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 بغداد/ نباأ م�صرق

�سكت اللجنة القانونية النيابية من ال�سراعات ال�سيا�سية 
وتاأثريها على اإقرار الت�سريعات، موؤكدة تهيئة عدد كبري 
م����ن املقرتحات وامل�س����اريع بغي����ة اقرارها خ����ال الدورة 
احلالي����ة. وقال ع�س����و اللجنة اأوميد حممد يف ت�س����ريح 
اإىل )امل����دى(، اإن »عم����ل جمل�س النواب م�س����لول بالكامل 
ب�سبب ال�س����راعات ال�سيا�سية بني الكتل ال�سيا�سية وهذا 

اأثر على الداء الت�سريعي والرقابي«.
وتاب����ع حممد، اأن »اللجن����ة القانونية لديها اكرث من 170 
م�س����روع ومق����رتح قان����ون معط����ل ومرتاكم عل����ى طاولة 
اللج����ان الدائم����ة م����ن ال����دورات ال�س����ابقة واىل ال����دورة 
احلالي����ة«، مبينا ان »ت�س����ريع هذه القوان����ني يحتاج جوا 

مائما وا�ستقرارا يف داخل اروقة الربملان«.
ون����وه حمم����د، اإىل اأن »جمل�س النواب حلد الن يخ�س����ع 
اىل مب����داأ الغلبي����ة وال�س����راعات داخ����ل الربمل����ان تعطل 
من اجن����از بع�����س القوانني املهم����ة«، موؤك����دا ان »اللجنة 

القانونية حاولت قدر المكان و�سع جدولة للقوانني من 
الهم ثم املهم«.

ولفت اىل، اأنه »خال الف�س����ل الت�س����ريعي ال�س����ابق متت 
ق����راءة ع����دد م����ن القوان����ني املهمة مث����ل: قان����ون اخلدمة 
املدين، وقانون حقوق الرعاية الجتماعية، وقانون حل 

الع�سوائيات«.
وانتهى حممد، اإىل اأن »الف�سل الت�سريعي القادم ناأمل ان 
ينتهي باإقرار قانون املوازنة واخلدمة املدنية ��والقوانني 

التي مت�س حال املواطن«.
م����ن جانبه، ذكر ع�س����و اللجن����ة الآخر ع����ارف احلمامي، 
اأن »اللجنة القانونية النيابية تعمل على �س����ياغة العديد 
من م�س����اريع القوانني، واأهمها م�س����روع قانون ال�سمان 
اىل  اإ�س����افة  التقاع����د،  قان����ون  وم�س����روع  الجتماع����ي، 

م�سروع قانون املختارين«.
وتابع، اأنه »من املوؤمل اأن ي�س����ل م�سروع قانون املوازنة 
املالي����ة الحتادي����ة لع����ام 2023 من رئا�س����ة ال����وزراء اىل 

جمل�س النواب قبل انتهاء ال�سهر اجلاري«.

العدد )5356( ال�سنة الع�سرون - اخلمي�س )26( كانون الثاين 2023

�سيكولوجيا الإبهار الجماهيري بمواجهة غ�سل الآثام ال�سلطوي
6فار�س كمال نظمي يكتب:

5جبار رحيمة: اأعددُت اأّول درا�سة جدوى لخليجي الب�سرة ولم تكن بيئُتها موؤّهلة!

المرور: قرب العمل بم�سروع
اللوحات الموحدة

 بغداد/ المدى
اأعلنت مديرية املرور العامة قرب العمل مب�شروع اللوحات املوحدة للعجالت.

وق���ال مدي���ر اع���الم املرور زي���اد القي�ش���ي، اإن »م�ش���روع اللوح���ات املرورية 
املوحدة �شيتم العمل به قريبا«. واأ�شاف القي�شي، اأن »فتح املنطقة اخل�شراء 
اىل ان  القي�ش���ي  وا�ش���ار  �شاه���م يف ف���ك الزخ���م امل���روري بواق���ع 30 %". 
"معاجل���ات اخ���رى �شاهمت كثريا بالتخفيف ابرزه���ا التجديد على فر�ض 
القانون املروري، من ناحية حما�شبة كل من ي�شري بعك�ض اجتاه او الوقوف 

يف املناطق غري املخ�ش�شة للوقوف".

 بغداد/ تميم الح�صن

م���ن املتوق���ع ان يغ���ادر حمم���د ال�س���وداين 
اىل  اخلمي����س  الي���وم  احلكوم���ة  رئي����س 
العا�سمة الفرن�س���ية باري�س يف ثامن جولة 
خارجي���ة له منذ توليه ال�س���لطة قبل اقل من 

100 يوم.
الوىل  الزي���ارة  تتن���اول  ان  ويرج���ح 
لل�س���وداين اىل فرن�س���ا تخفي���ف ال�س���غوط 
عل���ى العراق مقابل و�س���اطة بغ���داد للحوار 

بني وا�سنطن وطهران.
باري����س  دور  يناق����س  ان  ي�س���تبعد  ل  كم���ا 
يف اع���ادة التفاو����س عل���ى اتفاقي���ة »الطار 
ال�س���رتاتيجي« التي يت���م احلديث عنها هذه 

اليام.
وع���رب ال�س���وداين ام�س يف مقالة ل�س���حيفة 
لومون���د الفرن�س���ية، ع���ن اأمل���ه ب���ان تك���ون 
زيارت���ه اإىل فرن�س���ا ب���ادرة خري وان ت�س���ع 

الأ�س�س ال�سحيحة ل�سراكة م�ستدامة.
وبح�س���ب معلوم���ات وردت ل�)امل���دى( ف���ان 

الزيارة املتوقعة الي���وم اخلمي�س »لن تكون 
بعي���دة ع���ن ق�س���ية ارتف���اع ا�س���عار الدولر 

وتواجد القوات الأجنبية«.
ووفق تلك املعلومات من م�س���ادر �سيا�س���ية 
بغ���داد  موؤمت���ر  رع���ت  الت���ي  باري����س  ف���ان 
بن�س���خته الوىل والثاني���ة )موؤمت���ر ل���دول 
اجل���وار �س���اركت فيه دول اقليمية وفرن�س���ا 
يف 2021 و2022( كان���ت »لديه���ا م�س���روع 
يف ان تكون بغداد و�س���يطة يف ق�سية امللف 
النووي بني وا�س���نطن وطهران ودفع ايران 

بع���د ذل���ك للحوار ح���ول احلرب يف �س���رقي 
اوروبا ب�سبب عاقتها مع رو�سيا«.

وبح�س���ب مقالة لل�س���وداين يف ال�«لوموند« 
اكد الخري ان حكومت���ه: »اليوم اأكرث قناعة 
بروؤيته���ا لتطوير عاقات الع���راق الإقليمية 
والدولي���ة على اأ�س����س التع���اون والتوازن، 
والبتع���اد ع���ن �سيا�س���ة املح���اور، واعتماد 
�سيا�س���ة ال�س���راكة مع العديد من دول العامل 

ويف مقدمتها فرن�سا«.
 التفا�صيل �س3

ثامن جولة خارجية منذ توليه ال�صلطة قبل اأقل من 100 يوم

ال�سوداني اإلى فرن�سا.. تخفيف ال�سغوط 
وم�سير القوات الأجنبية �سمن الأجندة

 بغداد / المدى

رد زعي���م احل���زب الدميقراطي الكرد�س���تاين م�س���عود 
بارزاين، اأم�س الأربعاء، على قرار املحكمة الحتادية 

ب�ساأن ار�سال الأموال اىل اإقليم كرد�ستان.
وقال بارزاين يف ر�س���الة وجهها لل���راأي العام تابعتها 
)امل���دى(، انه "مرة اأخرى، ولاأ�س���ف، اأب���دت املحكمة 
الحتادي���ة العراقي���ة موقف���ًا عدائي���ًا اآخر جت���اه اإقليم 
كرد�س���تان، مبن���ع احلكوم���ة الإحتادي���ة م���ن اإر�س���ال 

الأموال التي كان يفرت�س اإر�سالها اىل الإقليم«.
واأ�س���اف: "امل�سكلة الرئي�س���ة هنا لي�ست املبلغ املايل، 
ب���ل يف النته���اك ال�س���ارخ للحق���وق واملب���ادئ، حيث 
يعل���م اجلميع اأن م�س���اركتنا يف ائت���اف اإدارة الدولة 
وت�س���كيل احلكوم���ة العراقي���ة اجلديدة، كان���ت قائمة 
وف���ق برنامج وا�س���ح ومف�س���ل ومتفق علي���ه من ِقبل 

جميع الأطراف«.
واأ�سار بارزاين اىل ان "ا�س���تحقاقات اإقليم كرد�ستان 

ه���ي ح���ق م�س���روع ل�س���عب كرد�س���تان، وج���زء م���ن 
الربنامج الذي مت التفاق عليه«.

واأو�س���ح: "لذا فاإن قرار املحكمة الإحتادية اليوم قبل 
اأن يكون �س���د اإقليم كرد�س���تان، هو قرار �س���د العملية 
ال�سيا�سية و�س���د احلكومة العراقية وبرنامج ائتاف 

اإدارة الدولة نف�سه«.
وب���ني ب���ارزاين: "م���ن امل�س���تغرب، اأن���ه كلما �س���نحت 
الفر�سة نحو جو اإيجابّي بني اإقليم كرد�ستان وبغداد، 
وظه���رت فر�س���ة حللحل���ة امل�س���اكل، عمل���ت املحكم���ة 
الإحتادية على الفور على اإجها�س تلك الفر�سة بقرار 

عدائي، مما اأدى اىل تعقيد امل�ساكل«.
وتابع: "من الوا�س���ح اأنها تنفذ اأجندة م�س���كوك فيها، 

فقد حلت حمل حمكمة الثورة يف النظام ال�سابق«.
ودعا بارزاين: "احلكومة العراقية والأطراف املكونة 
لئت���اف اإدارة الدول���ة اإىل بي���ان مواقفه���م جتاه هذه 
النته���اكات واملواق���ف املعادية الت���ي تتبناها املحكمة 

الحتادية �سد م�سالح العراق واإقليم كرد�ستان«.

بارزاني: التحادية تقو�ص فر�ص 
حل الخالفات بين المركز والإقليم  

ع�سرات القوانين جاهزة للمناق�سة 
خالل الف�سل الحالي

 ترجمة: حامد اأحمد

حت���دث تقرير اأمريك���ي عن رغبة عراقية وا�س���حة 
الب���اد،  يف  الجنبي���ة  بالق���وات  الحتف���اظ  يف 
م�س���ددًا عل���ى اأن احلكومة احلالية برئا�س���ة حممد 
�س���ياع ال�س���وادين حري�س���ة على اإدام���ة العاقات 
م���ع الولي���ات املتحدة.وذك���ر تقري���ر ملجل���ة فورن 
بولي�س���ي الأمريكية ترجمته )امل���دى(، اأن »العراق 
كان قبل  ثاث �سنوات م�ست على حافة اقدامه على 
طرد الق���وات الأمريكية وق���وات التحالف الأخرى 
الت���ي �س���اعدت يف هزمية م�س���لحي تنظي���م داع�س 

الرهابي من الباد عندما �سوت الربملان العراقي 
على قرار اعترب غري ملزم للحكومة ملطالبة القوات 
الأجنبية باملغادرة«.اأ�س���اف التقرير، اأن »التواجد 
الأمريكي، الذي بق���ي معلقا بخيط ما بني عراق ما 
قب���ل اجلائحة ودعوة �س���عيفة م���ن حكومة بغداد، 
يبدو حاليًا اأنه �س���يبقى هناك بكل تاأكيد«.واأ�س���ار، 
اإىل اأن »ذلك ات�سح بعد املقابلة التي اجراها رئي�س 
وزراء احلكومة اجلديدة حممد �س���ياع ال�سوداين 
وللمرة الأوىل مع �سحيفة غربية ال�سبوع املا�سي 
عندما اخرب �سحيفة )وول �سرتيت جورنال( بانه 
يري���د بقاء الق���وات الأمريكية، الت���ي يبلغ تعدادها 

2000 جن���دي يف البل���د، والت���ي تتواج���د هن���اك 
لتدري���ب الق���وات العراقي���ة يف قتالها �س���د داع�س 

وتطوير قدراتها يف امل�ستقبل«.
وق���ال ال�س���وداين لل�س���حيفة، »نح���ن نعتق���د انن���ا 
بحاج���ة لق���وات اجنبي���ة، اجتث���اث تنظي���م داع�س 

يحتاج ملزيد من الوقت«.
واأك���د التقرير، اأن »ال�س���وداين رغم دعم���ه العلني 
ملهم���ة القوات الأمريكية، التي تقيدت حركتها اكرث 
من���ذ ان اعل���ن العراق احلاق الهزمي���ة بداع�س عام 

2017 وتقل�س حجم القوات القتالية «.
 التفا�صيل �س2

تقرير اأميركي: رغبة عراقية ر�سمية ببقاء القوات الأجنبية
 ذي قار/ ح�صين العامل

ك�س���فت دائ���رة التحقيق���ات يف هيئ���ة النزاه���ة 
موؤخ���را عن 4 ملفات ه���در وتاعب باملال العام 
يف ذي ق���ار وذل���ك خ���ال �س���قف زمن���ي ام���ده 
�س���هر واح���د وهو ما يع���د حت���ركًا ملحوظًا يف 
ه���ذا املجال، وفيما ا�س���ارت اىل ه���در مليارات 
الدنانري والتاعب باأوراق ر�س���مية، ا�س���درت 

اوامر قب�س ق�سائية بحق عدد من املتهمني.
ور�س���دت )املدى( 4 ق�سايا ك�س���فت عنها هيئة 
النزاهة الحتادي���ة خال الفرتة من 23 كانون 

 2022 الول  كان���ون   22 اىل   2023 الث���اين 
تتح���دث عن �س���بط ه���در 3،4 ملي���ارات دينار 
باملال العام يف معمل من�سوجات ذي قار وهدٍر 
واإ�سراٍر باملال العام يف عمليَّات جتهيز و�سراء 

ٍة بقيمة  15 مليار. اأجهزٍة طبيَّ
هذا بالإ�س���افة اىل �س���دور اأم���ري قب�س بحق 
مدير ع���ام هيئة ا�س���تثمار ذي قار ال�س���ابق يف 
ق�س���يَّة خمالفات تتعلق بعقارات جرى طرحها 
لا�س���تثمار واحدثت �س���ررًا باأموال وم�سالح 
اجله���ة الت���ي يعمل فيه���ا، فيم���ا اأ�س���درت اأمرًا 
با�ستقدام قائممقام ق�ساء �سيد دخيل؛ ملُخالفته 

واجبات وظيفته وعدم رفع التجاوز على عقاٍر 
عائٍد اإىل دائرة عقارات الدولة.

وذكر بيان لهيئة النزاهة، اأن »دائرة التحقيقات 
دت تنفيذها عمليَّات �سبٍط حلالت  يف الهيئة اأكَّ
نًة  ه���دٍر للمال الع���ام يف حُمافظة ذي ق���ار«، ُمبيِّ
اأنَّ »مق���دار اله���در يف امل���ال الع���ام بل���غ قراب���ة 
)3،400،000،000( دين���ار«،  م�س���رية اإىل اأنَّ 
»فريق عمل مكت���ب حتقيق ذي قار، الذي انتقل 
اإىل معم���ل من�س���وجات ذي ق���ار، نّف���ذ عمليَّتي 

�سبٍط ُمنف�سلتني«.
 التفا�صيل �س2

�سهر خالل  قار  ذي  في  العام  بالمال  للتالعب  ملفات   4

 بغداد/ ح�صين حاتم

�س���دد خمت�سون على �س���رورة ا�س���تثمار اليرادات املالية 
الناجم���ة ع���ن ال�س���ادرات النفطي���ة يف ت�س���غيل القط���اع 
اخلا����س، ودفعه���ا نحو تنوي���ع اليرادات وع���دم العتماد 

على القت�ساد الريعي فقط.
وحق���ق العراق خ���ال الع���ام 2022، عائ���دات مالية باأكرث 
م���ن 115 مليار دولر جراء ت�س���دير النف���ط اخلام، لتكون 

الأعلى منذ �سنوات بح�سب وزارة النفط.
ووف���ق الأرقام، فقد بلغ معّدل الت�س���دير اليومي 3 مايني 
و320 األ���ف برميل، وهو ما جمموعه ملي���ار واحد و211 

مليونا و800 األف برميل لعام كامل.
ويقول الباحث يف ال�س���اأن النفطي حم���زة اجلواهري، اإن 
"العراق ي�س���تفيد ب�س���كل كبري من عائدات ارتفاع ا�سعار 

النف���ط"، م�س���تدركا "لك���ن حت���ى الن ال�س���عب مل ي���ر منها 
�سيئا".

واأ�س���اف اجلواهري، اأن "الذي مر به ال�سعب كان خمتلفا 
عن ال�س���نوات ال�س���ابقة كزي���ادة ال�س���عار، ال���ذي انعك�س 

�سلبيًا على ال�سعب".
وراأى، اأن "الع���راق يحت���اج اىل تطوي���ر وحتديث موانئه 
الت�س���ديرية عل���ى اخللي���ج العرب���ي لرفع هذه ال�س���ادرات 

النفطية مبا يتاءم مع انتاجه النفطي".
ودعا الباحث بال�س���اأن القت�س���ادي، احلكوم���ة اىل "النظر 
ب�سكل واقعي للمواطن الب�سيط وا�ستثمار هذه الزيادة يف 

م�ساريع دعم املواطن".
بدوره، يقول املخت�س بال�ساأن القت�سادي �سياء املح�سن، 
اإن "الي���رادات الناجت���ة عن ال�س���ادرات النفطية اأنع�س���ت 

القت�ساد العراقي".

وا�س���اف املح�س���ن، اأن "تلك الفوائ�س املالية املتحققة من 
اي���رادات النفط يجب ان ت�س���تثمر يف م�س���اريع �س���ناعية 

تخدم القطاع اخلا�س".
و�سدد املخت�س بال�ساأن القت�سادي، على "�سرورة تنويع 
الي���رادات وع���دم العتماد على القت�س���اد الريعي ب�س���كل 
ت���ام". ولف���ت اىل، اأن "اي���رادات العام املا�س���ي م���ن النفط 
�س���تغطي جزءا كبريا من الربنام���ج احلكومي خال العام 

."2023
و�سدد املح�سن، على "�سرورة تعاون ال�سلطتني الت�سريعية 

والتنفيذية يف النهو�س بالقطاع النفطي وتطويره".
اإىل ذل���ك، يقول امل�ست�س���ار امل���ايل لرئي�س ال���وزراء، مظهر 
حمم���د �س���الح، اإن "الي���رادات النفطي���ة خ�س���عت لقيدين 
يف الت�س���رفات املالية ب�س���بب غياب قان���ون املوازنة للعام 
2022، الأول متث���ل باللتزام باملادة 13 من قانون الإدارة 

املالية رقم 6 ل�س���نة 2019 املعدل، والتي تق�سي بال�سرف 
بن�سبة 1/ 12 من اإجمايل امل�سروفات الفعلية امل�ستمرة اأو 
اجلارية يف املوازنة ال�س���ابقة املقدرة بنحو 115 تريليون 
دينار )70 مليار دولر(". واأ�س���اف اأن "القيد الثاين يعود 
اإىل التخ�سي�س���ات ال���واردة يف القان���ون الط���ارئ لاأم���ن 
الغذائي والتنمية رقم 2 ل�سنة 2022، البالغة 25 تريليون 
دينار )17 مليار دولر(، مما يعني اأن اإجمايل م�س���روفات 

عام 2022 يبلغ 140 تريليون دينار )88 مليار دولر(".
واأ�س���ار �س���الح اىل اأن "الفائ�س املايل املتبقي من اإيرادات 
دولر(،  ملي���ار   18.5( دين���ار  تريلي���ون   27 ه���و   2022

و�سيكون ر�سيدا افتتاحيا يف موازنة 2023".
واأعلنت وزارة النفط، اأم�س الأول الثاثاء، عن ال�سادرات 
النفطية ل�سهر كانون الأول املا�سي. وذكر املكتب الإعامي 
لل���وزارة يف بي���ان اأن "كمية ال�س���ادرات م���ن النفط اخلام 

برمي���ًا،  و)459(  األف���ًا  و)281(  ماي���ني   )103( بلغ���ت 
باإي���رادات بلغ���ت )7( ملي���ارات و)708( ماي���ني و)556( 

األف دولر".
واأ�س���ار اىل اأن "جمم���وع الكمي���ات امل�س���درة م���ن النف���ط 
اخلام ل�س���هر كان���ون الأول املا�س���ي من احلق���ول النفطية 
يف و�س���ط وجنوبي العراق بلغت )100( مليون و)735( 
األف���ًا و)151( برمي���ًا، فيم���ا كان���ت الكميات امل�س���درة من 
نف���ط كرك���وك عرب ميناء جيه���ان )2( ملي���ون و)223( األفًا 

و)338( برميًا".
واأ�س���اف اأن "معدل �س���عر الربميل الواحد بلغ )74.636( 
دولرًا"، مبين���ًا اأن "الكميات امل�س���درة ق���د مت حتميلها من 
قب���ل )36( �س���ركة عاملي���ة م���ن جن�س���يات عدة، م���ن موانئ 
الب�س���رة وخور الزبري والعوام���ات الأحادية على اخلليج 

وميناء جيهان الرتكي".

دع������وات ل���س��ت��ث��م��ار الإي����������رادات ال��ن��ف��ط��ي��ة ف���ي ت�����س��غ��ي��ل ال���ق���ط���اع ال��خ��ا���ص 

مظاهرة اأمام البنك المركزي للمطالبة بتخفي�ض �سعر �سرف الدوالر.. عد�سة: محمود روؤوف
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التواج���د   " اأن  التقري���ر،  اأ�ش���اف 
االأمريك���ي، ال���ذي بقي معلق���ا بخيط ما 
ب���ن ع���راق م���ا قب���ل اجلائح���ة ودعوة 
�ش���عيفة من حكومة بغداد، يبدو حاليًا 

اأنه �شيبقى هناك بكل تاأكيد".
بع���د  ات�ش���ح  "ذل���ك  اأن  اإىل  واأ�ش���ار، 
املقابل���ة الت���ي اجراه���ا رئي����س وزراء 
�ش���ياع  حمم���د  اجلدي���دة  احلكوم���ة 
ال�ش���وداين وللمرة االأوىل مع �شحيفة 
غربي���ة اال�ش���بوع املا�ش���ي عندما اخرب 
�شحيفة )وول �ش���ريت جورنال( بانه 
يري���د بق���اء الق���وات االأمريكي���ة، الت���ي 
يبل���غ تعدادها 2000 جن���دي يف البلد، 
والتي تتواج���د هناك لتدري���ب القوات 
العراقية يف قتالها �شد داع�س وتطوير 
قدراتها يف امل�شتقبل". وقال ال�شوداين 

لل�ش���حيفة، "نح���ن نعتق���د انن���ا بحاجة 
لق���وات اجنبية، اجتث���اث تنظيم داع�س 
يحتاج ملزيد من الوقت". واأكد التقرير، 
اأن "ال�ش���وداين رغم دعمه العلني ملهمة 
القوات االأمريكية، التي تقيدت حركتها 
اكرث منذ ان اعلن العراق احلاق الهزمية 
حج���م  وتقل����س   2017 ع���ام  بداع����س 
الق���وات القتالي���ة، فاإنه���ا ب���دت كانتقالة 
تعك����س  بغ���داد  يف  للتوج���ه  مفاجئ���ة 
حت���ركا ثابتا باجتاه وا�ش���نطن �ش���هدته 
ال�شنوات االخرية". ويقول م�شوؤولون 
امريكيون �ش���ابقون اإن روؤ�ش���اء وزراء 
حكوم���ات �ش���ابقة يرج���ع عهده���ا لفرة 
حك���م ع���ادل عب���د امله���دي كان���ت توؤك���د 
دعمه���ا، يف اجتماعات مغلقة، على بقاء 

مهام القوات االأمريكية.
م�شوؤول رفيع �شابق لدى اإدارة حكومة 
ترام���ب حت���دث، طالبا عدم ذكر ا�ش���مه، 

عن املناق�ش���ات التي كان���ت جتري وراء 
عراقي���ن  م�ش���وؤولن  ب���ن  الكوالي����س 
وام���ريكان، بالق���ول  "كلم���ا كان هن���اك 
اجتم���اع مغل���ق، كان���وا يقول���ون، نحن 
ندعمك���م 100%، نحتاج لقوات اأمريكية 
هنا، ل�ش���مان هدفن يف احل���اق هزمية 
دائم���ة بتنظي���م داع�س وكذل���ك احلد من 

نفوذ ايران اأي�شا".
واأ�شاف امل�شوؤول بقوله، "ولكن عندما 
ي�ش���بح االجتم���اع علني���ا تك���ون هن���اك 
تعدي���الت على تل���ك االأمور متا�ش���يا مع 
الو�ش���ع". ونوه التقري���ر، اإىل اأن "هذا 
التح���رك جاء بع���د ان �ش���عد البنتاغون 
بقت���ل  الع�ش���كرية  وت���رية حملت���ه  م���ن 
او اعتق���ال قيادي���ي وم�ش���لحي داع����س 
يف �ش���وريا، كم���ا اوردت ذلك �ش���حيفة 
)وول �ش���ريت جورن���ال( يف تقرير لها 
يف كان���ون االأول، حيث كانت الواليات 

املتحدة قلقة من انت�شار تطرف التنظيم 
االإرهابي لبلدان اأخرى ه�شة كما ح�شل 
يف انتقال تنظيم داع�س من �شوريا اىل 

العراق عام 2014".
قال ال�شوداين لل�شحيفة االأمريكية انه 
قلق جدا من احتمالية اخراق التنظيم 
االإرهابي للح���دود العراقية مرة اأخرى 

من خالل خالياه يف �شوريا.
ويع���ود التقري���ر ليو�ش���ح للتنظيم "ما 
ت���زال هن���اك حت�ش���ينات يف حمافظ���ة 
االنب���ار الغربي���ة م���ع موؤ�ش���رات الإبداء 
تواجد ل���ه يف ال�ش���مال اأي�ش���ا وكان قد 
اأعلن م�ش���وؤوليته ع���ن تفجريات اأخرية 

قرب بغداد".
وزاد، "رغ���م ان���ه يواج���ه �ش���غطا م���ن 
جهات �شيعية مت�ش���ددة، فان ال�شوداين 
ال���ذي يحظى بدع���م االطار التن�ش���يقي 
يف الربمل���ان، قد ب���داأ با�ش���تخدام قوات 

مكافح���ة االإرهاب النخبة للق�ش���اء على 
عمليات تهريب العملة اىل ايران".

تط���ور  ه���و  "ذل���ك  اأن  التقري���ر،  وراأى 
اآخر من �ش���اأنه ان ير�ش���ي �شناع القرار 
يف وا�ش���نطن، وكذلك مبع���وث الرئي�س 
االأمريك���ي جو باي���دن اخلا����س ملنطقة 
ال���ذي مت الرحي���ب  ال�ش���رق االأو�ش���ط 
تل���ت  الت���ي  االأي���ام  يف  بغ���داد  يف  ب���ه 
ت�ش���ريحاته العاجلة بخ�شو�س تواجد 

القوات االأمريكية".
وي�ش���يف امل�ش���وؤول ال�ش���ابق يف اإدارة 
ترام���ب بالقول، اإن "عل���ى العراقين ان 
يحقق���وا الت���وازن، ولكنه���م يف الوقت 
نف�شه بحاجة لدعم م�شتمر من الواليات 
املتح���دة، نح���ن ل�ش���نا ب�ش���دد التدخ���ل 
بنظامه���م ال�شيا�ش���ي، نحن هن���اك فقط 
جلعلهم اكرث اإمكانية وقدرة �ش���د العدو 
امل�شرك داع�س من ان يعود من جديد".

"احتمالي���ة  ع���ن  التقري���ر،  وحت���دث 
احل�ش���ول عل���ى مزيد م���ن امل�ش���اعدات 
االمريكي���ة وتوري���د عمل���ة دوالر اأك���رث 
للبل���د، وعالق���ة اكرث ان�ش���جاما �ش���بيهة 
بعالق���ات وا�ش���نطن مع بل���دان اخلليج، 
كان���ت مبثابة حمفز كبري له���ذا التحول 
م���ع  "حت���ى  واأو�ش���ح،  العالق���ة".  يف 
ت�ش���ريحات ال�ش���وداين التي ت�شري اىل 
بق���اء الق���وات االأمريكي���ة ، ف���ان خرباء 
قلقون من ان ع���دم اكراث اإدارة بايدن 
االأمريكي���ة  العراقي���ة-  العالق���ة  ب�ش���اأن 
�ش���ترك البنتاغون غري مهياأ لال�شتفادة 

من هذه الفر�شة".
ا�ش���تدرك التقري���ر، اأن "هذا ق���د يتغري، 
حيث ا�شارت )الوول �شريت جورنال( 
اىل ان ال�ش���وداين يخطط الإر�ش���ال وفد 
يف  املقب���ل  �ش���باط  يف  وا�ش���نطن  اىل 
حماول���ة لتهيئ���ة الطري���ق الجتم���اع مع 

بايدن يف وقت الحق من هذا العام".
اإدارة  يف  ال�ش���ابق  امل�ش���وؤول  واأردف   
ترام���ب بالق���ول، "اعتقد على م���ا يبدو 
ان امل�شكلة االأكرب بالن�شبة لقيادة قوات 
التحال���ف هي ان���ه ال توجد هناك اطالقا 
اأي���ة خط���ة او روؤي���ة مل���ا �ش���تكون علي���ه 
اأو املفر����س ان تك���ون علي���ه العالق���ة 
والوالي���ات  الع���راق  ب���ن  امل�ش���تقبلية 

املتحدة".
عن: موقع )الفورن بول�سي(

تقرير اأميركي: رغبة عراقية ر�سمية ببقاء القوات 
الأجنبية في البالد

 ذي قار/ ح�سين العامل

ف���ي هيئ���ة  التحقيق���ات  دائ���رة  ك�ش���فت 
ه���در  ملف���ات  ع���ن 4  النزاه���ة موؤخ���را 
وتالع���ب بالمال العام ف���ي ذي قار وذلك 
خالل �شقف زمني امده �شهر واحد وهو 
م���ا يعد تحركًا ملحوظًا في هذا المجال، 
ملي���ارات  ه���در  ال���ى  ا�ش���ارت  وفيم���ا 
الدناني���ر والتالع���ب ب���اأوراق ر�ش���مية، 
ا�شدرت اوامر قب�س ق�شائية بحق عدد 

من المتهمين.
ور�شدت )المدى( 4 ق�شايا ك�شفت عنها 
هيئ���ة النزاه���ة االتحادية خ���الل الفترة 
م���ن 23 كان���ون الثان���ي 2023 ال���ى 22 
كانون االول 2022 تتحدث عن �ش���بط 
ه���در 3،4 ملي���ارات دينار بالم���ال العام 
ف���ي معم���ل من�ش���وجات ذي ق���ار وهدٍر 
���ات  ف���ي عمليَّ الع���ام  بالم���ال  واإ�ش���راٍر 
ٍة بقيمة  15  تجهيز و�ش���راء اأجه���زٍة طبيَّ

مليار دينار.
هذا باالإ�ش���افة عن �ش���دور اأمري قب�س 
بحق مدير ع���ام هيئة ا�ش���تثمار ذي قار 
ال�ش���ابق ف���ي ق�ش���يَّة مخالف���ات تتعل���ق 
لال�ش���تثمار  طرحه���ا  ج���رى  بعق���ارات 
وم�ش���الح  باأم���وال  �ش���ررًا  واحدث���ت 
الجه���ة التي يعم���ل فيها، فيما اأ�ش���درت 
اأم���رًا با�ش���تقدام قائممقام ق�ش���اء �ش���يد 
وظيفت���ه  واجب���ات  لُمخالفت���ه  دخي���ل؛ 
وع���دم رفع التجاوز عن عق���اٍر عائٍد اإلى 

دائ���رة عقارات الدولة. وذكر بيان لهيئة 
ف���ي  التحقيق���ات  "دائ���رة  اأن  النزاه���ة، 
���دت تنفيذه���ا عمليَّات �ش���بٍط  الهيئ���ة اأكَّ
لح���االت هدٍر للم���ال العام ف���ي ُمحافظة 
نًة اأنَّ مقدار الهدر في المال  ذي ق���ار، ُمبيِّ
العام بل���غ قراب���ة )3،400،000،000( 
دين���ار"،  م�ش���يرة اإل���ى اأنَّ "فري���ق عمل 
مكت���ب تحقيق ذي قار، ال���ذي انتقل اإلى 
معمل من�ش���وجات ذي قار، نّفذ عمليَّتي 

�شبٍط ُمنف�شلتين".
ه " تمَّ خالل العمليَّة االأولى  ُمو�ش���حًة اأنَّ
�ش���بط اأولي���ات عق���د تجهي���ز �ش���فائح 
ال���دروع التي تعاق���د عليه���ا المعمل مع 
ة في العام 2019  اإحدى ال�شركات العامَّ
 )2،400،000،000( ق���دره  بمبل���ٍغ 
ه "لم يتم الت�ش���رُّف  دينار"، الفتًة اإلى اأنَّ
بها لغاية االآن خالفًا للعقد، وقيام اإدارة 
المعمل بف�ش���خ عقد تجهي���ز)10،000( 
�ش���فيحة درع ر�ش���ائيًا، دون اّتخ���اذ اأّي 
����س  ���ا �ش���بَّب تكدُّ اإج���راٍء". واردف "ممَّ

�شها لال�شتهالك". ال�شفائح وتعرُّ
���ه "  وا�ش���تطردت الهيئ���ة ف���ي بيانه���ا اأنَّ
���ٍة ثاني���ٍة، ر�ش���د الفري���ق قيام  ف���ي عمليَّ
اإدارة المعم���ل ب�ش���راء ُموّلدت���ي كهرباٍء 
�ش���عة )kv500( بمبل���ٍغ اإجمال���يٍّ قدُرُه 
معم���ل  اإل���ى  دين���ار   )490،000،000(
الرا�ش���يل، عل���ى الرغ���م م���ن اأنَّ العم���ل 
���ا  ���ٌف في���ه ُمْن���ُذ الع���ام 2013؛ ممَّ ُمتوقِّ

." ت�شبَّب بهدٍر للمال العامِّ

وف���ي بي���ان �ش���ابق �ش���در نهاي���ة العام 
الما�ش���ي اعلنت هيئة النزاهة عن ر�شد 
ح���االت هدٍر واإ�ش���راٍر بالم���ال العام في 
ٍة،  ���ات تجهيز و�ش���راء اأجه���زٍة طبيَّ عمليَّ
ف�ش���اًل عن ح���االت تزوي���ٍر في ع���دٍد من 

دوائر محافظة ذي قار.
وا�ش���ارت دائ���رة التحقيقات ف���ي الهيئة 

ي الت���ي قام بها  ���ات التحرِّ اإل���ى اأنَّ عمليَّ
فري���ق عم���ل مكت���ب تحقيق ذي ق���ار في 
ُم�شت�ش���فى الح�ش���ين التعليمي، ك�ش���فت 
ع���ن وج���ود حاوي���اٍت كبي���رٍة متروك���ٍة 
 ،"2014 ع���ام  من���ذ  الُم�شت�ش���فى  ف���ي 
���ًة  طبيَّ اأجه���زًة  تح���وي  ه���ا  اأنَّ ن���ًة  ُمبيِّ
دوالٍر  ماليي���ن   )8،448،862( بقيم���ة 

ة  تعاقدت عل���ى تجهيزها ال�ش���ركة العامَّ
لت�شويق االأدوية والُم�شتلزمات الطبيَّة 

)HT( االألمانيَّة. �شركة  "كيماديا" مع 
التحقي���ق  "قا�ش���ي  ان  ال���ى  ه���ًة  ُمنوِّ
ة  الُمخت�سِّ ق���رر مفاتحة وزارة ال�ش���حَّ
الإج���راء التحقيق االإداري؛ لبيان وجود 
ُمخالفاٍت بعمليَّة التجهيز، وعدم اإدخال 

الم���واد مخزني���ًا". وتاب���ع البي���ان "في 
ة، اأفادت  ٍة ُمنف�ش���لٍة بدائرة ال�ش���حَّ عمليَّ
 SCAN( الدائرة ب�ش���بط اأوليَّات جهاز
PET( لم يتم اإدخاله الخدمة منذ �شرائه 
ع���ام 2019"، الفتًة اإلى اأنَّ الجهاز الذي 
تمَّ �ش���راوؤه بمبلغ )2،290،000،000( 
�س لالندثار؛ لعدم ا�ش���تفادة  دين���ار تعرَّ
الدائرة منه؛ نتيجة عدم اإدخاله للخدمة 
منذ تجهيزه ون�ش���به، االأم���ر الذي اأدَّى 

اإلى اإلحاق ال�شرر بالمال العام".
الميدان���يَّ  "الفري���ق  اأنَّ  البي���ان  واورد 
للمكتب ر�ش���د وج���ود تالع���ٍب وتزويٍر 
ف���ي كت���ٍب مزع���وٍم �ش���دورها عن ق�ش���م 
الحماي���ة االجتماعيَّة ف���ي ذي قار، وقام 
ي ف���ي ق�ش���م  اإث���ر ذل���ك باإج���راء التح���رِّ
)ك���ي  و�ش���ركة  ���ة  االجتماعيَّ الحماي���ة 
���ن من  ن���ًة اأنَّ " الفري���ق تمكَّ كارد(" ، ُمبيِّ
�ش���بط )30( كتابًا مزعومًا �شدوره عن 
الق�ش����م ُمعنون���ًا اإلى �ش����رك�ة )كي كارد( 
- مركز خ�دمة الزبائن؛ لغر�س اإ�ش���دار 
ٍة لُم�شتفيدي �شبكة الحماية  بطاقاٍت ذكيَّ
�ة". وفي بيان الحق �شدر في  االجتماعيَّ
منت�ش���ف ال�ش���هر الجاري ك�ش���فت هيئة 
النزاهة عن �ش���دور اأم���ري قب�س بحق 
مدير عام هيئة ا�شتثمار ذي قار ال�شابق  
وبين���ت اأنَّ "محكمة تحقيق النا�ش���ريَّة 
���ة بق�ش���ايا النزاهة، اأ�ش���درت  الُمخت�شَّ
اأم���ري قب�س بح���ق الُمدير الع���ام لهيئة 
ا�ش���تثمار ذي قار ال�شابق، في مو�شوع 

الُمخالف���ات الحا�ش���لة ف���ي اإحال���ة اأحد 
ا اأدَّى  ٍة؛ ممَّ العقارات كفر�ش���ٍة ا�شتثماريَّ
الإحداث ال�ش���رر عمدًا باأموال وم�شالح 

الجهة التي يعمل فيها" .
���ة  م�ش���يرة اإل���ى اأنَّ "المحكم���ة الُمخت�شَّ
�ش���بق اأن اأ�ش���درت اأمري ا�شتقدام بحقِّ 
الُمدي���ر الع���امِّ لهيئ���ة ا�ش���تثمار ذي قار 
ال�ش���ابق ف���ي الق�ش���يَّتين"، الفت���ًة اإل���ى 
اأنَّ اأح���د اأم���ري اال�ش���تقدام �ش���مل ثالثة 

ُمتَّهمين اآخرين.
فيما ا�ش���ارت هيئة النزاهة في )التا�شع 
م���ن ال�ش���هر الج���اري( ال���ى اإنَّ "محكمة 
بنظ���ر  ���ة  الُمخت�شَّ ة  النا�ش���ريَّ تحقي���ق 
ق�ش���ايا النزاهة اأ�شدرت اأمرًا با�شتقدام 
قائممقام ق�ش���اء �ش���يد دخيل؛ لُمخالفته 
واجب���ات وظيفت���ه وعدم رف���ع التجاوز 
عل���ى عق���اٍر عائ���ٍد اإل���ى دائ���رة عق���ارات 

الدولة في الق�شاء".
االتحادي���ة  النزاه���ة  هيئ���ة  وكان���ت 
ك�ش���فت في ت�ش���رين االأول الما�شي عن 
�شدور امر ا�ش���تقدام بحق نائب رئي�س 
هيئ���ة ا�ش���تثمار ذي ق���ار، عل���ى خلفي���ة 
وج���ود مخالف���ات ف���ي اح���د الم�ش���اريع 
اال�ش���تثمارية الكب���رى ف���ي المحافظ���ة، 
���ٍة  قانونيَّ ُمخالف���اٍت  بر�ش���د  واف���ادت 
ُمرتكب���ة من قبل هيئة ا�ش���تثمار ذي قار 
���ة اإحالة م�ش���روع ا�ش���تثماريِّ  ف���ي عمليَّ
بقيم���ة تجاوزت )105( ملي���ارات ديناٍر 

. عراقيٍّ

�سهر خ���الل  ق���ار  ذي  ف��ي  ال��ع��ام  ب��ال��م��ال  للتالعب  م��ل��ف��ات   4 ال��ن��زاه��ة: 

قال اإن تحركات بغداد في مالحقة مهربي الدوالر قد تر�سي اإدارة بايدن

 بغداد/ املدى

يعت���زم الربملان غل���ق اأحد اأك���رب اخلالفات 
بن احلكومة االحتادية واقليم كرد�ش���تان 
من خ���الل اإق���راره قان���ون النف���ط والغاز، 
م�ش���تغاًل التقارب ال�شيا�ش���ي ب���ن مكونات 
�ش���تمهد  الت���ي  الدول���ة  اإدارة  حتال���ف 
ملناق�شته والت�شويت عليه بح�شب الوعود 
االنتخابي���ة  ال���دورة  خ���الل  ال�شيا�ش���ية 
احلالي���ة وب�ش���قف زمن���ي ال يتج���اوز عاما 
م���ن تاري���خ ت�ش���كيل حكومة حممد �ش���ياع 

ال�شوداين.
وقال النائب علي �شداد الفار�س، اإن "جلنة 
النفط النيابية �ش���تفاحت احلكومة الإر�شال 
م�ش���روع قان���ون النفط والغ���از املعدل اإىل 

جمل�س النواب".
وتابع الفار�س، اأن "م�ش���روع قانون النفط 
والغ���از م���ن اأب���رز امل�ش���اريع الت���ي تعم���ل 

اللجنة على اإعدادها واإقرارها".
واأ�ش���ار، اإىل اأن "م�ش���روع قان���ون النف���ط 
والغ���از يعد م���ن املهام االأ�شا�ش���ية للجنة"، 
احلكوم���ة  "�ش���تفاحت  جلنت���ه  ان  مبين���ا 
الإر�ش���ال امل�ش���ودة النهائية مل�شروع قانون 
النف���ط والغ���از، ونح���ن ننتظ���ر اأن تاأت���ي 

االجابة يف اأقرب وقت ممكن".
واأ�ش���اف الفار اأن "احلكومة �ش���كلت جلنة 
تفاو�ش���ية برئا�ش���ة نائب رئي����س الوزراء 
ل�ش���وؤون الطاق���ة ونائ���ب رئي�س ال���وزراء 
لل�شوؤون االقت�شادية و�شركة �شومو وعدد 
من اجله���ات احلكومية املعني���ة للتفاو�س 
م���ع حكوم���ة االإقليم ب�ش���ان قان���ون النفط 
والغ���از". وم�ش���ى الفار����س، اإىل اأن غياب 
قانون النفط والغاز يعد من اأبرز امل�ش���اكل 
الت���ي تواجه قطاع النف���ط والغاز بعد عام 

."2003
م���ن جانبه���ا، ذك���رت النائبة زين���ب جعفر 
املو�ش���وي، اإن "اق���رار القان���ون قريبا يف 
جذري���ًا  ح���اًل  �ش���يكون  الن���واب،  جمل����س 
للخالف ح���ول الرثوة النفطي���ة بن بغداد 
واأربي���ل، وينظم جميع ملف���ات الطاقة يف 

عموم العراق".
وا�ش���افت املو�ش���وي، اأن "هناك تفاهمات 
ب���ن بغ���داد واربيل الإق���رار قان���ون النفط 
تدع���م  فق���رات  م���ن  لال�ش���تفادة  والغ���از 
ال�شالحيات احل�شرية للحكومة االحتادية 

بخ�شو�س النفط والغاز يف العراق".
وعلى �ش���عيد مت�ش���ل، ق���ال النائب حممد 
والغ���از  النف���ط  "قان���ون  اإن  البل���داوي، 
يعد م���ن القوان���ن املهمة واإق���رار القانون 
�ش���يعالج امل�ش���اكل املتعلق���ة بالنف���ط ب���ن 
بغداد واربيل و�ش���يكون مكماًل لالتفاقيات 
ال�شيا�شية املوجودة حاليا التي على اثرها 

�شكلت احلكومة احلالية". 
واأ�شاف البلداوي، ان "االإرادة ال�شيا�شية 
الق���رار قانون النفط والغ���از متوفرة اكرث 

من اأي وقت م�شى".
اإدارة  ق���وى  "اجتم���اع  اأن  اإىل  واأ�ش���ار، 
الدول���ة االأخ���ري ال���ذي مت عق���ده يف مكتب 
زعيم ائتالف دولة القان���ون نوري املالكي 
االأ�ش���بوع احل���ايل ق���د ناق����س املو�ش���وع 

بجدية الأجل اقراره بالدورة احلالية".
ويف ال�ش���ياق ذاته، قال املخت�س بالقانون 
عل���ي التميمي، اإن "قانون النفط والغاز مل 
يتم ت�شريعه منذ عام 2008 على الرغم من 
اهميت���ه وحاج���ة العراق الي���ه، حيث تعهد 
رئي�س ال���وزراء حممد �ش���ياع ال�ش���وداين 
بتمري���ر ه���ذا القانون خالل ف���رة وجوده 

يف ال�شلطة".
وا�ش���اف التميم���ي، اأن "القان���ون املذكور 
ينظ���م احلي���اة االقت�ش���ادية والعالق���ة بن 
"نقط���ة  ان  واالقالي���م"، مو�ش���حا  املرك���ز 
اخل���الف يف هذا القانون تكمن يف جمل�س 
النفط االحت���ادي، فهل يدار من قبل رئي�س 

جمل�س الوزراء ام من قبل خبري نفطي".
واأ�ش���ار، اإىل اأن "جمل����س النفط االحتادي 
من االف�ش���ل ان تتم ادارت���ه من قبل رئي�س 
جمل����س الوزراء كونه امل�ش���وؤول التنفيذي 
عن ال�شيا�ش���ة العامة للبل���د وفقا للمادة 78 
من الد�ش���تور ومن املتوقع ان ت�شريعه يف 

االيام القادمة".

البرلمان يعتزم طي �سفحة اأهم 
الخالفات بين بغداد والإقليم

حتدث تقرير اأمريكي عن رغبة عراقية وا�سحة يف االحتفاظ بالق�ات االجنبية يف البالد، م�سدداً على 
اأن احلك�مة احلالية برئا�سة حممد �سياع ال�س�ادين حري�سة على اإدامة العالقات مع ال�اليات املتحدة.

وذك��ر تقرير ملجلة ف�رن ب�لي�سي االأمريكية ترجمته )امل��دى(، اأن "العراق كان قبل ثالث �سن�ات م�ست 
على حافة اقدامه على طرد الق�ات االأمريكية وق�ات التحالف االأخرى التي �ساعدت يف هزمية م�سلحي 
تنظي��م داع���س االرهابي من البالد عندما �س���ت الرملان العراقي على قرار اعت��ر غري ملزم للحك�مة 

ملطالبة الق�ات االأجنبية باملغادرة".

�سدور اأوامر قب�س بحق عدد من المتهمين
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 بغداد/ تميم الح�سن

من المتوقع ان يغادر محمد ال�سوداني 
رئي�س الحكومة اليوم الخمي�س الى 

العا�سمة الفرن�سية باري�س في ثامن 
جولة خارجية له منذ توليه ال�سلطة 

قبل اقل من 100 يوم.

ويرج���ح ان تتن���اول الزيارة االوىل لل�ش���وداين 
اىل فرن�شا تخفيف ال�شغوط على العراق مقابل 

و�شاطة بغداد للحوار بني وا�شنطن وطهران.
كم���ا ال ي�شتبعد ان يناق�س دور باري�س يف اعادة 
التفاو����س على اتفاقية "االط���ار ال�شرتاتيجي" 

التي يتم احلديث عنها هذه االيام.
ام����س يف مقال���ة ل�شحيف���ة  ال�ش���وداين  وع���ر 
لومون���د الفرن�شي���ة، عن اأمله ب���ان تكون زيارته 
االأ�ش����س  ت�ش���ع  وان  خ���ر  ب���ادرة  فرن�ش���ا  اإىل 

ال�شحيحة ل�شراكة م�شتدامة.
وبح�شب معلومات وردت ل�)املدى( فان الزيارة 
املتوقعة الي���وم اخلمي�س "لن تك���ون بعيدة عن 
ق�شية ارتف���اع ا�شعار ال���دوالر وتواجد القوات 

االأجنبية".
ووفق تل���ك املعلومات من م�ش���ادر �شيا�شية فان 
باري�س التي رعت موؤمتر بغداد بن�شخته االوىل 
والثانية )موؤمتر لدول اجلوار �شاركت فيه دول 
كان���ت  و2022(   2021 يف  وفرن�ش���ا  اقليمي���ة 
"لديها م�شروع يف ان تكون بغداد و�شيطة يف 

ق�شي���ة املل���ف النووي ب���ني وا�شنط���ن وطهران 
ودف���ع ايران بع���د ذلك للحوار ح���ول احلرب يف 

�شرقي اوروبا ب�شبب عالقتها مع رو�شيا".
وبح�ش���ب مقالة لل�ش���وداين يف ال�"لوموند" اكد 
االخر ان حكومته: "اليوم اأكرث قناعة بروؤيتها 
لتطوير عالقات العراق االإقليمية والدولية على 
اأ�ش�س التعاون والتوازن، واالبتعاد عن �شيا�شة 
املح���اور، واعتم���اد �شيا�شة ال�شراك���ة مع العديد 

من دول العامل ويف مقدمتها فرن�شا".
واك���د اأن" ا�شتجاب���ة بغ���داد وباري����س لل�شعور 
امل�ش���رتك باالأهمي���ة ال�شرتاتيجي���ة للعالق���ة بني 

بلدينا دفع حكومتن���ا الظهار املزيد من احلر�س 
عل���ى تطوير تل���ك العالقة الثنائي���ة والبناء على 

اأ�ش�شها ال�شلبة".
وا�ش���ار ال�ش���وداين خ���الل املق���ال اإىل اأن رغب���ة 
الع���راق يف رف���ع الق���درات االأمني���ة مب�شاع���دة 
فرن�شا "تتحقق االن يف غر حاجة لقوات قتالية 

اجنبية، بل قوات ا�شت�شارية".
وا�ش���اف :"وه���ذا يعني اننا بحاج���ة دائمة اىل 
مراجع���ة العالق���ة م���ع التحالف ال���دويل ور�شم 
خارط���ة التع���اون امل�شتقبل���ي يف ظ���ل التط���ور 

الدائم يف القدرات القتالية لقواتنا امل�شلحة".

ال�شيع���ي  التن�شيق���ي  االط���ار  ب���داأ  وموؤخ���را 
باحلديث عن اعادة اتفاقية االطار ال�شرتاتيجي 
والت�شكيك بخطوات حكومة م�شطفى الكاظمي 
ال�شابق���ة، والت���ي اعلن���ت اواخ���ر 2021 نهاي���ة 

املهام القتالية للقوات االمريكية.
ماك���رون  اإميانوي���ل  الفرن�ش���ي  الرئي����س  وكان 
اك���د يف موؤمت���ر �شح���ايف على هام����س "موؤمتر 
بغ���داد للتعاون وال�شراكة" يف 2021، اأن بالده 
للم�شاع���دة على  الع���راق  "�شُتبق���ي قواته���ا يف 
مكافح���ة االإرهاب م���ا دامت احلكوم���ة العراقية 

تطلب ذلك".

وي�شكت "االطار" هذه املرة عن زيارة ال�شوداين 
اىل فرن�شا، حيث كان قد اتهم االول ماكرون قبل 
ت�شكيل حكومة ال�ش���وداين، بالتدخل يف ال�شاأن 

العراقي.
يف  الع�شائ���ب  زعي���م  اخلزعل���ي  قي����س  وق���ال 
موؤمت���ر حواري عقد يف بغداد العام املا�شي، ان 
"الرئي�س الفرن�شي تدخل ب�شكل مبا�شر وات�شل 

بالقادة العراقيني للتو�شط باختيار الكاظمي".
وا�شاف، "نرف�س التدخ���الت الفرن�شية بال�شاأن 
العراق���ي"، م�ش���رًا اىل انها "من���ذ فرتة وخالل 
احلكوم���ة احلالية اخ���ذت م�شاحة اك���رث ودورا 

اكرث من دورها، من خ���الل ا�شتثمار عالقتها مع 
�شخ�شيات ورجال الدولة".

وه���دد اخلزعل���ي حينه���ا باري����س وق���ال: "على 
الرئا�ش���ة الفرن�شي���ة ان ت�شح���ح موقفها قبل ان 
تكون هن���اك تداعيات جتاه فرن�ش���ا بعد ت�شكيل 
قب���ل  ال�ش���وداين  حكوم���ة  )يق�ش���د  احلكوم���ة 

ت�شكيلها(".
وكان���ت ت�شريح���ات ماك���رون ال���ذي زار بغ���داد 
مرت���ني، اخره���ا كان يف 2021 خ���الل موؤمت���ر 
بغ���داد االول، ق���د اعت���رت م���ن جان���ب االط���ار 
التن�شيق���ي حينه���ا بانه���ا دع���م لوالي���ة جدي���دة 

للكاظمي.
الفرن�ش���ي  للرئي����س  االوىل  الزي���ارة  وخ���الل 
للع���راق قب���ل ذل���ك بع���ام اك���د الكاظم���ي حينه���ا 
ان���ه حت���دث م���ع ماك���رون بخ�شو����س م�شروع 
م�شتقبلي ال�شتخدام الطاق���ة النووية يف توليد 
الكهرب���اء وم�شروع���ات �شلمي���ة حت���ت اإ�ش���راف 
الوكال���ة الدولية للطاقة الذري���ة �شتوفر وظائف 

وتعالج النق�س يف الكهرباء.
وقب���ل �شهر حاول "االط���ار" تقم�س دور رئي�س 
احلكوم���ة ال�شاب���ق، واك���د ن���واب يف التحال���ف 
ح�ش���ره  ال���ذي   2 بغ���داد  موؤمت���ر  ان  ال�شيع���ي 
ماك���رون يف العا�شمة االأردني���ة عمان هو "دعم 

لل�شوداين".
وكان رئي����س احلكوم���ة ق���د زار االردن مرت���ني 
)احداهم���ا كان���ت اول زي���ارة خارجي���ة ل���ه منذ 
ت�شلم���ه املن�ش���ب(، كم���ا زار الكوي���ت، طه���ران، 

ال�شعودية، قطر، واخرا املانيا.
وع���ن زي���ارة ال�ش���وداين املتوقع���ة الي���وم اىل 
فرن�ش���ا، و�شفها غازي في�ش���ل وهو مدير املركز 
العراق���ي للدرا�ش���ات ال�شرتاتيجي���ة يف حدي���ث 

ل�)املدى( ب�"املحطة االأوروبية االهم".
وق���ال في�ش���ل ان "زي���ارة فرن�شا �شتك���ون مهمة 
نح���و حتقيق التوازن بالعالق���ات اخلارجية مع 

االحتاد االوروبي".
وب���ني في�شل ان باري�س ميكن ان ت�شاعد العراق 
الزراع���ة  وا�شتثم���ار  ال�شناع���ة  "تطوي���ر  يف 
وا�شتحداث و�شائ���ل الري، ف�شال عن م�شاعدتنا 

يف جمال اال�شتخبارات والدعم بال�شالح".
وتاب���ع ان "فرن�ش���ا ميك���ن ان تدع���م العراق يف 
حمارب���ة ب���وؤر االره���اب، ولديه���ا خ���رة كبرة 
يف ق�شاي���ا اجلرمية املنظم���ة ومالحقة عمليات 

التهريب".

 بغداد/ �سيف الحر

وزارة  يف  البعث���ات  دائ���رة  ت�شيي���ق  رغ���م 
التعلي���م العايل والبحث العلم���ي، على منح 
االعرتاف باجلامعات يف العديد من البلدان 
التي تت�شمن درا�شة املاج�شتر والدكتوراه 
بتخ�ش�ش���ات متع���ددة، اإال اأن هن���اك تزايدًا 
كب���رًا يف اأع���داد الطلب���ة احلا�شل���ني عل���ى 

�شهاداتهم من خارج العراق.
وح�ش���ل اآالف اخلريج���ني عل���ى ال�شه���ادات 
العلي���ا من داخ���ل العراق وخارج���ه، غر اأن 
خمت�ش���ني يوؤكدون عدم اال�شتف���ادة من تلك 
ال�شه���ادات �ش���وى يف م�شاألة زي���ادة رواتب 
اإىل  ودع���وا  عليه���ا،  احلا�شل���ني  املوظف���ني 
و�ش���ع �شوابط �شارمة واإج���راء اختبارات 
عل���ى  للح�ش���ول  للمتقدم���ني  ومناف�ش���ات 

ال�شهادات العليا.
التدري�شي���ة  اأو�شح���ت  ال�ش���دد،  ه���ذا  ويف 
يف جامع���ة بغ���داد/ كلي���ة الرتبي���ة للبنات، 
الدكت���ورة �شيم���اء عبد احلمي���د اأ�شباب هذه 
وج���ود  اىل  تع���ود  اأنه���ا  مبين���ة  الظاه���رة، 
تخب���ط و�ش���وء تخطي���ط، وهو م���ا اأدى اىل 
جعل الدرا�ش���ات العلي���ا ع�شوائية، يف حني 

يفرت�س اأن ال تكون متاحة للجميع.
خا����س  حدي���ث  يف  احلمي���د  عب���د  وقال���ت 
ل�)امل���دى(، اإن "الغر�س من الدرا�شات العليا 
اأ�شب���ح م���ن اأج���ل رف���ع الروات���ب ال اأك���رث، 
وه���و ما اأدى اىل دخ���ول املوظفني على خط 

الدرا�شة وللهدف نف�شه".
و�شخ�ش���ت عب���د احلميد، وج���ود "خلل يف 
التخطي���ط و�ش���روط القب���ول وموا�شف���ات 
القب���ول، حي���ث مل تك���ن الدرا�ش���ات �شابق���ًا 
متاح���ة للجمي���ع اإمن���ا كانت لالأوائ���ل، وبعد 

اجتي���از اختب���ار ومناف�ش���ة لف���رز االأف�ش���ل 
منهم".

م���ن جانبه، ب���نينّ اخلب���ر االقت�ش���ادي مالذ 
عل���ى  احل�ش���ول  مو�ش���وع  اأن  االأم���ني، 
ال�شه���ادات العلي���ا اأ�شب���ح ظاه���رة موؤخرًا، 
والدلي���ل ما نراه من وجود فائ�س يف �شوق 

العمل حلملة ال�شهادات العليا".
وقال االأمني يف حدي���ث خا�س ل�)املدى(، اإن 
"ه���ذه ال�شهادات ترتتب عليها تخ�شي�شات 
مالي���ة كب���رة، وقد ت�ش���كل عبئا كب���را على 
املوازن���ات العام���ة دون االنتب���اه لها، والتي 
اأثره���ا ال يق���ل عن اإط���الق درج���ات وظيفية 

جديدة".
"ل���و ا�شتم���ر من���ح   وت�ش���اءل امل�شه���داين: 
ال�شه���ادات العلي���ا للجمي���ع، ف���اإن الغالبي���ة 
وبالت���ايل  االإدارة  موق���ع  يف  �شتك���ون 
االإداري���ة والفني���ة  م���ن �شيكل���ف باالأعم���ال 

االأخرى؟".
اىل ذل���ك، ت���رى رئي�ش���ة ق�ش���م ال�شحافة يف 
كلية االإعالم / جامعة بغداد الدكتورة �شهام 
ال�شجري، اأن املوظفني الذين يقدمون على 
الدرا�ش���ات العلي���ا، فه���وؤالء ال يهمه���م �شوى 

زيادة الراتب.
خا����س  حدي���ث  يف  ال�شج���ري  وقال���ت 
الرات���ب  بزي���ادة  "التفك���ر  اإن  ل�)امل���دى(، 
الأ�شحاب ال�شهادات العليا خطاأ كارثي، ففي 
ال�شابق كان هناك اهتمام باالإمكانية العلمية 
التي يحملها طالب املاج�شتر اأو الدكتوراه 
م���ن خ���الل اختب���اره قب���ل دخول���ه للدرا�شة 

واختباره خالل وبعد ال�شنة الدرا�شية".
و�ش���ددت ال�شج���ري عل���ى �ش���رورة وجود 
العليا  لل�شه���ادات  واإن�ش���اين  علم���ي  "بن���اء 

ولي�س الأجل زيادة االأموال".

اآالف ال�شهادات العليا.. طريق 
من اأجل »زيادة الرواتب« فقط

بغداد/ فرا�س عدنان

ي�شهد الرملان �شراعًا على �شبع جلان تو�شف 
باأنها مهمة، حيث تتجه الكتل الكبرة لتحالف 
اإدارة الدول����ة لال�شتحواذ عليه����ا على اأ�شا�س 

املكونات واال�شتحقاق االنتخابي.
وقال النائ����ب ح�شن ال�شع����ري، اإن "الرملان 
تاأخ����ر يف ح�ش����م جلانه الأ�شباب عدي����دة اأولها 
اأن ان�شحاب التي����ار ال�شدري وا�شتقالة كتلته 
اأدى اإىل ح�شول فراغات يف جميع اللجان".

واأ�ش����اف ال�شعري، اأن "نوابًا جدد قد دخلوا 
الرملان من كتل خمتلفة بدالء عن  ال�شدريني 
الذي����ن ا�شتقالوا وكان ال بد من توزيعهم على 

اللجان".
واأ�ش����ار، اإىل ان "اللج����ان مق�شمة على ح�شب 
االأهمي����ة اإىل ث����الث درجات، الدرج����ة االأوىل 
وامل�شم����اة )اأ( تع����دنّ االأك����رث اأهمي����ة وتت�شمن 
املالي����ة والنزاهة والقانوني����ة واالأمن والنفط 
واال�شتثم����ار واخلارجي����ة، وه����ي التي يدور 

حولها ال�شراع".
و�ش����دد ال�شعري، عل����ى اأن "توزيع االع�شاء 
عل����ى اللجان كان يف بداية الدورة االنتخابية 
احلالية من�شفًا، لكن بعد ان�شحاب ال�شدريني 

ح�شل هن����اك اخت����الل ب�شبب دخ����ول النواب 
ت املوازين ل�شالح  اجل����دد الذين بهم قد تغ����رنّ
بع�س الق����وى ال�شيا�شي����ة يف مقدمتها االإطار 

التن�شيقي".
اإىل  الرمل����ان  دف����ع  "ه����ذا  اأن  ويوا�ش����ل، 
اتخ����اذ ق����رار يق�شي باإع����ادة ت�شكي����ل اللجان 
والت�شويت عل����ى اأع�شائها م����رة اأخرى وفق 

املتغرات التي ح�شلت".
وم�ش����ى ال�شعري، اإىل اأن "عملية الت�شويت 
عل����ى اللج����ان ق����د تغ����رت مبوج����ب النظ����ام 
الداخل����ي، فبع����د اأن كان����ت يف ال�شاب����ق تت����م 
العملي����ة م����ن خ����الل الت�شوي����ت عل����ى اأع�شاء 
اللجن����ة دفعة واحدة، اأ�شبح الت�شويت اليوم 

على كل ع�شو يف اللجنة ب�شكل منفرد".
من جانبه، ذكر النائ����ب االآخر ماجد �شنكايل، 
اأن "اللج����ان املهمة ال�شبع �شت����وزع رئا�شاتها 
طبقًا لالتفاق����ات ال�شيا�شية ثالث����ة اإىل املكون 

ال�شيعي واثنتان لكل من ال�شنة والكرد".
واأ�شاف �شنكايل، اأن "الكرد �شوف يح�شلون 
على رئا�ش����ة اللجنتني القانونية واخلارجية، 
النف����ط  فيم����ا يح�ش����ل ال�شن����ة عل����ى جلنت����ي 
والنزاه����ة، واملتبقي �شوف يذهب اإىل املكون 

ال�شيعي".

ولفت، اإىل اأن "هناك �شراعا اآخر على اللجان 
من فئ����ة )ب( لك����ن لي�س ب����ذات امل�شتوى، الن 
جميع النواب يريدون اأن يكونوا اأع�شاء يف 

اللجان املهمة".
واأك����د �شن����كايل، اأن "ع�شوي����ة اللج����ان ال� 25 
اأ�شبح����ت كامل����ة، وب����داأت ال�شراع����ات تدور 
ب�شاأن رئا�شاتها ونحن ناأمل باأن يح�شل هناك 

توافق قريبًا".
وراأى، ان "اأهمية من�شب رئي�س اللجنة تاأتي 
من متثيله لهذه اللجنة يف اجتماعات روؤ�شاء 
اللجان اأو االجتم����اع مع رئا�شة الرملان ويف 
ح�شور بع�س املوؤمت����رات واالت�شال املبا�شر 

مع الوزارة املعنية".
وانتهى �شنكايل، اإىل "�شرورة منح رئا�شات 
اللج����ان اإىل اع�شاء فيها م����ن اأ�شحاب املهنية 

واالخت�شا�س واخلرة".
م����ن جانب����ه، ذك����ر ع�ش����و تي����ار احلكم����ة فه����د 
اجلب����وري، اأن "كل نائب ل����ه احلق باأن يكون 
رئي�شًا للجن����ة النيابية اأو نائب����ًا اأواًل اأو ثانيًا 

له".
وتابع اجلب����وري، اأن "املو�ش����وع �شوف يتم 
والتوافق����ات  االتفاق����ات  �ش����وء  يف  ح�شم����ه 
ال�شيا�شي����ة ال�شيما داخل حتالف اإدارة الدولة 

كون����ه امل�شيط����ر على العدد االأك����رث من املقاعد 
النيابية".

واأ�ش����ار، اإىل اأن "اللج����ان ت����دار حاليًا من قبل 
رئا�شات ال�شن، ولكن ح�شمها باال�شالة �شوف 
ي�شاع����د عل����ى تطوي����ر العم����ل النياب����ي �شواء 

بالن�شبة للجانب الت�شريعي اأو الرقابي".
وانتهى اجلبوري، اإىل اأن "العرف ال�شيا�شي 
ت�شم����ن اأن كل كتلة حت�شل وزارة فاأن رئا�شة 
اللجن����ة املعني����ة به����ذه ال����وزارة �شتذهب اإىل 
الكتل����ة االأخ����رى، ف����ال جتم����ع جه����ة �شيا�شي����ة 
واح����دة ب����ني حقيب����ة حكومية وجلن����ة نيابية 
ذات اخت�شا�س واحد من اأجل �شمان ح�شول 
الرقابة احلقيقية عل����ى االداء التنفيذي وعدم 

االنحياز ال�شيا�شي".
وق����ال النائ����ب امل�شتق����ل يا�ش����ر احل�شيني، اإن 
"متكني جميع النواب �شواء املنتمني اإىل كتل 
�شيا�شية كبرة و�شغرة اأو امل�شتقلني �شوف 
يوؤدي اإىل خمرج واحد، يتمثل بتنويع العمل 

النيابي".
وراأى، اأن "ت����ويل اللج����ان النيابي����ة م����ن قبل 
امل�شارك����ني يف احلكومة فح�ش����ب ال ي�شهم يف 
الو�ش����ول اإىل خمرج����ات جي����دة اأو تتفق مع 

امل�شلحة العامة"".
واأك����د احل�شين����ي، اأن "كل الكت����ل ال�شيا�شي����ة 
ال �شيم����ا الكب����رة منه����ا، تدف����ع باجت����اه عدم 
ت����ويل امل�شتقلني للج����ان الرملاني����ة وحتاول 

اق�شاءهم".
ع����ن  الكت����ل  ه����ذه  "حدي����ث  اأن  ويوا�ش����ل، 
ا�شتحقاق����ات انتخابية تفر�س ح�شولهم على 
اللجان ا�ش����وة بالوزارات هو اأمر مقبول لكن 
تنبغي مراع����اة اآراء االآخرين وعدم م�شادرة 

حقوقهم".
و�شوت جمل�س الن���واب على ت�شكيل اللجان 
الدائم���ة لل���دورة احلالي���ة وه���ي، القانونية، 
والنزاه���ة،  والدف���اع  واالأم���ن  واملالي���ة، 
والنف���ط وال���رثوات الطبيعي���ة، والعالق���ات 
اخلارجية، واخلدم���ات واالإعمار، والكهرباء 
والطاق���ة، واالقت�ش���اد وال�شناعة والتجارة، 
والتخطي���ط  والتنمي���ة،  واال�شتثم���ار 
ال�شرتاتيج���ي واخلدمة االحتادية، وال�شحة 
والبيئة، واالقاليم واملحافظات غر املنتظمة 
والثقاف���ة  واالت�ش���االت،  والنق���ل  باإقلي���م، 
والرتبي���ة،  واالع���الم،  واالآث���ار  وال�شياح���ة 
واملهجري���ن  والهج���رة  الع���ايل،  والتعلي���م 
وامل�شاحلة املجتمعية، وال�شهداء وال�شحايا 
وال�شجن���اء، وحق���وق االإن�ش���ان، واالأوق���اف 
والطفول���ة.  واالأ�ش���رة  وامل���راأة  والع�شائ���ر، 
التوقع���ات  ف���اأن  نيابي���ة  م�ش���ادر  وبح�ش���ب 
ت�ش���ر اإىل اأن ت�شمية اع�شاء اللجان �شتكون 
االأ�شب���وع املقب���ل واأن كل جلن���ة �شت�ش���م يف 

ع�شويتها من 3 اإىل 21 نائبًا.

قوى تحالف الدولة تتجه لتقا�سمها واإق�ساء الم�ستقلين

نواب: �شراع يدور داخل البرلمان على رئا�شة �شبع لجان مهمة

ثامن جولة خارجية منذ توليه ال�سلطة قبل اأقل من 100 يوم

ال�شوداني اإلى فرن�شا.. تخفيف ال�شغوط وم�شير القوات االأجنبية �شمن االأجندة
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 بغداد/ املدى

اأكد وزير الداخلية عبد 
الأمري ال�شمري، اأم�س 
الأربعاء، على العمل 

باخلطط املر�شومة باإدارة 
امللف الأمني لثالث 

حمافظات.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته 
)املدى(، ان "وزير الداخلية 

عبد الأمري ال�شمري 
تراأ�س، اليوم )اأم�س(، ور�شة 

عمل مكثفة يف مديرية 
التاأهيل والتدريب، ملناق�شة 

احتياجات ومتطلبات 
اإجناح مهام وزارة الداخلية 

بعد ت�شلم امللف الأمني يف 
حمافظات املثنى والديوانية 

ووا�شط بح�شور وكالء 
الوزارة وقادة �شرطة 

هذه املحافظات وعدد من 
ال�شباط".

وفق  العمل  "�شرورة  ال��وزي��ر  واأك��د 
امللف  اإدارة  يف  املر�شومة  اخل��ط��ط 
م�شددًا  املحافظات"،  هذه  يف  الأمني 
وال�شيطرة،  بالقيادة  العمل  "على 
وم����رك����ز ال���ع���م���ل���ي���ات، وال��ت�����ش��دي 
للم�شوؤولية بخطة متكاملة من خالل 
الأر�س  على  متميز  ا�شتخباري  جهد 
والعمل على جمع املعلومات ومتابعة 

املطلوبني للق�شاء والقب�س عليهم".
ه��ذه  ���ش��رط��ة  ل���ق���ادة  "دعمه  واأك������د 
املحافظات وا�شناد عملهم"، مو�شحا 
على  ق����ادرة  ال��داخ��ل��ي��ة  "وزارة  ان 
واملنا�شبة  الآم��ن��ة  الأج�����واء  ت��وف��ر 

للمواطنني".
و�شدد باأن "على رجل املرور اأن يعمل 
على ان�شيابية حركة ال�شارع وتعزيز 
هيبة القانون"، موجها "قيادة �شرطة 
ال�شتخباري  اجلهد  بت�شديد  املثنى 
ل��ل��ق�����ش��اء ع���ل���ى جت�����ار امل����خ����درات 

واملتعاطني يف هذه املحافظة".
اإىل ذل���ك، ذك��ر ب��ي��ان اآخ���ر ل��ل��وزارة، 
مقر  يف  اأم�����س،  التقى  "ل�شمري  اأن 
اليون�شكو يف  الوزارة �شفر منظمة 
ال��ع��راق ب��اول��و ف��ون��ت��اين وم�����ش��وؤول 
قطاع حرية التعبر عن الراأي �شياء 
رحب  "الوزير  اأن  مبينًا،  �شبحي"، 
وال��وف��د  ب�شيفه  ال��ل��ق��اء  ب���داي���ة  يف 

املرافق له".
من  عدد  مناق�شة  "مّتت  اأن��ه  وا�شاف 
امل�شاريع ذات الهتمام امل�شرتك، التي 
تنفذها اليون�شكو يف العراق ب�شراكة 
راأ�شها  وعلى  والق�شاء  الداخلية  مع 
واملعلومات  الإن��رتن��ت  قطاع  تنظيم 
مب���ا ي�����ش��م��ن ���ش��الم��ة ال���ش��ت��خ��دام 

وحت�شني  الرقمية  اجلرائم  ومكافحة 
حرية التعبر عن الراأي وحمو الأمية 
اإىل  م�شرا  واملعلوماتية"،  الرقمية 
اأن "اجلانبني اتفقا على عقد اجتماع 
مو�شع مع مديرية التدريب ومديرية 

الت�����ش��الت وال��ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، 
ف�شال عن التن�شيق املبا�شر مع دائرة 
جملة  لتنفيذ  والإع������الم  ال��ع��الق��ات 

ن�شاطات وبرامج يف هذا ال�شدد".
اليون�شكو  منظمة  ال�شمري  وح��ث 

اخلا�شة  م�شاريعها  يف  امل�شي  "على 
ب��ح��م��اي��ة ال�����ش��ح��ف��ي��ني و���ش��الم��ت��ه��م 
ال���راأي  ع��ن  التعبر  ح��ري��ة  وت��ع��زي��ز 
رج��ال  ب��ني  امل��ت��ب��ادل  الفهم  لتح�شني 

الأمن وال�شحفيني".

م���ن ج���ان���ب���ه، اأك�����د ���ش��ف��ر امل��ن��ظ��م��ة 
م�����ش��ي ال��ي��ون�����ش��ك��و يف دع���م ج��ه��ود 
م�شاريعها  لتعزيز  الداخلية  وزارة 

وبراجمها.
وعلى �شعيد مت�شل، ذكر بيان لقيادة 

"ا�شتمرارًا  اأن����ه  احل�����دود،  ح��ر���س 
جل��ه��ود ت���اأم���ني احل�����دود ال��ع��راق��ي��ة، 
ا�شتخبارية  معلومات  على  وب��ن��اًء 
دق��ي��ق��ة مت��ك��ن ال��ف��وج ال��ث��ال��ث ال��ل��واء 
العا�شر من القب�س على )33( مت�شلاًل 
اأج��ن��ب��ي��ًا ح���اول���وا اج��ت��ي��از احل���دود 
بطريقة غر �شرعية"، م�شرًا اإىل اأن 
الع�شرين  اللواء  يف  الثاين  "الفوج 
األقى القب�س اأي�شًا على )30( �شخ�شًا 
اج��ن��ب��ي��ًا ك���ان���وا ي����روم����ون جت���اوز 

احلدود". 
واأ�شاف البيان اأنه "مت ت�شليمهم اإىل 
الإجراءات  لتخاذ  املخت�شة  اجلهات 

القانونية بحقهم".
ي����اأت����ي ذل�����ك يف وق������ت، ذك�����ر ب��ي��ان 
"عملية  اأن  الأم��ن��ي،  الإع���الم  خللية 
اأبطال  ا�شتخبارية عالية الدقة نفذها 
والتحقيقات  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  وك��ال��ة 
الحت����ادي����ة يف حم��اف��ظ��ة ن��ي��ن��وى، 
اأ����ش���ف���رت ع���ن اإل���ق���اء ال��ق��ب�����س على 
)بجرمية  مطلوبني  متهمني  ث��الث��ة 

الرهاب(".
عمل  "احدهم  اأن  ال��ب��ي��ان،  واأ���ش��اف 
الإره��اب��ي  داع�����س  يف  اإداري  ب�شفة 
التهديد  جرائم  من  العديد  وارت��ك��ب 
والب���ت���زاز ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى اأم����وال 
املتهمون  ا�شرتك  فيما  لداع�س،  تعود 
الخ�������رون م��ع��ه م���ن خ����الل ت��زوي��ر 
بتلك  والقيام  الثبوتية  امل�شتم�شكات 

العمليات املالية".
املتهمني  مع  "التحقيق  اإىل  واأ���ش��ار، 
باإ�شراف  اخت�شا�س  �شباط  قبل  من 
الإج��راءات  بحقهم  واتخذت  الق�شاء 

اأ�شوليا".

الداخلية توجه بتنفيذ اخلطط اخلا�شة بثالث حمافظات ا�شتلمتها ال�شرطة

بابل: معمل ال�شجاد اليدوي يحت�شر 
ب�شبب الإهمال وترجيحات باإغالقه

وثائق العطاء القيا�شية
�شادرة في وزارة ال�شناعة والمعادن / �شركة اأور العامة

لتجهيز ال�شلع
المناق�شة ال�شتيرادية المرقمة 1/م/اأ/2023 معلنة )للمرة الأولى(

لتجهيز 1500 طن ق�شبان األمنيوم 5.9 ملم على �شكل ثالث دفعات
تاريخ الغلق: ال�شاعة الثانية ع�شر ظهراً ح�شب التوقيت المحلي لمدينة 

النا�شرية ليوم 2023/2/20 

Standard Bid Documents
Issued on UR STATE COMPANY

To supply the Commodities
Tender No.: 1/ T / U /2023 Advertised for (first time)

Supply: 1500 – ton Aluminum rods 9.5 mm in the form of (three batches) 
Closing Date at 12 AM according the local time  

in Nasiriya on 20 / 2 / 2023 

م/ اإعـــــالن
مناق�شة محلية:  

 103/ م/ د ي ا / 2023 تجهي��ز اس��اك نحاس��ية مس��تطيلة لتصني��ع مح��والت الق��درة 
س��عة MVA 31.5 على ان يكون من منشأ آس��يوي أو أوربي وحسب الشروط المذكورة في 

المواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم.     
)معلنة للمرة األولى(    تاريخ الغلق )2023/2/20( 

يسر )وزارة الصناعة والمعادن / شركة ديالى العامة( بدعوة مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم 
بموجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي: 

1- عل��ى مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال )ش��ركة ديالى العامة( وعبر 
البريد االلكتروني )info@dialacompany.com( وكما موضحة بالتعليمات لمقدمي العطاءات مع مالحظة ما يلي: 

ت- الكلفة التخمينية للمناقصة هي )891125760( دينار عراقي )فقط ثمانمائة وواحد وتس��عون مليون ومائة وخمسة 
وعشرون ألف وسبعمائة وستون دينار عراقي ال غيرها( واصل مخازن شركة ديالى العامة.  

ث- مقدار مبلغ التأمينات األولية للمناقصة هو )26734000( دينار عراقي )فقط ستة وعشرون مليون وسبعمائة وأربعة 
وثالثون ألف دينار عراقي ال غيرها( والمطلوب تقديمه مع العطاء.

ج- ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو )200000( دينار عراقي )فقط مائتان ألف دينار عراقي ال غيرها( غير قابل للرد إال 
في حال إلغاء المناقصة من قبل شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض لمقدمي العطاءات.

ه���- على مقدم العطاء ان يس��تخدم نموذج صيغة العطاء الموجود في القس��م الرابع )نم��اذج العطاء( ويجب أن يتم 
تعبئ��ة النم��وذج بالكامل دون اي تغيير في ش��كله ولن تقب��ل اي بدائل كما ويجب تعبئة جمي��ع الفراغات بالمعلومات 

المطلوبة. 
* ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً. 

2- متطلبات التأهيل المطلوبة: )كما مبينة في وثائق العطاء(.
3- يتم تس��ليم العطاءات إلى العنوان اآلتي )ش��ركة ديالى العامة / طريق بغداد بعقوبة الجديد – قرب تقاطع القدس( 
وان آخر موعد لتس��ليم العطاء س��يكون الس��اعة الثانية ظهراً من تاريخ غلق المناقصة في 2023/2/20 وان العطاءات 
المتأخرة س��وف ترفض وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في العنوان 
اآلتي )مقر ش��ركتنا / غرفة لجنة فتح العروض( في الس��اعة التاس��عة صباحاً ليوم 2023/2/21 وفي حالة مصادفة يوم 
الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعتبر موعد الغلق.. مع التقدير .

المهند�س عبد ال�شتار مخلف عليوي
المدير العام / وكالة
رئي�س مجل�س الدارة

وثائق العطاء القيا�شية / تجهيز 
ال�شلع 

المقدمة: 
لق��د تم اعداد )وثائق العطاء القياس��ية لتجهيز 
السلع بأسلوب تنافسي عام( للمشاريع الممولة 

من الموازنة االتحادية لجمهورية العراق 
تفترض هذه الوثائق عدم حدوث أي تأهيل مسبق 

لمقدمي العطاءات قبل طرح العطاء.

وثائق العطاء القيا�شية 
صادرة في: وزارة الصناعة والمعادن / شركة 

أور العامة 
تجهيز السلع 

العطاءات التنافسية العامة: 
المناقصة العامة رقم )1/م/أ/2023( 

)إعان للمرة االولى( 
تجهيز: 1500 طن قضبان المنيوم 9.5 ملم على 
ش��كل ثاث دفعات حسب المواصفات الفنية 
المطلوب��ة الموضحة في ج��دول المواصفات 

الفنية في القسم السادس.
المش��روع: مناقصة عامة رق��م )1/ م/ أ/ 20223) 

على الموازنة التشغيلية 2023 
جهة التعاقد: )وزارة الصناعة والمعادن/ ش��ركة 

أور العامة( التبويب: 1311 شراء مواد أولية 
المشتري: )شركة أور العامة(

إعان مناقصة عامة استيرادية )للمرة االولى(
العدد: 604

التاريخ: 2023/1/25 
إلى: السادة 

م/ المناقصة المرقمة: 1/م/أ/2023  
يس��ر )ش��ركة اور العامة احدى ش��ركات وزارة 
الصناعة والمع��ادن( بدعوة مقدمي العطاءات 
المؤهلي��ن وذوي الخب��رة لتقدي��م عطاءاتهم 
لتجهي��ز )1500 طن قضب��ان المنيوم 9.5 ملم 
على ش��كل ثالث دفعات حس��ب المواصفات 
ف��ي ج��دول  الموضح��ة  المطلوب��ة  الفني��ة 

المواصفات الفنية في القسم السادس. 
فترة التجهيز: على ش��كل ثالث دفعات وبفترة 
تجهيز 45 يوم ل��كل دفعة، تبدأ الدفعة األولى 
من تاريخ توقيع العقد وتبدأ باقي الدفعات من 

تاريخ كتاب االشعار بالشحن. 
- طريقة الدفع: 

يكون دفع المس��تحقات المالية بموجب صك 
نقداً بالدينار العراقي بما يعادل الدوالر باعتماد 
نش��رة البن��ك المرك��زي العراقي ف��ي يوم دفع 

المستحقات. 
مع مالحظة ما يأتي: 

1- عل��ى مقدمي العط��اء المؤهلين والراغبين 
في الحصول على معلوم��ات اضافية االتصال 

ب� )شركة أور العامة( عبر البريد االلكتروني:
urscoe@ur.industry.gov.iq 
urscoe@gmail.com
خ��الل أي��ام ال��دوام الرس��مي م��ن االح��د إلى 
الخميس من الس��اعة الثامنة وحتى الساعة 
الثانية بعد الظهر وكما موضحة بالتعليمات 

لمقدمي العطاءات. 
 (LME + 2- مبلغ الكلفة التخمينية: )590 دوالر
للط��ن الواح��د DAP واص��ل مخازن الش��ركة، 
ويتم احتساب مبلغ LME ليوم فتح العطاءات 
الحتس��اب المبل��غ الكل��ي للمناقص��ة. ويتم 
احتس��اب األس��عار النهائي��ة لش��راء قضبان 

االلمنيوم وفق المعادلة التالية: 
F.p/ Ton = P.Offer / Ton + )LME2-LME1( Ton 
P.Offer = السعر المقدم في العطاء 
F.P = السعر النهائي للقضبان
P.Offer = السعر المقدم في العطاء 
س��عر بورص��ة االلمنيوم ي��وم توقي��ع العقد = 

 LME2
س��عر بورصة االلمنيوم يوم تقدي��م العطاء = 

 LME1
يتم معادل��ة الدوالر بالدين��ار العراقي بموجب 
نشرة البنك العراقي المركزي العراقي في يوم 

دفع المستحقات. 
ويتم استبعاد العطاءات التي تزيد عن الكلفة 

التخمينية بأي نسبة كانت. 
3- مق��دار مبلغ التأمين��ات األولية للمناقصة 
المطلوب تقديمها م��ع العطاء )1%( من مبلغ 
العط��اء. ويت��م اس��تبعاد العط��اء ف��ي حالة 
التأمين��ات األولية المقدمة تق��ل عن 80% من 

مبلغ التأمينات األولية المطلوبة. 
4- سعر بيع مستندات المناقصة هو 500000 
دين��ار )خمس��مائة أل��ف دين��ار ال غيره��ا( غير 
قابل��ة للرد إال ف��ي حالة الغ��اء المناقصة من 
قبل ش��ركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون 
تعويض لمقدمي العطاء. ويتحمل من ترس��و 

عليه المناقصة أجور النشر واالعالن األخير. 
5- بإم��كان مقدمي العطاء المهتمين ش��راء 
وثائ��ق العطاء بع��د تقديم طل��ب تحريري إلى 
ش��ركة أور العامة في مقرها الرئيسي الكائن 
ف��ي مدينة الناصري��ة او مكتب بغ��داد العائد 
إلى ش��ركتنا في منطقة الكرادة – البوجمعة 
– رقم الدار 139 – شارع ابو نؤاس – مجاور فندق 
ديانا الس��ياحي )رقم الموبايل 07901299181) 
للحص��ول على اوراق المناقصة بعد دفع قيمة 

البيع للوثائق الموضح في الفقرة )4( اعاله.
6- عل��ى مق��دم العط��اء ان يس��تخدم نموذج 
صيغة العط��اء الموج��ود في القس��م الرابع 
)نماذج العطاء( ويج��ب ان يتم تعبئة النموذج 
بالكامل بالمعلومات المطلوبة دون تغيير في 

شكله ولن تقبل أي بدائل. 
7- متطلبات التأهي��ل المطلوبة: )كما مبينة 
في وثائق العطاء(. وشركتنا غير ملزمة بقبول 

أوطئ األسعار.
8- يت��م تس��ليم العطاءات إل��ى العنوان اآلتي 
)ش��ركة أور العامة / القسم التجاري، العنوان: 
محافظ��ة ذي ق��ار – الناصرية – تقاطع س��وق 
الش��يوخ( يكون آخر موع��د لتقديم العطاءات 
الس��اعة الثاني��ة عش��ر بع��د الظهر حس��ب 
التوقي��ت المحلي لمدين��ة الناصرية من تاريخ 
غل��ق المناقص��ة ف��ي )2023/2/20( ويهمل أي 

عطاء يأتي بعد هذا الوقت.   
9- يكون فت��ح العطاءات في الس��اعة الثانية 
عش��ر وخمس��ة عش��ر دقيقة من نف��س يوم 
الغلق )2023/2/20( بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليه��م الراغبين بالحضور ف��ي العنوان 
اآلتي )المقر الرئيس��ي لش��ركة أور العامة في 

الناصرية / غرفة لجنة فتح العروض(. 
ع��ن  لإلجاب��ة  خ��اص  مؤتم��ر  س��يعقد   -10
االستفس��ارات بتاري��خ 2023/2/13 ف��ي تم��ام 
الس��اعة التاس��عة صباحاً بتوقي��ت المحلي 
لمدينة الناصرية وذلك على قاعة االجتماعات، 
بوثائ��ق  المتعلق��ة  االستفس��ارات  كل  وان 
المناقص��ة يجب أن تق��دم في موع��د اقصاه 
س��بعة أيام تس��بق تاريخ انعقاد المؤتمر. واذا 
ص��ادف موع��د انعق��اد المؤتم��ر او موعد غلق 
المناقص��ة عطلة رس��مية فأن موع��د انعقاد 
المؤتمر أو موعد غلق المناقصة حسب الحال 
س��يكون في الي��وم الذي يل��ي العطلة وبتمام 
الس��اعة المحددة في التاريخ األس��اس لعقد 

المؤتمر وساعة الغلق. 
مع التقدير 

المدير العام 

Standard Bid Documents 
Supplying of Commodities 

Preface 
)Standard bid documents to supply 
commodities in a general competitive manner 
(was prepared for projects financed by the 
federal budget of the Republic of Iraq.
These documents assume no occurrence of 
pre-qualification to the bidders before the 
invitation to bid.

Standard Bid Documents
Issued on Ministry of Industrial & Minerals / 

UR STATE COMPANY
To supply the Commodities
General Competitive Bids:

[Tender No. 1/ T / U / 2023 
Advertised for (first time)

Supply: (1500 ton Aluminum rods 9.5 mm in 
the form of three batches according to our 
technical specifications in the sixth part. 
The Project : (Public tender No. 1 / T / U / 2023 
On the operational budget for 2023
Contracting party: (UR STATE COMPANY) 
Buyer: (UR STATE COMPANY) 
Tab: 1311 purchase of raw materials. 
Tender advertisement Form (first time(
No.: 
Date:    / 1 / 2023 
To/ Gentlemen 

Sub./ [Tender No. 1/ T / U / 2023] 
)UR State Company  / One of the companies 
of the Ministry of Industry and Minerals (is 
pleased to invite the qualified and experienced 
bidders to submit their bids to supply (1500 
ton Aluminum rods 9.5 mm in the form of 
two batches according to our technical 
specifications in the sixth part.
Period of Supply: in the form of (three batches) 
45 days for each batch. The first batch starts 
from the date of signing the contract and 
the rest batch starts from the date of the 
notification. 
- Payment of financial dues shall be in ID by 
approval check in equivalent dollar in the date 
of payment of deserved. 
and note the following:
1. The qualified bidders who want to obtain 
additional information shall contact with) UR 
State Company (by email:
urscoe@ur.industry.gov.iq
urscoe@gmail.com
)During the official working days from Sunday 
to Thursday from 8:00 am to 2:00 pm) as shown 
in the instructions to bidders.
2. Estimated cost:
(LME + 590 $)  per ton DAP reached to the 
company's  stores.
The amount of LME is calculating for the 
opening day of bids to calculate the total 
amount of the tender. 
The Final Purchase of Aluminum rods 
calculated according to the following: 
F.P/ Ton = P.Offer / Ton + (LME2 – LME1) Ton 
P.Offer = The Price offered in the bid 
F.P = Final price for bars
P.Offer = the price offered in the bid 

LME2= Aluminum exchange price on the day of 
signing the contract
LME1 = Aluminum exchange price on the day 
of bidding 
The dollar is equalized in Iraqi dinars 
according to the bulletin of the central bank of 
Iraq on the day the dues are paid. 
Bide exceeding the estimated cost shall be 
excluded by any percentage. 
3. the amount of bid bond for the tender to be 
submitted with the bid is (1%) of the bid amount. 
The bid will be excluded in the case of the 
initial deposits submitted for less than 80% of 
the amount of the required initial deposits. 
4. The price of selling the tender documents is 
(500.000) dinars (only five hundred thousand 
dinars and no other) cannot be refunded only 
in case of cancellation of the tender by our 
company where the return of the documents 
only without compensation to the bidders. 
The awarded company should pay the cost of 
publishing & the last advertising.
5. Interested bidders can purchase tender 
documents after submitting a written request 
to UR State company at its headquarters 
in Nasiriyah or the Baghdad office which 
returns to our company in AI Karrada area - 
AI Bujamaa – ID No.139 -  Abu Nawas Street 
- adjacent to Diana Hotel Tourism ( Mobile 
No.  (07901299181) To obtain the tender 
papers after payment of the sale value of the 
documents described in paragraph (4) above.
6. The bidder should use the form of tender 
form in Section four) Tender Forms) and 
the form should be filled in with the required 
information without changing its form and no 
alternatives will be accepted.
7. Required qualification requirements: (as 
Indicated In the tender documents). Our 
company Is not obliged to accept lower prices.
8. Bids shall be delivered to the following 
address: (UR State Company / Commercial 
Section, Address: Dhl - Qar Governorate - 
Nasiriyah - Souq AI Shuyukh Junction( on 
time) Closing date at 12:00 pm according the 
local time in Nassriyah from closing date on  
(20 / 2 / 2023). 
9- The late bidders will be rejected and 
tenders will be opened at 12:15 on the same 
day of closing (20 / 2 / 2023) in the presence 
of the bidders or their representatives who 
wish to attend the following address) The 
headquarters of the general UR state company 
in Nasiriyah / room opening committee). 
10. A special conference will be held to 
answer inquiries on 13 / 2 / 2023 at 9 am local 
time in Nasiriyah, at the conference room. All 
inquiries regarding tender documents must be 
submitted no later than seven days prior to 
the date of the conference. lf the date of the 
conference or the closing date of the tender is 
an official holiday, the date of the conference 
or the closing date of the tender, as the case 
may be, shall be on the day after the holiday 
and at the time specified on the base date of 
the conference and the closing hour.
With respect

Director General 

 بابل/ جليل الغزي

انخف�ش���ت ن�شب���ة اأع���داد العام���الت في معم���ل ال�شجاد 
الي���دوي ف���ي باب���ل، اأح���د ت�شكي���الت وزارة ال�شناع���ة 
والمعادن اإلى 10 اأ�شعاف ما كانت عليه قبل 7 �شنوات 
تقريبًا، ب�شبب اإهمال الم�شنع وتراجع ن�شبة المبيعات 

التي اأثرت على المخ�ش�شات المالية للعامالت.
وينت���ج المعم���ل اأنواع���ا فاخرة م���ن ال�شج���اد اليدوي 
ال���ذي ي�شاه���ي ال�شجاد الم�شت���ورد ا�شافة ال���ى انتاج 
الجداري���ات الت���ي ت�شم اأ�ش���كال تراثي���ة ولوحات فنية 
عالمية. وقالت مديرة الم�شنع نعيمة عي�شى ل�)المدى(، 
اإن "ن�شب���ة العام���الت تراجعت اإلى 70 عامل���ة، بعد اأن 
كان يقدر ب�700 عاملة خالل الأعوام الما�شية تحديدا، 
الأم���ر الذي جعله ي�شارع الموت من اجل البقاء لتقديم 

منتوجات هذه المهنة بالم�شتوى المطلوب".
واأ�ش���ارت اإلى اأن "المهنة تتعر����س لالندثار ب�شبب قلة 
الخب���رات وغل���ق ب���اب التعيين ال���ذي يمك���ن اأن ي�شنع 
خب���رات جديدة توا�شل العم���ل لإدارة الم�شنع"، لفتة 
ال���ى اأن "غالبي���ة العام���الت م���ن الن�شاج���ات الماهرات 
اقدمن عل���ى النقل من الم�شنع اإل���ى دوائر اأخرى بحثًا 
ع���ن المرتب���ات ال�شهرية الت���ي تغطي النفق���ات المالية 

الالزم���ة". العام���الت يتحدث���ن عن خوف م���ن احتمال 
انقرا����س او اندث���ار المهن���ة ب�شبب م���ا تتعر�س له من 
اإهم���ال م�شتم���ر من���ذ ع���ام 2003 تقريبًا م���ع اأنها مهنة 
تمتد في عمق تاريخ مدينة الحلة اإذ كان يزاولها الآباء 

والأجداد.
الن�شاج���ة ا�ش���واق حمزة اأك���دت ل�)الم���دى(، ان "حرفة 
�شناع���ة ال�شجاد الي���دوي في بابل الت���ي كانت في يوم 
م���ا ت�شد ج���زء كبيرًا من حاج���ة ال�ش���وق المحلية لكنها 
تراجع���ت كثيرًا ب�شب���ب غياب الخط���ط والبرامج التي 

تنه�س بالمنتج المحلي".
بدوره���ا طالب���ت الن�شاجة نبرا����س �ش���ادق، ب�شرورة 
�شرف مخ�ش�شات مالية بدل الخطورة التي يتعر�شن 
له���ا من خالل اأدوات العمل الجارحة، ا�شافة الى الآثار 
ال�شحي���ة الت���ي يعاني���ن منها م���ن قبيل �شع���ف الب�شر 

وم�شاكل المفا�شل ب�شبب طبيعة العمل.
واأ�شارت اإلى اأن "المرتبات المالية قليلة ول تكفي ل�شد 

النفقات العائلية قيا�شًا بحجم العمل".
وترجح العام���الت في معمل ال�شج���اد اليدوي احتمال 
اإغالق���ه ب�شب���ب الأو�ش���اع التي يم���ر بها والت���ي اأثرت 
ب�ش���كل كبي���ر عل���ى طبيعة العم���ل ف���ي المعمل م���ع اأنه 

ي�شنف من اأهم المعامل في البالد.



 بغداد / اإياد ال�صاحلي

التنفيذي  املدير  رحيمة،  د.ج��ب��ار  اأك��د 
ع�شر  الثالثة  العربية  الأل��ع��اب  ل��دورة 
اآثر  اأن��ه  ال��ع��راق،  يف  اإقامتها  امل�ؤّجلة 
تقدميه  ع��ن  ع��ام��ًا   16 ط����ال  ال�شمت 
تنظيم  مل�������ش���روع  اجل������دوى  درا�����ش����ة 
خ��ل��ي��ج��ي ال��ب�����ش��رة وم����ا واج���ه���ه من 
ال�شباب  ل���زارة  حقبتني  يف  معّ�قات 
عن  ت��رّف��ع��ًا  بها  يبح  ومل  وال��ري��ا���ش��ة، 
التي  الأ�شبقّية  ط��رح  يف  احل�شا�شّية 
يف  ب���دوره  التفاخر  البع�ض  ي��ح��اول 
اأوراق  اأّي���ة  ه��ن��اك  تكن  ومل  امل�����ش��روع 

معتمدة يف ال�زارة غري درا�شته.
)امل��دى(  ل���  حديث  يف  رحيمة  وك�شف 
التي  دة  املُمهِّ اخلط�ات  عن  مّرة  لأّول 
الب�شرة  خليجي  ُحلم  لتح�يل  بها  قام 
 ،2007 ع���ام  يف  ت��ن��ف��ي��ذي  واق����ع  اىل 
ال�شباب  وزارة  م��ن  وف��د  زار   " ق��ائ��ًا 
عبا�ض  ب���الإخ����ة  مم��ث��ًا  وال��ري��ا���ش��ة 
و�شاكر  ال�ش�ن  اأب���  ود.علي  ال�شمري 
بريهي،  ك��ام��ل  وامل��ه��ن��د���ض  اجل��ب���ري 
العا�شمة القطرّية الدوحة، والتق�ا بي 
بهدف مناق�شة كيفّية التح�شري الأّويل 
للبدء مب�شروع بناء مدينة ريا�شّية يف 
حمافظة الب�شرة، وتنظيم بط�لة كاأ�ض 
اخلليج العربي لكرة القدم فيها، فقلُت 
امل�شروع  لكم درا�شة جدوى  �شاأعدُّ  لهم 
ا�شطحبهم  اأن  مني  طلب�ا  ثم  كاملة، 
قطر  من�شاآت  على  ل��اط��اع  ج�لة  يف 
ال��ري��ا���ش��ّي��ة، وت���زام���ن ق��ب��ل ذل����ك اأن 
باإن�شاء  كّلف�ين  القطريني  امل�ش�ؤولني 
ملعب كرة قدم يف اإريرتيا فتحّدثُت لهم 
عن اأهم امل�شتلزمات التي ت�ّفرت هناك 

للنه��ض بامل�شروع".

درا�صة اجلدوى
وق����ال رح��ي��م��ة " اأث���ن���اء وج�����د وف��د 
اإدارة  اأت�شلُت مع  الدوحة  ال�زارة يف 
بح�ش�رهم،  الريا�شي  امليناء  ن��ادي 
النادي  اأر�ض  عائدية  عن  وا�شتف�شرُت 
املبا�شرة  ع��ن��د  ال��ب��دي��ل��ة  وامل��ق��رتح��ات 
الب�شرة،  يف  جديدين  ملعبني  ببناء 
ع��ن واقعها  ال�����ش���رة  اك��ت��م��ال  وع��ن��د 
اأكدُت  املعل�مات،  خال  من  الريا�شي 
لهم اأن درا�شة جدوى م�شروع الب�شرة 
اىل  ع���دت��ك��م  م��ن  ف���رتة  ب��ع��د  �شُتنجز 
نًا  ُم�شمِّ ذل��ك  اأع���ددُت  وبالفعل  ب��غ��داد، 
جميع التفا�شيل التي حتتاجها وزارة 
الر�شمي  لاإعان  والريا�شة  ال�شباب 
عن م�شروعها، وقدمُت درا�شة اجلدوى 
ملعبني  ع��ل��ى  اح��ت���ت  �شفحة   36 ب��� 
وفنادق  املباريات  لت�شييف  رئي�شيني 
وُعر�ض  وغ��ريه��ا،  للرتفيه  وم�شاحة 
على هيئة الراأي يف ال���زارة، وح�شر 
الجتماع املهند�ض جا�شم حممد جعفر 
 2006 )اأيار  والريا�شة  ال�شباب  وزير 
ال���زارة  وم�شت�شار   )2014 اأي��ل���ل   -
امل��دراء  من  وع��دد  عبداملهدي،  د.با�شل 
ال��ع��ام��ني، ون��ق��ل يل اأب����� ال�����ش���ن اأن 
باعتبار  بالدرا�شة  ف�جئ  امل�شت�شار 
ًا  ُمِلمَّ يك�ن  اأن  لب��د  م�شروع  هكذا  اأن 
بتفا�شيل حمت�اه ح�شب طبيعة عمله، 
ب��ادر  اأن  �َشبق  اأن��ه  وقتها  يل  علم  ول 

اخلليج  بط�لة  تنظيم  م�شروع  بطرح 
اأط���ل���ع على  ع��ل��ى احل���ك����م���ة، ك��م��ا مل 
يف  اإقامتي  بحكم  لها  كتب  ما  حيثّيات 

الدوحة".  

مناق�صات مو�ّصعة
وذكر اأن " ال�زير الأ�شبق جعفر طلب 
اأكرث من مّرة يف  ح�ش�ري اىل مكتبه 
ويف  ال��درا���ش��ة،  ملناق�شة   2008 ع��ام 
الدرا�شة  يف  ت��ّشعُت  امل���ّرات  اإح���دى 
ف�شل،   12 م��ن  �شفحة   450 لت�شبح 
ج��ّه��زت��ه��ا يف )ف���ا����ض م��ي��م���ري( يف 
تخدم  مبا  قدم  كرة  ماعب  بناء  كيفية 
ناحية  من  اأي�شًا  الق�ى  األعاب  ريا�شة 
وج�د امل�شمار وامل�شتلزمات املطل�بة 
العاملّية،  القيا�شات  ح�شب  لتحديده 
وكّل ف�شل يف الدرا�شة يتحّدث عن اأمٍر 
والأر�شية  وامللعب  املدّرجات  مثل  ما 
الفني،  واجلانب  والغرف  والكهرباء 
ال���زي��ر  م��ن  بريهي  ك��ام��ل  طلب  وه��ن��ا 
لل�شركات  امل�شروع  يعلن عن  اأن  جعفر 
الراغبة بالتعاقد مع ال�زارة، فرّد عليه 
ومن اأين لك التفا�شيل؟ فقال له كّل ذلك 

م��شح يف درا�شة جبار".

ميزانّية احلكومة
يف  امل�شروع  عن  الإع���ان  " مت  وتابع 
احلك�مة  �شت  وخ�شّ الإع��ام،  و�شائل 
والريا�شة  ال�شباب  ل����زارة  ميزانّية 
لإجن��از  دولر  ملي�ن   550 م��ق��داره��ا 
م�شروع املدينة الريا�شّية يف حمافظة 
ال��ب�����ش��رة، ووق��ت��ه��ا ك��ّل ���ش��يء وا�شح 
ب�شاأن الدرا�شة من ناحية تدريب الفرق 
ومكان   )Bو  A( وق�شّمتها  الثمانية 
وزاوية  الكامريات،  وم�قع  تدريبها، 
الإنارة من دون اأن اأتدّخل يف م��ش�ع 
�شة ببناء  الُكلف ول ال�شركات املتخ�شّ
مثلما  مهامي  لي�شت من  لأنها  املاعب، 
م�ش�ؤويل  اأّح��د  على  جعفر  ال�زير  رّد 
وزارت����ه ع��ن��دم��ا اأع��ت��ق��د الأخ����ري اأن��ن��ي 

املقّدمة  درا�شتي  من  لا�شتفادة  اأ�شعى 
)الك�مي�شن(  على  للح�ش�ل  لل�زارة 
حال ت�قيع ال�شركة على عقد امل�شروع، 
ب��ج��ّب��ار بهذا  ع��اق��ة  ل��ه جعفر ل  وق���ال 
ي���ؤّدي  ك�نه  املنطقي،  غري  ال�شتنتاج 
واجبه يف خدمة العراق �شمن خربته 
وُي��ط��ل��ع��ن��ا ع��ل��ى ك��ي��ف��ّي��ة ب��ن��اء م��دي��ن��ة 
عن  بعيدًا  الت�شاميم  متكاملة  ريا�شّية 
التي  ال�شركة  وه���ي��ة  املالية  الأم����ر 
ال�شروط  ح�شب  الختيار  عليها  �شيقع 

القان�نية".

امل�صّطحات اخل�صراء
مناق�شة  " اأث��ن��اء  رح��ي��م��ة  وا���ش��ت��درك 
ا�شتف�شَر  مكتبه،  يف  يل  جعفر  ال�زير 
عن �شبب مطالبتي ببناء 6 ماعب يف 
م  �شُننظِّ )ه��ل  �شاحكًا  وق��ال  الب�شرة، 
دكت�ر(؟  يا  العراق  يف  اأوملبياد  دورة 
فقلت له لي�شت 6 ماعب، اأوًل �شرورة 
وج������د م��ل��ع��ب��ني رئ��ي�����ش��ي��ني خل������ض 
امل��ب��اري��ات، وث��ان��ي��ًا امل��اع��ب الأرب��ع��ة 
خ�شراء  ُم�����ش��ّط��ح��ات  ت��ك���ن  الأخ����رى 
الإحماء  متارين  الفرق  اإج��راء  لغر�ض 
يف  خ�ش��شّية  ف��ري��ق  ف��ل��ك��ّل  ع��ل��ي��ه��ا، 
التمرين ول يريد اأن يطلع الآخرين عن 
يكفي  ل  فقط  ملعبني  خططه، ووج���د 

لتمارين 8 فرق"!

نفقات التذاكر 
ال���زي��ر  قابلُت   " اىل  رحيمة  وي�شري 
الأ�شبق جا�شم حممد جعفر اأربع مّرات 
لتذليل  ط��ل��ب��ه،  ع��ل��ى  ب��ن��اء  مكتبه،  يف 
وزارت��ه  ت�اجه  التي  املعّ�قات  بع�ض 
وا�شتف�شارهم  الدرا�شة،  ان�شاج  قبيل 
ح���ل ���ش���ؤون ك��ث��رية، وك��ن��ُت اأحت��ّم��ُل 
بغداد   - )الدوحة  تذاكر طريان  نفقات 
ال�شخ�شي،  ح�شابي  م��ن  ال��دوح��ة(   -
ال�زير  التذاكر اىل  ُن�شخًا من  واأعطي 
اأ�شال  مّرة  قيمتها، وكّل  لغر�ض �شرف 
يل  ُي��ق��ال  ال�شرف  معاملة  م�شري  ع��ن 

اأنها يف ال�حدة احل�شابّية ومل ُتنجز، 
ويف املّرة الأخرية اأبلغتهم اأن جمم�ع 
ما اأنفقتُه ل�شراء تذاكر الطريان يقارب 
5 اآلف دولر، وت�شاَءلُت ح�ل اأ�شباب 
عدم �شرفها، فقال يل كامل بريهي اإنها 
بني  وم�افقات  اإج���راءات  اىل  حتتاج 
وقتًا  وت�شتلزم  واحل�شابات  الإدارة 

ط�يًا".
واأردف " عدُت اىل الدوحة من دون اأن 
اأح�شل على حق�قي التي م�شى عليها 
 2012 ع��ام  ويف  عامًا،   15 الآن  حتى 
ل����زارة  الأ���ش��ب��ق  ال���ك��ي��ل  ب��ي  ات�شل 
الريا�شة  ل�ش�ؤون  والريا�شة  ال�شباب 
ع�����ش��ام ال����دي�����ان، ط��ال��ب��ًا ح�����ش���ري 
للقاء  ع��ّم��ان  الأردن���ي���ة  العا�شمة  اىل 
عبدالله ع�يز اجلب�ري مدير ال�شركة 
الريا�شية  املدينة  بناء  عن  امل�ش�ؤولة 
يف الب�شرة، ب�شدد التباحث عن اأم�ر 
امل�شروع التي ت�شّمنتها درا�شتي التي 
املهّمة  انتهاء  وبعد  ل��ل���زارة،  قّدمتها 
�شّلمني الرجل 2000 دولر ثمن تذاكر 
طرياين )الدوحة - عّمان - الدوحة(".

لقاء عبطان
ال�زير  ا�شتام  بعد   " رحيمة  وي��ب��نّي 
الأ�شبق عبداحل�شني عبطان م�ش�ؤوليته 
)اأي��ل���ل  وال��ري��ا���ش��ة  لل�شباب  ك���زي��ر 
طلب   )2018 الأول  ت�شرين   -2014
ال������زارة  يف  م��ك��ت��ب��ه  اىل  ح�����ش���ري 
 2015 ع���ام  ال��ث��اين  ك��ان���ن  منت�شف 
بط�لة  الب�شرة  تنظيم  ملف  ملناق�شة 
كاأ�ض اخلليج العربي لكرة القدم، وقلُت 
له لبدَّ من اإطاعي على واقع املحافظة، 
ح�شب  التنظيم  م��ق��ّ�م��ات  ل��دي��ه��ا  ه��ل 
اىل  ذهبُت  اخلليجي؟  الحت��اد  �شروط 
والتقيت مب�ش�ؤوليها  الب�شرة  حمافظة 
وكان�ا مت�شائمني جدًا وغري م�شتعّدين 
كاأ�ض  ل�شت�شافة  ل�ج�شتّيًا  ول  نف�شيًا 
اخلليج لعدم ت�ّفر بيئة �شاحلة لنجاح 
البط�لة فالفنادق غري جّيدة  واملاعب 
نظيفة  غ��ري  وال�����ش���ارع  متكاملة  غ��ري 
ل�شتقبال  �شاحلة  خ��دم��ات  ت�جد  ول 
ال�����ش��ي���ف، وو���ش��ع��ت��ه��م ب��ال�����ش���رة 
يعني  التنظيم  ل��ه��م  ق��ائ��ًا  احل��ق��ي��ق��ّي��ة 
امللعب  اىل  م��ت��ف��ّرج  األ���ف   60 ح�ش�ر 
فقاطعني  �شحفي،   1500 م��ن  واأك���رث 
املحافظ قائًا ) ل� اجتمع 100 �شحفي 
يف مكان واحد ينقطع خّط النرتنيت(! 
ثم ت�ّجهُت لاجتماع مع مدير ال�شرطة 
ومدير ملعب املدينة الريا�شية وكاهما 
التنظيم!  عن  تفا�شيل  اأي  لديهما  لي�ض 
ف��ع��دُت اىل ال���زي��ر ع��ب��ط��ان، وق��ل��ُت له 
واإذا  للنجاح،  م��ق��ّ�م��ات  اأي  ت���ج��د  ل 
البط�لة  تنظيم  على  ُم�شّممة  وزارتكم 
فاأنها �شتف�شل و�شينعك�ض النقد ال�شلبي 
��ِدم واأل���ّح ب��اأن  عليك وع��ل��ّي ف��ق��ط، ف�����شُ
دولة ولي�ض  قرار  الب�شرة ه�  خليجي 
التاريخّية  ولاأمانة  احت��اد،  اأو  وزارة 
اأق�ل اأن الرجل طم�ح و�شعى لتحقيق 

الإجناز".

راأي حمودي
ووا�����ش����ل " اأث����ن����اء ح���دي���ث ال����زي���ر 

بالكابنت  ات�شاًل  اأج��رى  معي  عبطان 
الأوملبّية  اللجنة  رئي�ض  حم�دي  رعد 
هيئة  اأعلى  ميّثل  باعتباره  ال�طنّية 
منه  وطلَب  الريا�شة،  ب�ش�ؤون  ُتعنى 
احل�����ش���ر ب�����ش��رع��ة، وج����اء ح��م���دي 
قبلي  م���ن  م���ج��ز  ���ش��رح  ت��ق��دمي  ومت 
ح����ل م��ل��ف ال��ت��ن��ظ��ي��م، ع���رب ب��رن��ام��ج 
)PowerPoint( للعرو�ض التقدميّية 
عر�ض  ج��ه��از  ع��ل��ى  �شريحة   97 ع��رب 
الب�شرة  يف  مت�ّفر  ه�  ملا  �شينمائي، 
البط�لة،  تنظيم  ع��ن  امل��ت���ف��ر  وغ���ري 
جاهز  غري  �شيء  ك��ّل  اأن  لهما  واأك���دُت 
ت�شلح  ل  الفندقّية  ال�شفن  حتى  الآن 
امل��ح��اف��ظ��ة  م��ي��ن��اء  ُق�����رب  ت��ر���ش���  اأن 
ُقرب  املياه  من�ش�ب  لنخفا�ض  وذل��ك 
ال��ر���ش��ي��ف! وه��ن��ا ط��ل��ب ال����زي���ر من 
اأتفق  الأخري  فقال  راأيه  اإبداء  حم�دي 
تنظيم  ن�شتطيع  ل  رحيمة  الأخ  م��ع 

البط�لة، فتاأ�ّشف ال�زير كثريًا".

اعتذار عن التنظيم
وا�شرت�شل رحيمة " طلب مني ال�زير 
ع��ب��داخل��ال��ق  اىل  ال���ت����ّج���ه  ع��ب��ط��ان 
م�شع�د، رئي�ض احتاد كرة القدم )اأيار 
نف�شه،  للغر�ض   )2018 اأي��ار   -  2014
باإقليم  اأربيل  حمافظة  يف  به  والتقيُت 
التي  املعّ�قات  له  و�شرحُت  كرد�شتان، 
ت�اجهنا يف ملف التنظيم، وبيان راأيه 
املتكاملة،  ال�ش�رة  يف  ال�زير  ل��شع 
م�ؤّهل  غ��ري  ال��ع��راق  اأن  م�شع�د  فقال 
لتنظيم كاأ�ض اخلليج! فعدُت اىل بغداد 
فاأعلن  حديث،  من  بيننا  دار  ما  ناقًا 
بط�لة  تنظيم  ع��ن  الع���ت���ذار  ال���زي��ر 
كاأ�ض اخلليج يف ت�شريح نقلته و�شائل 
الإعام املحلّية والعاملّية ي�م الإثنني 2 
اىل  العتذار  وعزا   ،2015 عام  �شباط 
)التحّديات املالّية وال��شع القت�شادي 
واأ�شاف  الباد(  تعي�شه  الذي  ال�شعب 
و�شامًا  كامًا  تقييمًا  )اأجرينا  ال�زير 
اإىل  بحاجة  الآن  اأننا  ووجدنا  لل��شع 
�شعيد  على  ���ش���اء  اإ���ش��اف��ّي��ة  من�شاآت 
ا�شتكمال  اأم  اإ�شافيني  ملعبني  اإن�شاء 
والفندقّية،  الريا�شّية  املن�شاآت  بقّية 
وهذا يتطّلب وقتًا وماًل و�شنقّدم طلبًا 
ر�شمّيًا ل�شت�شافة خليجي 24 واآنذاك 

�شنك�ن يف منتهى اجلاهزية( ".

اأمنية يف خليجي 25
كثريًا  فرحنا   " حديثه  رحيمة  وختم 
ل��ت���اج��د الأ����ش���ّق���اء اخل��ل��ي��ج��ي��ني يف 
احلايل،  الثاين  كان�ن  خال  الب�شرة 
ومت النتهاء من احلدث الذي ا�شتنزَف 
ل��� 16 ع��ام��ًا منذ  الأم������ال واجل���ه����د 
ة  اخلا�شّ الأف��ك��ار  ب��ط��رح  ب��ا���ش��رُت  اأن 
جعفر،  حم��م��د  ج��ا���ش��م  وزارة  يف  ب��ه 
البط�لة  اإدارة  تبقى  اأن  لكّنني متّنيُت 
�شركات  وُت��ك��ّل��ف  ال��ع��راق��ي��ني  بيد   25
ت�زيع  ان�شيابّية  تنظيم  يف  حمرتفة 
بُقدرات  اأمنّية  خّطة  وو�شع  التذاكر 
ت��ن��ف��ي��ذّي��ة ع��ال��ي��ة م��ث��ل��م��ا ت��ع��م��ل قطر 
النقطتني يف جميع منا�شباتها  بهاتني 
واحل�ادث  اخلرق  لتفادي  الريا�شّية، 
بع�ض  وف���اة  اىل  اأّدت  ال��ت��ي  امل�ؤ�شفة 

امل�شّجعني".  
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لم يُبح بها 16عامًا ترّفعًا عن ح�صا�صّية الأ�صبقّية!

جبار رحيمة: اأعددُت اأّول درا�صة جدوى لخليجي الب�صرة ولم تكن بيئُتها م�ؤّهلة!
 حمودي وم�صعود توافقا مع تقييمي .. وتمّنيُت اإناطة خليجي 25 ل�صركة ُمحترفة

 عمـار �صـاطع
معالي الكلمة

ل اأرغ����ب بالت�ش����ّرع يف اإط����اق احُلك����م ب�ش����اأن م����ا يتبع 
الإجناز اخلليجي املمّيز الذي حّققُه اأ�ش�د الرافدين يف 

م�شك ختام الن�شخة 25 مبدينة الب�شرة. 
اأق�����ل ل اأرغب لأنن����ي اأودُّ هنا اأن اأوؤّكد ب����اأن الت�شّرع لن 
ياأت����ي بنتيج����ة مثالّية تخ����دم م�شرية منتخبن����ا ال�طني 
لكرة القدم، فيما �َشيل����ي املُنجز الكبري الذي خطفه فتية 
املدرب الإ�شباين خي�ش��ض كا�شا�ض، بعد خما�ض ع�شري 
َوفرتة ابتعاد وخم�ل تركت اآثارها واأبعدت العراق عن 

ة التت�يج باللقب الإقليمي ول� 35 عامًا.  من�شّ
اأعتق����د اأنه م����ن املهم جدًا الب����دء م����ن الآن يف التح�شري 
والتخطي����ط لف����رتة اإعداد منا�شبة ومائم����ة تن�شجم مع 
حج����م امل�ش�ؤولّية الكبرية املُلقاة على عاتق احتاد الكرة 
م����ن جهة اأ�شا�شّي����ة ولعبينا من جه����ة، وجهازهم الفني 
اأي�ش����ًا، لأن منتخبن����ا وبعد ع�دت����ه اىل ال�اجهة اأ�شبح 
مطالب����ًا ب�ش����كٍل اأو باآخر اأن يحّقق م����ا عجز عن ت�شجيله 
يف بط�����لت م�ش����ت، وب����ات ُينظ����ر الي����ه عل����ى اأن بطل 

اخلليج وحامل الل�اء الكروي فيها. 
ق����د يذه����ب البع�����ض اىل الق�����ل اأن ال��ش�����ل اىل القّمة 
اأ�شه����ل م����ن احلف����اظ عليه����ا، واأن����ا اعت����رب ذل����ك من بني 
الأج����زاء الأ�شا�شّي����ة واملهّم����ة التي يفرت�����ض اأن ننطلق 
منها واأن تك�ن نقطة �شروع يت�ّجب من خالها الإعداد 
لف����رتة حت�شريّي����ة تتناغم م����ع ال�اقع الك����روي اجلديد 
ال����ذي نعي�شه والتطّ�ر الكبري ال����ذي اأ�شاب اللعبة، وما 

و�شلت اليه من حيث الهتمام والأهمّية. 
نع����م.. م����ن امله����م ج����دًا اأن يتم جتمي����ع لعب����ي املنتخب 
ال�طن����ي ب����ني ف����رتة واأخ����رى وزّج����ه مبباري����ات دولّية 
جتريبّي����ة اأو بط�����لت ودّي����ة تك�����ن الفر�ش����ة منها ه� 
متابع����ة الاعب����ني وم�شت�ياته����م بالتزام����ن م����ع �ش����ري 
مناف�ش����ات ال����دوري املمت����از وم�شاه����دة امل�اجه����ات من 
قب����ل اجلهاز الفني م����ع التاأكيد على خ������ض لقاءات مع 
منتخب����ات عالي����ة امل�شت�ى اأو مع منتخب����ات تقرتب من 
مدار�����ض الك����رة الت����ي �َشُناعبه����ا �ش�����اء يف املنطقة اأم 
القارة، ول �شري اأبدًا يف اأن ناقي منتخبات تف�قنا من 
حيث الت�شني����ف والأداء، لك�نها �شتك�ن جتربة ت�شبُّ 
يف نهايته����ا ل�شالح منتخبنا ال�طني وه� ما يهّمنا اأوًل 

واأخريًا. 
اأيه����ا الإخ�����ة.. لق����د �ُشِلّط����ت الأ�ش�����اء عل����ى منتخبن����ا 
ال�طن����ي بال�شكل الذي ب����ات حديث الأو�ش����اط الكروّية 
لي�����ض يف املنطق����ة وال�ط����ن العرب����ي فح�ش����ب، ب����ل يف 
ُكّل����ه وا�شح����ى املنتخ����ب يف واجه����ة الأخب����ار  الع����امل 
والأح����داث الأبرز، يف ظل الدع����م الكبري الذي يناله من 
قب����ل امل�ؤازري����ن وامل�شّجعني من جه����ة وو�شائل الإعام 
مبختل����ف م�شّمياته����ا واأن�اعه����ا والت����ي اأّك����دت على اأن 
املنتخ����ب ال�طني �شيك�����ن مطالبًا اأم����ام حقيقة واحدة 
فق����ط.. وه� الف�ز وا�شع����اد اجلماهري، بع����د اأن خطف 
كاأ�����ض اخلليج للمّرة الرابعة ونف�����ض غبار فرتة الرك�د 
����ات التت�ي����ج ومغ����ادرًا  الت����ي جعلت����ه بعي����دًا ع����ن من�شّ
مل�اقعه املتقّدمة التي حّققها يف ال�شن�ات التي م�شت. 

ويف ت�ش����ّ�ري ال�شخ�ش����ي اأن دع����م املنتخ����ب ال�طن����ي 
يف الف����رتة املقبلة اأ�شبحت واجب����ة على اجلميع، بعيدًا 
ع����ن ق�شّية التن����اول ال�شلبي اأو الت����داول بال�شغط على 
م�شلحت����ه، مبقابل م�شاندته وم�شاعدته يف كّل ال�شكال 
من اأجل اأن ي�شبح لدينا فريقًا قادرًا على مقارعة اأق�ياء 
الق����ارة الآ�شي�ية يف الطريق بنهائيات كاأ�ض الأمم اأّوًل 

وت�شفيات م�نديال 2026. 

الب�صرة نقطة �صروع الأ�ص�د

قد يذهب البع�ض الى القول اأن الو�صول الى 
القّمة اأ�صهل من الحفاظ عليها، واأنا اعتبر 

ذلك من بين الأجزاء الأ�صا�صّية والمهّمة 
التي يفتر�ض اأن ننطلق منها واأن تكون 

نقطة �صروع يتوّجب من خاللها الإعداد 
لفترة تح�صيرّية تتناغم مع الواقع الكروي 

الجديد الذي نعي�صه والتطّور الكبير الذي 
اأ�صاب اللعبة، وما و�صلت اليه من حيث 

الهتمام والأهمّية. 

متابعة /املدى

اأن�شيل�تي املدير الفني لريال مدريد الإ�شباين، لنفي كّل  عاد الإيطايل كارل� 
ما يرتّدد عن مفاو�شاتِه لت�يّل تدريب املنتخب الربازيلي خال الفرتة املقبلة.

وربطت يف الفرتة املا�شية، العديد من التقارير بني الإيطايل كارل� اأن�شيل�تي 
امل��شم  نهاية  عقب  ال��ربازي��ل،  منتخب  وتدريب  مدريد،  لريال  الفني  املدير 
عقب  للربازيل،  الفني  املدير  من�شب  من  ا�شتقالته  تيتي  واأع��ل��ن  اجل���اري. 
"قطر 2022" بركات الرتجيح  اخلروج ال�شادم من ُربع نهائي كاأ�ض العامل 
اأمام كرواتيا 4-2.  وكان كارل� اأن�شيل�تي املدير الفني لريال مدريد، قد اأّكد 
اأنه �شي�ا�شل عمله يف من�شبه مدّربًا للفريق امللكي حتى نهاية عقده يف �شيف 
عام 2024. قال اأن�شيل�تي يف امل�ؤمتر ال�شحفي قبل م�اجهة اأتلتيك� مدريد 
الي�م اخلمي�ض يف كاأ�ض اإ�شبانيا، ب�شاأن مفاو�شات تدريب منتخب الربازيل: 
" ل، لي�ض هناك اأي �شيء من هذا القبيل". وي�شهد الي�م اخلمي�ض، م�اجهة 
نارية بني ريال مدريد و�شيفه اأتلتيك� مدريد، على ملعب �شانتياغ� برنابي�، 
يف ُربع نهائي كاأ�ض ملك اإ�شبانيا.  وي�شرُّ رئي�ض الحتاد الربازيلي، برغم نفي 
لإجراء حمادثة  بينهما، على حتديد م�عد  التي جرت  الت�شالت  اأن�شيل�تي 
امل��درب  ه�ّية  ب�شاأن  الربازيلي  الحت��اد  رئي�ض  وق��ال  اإ�شبانيا.   يف  حملّية 
"نريُد مدّربًا حمرتمًا، ي�ّفر م�شت�ى من اللعب يتما�شى  اجلديد لل�شيلي�شاو: 
مع الريا�شيني، ويك�ن هج�مي، �شنقّدم كل ما ه� �شروري لعمل ممتاز، نريُد 

مدّربًا متفانيًا وُملتزمًا".

 بغداد / المدى

اأبدى م���درب ن���ادي الق�ة الج�ي���ة لكرة الق���دم، قحطان 
جثي���ر، انزعاج���ه م���ن ع���دم انتظ���ام مناف�ش���ات الدوري 
الممت���از للم��ش���م الحال���ي، وكث���رة تاأجي���ل المباري���ات 
مّم���ا ي�ؤّث���ر على الم�شابقة الت���ي تمتّد ال���ى اأ�شهر ال�شيف 
الح���ارة. واأ�شاف جثير ل�)المدى( " منذ انطاق الدوري 
الممت���از للم��ش���م الحال���ي، ت�ّقفت المباري���ات لأكثر من 
م���ّرة، واآخره���ا تنظي���م الع���راق كاأ����ض الخلي���ج العرب���ي 
25 حي���ث ت�ّقف الدوري لم���دة �شهر ما اأرب���ك ح�شاباتنا 
الفنّي���ة، ول���م يلتح���ق لعب� المنتخ���ب بالتدريب���ات لحد 
الآن، وعلى راأ�شهم الاعب اإبراهيم باي�ض وبقّية زمائه، 
و�شيغيب�ن عن المباراة المهّمة اأمام الطلبة غدًا الجمعة، 
�شم���ن الج�لة ال�13 للدوري، وه���ذا الغياب �شي�ؤّثر على 
طم�ح���ات الفريق بتحقي���ق نتائج اإيجابّي���ة، و�شيتم زج 

لعبي���ن ب���دلء م���ن العنا�ش���ر ال�شاّب���ة قليل���ة الخبرة في 
المباراة لتع�ي�ض غياب الأ�شا�شيين".

واأو�ش���ح جثي���ر " اإن لجن���ة الم�شابقات غي���ر حازمة في 
تحدي���د م�اعيد مباريات ال���دوري، لأنها حّددت في بادئ 
الأم���ر 24 و 25 م���ن ال�شه���ر الحال���ي م�ع���دًا لنط���اق 
مناف�ش���ات الج�ل���ة 13 ، لكنه���ا ع���ادت واأج���رت تغيي���رًا 
بتاأجي���ل المباري���ات ال���ى ي�م���ي 26 و27 م���ن كان����ن 
الثان���ي الحالي، وقب���ل اأن يحين الم�ع���د الجديد اأجرت 
تغيي���رًا اآخر بالم�اعيد اأي�شًا حي���ث تاأّجلت مباراتنا الى 
ي����م الجمع���ة بدًل م���ن الخمي�ض مّم���ا �شي�ؤّث���ر على فترة 
الراحة الت���ي �شنح�شل عليه���ا قبل ال�شتع���داد لمباراتنا 
الجماهيرية اأمام الزوراء �شمن الج�لة 14 ي�م الثاثاء 
المقبل، والتي تع���دُّ من اأق�ى م�اجهات الدوري الممتاز 

وبمثابة كا�شيك� الكرة العراقية.
وتابع جثير " ن���ادي الق�ة الج�ية يعي�ض مرحلة الفراغ 

الإداري مّم���ا اأّدى ال���ى ع���دم ا�شتق���رار الأم����ر الإداري���ة 
بالن���ادي، وه���ذه ال�ش���كالت الإداري���ة ح�شل���ت نتيج���ة 
اإلغ���اء النتخاب���ات، مّما اأّثر ب�شكل كبي���ر على الفريق من 
كّل الج�ان���ب، ول�شيم���ا المالي���ة، لأن بع����ض الاعبي���ن 
ل���م يح�شل����ا اإل على 10% واآخرين عل���ى 20% من مبالغ 
عق�ده���م والآن ُه���م بحاجة الى دفعات جدي���دة لي�ا�شل 
الفريق ال�شعي لت�شّدر ال���دوري وتحقيق ُحلم الجماهير 

بنيل اللقب من جديد ."
باي����ض  اإبراهي���م  لاع���ب  الحترافّي���ة  العرو����ض  وع���ن 
ال���ذي اختير اأف�شل لع���ب في خليجي الب�ش���رة قال " لم 
يلتح���ق باي�ض الى النادي بعد انته���اء م�شاركته الناجحة 
ف���ي البط�لة، ب�شبب وج�ده م���ع المنتخب في الج�لت 
الحتفالي���ة، وبالتاأكي���د اأي عر�ض احتراف���ي �شيك�ن من 
خال اإدارة النادي حيث �شيتم درا�شته والبّت بالم�افقة 

من عدمها".

 بغداد / المدى

اأّكد مدرب نادي النفط بكرة ال�شّلة، 
خال���د يحي���ى، اأن الن���ادي يت�ش���ّدر 
ج���دول ترتي���ب ال���دوري الممت���از 
 2022-2023 الحال���ي  للم��ش���م 
بع���د اأن ق���ّدم مباري���ات جّي���دة اأمام 
الف���رق المناف�ش���ة الأخ���رى اإ�شافة 
الى الم�شارك���ة الإيجابية في نافذة 

دوري ال�ش�بر لأندية غرب اآ�شيا .
" اإن  ل�)الم���دى(  يحي���ى  واأ�ش���اف 
العنا�ش���ر المهّمة في فري���ق النفط 
للم��شم الما�شي غادرتنا الى الفرق 
الأخرى لأننا كّنا ملتزمين بال�شقف 
المالي الذي حّددُه التحاد العراقي 
لك���رة ال�شل���ة للتعاقد م���ع الاعبين 
حيث تم تخ�شي�ض مبلغ 50 ملي�ن 

دينار لاعب���ي المنتخبات ال�طني 
نزوًل، فيما تجاوز عدد من الأندية 
ه���ذا المبل���غ وتعاق���دت م���ع نج�م 
فريقن���ا، ولكّنن���ا نجحن���ا ف���ي بناء 
فري���ق جديد م���ن العنا�ش���ر ال�شاّبة 
اإ�شافة ال���ى التعاقد مع المحترفين 

الذين قّدم�ا مباريات ق�ية.  
فريقن���ا  اإن   " يحي���ى  واأو�ش���ح 
ان�شح���ب م���ن بط�لة دب���ي الدولية 
اأ�ش���اب  ال���ذي  الره���اق  ب�شب���ب 
الاعبي���ن، وكذل���ك اإ�شاب���ة الاعب 
حي���در جمعة والمحترف الأمريكي 
الاعبي���ن  لأن  ميت�شي���ل،  ت�ن���ي 
خ���ال  ق�ّي���ة  مباري���ات  خا�ش����ا 
هن���اك  وكان  الما�شي���ة،  الفت���رة 
عل���ى  عالي���ة  تدريبّي���ة  اأحم���ال 
الاعبي���ن، مّم���ا اأدى ال���ى اإجهادهم 

واأن  ل�شيم���ا  بع�شه���م،  واإ�شاب���ة 
ال���دوري  يت�ش���ّدر  حالي���ًا  الفري���ق 
وكذل���ك  ال�شل���ة،  لك���رة  الممت���از 

مجم�عت���ه بناف���ذة دوري ال�ش�بر 
لغ���رب اآ�شيا، وبال�شراك���ة مع نادي 
خ�ش���ر  حي���ث  الإيران���ي  جرج���ان 

الفريق���ان لمّرة واح���دة فيما خ�شر 
فري���ق الريا�شي بي���روت لمّرتين، 
وخ�ش���ر ن���ادي الكرام���ة ال�ش����ري 

ة التاأّهل". فر�شّ
وتابع " اإن اللجنة المنّظمة لبط�لة 
دبي الدولي���ة ال�32 اعتمدت ت�زيع 
الف���رق ال� 10 ف���ي البط�لة من دون 
واأن���ا  عنه���ا،  ممثل����ن  يح�ش���ر  اأن 
الإج���راء  ه���ذا  اأ�شاه���د  م���رة  لأّول 
الإداري غي���ر ال�شحيح، لأن ت�زيع 
الف���رق الم�شارك���ة ل���م يك���ن ب�ش���كل 
ع���ادل عل���ى المجم�عتي���ن، حي���ث 
�شّم���ت المجم�ع���ة الأول���ى 5 فرق 
هي )منتخب���ا الإم���ارات والفلبين( 
واأندي���ة الن�ش���ر الليب���ي وال�حدة 
فيم���ا  لبن���ان،  وداينم����  ال�ش����ري 
ف���رق  الثاني���ة  المجم�ع���ة  �شّم���ت 

الإفريقي الت�ن�شي و�شا المغربي 
وبي���روت  اللبنان���ي  والريا�ش���ي 
اللبنان���ي اإ�شافة ال���ى فريقنا الذي 
اأعل���ن ان�شحاب���ه م���ن البط�لة قبل 
انطاقها باأي���ام، واإن الم�شاركة في 
بط�لة دبي كان���ت �شتكّلف ميزانّية 
الن���ادي مبال���غ مالّي���ة باهظ���ة منها 
عل���ى �شبي���ل المث���ال 25 األف دولر 

لتذاكر ال�شفر والإقامة وغيرها".
تنتظرن���ا   " الم���درب  واختت���م 
مباريات مهّمة في الدوري المحلي 
والم�شارك���ة الآ�شي�ي���ة، وناأمل اأن 
ننجح ف���ي تحقيق نتائ���ج اإيجابّية 
فيها نعك����ض من خالها تطّ�رنا في 
اللعبة، والتي �شبق اأن احرزنا فيها 
لقب ال���دوري الممتاز خم�ض مّرات 

ونبحث عن اللقب ال�شاد�ض".

اأن�صيل�تي ينفي تفاو�صه 
لتدريب البرازيل

جثي��ر: ت�ّقف ال��دوري اأربكنا واحت��راف باي�ش قيد الدرا�ص��ة 

مدرب �صلة النفط: قرعة ُدبي غير عادلة وتكاليفها باهظة!
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اغتن���ام  يف  املقه���ورة  املجتمع���ات  تب���دُع 
م���ا ه���و غ���ر �سيا�س���ي يف ظاه���رِه )كالفن 
للتعب���ر  والنكت���ة(  والأزي���اء  والريا�س���ة 
التنفي�س���ي العميق وغر املاأل���وف عما هو 
�سيا�سي يف جوه���ره غر املعلن. فخ�سُمها 
)اأي النظ���ام ال�سيا�س���ي( ل يجي���د اإل قمعها 
بالعن���ف املوؤ�س�س���اتي املبا�س���ر اأو بالعن���ف 
الأيديولوجي ال�سمني، ولذلك هي تناوره 
ب���اأدواٍت مبتك���رة ل يجيده���ا؛ بل اإن���ه )اأي 
ق���د ي�س���طر ملج���اراة  ال�سيا�س���ي(  النظ���ام 
ه���ذه الأدوات -ح���د التماه���ي بها- �س���عيًا 
لحتوائها اأو جتيرها ملنافعه ال�سلطوية. 

القدم  وقدمت بطول���ة “خليجي 25” لكرة 
املنعق���دة موؤخ���رًا يف الع���راق/ الب�س���رة، 
“ممار�س���ة  ت�س���ميته  مل���ا ميك���ن  اأمنوذج���ًا 
اأق�س���ى ال�سيا�س���ة باأدوات الريا�س���ة”. فما 
ح���دث عل���ى م�س���توى اجلم���وع املليوني���ة 
الت���ي واكب���ت احل���دث ميداني���ًا وتلفازي���ًا 
واإلكرتوني���ًا، وعل���ى م�س���توى موؤ�س�س���ات 
اإط���اره  م���ن  خ���رج  ل���ه،  الراعي���ة  احلك���م 
ليدخ���ل  املح���دود  الح���رتايف  الريا�س���ي 
الوا�س���ع  ال�سيا�س���ي  التعب���ر  منطق���ة  يف 
ا�س���تعادة  “رمزي���ة  اإ�س���مها  ق�س���ية  ع���ن 
الوطن” ل���دى اجلم���وع، واإ�س���مها “اإعادة 
اإنت���اج ال�س���رعية” لدى النظام ال�سيا�س���ي. 
وكال الطرف���ن زاوَل كلَّ م���ا ي�س���تطيع م���ن 
ممار�س���اٍت متاحة ليمت�ص ن�س���َغ الريا�س���ة 

ويحقنه يف عروق ال�سيا�سة.
ال�سيا�س���ية   ”25 “خليج���ي  حلظ���ة  واإن 
ه���ذه ل يج���وز ف�س���لها حتليلي���ًا عن جممل 
اخل�س���ومة النف�س���ية املتج���ذرة عميقًا بن 
جمتم���ع يق���اوم القه���ر ومنظوم���ة حاكم���ة 
متار�س���ه. فاإذا كانت تلك اللحظة قد متيزت 
ظاهري���ًا ب�”تن�س���يٍق” مه���م ب���ن الطرف���ن 
لإجناح هذا احلدث الريا�س���ي غر املاألوف 
عراقي���ًا من���ذ ح���وايل اأربع���ة عق���ود، فاإنها 
تنطوي اأي�س���ًا على تناف�ص �س���امت وناعم 
بينهما لال�س���تحواذ على احلدث وت�سويقه 

ل�سالح اأحدهما. 
فاجلماه���ر زحف���ت – بو�س���ائل متنوعة- 
لتجعل م���ن كرة القدم اأداة اآنية للتعبر عن 
ذات جمعية م�س���تميتة ل�س���تعادة كربيائها 
الوطن���ي اأم���ام الوافدين م���ن دول خليجية 
ازده���رت هوياته���ا الوطني���ة قبال���ة تفتيت 
الهوية العراقية طوال عقود طويلة �سهدت 
خن���ق الع���راق واإنعا����ص تلك ال���دول. ويف 
الوقت نف�س���ه، ا�س���تمات النظام ال�سيا�س���ي 
بعك����ص  واح���دة-  مل���رة  ول���و   – للظه���ور 
اجلم���ال  لقي���م  واملفتق���د  ال���رث  جوه���ره 
والتح�س���ر، اإذ ب���ات يه���رول خل���ف الإيقاع 
املجتمع���ي العف���وي ليتوح���د به وي�س���طو 
على ف�سائله، في�سرد اأخرًا ق�سة “جناح” 
واح���دة حققه���ا ريا�س���يًا بع���د عقدي���ن من 

احلكم الفا�سل �سيا�سيًا.

�سيكولوجيا الإبهار الجمعي
نظ���رًا لكرثة وت�س���عب املعطي���ات والوقائع 
الت���ي رافقت اأح���داث خليج���ي 25، فيمكن 
ع���ن  احلدي���ث  اخت���زايل-  منح���ى  – م���ن 
منطن �س���يكولوجين اأ�سا�سين برزا لدى 
اجلمهور وال�سلطة، مع التوكيد اأن ما حدث 
ميك���ن مقاربته من م�س���تويات تخ�س�س���ية 

اجتماعية اأخرى متعددة. 
وال�س���خاء  ال�س���يافة  �س���لوك  خ���الل  فم���ن 
والإيث���ار الذي مار�س���ه املجتمع الب�س���ري 
جتاه اآلف ال�س���يوف الوافدين )خليجين 
وعراقين من حمافظات اأخرى(، واحل�سود 
الكبرة من فئات �س���كانية متنوعة �سافرت 
حل�س���ور  الع���راق  مناط���ق  خمتل���ف  م���ن 
املباري���ات وحفل���ي الفتت���اح واخلت���ام يف 
الب�س���رة، وم���ا نقلت���ه القن���وات الإعالمي���ة 
وو�سائل التوا�س���ل الجتماعي من اهتمام 
ريا�س���ية  وحما�س���ة  �س���ديد  جماه���ري 
ووطنية غر م�سبوقة نحو هذا احلدث حّد 
تنا�س���ي كل اأزم���ات البالد الأخ���رى املاثلة، 
وم�س���اهد الفو�س���ى لتكد�ص ع�س���رات اآلف 
املواطن���ن عند بواب���ات امللعب الريا�س���ي 
الرئي�سي يف الب�سرة )ملعب جذع النخلة( 
ل�س���اعات طويلة �س���عيًا لول���وج امللعب باأي 
طريق���ة، م���ن خ���الل كل ذل���ك ميك���ن الق���ول 
اأنن���ا اأمام منٍط م���ن “�س���يكولوجيا الإبهار 
اجلمعي” مار�سها اجلمهور العراقي جتاه 

ذاته والآخرين.
وهذه النم���ط ال�س���يكولوجي ينطوي بدءًا 
-يف معناه اخلام-على حاجة ب�سرية عميقة 
Need to impress oth�  إإبهار الآخرين
ers، عرب �س���عي الفرد لإدها�ص من يلتقيهم 
باملق���دار الكمي والنوعي ال���ذي يحمله من 
مزايا وف�س���ائل وحما�س���ن، ب�سرف النظر 
عم���ا اإذا كانت موج���ودة بالفعل اأم ل. وهو 
يف ذل���ك يع���ّد ميكانزم���ًا هجومي���ًا ودفاعيًا 
يف اآن مع���ًا، يت���م اللجوء اإلي���ه يف احلالت 
الفردي���ة املتوازنة بو�س���فه منطًا نرج�س���يًا 
معت���دًل من خداع الذات املفيد لتوكيد الثقة 
بالنف�ص والرغبة بال�س���تحواذ على اهتمام 
الآخري���ن واإثب���ات ع���دم الف�س���ل، فيم���ا ق���د 
ينحرف يف حالت اأخرى اإىل �سلوك اأناين 
وطفيلي متطرف يعتا����ص على التهام طاقة 

الآخرين دون مراعاة حقوقهم النف�سية. 
حم���ط  -وه���و  اجلمع���ي  ال�س���ياق  ويف 
اهتمامن���ا هنا- جن���د اأن اجلمهور العراقي 
ق���د مار�ص ه���ذا الإبه���ار بو�س���فه ميكانزمًا 
بنف�س���ه  لينده����ص  ل�س���عوريًا  تعوي�س���يًا 
نح���و  )اأي  اأي�س���ًا  الآخري���ن  ولُيدِه����َص 
اجلماعة الداخلي���ة واجلماعات اخلارجية 
معًا(، فيحقق توق���رًا عاليًا للذات الوطنية 
اجلامع���ة الباحث���ة عما يرممها ويعو�س���ها 
مما حّل بها من ا�ستبعاد وتفتيت وتبخي�ص 
انت�س���ار  لتحقي���ق  واملتعط�س���ة  لقيمته���ا، 
ريا�س���ي اإقليمي واحد و�س���ط �سل�سلة غر 
منتهي���ة من هزائم �سيا�س���ية حملية ودولية 

حلت بها. 
�س���خاًء  اأ�س���بوعن  ط���وال  �س���هدنا  فق���د 
مور�س���ا  م�س���بوقن  غ���ر  واحت�س���انًا 
جماهريًا نحو ال�س���يوف، وم���ا رافق ذلك 
م���ن تروي���ج كا�س���ح لل�س���ردية املجتمعي���ة 
يف  وتفرده���م  العراقي���ن  اأ�س���الة  ع���ن 
النب���ل وال�س���هامة والك���رم والإيث���ار ع���رب 
اأنف�س���هم  العراقي���ن  قي���ام  اأي  التاري���خ، 
بتعظيم �سخ�س���يتهم الجتماعية وتنزيهها 
)اإ�س���باغ املثالي���ة(؛ ف�س���اًل ع���ن  واأمَثَلِته���ا 
الرغب���ة امل�س���تميتة ل���دى احل�س���ود املكتظة 
يف الب�سرة وغرها من املحافظات للتعبر 
ع���ن ق���وة النتم���اء املده�ص لوط���ن قدمي/ 

معا�س���ر اإ�س���مه العراق من خالل ت�س���جيع 
منتخب���ه الك���روي للف���وز بكاأ����ص البطولة. 
وكل تل���ك املعطيات تعا�س���َدت “ريا�س���يًا” 
ال���ذي  الإبه���اري  امليكان���زم  ه���ذا  لت�س���كل 
ا�ستعان مبادة �سيكولوجية حمفِّزة وكامنة 
وقابلة لال�ستدعاء وللعدوى النفعالية عند 

ال�سرورة، هي الهوية الوطنية اجلامعة. 
اإبرازه���ا  مت  الت���ي  الإبهاري���ة  فالهوي���ة 
وتقدميها يف �س���ياق ريا�سي، اإمنا مار�ست 
وظيف���ة �سيا�س���ية تعوي�س���ية بديل���ة لع���دم 
ق���درة اجلمه���ور – معظم���ه �س���بابي- على 
التعب���ر عنها بو�س���ائل �سيا�س���ية مبا�س���رة 
ال�سيا�س���ي  الإحب���اط  اأو�س���اع  ظ���ل  يف 
والكتئاب ال�سيا�س���ي والعدمية ال�سيا�سية 
الت���ي �س���اعت بعد ح���راك ثوري م�س���تميت 
يف ت�س���رين 2019 مت اإجها�س���ه بو�س���ائل 
الثورة امل�سادة من قمع وت�سليل وتخوين 

و�سيطنة.
اإل اأن ه���ذا الن���زوع لالإبه���ار اجلمعي اتخذ 
-يف بع����ص احلالت املح���دودة- توجهاٍت 
نرج�س���ية جمعي���ة ح���ادة ات�س���حت ب�س���كل 
خطاب �س���عبوي تب�س���يطي اأطلق���ه البع�ص 
ليجعل م���ن امل���وؤازرة النفعالية ال�س���ديدة 
للمنتخب الوطن���ي معيارًا اأوح���دًا للتعبر 
ع���ن الوطنية. وذه���ب هذا البع����ص اإىل اأن 
ي�س���نع من بطول���ة اخللي���ج -ذات الأهمية 
الريا�س���ية الهام�س���ية دولي���ًا- وم���ن ه���ذا 
ق�س���ية  امل�س���توى-  -املتوا�س���ع  املنتخ���ب 
ت�س���فر  مقاب���ل  يف  “ك���ربى”  م�س���رية 
الهتم���ام باأي ق�س���ية جذرية اأخ���رى ماثلة 
يف املج���ال العراق���ي العام )كتده���ور قيمة 
الدين���ار العراق���ي و�س���رقة الق���رن وانتهاك 
ال�س���يادة وارتفاع معدلت الفق���ر والبطالة 
وغره���ا(. فاأ�س���بحت ك���رة الق���دم – ل���دى 
اإن���كار  غايت���ه  ُع�س���ابيًا  �س���غفًا  البع����ص- 
الأزم���ات البنيوية العميق���ة، وتلهية الذات 
ببدي���ل ترفيه���ي يخف���ف وط���اأة الكابو����ص 
ال�سيا�س���ي اجلاث���م عل���ى روح البالد طوال 

عقود طويلة مظلمة. 

�سيكولوجيا غ�سل الآثام
ويف مقاب���ل �س���يكولوجيا الإبهار اجلمعي 
لدى اجلمهور، برزت “�سيكولوجيا غ�سل/ 
 Washing away the الآث���ام«  تبيي����ص 
sins ل���دى موؤ�س�س���ات ال�س���لطة املتهافت���ة 
عل���ى حمو ف�س���لها املزم���ن واإنكار ف�س���ادها 
العلن���ي امل�س���توطن. فق���د ا�س���تنفرت ه���ذه 
املوؤ�س�س���ات -بكاف���ة ت�س���كيالتها الر�س���مية 
الإعالمي���ة والأمني���ة  واملوازي���ة- طاقته���ا 

اإىل احلد الأق�س���ى لإخف���اء رثاثة املنظومة 
احلاكم���ة وق�س���وتها يف قت���ل وا�س���تهداف 
الب�س���رة  انتفا�س���ة  من���ذ  املحتج���ن  اآلف 
 .2019 ت�س���رين  بث���ورة  وم���رورًا   2018
فارت���دت ب���زة “احلر����ص” املتف���اين عل���ى 
الريا�س���ة والفن والعم���ران ومدنية البالد، 
للب�س���رين  الإن�س���اين  اللط���ف  م�س���تغلة 
ونزع���ة عم���وم اجلمه���ور لإع���الء هويت���ه 
الوطني���ة اجلامع���ة، م���ا دام كل ذلك يحدث 
يهدده���ا.  ل  ريا�س���ي  مهرج���ان  اإط���ار  يف 
وحتول���ت كرة الق���دم -وملحقاتها من غناء 
ورق�ص- بن ليلة و�سحاها من ُمنكر يجب 
النه���ي عن���ه اإىل مع���روف يجب الأم���ر به. 
و�س���ار الزعماء الوليغار�سيون واأتباعهم 
يت�س���ابقون حل�س���ور املباري���ات وت�س���در 
امل�س���هد الريا�س���ي والإعالمي باأ�سلوب فج 
وم�س���طنع، خلف زجاج املقاعد املخ�س�سة 

ل�”كبار” ال�سخ�سيات.
وهك���ذا “اأفلح���ت” املنظوم���ة يف توظي���ف 
احل���دث وجتي���ره جزئي���ًا ل�س���الح اإع���ادة 
انتاج �س���رعيتها ال�سيا�س���ية وحماولة بناء 
�س���ردية جديدة م�س���ادة ع���ن “مقبوليتها” 
-الآني���ة على الأقل- يف املخيال ال�سيا�س���ي 
العام. ومما عزز من م�ساعيها هذه انخراُط 
والنا�س���طن  املثقف���ن  م���ن  مهم���ة  اأع���داد 
واملدون���ن و�س���ناع ال���راأي يف اإذكاء نزعة 
�س���عبوية تب�س���يطية لتمجيد احلدث وعّده 
“معج���زة” �س���تفتح اآفاق���ًا غ���ر حم���دودة 

لنطالق العراق خارج اأزماته املرتاكمة. 
م���ن  احلاكم���ة  املنظوم���ة  مار�س���ته  م���ا  اإن 
ت�سيي�ص مبيت وق�سدي خلليجي 25 اأثناء 
انعق���اده وبع���د ف���وز املنتخ���ب العراقي به 
وا�ستدراجه لزيارة زعماء املنظومة واحدًا 
بع���د الآخ���ر عل���ى نح���و مكوك���ي متهاف���ت، 
يع���ّد واحدًا م���ن الأ�س���اليب الناعمة للثورة 
امل�س���ادة امل�س���تمرة لكبح التغير وتعويق 
اآليات���ه املول���ودة م���ن رح���م ال�س���رورات. 
فالريا�س���ة هنا مل تكن قيمة غائية حداثوية 
ب���ل  بالعق���ل،  اجل�س���د  بعالق���ة  لالرتق���اء 
و�سيلة عابرة ملمار�س���ة ال�سطو على اإجناز 
“ج���دارة”  اإىل  م���دين وع���زوِه  جمتمع���ي 
منظومٍة ينخرها الف�س���ل والف�س���اد، ف�س���اًل 
عما قد يحققه احلدث الريا�سي من تنفي�ص 
لنفع���الت اجلمهور املحبط وحتويلها اإىل 
قن���وات هام�س���ية ل مت�ص بنيان ال�س���لطة. 
والأمثل���ة ال�سيا�س���ية كث���رة بهذا ال�س���اأن، 
لي�ص اأولها فوز املنتخ���ب الربازيلي بكاأ�ص 
الع���امل 1970 وقيام الدكتات���ور الربازيلي 
با�س���تقبال  اآن���ذاك  ميدي�س���ي”  “اإميلي���و 

الق�س���ر اجلمه���وري  �س���رفة  الالعب���ن يف 
الن�س���ر  لين�س���ب  بنف�س���ه  للكاأ����ص  وحمل���ه 
لنف�س���ه، ولي����ص اآخرها ممار�س���ات النظام 
ال�س���دامي وجلنته الأوملبية �سيئة ال�سيت 
املجتم���ع  اإجن���ازات  عل���ى كل  ال�س���طو  يف 
الريا�س���ية خ���الل اأك���رث م���ن ثالث���ة عق���ود 
وتوظيفها يف التلهية ال�سيا�س���ية والتعمية 
ل�س���الح  ح�س���رًا  وجتيره���ا  الجتماعي���ة 

راأ�ص النظام واإرثه ال�ستبدادي. 

الخال�سة
لقد اأفرز خليجي 25 -يف ُبعده ال�سيا�سي- 
ن�س���قًا �س���يكولوجيًا جدلي���ًا احتوى منطن 
م�س���مونهما  يف  متناق�س���ن  �س���لوكين 
ن�س���طا  اإنهم���ا  اإل  والأخالق���ي،  الوظيف���ي 
يلغ���ي  اأن  دون  ومتجاوري���ِن  متزامن���ِن 

اأحدهما وجود الآخر. 
فعلى ال�س���عيد املجتمع���ي مار�ص اجلمهور 
اإبهارًا جمعيًا لذاته وللعامل -دون اأن يخلو 
م���ن توجه���ات �س���عبوية مبتذل���ة حم���دودة 
التاأث���ر- يف من���اورة احتجاجي���ة ناعم���ة 
للرتويج ل�سرديٍة باهرة حتقق درجة عالية 
من الده�سة الإيجابية بف�سائله التي برزت 
بتاأثر حا�سنتها اجلاهزة اأي بزوغ الهوية 
الوطني���ة. وه���و يف ذل���ك مار����ص �س���لوكًا 
جمعيًا تعوي�س���يًا تكيفيًا ليك���ون بدياًل عن 
ان�س���داد الآفاق ال�سيا�س���ية اأمام���ه لتحقيق 
تل���ك الهوي���ة عل���ى م�س���توى اأيديولوجي���ا 
احلك���م الغارقة يف ف�س���اد نظ���ام الطوائف 

ال�سيا�سية الزبائني.
مار�س���ت  ال�س���لطوي،  ال�س���عيد  وعل���ى 
املنظومة احلاكمة تبيي�س���ًا ق�س���ديًا منظمًا 
�س���عت  اإذ  وف�س���لها،  ورثاثته���ا  لآثامه���ا 
والب���زوغ  املجتمع���ي  الإبه���ار  لتوظي���ف 
الهوياتي اجلمعي ل�سالح الرتويج ل�سرديٍة 
م�س���ادة، اأي اإظهار “مهارته���ا” التنظيمية 
و”�سرعيتها” ال�سيا�سية القائمة اأ�ساًل على 
تفتي���ت الهوية الوطنية وتكري�ص احلرمان 
والفاقة والبوؤ�ص. وهي يف ذلك ا�س���تثمرت 
براغماتيًا ما هو لي�ص من جن�سها لتعزيز ما 

هو من جن�سها. 
اإل اأن تكني���ك “غ�س���ل الآث���ام” يف الوق���ت 
ال���ذي ق���د يحق���ق في���ه “جناح���ات” اآني���ة 
ال�س���كلية  العالق���ة  �س���عيد  عل���ى  موؤقت���ة 
ب���ن ال�س���لطة وفئ���ات م���ن اجلمه���ور، فاإنه 
ينط���وي يف تفاعالت���ه الدينامي���ة الداخلية 
عل���ى ت�س���خيم اأوهام اعتاللي���ة اأخرى لدى 
ال�س���لطة -جذرها خداع الذات- جتعلها يف 
حالة خ���در �سيا�س���ي اإنكاري حي���ال تنامي 
عوام���ل التغير الهادمة له���ا، كوهم التحكم 
بالأح���داث، ووهم احل�س���انة م���ن الزوال، 

ووهم اجلدارة باحلكم. 
ف���اإذا كان خليج���ي 25 ق���د جرى ت�سيي�س���ه 
م���ن  موؤقت���ًا-  -ول���و  الأنظ���ار  لتحوي���ل 
بت���اآكل  املرتبط���ة  الأ�سا�س���ية  املع�س���الت 
�س���رعية النظام ال�سيا�سي نحو “مكا�سب” 
هام�س���ية ذات طاب���ع اإيهام���ي لك�س���ب وقت 
فيزيائ���ي جدي���د ل�س���تمرارية احلك���م، فاإن 
ذل���ك يعني جدلي���ًا اأن ثم���ة زمن���ًا اجتماعيًا 
ماأزومًا يرتاكم يف ال�سفة الأخرى، ما برح 
يتخ���رث ثوري���ًا يف عقول النا����ص واإرادتهم 

وخياراتهم القادمة.
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اإذا كان مفهوم ال�سيادة ي�سير اإلى 
ممار�سة ال�سلطة على اإقليم معين ، 
فاإن ال�سيادة ال�سناعية تتعلق قبل 
كل �سيء بفكرة ال�ستقالل ؛ فهل 
ت�ستطيع اأمة اإ�سباع حاجاتها دون 

العتماد على اأمة اأخرى؟

مالحظ����ة  م����ن  النا�س����ئ  القل����ق  ان 
العتم����اد على ال����دول الأجنبي����ة متكرر 
اأزم����ة النف����ط يف  ، �س����واء كان ب�س����بب 
ال�س����بعينيات ، وزي����ادة ال����واردات م����ن 
جن����وب �س����رق اآ�س����يا من����ذ الثمانينيات 
، وتاأث����ر اأزم����ة ع����ام 2007 ، وبالطب����ع 
الوباء من����ذ عام 2020 فغالًب����ا ما كانت 
مو�س����وعات الدفاع الوطني وال�سناعة 
الع�س����كرية والعتم����اد عل����ى الغ����ذاء اأو 
ال�سيا�س����ة  لق����رارات  حم����ددات  الطاق����ة 
القت�س����ادية. ومن الآن ف�ساعًدا ، يجب 

اأن تكون ق�سايا الأمن الرقمي كذلك.
وق����د زاد ه����ذا العتم����اد واتخذ اأ�س����كاًل 
واأدى   ، الأخ����رة  الآون����ة  يف  جدي����دة 

وب����اء كوفي����د 19 ، م����ن خ����الل ت�س����ليط 
ال�سوء على عدم قدرة بع�ص الدول على 
تلبي����ة احتياج����ات معينة ، ل �س����يما فيما 
يتعلق بال�س����حة ، اإىل زيادة احل�سا�س����ية 
لالعتم����اد عل����ى ال����دول الأجنبي����ة وطرح 

م�ساألة ال�سيادة ال�سناعية، مرة اخرى .
الوطني����ة  ال�س����يادة  فك����رة  كان����ت  واإذا 
اأ�سا�سية ب�سكل وا�سح ، فاإن ال�سوؤال الذي 
يطرح نف�س����ه مع ذل����ك ه����و الختيار بن 
ال�س����يادة الوطنية وال�سيادة الأوروبية.
وه����ذا العتم����اد ه����و الأكرث اإث����ارة للقلق 
يف حالة فرن�س����ا لأنه م�س����حوب برتاجع 
الت�س����نيع على املدى الطويل. ول يرجع 
انخفا�ص العمالة ال�س����ناعية اإىل العوملة 

فقط، بل اإنه ناجت عن مكا�س����ب الإنتاجية 
والتطور التكنولوجي.

ث����م ل ب����د م����ن التاأكي����د على �س����مة مميزة 
لالقت�س����اد الفرن�س����ي والت����ي متي����زه عن 
العدي����د م����ن ال����دول الأوروبي����ة وتع����ود 
متع����ددة  لل�س����ركات  الكب����ر  الثق����ل  اإىل 
ال�س����ناعي  الن�س����يج  يف  اجلن�س����يات 
ال�س����ركات املتو�سطة  وانخفا�ص ح�س����ة 
احلجم. وباملقارنة ، فاإن ال�س����ركات التي 
ت�س����م 2000 اإىل 3000 موظ����ف ، غالًبا 
م����ا تك����ون مملوك����ة للعائالت وتت�س����من 
مراكز اأبحاث خا�س����ة به����ا ، ممثلة بقوة 
يف اأملاني����ا. وه����م بالطب����ع اأق����ل عر�س����ة 
للخط����ر ولديهم و�س����ائل اأك����رث من حيث 

الت�س����دير والبت����كار. ام����ا يف فرن�س����ا ، 
فالن�س����يج ال�س����ناعي م�س����تقطب اإىل حد 
اجلن�س����يات  متع����ددة  ال�س����ركات  ماب����ن 
وال�سركات ال�سغرة واملتو�سطة ويفتقر 

اإىل ال�سركات املتو�سطة احلجم.
اذن فاإن حتديد و�س����ائل حتقيق ال�سيادة 
وج����ود  اأوًل  يفرت�����ص  املج����ال  ه����ذا  يف 
اإجماع على احلاجة اإىل �سيا�سة �سناعية 
وبالت����ايل عل����ى ح����دود التنظي����م من قبل 
قوى ال�س����وق وحده����ا. ومل يكن هذا هو 
احل����ال لف����رتة طويل����ة ، ولك����ن الو�س����ع 
يتغ����ر م����ع الإع����الن ع����ن خط����ة التعايف 
الت����ي جتمع بن التحول البيئي والقدرة 
التناف�س����ية والتما�س����ك. فق����د مت حتدي����د 
العديد م����ن القطاع����ات ال�س����رتاتيجية: 
الطاق����ة وال�س����يارات والف�س����اء والط����ب 
احلي����وي . ويب����دو الآن اأنه م����ن املقبول 
اأن الأم����ر مرتوك للدول����ة للتدخل لتنظيم 
م����ن  ال�س����ركات  وم�س����اعدة  الأ�س����واق 
اأج����ل تطوي����ر قطاعات معين����ة كاأولوية ، 
وبالت����ايل للعم����ل كخب����ر ا�س����رتاتيجي.
وم����ع ذل����ك ، تظل العديد م����ن النقاط غر 
وا�س����حة و�س����يكون من ال�سعب حتقيق 
الت�س����اوؤل  و�س����يدور  الأه����داف:  بع�����ص 
حول ال�سيادة ال�سناعية ولأي قطاعات؟ 
وباملقارنة مع اأي دول؟ وباأية اإجراءات؟

بالطب����ع ، كانت التدخالت العامة عديدة 
، لدعم ال�س����ركات التي تواجه �سعوبات 
، ولإن�س����اء اأبط����ال وطنين،وم����ع ذل����ك، 
ف����اإن النتائ����ج الت����ي مت احل�س����ول عليها 
ل تظه����ر دائًم����ا ب�س����كل وا�س����ح وميكن 
للم����رء اأن ي�س����ك يف فعالي����ة ع����دد مع����ن 
م����ن الإج����راءات الت����ي مت اتخاذه����ا يف 

املا�س����ي.وميكن ت�س����ليط ال�س����وء على 
ع����دة نقاط رئي�س����ية، فبغ�����ص النظر عن 
اخليارات القطاعية التي �سيتم اتخاذها 
البيئ����ي  التح����ول  اإىل  احلاج����ة  ف����اإن   ،
ه����ي الت����ي يج����ب اأن تدع����م ال�سيا�س����ات 
املطبق����ة. وباأك����رث من طريقة ، �س����تكون 
املهمة �سعبة. فال�س����يادة ال�سناعية هي 
ق�سية طويلة الأجل يف حن اأن الو�سع 
البيئ����ي مل����ح. وه����ذا يتطل����ب ق����رارات 
قوية و�س����تتطلب اأمناط ت�س����غيل النظم 
البيئي����ة ال�س����ناعية اجلدي����دة مه����ارات 
جدي����دة. تنظيمي����ة  واأ�س����اليب  جدي����دة 

وتتعلق النقط����ة الثانية بالتوظيف.فاإذا 
كان ل�س����رتاتيجيات الت�سنيع هدف ذو 
ا  اأولوية هو ال�سيادة ، فاإننا نتوقع اأي�سً
تاأث����ًرا مفي����ًدا على التوظي����ف. وهنالك 
م�س����كلة التكيف ، والتدري����ب على املهن 
ال�س����ناعة وخ�سو�س����يات  اجلديدة يف 

القطاع .
ويت�سمن مفهوم ال�سيادة اي�سا اختيار 
ال�س���تقالل عن ال�س���تثمار الأجنبي يف 
القطاعات احل�سا�س���ة..ويف ال�س���نوات 
الأخرة ، �س���ددت احلكوم���ات املتعاقبة 
ع���ن رغبته���ا يف  ال�س���وابط واأعرب���ت 
حماي���ة امل�س���الح الوطني���ة ، ولك���ن من 
عملي���ات  ت�س���تمر   ، العملي���ة  الناحي���ة 
�س���ركات  عل���ى  الأجنبي���ة  ال�س���تحواذ 
القطاع���ات  يف  الفائق���ة  التكنولوجي���ا 

الرئي�سية. 
وُينظر اإىل هذا ال�س���تقالل اأحياًنا على 
اأن���ه وج���ود جمي���ع ال�س���ركات املنتج���ة 
م���ا  وغالًب���ا  الوطن���ي.  ال���رتاب  عل���ى 
كان���ت املناق�س���ات الأخرة ح���ول اإعادة 

وفك���رة  بالنتق���ال  تتعل���ق  الت�س���نيع 
يف  املنتج���ة  الفرن�س���ية  ال�س���ركات  اأن 
اخل���ارج ميكن اأن تنتج مرة اأخرى على 
الأرا�س���ي الفرن�س���ية. ع���الوة على ذلك 
،فعندما يكون الهدف هو غزو ال�س���وق 
، ف���اإن الق���رب م���ن امل�س���رتي ه���و الذي 
ال�س���تثمار  النتق���ال واختي���ار  يف�س���ر 
يف اخل���ارج ب���دًل م���ن الت�س���دير.وهذا 
الختيار بالكاد ميكن عك�س���ه.وبالتايل 
الأرا�س���ي  اإىل  النتق���ال  �س���يكون   ،
معين���ة  ح���الت  يف  ممكًن���ا  الفرن�س���ية 
ولكن���ه لي����ص مرادًفا لإعادة الت�س���نيع ، 

و�سيظل بال �سك حمدوًدا.
وغالب���ًا ما كان تقييم نتائج ال�سيا�س���ات 
ال�س���ناعية يقوم على البحث والبتكار 
لأنهما عن�س���ران اأ�سا�س���يان يف �سناعة 
اليوم والغ���د. ومع ذل���ك ، كانت تدابر 
الدعم يف ه���ذه املجالت عدي���دة للغاية 
الأحي���ان  م���ن  كث���ر  يف  اأدت  ولكنه���ا 
ومبهم���ة.. معق���دة  اآلي���ات  اإن�س���اء  اإىل 
فاملبالغ التي تفرج عنها الدولة ل�س���الح 
تخ�س���ع  اأن  دون  كب���رة  ال�س���ركات 
للرقاب���ة. وم���ع ذلك، ميكن ا�س���تخدامها 
للتاأث���رات غ���ر املتوقع���ة اأو للحف���اظ 
على ال�سركات غر الفعالة التي ل تخدم 
اأهداف ال�سيا�سة ال�س���ناعية. وميكنهم 
���ا دعم امل�ساريع التي ل تتوافق مع  اأي�سً

الأهداف البيئية.
وغالًب���ا م���ا �س���اوت اأوروب���ا ال�سيا�س���ة 
ال�س���ناعية والقدرة التناف�سية لالأعمال 
، حت���ت تاأث���ر اأملاني���ا ، الت���ي حتاف���ظ 
ه���ذا  يف  الدول���ة  تدخ���ل  عل���ى  ب�س���دة 
املج���ال. لق���د تغر الو�س���ع م���ع الوباء 

والوع���ي بنقاط ال�س���عف يف منوذجها 
ال�سناعي يف مواجهة الوليات املتحدة 
وال�سن. ومن الآن ف�ساعًدا ، تعود اإىل 
مب���داأ حي���اد الدول���ة وتهت���م ب�س���يادتها 
ال�س���ناعية. وق���داأدى ذل���ك اإىل اق���رتاح 
�سيا�سة �س���ناعية اأوروبية اأكرث ن�ساًطا 
يف القطاعات التي تعترب ا�س���رتاتيجية 
مثل البطاري���ات اأو الهيدروجن. ولكن 
ل ت���زال هن���اك انق�س���امات كث���رة ب���ن 
الدول الأوروبية ولن يكون من ال�س���هل 
اإخ�س���اع امل�س���الح الفردي���ة للم�س���الح 

اجلماعية.
وميكنن���ا اي�س���ا اأن نالح���ظ العديد من 
اأوج���ه ع���دم اليق���ن الت���ي تلق���ي بثقلها 
 ، الت�س���نيع  اإع���ادة  احتم���الت  عل���ى 
ولكن م���ن املوؤكد اأن هذا �س���يتعن عليه 
اجليو�سيا�س���ية.  العتب���ارات  دم���ج 
للعالق���ات  الأولوي���ة  اإعط���اء  فيج���ب 
الأوروبي���ة الداخلي���ة ، لأ�س���باب تتعلق 
ال�س���وق،مع  وحج���م  بال�س���رتاتيجية 
مراعاة التغيرات الهيكلية التي حتدث 
والنامي���ة. ويف  النا�س���ئة  البل���دان  يف 
الواق���ع ، اإذا كان لبد من تنظيم العوملة 
، ف���اإن النف�س���ال الت���ام ع���ن النفت���اح 
ال���دويل لي����ص ممكًن���ا ول مرغوًبا فيه. 
والتح���ولت النموذجي���ة الت���ي حتدثها 
الأه���داف البيئي���ة ل متن���ع العتم���اد ، 
على �س���بيل املثال عل���ى الأر�ص النادرة 
، واإمكانية ال�ستقاللية الكاملة وهمية. 
لذا فهي م�س���األة اتخاذ خيارات �سيا�سية 
حول ما يحدد �سيادتنا ال�سناعية ، على 

امل�ستوين القطاعي واجلغرايف.
�أوفيرني · �أ�ستاذ فخري بجامعة كليرمونت 

انته���ت دورة كاأ����ص اخللي���ج العربّي لك���رة القدم بالّب�س���رة، بعد ع�س���رة اأيام 
���ة التي امتدت م���ن 9 اإىل 19 يناير 2023،  ِم���ن املباري���ات واملهرجانات الفنَيّ
والحتفاء ب�س���يوفها، وتقاطر بقية العراق اإليها. جنحت مع اأَنّ قوًى حاولت 

ت�سبيب الأجواء، فال يطربها هذا الَتّالقي، تريد بقاء الِعراق منفذ اأزمات. 
دورات  بث���الث  ف���از  وق���د  الِع���راق،  بف���وز  ال���دورة  انته���ت 
�سابقات)1988/1984/1979(. حر�ست الدول امل�ساركة اأّن تكون الَب�سرة 
ورة)25(، فالِع���راق بحاجة لدمِل اجل���راِح، منذ زم���ٍن وهو يعاقر  راعي���ة ال���َدّ

الرعب: تفجر يتبع تفجرًا، واختطافات تنتهي باغتيالت. 
���حوة« عنوانًا، فال يبدو كان ا�س���مًا على م�سمى، فال�سحويون  ن�س���تعر »ال�سَّ
ِم���ن اأ�س���حاب مناب���ر له���م حري���ة العب���ث بالعق���ول، يت�س���ايحون غ���رًة على 
عيق األ ُي�س���غل  ���رة ظهر دي���ٌن جديٌد! وجوهر الَزّ العف���ة والدين، وكاأن بالَب�سْ
���باب ع���ن حكاياتهم وخرافاته���م، وعندها ُتغل���ق الدكاكن. هذا، ول�س���ان  ال�َسّ
���قوَن بعر�ِص اللِه ما ن�س���جْت/ اأطماُعه���م: ِبدَع الأهواِء  احل���ال يقول: »واملُل�سِ

والِرّيبا«)اجلواهرّي، قف باملعرة 1944(. 
���رة اأخذتها غف���وة الأحزان، خ���الل حربين  اأق���ول ن�س���تعر الت�س���مية، فالَب�سْ
الثة مل تبق ومل تذر، يوم اخترت اأّم  كارثت���ن)1980-1988( و)1991( وَثّ
ق�س���رها بوابة الزحف حتى بغداد. اأخذت �سماوؤها ل�سنوات متطر �سواريخ 
وقذائ���ف، ترك���ت الن���ران نخيله���ا جذوعًا ب���ال روؤو����ص، ثم طالها احل�س���ار، 

واخلراب بعد 2003. 
���ة فيه���ا، تل���ك الت���ي اأقامه���ا مدي���ر ع���ام املوان���ئ مزهر  اختف���ت مالم���ح املدنَيّ
م�س���لحة  بداي���ة  كان���ت   .)1963-1958( خ���الل   ،)1984 ال�ّس���اوّي)ت: 
املوان���ئ)1919( مين���اًء، وتط���ورت يف)1956( لتك���ون »م�س���لحة املوان���ئ 
���ابط البغدادّي عملها مدين���ة كاملة باملعقل)دليل  ���ة«. ّغ���ر اأَنّ هذا ال�سَّ الِعراقَيّ
رة ِمن اأجمل امل�ساتي.  ة 1960(، ومبا اأ�س�ص �سارت الب�سْ ة العراقَيّ اجلمهورَيّ
اأحبه الَب�س���ريون لأعماله الإن�س���انَيّة ونزاهته التي ل ت�س���وبها �س���ائبة، حتى 
ائفية ول خيانة ماٍل اأو  ج���اء قرار عزله)1963(. كانوا رجاًل ل يعرف���ون الَطّ

وطن. 
كان عزل���ه مث���اًل لت�س���ييع الكف���اءة والإخال�ص، وهك���ذا كل ثورة ت�س���قط ما 
قبلها، ممار�س���ة قدمية ير�س���دها اجلاحظ)ت: 355ه���ج( يف تهدمي الُعمران: 
بب  يطم�س���ون »اآثار من قبلهم، واأْن مييتوا ذكر اأعدائهم، فقد هدموا بذلك ال�َسّ
اأك���رث املدن واأكرث احل�س���ون، كذلك كانوا اأيام العج���م واأيام اجلاهلية، وعلى 
ذلك هم يف اأيام الإ�سالم، كما هدم عثمان �سومعة غمدان، وكما هدم احل�سون 
الت���ي كانت باملدينة، وكما هدم زياد كل ق�س���ر لبن عامر، كما هدم اأ�س���حابنا 
���وان(. ومعل���وم اأَنّ اإبعاَد اأهِل  ���امات لبن���ي مروان«)كتاب احلَيّ بن���اء مدن ال�َسّ
الكفاءِة اأفظُع ِمن هدِم العمران وخ�س���ارته، وهذا ما ح�س���ل بق�س���وة و�سراهة 
بع���د خراب 2003 بقانون ا�س���طلحوا عليه بالجتثاث، ثم لطفوه بامل�س���اءلة 

والعدالة، وباغتيالت واإق�ساءات منظمة لأهل الكفاءة. 
جند مدنًا ُتقا�ص بحا�س���رها، الذي �س���يكون متكاأً تاريخيًا مل�ستقبلها بعد حن، 
ومدنًا �ساع حا�س���رها باخلراب، وتاأمل ِمن تاريخها ي�سعفها بالُنّهو�ص، هي 
ائع لرمزها  ورة الَرّ ���رة، التي ح�س���دت ما�س���يها واأعطت كلمة افتتاح الَدّ الَب�سْ
الأ�س���طوري ال�ّس���ندباد البح���رّي، حمتفيًة باخللي���ج الذي اأخذ ا�س���مها قدميًا 

رة«.  »خليج الَب�سْ
كان ن�س���وء فرق الكالم والفل�س���فة والَلّغة من مفاخرها، وهذا ابن املعتز)ُقتل: 
���رة، وهي يومئذ  296هج(، يدافع عن اأبي نوا�ص)ت: 195هج: »تاأدب بالَب�سْ
���عراء(. ل���ذا مثله���ا ل تنهيها  اأك���رث بالد الل���ه علم���ًا وفقه���ًا واأدبًا«)طبقات ال�ُسّ
ا للنخلة جذور �ساربة يف  الأوجاع �سريعًا، ل نقول ذلك عاطفًة اأو جمازًا، اإمَنّ
���اعر الأموّي مرار العدوّي، وقيل لغره، يف الَنّخالت:  العمق. ُن�س���ب اإىل ال�َسّ
»�س���ربَن الِع���رَق يف ينب���وِع عٍن/ طل���َن معينه حّت���ى روينا/ بن���اُت الّدهِر ل 
ه  عراء(. اإَنّ ���عر وال�ُسّ ّ يخ�س���َن حماًل/ اإذا مل تبق �س���ائمٌة بقينا«)ابن ُقتيبة، ال�سِ
مذّي(. لذا ت�سمية امللعب ب�»جذع  ���عٌر، ولكْن »اإَنّ ِمن ال�ّسعِر حكمًة«)�ُسنن الرَتّ �سِ

الَنّخلة« اأملني خرًا.

��صتعادة �ل�صيادة �ل�صناعية في �أوروبا

ترجمة املدى
ماري فران�سواز رينارد *

كاأ�ُس �لخليِج.. ل�صحوِة 
رِة فرٍح بالَب�صْ

ر�سيد اخليون
فار�س كمال نظمي

�صيكولوجيا �لإبهار �لجماهيري بمو�جهة غ�صل �لآثام �ل�صلطوي
الريا�سة اأعلى مراحل ال�سيا�سة في "خليجي 25«
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نال الفيلم العراقي  )هي لي�ست 
وحدها( للمخرج ح�سين اال�سدي، 

وفيلم )مدينة تحت ال�سفر( 
للمخرج ميدو علي، منح وتمويل  

�سندوق البحر االأحمر عن الفائزين 
بمرحلتي االإنتاج ومابعد االإنتاج 
لعام 2022 حيث ح�سل 36 �سانع 

اأفالم من ال�سعودية والعالم العربي 
واإفريقيا على منح تمويل ال�سندوق 

وذلك لم�ساعدتهم في تطوير 
مهاراتهم وخبراتهم وا�ستكمال 
م�ساريعهم وتحويل الروؤى اإلى 

اإبداعات ماثلة على اأر�ض الواقع. 

وقد تلقى �شن���دوق البح���ر الأحمر لدورة 
متوي���ل الإنت���اج للع���ام 2022 اأك���ر ع���دد 
م���ن امل�شاري���ع من���ذ ب���دء انط���اق اأعم���ال 
ال�شن���دوق،  حي���ث راجع���ت جمموعة من 
اللج���ان املتخ�ش�ش���ة اأكرث م���ن 150 عمًا 
ت�ش���م  قائم���ة  بعده���ا  واخت���ارت  ممي���زًا، 
53 فيلم���ًا تنوعت ب���ن الأعم���ال الروائية 
والوثائقية واأف���ام التحريك وامل�شل�شات 
الواق���ع  واأف���ام  الق�ش���رة  والأف���ام 

الفرتا�شي.

كم���ا مت اختي���ار 25 فيلمًا منه���ا للح�شول 
على منح متوي���ل الإنتاج من بينها فيلمان 
كان���ا ق���د ح�ش���ا عل���ى الدع���م يف مرحل���ة 
التطوي���ر م���ن �شن���دوق البح���ر الأحم���ر، 
وهما فيل���م »كابنت مب���اي« للمخرج جويل 
كاريك���زي وفيلم »عائ�ش���ة« للمخرج مهدي 
عل���ى  الختي���ار  وق���ع  كم���ا  الر�ش���اوي. 
فيل���م »يون���ان« للمخ���رج اأمر فخ���ر الدين 
لل���دورة  امل�شاري���ع  �ش���وق  يف  للم�شارك���ة 
الأحم���ر  البح���ر  مهرج���ان  م���ن  الثاني���ة 
ال�شينمائي الدويل، التي اختتمت فعاليتها 
موؤخ���رًا يف مدين���ة جدة. ويه���دف برنامج 
�شوق امل�شاري���ع اإىل ربط منتجي م�شاريع 
الأف���ام اجلدي���دة باملمول���ن الدولين يف 

قطاع �شناعة الأفام.
مت منح عدد من �شانع���ات الأفام امل�شهود 
له���ّن كهيف���اء املن�ش���ور واآن م���اري جا�شر 
وكوثر بن هنية و�شرين دعيب�س دعًما من 
ال�شندوق لإنت���اج اأفامهم اجلديدة. ميثل 
هذا الدع���م توجه مهرجان البح���ر الأحمر 
ال�شينمائ���ي ال���دويل يف ت�شجيع �شانعات 
الأف���ام الاتي يت�ش���درن الطريق ويلهمن 

جي���ًا جديًدا م���ن املبدعن؛ مث���ل املخرجة 
ال�شعودية �شارة م�شفر التي تتلقى متويًا 

لإنتاج ثالث اأفامها الق�شرة.
واأي�ش���ًا  مت الإع���ان ع���ن ف���وز 11 فيلم���ًا 
يف مرحل���ة م���ا بع���د الإنت���اج م���ن قائم���ة 
الرت�شيح���ات املخت���ارة والت���ي �شمت ٢٨ 
مر�شًح���ا للح�ش���ول على دع���م ال�شندوق، 
الفيل���م  املخت���ارة،  الأعم���ال  ب���ن  وم���ن 
ال�شع���ودي »ن���ورا«، وه���و فيل���م �شعودي 

مت ت�شوي���ره يف مدينة الع���ا، من اإخراج 
توفيق الزايدي واإنت���اج بول ميلر، وفيلم 
»ال�شوء الأ�شود« للمخرج كرمي بن �شاح 
ومن اإنتاج ولي���د بهاء، والذي فاز بجائزة 
ور�شة »فاين���ال كات فيني�شيا« يف مهرجان 

فيني�شيا ال�شينمائي الدويل.
البح���ر  �شن���دوق  اختي���ارات  وح���ول 
الأحم���ر ، �ش���رح حممد الرتك���ي، الرئي�س 
التنفي���ذي ملوؤ�ش�شة مهرجان البحر الأحمر 

ال�شينمائ���ي قائًا: »ا�شتقبلنا عدد كبر من 
العم���ال املمي���زة منذ اإنط���اق ال�شندوق، 
وبينم���ا كان م���ن ال�شع���ب اختي���ار قائم���ة 
َن���ح الإنتاج،  م���ن 25 فيلًم���ا فقط للف���وز بمِ
اإل اأنن���ا على ثق���ة كبرة من الفائ���دة التي 
�شتحققه���ا الأف���ام الفائ���زة به���ذه املن���ح؛ 
حيث �شي�شاعدها الدعم املقدم من �شندوق 
البح���ر الأحمر على �شرد ق�ش�شها املتميزة 
وت�شليط ال�ش���وء على املواهب ال�شعودية 

والعربية والأفريقية الواعدة.«
وتعليًق���ا عل���ى الفيلمن الذي���ن مت دعمهما 
اأ�ش���اف  التطوي���ر،  قب���ل يف مرحل���ة  م���ن 
الرتكي قائًا: »نفخ���ر  كثًرا بالتقدم الذي 
حقق���ه فيلم���ي »كاب���نت مب���اي« و«عائ�ش���ة« 
من���ذ ح�شولهم���ا عل���ى متوي���ل يف مرحلة 
التطوي���ر، ونتطل���ع اإىل جن���ي ثم���ار ه���ذا 
الدعم عر التقدم امل�شتمر ملخرجي العملن 
جويل كاريك���زي ومه���دي الر�شاوي يف 
رحلة جت�شي���د فكرتي فيلمهم���ا اإىل عملن 
َنح الإنت���اج املقّدمة من  ناجح���ن بف�ش���ل ممِ

�شندوق البحر الأحمر.«
مابع���د  الفائ���زة برحل���ة  الأف���ام  ع���ن  و 
قائ���ًا:  الرتك���ي  حمم���د  اأ�ش���اف  الإنت���اج 
»حتظى الأفام املختارة وعددها 11 فيلًما 
بزخم كبر م���ع تقدميها لق�ش����س متميزة 
ومبتك���رة مل ُتطرح على ال�شاحة الفنية من 
قب���ل. فلق���د اخرتنا هذه الأف���ام للح�شول 
عل���ى من���ح ملرحل���ة م���ا بع���د الإنت���اج لأننا 
�شعرن���ا اأنه���ا �شتتح���ول اإىل اأعمال ناجحة 

ومبدعة.«
�شيف���اين  اأ�شاف���ت  ال�شي���اق؛  ذات  ويف 
بانديا؛ املدي���رة الإدراّية ملوؤ�ش�شة مهرجان 
البح���ر الأحم���ر ال�شينمائ���ي ، قائلًة: »نرى 
حت�شًنا وتطوًرا كب���ًرا يف جودة عرو�س 
دع���م  عل���ى  للح�ش���ول  املقدم���ة  الأف���ام 
�شن���دوق البح���ر الأحم���ر عاًم���ا بع���د عام. 
ولذلك ي�شعدن���ا وي�شرفن���ا اأن ندعم �شناع 
الأفام من ال�شعودية، واأفريقيا، واملنطقة 
العربي���ة لعر����س اأعماله���م عل���ى جمه���ور 
اأكر م���ن خال العديد م���ن املبادرات التي 
يدعهما مهرجان البحر الأحمر ال�شينمائي 

الدويل.«

بف�ش���ل النج���اح الكب���ر ال���ذي حققت���ه يف 
الناج���ح  الرومان�ش���ي  الكومي���دي  الفيل���م 
)عندم���ا التق���ى ه���اري ب�ش���ايل (، اأ�شبحت 
ميغ رايان جنمة امريكا املحبوبة وواحدة 
م���ن اأكر جن���وم هولي���ود يف الت�شعينيات 
، اإل اأنه���ا مل حتافظ عل���ى مكانتها واختفت 
لفرتة طويلة عن ال�شواء وتوقفت حياتها 
املهني���ة ب�ش���كل ملح���وظ يف العق���د الأول 
م���ن الق���رن احل���ادي والع�شري���ن لت�شب���ح 
اأق���ل واأق���ل ح�ش���ورًا على ال�شا�ش���ة برور 
الوقت.، وهاهي تعود اليوم يف فيلم جديد 
م���ن انت���اج نيتفلك�س وه���و ال���ذي �شيحدد 
طبيعة عودتها اىل ال�شا�شات ال�شينمائية .

ول���دت مي���غ راي���ان يف ولي���ة كونيتيك���ت 
المريكي���ة ع���ام 1961، وتنح���در ا�شولها 
م���ن ج���ذور املاني���ة ، ايرلندي���ة ، بولندي���ة 
وكان���ت والدتها ممثل���ة ومعلم���ة ووالدها 
معلم ريا�شي���ات ، وقد انف�شل والداها عام 
1976وه���ي يف اخلام�شة ع�شر من عمرها 
. تخرج���ت مي���غ م���ن الثانوية، ث���م در�شت 
ال�شحافة اأول يف جامعة كونيتيكت ثم يف 
جامعة نيويورك.وبامل���وازاة مع درا�شتها 
التلفزيوني���ة  الإعان���ات  يف  مي���غ  عمل���ت 

لك�ش���ب م���ال اإ�ش���ايف، حي���ث �شارك���ت يف 
م�شل�ش���ل )بينم���ا يتغر الع���امل (، وب�شبب 
جناحه���ا ا�شط���رت اإىل ت���رك اجلامعة قبل 
ف�ش���ل درا�شي واح���د من تخرجه���ا. وعند 
انت�شابه���ا اإىل نقاب���ة املمثل���ن غ���رت ميغ 
ا�ش���م عائلته���ا اإىل راي���ان وهو ا�ش���م عائلة 
جدته���ا قب���ل الزواج.وا�شته���رت باأدوارها 
املرحة يف عدة اأفام كوميديا ورومان�شية 

�شعبية.
ج���اء اأول دور رئي�ش���ي له���ا يف فيلم )غني 
وم�شهور(جلورج كوكور عام 1981، لكن 
�شهرتها ب���رزت يف الكوميديا الرومان�شية 
ال�شه���رة )عندم���ا التق���ى ه���اري ب�شايل ( 
وال���ذي دارت احداث���ه حول عاق���ة �شداقة 
جتمع �ش���ايل اأولرايت وهاري ال�شخ�شية 
الهادئة واملت�شائم���ة لتتحول عر الأحداث 
اإىل حب جارف.وا�شتم���ّرت رايان يف اأداء 
الأدوار الكوميدي���ا الرومان�شية الناجحة، 
حي���ث لعبت دور البطول���ة مع توم هانك�س 
يف ثاث���ة اأفام وهي )جو يتحدى الركان 
(ع���ام 1990، و)ال�شاه���ر يف �شيات���ل (عام 
1993 و)لديك بريد (عام 1998.كما �شعت 
راي���ان لتنويع ادواره���ا والتحرر من نوع 
الفام التي حققت من خالها �شهرتها عر 
جت�شي���د دور مدمنة خمور مع النجم اأندي 
غار�شي���ا عام 1994يف فيل���م ) عندما يحب 

رج���ل امراأة(،ثم دورها يف فيلم )ال�شجاعة 
حتت النار(عام 1996، وفيلم )لديك بريد( 
عام 1998. كما قدمت فيلم )توب غان ( مع 
ت���وم كروز ، وفيلم خي���ال علمي مع زوجها 
امل�شتقبل���ي ديني����س كوي���د ، وفيل���م حربي 
كما حاولت دبلجة فيل���م الر�شوم املتحركة 
)ان�شتا�شي���ا(. ويف منت�ش���ف الت�شعين���ات 
اأ�ش�ش���ت راي���ان �شركة اإنت���اج، وكان فيلمها 
الأول )قبل���ة فرن�شي���ة ( ع���ام 1995وه���و 
كوميدي���ا رومان�شية �شاركت فيها بالتمثيل 

مع كيفن كاين.

كان���ت قد تزوجت من املمث���ل ديني�س كويد 
يف ع���ام 1991 حيث اأعلن���ا اأنهما وقعا يف 
احل���ب عن���د ت�شويرهم���ا فيلمهم���ا الث���اين 
بولدهم���ا  ق�شتهم���ا  لتتكل���ل   )D.O.A(
الوحيد ج���اك كويد الذي ول���د عام1992. 
بعده���ا انف�شلت مي���غ عن زوجه���ا وتطلقا 
ب�شكل ر�شم���ي يف عام 2001 وقد �شرحت 
ميغ يف اإحدى مقاباتها اأن زوجها ال�شابق 

كويد مل يكن خمل�شا لها لفرتة طويلة.
ويب���دو ان العقد الأول م���ن القرن احلادي 
والع�شرين ، �شيكون �شعًبا للغاية بالن�شبة 

ال�شخ�ش���ي  ال�شعيدي���ن  عل���ى   ، للممثل���ة 
واملهني.فف���ي ع���ام 2001 ، ف�ش���ل فيلمها) 
التبادل ( لتايلور هاكفورد مع النجم را�شل 
ف�ش���ًا مدوًي���ا يف دور ال�شينم���ا وهاجم���ه 
ا من تعليقات  النقاد.كماعانت املمثل���ة اأي�شً
م���ع  قا�شي���ة ح���ول عاقته���ا الرومان�شي���ة 
املمث���ل كرو بعد ع�شر �شن���وات من زواجها 

بديني�س كويد .
ويف مقابل���ة معها يف ع���ام 2019،اعرتفت 
راي���ان نف�شه���ا ب���اأن امل�ش���ر ال�ش���يء له���ذا 
الفيل���م وعاقتها مع ك���رو كانا نقطة حتول 

كبرة يف حياتها .وبعد عامن، قدمت فيلم 
الث���ارة )يف اجل���رح( ال���ذي اخرجته جيم 
كامبي���ون لكنه حقق ف�شا كب���را اأي�شا يف 
�شب���اك التذاك���ر ،وبدا الفيل���م تقريبا وكاأنه 
الفع���ل  ردود  كان���ت  ب���ل  قا�شي���ة.  �شرب���ة 
�ش���ده قا�شية للغاية .وقد قال���ت عنه رايان 
:””كان ل���دي �شع���ور ب���اأن ه���ذا ق���د يكون 
فيلم���ي الأخر،  يب���دو اأن هولي���وود تدير 
ظهرها يل، والعك�س �شحيح ، لقد كان هذا 
ال�شع���ور مع هوليوود متبادًل، فقد انتهيت 
م���ع هولي���وود ، وانتهت هولي���وود معي ، 

على الأرجح”.
كانت بقية حياته���ا املهنية متقطعة و�شرية 
، حي���ث حتول���ت مي���غ راي���ان اىل الأف���ام 
الت���ي كان لها تاأثر �شئي���ل اأو معدوم على 
اجلمهور. ويف عام 2008 ، قدمت فيلما مع 
بانديرا����س بعنوان)جا�شو�شي  اأنطوني���و 
رومان�شي���ة  كوميدي���ا  وه���و  املف�ش���ل(، 
خمتلطة بالتج�ش�س، لعبت فيها دور والدة 
كول���ن هانك����س )ابن ت���وم هانك�س(.ويف 
نف�س العام ح�شلت على اأول دور كوميدي 
اآخ���ر له���ا يف فيل���م )املراأة(وه���و اأول فيلم 
لاأمريكي���ة دايان انكل����س ، حيث لعبت فيه 
دور امراأة جته���ل اأن زوجها يخونها بينما 
يعل���م جمي���ع اأ�شدقائه���ا بذلك. ث���م اختفت 
لع���دة �شن���وات قب���ل اأن تظه���ر يف م�شل�شل 

كوميدي ل� NBC يف عام 2013.و يف عام 
2017 ، ظهرت يف الكوميديا التليفزيونية 

)�شورة باري�س(.
���ا الن�شحاب  بعدها، اخت���ارت املمثلة اأي�شً
ل�شحيف���ة  وقال���ت  باأ�شرته���ا.  والعتن���اء 
نيوي���ورك تامي���ز: “�شع���رت اأنن���ي مل اأعد 
اأع���رف م���ا يكفي ع���ن نف�شي اأو ع���ن العامل 
بع���د الآن لأعك�س ذلك كممثل���ة. لقد �شعرت 
بالعزل���ة”. وتبل���غ مي���غ راي���ان حالي���ا من 
���ا  العم���ر 61 عاًم���ا ، وم���ن ال�شحي���ح اأي�شً
اأنه يف بيئ���ة هوليوود القا�شي���ة ، ي�شرتط 
طم���وح ال�شباب الأبدي اللجوء اىل م�شرط 
التجمي���ل ، وق���د تك���ون النتائ���ج عك�شي���ة 
فت�شبح الأدوار ن���ادرة بالن�شبة للممثات.

لكنها قدمت مع ذل���ك طلبا ل�شركة نيتفلك�س 
ع���ام 2022لخ���راج فيل���م بعن���وان )دلي���ل 
البي���ع للن�ش���اء(، وه���و مقتب�س م���ن رواية 
ل�ش���ايل فران�ش���ون ُن�شرت يف ع���ام 2018 
وحقق���ت جناحا كبرا، ع�شى ان يعيد اليها 

تاألقها ال�شابق .
وقدُعرف���ت ميغ راي���ان باآرائه���ا ال�شيا�شية 
وخا�ش���ة  الدميقراط���ي  للح���زب  ودعمه���ا 
البيئة.وا�شته���رت  حلماي���ة  براجم���ه 
وق���د  لإ�شرائي���ل  املنتق���دة  بت�شريحاته���ا 
قاطعت مهرجان القد����س لافام احتجاجا 

على الهجوم على قافلة احلرية.

ُك�شف ال�شتار اأم����س عن القائمة الق�شرة 
مامل���و  مدين���ة  جائ���زة  لني���ل  للمر�شح���ن 
لاأعم���ال يف فئ���ة ال�شناع���ات الإبداعي���ة 
القائم���ة  وت�شمن���ت  ال�شوي���د،  بجن���وب 
تر�شي���ح رئي����س مهرج���ان مامل���و لل�شينما 
العربية وموؤ�ش�شه حممد قباوي، وكذلك 
تر�شي���ح مهرج���ان ماملو لل�شينم���ا العربية 

يف فئة ال�شناعات الإبداعية لعام 2023
وقد ج���اء بخطاب الرت�شي���ح من حمافظة 
مدين���ة مامل���و اأن مهرج���ان مامل���و لل�شينما 
التاب���ع  ال�شناع���ة  ومنت���دى  العربي���ة 
الأف���ام واملمول���ن  ل���ه يج���ذب �شانع���ي 
املحرتف���ن من جمي���ع اأنحاء الع���امل، با 
يخل���ق التعاون وتبادل املعرفة والأعمال. 
كم���ا ذكر اخلط���اب اأن املهرج���ان مل ينجح 

فح�ش���ب يف جذب اأكر جنوم ال�شينما يف 
الع���امل العربي اإىل ماملو، ب���ل و�شع ماملو 

كمدينة �شينمائية يف اأوروبا، وقام حممد 
قب���اوي موؤ�ش����س ورئي����س املهرجان با 

يتحدث عنه الكثرون وهو خلق الفر�س، 
بناًء عل���ى مهارات���ه و�شبك���ة توا�شله فقد 
اأ�شتط���اع بن���اء �شيًئا فريًدا م���ن نوعه هنا 

يف مدينة ماملو
ه���ذا ومن املق���رر اأن يتم الإع���ان عن ا�شم 
الفائز باجلائ���زة، والتي مُتنح للمتميزين 
وال�ش���ركات  الأعم���ال  اإدارة  جم���ال  يف 
يف جم���الت ع���دة م���ن بينه���ا ال�شناع���ات 
الإبداعي���ة -ب���ن ثاث���ة مر�شح���ن يوم 2 

مار�س 2023
اأعرب حممد قباوي ع���ن �شعادته بالدور 
الذي يلعبه مهرجان ماملو، واأ�شاف: »اإنه 
لأم���ر رائع اأن ت�شع���ر اأن م�شوؤويل املدينة 
يقدرون ما تفعله. واأن نكون بن املتاأهلن 
للت�شفيات النهائية هو فخر لنا. لقد عملنا 
من���ذ 12 عاًما لو�شع ماملو كمدينة متعددة 
الثقافات عل���ى خريطة جديدة، وقد �شاهم 
املهرجان واأيام ال�شناع���ة ب�شكل اأو باآخر 
وال�شتثم���اري  ال�شياح���ي  الرتوي���ج  يف 
لل�شينم���ا  مامل���و  مهرج���ان  اإن  للمدين���ة. 

العربية لي�س جمرد حدث يعر�س الأفام، 
بل كان دائًما وجه ماملو، كموقع �شينمائي 

ووجهة �شياحية ومكان لا�شتثمار
املهرج���ان  مامل���و  مهرج���ان  ويعت���ر 
ال�شينمائي واأيام ال�شناعة الأكر والأكرث 
اأوروب���ا  يف  العربي���ة  لل�شينم���ا  �شه���رة 
والوحيد يف ال���دول الإ�شكندنافية، حيث 
قطع من���ذ تاأ�شي�ش���ه ع���ام 2011 خطوات 
وا�شعة نحو ت�شكيل اإطالة على الأو�شاع 
الجتماعي���ة وال�شيا�شية العربية، واإدارة 
حوارات بناءة تهم اجلمهور واملخت�شن 
بحك���م موق���ع املهرج���ان يف ال�شويد التي 
املتنوع���ة  الثقاف���ات  م���ن  العدي���د  ت�ش���م 
واملتعاي�ش���ة على اأر�شه���ا، لت�شبح وظيفة 
املهرجان بن���اء اجل�شور بن تلك الثقافات 
اعتم���اًدا عل���ى الفيلم ب�شفته لغ���ة ب�شرية 
عاملية، قادرة على حماكاة البعد الإن�شاين 
عل���ى تنوع���ه. كما �شاهم���ت اأي���ام �شناعة 
ال�شينما يف اإنتاج���ات �شينمائية م�شرتكة 

عربية و�شويدية

 عالء املفرجي
كالكيت

مارلين مونرو..فيلمان ووثائق
ال�شينم���ا ت�شتعي���د حلظ���ات الكف���اح لرجالته���ا يف �شعيه���م لإر�شاء 
اأجم���ل دعائم الرتفيه يف ال�شن���وات املبكرة من عمرها.. ويف هذين 
الفيلمن يبدو الأم���ر وكاأنه اإ�شارة اىل اأن بهرجة التقنيات احلديثة 

ل ميكن لها اأن تطم�س تاريخًا رائعًا من الإجناز.
يف اغلب اأفام املخرج الإيطايل الكبر فيلليني، نقف عند مو�شوعة 
احلنن اإىل ال�شينم���ا ، بدءًا من )8.5( ولي�س انتهاًء ب�)�شاتركون( 
اأو )جنح���ز وفري���د(، وال�شم���ة التي ن���كاد نلتم�شه���ا يف غر خمرج 
اإيط���ايل ولعلَّ ابرزهم املخ���رج )جو�شيبي تورانت���وري( يف فيلمه 
)�شينم���ا بارادي�شو( .. يف العامن الأخرين ن�شط اإنتاج هذا النوع 
م���ن الأفام م���ع هيمن���ة التقنيات اجلدي���دة يف ال�شينم���ا، وانت�شار 
ظاه���رة �شناعة الأف���ام الثاثية الأبعاد التي �شكل���ت ح�شورًا لفتًا 
يف الإنتاج ال�شينمائي العاملي مع عدد غر قليل من الأفام، خا�شة 
واأنها بداأت ت�شتهوي اأ�شماء لمعة يف هذه ال�شناعة، كما احلال مع 
املخ���رج الكبر مارتن �شكور�شيزي يف فيلمه )هيوغو( الذاهب اإىل 

الأو�شكار باأربعة تر�شيحات.
نقول اإنه م���ع هذا الحتفاء ال�شتثنائي بالتطور التقني يف �شناعة 
الفيلم الذي اأ�شبح فيه هو البطل الأوحد يف امل�شهد الفيلمي، اإل اأن 
ع���ددًا من ال�شينمائين مازال يحّن اىل ما�ش���ي ال�شينما وفجريتها، 
مراهن���ًا على رغبة �شريحة كبرة م���ن جمهور ال�شينما يف ا�شتعادة 
جم���د مل ياأف���ل بع���د لل�شينما، زم���ن ال�شم���ت، والأبي����س والأ�شود، 

والنجومية.
مارلن مونرو اإحدى اأيقونات ال�شينما، فمنذ منت�شف اخلم�شينيات 
وحت���ى الن، ورغ���م وفاتها يف بداي���ة ال�شتيني���ات، اإل اأنها مازالت 
حدي���ث ال�شينما، كتب كثرة �شدرت عنها، مقالت راحت ت�شتق�شي 
اأ�شب���اب موته���ا، اأفامها تع���اد يف كل مرة ويج���ري اقتبا�شها، حتى 
اأ�شبحت بتاريخها الفن���ي وال�شخ�شي اأحدى العامات البارزة يف 

عامل الفن ال�شابع.
ال�شينم���ا ب���ا �شك كانت الأح���ق يف ا�شتذكار مارل���ن مونرو يف كل 
م���رة يرز احلديث ع���ن  تف�شيلة من حياتها، اأو م���ن الأحداث التي 
مرت بها.. فمنذ وفاتها حتى الأن مل تكتف ال�شينما با�شتذكارها يف 

املهرجانات اأو املنا�شبات الأخرى، بل راحت ت�شنع الأفام عنها.
و�شنتح���دث عن فيلمن عن مونرو انتجت هذا العام، الأول وثائقي 
والث���اين درام���ا متخيل���ة عنه���ا.. )ال�شقراء( ه���و فيل���م اأمريكي عن 
ال�ش���رة الذاتي���ة م���ن تاأليف واإخ���راج اأن���درو دوميني���ك ، والثاين 
مقتب����س بنف����س ال�ش���م ، ع���ن رواي���ة �ش���درت ع���ام 2000 للكاتب 
جوي����س كارول اأوت����س . الفيلم عب���ارة عن ق�شة خيالي���ة عن حياة 
ومهن���ة املمثلة الأمريكية مارلن مونرو، التي لعبت دورها الكوبية 
اآن���ا دي اأرما����س. اأم���ا الفيلم الثاين ه���و فيلم )�شر مارل���ن مونرو: 

الأ�شرطة غر امل�شموعة(.
ويف ه���ذا ال�شي���اق نف�شه ياأتي فيل���م )اأ�شبوعي مع مارل���ن(، ونبداأ 
بالفيل���م ال���ذي عر�س قب���ل ع�شرة اأع���وام، والذي ميث���ل حتية ملجد 
ال�شينما يف وقت هيمن في���ه النجم ال�شينمائي على امل�شهد، وكانت 
مارلن مون���رو حينها �شيدة هذا امل�شهد، واأحد اأبرز جنومه، �شواء 
يف اأفامه���ا اأو يف �شرته���ا احلياتي���ة الت���ي مازالت حدي���ث ع�شاق 
ال�شينما، اأو حتى يف نهاية حياتها الدراماتيكية التي اأ�شبحت لغزًا 

حمّرًا.
يذه���ب بن���ا الفيل���م اإىل �شيف ع���ام 1956 ، عندما و�شل���ت النجمة 
الأمركي���ة “مارلن مونرو” اإىل بريطانيا لتم�شية �شهر الع�شل مع 
زوجه���ا الكاتب امل�شرحي الأ�شهر اآرثر ميلر ، واأي�شًا لت�شور فيلمها 
اجلدي���د )الأم���رة وفتاة ال�شتعرا����س(، الذي ي�شاركه���ا فيه املمثل 
النكلي���زي الأ�شطورة ال�شر لورن����س اأوليفيه ممثًا وخمرجًا، يف 
ه���ذا الوقت يدخل ال�شاب الع�شريني )كولن كارك( موقع الت�شوير 
للم���رة الأوىل يف حيات���ه ب�شفت���ه م�شاع���د اإنتاج مبتدئ���ًا يف الفيلم 
نف�ش���ه، وكان حدي���ث التخ���رج من جامع���ة اأك�شف���ورد، ي�شتعيد بعد 
اأربع���ن عامًا اأ�شه���ر الت�شوير ال�شت���ة يف هذا الفيل���م وجتربته يف 
العم���ل مع النجوم من خال �شرٍد ملذكرات يف فيلمه )الأمرة وفتاة 
ال�شتعرا�س، واأنا( ، لكنه يتغافل عن اأ�شبوع من هذه الأ�شهر ال�شتة 
مل ياأت على ذكره ، وها هو يف هذا الفيلم ي�شرد لنا الق�شة احلقيقية 
له���ذا الأ�شبوع؛ اأ�شب���وع �شحري اأم�شاه مع النجم���ة الكبرة جدير 
ب���اأن ُي�ش���رد . الفيلم يقدم نظرة حميمية مل نعهده���ا من قبل اإىل اأهم 

رمز �شينمائي على الإطاق.

مارلين مونرو اإحدى اأيقونات ال�سينما، فمنذ 
منت�سف الخم�سينيات وحتى االن، ورغم 

وفاتها في بداية ال�ستينيات، اإال اأنها مازالت 
حديث ال�سينما، كتب كثيرة �سدرت عنها، 

مقاالت راحت ت�ستق�سي اأ�سباب موتها، اأفالمها 
تعاد في كل مرة ويجري اقتبا�سها، حتى 

اأ�سبحت بتاريخها الفني وال�سخ�سي اأحدى 
العالمات البارزة في عالم الفن ال�سابع.

بعد اأن ادارت لها هوليوود ظهرها طويال :

ميغ ريان تعود بفيلم جديد من انتاج نيتفلك�س 

بينها فيلمان من العراق

فــوز 36 فـيـلـمـا بـدعـم "�صـنـدوق الـبـحـر الأحـمـر"

قبالوي في القائمة الق�صيرة لجائزة مدينة 
مالمو لالأعمال في فئة ال�صناعات الإبداعية

المدى/ خا�ض

ترجمة :عدوية الهاليل

املدى/ ماملو



متابعة / املدى

وبالرغ����م م����ن اأن ت����وم ك����روز، املر�ش����ح ث����اث مرات 
جلوائ����ز الأو�ش����كار، غاب عن تر�ش����يحه مل����دة عقدين 
Top Gun فاج����اأ اجلمي����ع  لك����ن فيلم����ه  متتالي����ن، 
بح�شول����ه على 6 تر�شيحات لاأو�ش����كار منها "اأف�شل 
فيل����م" والذي لو ف����از بها �شيت�شلمها ت����وم كروز جنم 
العم����ل وكذلك منتجه. وبالإ�شاف����ة اإىل هذا الرت�شيح 
واملو�شيق����ى  املونت����اج  فئ����ات  يف  الفيل����م  يناف�����س 
وال�شوت واملوؤثرات الب�شرية وال�شيناريو املقتب�س.

ومت تر�شي���ح ريهانا عن فئة اأف�شل اأغنية اأ�شلية عن 
 Black Panther: من فيلم Lift me Up اأغنيته���ا

.Wakanda Forever
كم���ا ر�شح���ت ليدي غاغ���ا جلائ���زة اأو�ش���كار اأف�شل 
 Hold My اغني���ة اأ�شلي���ة 2023، وذلك لأغنيته���ا

.Top Gun: Maverick بفيلم  Hand
ومل َيِرد ا�شم اأية امراأة �شمراء يف قائمة الرت�شيحات 
ع���ن اأف�شل ممثلة، رغم احلظ���وظ التي كانت تتمتع 
 The Woman King بها كل من فيول ديفي�س عن

.Till ودانييل ديدوايلر عن
واأي�ش���ا اأوليفيا كومل���ان الفائزة بالأو�ش���كار �شابقا 
مل ت�شتط���ع م���ن ت�ش���در القائم���ة بع���د دوره���ا يف 
Empire of Light. وبرت�شي���ح اأجني���ا با�شي���ت 
 Black يف فئ���ة اأف�شل ممثل���ة يف دور م�شاع���د عن
Panther: Wakanda Forever، اأ�شبح���ت اأول 

جنمة من فيلم ينتمي اإىل عامل مارفل تنال تر�شيحًا 
يف جوائز الأو�شكار.

و�شمت تر�شيحات جوائ���ز اأو�شكار 2023، وجود 
3 ممثل���ن اآ�شيوي���ن ه���م: مي�شي���ل ي���و، �شتيف���اين 
 Everything ه�شو، وكي هوي ت�شيوان، عن فيلم
Everywhere All at Once، و هون���غ ت�شو عن 

.The whale فيلم
 The( اإني�شريي���ن  اأوف  بان�شي���ز  "ذا  فيل���م 
Banshees of Inisherin(" ه���و الفيل���م الوحيد 
الذي تواجد طاقم التمثيل كله يف جميع تر�شيحات 
التمثيل من  كولن فاريل كاأف�شل ممثل اإىل تر�شيح 
باري كيوجان وبرن���دان غلي�شون عن اأف�شل ممثل 
م�شاع���د، واأي�ش���ا مت تر�شي���ح ك���ريي كون���دون عن 

اأو�شكار اأف�شل ممثلة م�شاعدة.
كذل���ك مت تر�شيح نات���و ناتو لأف�شل اأغني���ة اأ�شلية عن 
فيلم الإث���ارة اخليايل RRR، حيث حق���ق اأرباحًا على 
م�شت���وى العامل جت���اوزت 146.5 ملي���ون دولر، كما 
احت���ل املراكز الع�شرة الأوىل عل���ى نتفليك�س لأ�شابيع 
يف الولي���ات املتحدة. وتداول اجلمهور ب�شكل وا�شع 
عرب ها�شت���اغ rrr oscar على تويرت هذا الرت�شيح، 
حيث اأن الفيلم حقق جناحا �شاحقا لي�س فقط يف الهند 
ب���ل يف العامل. يذكر اأن حفل توزي���ع جوائز الأو�شكار 
ال����95  يف 23 اآذار/مار�س 2023  ومن املقّرر اأن يقدم 
احلف���ل جيمي كيميل للم���رة الثالثة، بع���د اأن قدمه من 

قبل بن�شختيه 89 و 90.

 متابعة / املدى

وجتد العديد من العراقيات يف فتح عملهّن 
تتنّوع،  لأ�شباب  �شاقة،  مغامرة  اخل��ا���س 
ن�شر  الدولية  الهجرة  ملنظمة  تقرير  وف��ق 
بن   ،2022 الأول/اأك���ت���وب���ر  ت�شرين  يف 
وتلك  اجلن�شانية..  والتقاليد  "العادات 
ال��ت��ي حت�����ش��ر امل�����راأة يف دوره����ا امل��ن��زيل 
والرتبوي"، و�شوًل اإىل "�شعف الو�شول 
التي  املحدودة  املال" و"املعرفة  راأ���س  اإىل 
ممار�شة  حول  الن�شاء  بها  تتمتع  ما  غالبًا 

الأعمال التجارية".
 33 العمر  من  البالغة  عادل  اآلء  ا�شطدمت 
بغداد  جامعة  م��ن  تخّرجت  اأن  منذ  ع��ام��ًا، 
والأزي��اء،  الأقم�شة  ت�شميم  اخت�شا�س  يف 

بالعديد من تلك العقبات.
باخت�شا�شها  ال��ع��م��ل  يف  رغ��ب��ت��ه��ا  وب���ن 
هذا  يف  الفر�س  ونق�س  اأزي���اء  كم�شممة 
كذلك يف  تدّر�س  التي  ع��ادل  ق��ررت  املجال، 
ال�شبيل  اأن  بغداد،  جامعة  يف  الفنون  كلية 

الوحيد لذلك هو فتح م�شروعها اخلا�س.
اأو  ملنظمات  طلبات  اأق���ّدم  "بداأت  وت��ق��ول 
لكن  وال��ف��ن،  الثقافة  ت��دع��م  مانحة  ج��ه��ات 
م�شروعي كان يرف�س دائمًا لأنه لي�شت لدي 

اأعرف  اأكن  امل�شروع... مل  خربة يف و�شع 
ما هي اخلطوات التي يجب اأن اأتبعها".

بالإ�شافة اإىل ذلك، القطاع اخلا�س �شعيف 
يف  للعمل  كرث  ويتجه  العراق،  يف  اإجماًل 
م��ن تعقيد مهمة  ي��زي��د  م��ا  ال��ع��ام،  ال��ق��ط��اع 
ال�شباب.  اأم���ام  الأع��م��ال اخل��ا���ش��ة  اإط���اق 
يعمل  ال��دول��ي��ة،  العمل  منظمة  وبح�شب 
العراق  يف  النا�شطن  ال�شكان  من   %37،9
بالقطاع العام، واحد من اأعلى املعدلت يف 

العامل.
ل��ري��ادة  امل��ح��ط��ة  موؤ�ش�شة  اأط��ل��ق��ت  ع��ن��دم��ا 
"رائدات"  ب��رن��ام��ج  ب���غ���داد  يف  الأع���م���ال 
والهادف  الفرن�شية،  ال�شفارة  من  بتمويل 
اإن�����ش��اء  كيفية  ع��ل��ى  ال��ن�����ش��اء  ت��دري��ب  اإىل 
ذلك  يف  اآلء  وج��دت  اخلا�شة،  م�شاريعهّن 
تنق�شها  ال��ت��ي  اخل���ربة  لك��ت�����ش��اب  ف��ر���ش��ة 

وان�شمت اإىل امل�شروع.
بحّي  ال��واق��ع  ال�شغري  م�شغلها  م��ن  تقول 
ال���ك���رادة ال��ت��ج��اري يف ال��ع��ا���ش��م��ة، وق��د 
اأحاطت بها كرات اخليطان واآلت اخلياطة 
امل��راح��ل  "هذه  اإن  امل��ب��ع��رثة،  والأق��م�����ش��ة 
اأب��داأ  ب��اأن  الثقة  اأعطتني  بها  م��ررت  التي 

م�شروعي".
وحتّول احللم اإىل حقيقة يف �شيف 2022 

بعدما اقرت�شت اآلء مبلغًا مدعومًا من اأحد 
"العراق  الأزي���اء  دار  فاأطلقت  امل�����ش��ارف، 
ي�شبح  اأن  اىل  ت��ط��م��ح  ال����ذي  كوتور"، 
اأزي����اء  مل�شممي  م�����ش��رتك��ة  ع��م��ل  م�����ش��اح��ة 

عراقين اآخرين.
كانت  التي  العقبات  اأكرث  لعّل  لولدين،  كاأّم 
اآلء تخ�شاها عند اإطاق عملها، هي "غياب 
ل��اأم  ميكن  حكومية  ت��رب��وي��ة  موؤ�ش�شات 
العمل  اإىل  وتذهب  فيها  اأولده��ا  ت�شع  اأن 

وتكون مطمئنة".
الع����ت����ب����ارات  ب���ت���ح���دي  اآلء  وجن���ح���ت 
ونق�س  امل��ادي��ة  وال�شعوبات  الجتماعية 
الن�شاء  تتجراأ ماين  اخلربة، يف وقت ل 

ول  خ��ط��وة،  هكذا  ات��خ��اذ  على  العراقيات 
يزال وجودهن يف �شوق العمل ب�شكل عام 

�شعيفًا.
ال��دول��ي��ة  ال��ع��م��ل  ملنظمة  م�����ش��ح  وب��ح�����ش��ب 
 ،2022 متوز/يوليو  يف  نتائجه  ن�شرت 
ب�شن  ام����راأة  مليون   13 ح���وايل  "هناك 
العمل" يف العراق، "ومع ذلك هناك حوايل 

مليون فقط يعملن".
م�شاركة  "معدل  اأن  اإىل  امل�����ش��ح  وي�����ش��ري 
منخف�شًا  ك��ان  العاملة  ال��ق��وى  يف  الإن���اث 
املئة  يف   10،6 ب��ل��غ  ح��ي��ث  خ��ا���س  ب�شكل 

مقارنة ب�68 يف املئة للذكور".
وت�����رى ���ش��م��و���س غ�����امن، ���ش��اح��ب��ة متجر 

"ن�شاء  مبادرة  ومطلقة  ال�شحية  لاأغذية 
هناك  اأن  الأعمال"،  جم��ال  يف  ع��راق��ي��ات 
جمال  يف  الن�شاء"  �شّد  حا�شا  "متييزا 
من  كثري  على  "يهيمنون  فالرجال  العمل، 
الهام�س  على  فيكّن  الن�شاء  اأم��ا  القطاعات 

ول ي�شّلط ال�شوء عليهّن".
للمراأة  حمدودة"  "م�شاحة  ه��ن��اك  ك��ذل��ك، 
كما  وتتطور"،  تنمو  اأن  فيها  "لها  ميكن 
ت�شيف �شمو�س البالغة من العمر 34 عامًا.
وحت����اول ���ش��م��و���س، الأم لب���ن، ���ش��ّد ه��ذه 
ال��ث��غ��رة يف اخل���ربة ع��ن��د ال��ن�����ش��اء وت��وّف��ر 
خا�س  ب�شكل  لهّن  املهني  التوجيه  خدمة 

عرب النرتنت، وجمانًا.

يكّن  معها  يتوا�شلن  من  اأغلب  اإن  وتقول 
�شوق  ع��ن  طويلة  ف��رتة  ابتعدن  "اأمهات 
وي�شاألن  ي��ع��دن.  كيف  يعرفن  ول  العمل، 
يتقبلهن،  �شوف  املجتمع  كان  اإن  اأنف�شهن 
بعد فرتة طويلة من انقطاعهن عن العمل".

واأ�ش�شت �شمو�س عملها اخلا�س يف ت�شرين 
اإىل  الذهاب  وك��ان   ،2021 الأول/اأك��ت��وب��ر 
التحدي  م��زودي��ن  ع��ن  ال�����ش��وق وال��ب��ح��ث 

الأكرب اأمامها.
مزودين  عن  للبحث  ذهبت  "حن  وت��روي 
�شعب،  املو�شوع  اأن  راأي��ت  الأوىل،  للمرة 
ك���ان ح���ويل ع���دد ك��ب��ري م��ن ال���رج���ال، واأن���ا 
اأ�شري يف ال�شارع... كان الأمر مقلقًا  امراأة 

بالن�شبة يل".
وت�شيف "كنت اأخ�شى اأن اأتعر�س للتحر�س 
امل�شاكل  م��ن  واح���دة  ه��ذه  امل�شايقة...  اأو 
التي تدفع الن�شاء العازبات اإىل الرتدد يف 
العمل، حتى الأهل ل ي�شمحون لها باتخاذ 

هذه اخلطوة خوفًا عليها".
الأ���ش��واق  دخ���ول  �شعوبة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ل��ل��ت��زود ب���امل���واد الأول���ي���ة م��ن دون رج��ل، 
مثًا  امل�شتثمرين  اأن  اأي�شًا  �شمو�س  وجدت 
يرتددون بالدخول يف عمل مع الن�شاء، ما 

مل يكن هناك رجل يف ال�شورة.
باأن يكرب متجرها  �شمو�س  ذلك، تطمح  مع 
اخلا�س بالأغذية ال�شحية "هوليفك" الذي 
"حلمي بعد  املنزل. وتقول  الآن من  تديره 
مطعمي  ع��ن��دي  ي��ك��ون  اأن  �شنوات  خم�س 
يدعم  مكانًا  يكون  واأن  ال�شحي،  اخلا�س 
ال��ن�����ش��اء ال��ل��وات��ي ي����ردن ال��ع��م��ل يف ه��ذا 

القطاع". 
AFP :امل�صدر
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�شدر عن دار املدى كتاب "مو�شيقى ال�شمت" ال�شرية الذاتية 
للمطرب الأوبرايل ال�شه���ري اأندريا بوت�شيلي والتي يتحدث 
فيه���ا ب�ش���كل مل ي�شب���ق له مثي���ل عن فق���ده للب�ش���ر، وحياته 
املبك���رة، واأهمي���ة عائلت���ه، وخوف���ه من امل�ش���رح، و�شغوط 
النجومي���ة. ل يتذك���ر اأندري���ا بوت�شيل���ي وقت���ًا مل يك���ن فيه 
�شغوفًا باملو�شيقى.. يف مو�شيقى ال�شمت يكتب بوت�شيلي 
مبحب���ة عن عائلته الت���ي �شجعته، وعن التف���اين الذي اأدى 
اإىل تقدمه املهني و�شعوده اإىل النجومية. املذكرات ركزت 
عل���ى ال�شعوب���ات يف بدايات حياته املهني���ة املذهلة، وعن 
التف���اين الذي اأدى اإىل اأن ي�شبح واح���دًا من ا�شهر جنوم 

الغناء يف العامل.

منذ الأيام الأوىل لهذه الزاوية 
حاولت مثل اأّي مواطن اأن اأفهم 

كيف يفكر ال�شيا�شي العراقي، 
لكنني عجزت.. اأحيانًا اأ�شمع كامًا 

منمقًا عن الدميقراطية والعدالة 
الجتماعية واحلكم الر�شيد. ثم 
راحت هذه الوعود تتناثر، ومل 

اأعد اأفهم ملاذا ي�شّر بع�س ال�شا�شة 
وامل�شوؤولن العراقين على 

الحتفاظ بجواز �شفر دولة اأخرى، 
وملاذا ل تعي�س عوائل الكثري من 
امل�شوؤولن يف العراق؟. ثم راأينا 

قادة الباد يتوزعون على دول 
الكرة الأر�شية. 

طوال الفرتة املا�شية، كان اأ�شحاب 
الفخامة واملعايل وال�شعادة، 

يزيدون وُيعيدون يف حكاية حّب 
الوطن، والتي ر�شخها قبل ثمانية 

ع�شرعامًا املتقاعد الأبدي غازي 
الياور، الذي �شمع العراقيون 

با�شمه ليلة اختيارة ملن�شب 
الرئي�س. 

ل اأعرف �� رمبا جلهلي امل�شتمر �� 
معنى اأن يكون وزير اأو رئي�س 

وزراء اأو ع�شو برملان، اأو رئي�س 
جمهورية مواطنًا لدولة اأخرى 

يحمل جواز �شفرها، يتباهى به يف 
مطارات العامل، كما ل اأ�شتوعب 

اأن يح�شل مواطن كندي مثل 
خ�شري اخلزاعي اأو هولندي مثل 

�شاح عبد الرزاق اأو دمناركي 
مثل علي العاق اأو بريطاين 

مثل فائق ال�شيخ علي على تقاعد 
جمز وخم�ش�شات وهو ليحرتم 

اجلن�شية العراقية، ويف اأي من 
البلدان �شمعنا اأو قراأنا اأن رئي�س 

اجلمهورية ي�شكن يف بلد اآخر، 
ويتمنى اأن يق�شي بقية حياته 
فيه؟، ولعلكم تتذكرون حكاية 

امل�شرت "بيكر مو الربيعي" وقد 
كتبُت هنا قبل اأكرث من عام عن 

واحدة من مفاجاآته املثرية، حن 
اكت�شفنا اأن م�شت�شار اأمننا الوطني 

يحمل جواز �شفر بريطانيًا با�شم 
مو". "بيكر 

اإننا اأمام عملية ف�شاد منظمة، 
اأبطالها ي�شتغلون منا�شبهم يف 
ال�شتياء على رواتب تقاعدية 

وخم�ش�شات وامتيازات ليتمتعون 
بها هم وعوائلهم يف بلدان اأخرى، 

ومن ثم فاإن ال�شمت اأمام هذا 
الطوفان من اخلراب يبدو غريبًا 

ومثريًا لاأ�شئلة، وكان حرّيًا 
با�شحاب املنا�شب ال�شيادية 
اأن ي�شارعوا اإىل التخلي عن 

جن�شيتهم، بل كان عليهم اأن يعلنوا 
للراأي العام ا�شتقالة اأي م�شوؤول ل 
يريد التخلي عن جن�شيته الأخرى.

اأيها ال�شادة عندما ي�شت�شهل 
امل�شوؤول الكبري، ال�شحك على 

مواطنيه ونهب املال العام، ي�شبح 
كل �شيء اآخر ب�شيطًا اأو مب�شطًا. 

كال�شطو على املال العام وبّث 
الف�شاد يف موؤ�ش�شات الدولة، 

والإن�شات لأحاديث حمد املو�شوي 
عن النزاهة.

رمبا �شيقول قارئ عزيز: ما الذي 
ذكرك بالرئي�س غازي الياور 

والرجل ترك ال�شلطة منذ �شنوات 
بعدما حتول من رئي�س اإىل نائب 

رئي�س، الذي ذكرين به تقرير 
قدمي كنت اأحتفظ به يف اأر�شيفي 

كانت جملة تامي الأمريكية ن�شرته 
اأيام اختيار الياور رئي�شًا حيث 

جاء يف التقرير: "مل تكن للياور 
اإمكانية كبرية وقدرات عندما ت�شنم 

من�شب الرئا�شة، فقد كان مر�شح 
ت�شوية اللحظة الأخرية"، يف 

التقرير يتحدث الياور عن احلب 
والرومان�شية فيقول: اإن مل تكن 

قادرًا على احلب، فكيف لك اأن حتب 
وطنك؟ ويبدو هذا الت�شريح جعله 

يختار ان يعي�س خارج وطنه.

ال�سفقة ال تزال م�ستمرة 

مو�صيقى ال�صمت

 علي ح�صني

الطقس

اأعلن���ت الهيئة العامة لاأنواء اجلوية العراقية حال���ة الطق�س لهذا اليوم )اخلمي�س( حيث اأكدت اأن 
الطق����س يف املنطقة الو�شط���ى �شيكون �شحوًا مع بع�س الغيوم، ودرج���ات احلرارة مقاربة لليوم 
ال�شابق، اأما مناطق اإقليم كرد�شتان وماجاورها  فالطق�س �شيكون غائمًا، ودرجات احلرارة مقاربة 
لليوم ال�شابق، فيما �شيكون الطق�س يف املنطقة اجلنوبية �شبابيًا ودرجات احلرارة ترتفع قليًا.
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 بغداد / املدى

اأح���د املواطن���ن العراقي���ن مفت�شي���ة الآث���ار يف  �شّل���م 
حمافظ���ة ذي ق���ار 77 قطع���ة اأثري���ة، تع���ود اإىل الف���رتة 
الإ�شامي���ة من تاريخ العراق. وق���ال املدير العام لدائرة 
التحري���ات والتنقيب���ات يف وزارة الثقاف���ة وال�شياح���ة 
"القط���ع الأثري���ة  اإّن  والآث���ار العراقي���ة، عل���ي �شلغ���م، 
عبارة عن جرار فخاري���ة وبرونزية ونحا�شية، خمتلفة 
الأحجام والأ�شكال، ت�شتخ���دم حلفظ العطور والزيوت 
وم���واد البخور". واأ�شار �شلغم اإىل اأّن هذه القطع �شيتم 

نقلها اإىل املتحف العراقي يف بغداد قريبًا.
وتتقاطع هذه احلادث���ة مع �شعي احلكومة العراقية اإىل 
بة اإىل خ���ارج الباد.  ا�شتع���ادة الآث���ار امل�شروق���ة واملهرَّ
ففي �شه���ر كان���ون الأول/دي�شمرب املا�ش���ي، اأعلن وزير 
اخلارجي���ة العراق���ي ف���وؤاد ح�شن، خال افتت���اح اأعمال 
"منت���دى احل�ش���ارات العريق���ة" يف بغ���داد، اأّن���ه مّتت 

دًا  اإع���ادة 18 األف قطعة اأثري���ة مهربة اإىل الع���راق، موؤكِّ
اأّن "الع���راق تعّر�س يف فرتات خمتلفة ل�شرقة ممنهجة، 

ولتهريب تراثه الثقايف".

مواطن عراقي ي�صّلم اجلهات املخت�صة 77 قطعة اأثرية

 26 January 2023

اأعمال �سغرية واأحالم كبرية.. عراقيات يتخطني احلواجز

تر�سيحات اأو�سكار 2023: مفاجاآت ت�سدم اجلمهور

يف اأهم حدث �صينمائي 
عاملي ينتظره املاليني 
من حمبي الفن ال�صابع 

كل عام، مّت الإعالن 
عن تر�صيحات الأو�صكار 

2023، ولأول مرة تطراأ 
مفاجاآت على الرت�صيحات، 

حيث كانت هناك اأ�صماء 
متوقعة، يف املقابل هنالك 
اأ�صماء مل تكن يف احل�صبان 

اأن ترت�صح لنيل جائزة 
الأو�صكار.

للثقاف����ة  الم����دى  بي����ت  يقي����م 
والفنون جل�ش����ة ا�شتذكار لرائد 
الم�ش����رح الفكاه����ي ف����ي العراق 
"جعفر لقلق زادة" الذي يعد من 
الوائ����ل الذين قدم����وا الم�شرح 
الرتجالي في العراق.. الفعالية 
الت����ي تقام غ����دا الجمعة في بيت 
المتنب����ي  �ش����ارع  ف����ي  الم����دى 
ال�شاع����ة الحادية ع�ش����ر �شباحا 
ي�ش����ارك فيها عدد م����ن المهتمين 
والنق����اد  العراق����ي  بالم�ش����رح 
الذي����ن �شي�شلط����ون ال�شوء على 
بداي����ات الحرك����ة الم�شرحية في 

العراق.

 علي داخل 
الفن���ان والممثل، تقيم له نقابة الفناني���ن العراقيين جل�شة تاأبينية اليوم 
الخمي�س، وذلك على قاعة نقابة الفنانين العراقيين في مقرها. ويذكر ان 
الفنان داخل رحل عن عالمنا قبل ايام بعد تعر�شه لزمة �شحية لم تمهله 
طوي���ا، ويعد الراحل ابرز نجوم الكوميدي���ا في العراق، قدم العديد من 

الدوار المتميزة كان ا�شهرها دوره في م�شل�شل "بيت الطين". 

 متابعة / املدى

هل تتناول وجبات الطع���ام اخلفيفة قبل النوم؟ 
ل النتظار لب�شع �شاعات بعد ال�شتيقاظ  اأم تف�شّ

لتناول الطعام؟
اأن توقي���ت تناول���ك  واأظه���رت درا�ش���ة جدي���دة 
لوجب���ات الطع���ام ق���د ل يوؤّث���ر ب�ش���كٍل كبري على 

الوزن، كما كان ُيعتقد �شابقا.
وتتّبعت الّدرا�شة كمّية وجبات الطعام، واأوقات 
تناولها لدى 547 �شخ�شا، بالإ�شافة اإىل بيانات 

عن �شّحتهم، ووزنهم ل�6 اأعوام.
واأظهرت البيانات ع���دم وجود عاقة بن الفرتة 
التي يتناول فيها الأف���راد وجبات طعامهم خال 
الي���وم ووزن اجل�ش���م، وذل���ك بح�ش���ب الدرا�شة 
املن�ش���ورة اأم�س الأربعاء يف جمّلة جمعّية القلب 

الأمريكّية.
وكان تقيي���د ف���رتات تن���اول الّطع���ام، وه���و اأمر 
ُيطّب���ق يف �شيح���ات احلمي���ات الغذائّي���ة مث���ل 
ال�شيام املتقّطع، طريق���ة �شائعة ملحاولة اإنقا�س 

الوزن يف الأعوام الأخرية.
وقالت الباحثة الرئي�شّية يف الّدرا�شة، واأ�شتاذة 
الّطب امل�شاعدة يف ق�شم الّطب الباطني العام يف 
كلية الط���ب بجامعة "جونز هوبكنز"، الدكتورة 
ويندي بيني���ت، اإّن الباحثن مل يجدوا اأي رابط 
بن تقييد اأوقات تناول الّطعام، وفقدان الوزن.

و�شم���ل ذل���ك وق���ت تن���اول الأف���راد للّطع���ام بعد 
ال�شتيقاظ من الّنوم، والّناف���ذة الزمنّية املتاحة 
لتناول الّطع���ام خال اليوم، ومدى قرب ذلك من 

موعد الّنوم.
وبدًل من ذلك، ارتبطت وجبات الطعام ال�شغرية 

بفقدان الوزن.
وقالت بيني���ت: "ا�شتنادا اإىل الّدرا�شات الأخرى 
املن�ش���ورة، مب���ا يف ذلك درا�شتنا، بداأن���ا نفّكر اأن 
توقي���ت الوجب���ات خ���ال الي���وم ل ي���وؤّدي عل���ى 

الأرجح اإىل فقدان الوزن على الفور".
ولكّنه���ا نّبهت اأي�شا اإىل اأن و�شع مواعيد لتناول 
الوجب���ات ُيعت���رب اأداة مفيدة يف تعّق���ب الّتغذية 

بالّن�شبة لبع�س الأ�شخا�س.
وبالّن�شب���ة لبع�س الأ�شخا�س، ق���د تكون جتربة 
يام املتقّط���ع، اأو تقييد فرتات تناول الطعام  ال�شّ
طريق���ة لر�ش���د التوجه���ات ال�شخ�شي���ة، ولكن ل 
ميك���ن للعدي���د م���ن الأ�شخا����س ال�شتم���رار يف 
القي���ام بذل���ك لف���رتٍة كافي���ة لروؤي���ة التغيري على 
امل���دى الطوي���ل، اأو جتّنب اكت�ش���اب الوزن الذي 

فقدوه، بح�شب ما ذكرته ليختن�شتاين.

درا�صة: ال�صيام املتقطع لي�س مفيدا لفقدان الوزن كما نعتقد!

حني اأطلقت العراقية اآلء عادل قبل اأ�صهر دارها 
اخلا�س لت�صميم الأزياء، مل تكن التحديات �صهلة، 

اإذ بالإ�صافة اإىل العقبات التي تواجه ال�صباب 
عامًة يف �صوق العمل يف بلد ي�صهد مراراً ا�صطرابات 

اقت�صادية و�صيا�صية، الن�صاء خا�صة يواجهن 
�صعوبات اإ�صافية.

بيت المدى يعيد جعفر لقلق 
زادة اإلى الذاكرة 
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