف دار 
ه����ذه اجلل�ش����ة  لتخ�شي�شه����ا  امل����دى 
ال�شت����ذكار رم����ز م����ن رم����وز احلركة 
وال�شيوعي����ة  والي�شاري����ة  الوطني����ة 

العراقية وهو ال�شهيد �شالم عادل.
وق����ال ان "حديث����ي �شيرتك����ز ح����ول 
اوجه الت�شاب����ه بني ما قام به يو�شف 
�شلم����ان يو�ش����ف "فه����د" وما ق����ام به 
ووا�شل����ه يف ظرف اخ����ر �شالم عادل 
فيم����ا يتعل����ق بو�شع احل����زب وعمله 
وتنظيم����ه، وبه����ذا ال�ش����اأن ا�شري اىل 
ان ال�شخ�شيت����ني اىل جانب الت�شابه 
يف نهاياتهم����ا وم�ش����ار حياتهما ككل 
انه م����ن املنا�شل����ني الذي����ن ارخ�شوا 

خلدم����ة  كر�شوه����ا  ان  بع����د  حياته����م 
االف����كار والق�شي����ة الت����ي اآمن����وا بها، 
وانتهى االثنان على يد اعداء احلركة 
الوطني����ة والدميقراطي����ة والي�شارية 
نهاية ت�شرفهم����ا وخلدتهما يف �شجل 
املخل�ش����ني  االوفي����اء  املنا�شل����ني 

ل�شعبهم ووطنهم".
وا�شاف ان "هناك �شمة اي�شا كبرية 
وايجابية، وهي ان االثنني ميكن ان 
نق����ول عنهم����ا كل يف زمن����ه ومرحلته 
ق����ام باإعادة بن����اء احلزب م����ن جديد، 
وان االثن����ني هم����ا م����ن بن����اة احلزب 
اال�شا�شي����ني و�شاهم����ا م�شاهمة فعالة 
باإع����ادة بن����اء احل����زب بع����د تاأ�شي�شه 
وتعر�ش����ه يف بدايات����ه اىل �شرب����ات 
موجع����ة م����ن قب����ل ال�شلط����ات امللكية 
بحي����ث �شل����ت لف����رتة زمني����ة معين����ة 
عم����ل ه����ذا الولي����د اجلدي����د قب����ل ان 
يب����داأ باحلرك����ة، وبعد ع����ودة الرفيق 
فهد اىل الع����راق بداي����ة االربعينيات 
وبخربته وجراأته وكفاءته التي كان 
ميتلكها منذ بداي����ة حياته الن�شالية، 

وق����ام باإعادة بناء احلزب على ا�ش�ض 
جدي����دة ووف����ق م����ا ينا�ش����ب الف����رتة 

الزمنة التي كان يعي�شها".
وتاب����ع ان����ه "ناأتي اىل ع����ام 49 الذي 
كم����ا يقول حنا بطاط����و انه كان العام 
اال�ش����د عتم����ة يف تاري����خ ال�شيوعيني 
العراقيني، تلقى احلزب فيه �شربات 
موجع����ة و�شدي����دة وج����اءت قمته يف 
البوا�ش����ل واعدامهم  ت�شفي����ة قادت����ه 
املنا�شل����ني  وب����كل  به����م  والت�شف����ي 
يف  جثثه����م  وتعلي����ق  الوطني����ني 

�شاحات بغداد العامة".
واكم����ل ان����ه "بع����د ه����ذا مت توجي����ه 
�شرب����ات موجع����ة لتنظيمات احلزب 

يف بغ����داد وامل����دن الك����ربى، هنا قام 
احلزب بت�شكيل ع����دة جلان ملوا�شلة 
الن�شال وع����دم اال�شت�شالم ويف عام 
1955 ا�شتل����م القي����ادة �ش����الم ع����ادل 
وكانت فرتة �شعبة يف حياة احلزب، 
وكان �ش����الم ع����ادل يف ه����ذه اللحظة 
التاريخي����ة مع جلن����ة مركزية جديدة 
ا�شب����ح هن����اك توج����ه جدي����د للحزب 
باجت����اه، اوال �شيا�ش����ة �ش����الم ع����ادل 
املرن����ة والت����ي تنا�ش����ب تل����ك الفرتة، 
حيث ق����ام بالتوجه اىل مللم����ة �شتات 
املنا�شلني املارك�شي����ني وال�شيوعيني 
احل����زب  برنام����ج  يف  و�ش����ع  لذل����ك 
ق�شية مل �شم����ل احلزب من جديد يف 

اط����ار واحد، ومتكن �ش����الم عادل من 
حتقي����ق م�شعاه الذي يعترب مهما يف 

تاريخ احلزب".
للح����زب  املركزي����ة  اللجن����ة  ع�ش����و 
ال�شيوعي ف����اروق فيا�ض، ق����راأ كلمة 
احل����زب يف ا�شت����ذكار ال�شهي����د �شالم 

عادل، ومنها:
ان����ه "مت����ر علين����ا الذك����رى ال�شت����ون 
على ا�شت�شهادك البطويل و�شمودك 
�شرخ����ة  تعي����د  كاأن����ك  اال�شط����وري، 
بروميثيو�ض حني قال: )كونوا على 
ثق����ة م����ن انن����ي مل ا�شتب����دل م�شريي 
التع�����ض بعبوديتك����م الذليلة(، بوجه 
ب�شاع����ة جالدي����ك الذي����ن ال جتمعه����م 
�ش����وى خيانة الوط����ن وتقدمي خرية 
ابنائ����ه قراب����ني الأولي����اء نعمته����م من 
الداخ����ل واخل����ارج، اع����داء احلري����ة 
در�ش����ا  كن����ت  والتق����دم،  وامل�ش����اواة 
بليغا يف الت�شحي����ة من اجل املبادئ 
ال�شامي����ة وحب الوط����ن والدفاع عن 
كادحيه وفقرائ����ه وجنما ي�شاف اىل 

كوكبة من قادة حزبنا ومنا�شليه".
م����ن جهت����ه ق����ال د. عب����د الل����ه حمي����د 
العتاب����ي ان����ه "امتاز تاري����خ العراق 
بن����درة الزعام����ات التاريخي����ة عل����ى 
الرغ����م من طول ف����رتة تاريخ العراق 
املعا�شر، وهذه ا�شكالية كبرية، كان 
النظ����رة اىل �ش����الم ع����ادل باعتب����اره 
ميث����ل زعام����ة �شيوعي����ة وه����ذا االمر 
كان����ت  زعامت����ه  ان  حي����ث  مغل����وط، 
عراقي����ة وطني����ة، هذا الرج����ل ا�ش�ض 
الأ�ش����ول الزعامة العراقية، وهو ابن 
مدين����ة النجف التي متتاز بال�شيا�شة 
والدين والفقه وحتتوي على الكثري 
م����ن االجنا�����ض ووال����ده كان معمم����ا 

مو�شويا وحوزويا".
وب����ني انه "حني ق����راأت عنه عرفت ان 
لديه عقلية �شرتاتيجية تنظيمية غري 
موج����ودة ف�شال ع����ن امتالكه االبداع 
واالبت����كار ومن����ذ �شب����اه، وهو خلق 

للزعامة".
الباح����ث د. �شي����ف عدن����ان وج����ه يف 
بداية حديث����ه ال�شك����ر ملوؤ�ش�شة املدى 
عل����ى ح�ش����ن اال�شت����ذكار ل�شخ�شي����ة 
مهم����ة، قال عنها حنا بطاطو بانه كان 
وراء اعادة توحيد احلزب ال�شيوعي 
العراقي فق����د كان هناك جناحان قادا 
احلزب ال�شيوعي العراقي يف فرتات 
تاريخي����ة وحمطات �شعب����ة، الثالثي 
االول الذي كان ميثله هم فهد وحازم 
مثله����ا  الثاني����ة  واملعادل����ة  و�ش����ارم 
�شالم ع����ادل وعامر عب����د الله وجمال 
ف����رتة  ج����اءوا  والذي����ن  احلي����دري، 

اخلم�شينيات وهي الفرتة اال�شد".
وا�ش����اف �شي����ف ان �شالم ع����ادل ولد 
يف مدينة النجف عام 1922، ولي�ض 
ع����ام 1924 كما ذكر حن����ا بطاطو يف 
كتابه عن الع����راق، م�شيفا  يف �شرية 
�ش����الم عادل نق����راأ انه  اكم����ل درا�شته 
فالتح����ق  واملتو�شط����ة،  االبتدائي����ة 
ب����دار املعلم����ني االبتدائي����ة يف بغداد 
معلم����ا  عمل����ه  واثن����اء   ،1940 ع����ام 
احل����زب  اىل  ان�ش����م  الديواني����ة  يف 

ال�شيوعي العراقي.
وا�شار القي�شي اىل الدور الكبري الذي 
لعب����ه �شالم ع����ادل يف تاري����خ احلزب 
ال�شيوع����ي العراقي حي����ث  كان لعقد 
املوؤمتر الع�شري����ن للحزب ال�شيوعي 
ال�شوفيت����ي يف �شب����اط 1956 اإ�شافة 

الكومنفور"مكت����ب  منظم����ة  حل����ل 
االنباء لالحزاب ال�شيوعية واحزاب 
العمال"  يف ال�شابع ع�شر من ني�شان 
1956 انعكا�ش����ا وا�شح����ا واأثرا بّينا 
يف و�ش����ع ح����د لالن�شقاق����ات وجم����ع 
ال�شيوعي����ني العراقي����ني ثاني����ة حتت 
مظل����ة واحدة. كما كان ل����ه دور كبري 
ال�شيوعي����ة  احلرك����ة  توحي����د  يف 
واالع����رتاف  اخلالف����ات  وتنا�ش����ي 
بن����اء  ا�شتط����اع  حي����ث  باالخط����اء.. 
احل����زب م����ن جدي����د ووح����د �شفوفه 
بعد عدد م����ن االن�شقاقات التي طالته 
ب�شبب بع�ض مواق����ف القيادات التي 
تل����ت اع����دام يو�ش����ف �شلم����ان )فهد(، 
ففاو�����ض الكت����ل املن�شق����ة عن احلزب 
واع����اد دجمها يف احل����زب )مثل راية 
ال�شيوعي����ني(،  ووح����دة  ال�شغيل����ة 
املركزي����ة  احل����زب  جري����دة  وكان����ت 
ال�شرية هي )القاع����دة(، فغري ا�شمها 
اىل احت����اد ال�شع����ب لتالئ����م التط����ور 

اجلديد يف م�شرية احلزب.
وتط����رق �شيف القي�شي اىل الظروف 
الت����ي ادت اىل اعتق����ال �ش����الم ع����ادل 
وا�شت�شهاده بعد انق����الب �شباط عام 
االنق����الب  قي����ادة  ان  موؤك����دا   1963
اآذار  م����ن  ال�شاب����ع  ي����وم  يف  اعلن����ت 
1963 بيان����ا بتنفي����ذ حك����م االع����دام 
ب�ش����الم عادل مع اثن����ني من رفاقه يف 
قي����ادة احل����زب ال�شيوع����ي العراقي. 
كتب����ه  حزب����ي  توجي����ه  اآخ����ر  كان  و 
مواجه����ة  يف  وه����و  ع����ادل  �ش����الم 
االنقالبي����ني قب����ل اعتقال����ه ب�شاعات، 
هو تقييمه الحداث 8 �شباط، بعنوان 

)مالحظات اولية(.

عن  رم��زي  �شهري  امل�شرية  الفنانة  ك�شفت 
�شلتها  انقطاع  يف  متثلت  ك��ربى  م��ف��اج��اأة 
وال��ده��ا،  وف��اة  منذ  اإخوتها  م��ع  ت��ام  ب�شكل 
اإىل  م�شرية  ب��ه،  اخلا�ض  امل��رياث  وت��وزي��ع 
الفنانة  �شيئا. واأكدت  كونها ال تعرف عنهم 
امل�شرية اأنها يف حياتها مل تر والدها �شوى 
 13 ال�  يف  وقتها  وكانت  فقط،  واح��دة  مرة 
باأي  ت�شعر جتاهه  تكن  لذلك مل  من عمرها، 

�شيء.
واأ�شارت اإىل اأنها بعد وفاة والدها، رف�شت 

ت�شلم ح�شتها من املرياث، وتنازلت عنه اإىل 
تت�شلم  اأن  ترف�ض  الأنها  ال�شغرية،  اأختها 
مل  اأن��ه��ا  مبينة  ب��ه،  لها  ع��الق��ة  ال  ���ش��يء  اأي 
فلماذا  معه  تتوا�شل  اأو  والدها  تعرف  تكن 

حت�شل على مرياثه؟
ويف حال توا�شل والدها معها بعد ال�شهرة 
�شهري  اأكدت  الفنية،  االأعمال  يف  وامل�شاركة 
جمال  يف  م�شاركتها  يرف�ض  كان  اأنه  رمزي 
معا،  يتوا�شال  مل  لذلك  باالأ�شا�ض،  التمثيل 

كما اأن والدتها عو�شتها عن غياب والدها.

اأ���ش��ب��ح رج���ل االأع���م���ال 
ال���������ش����ع����ودي م�����ش��رف 
اأغلى  �شاحب  الغامدي 
ت����ذك����رة ب���ت���اري���خ ك���رة 
ال��ق��دم، ب�����ش��رائ��ه ت��ذك��رة 
اخليال"  "فوق  قيمتها 
وح�����������ش�����ور م�����ب�����اراة 
وال��ه��الل  الن�شر  جن��وم 
وباري�ض  ال�����ش��ع��ودي��ني، 
�شان جريمان الفرن�شي.

واأع������ل������ن امل�������ش���ت�������ش���ار 
ب������ال������دي������وان امل���ل���ك���ي 
اآل  ت���رك���ي  ال�������ش���ع���ودي 
الهيئة  رئ��ي�����ض  ال�����ش��ي��خ 
ال��ع��ام��ة ل��ل��رتف��ي��ه، ف��وز 
مبزاد  الغامدي،  م�شرف 
اخليال"  "فوق  ت��ذك��رة 
اإىل  املبلغ  و�شل  بعدما 
10 ماليني ريال �شعودي 
م���ل���ي���ون   2.7( ن����ح����و 
اإىل  ���ش��ت��ذه��ب  دوالر(، 
من�شة اإح�شان اخلريية.

وم����ن����ح����ت ال����ت����ذك����رة 
اأُطلق  التي  "الذهبية" 
"فوق  ا�����ش����م  ع���ل���ي���ه���ا 
م�������ش���رف  اخليال"، 
ال������غ������ام������دي ف���ر����ش���ة 
امل�������ش���اه���دة ع����ن ق���رب 

الربتغايل  النجم  ولقاء 
ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و رون���ال���دو 
املكون  الفريق  قاد  الذي 
م������ن جن��������وم ال���ن�������ش���ر 
وال��ه��الل، وجن��وم فريق 
ب��اري�����ض ���ش��ان ج��ريم��ان 

ب���ق���ي���ادة االأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
ل���ي���ون���ي���ل م���ي�������ش���ي، يف 
مو�شم  "كاأ�ض  م���ب���اراة 
ج��رت  ال��ت��ي  الريا�ض" 
ملعب  ع��ل��ى  اخل��م��ي�����ض، 

الدويل". فهد  "امللك 
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�ش���درت عن دار امل���دى رواية كومنويل���ث للروائية االمريكية 
اآن بات�شي���ت، وه���ي روايتها ال�شابعة ن�شرت ع���ام 2016 تبداأ 
الرواي���ة بقبلة غري م�شروعة توؤدي اىل عالقة غرامية تت�شبب 
بدم���ار عائلتني.. االأحداث ت���دور يف �شتينيات القرن املا�شي 
وت�شتغ���رق اك���ر م���ن 50 عام���ا. �شحيف���ة وا�شنط���ن بو�شت 
و�شفت الرواية بانها ق�شة ملحمية، وقائع مرتامية االطراف 
لالح���داث والعالق���ات موزع���ة على ع�ش���رات الف�ش���ول، لقد 
طغت احداث املا�شي عل���ى خطوط الق�شة احلالية فامل�شاهد 
االك���ر حداثة فيه���ا موجودة ا�شا�شا كمدخ���ل اىل الذكريات 
القدمي���ة.. اآن بات�شيت ح�ش���دت الكثري من اجلوائز االدبية 
ابرزه���ا جائزة كافكا وجائزة فوكرن. وتعد الروائية االكر 

مبيعا يف امريكا. 

انعقدت قمة كرة القدم لبلدان 
اخلليج العربي، وعلى جدولها 

بند واحد هو حمبة العراق. كانت 
هناك ق�شية واحدة �شغلت جميع 

�شيوف هذه القمة الكروية ا�شمها 
اهايل الب�شرة وكيف ا�شتطاعوا 

ان يقدموا �شورة العراق املعافى.
باالأم�ض كنت اأتابع ردود االأفعال 

على م�شهد املطربة االماراتية 
احالم وهي ت�شع العلم العراقي 

على را�شها ، واأقراأ ما كتبه 
مدونون عن هذا امل�شهد. املطربة 
التي قررت ان ت�شارك العراقيني 

�شعادتهم قالت ب�شوت دافئ : اأنا 
ابنة االإمارات، ابنة زايد، جئت 

اإىل اأهلي اأهل العراق، بعدها 
ينطلق �شوتها مغردًا: حبي اإلك 

بالفطرة.. تقريبًا اإنت يف دمي.. 
يابو احل�شارة الكربى.. حبي 

اإلك ما ينتهي.. ي�شبه وجه بغداد 
وقت القمرة.. كتب يل قارئ 
عزيز من الب�شرة يقول: لقد 

�شعرت بهوة عميقة يف نف�شي، 
وراأيت يف كلماتها تعوي�شًا عن 

�شنوات �شاعت من مدينتي ب�شبب 
�شيا�شات �شعت اإىل متزيق روح 

االأخوة بيننا وبني اأهايل اخلليج.
ما قالته الفنانة اأحالم وما 

�شاهدناه على �شا�شة اأبو ظبي 
اأو يف قناة الكا�ض القطرية او 

على �شا�شة الف�شائيات ال�شعودية 
والكويتية والبحرينية والعمانية 
واليمنية ، وما قراأناه يف  تغريدة 
حاكم دبي ال�شيخ حممد بن را�شد 

التي قال فيها: "فرح العراق اليوم 
بعد طول �شرب وانتظار وفرحت 

معه ال�شعوب والقلوب، كلنا 
اليوم عراقيني يف الفرحة، كلنا 
اليوم عراقيني يف االنت�شار"، 
هو �شوت املحبني احلقيقيني، 
�شوت اأكر رقيًا من االأ�شوات 

التي ال تريد لهذه البالد اال�شتقرار 
والتنمية. اإنها اأحاديث تقول 

للجميع اأحتدى اأن يكون هناك 
من ال يحب العراق الذي هو 

يف "القلوب دائمًا"، على نحو 
ت�شبح اأمامه كل ادعاءات اأن هناك 

من يطمح خلطف دور العراق 
معها جمرد نكتة �شاذجة، تلوكها 
األ�شنة ال تقدر حجم وقيمة بالد 

الرافدين.
ما قاله االإماراتي وال�شعودي 

والبحريني والكويتي والعماين 
واليمني والقطري وهم يتحدثون 

عن طيبة اأهل الب�شرة وكرمهم 
الذي فاق الو�شف هو نوبة 

حنني اإىل العراق كما ينبغى له 
اأن يكون، كبريًا، فتيًا، �شاخمًا، 

مرفوع الراأ�ض، متدفقًا باحليوية 
والعطاء، ال يتح�ش�ض راأ�شه طوال 

الوقت، وال ين�شغل بالنظر يف 
املراآة طوياًل ذعرًا من التجاعيد 

وعالمات الرتهل.
اإن �شورة العراق الذي ي�شافح 

اجلميع، هي ال�شورة التى 
يحتاجها العراقيون االآن، 

وينبغى اأن نبحث عنها ونثبتها 
وجنذرها فى اأعماق اجلميع، 

العراق بلد الت�شامح، وبالد 
االلتقاء احلميم بني كل االأديان 

والثقافات واحل�شارات، ومن ثم 
فنحن االآن اأمام ا�شتحقاق وطني 
وح�شاري واجتماعي، يف حلظة 
تبدو مواتية للغاية لكي يت�شالح 

العراق مع نف�شه، وي�شرتد 
�شخ�شيته التي �شاعت وامنحت 

بفعل �شل�شلة من اجلرائم 
ال�شيا�شية والطائفية.

�شكرا الحالم التي اثبتت ان 
الفنان احلقيقي هو الذي يحول 

فنه اىل ر�شالة حمبة و�شالم .

عذوبة كلمات �أحالم 

كومنويلث 

 علي ح�سني

الطقس
اأعلنت الهيئ���ة العامة لالأنواء اجلوي���ة العراقية حالة 
الطق����ض لهذا اليوم )االأح���د( حيث اأك���دت اأن الطق�ض 
يف املنطق���ة الو�شط���ى �شيك���ون �شح���وًا م���ع بع����ض 
الغيوم، ودرجات احلرارة مقاربة لليوم ال�شابق، اأما 
مناطق اإقليم كرد�شتان وماجاورها  فالطق�ض �شيكون 
غائم���ًا، ودرج���ات احل���رارة مقارب���ة للي���وم ال�شابق، 
فيم���ا �شيك���ون الطق�ض يف املنطق���ة اجلنوبية �شبابيًا 

ودرجات احلرارة ترتفع قلياًل.
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 22 January 2023

( يحتفي بالذكرى 60 ال�ست�سهاد �سالم عادل بيت )
وجه التاريخ الالمع يف احلركة ال�سيوعية والوطنية

 �سعودي ي�سرتي التذكرة االأغلى �سهري رمزي: ال اأعلم �سيئًا عن اأ�سقائي 
بتاريخ كرة القدم

اقام بيت املدى يف �سارع املتنبي، ام�س االول اجلمعة، جل�سة احتفاء بالذكرى 60 ال�ست�سهاد ح�سني احمد 
الر�س��ي "�سالم عادل" �سكرتري احلزب ال�سيوعي العراقي اال�سبق، بح�سور نخبة من اال�ساتذة والباحثني 
االكادميي��ني. وقال الباح��ث رفعت عبد الرزاق يف معر���س تقدمي اجلل�سة انه "بعد اي��ام �ستمر الذكرى 
60 حل��دث عراقي موؤمل، ح��دث اقرتن كثريا بالدم، انه انقالب 8 �سباط اال�س��ود، ويعد هذا التاريخ لدى 

الباحثني العراقيني من االحداث اجل�سيمة ب�سبب ما اقرتن به من �سور الدماء والقتل".
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