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مقترح حكومي بتخ�ضي�ص اأرا�ضي  للأرامل
 بغداد/ المدى

قالت م�ست�سارة �سوؤون �ملر�أة يف جمل�س �لوزر�ء �سناء �ملو�سوي، �إن "هناك 
مقرتح���ات لتخ�سي����س قط���ع �أر�����س �ىل �لن�س���اء �لأر�م���ل ومعه���ا مبلغ من 

�سندوق �لإ�سكان من �أجل بناء �لقطعة و�إ�سكان �أطفالها �لأيتام".
 و�أ�س���ارت، �إىل "مق���رتح بناء دور و�طئة �لكلفة بكل حمافظة، وكذلك �سمول 
كب���ار �ل�س���ن و�لعاطلني ع���ن �لعمل بقط���ع �لأر��س���ي وتخفيف �أزم���ة �ل�سكن 

�ملوجودة". 
وذك���رت �أنه "�إح�س���اء يجري حاليًا م���ن �جل تقدمي رو�ت���ب للطلبة �مل�سمولة 

عو�ئلهم بالإعانة �لجتماعية".

 بغداد/ تميم الح�صن

يقرتب الط���ار التن�سيقي من التفكك – على القل 
بع���د  للتحال���ف  اختب���ار  اول  يف  �سطري���ن-  اىل 
ت�سكي���ل احلكوم���ة ب�سب���ب خالفات عل���ى خارطة 
النتخاب���ات املحلية املتوقع اجراوؤه���ا قبل نهاية 

العام.
ويب���دو ان جترب���ة التحال���ف ال�سيعي ق���د اعطت 

درو�س���ا لبع����ض الح���زاب املن�سوي���ة في���ه، وفق 
قيادي رفي���ع يف "الإطار"، حيث بات من ال�سعب 

تكرارها يف املحافظات.
وتخطط اأطراف يف التحالف ال�سيعي تعتقد انها 
تعر�س���ت للغنب يف توزي���ع احل�س�ض رغم دورها 
الرئي�س���ي يف ح�سد ا�س���وات "الإطار" ان تذهب 

منفردة بالنتخابات املتوقعة.
باملقاب���ل ان نظام تق�سيم ال�سوات الذي يطمح له 

التحالف ال�سيعي يف قان���ون النتخابات الذي مل 
تت���م �سياغته بعد، يكون منا�سب���ا اأكرث للتحالفات 

الكبرية.
لكن بح�سب قي���ادي يف اأحد الحزاب ال�سيعية ان 
التحالف���ات الكبرية باتت رفاهي���ة غري موجودة، 
ال�سني���ة  الق���وى  ل���دى  موج���ودة  غ���ري  ورمب���ا 
والكردي���ة. وع���ن �س���كل التحالفات يق���ول قيادي 
يف الإطار التن�سيق���ي يف حديث ل�)املدى( ان "كل 

احزاب الإط���ار �سكلت جلانا للتهيئ���ة لالنتخابات 
املحلي���ة، واملقرتح���ات تتحدث ع���ن قائمتني على 

القل للتحالف ال�سيعي".
وا�ستبع���د القي���ادي ال���ذي طلب عدم ن�س���ر ا�سمه: 
اىل  ب�س���كل موح���د  التن�سيق���ي  الإط���ار  "دخ���ول 
النتخاب���ات املحلي���ة ب�سب���ب وج���ود رغب���ة ل���دى 

بع�ض الطراف للدخول ب�سكل منفرد".
 التفا�صيل �س3

دولة القانون تف�صل التفرد باأ�صوات المالكي وبدر والع�صائب تقتربان من عقد حلف منفرد

الإطار التن�ضيقي ين�ضطر اإلى فريقين 
ا�ضتعدادًا للنتخابات المحلية

 بغداد/ المدى

املتح����دة  الولي����ات  �سف����ارة  عر�س����ت 
الثالث����اء،  اأم�����ض  بغ����داد،  يف  الأمريكي����ة 
عل����ى وزارة الكهرب����اء امل�ساع����دة يف بناء 
باأنه����ا ذات م�ست����وى  منظوم����ة و�سفته����ا 

عاملي.
وقال����ت ال�سف����رية اإلين����ا رومانو�سكي، يف 
تغري����دة تابعته����ا )امل����دى( اإن "العراقيني 
وحديث����ًا  متنوع����ًا  اقت�س����ادًا  ي�ستحق����ون 

ووظائف ذات اأجور جيدة".
�س����رورة  عل����ى  رومانو�سك����ي،  و�س����ددت 
على  العراق  كهرب����اء يف  منظومة  "بن����اء 

م�ستوى عاملي".
املتح����دة  "الولي����ات  اأن  اإىل  واأ�س����ارت، 
م�ستع����دة للعمل م����ع وزير الكهرب����اء زياد 
عل����ي فا�س����ل واحلكوم����ة العراقي����ة للقيام 

بهذا امل�سعى املهم".
الإط����ار  ع�س����و  ذك����ر  ذل����ك،  مقاب����ل  يف 
التن�سيقي اإبراهي����م ال�سكيني، اأن "هنالك 

قرار م����ن جمي����ع الكت����ل ال�سيا�سي����ة بعدم 
تقبل التدخ����الت المريكي����ة التي ح�سلت 

يف الفرتة ال�سابقة".
"وا�سنط����ن  ان  ال�سكين����ي،  اأ�س����اف 
ا�ست�سع����رت جدي����ة وخط����ر حكومة حممد 
�سياع ال�س����وداين يف النفتاح على الدول 
الت����ي اأب����دت ا�ستعداده����ا يف دع����م قط����اع 

الطاقة والكهرباء يف العراق".
واأ�س����ار، اإىل اأن "اأمريكا تتعامل مع ق�سية 
الكهرباء على انه����ا ورقة �سيا�سية ت�سغط 
به����ا على العراق متى ما �ساءت"، لفتا اىل 
انه "ل نعلم اين كانت اأمريكا طيلة الفرتة 
املا�سي����ة دون التح����رك يف تطوي����ر قطاع 

الكهرباء يف الوقت احلايل بالذات".
وب�س����اأن عق����د التفاقي����ات الدولي����ة وعدم 
اأف����اد  المريكي����ة،  لل�سغ����وط  الر�س����وخ 
"احلكوم����ة ما�سي����ة يف  ب����اأن  ال�سكين����ي، 
جمي����ع التفاقيات التي ابرم����ت مع الدول 
الت����ي زارها ال�سوداين يف الفرتة املا�سية 
و�سيتم تفعيلها بعد تهيئتها الأجواء لها".

وا�ضنطن تعر�ص الم�ضاعدة لبناء 
منظومة كهرباء بم�ضتوى عالمي 

بغداد/ فرا�س عدنان

اأكد نواب، اأم�ض الثالثاء، اأن تاأخري اإر�سال 
املوازنة اإىل الربملان جاء بطلب من رئي�ض 
جمل����ض الوزراء حممد �س���ياع ال�س���وداين 
املنه���اج  م���ع  امل�س���روع  مقارن���ة  لأج���ل 
احلكوم���ي، متوقع���ني و�سوله���ا الأ�سبوع 
املقب���ل والإ�س���راع يف اقراره���ا بالعتم���اد 
على التفاق���ات ال�سابقة ب���ني قوى حتالف 

اإدارة الدولة.
وذك���ر النائ���ب معني الكاظم���ي، اأن "تاأخري 
ار�س���ال املوازن���ة اإىل جمل����ض النواب جاء 
بطلب م���ن رئي����ض احلكومة حمم���د �سياع 

ال�سوداين".
�س���وف  "احلكوم���ة  اأن  الكاظم���ي،  وتاب���ع 
مراجع���ة  اىل  امل���دة  ه���ذه  خ���الل  ت�سع���ى 
امل�سروع ومعرفة م���دى تطابقه مع املنهاج 

الوزاري الذي �سوت عليه الربملان".
اإىل  ت�س���ري  "التوقع���ات  اأن  اإىل  واأ�س���ار، 
اأن جمل����ض ال���وزراء �س���وف ي�س���وت على 

القانون خالل الأيام املقبلة، ولعله �سي�سل 
اإىل الربملان خالل الأ�سبوع املقبل".

وحت���دث الكاظم���ي، ع���ن "اإج���راء بع����ض 
التعدي���الت عل���ى امل�س���روع ال���ذي اأعدت���ه 
وزارت���ا املالية والتخطي���ط، من اأجل جعله 

يتنا�سب مع املنهاج الوزاري".
الن���واب  "يتاأخ���ر جمل����ض  اأن  يتوق���ع  ول 
كث���ريًا يف اإجراء النقا�س���ات على القانون، 
بحك���م التفاق���ات ال�سابق���ة الت���ي ت�سكل���ت 
على ا�سا�سها احلكومة بني اأطراف حتالف 

اإدارة الدولة".
وم�س���ى الكاظم���ي، اإىل اأن "اجلميع متفق 
عل���ى اأهمية اإقرار املوازن���ة وعدم تعطيلها 
لأنها متثل قوت ال�سعب واملنهاج احلقيقي 
الذي من خالل���ه �سوف تنفذ امل�ساريع التي 

وعدت بها احلكومة".
من جانبه، ق���ال النائب اأمري املعموري، اإن 
"املوازنة مل ت�سل لغاية الوقت احلايل اإىل 

جمل�ض النواب".
 التفا�صيل �س3

ال�ضوداني يوؤّخر اإر�ضال الموازنة 
لمطابقتها مع المنهاج الوزاري

 ترجمة: حامد اأحمد    

ع���ربرّ ايزيدي���ون عراقيون هاج���روا اىل كندا عن قلقه���م وحزنهم اإزاء 
موافق���ة كندا عل���ى طلب حمكمته���ا الفيدرالي���ة ا�ستع���ادة رعاياها من 
عوائل م�سلحي داع�ض املحتجزين يف خميم الهول ال�سوري ب�سمنهم 
اأربع���ة م�سلحني، ملتم�سني ع���دم ا�ستقبالهم، داع���ني اإىل حماكمتهم ملا 

فعلوه من انتهاكات بحقهم.
وبح�س���ب تقرير، ملحط���ة )CBC( ني���وز الكندية، اأن "ه���دى اليا�ض، 
واح���دة من ب���ني 1200 ايزيدي���ة ناجية م���ن حملة الإب���ادة اجلماعية 
والت���ي ق�ست �سنوات م�ستعب���دة جن�سيا لدى م�سلح���ي تنظيم داع�ض 
الرهاب���ي يف العراق و�سوريا، وتعي����ض حاليا يف كندا بعد مغادرتها 
العراق".وتق���ول اليا�ض، "عندم���ا �سمعت لأول مرة باخلرب �سعرت ان 
كل ق���وة ج�سمي قد انهارت وا�سطررت للجلو�ض، و�سعرت يف الوقت 
نف�سه بالرعب واحلزن لن احلكومة الكندية وافقت على ا�ستقبالنا يف 
البداية م�سكورة وهي ت�سمح الن للذين كانوا يغت�سبوننا ويعذبونا 

على نحو يومي باملجيء هنا".
واأف���اد التقري���ر ال���ذي ترجمت���ه )امل���دى(، ب���اأن "احلكوم���ة الفيدرالية 
الكندي���ة كانت ق���د وافقت منت�س���ف ال�سهر املا�سي عل���ى ا�ستعادة 19 
ام���راأة وطف���ال كندي���ني اىل الوط���ن حمتجزي���ن يف خمي���م اله���ول يف 

�سوريا الذي ي�سم عوائل م�سلحي داع�ض".
وتاب���ع التقري���ر، اأن "مدافعني ع���ن املحتجزين البالغ���ني يقولون انه 
لي����ض هن���اك دلي���ل ملحاكمتهم ع���ن جرائم داع����ض، ولي����ض هناك مربر 

لبقائهم مبع�سكر الحتجاز يف �سوريا".
ويق���ول املحام���ي لورن����ض غرين�سبون، "م���ن الوا�س���ح ان احلكومة 
الكندية له���ا القدرة على ا�ستعادة الكنديني لوطنهم، واإذا ما كان هناك 
دليل يثبت انهم ارتكبوا جرما، فانها �ستوجه التهم اإليهم وحتاكمهم".
 التفا�صيل �س2

امتعا�ص اإيزيدي ب�ضبب ا�ضتعادة 
كندا رعايا في مخيم الهول

 بغداد/ المدى

دع���ت جلنة نيابي���ة، اأم�ض الثالث���اء احلكومة 
ال�سي���ادي،  ال�سن���دوق  ان�س���اء  اىل  احلالي���ة 
لفت���ة اإىل اأن هذا امل�س���روع �سيوفر الرثوات 
لالأجي���ال القادم���ة، م�سددة عل���ى الإ�سراع يف 
اإق���رار قانون النفط والغ���از، موؤكدة خماطبة 

احلكومة بهذا ال�سدد.
ياأتي ذلك يف وق���ت، دعت رئا�سة الربملان اإىل 
تفعي���ل اتفاقية النفط مقاب���ل التنمية املوقعة 

مع اإحدى الدول الأوروبية.

وقال���ت ع�س���و جلن���ة النف���ط النيابي���ة �سعاد 
ووف���ق  النف���ط  "اأ�سع���ار  اإن  املو�س���وي، 
ال�ستطالع���ات احلالية �ست�سهد ارتفاعا خالل 
العام احلايل اإىل حدود 100-120 دولرًا". 

واأ�سافت املو�سوي، ان "املعلومات الأولية
 تفي���د بان العراق �سيعتم���د �سعر الربميل يف 
قان���ون موازنة 2023 ب�سعر 45 دولرًا وهو 
مما �سيولد فائ�س���ًا ماليا كبريا، من املفرت�ض 
تاأ�سي�ض �سندوق الرثوة ال�سيادي حلفظ هذا 

الفائ�ض".
ال�سن���دوق  ""ان�س���اء  اأن  اإىل  واأ�س���ارت، 

ال�سي���ادي �سيك���ون لغر����ض توف���ري ث���روات 
لالأجي���ال املقبل���ة من خالل تعظي���م العائد من 
الأ�سول غري امل�ستغلة للدولة من خالل جذب 

امل�ستثمرين من الداخل واخلارج".
 وم�س���ت املو�س���وي، اإىل اأن "الأم���ور املهمة 
الت���ي ميك���ن ا�ستغالله���ا م���ن خ���الل تاأ�سي�ض 
ال�سندوق �ستتمثل بال�ستثمار يف القطاعات 
ال�سناع���ة  وتعمي���ق  توط���ني  مث���ل  الهام���ة 
والتح���ول الرقم���ي وخلق كيان���ات رائدة يف 

�ستى املجالت".
 التفا�صيل �س2

مطالبات باإن�ضاء �ضندوق �ضيادي ي�ضتثمر الفائ�ص
 بغداد/ المدى

اف���اد تقرير فرن�سي ب���اأن املو�س���م احلايل �سهد 
ارتفاع���ًا ملحوظ���ًا ملي���اه الأه���وار يف العراق، 
مبين���ًا اأن مربي اجلامو�ض ع���ادت اإليهم الآمال 

باأن ميار�سوا ن�ساطاتهم الطبيعية.
24( تابعت���ه  وذك���ر تقري���ر لوكال���ة )فران����ض 
اإىل  جم���ددًا  ع���ادت  "الب�سم���ة  اأن  )امل���دى(، 
ينظ���رون  وه���م  اجلوامي����ض  مرب���ي  وج���وه 
اإىل جوامي�سه���م مت�س���غ الق�س���ب عل���ى مه���ل 
بف�س���ل نعمة هط���ول الأمطار ال�ست���وي، وذلك 

بع���د �سن���وات م���ن اجلف���اف ال���ذي عان���ت منه 
م�ستنقع���ات بالد م���ا بني النهري���ن الأ�سطورية 

جنوبي العراق".
وتاب���ع التقري���ر، ان "منطق���ة الأه���وار الت���ي 
تع���رف تاريخي���ًا بجنة عدن، كان���ت قد اأدرجت 
ع���ام 2016 �سم���ن لئح���ة اليون�سك���و للرتاث 
العامل���ي، لكنه���ا عانت من العط����ض يف ال�سيف 
املا�س���ي ب�سب���ب اجلف���اف يف بل���د يع���اين من 
�سغ���وط مناخية وانخفا����ض التدفق من نهري 
دجلة والفرات، حيث اقيمت ال�سدود يف املنبع 

برتكيا واإيران".

"اأمط���ار ال�ست���اء املو�سمي���ة،  اأن  واأ�س���ار، اإىل 
جتل���ب اخلري يف الأه���وار كاأمط���ار احلويزة، 
التي متتد عل���ى احلدود مع اإيران، واجلباي�ض 

الواقعة يف حمافظة ذي قار القريبة".
ي�ستخ���دم  داود  "رحي���م  اأن  التقري���ر،  وب���ني 
يف الوق���ت احلا�س���ر ع�سا لرك���وب قاربه عرب 

م�ساحة من املياه، و�سط ق�سب اجلباي�ض".
وق���ال دواد ال���ذي يبل���غ م���ن العم���ر 58 عام���ًا، 
اإن "ه���ذه املياه ه���ي جزء من رحم���ة الله. هذا 

ال�سيف، كانت الأر�ض جافة، ل ماء فيها".
 التفا�صيل �س4

تقرير فرن�ضي: ارتفاع ملحوظ في مياه الأهوار

 بغداد/ ح�صين حاتم

ما ت���زال "اأزمة ال���دولر" ُتلق���ي بظاللها 
ظ���ل  يف  القت�س���ادي،  امل�سه���د  عل���ى 
حتذيرات م���ن انهيار العمل���ة املحلية، اإذ 
لم�ست اأ�سع���ار ال�سرف اأم����ض الثالثاء، 
ال� 170 األف دينار مقابل كل مائة دولر.

ومن املفرت�ض اأن ي���زور رئي�ض الوزراء 
حمم���د �سي���اع ال�س���وداين، برفق���ة وف���د 
املقب���ل  الأ�سب���وع  وا�سنط���ن،  وزاري، 

لبحث "اأزمة الدولر" وجملة ملفات.
واإىل الن مل يب���ِد الربمل���ان موقف���ًا داخل 
جل�سات���ه جتاه ارتف���اع اأ�سع���ار ال�سرف 
بالرغ���م من جم���ع اأكرث م���ن 100 توقيع 
برمل���اين لعق���د جل�س���ة خا�س���ة مبناق�سة 

"ازمة الدولر".
ويق���ول ع�س���و جمل����ض الن���واب ع���ارف 
احلمام���ي، اإن "اأك���رث م���ن 100 توقي���ع 

برملاين ُجمع لتغيري �سعر ال�سرف، كون 
احلكوم���ة ر�سم���ت �سيا�س���ة للمواطن���ني 
اكدت فيها تغي���ري ال�سعار ال انها مل تقم 

بذلك".
ودعا احلمامي، رئي����ض جمل�ض الوزراء 
"اتخ���اذ  اىل  ال�س���وداين  �سي���اع  حمم���د 
خطوات معاك�س���ة لرتفاع ا�سعار �سرف 
ال���دولر"، م�ست���دركا: "ناأمل ب���ان تكون 
هناك خطوات ايجابي���ة، والدبلوما�سية 
يف  دور  له���ا  المريكي���ة  احلكوم���ة  م���ع 

معاجلة ال�سعار".
واو�سح ان "الدولر يف زيادة تدريجية 
م�ستم���رة وم���ن املمك���ن ان يتج���اوز اىل 
170 األ���ف دين���ار يف ظ���ل ع���دم وج���ود 
خط���وات جديدة مدرو�سة لل�سيطرة على 
هذا المر"، م�سريا اىل ان" ال�سعار غري 

م�سيطر عليها اىل الن".
بدوره، يقول الع�س���و الخر يف جمل�ض 

"اأزم���ة  ان  اجلاب���ري  عدن���ان  الن���واب 
مقاب���ل  ال���دولر  �س���رف  �سع���ر  ارتف���اع 
الدين���ار العراق���ي مل ت���درج عل���ى جل�سة 
تواقي���ع  تق���دمي  رغ���م  الن���واب  جمل����ض 
العدي���د من الن���واب اىل رئا�س���ة املجل�ض 
ملناق�سة املو�س���وع او ا�ست�سافة اجلهات 

املرك���زي ووزارة  البن���ك  امل�سوؤول���ة يف 
املالية".

 واأو�س���ح اجلاب���ري اأن "رئا�سة جمل�ض 
الن���واب مل تو�س���ح حل���د الن �سبب عدم 
ج���دول  �سم���ن  ال���دولر  جل�س���ة  ادراج 

العمال".

من جهته، يقول م�ست�سار رئي�ض الوزراء 
لل�س���وؤون املالية مظهر حمم���د �سالح، اإن 
اأمام  المريكي  ال���دولر  ا�سعار  "ارتفاع 
باحل���والت  يتعل���ق  العراق���ي،  الدين���ار 
الع���راق  لتج���ارة  املمول���ة  اخلارجي���ة 
اخلارجي���ة لتجار القطاع الهلي"، مبينا 
م���ن  اأن "تل���ك احل���والت ت�س���كل 90% 

الطلب على العملة الجنبية".
واأ�ساف �سال���ح، اأن "الطرق وال�ساليب 
امل�سرفي���ة القدمي���ة املعتم���دة يف متويل 
التجارة عرب �سركات احلوالت ا�سبحت 
معطل���ة مبوجب تدخ���ل دوائ���ر المتثال 

الدولية منذ اأكرث من �سهرين".
وتابع م�ست�سار رئي�ض الوزراء لل�سوؤون 
يف  القدمي���ة  "الو�سائ���ل  اأن  املالي���ة، 
التموي���ل الت���ي تغ���ذي اغل���ب متطلب���ات 
ول�سيم���ا  اخلارجي���ة  التج���ارة  متوي���ل 
�سغ���ار التج���ارات ا�سبح���ت معطل���ة ما 

انعك�ض �سلبا على عر�ض الدولر الفعلي 
وم���ن ث���م  �سع���ر ال�س���رف ب�سب���ب �سحة 

التمويل".
ب���ات  "الم���ر  اأن  اىل،  �سال���ح  وا�س���ار 
تتمث���ل  الوىل  مب�ساألت���ني،  م�سروط���ا 
بالقدرة عل���ى التمويل للتج���ارة بوثائق 
بي�ساء توافق المتثال الدويل من خالل 
امل�س���ارف الهلي���ة ول�سيم���ا التعري���ف 
بامل�ستفي���د اخلارج���ي الخ���ري، والثاين  
دور الدول���ة يف اإ�سن���اد ال�س���وق بال�سلع 
ال�سروري���ة امل�ستقرة ال�سع���ار"، موؤكدا 
اأن "توف���ر هذي���ن المري���ن �سيدف���ع اىل 

ا�ستقرار ال�سوق تدريجيًا".
وم�س���ى امل�ست�س���ار احلكوم���ي بالق���ول، 
اإن "الم���ر يتطل���ب بع�ض الوق���ت لإعادة 
تنظيم الطلب���ات وات�ساقها مع املتطلبات 
العاملي���ة للتحوي���ل عرب املن�س���ة الرقمية 
الت���ي ام�س���ت متث���ل الداة اجلدي���دة يف 

التعاطي مع نافذة البنك املركزي العراقي 
لبيع و�سراء العملة الجنبية"، م�ستدركا 
وا�سنط���ن  اجتماع���ات  نتائ���ج  "ننتظ���ر 
وبغ���داد يف ال�سبوع املقب���ل، وع�سى ان 

ت�سفر عن خمرجات ايجابية".
اإىل ذل���ك، يق���ول النائب ماج���د �سنكايل، 
اإن "و�س���ع العراق امل���ايل م�ستقر، ولديه 
وفرة من عمل���ة الدولر، وما يجري الآن 
ه���و عملية تقييد يف كمي���ة الدولر املباع 

يوميًا".
واأ�س���ار اإىل اأن "�سب���ب التقييد احلا�سل 
عل���ى امل�س���ارف العراقي���ة، ه���و تطبي���ق 
املن�س���ة الإلكرتوني���ة يف م���زاد الدولر، 
الت���ي فيه���ا موا�سفات ومعاي���ري فنية مل 
تتع���ود عليه���ا البن���وك اخلا�س���ة، والتي 
مل  ال���ذي  �سع���ره،  ارتف���اع  يف  ت�سبب���ت 
ول���ن ي�سبح مث���ل لبنان وغ���ريه لأ�سباب 

كثرية".

ال�����دولر اأزم������ة  ل��م��ن��اق�����ض��ة  ن���ائ���ب   100 وق���ع���ه  ط��ل��ب��ًا  ي��ت��ج��اه��ل  ال���ب���رل���م���ان 

ركود في �ل�سو�ق �لمحلية ب�سبب �رتفاع �سعر �ل�سرف.. عد�سة: محمود روؤوف
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وبح�ش���ب تقرير، لمحط���ة )CBC( نيوز 
الكندي���ة، اأن "هدى اليا�س، واحدة من بين 
1200 ايزيدي���ة ناجي���ة م���ن حمل���ة االإبادة 
الجماعية والتي ق�ش���ت �شنوات م�شتعبدة 
داع����س  تنظي���م  م�شلح���ي  ل���دى  جن�شي���ا 
االرهاب���ي في الع���راق و�شوري���ا، وتعي�س 

حاليا في كندا بعد مغادرتها العراق".
وتقول اليا����س، "عندما �شمع���ت الأول مرة 
بالخب���ر �شع���رت ان كل ق���وة ج�شم���ي ق���د 
انه���ارت وا�شط���ررت للجلو����س، و�شعرت 
ف���ي الوق���ت نف�ش���ه بالرع���ب والح���زن الن 
الحكوم���ة الكندي���ة وافقت عل���ى ا�شتقبالنا 
ف���ي البداي���ة م�شك���ورة وه���ي ت�شم���ح االن 
للذي���ن كان���وا يغت�شبونن���ا ويعذبونا على 

نحو يومي بالمجيء هنا".
واأف���اد التقري���ر ال���ذي ترجمت���ه )الم���دى(، 
ب���اأن "الحكوم���ة الفيدرالي���ة الكندية كانت 
ق���د وافقت منت�ش���ف ال�شه���ر الما�شي على 
ا�شتع���ادة 19 ام���راأة وطف���ال كنديي���ن ال���ى 
الوط���ن محتجزي���ن ف���ي مخي���م اله���ول في 
�شوريا الذي ي�شم عوائل م�شلحي داع�س".
ع���ن  "مدافعي���ن  اأن  التقري���ر،  وتاب���ع 
المحتجزي���ن البالغي���ن يقول���ون ان���ه لي�س 
هن���اك دليل لمحاكمتهم ع���ن جرائم داع�س، 
بمع�شك���ر  لبقائه���م  مب���رر  هن���اك  ولي����س 

االحتجاز في �شوريا".
ويقول المحامي لورن�س غرين�شبون، "من 
الوا�ش���ح ان الحكوم���ة الكندي���ة لها القدرة 
عل���ى ا�شتع���ادة الكنديين لوطنه���م، واإذا ما 
كان هن���اك دليل يثبت انه���م ارتكبوا جرما، 

فانها �شتوجه التهم اإليهم وتحاكمهم".
واأ�ش���ار التقري���ر، اإل���ى اأن "االتفاقي���ة على 
جل���ب ن�ش���اء واطف���ال ال���ى كن���دا كان���ت قد 
اأعقبها في اليوم التال���ي طلبا من المحكمة 
يدعوه���ا  للحكوم���ة  موجه���ًا  الفيدرالي���ة 
ال�شتع���ادة اأربعة رج���ال محتجزين اآخرين 
في مخي���م الهول متهمين بانتمائهم لتنظيم 

داع�س".
وقال���ت رئي�ش���ة جمعي���ة االيزيديي���ن ف���ي 
كن���دا جميل���ة نا�ش���و، اإن "االأم���ر با�شتعادة 
م�شلحي داع�س وعوائلهم قد جعل العوائل 
االيزيدي���ة هن���ا ت�شع���ر بالح���زن والخوف 

وانه قد تم الغدر بهم وخيانتهم".

وتابع���ت نا�شو، اأن "اكثرهم انفجر بالبكاء 
يمك���ن  ال  االأخب���ار  ه���ذه  ان  العتقاده���م 
ت�شديقه���ا اب���دا ولي�ش���ت �شادق���ة. كن���ا قد 
قدمنا طلب���ا باإعادة لم �شمل م���ع بقية افراد 
عوائلن���ا ف���ي الع���راق كان���وا اأ�ش���رى ل���دى 
داع����س، ون�شمع اليوم بانه �شيتم ا�شتعادة 
المتورطين بجرائ���م االإبادة الجماعية الى 

كندا".
وزادت نا�ش���و، "يعرف���ون جي���دًا ان اغل���ب 
يواجه���ون  ال  الن���وع  ه���ذا  م���ن  الح���االت 
محكم���ة، االأدلة لي�شت هنا وال�شهود لي�شوا 
هنا في كن���دا، انهم يمنحونه���م عودة حرة 
لما قاموا به م���ن دور في االإبادة الجماعية 

واالإرهاب."
مخي���ب  ام���ر  "ان���ه  نا�ش���و،  وا�شتط���ردت 
لالآم���ال فعاًل، لي�س لاليزيديين فقط بل لكل 
الكنديي���ن الذي���ن يوؤمنون بالقي���م المدنية 
والتي يتوج���ب على البالد ان تقف بجانب 

ال�شحايا والناجين".
واأكد التقري���ر، اأن "ن�شاء اإيزيديات قلن ان 
هن���اك اعتقادا خاطئ���ا بان ن�ش���اء م�شلحي 
داع�س هن ل�شن تحت طائلة الم�شوؤولية اأو 

اقل عنفا من م�شلحي داع�س من الرجال".
هدى االأحم���د وهي بعم���ر 25 عامًا وكانت 
تبل���غ م���ن العم���ر 17 عام���ًا عندم���ا ا�شرها 
تنظيم داع����س وا�شتعبدها م���ع بقية ن�شاء 
اخريات، قال���ت، اإن "الداع�شيات هن ا�شواأ 
م���ن م�شلحي داع����س، كانت ن�ش���وة داع�س 
ت�شربننا وتهيننا عل���ى نحو م�شتمر، وكن 
يرف�ش���ن تقدي���م الطعام لنا، كن���ت اتعر�س 
دائما ل�شربات من زوجات م�شلحي داع�س 
با�شتخدام ا�شالك كابل الكهرباء وي�شحكن 
علينا وكن يرف�شنن���ي باأقدامهن، وكان ذلك 
عل���ى نح���و يوم���ي، ومن ث���م ياأت���ي زوجها 

ويغت�شبني."
وتع���ود نا�ش���و لتوؤك���د، اأن "م���ا روته هدى 

يمك���ن �شماعه م���ن ن�شاء ناجي���ات اخريات 
ك���ن ا�شي���رات وم�شتعب���دات ل���دى م�شلحي 

داع�س".
وتق���ول نا�ش���و، اإن "كل الن�ش���اء الناجيات 
تقريب���ا �شيذك���رن انه عندما ك���ن في اال�شر 
كان تعام���ل ن�ش���اء داع�س معه���ن لي�س اقل 
عنف���ا او وح�شي���ة م���ن م�شلح���ي داع�س في 

تعذيبهن و�شربهن ب�شكل م�شتمر".
وببي���ن التقري���ر، اأن "تعامل ن�ش���اء داع�س 
تعام���ال  كان  االيزيدي���ات  اال�شي���رات  م���ع 
غي���ر ان�شاني كم���ا هو الحال م���ع ت�شرفات 

م�شلحي داع�س."
وي�شي���ر التقري���ر، ال���ى ان "االيزيديين ما 
يزالون م�شتمرين بالتوافد الى كندا كاأفراد 
ف���ي م�شع���ى منه���م لل���م ال�شمل م���ع ناجين 

اآخرين من عوائل �شتتها تنظيم داع�س".
واأورد، اأن "اإي���اد الح�شي���ن طف���ل ايزي���دي 
عم���ره 13 عام���ًا، ق�ش���ى خم����س �شن���وات 

ا�شي���را لدى داع�س وث���الث �شنوات اأخرى 
ف���ي مخي���م للنازحي���ن، و�ش���ل ال���ى كن���دا 
قب���ل �شهري���ن وكان قد ت���م اإنق���اذه من قبل 
�شقيقتي���ه الكبريي���ن، وكان تنظي���م داع�س 
القت���ال  عل���ى  االيزيديي���ن  االأوالد  ي���درب 

وحمل ال�شالح".
وتاب���ع الح�شي���ن، ان "عم���ري كان خم����س 
�شن���وات عندم���ا اختطفن���ي داع����س، حتى 
كن���ت ال اع���رف م���ا ه���ي طائفت���ي او افراد 
عائلت���ي، كنت افعل ما يطلب���وه مني كبقية 

االأوالد معي."
داع����س  م�شلح���ي  ا�شتق���دام  خب���ر  وع���ن 
ال���ى بلده���م كن���دا،  وعوائله���م وعودته���م 
اأجاب الح�شين، "عندما �شمعت ذلك �شعرت 
بالخ���وف، كن���ت ا�شع���ر باالأم���ان ف���ي كندا 
ولك���ن مع جلب ه���وؤالء النا����س هنا، فكيف 

�شاأ�شعر باالأمان بعد؟".
عن: )CBC News( الكندي 

اإيزيديون يبدون انزعاجهم لموافقة كندا على ا�ستعادة 
رعاياها في مخيم الهول

طالب�ا بمحاكمتهم لما فعل�ه من جرائم �سد اأبناء المك�ن

 بغداد/ المدى

دع���ت لجنة نيابي���ة، اأم�س الثالث���اء الحكومة 
الحالي���ة ال���ى ان�ش���اء ال�شن���دوق ال�شي���ادي، 
الفتة اإلى اأن ه���ذا الم�شروع �شيوفر الثروات 
لالأجي���ال القادم���ة، م�شددة عل���ى االإ�شراع في 
اإق���رار قانون النفط والغ���از، موؤكدة مخاطبة 

الحكومة بهذا ال�شدد.
ياأتي ذلك في وقت، دعت رئا�شة البرلمان اإلى 
تفعيل اتفاقية النف���ط مقابل التنمية الموقعة 

مع اإحدى الدول االأوروبية.
وقال���ت ع�ش���و لجن���ة النف���ط النيابي���ة �شعاد 
ووف���ق  النف���ط  "اأ�شع���ار  اإن  المو�ش���وي، 
اال�شتطالع���ات الحالية �شت�شهد ارتفاعا خالل 
العام الحالي اإلى حدود 100-120 دوالرًا".

واأ�شافت المو�شوي، ان "المعلومات االأولية 
تفيد ب���ان العراق �شيعتمد �شع���ر البرميل في 
قان���ون موازنة 2023 ب�شعر 45 دوالرًا وهو 
مما �شيولد فائ�شًا ماليا كبيرا، من المفتر�س 
تاأ�شي�س �شندوق الثروة ال�شيادي لحفظ هذا 

الفائ�س".
ال�شن���دوق  ""ان�ش���اء  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ارت، 
ال�شي���ادي �شيك���ون لغر����س توفي���ر ث���روات 
لالأجي���ال المقبلة من خ���الل تعظيم العائد من 
االأ�شول غير الم�شتغلة للدولة من خالل جذب 

الم�شتثمرين من الداخل والخارج".
وم�ش���ت المو�شوي، اإل���ى اأن "االأمور المهمة 
الت���ي يمك���ن ا�شتغالله���ا م���ن خ���الل تاأ�شي�س 
ال�شندوق �شتتمثل باال�شتثمار في القطاعات 

ال�شناع���ة  وتعمي���ق  توطي���ن  مث���ل  الهام���ة 
والتح���ول الرقم���ي وخلق كيان���ات رائدة في 

�شتى المجاالت".
ي�ش���ار ال���ى اأن �شن���دوق ث���روة �شيادي���ة هو 
�شن���دوق ممل���وك م���ن قب���ل دولة يتك���ون من 
اأو  االأ�شه���م،  اأو  االأرا�ش���ي،  مث���ل  اأ�ش���ول 
ال�شن���دات اأو اأجه���زة ا�شتثماري���ة اأخرى، من 
الممكن و�شف هذه ال�شناديق ككيانات تدير 

فوائ�س دولة من اأجل اال�شتثمار.
م���ن جانب���ه ذك���ر ع�ش���و اللجن���ة االآخ���ر علي 
فار����س ال�ش���داد، اأن "م�ش���روع قان���ون النفط 

والغ���از يعد م���ن المه���ام االأ�شا�شي���ة للجنة"، 
مبينا ان "اللجنة �شتفات���ح الحكومة الإر�شال 
الم�ش���ودة النهائي���ة لم�ش���روع قان���ون النفط 

والغاز".
وتاب���ع �ش���داد، اأن "الحكوم���ة �شكل���ت لجن���ة 
تفاو�شي���ة برئا�ش���ة نائ���ب رئي����س ال���وزراء 
ال���وزراء  رئي����س  ونائ���ب  الطاق���ة  ل�ش���وؤون 
لل�ش���وؤون االقت�شادية و�شرك���ة �شومو وعدد 
م���ن الجهات الحكومية المعنية للتفاو�س مع 
حكوم���ة اإقليم كرد�شتان ب�ش���اأن قانون النفط 

والغاز".

واأ�ش���ار اإل���ى اأن "غياب قان���ون النفط والغاز 
يع���د م���ن اأب���رز الم�ش���اكل التي تواج���ه قطاع 

النفط والغاز بعد عام 2003".
وم�ش���ى �ش���داد، اإل���ى اأن "المنه���اج الوزاري 
لحكومة محمد �شياع ال�شوداني الذي �شوت 
عليه البرلم���ان كان قد ت�شمن الت�شويت على 
القانون خالل مدة زمنية ال تتجاوز العام من 

تاريخ ت�شكيل الحكومة".
اإل���ى ذلك، ذك���ر بيان نياب���ي تلقت���ه )المدى(، 
اأن ""النائ���ب االأول لرئي����س مجل����س النواب 
مح�ش���ن المن���دالوي، ا�شتقب���ل �شفي���ر مملكة 
ايفين���ت  اأ�شب���ن  الع���راق  ل���دى  النروي���ج 
ليندبي���ك، والوف���د المراف���ق ل���ه"، مبين���ًا اأنه 
البلدين  بي���ن  الثنائية  العالق���ات  بح���ث  "تم 
اأن  المن���دالوي  واأك���د  تعزيزه���ا".  و�شب���ل 
"مجل����س الن���واب ما�س بت�شري���ع القوانين 
المهم���ة خا�ش���ة بع���د اأن ت�شتكم���ل رئا�ش���ات 
اللج���ان النيابي���ة، واأن م���ن اأه���م االأولويات 
الت���ي �شيركز عليها ت�شري���ع قانون الموازنة، 
مل���ف الخدمات، وتن�شي���ط ال�شناعة المحلية 
واال�شتثم���ار، اإ�شاف���ة ال���ى المي���اه والزراعة 
وال�شحة، وكذلك تقدي���م الت�شهيالت الممكنة 
اأم���ام ال�ش���ركات العالمي���ة الر�شين���ة".  ودعا 
المن���دالوي اإل���ى "تفعي���ل وتوظي���ف برنامج 
)النفط مقابل التنمي���ة( الموّقع بين البلدين، 
بم���ا ُي�شه���م ف���ي تحقي���ق م�شال���ح ال�شعبي���ن 
ال�شديقين، ف�شاًل عن تن�شيط لجان ال�شداقة 
مختل���ف  ف���ي  الثنائ���ي  التع���اون  وتو�شي���ع 

المجاالت بين بغداد واأو�شلو".

لجنة نيابية تطالب باإن�ساء �سندوق �سيادي والإ�سراع 
في اإقرار قانون النفط

ع���رّ ايزيدي���ن عراقي�ن هاج��روا اىل كن��دا عن قلقهم 
وحزنه��م اإزاء م�افقة كنا على طلب حمكمتها الفيدرالية 
ا�ستعادة رعاياها من ع�ائل م�سلحي داع�س املحتجزين يف 

خمي��م اله�ل ال�س�ري ب�سمنهم اأربع��ة م�سلحني، ملتم�سني 
ع��دم ا�ستقباله��م، داع��ني اإىل حماكمته��م مل��ا فعل���ه م��ن 

انتهاكات بحقهم.

حتدثت عن اإمكانية حتقق فائ�س مايل كبري خالل العام احلايل

والءات وزعامات
 ال���والء للزعام���ات ال�شيا�شية ال غبار عليه، فالكثير م���ن النا�س ي�شعون 
ثقتهم في �شخ�س )امراأة اأو رجل( يجدون فيه م�شدرا للحكمة ورجاحة 
العق���ل والمواق���ف، او تعبي���را ع���ن م�شالحه���م وا�شواقه���م و�شمان���ة 
لم�شتقبله���م، او حتى، احيانا، من دون م�شالح تقف وراء الوالء، وربما 
م���ن دون  معرفة او عالقة اأو رابطة بي���ن الموالي والزعيم، وقد يفر�س 
ال���والء عل���ى �شاحب���ه ان ي�شحي بحيات���ه من اأج���ل الولّي وف���ي �شبيل 
الق�شي���ة التي يتبناها عن طيب خاطر، و�شفحات التاريخ مليئة با�شماء 
ال�شه���داء الذي���ن �شقط���وا وراء  زعم���اء �شجعان ا�شتح���ق اي منهم وعن 

جدارة مو�شوف الملهم.
لك���ن الم�شكلة هنا، وف���ي ايامنا، من جن�س اآخر يتعل���ق بتقلب الوالءات 
الكيفي���ة تبعا للمنفعة ال�شّيقة، ولي�س متابعة للمواقف المبدئية التي قد 

تزكي تغيير القناعات.
ف���ي التاري���خ القديم )لنبتع���د عما يج���ري االآن( ثمة الكثير م���ن الوقائع 
ع���ن تقلب ال���والءات بح�شب الظ���روف وعل���ى ايقاع انق���الب االحوال، 
وبخا�شة، ف���ي بيئات وحقب �شهدت ا�شطرابات وحروبا، فلنقراأ بع�س 

ما كان يحدث اآنذاك:
فقد اورد ابو العبا�س المبرد في كتاب "الكامل في االدب واللغة" حكاية 
عن م���اأزق الوالء في خالل حروب الدولة االموية م���ع المن�شقين عليها، 
تفي���د ان المهل���ب ب���ن اب���ي �شف���رة كان يقود جي����س م�شعب ب���ن الزبير 
�ش���د الخوارج، فح���دث مقتل م�شعب ل�شالح عبدالمل���ك بن مروان، لكن 
الخ���وارج علم���وا بالوف���اة قبل ا�شح���اب المهلب، فالتق���ى الطرفان على 
م�ش���ارف �شاح���ة الوغ���ى، فن���ادى الخ���وارج خ�شومهم: م���ا تقولون في 
اميرك���م الزبير؟ فردوا بالقول ان���ه "اإمام هدى" و�شاألوهم: وما تقولون 
بعب���د الملك )ع���دّوه(؟ فردوا قائلي���ن انه "�شال م�شلل". ث���م مّر يومان، 
وبل���غ مقت���ل م�شعب ا�شحاب المهل���ب وا�شتتباب االمر ال���ى عبد الملك، 
فناداه���م الخوارج م���رة اخرى: ما تقولون في م�شع���ب؟ "فام�شكوا عن 
الج���واب" فك���رروا: فما تقولون عن عبد الملك؟ ف���ردوا انه "اإمام هدى"  
فرّد عليهم المنادون: "يا عبيد الدنيا، باالم�س )قلتم انه( �شال وم�شلل، 

واليوم )تقولون( اإمام هدى؟".
ام���ا ال�شاعر ال�شامي اال�شل ابو عمرو كلثوم العتابي فقد كان حائرا في 
تقري���ر والئه بين ح���كام ووالة ال يعرفون العدال���ة، وال يزاولون الحق، 
وكان في �شيق وفي حاجة، ونقل العلوي في م�شتطرفه الجديد انه قيل 
للعتاب���ي يوم���ا: لَم ال تق�ش���د ال�شلطان فتخدمه، فق���ال "الأني اراه يعطي 
واح���دا لغي���ر ح�شن���ة، وال يد، ويقتل االآخ���ر بال �شيئ���ة وال ذنب، ول�شت 

اأدري اي الرجلين انا؟".
ام���ا ابن طباطبا، محمد بن ابراهي���م، فقد مل الوالء الى الماأمون، وفيما 
كان يقل���ب االم���ر �شاهد وهو ي�شير ف���ي احد طرق الكوف���ة عجوزا تتبع 
احم���ال رطب فتلتقط ما ي�شقط منها فتجمعه ف���ي ك�شاء رث، ف�شاألها عما 
ت�شن���ع بهذا الرطب المت�شخ في الرداء البال���ي، فقالت: اني امراأة ارملة 
ول���ي بنات �شغيرات، فانا اتتبع هذا )الرط���ب( من الطريق واتقوته انا 
وعيال���ي، فبكى اب���ن طباطبا بكاء �شدي���دا، وقال "انِت والل���ه وا�شباهك 

تخرجوني غدا )على الوالي( حتى ي�شفك دمي".
ا�شتدراك:

" م���ن االأف�ش���ل اأن تكون مكروهًا لما في���ك، على اأن تكون محبوبًا لما 
لي�س فيك".
اندريه جيد

في التاريخ القديم )لنبتعد عما 
يجري االآن( ثمة الكثير من ال�قائع 
عن تقلب ال�الءات بح�سب الظروف 

وعلى ايقاع انقالب االح�ال، 
وبخا�سة، في بيئات وحقب �سهدت 

ا�سطرابات وحروبا، فلنقراأ بع�س ما 
كان يحدث اآنذاك:

 عبد املنعم االأع�سم 
جملة مفيدة

العراق مازال يعتمد على النفط في اغلب االيرادات المالية

م�ضيعون يحملون رفات �ضحايا اإيزيديين بعد اإخراجهم من مقبرة جماعية في 2021

 بغداد/ المدى 

يجري وفد ق�شائي اإيراني رفيع الم�شتوى زيارة اإلى 
بغ���داد التقى خاللها م�شوؤولي���ن رفيعي الم�شتوى في 
مقدمتهم رئي�س مجل�س الق�شاء االأعلى القا�شي فائق 

زيدان وم�شت�شار االأمن القومي قا�شم االعرجي.
وذكر بيان ق�شائي عراقي تلقته )المدى(، اأن "رئي�س 
مجل����س الق�شاء االأعل���ى فائق زي���دان ا�شتقبل اأم�س، 
مع���اون ال�شلطة الق�شائية ف���ي الجمهورية االإ�شالمية 

االإيرانية كاظم غريب اآبادي والوفد المرافق له".
واأ�ش���اف البي���ان، ان "اللق���اء ح�شره رئي����س االدعاء 
الع���ام نجم عبد الله ورئي�س هيئة االإ�شراف الق�شائي 
لي���ث جب���ر". واأك���د، ان "الوف���د اجتم���ع م���ع الق�شاة 
واأع�ش���اء االدع���اء الع���ام اأع�ش���اء اللجن���ة المخت�شة 
بالمباحث���ات مع الجانب النظير ف���ي جمهورية اإيران 
االإ�شالمي���ة"، مبين���ًا اأنه "تم خالل االجتم���اع مناق�شة 
اإكم���ال المباحث���ات واالإج���راءات المتف���ق عليه���ا بين 
الجانبين". واأ�شار البيان، اإلى اأن "االجتماع ح�شره 
م���ن الجانب العراق���ي رئي�س محكم���ة ا�شتئناف بابل 
القا�شي م�شلم متعب وعدد من الم�شرفين الق�شائيين 
واأع�شاء االدعاء العام، وعن الجانب االإيراني كل من 
مع���اون ال�شلطة الق�شائية ف���ي الجمهورية االإ�شالمية 
االإيراني���ة كاظ���م غري���ب اآب���ادي وال�شفي���ر االإيران���ي 
محم���د اآل �ش���ادق، ورئي����س الهيئة العام���ة لل�شجون 
والتدابي���ر االحترازية والتربوية غال معلي محمدي، 
والم�شت�ش���ار الق�شائ���ي لمعاوني���ة ال�ش���وؤون الدولية 

ولجنة حقوق االإن�شان اأحمد ر�شا ر�شيدي".
واأ�ش���اف البي���ان اأن "اللق���اء بحث عددًا م���ن الق�شايا 

ذات االهتمام الم�شترك بين الجانبين".
واأك���د اآب���ادي، بح�ش���ب وكال���ة االنب���اء االإيراني���ة اأن 
االأول  اأم�س  بداأت  اأيام، وقد  ت�شتم���ر ثالثة  "الزيارة 
ويتم فيها مناق�شة ملف اغتي���ال قا�شم �شليماني واأبو 

مهندي المهند�س".
وتابع اآب���ادي، "نحن على و�شك اإ�ش���دار الئحة اتهام 
ف���ي هذه الق�شية وناأمل اأن يتم رفع الئحة االتهام اإلى 
المحكم���ة في اأقرب وقت ممكن ف���ي العراق، حتى يتم 

تقديم جميع الجناة والقادة اإلى العدالة".
وعل���ى �شعي���د مت�ش���ل، ذك���ر بي���ان حكوم���ي تلقت���ه 
قا�ش���م  القوم���ي،  االأم���ن  "م�شت�ش���ار  اأن  )الم���دى(، 
االأعرجي، ا�شتقبل بمكتبه الوفد الق�شائي االإيراني".

وتاب���ع البي���ان، اأن "اللق���اء �شه���د ا�شتعرا�س عالقات 
ال�شداق���ة والتع���اون بي���ن البلدي���ن و�شب���ل تعزيزها 
واعتم���اد الح���وار والتفاه���م لح���ل الم�ش���كالت، وبما 

يخدم م�شلحة ال�شعبين والبلدين الجارين".
واأك���د االأعرج���ي خ���الل اللق���اء بح�ش���ب البي���ان، اأن 
وتفويت  االإره���اب  محارب���ة  عل���ى  متف���ق  "الجمي���ع 
لتحقي���ق  االإرهابي���ة،  الجماع���ات  عل���ى  الفر�ش���ة 
اال�شتقرار االأمني في المنطقة والعالم"، الفتا اإلى، اأن 
"االإرهاب ما زال ي�شكل خطرا على العالم، وال بد من 

تجفيف منابعه بكل اأ�شكالها".
والجمهوري���ة  الع���راق  "اأه���داف  اأن  اإل���ى،  واأ�ش���ار 
االإ�شالمي���ة االإيرانية م�شتركة في اإبع���اد المنطقة عن 
اأي ت�شعي���د اأو توت���ر، من خالل تفاه���م دول المنطقة 
فيم���ا بينها واأن هنالك حاجة للتعاون، خ�شو�شا فيما 
يتعل���ق بملف مكافحة االإرهاب"، مبين���ا، اأن "حكومة 
رئي�س مجل����س الوزراء محمد �شياع ال�شوداني جادة 
بتطوي���ر هذه العالق���ات، بعد الزي���ارة الناجحة التي 

اأجراها ال�شيد ال�شوداني اإلى اإيران".
م���ن جانب���ه اأ�شار اآب���ادي اإل���ى، اأن "عالق���ات التعاون 
وال�شداق���ة بين العراق واإي���ران �شتراتيجية وجيدة، 
وكلم���ا كان التع���اون الق�شائ���ي بي���ن البلدي���ن مثمرًا 
وبّن���اء ن�شتطي���ع ح���ل كل م���ا يعتر�س طري���ق تطوير 
عالق���ات بلدين���ا"، معربا ع���ن "تطلع ب���الده للتعاون 

المثمر بين البلدين على اأو�شع نطاق".

وفد اإيراني في بغداد لمتابعة تحقيقات 
اغتيال �سليماني والمهند�س
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 بغداد/ تميم الح�سن

يق���رب االط���ار التن�شيقي م���ن التفكك – 
على االق���ل اىل �شطرين- يف اول اختبار 
للتحال���ف بع���د ت�شكيل احلكوم���ة ب�شبب 
خالف���ات على خارطة االنتخابات املحلية 

املتوقع اجراوؤها قبل نهاية العام.
ويب���دو ان جترب���ة التحال���ف ال�شيعي قد 
اعطت درو�شا لبع�ض االحزاب املن�شوية 
فيه، وفق قيادي رفيع يف »االإطار«، حيث 
بات من ال�شعب تكرارها يف املحافظات.
وتخطط اأط���راف يف التحال���ف ال�شيعي 
تعتق���د انه���ا تعر�ش���ت للغ���ن يف توزيع 
يف  الرئي�ش���ي  دوره���ا  رغ���م  احل�ش����ض 
ح�شد ا�شوات »االإطار« ان تذهب منفردة 

باالنتخابات املتوقعة.
باملقابل ان نظ���ام تق�شيم اال�شوات الذي 
يطمح ل���ه التحال���ف ال�شيع���ي يف قانون 
االنتخاب���ات ال���ذي مل تت���م �شياغته بعد، 

يكون منا�شبا اأكرث للتحالفات الكبرية.
لك���ن بح�ش���ب قي���ادي يف اأح���د االحزاب 
ال�ش���يعية ان التحالف���ات الكب���رية بات���ت 
غ���ري  ورمب���ا  موج���ودة،  غ���ري  رفاهي���ة 

موجودة لدى القوى ال�شنية والكردية.
وع���ن �ش���كل التحالفات يق���ول قيادي يف 
االإط���ار التن�ش���يقي يف حدي���ث ل�)املدى( 
جلان���ا  �ش���كلت  االإط���ار  اح���زاب  »كل  ان 
للتهيئة لالنتخابات املحلية، واملقرحات 
تتحدث عن قائمت���ن على االقل للتحالف 

ال�شيعي«.
وا�ش���تبعد القيادي الذي طلب عدم ن�ش���ر 
ا�ش���مه: “دخول االإطار التن�شيقي ب�شكل 
موح���د اىل االنتخاب���ات املحلية ب�ش���بب 
االط���راف  بع����ض  ل���دى  رغب���ة  وج���ود 

للدخول ب�شكل منفرد”.
وعل���ى ه���ذا اال�شا����ض ميك���ن ان ي���زداد 
ان�شطار االإطار التن�شيقي، حيث يتحدث 
القيادي وهو وزي���ر �شابق عن ان “دولة 

القان���ون تريد ان ت�شتثم���ر �شعبية نوري 
ولي����ض  له���ا  اال�ش���وات  جلم���ع  املالك���ي 

لالأحزاب اخرى”.
ويفك���ر ائت���الف املالك���ي ان يرف����ض كل 
طلب���ات االن�شمام اليه من احزاب �شيعية 
اخ���رى يف االنتخابات املبك���رة، وفق ما 

يقوله القيادي ال�شيعي.
يف  القان���ون  دول���ة  ائت���الف  وح�ش���ل 
االنتخابات الت�شريعية االخرية على 33 
مقع���دا ثم �شع���د اىل اأكرث م���ن 50 مقعدًا 
عق���ب توزي���ع كرا�ش���ي التي���ار ال�شدري 
ال�شي���ف  الربمل���ان  م���ن  ان�شح���ب  ال���ذي 
املا�شي، وان�شم���ام بع�ض امل�شتقلن اىل 

دولة القانون.
باملقاب���ل ان االئت���الف كان ي�شتكي دائما 
م���ن انه “مل ين�ش���ف” يف توزيع املواقع 
املهم���ة التي يذه���ب اغلبه���ا اىل ع�شائب 
اهل احلق، بح�شب ما يدور يف االو�شاط 

ال�شيا�شية.

االإط���ار  يف  القي���ادي  ويك�ش���ف 
التن�شيقي ع���ن خارطة التحالف املتوقعة 
ع���ن ان “هناك بوادر لتحالف بن منظمة 

بدر وع�شائب اهل احلق”.
واأم����ض اأ�شدر ه���ادي العامري زعيم بدر 
بيان���ا عن لقاء منفرد م���ع قي�ض اخلزعلي 
)زعي���م الع�شائ���ب( بعي���دا ع���ن “االإطار 

التن�شيقي”.
ناق�ش���ا  ان اجلانب���ن  البي���ان  وذك���ر 
اأهمي���ة “دور حتال���ف الفت���ح يف وح���دة 
واإدام���ة  التن�شيق���ي  االإط���ار  ومتا�ش���ك 
ال�شراكة احلقيقي���ة وموا�شلة العمل من 
اأج���ل حتقي���ق امل�شلح���ة الوطني���ة العليا 

وتطلعات ال�شعب العراقي”.
وج���اء ه���ذا االجتم���اع عق���ب انب���اء ع���ن 
انق�شامات داخل االإطار التن�شيقي ب�شبب 
اخلالفات على ادارة االنتخابات املحلية، 
وحم���اوالت املالكي الظهور مبظهر زعيم 
التحالف ال�شيع���ي الذي على عك�ض باقي 

التجمع���ات ال�شيعي���ة ال�شيا�شية ال�شابقة 
االئت���الف  او  الوطن���ي  التحال���ف  مث���ل 
الوطني املوحد مل يخ���ر رئي�شا له حتى 

االن.
ال�شيعي���ة  لالأح���زاب  اجتم���اع  كل  ويف 
داخ���ل االإط���ار التن�شيق���ي ال���ذي ت���وىل 
زم���ام ت�شكي���ل احلكومة عق���ب ان�شحاب 
زعي���م التي���ار ال�ش���دري مقت���دى ال�شدر 
يف حزي���ران املا�ش���ي، يت���م التطرق اىل 

االنتخابات املحلية.
ه���ذه املجموعة وف���ق ما يقول���ه �شيا�شي 
يف اأح���د االح���زاب الت���ي ت�ش���ف نف�شه���ا 
بالفريق املعتدل داخل االإطار التن�شيقي، 
حر�ش���ت عل���ى تثبي���ت موع���د انتخابات 
جمال����ض املحافظ���ات رغ���م ان���ه لي�ض من 
اولوي���ات االتف���اق ال�شيا�ش���ي ال���ذي اأكد 

على انتخابات ت�شريعية مبكرة.
وكان “االإطار” واثناء رحلة اقناع باقي 
ال�ش���ركاء ال�شنة والكرد وحماولة ارجاع 

ال�شدر من عزلته يتح���دث عن انتخابات 
مبكرة خالل عام.

املنه���اج  يف  بالتحدي���د  ه���ذا   وذك���ر 
احلكومي الذي قدم للربملان قبل 3 اأ�شهر 
وقيل بع���د ذلك انه مت حذف هذه النقطة، 
قب���ل ان يتفاج���اأ اجلميع بخ���روج رئي�ض 
احلكوم���ة حممد ال�ش���وداين قبل �شهرين 
ليعل���ن ان االنتخابات املحلية يف ت�شرين 

االول املقبل.
املعت���دل  الفري���ق  يف  ال�شيا�ش���ي  يق���ول 
الق���وى  “اغل���ب  ل�)امل���دى(:  حدي���ث  يف 
ال�شيا�شية ومن �شمنها االطار تبحث االن 
ع���ن تثبيت اقدامه���ا بال�شلط���ة.. ال�شلطة 
ممل���وءة االن با�شتثن���اء املحافظات التي 

حتتاج اىل اعادة هيكلة”.
وخالل ال�شهري���ن االخريين انتقد نوري 
املالكي زعي���م دولة القانون اأكرث من مرة 
بقاء بع�ض املحافظن يف مواقعهم، وكان 
متوقع���ا ان حتدث عا�شفة من التغيريات 
بعد ا�شتالم “االطار” ال�شلطة خ�شو�شا 
وان تعي���ن واقال���ة املحافظ���ن �شار بيد 
احلكومة بعد تعطيل جمال�ض املحافظات 

قبل 3 �شنوات.
واعترب التي���ار ال�شدري اعالن احلكومة 
نهاي���ة الع���ام املا�ش���ي، و�ش���ع توقيتات 
زمني���ة الختب���ار اداء امل�شوؤول���ن ومنهم 
املحافظن الذين اأمهله���م ال�شوداين مدة 
3 اأ�شه���ر )تنتهي بعد �شه���ر(، بانه �شغط 
لتبدي���ل والء املحافظ اىل الفريق الرابح 
)يف ا�ش���ارة اىل االإط���ار( او يط���رد م���ن 

موقعه.
وقب���ل م�شي ه���ذه الفرة ا�ش���در رئي�ض 
حماف���ظ  ي���د  ب�شح���ب  ق���رارا  احلكوم���ة 
الديوانية زهري ال�شعالن املح�شوب على 
املالك���ي عل���ى خلفي���ة اتهام���ات بالف�شاد، 
واعت���رب ذل���ك ن�شرا لتحال���ف الفتح )بدر 
والع�شائ���ب( التي تخط���ط لنيل املن�شب 
يف اول خ���الف وا�ش���ح داخ���ل االط���ار 

التن�شيقي.
ات�ش���اع  اظه���رت  خط���وة  ويف  لك���ن 
اخلالفات وعدم تنفيذ قرارات احلكومة، 
حي���ث ت�شري امل�ش���ادر باملحافظ���ة اىل ان 
ال�شع���الن م���ازال يدي���ر املحافظ���ة رغ���م 

تعين نائبه بدال عنه.

ويوؤك���د ال�شيا�شي من الفري���ق الو�شطي 
والذي طلب ع���دم اال�شارة اىل هويته ان 
التحالفات  او  الكبرية  التحالفات  “فكرة 
العاب���رة للطوائف غ���ري واردة االن حتى 
بن القوى ال�شني���ة والكردية التي ت�شهد 
خالف���ات، الن كل حزب يريد ان يظهر هو 
االقوى وي�شتحوذ عل���ى الن�شيب االكرب 

من املنا�شب”.
ال���كالم،  ه���ذا  ال�شاب���ق  الوزي���ر  ويوؤي���د 
العاب���رة  التحالف���ات  “ف�شل���ت  ويق���ول: 
يف املناط���ق املختلط���ة.. مل ت���اأت بنتائج 
ال�شيعي���ة يف  التحالف���ات  وق���د تتو�ش���ع 
املحافظات املختلطة مثل كركوك و�شالح 

الدين ونينوى ودياىل”.
وحتى االن مل تتو�شل القوى ال�شيا�شية 
اىل اتف���اق عل���ى قانون انتخاب���ات جديد 
لكن هناك �شبه اتف���اق على الغاء الدوائر 
املتعددة والع���ودة اىل نظام �شانت ليغو 
1.7 وال���ذي يق�شم عدد ا�شوات الفائزين 
عل���ى الرق���م االخ���ري مم���ا يعرق���ل جناح 
ا�ش���وات  عل���ى  حت�ش���ل  االحزاب الت���ي 

حمدودة.
وكان هذا النظام )�شانت ليغو( قد رف�شه 
التي���ار ال�ش���دري الذي يبدو ان���ه يراجع 
باالنتخاب���ات  امل�شارك���ة  يف  ح�شابات���ه 
املقبل���ة بح�ش���ب قي���ادي �ش���دري حتدث 
يف وق���ت �شابق ل�)املدى( وال���ذي اكد ان 
التي���ار “لن يتحالف م���ع اي حزب اآخر.. 

التحالف يعني تنازل و�شفقات”.
ويتف���ق باملقابل ع�شو الهيئ���ة ال�شيا�شية 
يف تي���ار رئي����ض احلكوم���ة “الفرات���ن” 
على ان ه���ذا النظام �شيك���ون مفيدا اأكرث 

للتحالفات الكبرية.
ويق���ول ع�ش���و الهيئ���ة ال�شيا�شي���ة عل���ي 
موؤن����ض يف حدي���ث ل�)امل���دى(: “ننتظ���ر 
اتف���اق الق���وى ال�شيا�شي���ة عل���ى قان���ون 
انتخابات جديد وبعدها �شتكون خارطة 

التحالف اأكرث و�شوحا”.
موؤن����ض اأك���د ان تي���اره ال���ذي �ش���ارك يف 
االنتخاب���ات الت�شريعي���ة االخ���رية الول 
مرة وح�شل على مقعد واحد: “مع فكرة 
الدخول يف حتالفات كبرية اذا كان نظام 
االنتخابات هو �شانت ليغو 1.7 ومل يتم 

ا�شتبداله بنظام اخر”.

 بغداد/ فرا�س عدنان

اأكد نواب، اأم�س الثالثاء، اأن تاأخير 
اإر�سال الموازنة اإلى البرلمان جاء 
بطلب من رئي�س مجل�س الوزراء 

محمد �سياع ال�سوداني لأجل 
مقارنة الم�سروع مع المنهاج 
الحكومي، متوقعين و�سولها 

الأ�سبوع المقبل والإ�سراع في 
اقرارها بالعتماد على التفاقات 

ال�سابقة بين قوى تحالف اإدارة 
الدولة.

وذك���ر النائب معن الكاظمي، اأن »تاأخري 
ار�ش���ال املوازنة اإىل جمل�ض النواب جاء 
بطلب من رئي����ض احلكومة حممد �شياع 

ال�شوداين«.
وتاب���ع الكاظم���ي، اأن »احلكوم���ة �شوف 
ت�شع���ى خ���الل ه���ذه امل���دة اىل مراجع���ة 
م���ع  تطابق���ه  م���دى  ومعرف���ة  امل�ش���روع 
ال���ذي �ش���وت علي���ه  ال���وزاري  املنه���اج 

الربملان«.

واأ�ش���ار، اإىل اأن »التوقع���ات ت�ش���ري اإىل 
اأن جمل�ض ال���وزراء �شوف ي�شوت على 
القان���ون خ���الل االأي���ام املقبل���ة، ولعل���ه 
�شي�ش���ل اإىل الربمل���ان خ���الل االأ�شب���وع 

املقبل«.
وحت���دث الكاظم���ي، عن »اإج���راء بع�ض 
التعدي���الت عل���ى امل�شروع ال���ذي اأعدته 
وزارت���ا املالي���ة والتخطي���ط، م���ن اأجل 

جعله يتنا�شب مع املنهاج الوزاري«.
وال يتوق���ع اأن »يتاأخ���ر جمل����ض النواب 
عل���ى  النقا�ش���ات  اإج���راء  يف  كث���ريًا 
القانون، بحكم االتفاقات ال�شابقة التي 
ت�شكل���ت عل���ى ا�شا�شه���ا احلكوم���ة ب���ن 

اأطراف حتالف اإدارة الدولة«.
»اجلمي���ع  اأن  اإىل  الكاظم���ي،  وم�ش���ى 
متف���ق على اأهمية اإق���رار املوازنة وعدم 
ال�شع���ب  ق���وت  متث���ل  الأنه���ا  تعطيله���ا 
واملنه���اج احلقيق���ي ال���ذي م���ن خالل���ه 
�ش���وف تنف���ذ امل�شاريع الت���ي وعدت بها 

احلكومة«.
من جانبه، ق���ال النائب اأمري املعموري، 
الوق���ت  لغاي���ة  ت�ش���ل  مل  »املوازن���ة  اإن 

احلايل اإىل جمل�ض النواب«.
وا�شاف املعم���وري، ان »هناك �شغوطا 
ميار�شه���ا النواب على احلكومة لغر�ض 
اال�شراع يف ار�شالها والت�شويت عليها 
اإن كان���ت حتق���ق اخلط���ة ال�شراتيجية 

املطلوبة«.
واأ�ش���ار، اإىل اأن »العام املا�شي مل ي�شهد 
اقرار موازنة، وكان من املقرر اأن ي�شل 
القان���ون اخلا�ض ب� 2023 قب���ل انتهاء 
الف�شل الت�شريعي الثاين من اأجل اإلغاء 

العطلة«.
ولف���ت املعم���وري، اإىل اأن »املعلوم���ات 
ال���واردة اإلينا تفيد ب���اأن القانون �شوف 
ي�شلن���ا م���ن احلكومة االأ�شب���وع املقبل، 
لك���ن ال يوجد �شيء ر�شمي لغاية الوقت 

احلا�شر«.
ونوه، اإىل اأن »الربملان �شتكون له روؤية 
خا�ش���ة ب�ش���اأن ه���ذا القان���ون امله���م مبا 
ين�شج���م م���ع املنهاج ال���وزاري الذي مت 

الت�شويت عليه عندما مت منح الثقة اإىل 
احلكومة«.

»التاأخ���ري  اأن  املعم���وري،  واأو�ش���ح 
يف اإر�ش���ال القان���ون اأ�شباب���ه �شيا�شي���ة 
ت�شته���دف توزي���ع النفقات عل���ى اأبواب 

املوازنة«.
ودعا، اإىل »اخذ العرب من املا�شي عندما 
مت تاأخ���ري اإق���رار املوازن���ة، ومل���ا له���ذا 
التاأخ���ري من اث���ار �شلبية عل���ى املواطن 

العراقي بنحو عام«.
وب���ن املعم���وري، ان »توزي���ع النفقات 
على الوحدات العام���ة �شواء الوزارات 
اأو االإدارات املحلي���ة اأو اقليم كرد�شتان 

ينبغ���ي اأن يكون وف���ق عدالة اجتماعية 
منه���ا  املرج���و  اله���دف  وروؤي���ة حتق���ق 

وتعزيز البنى التحتية للمجتمع«.
ولف���ت، اإىل »�ش���رورة اأن يك���ون قانون 
املوازن���ة وفق خطة �شراتيجية وروؤية 
ويحمل معه م�شاريع للنهو�ض بالواقع 

العراقي وتقدمي اخلدمات«.
»الن���واب  اأن  اىل  املعم���وري،  وانته���ى 
بنح���و ع���ام مل يطلع���وا عل���ى املوازنة، 
ولع���ل من اأطلع ه���م الكتل الت���ي �شكلت 

احلكومة ولديها توا�شل معها«.
وعل���ى �شعي���د مت�ش���ل، حم���ل النائ���ب 
االحتادي���ة  »احلكوم���ة  حمم���د  اأومي���د 

م�شوؤولي���ة تاأخ���ري اإق���رار املوازنة الأنها 
مل تر�شله���ا اإىل الربمل���ان لغاي���ة الوق���ت 

احلايل«.
م���ن  »القان���ون كان  اأن  وتاب���ع حمم���د، 
يف  الربمل���ان  اإىل  ي�ش���ل  اأن  املفر����ض 
ولك���ن  ال�شاب���ق،  الت�شريع���ي  الف�ش���ل 
ذل���ك  اإىل  تتج���ه  مل  احلكومي���ة  االإرادة 

حينها«.
واأو�ش���ح، اأن »انتخاب رئا�شات اللجان 
النيابي���ة �شوف ميهد الطري���ق نحو فك 

عقدة املوازنة واإر�شالها«.
وبن حممد، ان »الكتل ال�شيا�شية كانت 
ترك���ز حواراتها خ���الل االأي���ام املا�شية 

عل���ى تقا�شم منا�ش���ب الرئي����ض ونائبه 
االأول والثاين لكل جلنة نيابية«.

واأورد، اأن »الطريق اأ�شبح �شالكًا اليوم 
اأم���ام اإر�شال القانون بع���د اأن مت اإجناز 

هذه املهمة من قبل الكتل ال�شيا�شية«.
ومل يخف حمم���د »العديد من اخلالفات 
ال�شيا�شية على القان���ون، ال�شيما ب�شاأن 
ومو�ش���وع  كرد�شت���ان  اقلي���م  ح�ش���ة 
التعيين���ات يف دوائر الدولة وامل�شاريع 

ال�شراتيجية«.
واأك���د، اأن »جمل����ض الن���واب وبع���د اأن 
يتلق���ى املوازنة �شتب���داأ مناق�شاته عليه، 
ول���ه اأن يخف�ض جممل مبالغها او يناقل 

ب���ن اأبوابها، اأما بالن�شبة للزيادة فعليه 
اأن ياأخذ راأي احلكومة«.

الظ���روف  »جمي���ع  ان  حمم���د،  واأمت 
واملعطي���ات تفي���د ب���ان الع���ام احل���ايل 
�شوف ي�شهد اقرار قانون املوازنة، ولن 

يكون ك�شابقه«.
وفيما ذهب النائب حممد ال�شمري، اإىل 
اأن »م�ش���رية املوازنة ق���د طالت، وهناك 
ع���دة اأ�شب���اب اأدت اإىل تاأخ���ري و�شولها 

اإىل الربملان«.
االأول  »ال�شب���ب  اأن  ال�شم���ري،  تاب���ع 
تراكم���ات احلكوم���ات ال�شابق���ة وع���دم 
وجود ت�شمن مايل للعديد من امللفات«.

ال���وزاري  »املنه���اج  اأن  اإىل  واأ�ش���ار، 
حلكوم���ة ال�شوداين وا�شع جدًا وهو ما 
يتطل���ب النظر يف املوازن���ة على اأ�شا�ض 

هذا املنهاج«.
وحتدث ال�شمري، عن »م�شكالت اأخرى 
م���ع اإقلي���م كرد�شت���ان ب�ش���اأن ح�شت���ه«، 
وي���رى اأن »هذه العوام���ل مبجملها اأدت 
ملجل����ض  املوازن���ة  و�ش���ول  تاأخ���ر  اإىل 

النواب«.
ويعرب، عن اأمل���ه باأن يتم اجناز جميع 
تل���ك اخلالف���ات باأ�شرع وق���ت ممكن من 
اإىل الربمل���ان  »اج���ل ار�ش���ال امل�ش���روع 

وامل�شي باإقراره«.
وك�شف ال�شمري، عن »ت�شمن املوازنة 
نح���و 200 تريلي���ون دين���ار ولن تكون 
 220 اإىل  ت�ش���ل  وق���د  ذل���ك  م���ن  اأك���رث 

تريليون«.
و�شدد، على »اأهمية اأن تتحرك احلكومة 
اإىل تنوي���ع االيراد امل���ايل للدولة وعدم 

االعتماد على النفط فح�شب«.
وم�شى ال�شمري، اإىل اأن »اأ�شعار النفط 
ال ميك���ن التوقع به���ا م�شبق���ًا فقد تتغري 
وفق معطي���ات عديدة من بينها العر�ض 
والطل���ب وال نريد اأن نكون اأمام عجز ال 

مت
حلكوم���ة  ال���وزاري  املنه���اج  وكان 
ال�شوداين قد ت�شم���ن عددًا من الفقرات 
اأولها االإ�شراع يف اإقرار قانون املوازنة.

دولة القانون تريد ك�سب اأ�سوات المالكي لوحدها وبدر والع�سائب تقتربان من عقد حلف منفرد

في �أول.. �ختبار �لإطار �لتن�شيقي ين�شطر �إلى تحالفين
على �لأقل ��شتعد�دً� لالنتخابات �لمحلية

الن��ت��خ��اب��ات دخ�����ول  ق����رر  ح����ال  ف���ي  ح����زب  اأي  ي�������س���ارك  ل���ن  ال�������س���دري  ال���ت���ي���ار   

نواب يتوقعون و�سولها اإلى البرلمان الأ�سبوع المقبل

�ل�شود�ني يوؤّخر �إر�شال �لمو�زنة لمطابقتها مع �لمنهاج �لوز�ري

البرلمان ي�ستكمل لجانه قبل اأن يت�سلم قانون الموازنة

اجتماع لقادة االطار التن�سيقي اال�سبوع الحالي
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 بغداد/ المدى

وتاب����ع التقري����ر، ان "منطق����ة االأه����وار 
الت����ي تعرف تاريخيًا بجن����ة عدن، كانت 
ق����د اأدرج����ت ع����ام 2016 �شم����ن الئح����ة 
اليون�ش����كو للتراث العالمي، لكنها عانت 
من العط�ش في ال�شيف الما�شي ب�شبب 
الجف����اف ف����ي بل����د يعان����ي م����ن �شغوط 
مناخي����ة وانخفا�����ش التدفق م����ن نهري 
دجلة والفرات، حيث اقيمت ال�شدود في 

المنبع بتركيا واإيران".
ال�شت����اء  "اأمط����ار  اأن  اإل����ى  واأ�ش����ار، 
المو�شمي����ة، تجل����ب الخير ف����ي االأهوار 
عل����ى  تمت����د  الت����ي  الحوي����زة،  كاأمط����ار 
الحدود مع اإي����ران، والجباي�ش الواقعة 

في محافظة ذي قار القريبة".
وبين التقرير، اأن "رحيم داود ي�شتخدم 
في الوقت الحا�ش����ر ع�شا لركوب قاربه 
عب����ر م�شاحة م����ن المياه، و�ش����ط ق�شب 

الجباي�ش".
وق����ال دواد ال����ذي يبل����غ م����ن العم����ر 58 
عام����ًا، اإن "ه����ذه المي����اه ه����ي ج����زء من 
رحمة الله. ه����ذا ال�شيف، كانت االأر�ش 

جافة، ال ماء فيها".
اإل����ى  االآن  اأدت  "االأمط����ار  اأن  وتاب����ع، 
ارتف����اع من�ش����وب المي����اه بمق����دار مت����ر 
واح����د، وه����و يختل����ف عم����ا كان علي����ه 

الو�شع في ال�شيف".
محم����د  العراق����ي  الم����زارع  ق����ال  فيم����ا 
ابراهي����م، البالغ م����ن العم����ر )43( عامًا 
اإلى  تاأثرنا  بالجف����اف،  كثي����رًا  "تاأثرن����ا 
ح����د ال يمكن و�شفه. كان����ت الجوامي�ش 
تحت�شر، وهاجر بع�ش النا�ش، لكننا ما 
زلنا نمتلك الحيوان����ات، لذلك بقينا، اإذا 
ا�شتمر المطر، ف�شيكون الو�شع جيدًا". 

واأ�ش����اف اإبراهي����م، اأن "المطر يزيد من 
المياه وحالتن����ا تتح�شن ولكن اإذا جفت 

المياه فالو�شع يزداد �شوءًا".
"م�ش����وري  اأن  التقري����ر،  واأو�ش����ح 
وكال����ة )فران�����ش بر�����ش( توجه����وا ف����ي 
ال�شيف الما�شي، اإل����ى اأهوار الحويزة 
اأج����زاء  اختف����اء  لتوثي����ق  والجباي�����ش 

كبيرة م����ن االأرا�شي الرطب����ة، ومراقبة 
م�شاح����ات �شا�شع����ة م����ن الترب����ة الجافة 
بال�شجي����رات  المليئ����ة  والمت�شقق����ة 

ال�شفراء".
وبين، ان "م�شوؤواًل في محافظة ذي قار 
الريفية قال في ت�شري����ن االأول الما�شي 
لوكال����ة فران�����ش بر�����ش اإنه ف����ي االأ�شهر 

ال�شت����ة الما�شي����ة، غ����ادرت 1200 عائلة 
االأه����وار والمناط����ق الزراعي����ة االأخرى 
ف����ي جنوب����ي الع����راق ونف����ق اأكث����ر م����ن 

2000 جامو�ش".
ولف����ت التقري����ر، اإلى اأن "الع����راق واجه 
ث����اث �شن����وات متتالي����ة م����ن الجف����اف 
ال�شديد وارتفاع درجات الحرارة، حيث 

تج����اوزت بانتظ����ام 50 درج����ة مئوي����ة 
ع����ام  �شي����ف  خ����ال  فهرنهاي����ت(   122(

."2022
يراأ�����ش  ال����ذي  الكنان����ي  وق����ال ح�شي����ن 
المركز الحكوم����ي الم�شوؤول عن حماية 
االأرا�ش����ي الرطبة بعد هط����ول االأمطار، 
اإن "هن����اك تح�شن����ا تدريجيا. لق����د اأعيد 

توجي����ه مي����اه االأمط����ار المتجمع����ة في 
القنوات واالأنهار اإلى االأهوار".

واأ�ش����اف الكنان����ي، اأن "من�شوب المياه 
ف����ي م�شتنقعات الجباي�����ش ارتفع باأكثر 
م����ن 50 �شنتيمت����رًا )20 بو�شة( مقارنة 
 30 م����ن  واأكث����ر  االأول  كان����ون  ب�شه����ر 

�شنتيمترًا في م�شتنقعات الحويزة".

ويوا�شل التقري����ر، اأن "الوكالة االأممية 
رحب����ت مطل����ع كان����ون الثان����ي الما�شي 
باالأمط����ار االأخي����رة الت����ي هطل����ت عل����ى 
منطقة الجباي�ش، موؤكدة على انخفا�ش 
م�شت����وى ملوح����ة المياه مم����ا يعني اأنه 
يمكن للنا�ش وحيواناتهم اأن ي�شربوها، 
وراأت اأن ه����ذا ل����ه اأث����ر اإيجاب����ي خا�شة 

بالن�شبة لرعاة الجامو�ش".
الدف����اع  جمعي����ة  "رئي�����ش  اأن  واأردف، 
جا�ش����م  الع����راق  طبيع����ة  ع����ن  البيئ����ي 
االأ�شدي ومع ارتفاع ن�شبي في من�شوب 
المياه في االأهوار اأ�شار اإلى اأن الم�شكلة 

في ال�شيف المقبل".
وق����ال االأ�ش����دي، اإن "االأمط����ار وحده����ا 
ال تكف����ي، ال توجد مياه كافي����ة تاأتي من 

الجانب التركي".
"ال�ش����دود  اأن  م����ن  االأ�ش����دي  وح����ذر 
الرئي�شي����ة ف����ي الع����راق، الواقع����ة عل����ى 
منب����ع االأه����وار، ال توج����د به����ا خزانات 

كافية لبقية العام".
االأم����م  "منظم����ة  اأن  التقري����ر،  واأك����د 
المتح����دة لاأغذي����ة والزراع����ة، ح����ذرت 
ف����ي  الم�شب����وق  غي����ر  االنخفا�����ش  م����ن 
م�شتوي����ات المياه في االأهوار، و�شلطت 
ال�ش����وء عل����ى االأث����ر الكارثي عل����ى اأكثر 
م����ن 6000 اأ�ش����رة، فق����دت جوامي�شه����ا 
و�شب����ل عي�شه����ا". وكان����ت وكال����ة االأمم 
المتحدة قد اأبدت ارتياحها جراء هطول 
موج����ات مطرية في الع����راق وذكرت في 
الملوح����ة  "م�شتوي����ات  اأن  له����ا  بي����ان 
انخف�ش����ت في منطق����ة الجباي�ش لدرجة 
اأن النا�����ش والحيوان����ات يمكنه����م �شرب 
الم����اء مج����ددًا"، وعدت اأن "ه����ذا كان له 
اأث����ر اإيجاب����ي كبي����ر خا�ش����ة عل����ى رعاة 

الجامو�ش".

الآمال تعود مجدداً اإلى مربي الجامو�س

الأم��ط��ار ب�سبب  الأه�����وار  م��ي��اه  ف��ي  م��ل��ح��وظ  ارت��ف��اع  ف��رن�����س��ي:  ت��ق��ري��ر 

انتعا�س رعاية الجامو�س في االهوار بعد عودة المياه

جانب من الندوة

 ذي قار/ ح�سين العامل

دعا م�ساركون في ندوة 
نظمها مركز تمكين 

للم�ساركة والم�ساواة 
في ذي قار الى توزيع 
عادل لموارد الموازنة 

العامة بما يراعي 
متطلبات جميع الفئات 
الجتماعية، محذرين 

من مغبة �سيا�سة التمييز 
بين �سرائح المجتمع.

وقال ع�شو مرك���ز تمكين للم�شاركة 
والم�ش���اواة النا�ش���ط ف���اح ن���وري 
ف���ي حديث مع )الم���دى(، اإن "ندوة 
)الموازن���ة  عن���وان  تح���ت  عق���دت 
االجتماع���ي(  للن���وع  الم�شتجيب���ة 
وعك�ش���ت م�شتوى العاق���ة المركبة 
التنمي���ة  مج���ال  ف���ي  والمعق���دة 
االقت�ش���ادي  التط���ور  واتجاه���ات 
واالجتماع���ي ف���ي البل���د ناهيك عن 

مدى تحقق العدالة االجتماعية".
"الموازن���ة  اأن  ن���وري،  وتاب���ع 
الم�شتجيب���ة للن���وع االجتماع���ي ال 
تقت�ش���ر عل���ى الم���راأة فق���ط وانم���ا 
كا  واحتياج���ات  ادوار  تراع���ي 

الجن�شين".
"اأهميته���ا تكم���ن  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار، 
ف���ي توفي���ر تكاف���وؤ فر����ش وبرامج 
للجميع بما يحقق التنمية والتطور 
مح���ذرًا  للب���اد"،  االقت�ش���ادي 
وع���دم  الم���راأة  دور  "تعطي���ل  م���ن 
تمكينها م���ن اداء دوره���ا الوظيفي 

واالجتماعي".
وب���دوره ق���ال مدي���ر مكت���ب منظمة 
تم���وز للتنمي���ة االجتماعي���ة في ذي 
ق���ار رزاق عبي���د ظاه���ر ف���ي حديث 
مع )المدى(، اإن "جميع الموازنات 
ل���م  االن  وحت���ى   2003 م���ن  ب���دءا 
ال�شرائ���ح  جمي���ع  متطلب���ات  تل���ب 
االجتماعي���ة او تحق���ق العدال���ة في 

توزيع مواردها".
وتاب���ع ظاه���ر، ان "اال�شب���اب تعود 

والتعقي���دات  الحزبي���ة  للهيمن���ة 
التخطي���ط  وغي���اب  االجتماعي���ة 
واالدارة الناجعة للموارد المالية".

وبح�ش���ب مرا�ش���ل )الم���دى(، ف���اأن 
الندوة  ف���ي  تطرقوا  "الم�شاركي���ن 
الت���ي عق���دت على قاع���ة �شومريون 
ال���ى ان الموازن���ات ال�شابق���ة ه���ي 
ثابت���ة  واب���واب  بن���ود  موازن���ات 
ولي�ش���ت موازنة برام���ج تنموية"، 
الموازن���ات  "ه���ذه  ان  وا�شاف���وا 
اف���رزت ت�شوهات طبقي���ة وانتجت 
فئ���ات طفيلية و�شع���ت الفجوة بين 
ال�شرائ���ح االجتماعي���ة وانعك�ش���ت 
حتى عل���ى م�شت���وى الخدمات بين 

االحياء الغنية والفقيرة".
افتق���ار  الم�شارك���ون  واأك���د 
الموؤ�ش�ش���ات الحكومية الى بيانات 
وف���ق  الموازن���ة  بتوزي���ع  تتعل���ق 

النوع االجتماعي.

ال���ى  بالن���دوة  الم�شارك���ون  ودع���ا 
ا�ش���اح موازنات االع���وام القادمة 
توزي���ع  ف���ي  العدال���ة  يحق���ق  بم���ا 
م���وارد الموازنة ويقل����ش الفجوة 
بي���ن ال�شرائ���ح االجتماعي���ة ويدعم 
ال�شرائ���ح اله�ش���ة، الفتي���ن ال���ى ان 
وظائ���ف الن�شاء مازال���ت تقل كثيرا 
عن وظائف الرجال في الموؤ�ش�شات 

الحكومية.
وتحدثوا، عن "تداعيات التحوالت 
اقت�ش���اد  ومتبني���ات  االقت�شادي���ة 
ال�ش���وق وم���ا نجم عنها م���ن ارتفاع 
ف���ي مع���دالت الفق���ر والبطال���ة ال���ى 

ارقام غير م�شبوقة".
و�ش���دد الم�شارك���ون عل���ى "تحقيق 
الم�ش���اواة بين اف���راد المجتمع في 
توزي���ع م���وارد الموازن���ة باعتم���اد 
برام���ج خا�شة تعتمد تكافوؤ الفر�ش 

وال تميز بين الجن�شين".

الموازن���ات  اأن  اإل���ى  واأ�ش���اروا، 
للن���وع االجتماعي هي  الم�شتجيبة 
ال���ى الموازن���ات  موازن���ات ت�شي���ر 
الت���ي ت�ش���اغ ا�شتن���ادًا  الحكومي���ة 
اأداور  ف���ي  االخت���اف  تقدي���ر  ال���ى 
واحتياج���ات الن�ش���اء والرجال في 

المجتمع.
ه���ذه  اأن  اإل���ى  الم�شارك���ون،  ن���وه 
تج�شي���د  ال���ى  ترم���ي  الموازن���ات 
جمي���ع  خ���ال  الم���راأة  احتياج���ات 
مراح���ل عملي���ة و�ش���ع ال�شيا�ش���ات 

والبرامج واالإجراءات.
واأك���د الم�شارك���ون، اأن ذل���ك يعك�ش 
العاق���ة بي���ن التنمي���ة واتجاه���ات 
التطور االقت�شادي وق�شايا العدالة 
كل���ه  ذل���ك  وارتب���اط  االجتماعي���ة، 

بموازين القوى.
الم���راأة  ق�شي���ة  اأن  اإل���ى  وذهب���وا، 
خا�شة والعدال���ة االجتماعية عامة، 

لي�ش���ت ق�شي���ة كمالي���ة، تدخل حيز 
ال�شع���ارات وانم���ا ه���ي اأح���د ا�ش�ش 
واأنه���ا  المجتمع���ات،  بن���اء  ونه���ج 
وتتعل���ق  االهمي���ة  بالغ���ة  ق�شي���ة 
الم�شتدام���ة  والتنمي���ة  بالحق���وق 
للو�ش���ول الى تحقي���ق معدالت نمو 
اقت�شادي لُه اأثره في نمو المجتمع 

وتطوره.
واأفاد الم�شارك���ون، باأن "الم�شاواة 
بي���ن الجن�شي���ن وع���دم التمييز في 
ت�شريع القواني���ن وبناء ال�شيا�شات 
حظيت باهتم���ام المجتمع الدولي، 
والد�شت���ور  االممي���ة  والوثائ���ق 
العراقي لذا يتطل���ب االمر مراعاتها 

ب�شورة جدية".
االرادة  انع���دام  ان  ع���ن  وتحدث���وا 
ال�شيا�شية في تحقيق الم�شاواة بين 
الجن�شين قد يدخل �شمن المعوقات 
الت���ي تعتر����ش تطبي���ق الموازنات 

الم�شتجيبة للنوع االجتماعي.
اهمي���ة  اإل���ى  الم�شارك���ون،  ونب���ه   
واالقت�شادي  ال�شيا�ش���ي  اال�ش���اح 
بم���ا يتيح تج���اوز اخط���اء الما�شي 
التي جعلت االقت�شاد العراقي يفقد 

الكثير من مقومات نموه وقوته.
وك�ش���ف الم�شاركون ف���ي ندوة دور 
الم���راأة ف���ي القط���اع الخا����ش التي 
للم�شارك���ة  تمكي���ن  مرك���ز  نظمه���ا 
كان���ون  منت�ش���ف  والم�ش���اواة 
دور  تراج���ع  ع���ن   2021 الثان���ي 
الم���راأة ف���ي �ش���وق العم���ل ال���ى 28 
بالمئ���ة، وفيم���ا اأ�شاروا ال���ى نجاح 
العديد م���ن التج���ارب الن�شائية في 
مج���ال اإدارة االأعم���ال والم�شاري���ع 
الخا�شة رغم التحديات االقت�شادية 
والمجتمعي���ة الت���ي تواج���ه المراأة 
في الن�شاط االقت�ش���ادي، دعوا الى 
تبني برام���ج اقت�شادية ومجتمعية 
لدعمه���ا وتو�شيع م�شاركتها في هذا 

المجال.
وك�شفت منظمات ن�شوية ونا�شطات 
في مجال الدفاع ع���ن حقوق المراأة 
في ذي قار في )اوا�شط اذار 2021( 
عن تراج���ع دور المراأة في مجاالت 
الحكوم���ي  الق���رار  العم���ل ومرك���ز 
االنتح���ار،  مع���دالت  وارتف���اع 
لحم���ات  النا�شط���ات  وتعر����ش 
ظامية ت�شوه �شمعة المدافعات عن 
حقوق المراأة، فيم���ا ا�شارت الى ان 
الت�شوي���ه والت�شهير باتت  حم���ات 
تهدد حي���اة النا�شط���ات وتعر�شهن 
ال���ى المزيد من ال�شغ���وط اال�شرية 
والمجتمعية التي تحد من ن�شاطهن 

وتحول دون تحقيق اهدافهن.

حذرت من �سيا�سة التمييز بين �سرائح المجتمع

منظمات مدنية تدعو اإلى اإن�ساف المراأة في توزيع موارد الدولة

اف��اد تقري��ر فرن�سي باأن المو�سم الحال��ي �سهد ارتفاعًا ملحوظًا لمي��اه الأهوار في العراق، مبين��ًا اأن مربي الجامو�س عادت 
اإليه��م الآمال ب��اأن يمار�سوا ن�ساطاتهم الطبيعية. وذك��ر تقرير لوكالة )فران�س 24( تابعته )الم��دى(، اأن "الب�سمة عادت 
مج��دداً اإلى وجوه مرب��ي الجوامي�س وهم ينظرون اإلى جوامي�سه��م تم�سغ الق�سب على مهل بف�س��ل نعمة هطول الأمطار 

ال�ستوي، وذلك بعد �سنوات من الجفاف الذي عانت منه م�ستنقعات بالد ما بين النهرين الأ�سطورية جنوبي العراق".

 بغداد/ المدى

اأعلن���ت اأمانة بغداد، اأم�ش الثاث���اء، عن قرب تنفيذ 47 
م�شروع���ًا جديدًا �شمن قطاع ال�شرف ال�شحي �شي�شمل 
عدة مناطق في العا�شمة بغداد، فيما اأ�شارت اإلى مجمل 
اإنجازاته���ا ف���ي قط���اع المجاري خ���ال الع���ام الما�شي 
2022.  ياأت���ي ذلك في وق���ت، وجه محافظ بغداد محمد 
جاب���ر العطا، بت�شكيل لجنة اأمنية عليا خا�شة بالزيارة 

الرجبية.
وذك���ر بيان الأمان���ة بغداد، تلقت���ه )الم���دى(، اأن "دائرة 
مج���اري بغ���داد ك�شف���ت ع���ن ح�شيل���ة اإنجازاته���ا م���ن 
 11 "اإنج���از  موؤك���دًا  الم�شاري���ع خ���ال ع���ام 2022"، 
واإ�ش���اح  ال�شح���ي  ال�ش���رف  ل�شب���كات  م�شروع���ًا 

التخ�شفات في اأنابيب النقل الرئي�شة".
واأ�ش���اف البي���ان اأن "دائرة المجاري تعم���ل اأي�شًا على 
تنفي���ذ 16 م�شروعًا منه���ا ان�شاء �شبك���ة مجاري لخدمة 
محلت���ي 773 و775 �شمن قاطع بلدية بغداد الجديدة، 
و�شبك���ة مجاري لخدمة محلت���ي 968 و972 مع محطة 
رف���ع غاط�ش���ة بمنطق���ة الزعفراني���ة، و�شبك���ة مج���اري 
لخدم���ة محل���ة 338 بمنطقة الكريع���ات، و�شبكة اأخرى 

لخدمة محلة 657 بمنطقة الهياكل في الغزالية".
واأ�ش���ار اإلى اأن "العمل جار لتنفيذ �شبكة مجاري لمحلة 
201 البيجي���ة ومحل���ة 220 الخارجي���ة، ومحل���ة 667 
اإف���راز الق�ش���اة، ومحل���ة 883 اإف���راز االأم���ن الوطن���ي، 
اإ�شافة ال���ى ان�شاء خط ومحطة مج���اري لخدمة �شارع 
�شب���ع ق�ش���ور، وتنفي���ذ خط���وط اأمطار جدي���دة لخدمة 
�شارع ال�شفي���ر، و�شارع 80 بين قن���اة ال�شرطة و�شارع 
االأورف���ه ل���ي، وخ���ط اآخ���ر بي���ن محلت���ي 753 و751 

الف�شيلية والرئا�شة".
واأك���د اأن "العام الجاري �شيت�شمن تنفيذ 47 م�شروعًا، 
منه���ا 7 وح���دات معالج���ة �شم���ن م�ش���روع الر�شتمية، 
التو�شي���ع الثال���ث بطاق���ة )105( األ���ف م3 ف���ي الي���وم 
ال���ى جانب تنفي���ذ �شب���كات مج���ار جديدة لخدم���ة عدد 
م���ن المناط���ق ومنها )الولداي���ة ومني�شي���ف والعماري 
ونعيري���ة وكي���ارة( وغيره���ا م���ن المح���ات ال�شكني���ة 
والمناطق التي تحتاج ل�شبكات ت�شريف مياه ال�شرف 

ال�شحي".

وبي���ن اأن "خط���ة الع���ام الج���اري تت�شمن اأي�ش���ًا تنفيذ 
خطوط جديدة، ومحطات �شخ و�شحب لت�شريف مياه 
ال�ش���رف ال�شحي، وكذل���ك م�شاريع تنظي���ف الخطوط 
الناقل���ة، وم�شاري���ع لم���د اأنابيب ناقلة جدي���دة �شت�شكل 

نقلة نوعية في خدمة البنى التحتية للعا�شمة بغداد".
اإل���ى ذل���ك، اأ�ش���درت مديري���ة الم���رور العام���ة، اأم����ش 
الثاث���اء، تنويه���ًا ب�ش���اأن قط���ع طري���ق حي���وي و�ش���ط 

العا�شمة بغداد.
وقالت المديرية في بيان، "�شيتم قطع الطريق الموؤدي 
م���ن تقاطع )�شي���د الحلي���ب( م���رورًا بال�ش���ارع المتجه 
اإل���ى االأربعة �ش���وارع، وتحديدًا �شارع ن���ادي اليرموك 

الترفيهي من م�شاء اليوم االأربعاء ولمدة يومين".
واأ�ش���اف البيان الذي تلقته )المدى(، اأن "ذلك جاء بعد 

التن�شيق مع دائرة الم�شاريع".
وعل���ى �شعي���د مت�شل، ذك���رت محافظة بغ���داد في بيان 
تلقت���ه )الم���دى(، اأن "محافظ بغداد محم���د جابر العطا 
تراأ����ش اجتماع���ًا اأمنيًا مو�شع���ًا في دي���وان المحافظة، 
بح�ش���ور عدد م���ن الق���ادة االأمنيين من قي���ادة عمليات 
وال�شرط���ة  والم���رور  النج���دة  ومديري���ات  بغ���داد، 

المحلية".
واأ�ش���اف البي���ان، اأن "المحافظ رئي����ش اللجنة االأمنية 
العلي���ا، ا�شتم���ع اإل���ى �ش���رح مف�شل ع���ن عم���ل االأجهزة 
االأمني���ة واإجراءاته���ا الهادف���ة اإل���ى تعزي���ز االأم���ن ف���ي 

العا�شمة واأطرافها".
واأكد العطا، بح�شب البيان، اأن "عمل اللجنة �شيتلخ�ش 
بمتابع���ة اإج���راءات الزي���ارة الرجبي���ة وا�شتعداداتها، 
وتذلي���ل جمي���ع المعوق���ات الت���ي ق���د تعتر����ش طريق 
اإنجاح الزيارة المليونية المرتقبة في مدينة الكاظمية، 
بمنا�شبة ذك���رى ا�شت�شهاد االإمام مو�شى بن جعفر عليه 
ال�ش���ام"، موجها ب� "ت�شكي���ل لجنة اأمني���ة عليا لتاأمين 

الزيارة".
واأ�ش���ار العط���ا ال���ى "ا�شتع���داده الت���ام لدع���م االأجهزة 
االأمنية وتوفير كل ما من �شاأنه تعزيز قدراتها وتطوير 
اإمكانياته���ا في حماي���ة المواطني���ن والممتلكات العامة 
والخا�ش���ة"، مثمن���ًا "الجه���ود الكبي���رة الت���ي تبذله���ا 
الق���وات االأمني���ة للحفاظ عل���ى اأمن العا�شم���ة و�شامة 

مواطنيها".

حملة لتنفيذ 47 م�سروعًا لل�سرف 
ال�سحي في بغداد



 بغداد / املدى

املنتخب  م���درب  �شني�شل،  را���ش��ي  اأك���د 
اأن���ه مل ينجح يف  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأومل���ب���ي 
فرتة  خالل  للفريق  الأّول  التجّمع  اإقامة 

خليجي  وتنظيم  املمتاز  الدوري  توّقف 
كانون  �شهر  خ��الل  الب�شرة  يف   )25(
الثاين املا�شي، ب�شبب ان�شغال الحتاد 

بالعر�س اخلليجي.
اأن  " بعد  )امل��دى(  ل�  �شني�شل  واأ���ش��اف 

خ���رج ال��ف��ري��ق م��ن ن��ه��ائ��ّي��ات ك��اأ���س 
اأوزبك�شتان  يف   23 حتت  اآ�شيا 

املا�شي  العام  الوفا�س  خ��ايل 
خ��دم��ات  اإن����ه����اء  مت   ،2022
مريو�شالف  الت�شيكي  امل��درب 
���ش��وك��وب، وت��ع��اق��د الحت���اد 
لبناء  ���ش��ن��وات   3 مل���دة  م��ع��ي 

فريق قادر على التاأّهل لأوملبياد 
رف��د  وك���ذل���ك   ،2024 ب��اري�����س 

امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ب��ال��الع��ب��ن 
للمرحلة املُقبلة".

الأوملبي  منتخبنا  يهتّم   " وذك��ر 
للعب  ب��ه��ا  امل�����ش��م��وح  ب��امل��وال��ي��د 
و2002   2001( وه����ي  ح��ال��ي��ًا 
اأجندتنا  يف  و�شّجلنا   ) و2003 
اأغلب  اأداء  ح��ول  ع��ّدة  مالحظات 
لعبي الدوري املحّلي من الأعمار 
وزي��ارات��ن��ا  جولتنا  خ��الل  ذات��ه��ا 

لأن��دي��ت��ه��م الأ���ش��ه��ر 
املا�شية، ومتابعتنا 
بغداد  يف  ال���دوري 

وامل���ح���اف���ظ���ات، وك���ذل���ك 
ه��ن��اك ا���ش��م��اء مل��ح��رتف��ن يف ال���دوري���ات 
بهم  ن�شتعن  اأن  ب��اإم��ك��ان��ن��ا  اخل��ارج��ّي��ة 
)الفيفا  اأي��ام  يف  الفريق  �شفوف  لتعزيز 

دي(".

مهمة وقتّية  
كّلفني  الحت���اد  ان   " �شني�شل  واأو���ش��ح 
موؤّقتًا مبهّمة قيادة الوطني يف املباريات 
الوّدية يف بطولة الأردن الدولّية، وكذلك 
العام  والك��وادور  املك�شيك  منتخبي  لقاء 
املنتخب  ت�شليم  مت  ذل��ك  وبعد  امل��ا���ش��ي، 
ل��ل��م��الك ال��ت��دري��ب��ي الإ����ش���ب���اين اجل��دي��د 

ال���ذي اأك��م��ل اإع�����داده و���ش��ارك يف ك��اأ���س 
خليجي25".

وتابع " كنُت اآمل اأن نبداأ العمل بتجميع 
للمرحلة  ا����ش���ت���ع���دادًا  الأومل���ب���ي  لع��ب��ي 
اجلديدة التي كانت تنتظرنا، لكن الحتاد 
يردُّ  ومل  اخلليج  بطولة  بتنظيم  ان�شغل 
على طلبنا، وكّنا ُنخّطط لإقامة 4 جتّمعات 
يبداأ الأّول يف �شهر كانون الثاين 2023 
للمرحلة  الآ�شيوية  للت�شفيات  و���ش��وًل 
يف   2024 باري�س  اأومل��ب��ي��اد  م��ن  الأوىل 

�شهر اأيلول من العام احلايل".

البدء بالعمل
الحتاد  ان�شغال  م�شكلة  " واجهتنا  وبّن 
ننجح  ومل  ال��ب�����ش��رة،  خليجي  بتنظيم 
لكي  الحت��اد،  اأع�شاء  مع  اجتماع  باإقامة 
جتّمع  اإق���ام���ة  يف  ملطالبنا  ي�شتجيبوا 
ت��وّق��ف  ف���رتة  خ���الل  الأومل���ب���ي  للمنتخب 
كانت  اأجندتنا  لأن  ال����دوري،  م��ب��اري��ات 
جاهزة لالنطالق والبدء بالعمل من خالل 
التجّمع الأول الذي �شتكون فائدته كبرية 
اىل  و���ش��وًل  ال��وق��ت  عامل  ا�شتغالل  يف 
وال�شروع  الأولية  الإع��داد  مرحلة  اكمال 

باملرحلة الثانية يف اآذار املقبل، ولالأ�شف 
مل ن��ن��ج��ح ب�����ش��ب��ب غ��ي��اب ع��ام��ل ال��ق��رار 
نقيم  اأن  ونتمّنى  الحت���اد،  يف  احلا�شم 
التجّمع الثاين خالل �شهر اآذار املقبل من 
الأ�ش�س  على  مبني  عملنا  يكون  اأن  اأج��ل 
ال�شحيحة، ون�شعر باأننا اخرتنا الطريق 

ال�شحيح".

بطولة الإمارات
البع�س  م��ط��ال��ب��ة  ع���ن  �شني�شل  وع���ّل���ق 
بطولة  يف  الأومل��ب��ي  املنتخب  مب�شاركة 
 " املقبل  اآذار  يف  ب��الإم��ارات  اآ�شيا  غ��رب 
املنتخب الأوملبي موجود على الورق، ومل 
يجتّمع ويدخل مرحلة الإعداد احلقيقّية، 
ونحن  ر�شمّية  بطولة  يف  ن�شارك  فكيف 
مل نبداأ حلد الآن بالتح�شري لها؟ �شتكون 
خ��الل  ل��ن��ا  الأوىل  ال��ر���ش��م��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
حزيران املقبل هي غرب اآ�شيا للمنتخبات 
حتت 23 عامًا، والتي �شتقام يف مالعبنا، 
م�شّرف  مب�شتوى  الظهور  على  و�شنعمل 
فيها، ولكن الفوز باللقب لي�س من �شمن 
الأه��م  هدفنا  اأن  بل  املر�شومة،  اأهدافنا 
من  الأوىل  امل��رح��ل��ة  اج��ت��ي��از  كيفّية  ه��و 

للمرحلة  والو�شول  الأوملبية  الت�شفيات 
ال��ن��ه��ائ��ّي��ة وال��ب��ح��ث ع��ن ب��ط��اق��ة ال��ت��اأّه��ل 

لأوملبياد باري�س 2024 ".

الأولوّية للوطني
امل��درب  وب��ن  بينه  التن�شيق  م��دى  وع��ن 
كا�شا�س يف اختيار الالعبن قال �شني�شل 
كّل �شيء، ول يوجد  " تفاهمُت معه على 
ال��ك��رة  خ��دم��ة  ه��دف��ن��ا  لأن  ت��ق��اط��ع،  اأي 
العراقية، كما ل يوجد تداخل يف اختيار 
الأول��وّي��ة  نعطي  لأننا  الفريقن،  ا�شماء 
ومن  الأّول،  للمنتخب  دائمًا  والأف�شلّية 
�شناعة  ه��و  امل��ر���ش��وم��ة  اأه��داف��ن��ا  �شمن 
لعبن قادرين على رفد املنتخب الوطني 
كا�شا�س  خي�شو�س  املدرب  عليهم  ويعتمد 
يناف�س  اأن  وي�شتطيع  املنتخب،  لتجهيز 
كاأ�س  يف  متمّيز  ب�شكل  ال��ع��راق  ومي��ث��ل 
الت�شفيات  ويف   ، قطر  يف   2024 اآ�شيا 

املوؤّهلة لكاأ�س العامل 2026 ".

الالعب اجلاهز
ببع�س  ال�شتعانة  امكانّية  مدى  وب�شاأن 
قال  ال�شابقن  الأومل��ب��ي  املنتخب  لعبي 
الالعبن  ا���ش��م��اء  بع�س  ��رن��ا  اأ���شّ نعم   "
بالتواجد  لنا  متاحن  �شيكونون  الذين 
املُقبلة  الأّوملبية  بالت�شفيات  وامل�شاركة 
الالعب  ع��ن  ون��ب��ح��ُث  ال��ُع��م��ر،  ناحية  م��ن 
قليلة  القادمة  الفرتة  لأن   ،%100 اجلاهز 
ُنامل  ل  اأن  وعلينا  زمنّيًا،  وم�شغوطة 
يف الختيار لأن �ُشمعة الوطن اأهم من كّل 

امل�شّميات الأخرى".

مدرب اأجنبي للياقة
امل��الك   " ق��ائ��اًل  ح��دي��ث��ه  �شني�شل  وخ��ت��م 
من  يتاأّلف  الأومل��ب��ي  للمنتخب  التدريبي 
امل���درب د.ن���زار اأ���ش��رف، وم���درب حرا�س 
عبد  الفني  واملحّلل  حميد،  �شالح  املرمى 
الأم���ري ن��اج��ي، ووع��دن��ا احت��اد ال��ك��رة اأن 
البدنّية،  للياقة  اأجنبي  مدرب  مع  يتعاقد 
حلد  ا�شم  اأي  لنا  يقّدم  اأو  يتعاقد  مل  لكنه 
الآن، ويعمل معنا حاليًا د.اإ�شماعيل �شليم 
من دون عقد ر�شمي وب�شكل تطّوعي من 
اأجل اإعداد الفريق بجانب اللياقة البدنّية 

والو�شول للجاهزّية املطلوبة".
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 رعد العراقي
باختصار ديمقراطي

تت�شّرف البلدان بانتداب �ُشفراء لها يف خمتلف دول العامل، 
يحمل����ون بن جوانحه����م م�شوؤولّية اإظه����ار الوجه املُ�شرق 
واملتطّور لبلدانهم من خ����الل انعكا�س رزانة �شخ�شّياتهم، 
ودبلوما�شّي����ة ت�شّرفاته����م، وغزارة معلوماته����م، واإملامهم 

بكّل خفايا واجباتهم..واأخريا ُرقّي ثقافاتهم..
ق����د تكون ُمف����ردة " ال�شفري " ال�شفة الوحي����دة التي جتمع 
ب����ن َم����ن ميار�شها كعم����ل وظيف����ي حقيقي ممث����اًل لوزارة 
اخلارجّي����ة، وبن م����ن يحملها ا�شطالح����ًا  كت�شريف ُيكّلف 
ب����ه ا�شتنادًا اإىل مكانت����ِه الجتماعّية وتاأث����ريه يف الو�شط 
الذي يعمل به ميكن اأن يكون له دور موؤّثر يف متثيل البلد 

خارجّيًا.. 
بالتاأكي����د اإن مهّم����ة اختي����ار ال�شف����راء للعم����ل يف �شفارات 
دول الع����امل تخ�ش����ع اىل �شوابط و�شروط ُم����ّددة بالغة 
احل�شا�شّي����ة، وت�شاحبه����ا موافق����ات م����ن جه����ات ر�شمّي����ة 
حكومّي����ة هي م����ن ت�ش����ادق على �شّح����ة الختي����ار قبل اأن 
�شة تتيح له الو�شول  يخ�شع ال�شخ�س اىل دورات متخ�شّ

اىل مراحل يف اأداء مهاّمهم على م�شتوى متقّدم.
امل�شكلة احلقيقّية تكمن يف منح لقب " ال�شفري " ل�شخ�شّيات 
م����ن اأو�شاط خمتلفة، كالفن والثقاف����ة والريا�شة وغريها، 
وفقًا لجته����ادات �شخ�شّية اأو ا�شتبيانات ملواقع التوا�شل 
الجتماعي ل ت�شتند ملعيار �شوابط و�شروط مّددة، ول 
تخ�ش����ع ملوافقات حكومّية ر�شمّية يف اإجراء رمّبا ينعك�س 
�شلب����ًا على �ُشمع����ة البلد ونظرة املجتمع����ات الأخرى اإذا ما 

ثبت اأن منح ال�شفة مل يكن دقيقًا واخليار لي�س �شائبًا!
امل�شاأل����ة ل تتعّلق بال�شخو�س اأو اأحقّي����ة البع�س منهم يف 
الت�ش����ّدي لتل����ك املهّم����ة، واإمنا تذه����ب روؤيتن����ا اإىل تنامي 
ا�شت�شه����ال عملّي����ة ) متثي����ل البلد ( حتت اأي عن����وان مثلما 
ته����اوت قيمة ) منح ج����وازات ال�شف����ر الدبلوما�شّية ( التي 
اأ�شبح����ت حدي����ث ال�ش����ارع عندم����ا حتّول����ت اإىل ) تكرمي ( 
غ����ري مدرو�����س، ويف بع�����س الأحيان ) اجته����اد �شخ�شي ( 
ل يخ�ش����ع لأي قوان����ن حتافظ على قيم����ة وح�شا�شّية تلك 

الوثيقة..
ال�شاح����ة الريا�شّي����ة حالها كحال بقّية مفا�ش����ل املوؤ�ّش�شات 
تها  ب����داأت تتاأث����ر بفو�ش����ى التو�شيف ونال����ت اأي�ش����ًا ح�شّ
م����ن ج����وازات ال�شف����ر الدبلوما�شّية..يف وق����ت اأثريت بها 
ت�شاوؤلت عن مغزى ذلك الإجراء، يف حن اأن هناك ا�شماء 
وعناوين كبرية لها مكانتها وثقلها يف ال�شحافة الآ�شيوية 
اأو اللج����ان الريا�شّي����ة الأخرى كان����ت ول زالت تعاين من 
تاأم����ن ح�شورها يف الجتماع����ات اأو امللتقيات اخلارجّية 
برغ����م ا�شتحقاقه����ا الفعلي اأن حتمل لق����ب ال�شفري وواجهة 

متتلك اجلواز الدبلوما�شي لت�شهيل مهامها.
ال�شوؤال الأهم.. م����ن يتحّمل م�شوؤولية ف�شل مهام ال�شفراء 
املمثل����ن ملختل����ف التو�شيف����ات ح����ن ل تتنا�ش����ب كفاءتهم 
احلقيقّية م����ع حجم املهّمة، وتنعك�����س بال�شلب على �ُشمعة 
البل����د! والأم����ر ين�شح����ب اأي�ش����ًا عل����ى م����ن يحم����ل اجلواز 

الدبلوما�شي.
باخت�ش����ار.. نحتاج اإىل تنظي����م ودرا�شة متاأنّية ت�شّرع من 
خالله����ا �شواب����ط و�ش����روط يف حتديد كف����اءة ال�شخو�س 
مبنحه����م �شف����ات التمثي����ل اخلارج����ي اأو حمله����م وثيق����ة 
�شة لأي مف�شل طاملا ان  دبلوما�شّية من خالل جلان متخ�شّ
اجلميع يتفق على اأن ذلك التمثيل ل يتعّلق بفرد و�شخ�شه 
بق����در ما هو ميثل �ش����ورة و�شمعة بل����د باأكمله، ومن حقنا 
اأن نطل����ع ونقتن����ع باأ�شب����اب اأي اختي����ار بدًل م����ن قبول ما 
تفر�ش����ُه مواقع التوا�شل الجتماع����ي وفزعات الت�شويت 

الع�شوائي الذي ل يفّرق بن املُثقف وامل�شتثقف!

والجواز" الريا�ضي "ال�ضفير 

بالتاأكيد اإن مهّمة اختيار ال�سفراء 
للعمل في �سفارات دول العالم تخ�سع 

الى �سوابط و�سروط ُمحّددة بالغة 
الح�سا�سّية، وت�ساحبها موافقات من جهات 

ر�سمّية حكومّية هي من ت�سادق على 
�سّحة الختيار قبل اأن يخ�سع ال�سخ�ص 
�سة تتيح له الو�سول  الى دورات متخ�سّ

الى مراحل في اأداء مهاّمهم على م�ستوى 
متقّدم.

اأّكد اأن هدفه اجتياز الت�سفّيات الأولمبّية الأولّية

�ضني�ضل: غياب القرار الحا�ضم لالتحاد حرمنا من التجّمع الأّول
ال��وط��ن ن��ت��ق��اط��ع م���ع خ���ي���ارات ك��ا���س��ا���ص.. ول م��ج��ام��ل��ة ع��ل��ى ح�����س��اب  ل���ن   

بالمرصاد
 متابعة/ املدى 

امل�شان���دة  ُيظه���ر  ال���ذي  املوق���ف  اأجم���ل  م���ا 
احلقيقّي���ة للمنتخ���ب الوطن���ي ق���وًل وفع���اًل، 
ولي�س دعائّي���ًا، كونه ُيَدّف���ق معنوّيات كبرية 
مل���درب املنتخ���ب ولعبي���ه ُقبي���ل ب���دء املهّم���ة 

الوطنّية.
ت�شري���ح ق�ش���ري مل���درب فري���ق النف���ط بكرة 
ال�شل���ة، الكاب���ن خال���د يحي���ى، ن�ش���رُه موقع 
احت���اد اللعب���ة ال���ذي ُيع���د م���ن ب���ن املواق���ع 
املواكب���ة  الريا�شّي���ة  لالحت���ادات  الن�شيط���ة 
للحدث على مدار ال�شاعة، يقول فيه ) نقف مع 
منتخب العراق قلبًا وقالبًا لأنه ميّثل العراق، 
ودعمنا له �شي�شتمّر قبل وبعد البطولة، كونه 

ميّثلني وميّثل جميع اأبناء اللعبة (.
كثري م���ن مدرب���ي الأندي���ة املتقّدم���ة يف كاّفة 
الألع���اب يتعامل���ون باهتمام خا����س مع قيمة 
احل���دث مل�شلح���ة اأنديته���م، حت���ى ل���و كان���ت 
تتعار����س م���ع ا�شتحق���اق املنتخ���ب الوطني 
عنده���م  فامله���م  حت�شريات���ه،  ُت�شِع���ف  اأو 
اأن تظه���ر فرقه���م باجلاهزّي���ة الكامل���ة، لك���ن 
البع����س منهم مثل الكابن خال���د يحيى ُيقّدم 
لة  ���ة للوط���ن ُمنف�شِ امل�شان���دة مب�شاع���ر خا�شّ
ع���ن م�شوؤولّيت���ه املهنّي���ة جت���اه فريق���ه، لأن���ه 
ي���رى ناحه ولعبيه يف ن���ادي النفط �شمن 
ال���دوري املمت���از م���ن خ���الل ن���اح منتخ���ب 
معه���ا  يرتف���ع  قارّي���ة  مناف�ش���ة  يف  الوط���ن 
امل�شت���وى والأداء والت�شني���ف، ولي����س ه���ذا 

فح�ش���ب، ب���ل ي�شارك خال���د، م���درب املنتخب 
مم���د النّجار، كغريه من مدربي الأندية، يف 
�شناع���ة الن�شر للعراق حينم���ا يدفع بالعبن 
موؤّهل���ن للدفاع عن �ُشمعة البلد يف لُعبة غدت 
ُتناف����س كرة الق���دم يف ُكّل �شيء مادّي���ًا وفنّيًا 

واإعالمّيًا وجماهريّيًا.
نتمّن���ى اأن ترت�ّشخ مثل هك���ذا مواقف ُم�شّرفة 
للمدرب الوطني �شواء مع النادي اأم املنتخب 
يف جميع الحت���ادات الريا�شّية ال�شاعية اىل 
الرتق���اء بالعالقات النموذجّي���ة بن املدّربن 
بعيدًا عن احل�شا�شّي���ة يف املناف�شة " الفنّية " 
ب���ن فرقهم يف امل�شابق���ات، اأو " ال�شخ�شية " 
باحل�ش���ول على ثقة الحت���ادات بتويّل قيادة 

اأّحد املنتخبات.

م�ضاندة المنتخب فعلّيًا ل دعائّيًا 

 بغداد/ املدى

�ش���ي  التخ�شّ اله���دف  ن���ادي  ينّظ���م 
لل�شطرجن، بطول���ة انت�شارات الأجهزة 
بال�شط���رجن  الدولّي���ة  الأوىل  الأمنّي���ة 

ال�شريع لعام 2023.
وقال احلكم الدويل العام للبطولة �شعد 
م�ش���ن، اأن الهيئ���ة التنفيذّية اجلديدة 
�شي تد�ّشن اأوىل  لنادي اله���دف التخ�شّ
اأن�شطتها باإقامة بطولة دولية يف اإحدى 

قاع���ات الن���ادي و�شيت���م قب���ول اأّول 60 
لعبًا م�شجاًل للم�شاركة.

واأ�ش���اف " تنطل���ق مناف�ش���ات البطولة 
الدولي���ة بتم���ام ال�شاعة 12 ظه���رًا يوم 
اجلمعة الثالث من �شباط، وملّدة يومن 

متالين".
وب���ّن �شع���د " اإن هن���اك �شب���ع ج���ولت 
التناف����س، بزم���ن 15 دقيق���ة للمب���اراة، 
م���ع اإ�شافة 10 ثواين ل���كّل نقلة ُمنجزة 
ح�ش���ب نظ���ام في�ش���ر، و�شين���ال الالعب 

ال���ذي ينج���ح يف ح�شم النتيج���ة جائزة 
مقدارها 400 األف دينار، ومُينح الفائز 
الث���اين مبل���غ 300 األ���ف دين���ار، فيم���ا 
يح�شل الفائ���زان الثال���ث والرابع على 
مبلغ 200 و100 األف دينار، بالتوايل.

البطول���ة  ُح���ّكام  اإدارة  اأن  اىل  ولف���ت 
تتاأّل���ف من املُتح���ّدث ب�شفته )حكم عام( 
منيج���ر وح�ش���ن  �شوي����س  وي�شاع���ده 
عب���د  وخال���د  عبا����س  وهيث���م  �شالم���ة 

الرزاق.
 متابعة/ املدى

حتّدث املدير الفني ت�شايف هرينانديز، مدرب بر�شلونة الإ�شباين احلايل، عن كوالي�س 
بتوقيت  م�شاء   11 ال�شاعة  بتمام  الأربعاء  اليوم  بيتي�س  ريال  اأمام  الهامة  املواجهة 

بغداد، �شمن مناف�شات الدوري الإ�شباين اجلولة 17.
ياأتي  بينما  نقطة،  بر�شيد 47  اإ�شبانيا  الرتتيب يف  بر�شلونة �شدارة جدول  ويحتّل 
ريال مدريد يف املركز الثاين بر�شيد 42 نقطة. وك�شف ت�شايف يف املوؤمتر ال�شحفي 
�شوق  م��ن  الأخ���ري  باليوم  ال��ت��ع��اق��دات  م��ن  بر�شلونة  م��وق��ف  ع��ن  ب��امل��ب��اراة  اخل��ا���س 
كل  الفريق،  لتقوية  م��ّددة  حاجة  لدينا  " لي�س  ت�شايف:  وق��ال  ال�شتوي.  النتقالت 
ما �شياأتي �شيقّوينا حقًا، لكّنني ل اأريد التوقيع بتهّور، اإذا كانت هناك اأّية فر�شة مع 

هام�س الرواتب �شيكون ذلك جّيدًا، ولكن اإذا مل يكن الأمر كذلك، فنحُن بخري".
واأكمل: "ل ا�شتطيع احلديث حول لعب يف غري فريقي، اأمرابط لعب جّيد جدًا وهذا 
وفرح  مطمئن  لكّني  ما،  لعب  اإىل  نحتاج  " رمّب��ا  بيلريين:  رحيل  وعن  �شيء".  كّل 
غيابه  م��ّدة  نعرف  "ل  اأو�شح:  دميبلي،  وح��ول  النادي".  ل�شم  يلعب  ال��ذي  بالفريق 
الدقيقة لأنها اإ�شابة ع�شلّية وُي�شعب التنّبوؤ بها، ويف منطقة ُمعّقدة، و�شيعتمد الأمر 
فيورنتينا،  اأمرابط لعب و�شط  �شفيان  املغربي  اأكد  اأخرى،  �شعوره". من جهة  على 

اأنباء اقرتابه من النتقال اإىل �شفوف بر�شلونة، بت�شرف مثري.
اأوروبا، على ح�شابه  وكتب فابريزيو رومانو خبري انتقالت الالعبن واملدربن يف 

مبوقع التوا�شل تويرت "مل يح�شر �شفيان اأمرابط تدريب فيورنتينا اأم�س الثالثاء".
واأ�شاف "يوؤّكد ذلك وجود انتقال متمل لالعب املغربي يف ال�شاعات الأخرية، برغم 
رف�س فيورنتينا للعر�س املُقّدم من جانب بر�شلونة". وقالت عّدة تقارير اإن بر�شلونة 
قّدم عر�شًا ل�شّم اأمرابط على �شبيل الإعارة حتى نهاية املو�شم مقابل 3 مالين يورو، 

بالإ�شافة اإىل خيار ال�شراء نظري 37 مليون يورو، لكن اإدارة الفيول رف�شت الأمر. 
يذكر اأن �شفيان اأمرابط كان هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية، ويف مقّدمتها ليفربول 

واأتلتيكو مدريد، بعد تاأّلق الالعب املغربي يف مونديال قطر 2022.

ت�ضافي يمتدح 
اأمرابط 

ويرف�ض 
التوقيع بتهّور!

الهدف ينّظم بطولة دولية بال�ضطرنج

 متابعة / املدى

الق���دم  لك���رة  الوطن���ي  منتخبن���ا  اأّدى 
���ة تدريبية يف  داخ���ل ال�ش���الت اأّول ح�شّ
مع�شك���ره الداخلي بالعا�شم���ة بغداد، يف 
قاعة ن���ادي الأعظمّي���ة املُغلق���ة بالعا�شمة 
بغ���داد، بح�شور اأغل���ب الالعبن الذي مت 

ا�شتدعاوؤهم من قبل اجلهاز الفني.
واأ�شرف على تدريب الالعبن املدير الفني 
للمنتخب ممد ناظم ال�شريعة، ف�شاًل عن 
م�شاعدي���ه حميد ر�ش���ا �شانديزي وح�شن 
عبد علي، ومدرب احلرا�س مي�شيل يوخنا 
بطر����س، وم���درب اللياق���ة وه���اب مم���د 

رحيم.
و�شّم���ت قائم���ة الالعب���ن :زاه���ر مه���دي 
و�شامل في�شل وط���ارق زياد وغيث ريا�س 
)نف���ط الو�ش���ط(، ومم���د �شام���ي ومب 
الدي���ن جمع���ة وعل���ي �شه���اب )ال�شرط���ة(، 
واأمين م���روان )الدفاع اجلوي(، وح�شن 
اأحمد نا�شر وح�شن علي طالب )املرور(، 

وراف���د حميد وقي�شر مهدي وحيدر جميد 
وعل���ي م�شن كاظ���م ومهند عب���د الهادي 
)نف���ط الب�ش���رة(، ومم���د جم���ال مم���د 
)احل�شد ال�شعبّي(، وحارث �شعد معروف 

ومرت�شى كم���ال خليل )اآلي���ات ال�شرطة(، 
وف���ادي عالء ون���ور الدي���ن �شبيح را�شي 
)غ���از اجلنوب(، وم�شطف���ى اأ�شعد �شهاب 
)اأمانة بغ���داد( وم�شلم كاظم موات )بلدّية 

الب�ش���رة(، وعلي اإي���اد )الظف���ر( وخطاب 
عمر )الق���وة اجلوّي���ة( وم�شطفى اإح�شان 

جمعة )م�شايف الو�شط(. 
وب���داأ امل���ران مبحا�ش���رة م���ن قب���ل نائ���ب 
رئي����س اللجن���ة زي���اد �شام���ل، رّح���ب فيها 
بالالعب���ن، ناق���اًل حتّيات رئي����س ونائبي 
واأع�شاء الحتاد العراقي لكرة القدم لهم، 
م�شّددًا على �شرورة الرتكيز يف الوحدات 
التدريبّي���ة، وتطبي���ق الواجب���ات املنوطة 

لهم من قبل اجلهاز الفني.  
ومتثي���ل  املنتخ���ب  يف  اللع���ب  اأن  واأّك���د 
ه���و  املُقبل���ة  ال�شتحقاق���ات  يف  الع���راق 
�ش���رٌف كبري لأي لعب، وفر�شة يجب على 

اجلميع ا�شتثمارها وعدم التفريط بها.  
بع���د ذلك ب���داأت الوح���دة التدريبّي���ة التي 
املطاول���ة  متاري���ن  اإج���راء  اإىل  هدف���ت 
والإحماء، ومن ثم اإقامة عدٍد من التمارين 
املتنّوع���ة لرف���ع م�شت���وى اللياق���ة البدنّية 
والفنّية وزيادة الن�شجام بن الالعبن.   

م���ن جانبه، ق���ال م�شاعد م���درب منتخبنا، 

احل���ايل  التجم���ع  اإن  عل���ي  عب���د  ح�ش���ن 
وحدت���ن  املنتخ���ب  خو����س  �شي�شه���د 
�شباحّي���ة وم�شائية، منّوهًا اإىل اأن اجلهاز 
يف  البارزي���ن  الالعب���ن  اخت���ار  الفن���ي 
الدوري العراقي الذين اأغلبهم من ال�شباب 

اإىل جانب تواجد بع�س لعبي اخلربة.  
وظه���رت احلال���ة املعنوّي���ة وا�شح���ة على 
الالعبن يف اأّول وحدة تدريبية لهم، نظرًا 
لرغبته���م يف اإثبات اجلدارة وحجز مقاعد 

لهم يف املنتخب.  
واأجم���ع الالعب���ان علي اإي���اد وم�شلم كاظم 
م���وات عل���ى اأنهم���ا �شعي���دان بتواجدهما 
عل���ى  واأّك���دا  الوطنّي���ة،  القائم���ة  �شم���ن 
�ش���رورة مت�ّشكهم���ا م���ع زمالئهم���ا به���ذه 
الفر�ش���ة الت���ي منحها لهم اجله���از الفني، 
بغية متثيل العراق يف البطولت العربّية 
والقارّي���ة وحتقي���ق النتائ���ج الطّيبة التي 
���د امل�شت���وى الع���ايل ال���ذي ظه���ر به  ُتع�شِّ
داخ���ل  الق���دم  لك���رة  الوطن���ي  منتخبن���ا 

ال�شالت يف امل�شاركات ال�شابقة.

وط��ن��ي ال�����ض��الت ي������وؤّدي ت��دري��ب��ه ف���ي ن����ادي الأع��ظ��م��ّي��ة
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يف بع����ض االحي���ان نفه���م جوهر ال�ش���يء من 
خ���ال جتربته يف واقعه كم���ا يح�شل ذلك يف 
حق���ل العلوم والنظريات التي ت�ش���اق يف هذا 
املج���ال التطبيق���ي، واخرى من خ���ال التاأمل 
في���ه ع���ر التقاطات احلد����ض ومقارب���ة افكار 
االخري���ن او ع���ر جمموعة التري���رات التي 
ت�ش���اق كذرائعي���ة ملبا�ش���رته كنتيج���ة لقراءة 
احل���دث او ال�ش���يء، وم���رة اخ���رى نفهمه من 
خ���ال الدوافع واال�ش���باب املبا�ش���رة الداعية 

اليه والقا�شية بلزوم اتيانه،
وم���ن هذا االخري ميكن ان ن���درك ونفهم قوام 
الفعل االخاقي عند كانط الفيل�شوف االملاين 
الكبري الذي احدث ثورة يف ف�ش���اء الفل�ش���فة 
والتجرب���ة  العق���ل  ب���ن  والتوفي���ق  النقدي���ة 

كم�شادر للمعرفة.
يعتق���د كان���ط ان ال عاقة لاخ���اق مبا تفعل 
من ا�ش���ياء تعتقد انها منا�ش���بة يف واقعها او 
انها مطابقة مل�ش���بقات دينية واجتماعية، فكل 
ذلك لي�ض عمًا ين���درج يف جمال االخاق مبا 
ه���ي دون قي���د او �ش���رط، كان���ط يرك���ز النظر 
عل���ى العق���ل يف التاأ�ش���ي�ض للفع���ل االخاق���ي 
فال�ش���حيح ح�ش���به لي�ض ما يفعل على ا�شا�ض 
ان���ه "ت�ش���رف مائم" بل يجب تاأ�شي�ش���ه على 
العقل فهو الذي يرر لك ما عليك ان تفعل وما 
عليك ان ترتك بغ�ض النظر عن كل امل�ش���بقات 
التي حتملها وبعيدًا عن �شعورك اثناء الفعل.

ان الت�ش���رف اخلري وم�ش���اعدة االخرين على 
ا�ش���ا�ض دين���ي يع���ده كان���ط نفعي���ًا "يج���د ان 
النزعة االنتفاعية حا�ش���رة فيه" النه �شيكون 
الف���رد فيه م���ن اال�ش���ا�ض ناظرًا للث���واب الذي 
�شيح�ش���ل عليه لق���اء ذلك الت�ش���رف وباه قد 
ال يكون ت�ش���رف على ذلك النحو فلوال الوعد 
بدخ���ول اجلن���ة مقاب���ل م�ش���اعدة االخرين ملا 
حترك االفراد للت�ش���رف ال�شواب وال�شحيح 
وه���ذا م���ا يع���ده كان���ط "تعام���ل نفع���ي" فهو 
فع���ل يتق�ش���د م���ن ورائه غاي���ة �شخ�ش���ية او 
هو و�ش���يلة لتحقيق ه���ذا الهدف وهو الثواب 

بدخول اجلنة مثًا.
الن�ش���اط  يف  الرتكي���ز  ي�ش���دد  كان���ط  كان 
االخاقي على العقل ما يفر�شه العقل من فعل 
واجب هو الذي يعد اخاقيًا النه ال ي�ش���تهدف 
اال الت�ش���رف الواح���ب والتعامل الذي ينبغي 
او ال ينبغي ولذا ي�شلح ان يكون قاعدة عامة 
يت�شرف وفقها العقاء كقواعد اخاقية يقول 
عب���د الرحمن ب���دوي ] وله���ذا ينته���ي "كنت" 

اإيل الق���ول ب���اأن االإرادة االإن�ش���انية اخل���رية 
هي تل���ك التي تفعل وفقاآ للواجب... فالقاعدة 
هي املبداأ املو�ش���وعي �ش���ادقة بالن�ش���بة اإىل 
�ش���خ�ض اآخر، وميكن اأن تكون خريًا اأو �ش���رًا 
اإن االإن�ش���ان يعرف ماذا يفعل،ولي�شت اأفعاله 
تلقائي���ة  اأ�ش���تجابات  اأو  اأنعكا�ش���ات  جم���رد 

لدوافع كما هي احلال يف احليوان[.
وكذل���ك  الدين���ي  اعتق���ادك  يبق���ى  ان  يج���ب 
م�ش���اعرك بعيدة عن االخاق فم�شاعر ال�شفقة 
والتعاط���ف الت���ي توؤ�ش����ض لبع����ض االعم���ال 
اجليدة لي�شت فعا اخاقيًا وامنا هي كيفيات 
نف�شانية يتطبع بها االن�شان وت�شكل جزءًا من 
كيانه و�شخ�ش���يته التي يطلع بها على الواقع 
وتك���ون اعماله جتاه نف�ش���ه واالخرين وهذه 
الطب���اع ميك���ن ان تتغري تبع���ًا للم���زاج العام 
وال�شروف واالحداث املحيطة بالفرد فيتغري 
طباع���ه نظ���رًا للموؤث���رات احلا�ش���لة ولذا هي 
لي�شت ا�ش���ياء عامة ت�ش���لح الن تكون قوانن 
ي�ش���لح  قان���ون  تعميمه���ا  امل���راد  واالخ���اق 
للتعميم وا�ش���تغراق احلدث واال�شخا�ض يف 

اطاره حال اطاقه و�شدق القول به.
كذل���ك االخ���اق الديني���ة لي�ش���ت مبتن���اة على 
العق���ل وامنا ما يدفع االن�ش���ان للعم���ل وفقها 
ه���و الواع���ز الدين���ي واالجر والث���واب الذي 
يرتت���ب عليه���ا وهن���ا جن���د ان بع����ض النا�ض 
عنده���م الرغبة يف فعل اخلري بينما غريهم ال 

ميتلكون ذلك.
ولذا يرى كانط ان فعل االمور اخلرية ممكنة 
لكل ان�ش���ان عاقل عر اتخاذ قرارات منا�ش���بة 

يف �شرفها.
فمثا اذا �شاعدت ان�ش���ان ملجرد �شعورك بانه 
من واجبك امل�شاعدة فذلك فعل اخاقي عك�ض 
م���ا ل���و �ش���اعته النه حمت���اج اىل م�ش���اعدة او 
ان���ك تعاطفت معه فذلك ناب���ع من طباعك التي 

تتمتع بها ولي�شت فعل اخاقي عام.
ولك���ن جتدر اال�ش���ارة اىل ان تعمي���م ذلك فيه 
ا�شفاف فهناك من االجتاهات الدينية من ترى 
�ش���رورة ان تتاأ�ش����ض االخاق عل���ى القواعد 
واملق���والت العقلية ب���ل ان االخاق من ناحية 
الرتبة �شابقة على الدين ويو�شح ذلك املقولة 
الت���ي يتبناه���ا املعتزلة واالمامي���ة كاجتاهن 
عقلي���ن يف الدي���ن اال�ش���امي والت���ي تق���ول 
)احل�ش���ن ما ح�ش���نه العقل والقبي���ح ما قبحه 
العقل( فبح�ش���ب ذلك يكون العقل له اال�شبقية 
يف الك�شف عن املنظومة االخاقية حتى على 

الدين نف�شه.
اجت���اه  وه���و  دين���ي  اخ���و  اجت���اه  وهن���اك 
اال�ش���اعرة كفرق���ة كامية يف اال�ش���ام تعتقد 
عك�ض ذل���ك اذ ترى ا�ش���تحالة وجود منظومة 
اخاقي���ة م�ش���تقلة ع���ن الدين���ي وه���ذا يعني 
الق���ول بتاأخر االخاق رتب���ة الدين ولذا قالوا 
بالتح�شن والتقبيح ال�شرعين اي باال�شتناد 

اىل الديني.
وعودة على بداأ فانه يبحث كانط يف الدوافع 
واال�ش���باب الت���ي توؤ�ش����ض للفع���ل االخاق���ي 
ويح���دد العقل هو املاك الع���ام الذي يجب ان 
يوؤ�ش�ض للفعل االخاقي ولي�ض اي �شيء اخر 
هو يريد قاعدة عامة ناظمة للفعل االخاقي ال 
تتغري او تتبدل ازاء كل تغيري وتبدل حا�شل 
يف املزاج او الواقع وال�ش���رفيات املوؤثرة يف 
االن�شان والواقع فلذا هو يعد الفعل االخاقي 
م�ش���دره ال�ش���حيح ه���و العقل ولي�ض �ش���يء 

اخر.
اىل  باال�ش���ا�ض  ينظ���ر  كان  كان���ط  ان  يب���دوا 
النوايا التي ي�ش���تبطنها الفعل االخاقي، وال 
يع���ري ذلك االهتمام لذات الفع���ل، رغم ان هذه 
الفك���رة تطاب���ق الت�ش���ور الدين���ي اذ النوايا 
ترتب���ط بالعم���ل العبادي ب�ش���كل وثي���ق فنية 
املوؤم���ن خ���ري م���ن عمله وني���ة الكافر �ش���ر من 

عمله.
ول���ذا ه���و يجد الك���ذب فعل ال اخاق���ي مطلقًا 
حتى ل���و كان يوؤتى بدواع���ي اخاقية او كان 
يحق���ق غر�ض خري وجيد كما ي�ش���نع البع�ض 
حينم���ا يكذب���ون حتى ال حت�ش���ل مف�ش���دة من 
ن���وع م���ا او يكذب���ون الج���ل لتمن���ع ح�ش���ول 

جرمي���ة مثًا كانط يرى ذل���ك قبيحًا وهو فعل 
ال اخاق���ي اطاق���ًا وال ميك���ن بحب�ش���ه قبول 
اي ترير يف خ�ش���و�ض ذلك لي�ض هناك كذب 
ب���ريء، النه ي���رى ان الفعل االخاق���ي قاعدة 
عام���ة ال تقب���ل التجزئه واالخ���اق تقوم وفق 
تلك القواعد العقلية العامة فا ميكن ان ت�شح 
يف �ش���رف وال ت�ش���ح يف �ش���رف اخر،فق���ول 

احلقيقة امر الزامي قطعًا،
كان كان���ط يري���د بذلك ان ال جتعل من نف�ش���ك 
حال���ة خا�ش���ة وحت���اول تف�ش���يل القواني���ت 
العام���ة على مقا�ش���ك اخلا�ض وفق م�ش���احلك 
ال�شخ�ش���ية فلذا هو كان يرف�ض خداع النا�ض 
بع�ش���هم لبع����ض حت���ى ل���و كان يف خدع���ة ما 
حت�ش���يل ام���ر جي���د وذو ب���ال لل�ش���خ�ض كان 
يرف����ض اعطاء وعود كاذب���ة حتى لو كان فيها 
�ش���يء م���ن امل�ش���لحة اخلا�ش���ة ل�ش���خ�ض ما، 
كان ي���رى ان االخ���اق اوام���ر الزامي���ة عامة 
كلي���ة وقطعية وال ميك���ن التجزئ���ة فيها حتى 
ال تعط���ى ذريع���ة للخ���داع والك���ذب واط���اق 
الوع���ود الكاذب���ة بحجج وجود م�ش���لحة من 

نوع معن.
لك���ن قد جن���د عك����ض م���ا ي���راه كان���ط، فمثا 
ار�ش���طو يرى ان الف�شيلة او الفعل االخاقي 
ه���و فعل ال�ش���يء ال�ش���حيح املنا�ش���ب فهذا ما 
يجعل احلياة ت�ش���ري ب�ش���كل منا�ش���ب وتوفر 
�ش���عادة لان�ش���ان بغ����ض النظر ع���ن الدوافع 
الداعية للفع���ل ولذا فاأن الفع���ل االخاقي هو 
الو�ش���ط بن رذيلتن فال�ش���جاعة هي الو�شط 
الذهب���ي ب���ن الته���ور واجل���ن، وهن���ا ينظر 
ار�ش���طو للممار�ش���ة املنا�ش���بة غا�ش���ًا النظ���ر 

ع���ن الدافع م���ن ورائها فامله���م ان يكون الفعل 
�شحيحًا ويوؤدي ن�ش���اطًا يخفف معاناة الفرد 
والواق���ع وي�ش���هم فع���ل ماه���و �ش���ائب يكفي 
لذل���ك  الدافع���ة  اال�شا�ش���ات  يف  البح���ث  ع���ن 
الفع���ل هي ه���ي العق���ل او الدين او ال�ش���جية 
والطب���اع فامله���م كل امله���م هو الفع���ل اخاقي 
ومنا�ش���ب،وهذا املعنى جنده الغالب فيما لو 
فت�ش���تا عن وجهات نظر املفكرين والفا�ش���فة 
يف خ�شو�ض بحث االخاق فهم �شبه يتفقون 

على هذا املعنى.
)ان نقط���ة اخل���اف التي ميكن اخل���روج بها 
م���ن موقف���ي كل م���ن ار�ش���طو وكان���ط تتعلق 
بت�ش���ورهما للعاق���ة ب���ن االخ���اق نظري���ة 
واالخاق تطبيقًا فاأر�ش���طو يرى ان النظرية 
االخاقي���ة يجب ان ترتتب عل���ى التطبيق بل 
تتع���دل النظري���ة وتختفي ام���ام التطبيق يف 
بع����ض االحاين، اما كانط ف���ريى العك�ض من 
ذل���ك متامًا فه���و يعتقد ان النظري���ة االخاقية 
ه���ي الت���ي تتكفل بتنظي���م التطبي���ق وتتحكم 
ب���ه ومن ثم يج���ب ان تو�ش���ع النظرية وتبن 
فل�ش���فتها مبعزل عن التطبيق فاالخاق يجب 
تاأ�شي�ش���ها قب���ل تطبيقه���ا( كم���ا يق���ول م���ازن 
رع���د املطوري يف كتابه درا�ش���ات يف فل�ش���فة 

االخاق.
ان اخل���اف ب���ن الفيل�ش���وفن ا�شا�ش���ه يعود 
ان  فيب���دوا  الفل�ش���فية  املتبني���ات  ا�ش���ل  اىل 
ار�ش���طو ينظ���ر لاخ���اق م���ن ناحي���ة افادتها 
بالواقع اجلزئي ومبنظور امل�ش���اهدات بينما 
كان���ط ناظرًا لاطار النظري الذي تتقعد عليه 

التطبيقات وال�شلوكيات.
واي�ش���ًا كان جريم���ي بنث���ام ي���رى ان �ش���حة 
او خط���اأ م���ا نفعله حت���دده النتائ���ج املحتملة 
الناجم���ة عن���ه، وال يتح���دد م���ن خ���ال قواعد 
اولي���ة او قبلي���ة وقيمة الفع���ل عنده تكمن يف 
املنفعة التي يعود به���ا على الفرد او اجلماعة 
ف���ذا ه���و ال يح���دد م�ش���ادر املتع���ة ويعتقد ان 
اي طري���ق يجل���ب �ش���عادة على االن�ش���ان هو 
منفع���ة وهو فع���ل واقعي و�ش���حيح وذلك ما 
حتدده ال�شروف اي�شًا فمثًا قد يكون الكذب 
�ش���حيحًا يف اوقات معينة اذا ادو اىل منفعة 
م���ن ن���وع ما ويك���ون بح�ش���به فع���ًا اخاقيًا، 
عك�ض ما رئيناه م���ع كانط الذي يعتقد بقبحه 
مطلقًا وب�ش���كل قطعي الن االمر االخاقي عام 
ال يتج���زاأ. فالفع���ل ال يع���د م���ن االخ���اق مامل 

يكون موؤ�ش�شًا على العقل.

الريا�شة معطى وحدث اجتماعي يتفاعل 
معه����ا اجلمي����ع تفاع����ًا ايجابي����ًا، بغ�����ض 
النظ����ر ع����ن اجلن����در واخللفي����ات الدينية 
ال�شيا�ش����ية  و  واالجتماعي����ة  والثقافي����ة 
واالقت�ش����ادية. اإذ حتظى جمي����ع االألعاب 
الريا�شية باهتمام وا�ش����ع يف اأغلب دول 
الع����امل ويتفاع����ل معه����ا اجلمه����ور بن����اًء 
عل����ى معطياته����ا التي ترتج����م على ار�ض 
الواق����ع. ف����اأن الريا�ش����ة ُتع����ر ع����ن واقع 
املجتم����ع ومُتث����ل تطلع����ات اف����راده، م����ن 
ثم تر�ش����م �ش����ورة عن وعيه����م الذي يرز 
ت�ش����جيعهم  ع����ن طري����ق  ب�ش����كل وا�ش����ح 
ومتابعتهم امل�شتمرة لاأحداث الريا�شية، 
ال�ش����ّيما وه����م يبحثون ع����ن جامع وطني 
ي�ش����رتك به اجلميع، وخري جامع لهم هو 
)الف�ش����اء الريا�ش����ي( عل����ى نح����و خا�ض 
ع����امل كرة الق����دم، فالريا�ش����ة ب�ش����كل عام 
ُتع����ر ع����ن اأح����دى اآلي����ات بن����اء ال�ش����ام 
وح����ل النزاعات، التي ُت�ش����اهم يف بلورة 

وع����ي وطن����ي فع����ال ينعك�����ض عل����ى اأفراد 
املجتم����ع، فالوع����ي ال يح����دث م����ن ف����راغ 
واإمنا يت�شكل من عدة زوايا منها، فردية، 
وبيئي����ة، واإجتماعية، وثقافي����ة، ودينية، 
و�شيا�شية، واقت�ش����ادية. فاأي حدث مهما 
كان نوع����ه اأو ت�ش����نيفه مُيكن اأن ي�ش����نع 
وعي، لذلك تقول نائب االآمن العام لاأمم 
املتحدة "اأمينة حممد" "تتمتع الريا�ش����ة 
بالقدرة على التوفيق بن �شغفنا وطاقتنا 
اجتماعي����ة.  ق�ش����ية  ح����ول  وحما�ش����نا 
وه����ذا بال�ش����بط ه����و الوقت ال����ذي مُيكن 
في����ه رعاي����ة االأم����ل وا�ش����تعادة الثقة. من 
الق����وة  ت�ش����خري  اجلماعي����ة  م�ش����لحتنا 
الهائلة للريا�ش����ة لُت�شهم يف بناء م�شتقبل 
ف����اأن  للجمي����ع  ا�ش����تدامة  واأك����ر  اأف�ش����ل 
للريا�ش����ة القدرة على تغي����ري العامل، فهي 
حق اأ�ش����يل واأداة قوي����ة لتقوية الروابط 
االجتماعي����ة وتعزي����ز التنمية امل�ش����تدامة 
واالح����رتام."  والت�ش����امن  وال�ش����ام 

يف  املجتمعي����ة  امل�ش����اركات  ف����اأن  لذل����ك 
الفعالي����ات الريا�ش����ية ت����وؤدي اإىل تكوين 
وع����ي اجتماعي ق����وي وفع����ال للمجتمع. 
التنظي����م  عملي����ة  يف  مث����ًا  فامل�ش����اهمة 
للبطولة ي�شب مب�شلحة اجلميع وير�شم 
مام����ح ا�ش����تقرار وتق����دم املجتم����ع وهذا 
ُيعزز لدى الفرد �شعور باالنتماء والهوية 
الوطني����ة، وه����ذا ما الحظن����ا يف املجتمع 
العراقي اأثناء ا�شت�ش����افته لبطولة )كاأ�ض 
خليج����ي 25( الت����ي اأقيم����ت يف حمافظة 

الب�ش����رة حي����ث جمع����ت اطي����اف املجتمع 
العراق����ي كاف����ة االأمر الذي ت����رك اأثر كبري 
يف نفو�ش����هم. واأن ه����ذه البطول����ة كحدث 
ريا�ش����ي اأن�شت ال�ش����عب العراقي همومه 
وم�ش����اغله ال�شيا�ش����ية واالقت�شادية التي 
طغ����ت عل����ى الواقع االجتماع����ي للفرد من 
اغرتاب وعدم ال�شعور باالأمان واالنتماء 
احلي����اة،  يف  واالأم����ل  ال�ش����غف  وفق����دان 
واإعادة الب�ش����مة على الوج����وه وحلظات 
الف����رح واالمل وذكرتهم بكاأ�ض اأ�ش����يا عام 

2007 الذي ح�شد فيها املنتخب الوطني 
كا�ض البطولة انذاك.

وجمتمعي����ة  فردي����ة  �ش����ناعة  الوع����ي  اإًذ 
يتكفل ب����ه اجلميع. فالفرد العراقي تفاعل 
م����ع اح����داث ك����رة الق����دم ب�ش����كل وا�ش����ح 
�ش����لوكياتهم  التفاع����ل يف  ه����ذا  وجت�ش����د 
واأفعاله����م اأم����ام االأخ����ر املُتمث����ل يف دول 
اخللي����ج امل�ش����اركن يف البطول����ة، االأم����ر 
الذي �ش����اهم يف بلورة �ش����ورة عن ال�شلم 
املجتمعي، ف�ش����ًا ع����ن انعكا�ش����ها الكبري 
تنمي����ة  عل����ى  كب����رية  اف����اق  يفت����ح  ال����ذي 
اجلانب االقت�شادي والتنموي الذي ُيعّد 
عن�ش����ر مهم والعراق باأم�����ض احلاجه لُه، 
من اأجل اتاحة الفر�ض للريا�ش����ة كعن�شر 
ا�شا�ض يف التطور والتقدم. يف ظل ما مر 
به املجتمع من حروب ونكبات انعك�ش����ت 
على الف�ش����اء الريا�ش����ي وجعلتُه يتوقف 
ف����رتة م����ن الزم����ن، فالوع����ي الوطني مهم 

جدا لبناء جمتمع مواطنة قوي.
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ن�ش���ركتاب  م���ن  الرغ���م  عل���ى 
)امليكافيلليون:املدافع���ون ع���ن احلري���ة( 
يف ع���ام 1943، اإال اأن���ه كت���اب ي�ش���تحق 
االهتم���ام امل�ش���تمر. وم���ع ذلك، ف���اإن هذا 
ال�شيا�ش���ة جيم����ض  لع���امل  اله���ام  العم���ل 
بورنه���ام )1905-1987( ال ي���زال غ���ري 
مع���روف لعام���ة النا����ض واأحياًن���ا حت���ى 
بالن�ش���بة لاأكادميين. حتى وقت قريب، 
الن�ش���خة االإجنليزي���ة الوحيدة  �ش���درت 
االأخرى يف ع���ام 1964. ومل ُيرتجم هذا 

الكتاب اإىل الفرن�شية منذ عام 1949.
تاأتي مراجعة اأفكار املفكرين امليكافيلين 
املنا�ش���ب ب�ش���بب الو�ش���وح  الوق���ت  يف 
ال�شيا�شي الذي ميكن اأن يجلبوه لل�شباب 
في���ه  الي���وم، خا�ش���ة يف وق���ت يخ�ش���ع 
النم���وذج الدميقراطي الأزمات ال�ش���رعية 

يف العديد من البلدان.
الرئي�ش���ية  الدرو����ض  ف���اإن  وبالفع���ل، 
م���ن ه���ذا العم���ل ال���ذي ق���ام ب���ه بورنهام 
وثيقة ال�ش���لة ب�ش���كل خا�ض مب���ا يجري 
اأ�شا�ش���ي  ب�ش���كل  تتعل���ق  وه���ي  الي���وم. 
ال�شيا�ش���ية وانعكا�شاتها على  باملنظمات 
الدميقراطي���ة احلديث���ة كنظ���ام �شيا�ش���ي 

قابل للحياة وم�شتقر.
���ا اأوجه  و�ش���تدر�ض ه���ذه املراجع���ة اأي�شً
الق�ش���ور يف الفكر ال�شيا�ش���ي امليكافيلي 
من منظور ليرايل، اأي النظرية املتخلفة 
عن الدول���ة وتعريف بورنهام ال�ش���عيف 
الق�ش���ور  اأوج���ه  منع���ت  فق���د  للحري���ة. 
ه���ذه بورنه���ام م���ن اق���رتاح حل���ول ذات 
�ش���لة للم�ش���اكل ال�شيا�ش���ية املتاأ�شلة يف 

الدميقراطية.
ويق���دم امليكافيلي���ون اأف���كاًرا ظل���ت على 
هام�ض النظرية ال�شيا�شية ال�شائدة طوال 
القرن الع�ش���رين. وحت���ى يف يومنا هذا، 
فاإنه���م ال يتوافق���ون مع الفكرة الرا�ش���ية 
الت���ي يقوله���ا الغ���رب لنف�ش���ه باعتب���اره 
جت�شيًدا ناجًحا للدميقراطية وامل�شاواة. 
وعادًة، ال يتم تقدمي املوؤلفن امليكافيلين 
اأب���ًدا اإىل ط���اب العلوم ال�شيا�ش���ية، مما 
يجع���ل م���ن املوؤك���د تقريًب���ا اأن اأفكاره���م 

�شتبقى جمهولة اإىل حد كبري.
وميكن اعتبارالنهج امليكافيلي لل�شيا�ش���ة 
نهجا غري عاطفي وواقعي. اإنه ميكافيلي 
الأن���ه لي�ض لدي���ه اأجن���دة �شيا�ش���ية، االأمر 
ال���ذي ق���د يك���ون مزعًج���ا للبع����ض: اإن���ه 
اأ�ش���لوب ال يحك���م على م���ا اإذا كان النظام 
ال�شيا�ش���ي جي���ًدا اأم �ش���يًئا. ب���ل يكتف���ي 
بعي���د،ال  م���ن  االف���راد  �ش���وؤون  مبراقب���ة 
�شيما كاأع�ش���اء يف منظمات �شيا�شية، ثم 

ا�شتخا�ض النتائج.
مل يك���ن مكيافيلي نف�ش���ه علمًيا متاًما مثل 
الطريق���ة الت���ي حتمل ا�ش���مه الي���وم، فقد 
تاأث���ر عمله بوقته وبالو�ش���ع ال�شخ�ش���ي 
الذي وجد نف�ش���ه فيه. وم���ع ذلك، ال يزال 
عمل���ه ثورًي���ا يف ذل���ك الوقت، م���ن خال 
ال�ش���لطة  عل���ى  ومو�ش���وعيته  �ش���دقه 
عل���ى  بورنه���ام  رك���ز  وال�شيا�ش���ة.لذلك 
التقالي���د ال�شيا�ش���ية امليكيافيلية، ولي�ض 
على الفرد نف�ش���ه،على الرغم من اأن روؤية 
مكيافيل���ي لل�شيا�ش���ة هي نقط���ة البداية، 
اإال اأن التقلي���د ال�شيا�ش���ي امليكافيل���ي مت 

تطويره ب�ش���كل اأ�شا�شي من قبل املفكرين 
الذين اتبعوا خطواته بوعي تام.

كان هوؤالء املفكرون م�شرتكون يف حقيقة 
اأنهم جميًعا راأوا "مو�شوع ال�شيا�شة على 
اأنه �ش���راع عل���ى ال�ش���لطة االجتماعية"، 
بغ�ض النظر عن نوع النظام ال�شيا�ش���ي. 
لقد كانوا موؤمنن اإمياًنا را�ش���ًخا بكونهم 
دائًما مت�ش���ككن يف الر�ش���ائل ال�شيا�شية 
وبداًل من ذلك ي�ش���عون جاهدين للك�ش���ف 
عن الدوافع وامل�ش���الح احلقيقية الكامنة 
وراءها. يف الواقع، تعتر فكرة �شوريل 
ع���ن دور االأ�ش���طورة يف ال�شيا�ش���ة مهمة 
للق���ادة  ت�ش���مح  الأنه���ا  ال�ش���دد  ه���ذا  يف 
ال�شيا�ش���ين بالتاأثري على اجلماهري غري 

املهتمة �شيا�شًيا.
وميك���ن القول اإن املفكري���ن الذين تاأثرت 
ثقافتهم ال�شيا�ش���ية ب�ش���دة باآالف ال�شنن 
من �شراعات ال�شلطة واملكائد ال�شيا�شية 
املتط���ورة ال يوؤمنون بالتقدم ال�شيا�ش���ي 
للب�شرية. وهكذا ميكن و�شف امليكافيلين 
باأنهم واقعيون، وحتى �شاخرون، ولي�ض 
لديهم اأوهام ب�ش���اأن ال�شيا�ش���ة وممار�شة 
ال�ش���لطة. كما انهم يفتقرون اإىل االبتكار 
يف النظرية ال�شيا�شية - وهذا عن وعي - 
الأنهم لي�ض لديهم ادعاء باقرتاح اأي �شيء 
جديد اأو اأف�شل، اذي�شفهم بورنهام باأنهم 
"مت�شائمون اجتماعيون": فهناك بالفعل 
ميل ت�ش���اوؤمي وا�ش���ح للفكر امليكافيلي، 

عر عنه �شوريل �شراحة.
لي����ض  امليكافيل���ي  ال�شيا�ش���ي  الفك���ر  ان 
معيارًي���ا ولكنه عملي. اإنه علم �شيا�ش���ي، 

لكنه لي�ض فل�ش���فة �شيا�ش���ية، الأنه ال يقوم 
عل���ى اأي جمموعة من املب���ادئ االأخاقية 
االإر�ش���ادية. اإنه حتليل ال قيمة له لل�شلطة 
ال�شيا�ش���ية، ولي�ض له اأي اأيديولوجية اأو 

هدف �شيا�شي.
م���ن ناحي���ة، ف���اإن ه���ذه املو�ش���وعية يف 
حتليل ال�شيا�ش���ة جديرة بالثناء ونادرة، 
باكت�ش���اف  املفكري���ن  له���وؤالء  و�ش���محت 
حقائ���ق �شيا�ش���ية مل يكت�ش���فها مفك���رون 
اآخ���رون اأك���ر حتي���ًزا اأيديولوجًيا. لكن 
من ناحية اأخرى، ف���اإن هذا النهج العلمي 
للمراق���ب املو�ش���وعي والنزيه يجعل من 
ال�شعب تقدمي حلول للم�شاكل ال�شيا�شية 

التي يك�شفها هذا العلم براعة.
ك�ش���ف امليكافيلي���ون النقاب ع���ن املبادئ 
االجتماعي���ة والنف�ش���ية االأ�شا�ش���ية حول 
املنظم���ات وال�ش���لطة ال�شيا�ش���ية. ووفًقا 
لبورنهام، فاإنهم "ي�ش���كلون طريقة للنظر 
اإىل احلي���اة االجتماعي���ة، واأداة للتحليل 
االجتماعي وال�شيا�ش���ي"، ومن االأف�ش���ل 

لعلماء ال�شيا�ش���ة احلديث���ن اأن ياأخذوها 
يف االعتب���ار اإذا كان���وا يري���دون حتلي���ل 
ال�شيا�ش���ة ب�ش���كل �ش���حيح. ويتم عر�ض 

اأهم هذه املبادئ يف املقاطع التالية.
ويبداأ الفكر ال�شيا�شي امليكافيلي بالفكرة 
الوا�ش���حة باأن جميع املنظمات الب�شرية 
بحاجة اإىل قادة. على وجه اخل�ش���و�ض، 
ف���اإن الرج���ال والن�ش���اء الذي���ن تط���وروا 
لي�ش���بحوا قادة املنظمات ال�شيا�شية هم، 
عل���ى حد تعب���ري برنه���ام، "اأولئ���ك الذين 
ياأخ���ذون ال�ش���راع عل���ى ال�ش���لطة عل���ى 
امت���اك  اإىل  ومييل���ون  اجل���د".  حمم���ل 
بع�ض ال�ش���فات ال�شخ�شية املحددة، مثل 
امله���ارات ال�شيا�ش���ية املتط���ورة للغاي���ة، 
والذكاء احلاد، ف�ش���ًا ع���ن احلافز الكبري 
والق���درة عل���ى العمل.ومب���رور الوق���ت، 
متيل م�ش���الح القادة بطبيع���ة احلال اإىل 
يف  ال�ش���عبية  القواع���د  ع���ن  االخت���اف 
منظمة �شيا�ش���ية حيث يب���داأ اجلميع على 
نف�ض امل�ش���توى. وال�شخ�ض الذي يكر�ض 

ج���زًءا كبرًيا م���ن وقته وجه���ده )واأحياًنا 
ثروت���ه ال�شخ�ش���ية( ملنظم���ة م���ا، يتوقع 
بطبيع���ة احلال اأن ي�ش���تفيد منها اأكر من 
اأي �شخ�ض ي�شارك كع�شو �شلبي. ومييل 
ا اإىل التاأثر النف�شي ومييزون  القادة اأي�شً

اأنف�شهم عن االأع�شاء االآخرين.
ملنظم���ة  الهائ���ل  والتعقي���د  احلج���م  واإن 
نا�ش���جة متن���ع بطبيع���ة احل���ال جمي���ع 
اأع�ش���ائها من امل�شاركة على قدم امل�شاواة 
يف عملية �ش���نع القرار. وت�شطر املنظمة 
اإىل اإدخال تق�ش���يم العمل بن االأع�ش���اء، 
الأن زي���ادة تنوع امله���ام وتعقيدها يتطلب 
التخ�ش����ض.ويجب التمييز هنا، وهو ما 
ال ميي���زه برنهام، ب���ن التنظيم التجاري 
والتنظيم ال�شيا�ش���ي. اإن وجود االأقليات 
احلاكم���ة ال يط���رح م�ش���اكل للموؤ�ش�ش���ات 
التجاري���ة الأنه���ا تخ�ش���ع لرقابة �ش���رعية 
من قب���ل قادته���ا واأ�ش���حابها. على عك�ض 
املنظمات ال�شيا�ش���ية، ف���ا يوجد غمو�ض 
اأو �ش���رية عندما يتعلق االأمر بال�ش���يطرة 

على منظمة جتارية.
و يج���ب التاأكي���د عل���ى اأن وج���ود طبق���ة 
حاكم���ة اأقلي���ة ه���و �ش���مة عاملي���ة جلمي���ع 
املجتمع���ات املنظمة. وهي �ش���احلة مهما 
كانت االأ�ش���كال االجتماعية وال�شيا�ش���ية، 
�ش���واء كان املجتمع اإقطاعًيا اأو راأ�شمالًيا 
اأو  ملكًي���ا  اأو  جماعًي���ا  اأو  عب���ًدا  اأو 
اأوليغار�ش���ًيا اأو دميقراطًي���ا، مهم���ا كانت 
الد�ش���اتري والقوانن ومهم���ا كانت املهن 
واملعتقدات.وبالت���ايل ف���اإن ه���ذه القاعدة 
���ا "الدميقراطيات الليرالية"  ت�شمل اأي�شً

تف�ش���ري  عل���ى  ي�ش���اعد  مم���ا  احلديث���ة، 
التوترات ال�شيا�ش���ية املوجودة اليوم يف 

هذه االأنظمة.
ومع ذلك، فاإن بنية �شلطة االأقلية احلاكمة 
واالأغلبية املحكومة لي�شت م�شتقرة متاًما 
على االإط���اق. اذ يتم اإعادة اإنتاج النخبة 
ال�شيا�ش���ية وجتديدها، ب�شكل جذري يف 
بع����ض االأحي���ان، للحف���اظ على قب�ش���تها 

على ال�شلطة.
التاريخي���ة  الدرا�ش���ات  وتظه���ر 
اأجراه���ا  الت���ي  الهام���ة  واالجتماعي���ة 
املنظم���ات  جمي���ع  اأن  امليكافيلي���ون 
ال�شيا�ش���ية تقوده���ا اأقليات اأوليغار�ش���ية 
منظم���ة، ب���داًل م���ن االأغلبية غ���ري املنظمة 
الدميقراطية.وهكذا،ف���اإن  االإرادة  ذات 
جميع املنظمات ال�شيا�ش���ية ت�ش���بح اأقلية 
م���ع تطورها وتن�ش���جها. وُتظهر درو�ض 
التاري���خ اأن الطبق���ة احلاكم���ة ن���ادرًا م���ا 
ت�ش���تطيع البقاء يف ال�شلطة لفرتة طويلة 
اإذا مل تك���ن م�ش���تعدة لفتح �ش���فوفها اأمام 

اأع�شاء جدد قادرين وطموحن.
االأنظم���ة  اأك���ر  ف���اإن  اأخ���رى،  بعب���ارة 
ال�شيا�ش���ية جناًح���ا وا�ش���تقراًرا هي تلك 
التي تعتمد على "ت���داول النخب"، حيث 
يتم ا�ش���تبدال قادة املجتم���ع تدريجيًا مع 
ان�ش���مام قادة ج���دد اإىل االأنظمة القائمة. 
وم���ع ذل���ك فعملية جتدي���د النخب���ة هذه، 
وتطورجمي���ع االأنظم���ة ال�شيا�ش���ية نحو 
نظام حكم االأقلية ي�شكل مع�شلة بالن�شبة 

للدميقراطيات.

قراءة ليبرالية لأفكار الميكافيليين

د. نور خالد علي

حازم رعد

قناطر

اإيران ال�صديقة والمتهمة

 طالب عبد العزيز

العقل في فل�صفة الأخالق الكانطية

ه���ل من مرر لت�ش���ّفي بع����ضُ الع���رب- دواًل و�ش���عوبًا- باإيران، 
ج���راء م���ا تقوم ب���ه اأمريكا وا�ش���رائيل من ممار�ش���ات �شيا�ش���ية 
وحربية �ش���دها؟ األي�شت هي دولة م�ش���لمة؟ األي�شت هي الن�شري 
�ش���به الوحيد حلما�ض والف�ش���لطينين؟ اأمل تقف بجنودها بوجه 
و�ش���وريا؟  الع���راق  يف  اال�ش���امية)داع�ض(  والدول���ة  اأمري���كا، 
اأال يحم���ل علمه���ا كلم���ة الل���ه وتتبن���ى اال�ش���ام دين���ا و�ش���رعة 
ومنهاجًا؟ت���رى، ملاذا ي�ش���اعد حنن الدول العربية اىل �ش���نوات 
حكم ال�ش���اه حممد ر�شا بهلوي، مع يقينهم بانه رجل اأمريكا يف 

ال�شرق و�شرطي اخلليج واملقرب من ا�شرائيل؟
ت���رى، األي�ض م���ن �ش���الح دول املنطق���ة العربية امل�ش���لمة القوية 
وال�ش���عيفة على حد �ش���واء، وجود دولة �شديقة وم�شلمة، قوية 
اىل جانبها، وبجي�ض حديث وكبري، وا�ش���لحة متطورة، وبذراع 
نووي تقف بوجه اأمريكا امل�ش���تعِمرة، وا�ش���رائيل ال�ش���هيونية، 
الع���دو التقليدي للعرب؟ بعد خذالن االحتاد ال�ش���وفيتي لهم، اأو 
بعد تفككه؟ اأيكون الت�ش���ّيع �شببًا لذلك كله؟ اأيكون �شعار ت�شدير 
الثورة الذي تبناه االمام اخلميني وراء ذلك اي�ش���ًا؟ وهل كانت 

اإيران دولة �شيعية باملعنى الذي نعرفه للت�شيع؟
بقدر ما حتمل اال�ش���ئلة هذه من منطق وق���وة حتمل بن طياتها 
ا�ش���تحاالت االجاب���ة بنعم!! ذلك الأنَّ ال�ش���ورة الت���ي عليها نظام 
احلك���م هناك ملتب�ش���ة ج���دًا، وال تتيح لن���ا قول احلقيق���ة كاملًة، 
فامل�ش���هد املاأ�ش���اوي يف غالبي���ة دول املنطقة ويد اإي���ران الطوىل 
في���ه ي�ش���هد على انه���ا لعبت ال���دور الرئي�ض يف تاأليب ال�ش���عوب 
على حكامها، و�ش���اهمت بن�شر الفو�شى بن طبقات جمتمعاتها، 
وعمل���ت على تف���كك اأنظمته���ا، وكان���ت وراء تراجع اقت�ش���ادها 
وا�ش���طرارها اىل �شراء املزيد من اال�شلحة، وعقد التحالفات مع 
الدول القوي���ة، وجررتها اىل حروب جانبي���ة داخلية واقليمية، 
ولنا يف ما ن�شهده بالعراق و�ش���وريا ولبنان والبحرين واليمن 

الدليل والرهان.
كما اأننا �ش���نعر على الكثري من االجوبة غري املنطقية، اإذا علمنا 
باأنَّ ال�ش���عب االيراين واحد من ال�شعوب املتح�شرة يف املنطقة، 
واأنَّ احلياة يف بع�ض املدن االيرانية هي االف�شل بن الكثري من 
املدن العربية، واأن ف�شاء احلريات املتاح هناك اأو�شع مما جنده 
يف املدن ال�ش���يعية بالع���راق مثًا، واأنَّ احلكومة حتكم قب�ش���تها 
عل���ى اإدارة الب���اد ب�ش���كل ع�ش���ري وح�ش���اري، واأنَّ امل���راة يف 
املجتمع االيراين هي غريها يف العراق واليمن، واأنَّ االقت�ش���اد 
وال�ش���ناعة والزراع���ة والتعلي���م والط���ب والهند�ش���ة والثقاف���ة 
وعموم مفردات القوة ال�ش���لبة والناعمة قائمة ب�ش���كل �ش���حيح 
هناك، فه���ي باد تخطو خطوات واثقة لكي ت�ش���بح دولة قوية، 
وفاعل���ة يف املنطق���ة، تتحدى اأمري���كا، فت�ش���طرها اىل تنازالت 

ومفاو�شات متكافئة.
كم �شتكون اإيران قريبة من �شعوب املنطقة العربية، مقنعة باأنها 
الداعم القوي لق�ش���يتها يف فل�شطن، وال�شند امل�شلم والقوي لو 
اأنها مل ترفع �ش���عار ت�ش���دير الثورة، ومل تعم���ل على التدخل يف 
�ش���وؤون الدول العربية، ومل تن�ش���ئ اأحزاب���ا وجماعات مرتبطة 
به���ا تعمل على زعزع���ة اأنظمتها، لو اأنها �ش���اهمت ببن���اء الدولة 
العراقي���ة الفتية، املقربة منها، لو اأنها اأ�ش�ش���ت ل�ش���لح اجتماعي 
ب���ن مكوناته، ل���و عملت على اإعادة ت�ش���غيل م�ش���انعه وتطوير 
زراعت���ه، لو مل تقطع املياه عل���ى انهاره، لو مل تتهم بقتل طياريه 
وعلمائ���ه واأطبائ���ه، لو مل ت�ش���رق نفط���ه، ولو مل ت�ش���مح مبرور 
اآالف االطنان من املخدرات اليه، ولو فتحت جامعاتها الر�ش���ينة 
للطلبة العرب والعراقين بخا�ش���ة بداًل عن ت�شجيعها الدرا�شات 
الديني���ة واحلوزوي���ة، الت���ي مل يجن الع���راق منه���ا اإال التفرقة، 
لو ن�ش���خت جتربتها يف �ش���ناعة ال�ش���ينما داخل العراق يف اأقل 

تقدير.

الف�صاء الريا�صي عن�صر فعال نحو بلورة وعي وطني

فني اأندرين

ترجمة:عدوية الهاليل
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مرساة

و�شل����ُت اأخريًا اإىل ور�شة احل����دادة التي تقع عند اأط����راف املدينة. املكان 
ممل����وء بال�شم�س احلارقة وبالغبار، �شق����ف املبنى متهدم والباب مفتوحة 
على ات�شاعه����ا. الور�شة كانت يف ال�شابق مع�شك����را لتدريب اجلنود، بعد 
ت م�شبوهة لبيع قطع غيار ال�شيارات  نهاية احلرب �شارت جمموعة حملاّ
امل�شروق����ة. ب�شعة مبان على اليمني حتول����ت اإىل اأنقا�س، ثمة فناء حافل 
بقط����ع احلدي����د واإط����ارات ال�شي����ارات واأج����زاء م����ن �شي����ارات ودراجات 

وغريها.
�س بذور عباد ال�شم�����س، عينان ودودتان وفم �شغري  ظه����ر يل �شبياّ يف�شاّ
����خ بالزيت، ثم برز راأ�����س �شغري المع ل�شب����ياّ اآخر منهمك يف  ووج����ه ملطاّ
تنظيف �شبيكة من املعدن بفر�شاة حديد، ثيابه الرثة مل تكن �شوى اأ�شمال.

»اأبحث عن عامل ا�شمه جمال«.
 قل����ت، وحراّ الظهرية والتعب يثق����لن اأنفا�شي. على جانبي املبنى اأ�شجار 
خفي�ش����ة ياب�شة تظلاّ����ل ع�شبًا رمادياّ اللون. ثم����ة م�شتنقع واأزبال مبعرثة 
وكلب هزيل����ة ت�شم�شم االأر�س، الذباب هو ال�شيء الوحيد الذي يدلاّ على 
احلي����اة يف هذا املكان املعزول والنائي. انتبهت اإىل اأريكة قدمية مركونة 
يف الظ����ل يرق����د عليها كه����ل بثياب العم����ل. وجهه، ب�شع����ره القليل الباهت 
اللون، ي�شبه وجه َعظاية. ال�شكون �شامل عدا حركة ال�شبيني اللذين كانا، 

. فيما يبدو، يق�شيان وقتًا �شعيدًا رغم القذارة والغبار واحلراّ
»هل �شرقك؟«. 

�شاأل الرجل ذو وجه الَعظاية، وتثاءب ب�شوت م�شموع. ال�شماء ال�شافية 
كانت تنتقل فيها غيمة من غيوم ال�شيف.

»مل ي�شرق مناّي �شيئًا. اأحمل اإليه ر�شالة من اأهله«.
»اأنا واثق اأنه �شرقك وتريد اأن تقوده اإىل ال�شجن«.

 �ش����اح الكه����ل وه����باّ من رقدت����ه، عيناه اخلاويت����ان والَعتم����ة العميقة يف 
وجهه دلاّت على اأنه كان ثمًل.

»ولكن َمْن قادك اإىل مكاننا، نحن نعي�س خارج العامل؟«.
قطة �شوداء مت�شي بطيئة، تقرتب من امل�شتنقع. الكهل يعالج قنينة عرق، 
يح����اول اأن يفتحه����ا وي����داه ترتع�شان. يب����دو اأنه متعط�����س لل�شراب حتى 

املوت.
»اأب����وه يرق����د يف امل�شت�شفى، ق�ش����ور كليتيه و�شل مرحلة اأخ����رية«. قلُت، 

وزعق الكهل ال�شكران:
»وهل يفيدك ب�شيء هذا اجلرو؟«. 

واأخذ طريقه داخل املبنى، وعاد ي�شحل طفًل من ياقته: »اإنه ي�شرق طوال 
الوقت ويح�ش�����س ويت�شاجر«. توقف ال�شبياّ عن العم����ل عندما بداأ الكهل 

يرف�س الطفل على بطنه.
»اأبوك ميوت واأنت ت�شماّ املخدرات، يالك من كلب �شائب قذر«. 

ق الكهل بوجهي و�شاهدُت الق�شوة واجلوع يف عينيه، عيني الَعظاية. حداّ
التفتاّ اإىل الطريق الرتابي الذي علياّ اأن اأعود واأقطعه �شريًا على االأقدام، 

وكنت اأ�شمع املكان ي�شجاّ باأ�شوات ال�شيف وهمهمة الذباب.
»اإنه نغل، ال يفيد يف �شيء �شوى يف ...«. 

قال الكهل، واأتى بحركة بذيئة من جذعه جعلته يرتنح ويو�شك اأن ي�شقط 
يف حف����رة ميلوؤها رماد اإطار �شيارة يحرتق. ا�شتوى واقفًا، وكان يرتناّح 
رة جعلت وجه����ه يبدو اأكرث ق�ش����وة. �شرب من  وي�شح����ك، اأ�شنان����ه املتك�شاّ
قنين����ة العرق واأ�شدر �شوت����ًا كالنباح. ثم رفع اإيلاّ عين����ني قامتتني، وقال 

ب�شوت حزين مرجتف:
»اأخ�شى اأنك ارتكبت خطاأً يف طريقك اإىل هنا«.

رم����ى عقب �شيجارت����ه، واندفع مبا�ش����رة اإىل ال�شبياّ ولطم����ه على وجهه، 
وظ����لاّ ي�شرب وال�شبياّ النائم يحاول اأن يغطي راأ�شه بذراعيه. كان الكهل 

ي�شرخ.
»الدنيا ظهر واأنت نائم، متى ت�شحو اإذن؟«.

رت����ني، االأمل الذي كان  ����د ال�شبي. ح����اول اأن يفتح عينني مطفاأتني خمداّ تنهاّ
ي�شربل����ه زاد م����ن �شفاء �شحنت����ه. كان الذباب ميلأ اجل����روح وال�شحجات 
على ذراعيه وعنقه ووجهه. ث����م اأطلق اأنينًا وا�شحًا، وعاد م�شرتيحًا اإىل 
نعا�ش����ه مغم�����س العينني، �شع����ره الكثاّ مغ����راّ وعلى وجه����ه ال�شئيل خطاّ 

عري�س من اأثر جرح مندمل.
 لبث����ُت �شاكنًا اأتاأم����ل وجه هذا ال�شقياّ النائم يف ال����رتاب وال�شم�س. �شيء 
م����ن ال�شكوى يف �شفتيه، مثل لون للملم����ة يختبئ خلف خدر احل�شي�شة. 
وجنت����اه الناعمت����ان وجبينه ال�ش����ايف و�شعره اجلميل املبع����رث فيه َبركة 
م����ًة لكنها �شوف  ����ًا، بركة جريحة منواّ ����ة تاأكدت منه����ا واأنا اأب�شره ملياّ خفياّ

ت�شتيقظ ذات يوم وتعماّ وتغمرنا جميعًا.
جميعًا،

����ني العاملني والكهل اللوط����ياّ ال�شك����ري واالأب املري�س بعجز  اأن����ا وال�شبيَّ
الكليتني... واأنتم.

َبركة

 قلت، وحّر الظهيرة والتعب يثقالن اأنفا�سي. 
على جانبي المبنى اأ�سجار خفي�سة ياب�سة 

تظّلل ع�سبًا رمادّي اللون. ثمة م�ستنقع واأزبال 
مبعثرة وكالب هزيلة ت�سم�سم الأر�ض، الذباب 

هو ال�سيء الوحيد الذي يدّل على الحياة في 
هذا المكان المعزول والنائي. انتبهت اإلى 

اأريكة قديمة مركونة في الظل يرقد عليها 
كهل بثياب العمل.

 ال�ّساعُر الذي ُيوَلُد كّل يوم
اأحبُّ احلرَف الذي لي�َس بحرف

وال ي�شبُه احلرف
بل ي�شبُه طائرًا حّلَق ب�شرِّ ال�ّشعادة

مثَل وم�شِة الربق
ُثمَّ اختفى يف بحِر الظالم.

ذلك هو حرفِك،
اأنِت ال�شائعُة منُذ االأزل.

واأحبُّ احلرَف الذي ال ي�شبُه احلرف 
بل ي�شبُه املُنادي 

على اأبواِب االأعياِد امل�شروقة

واالأ�شواِق امل�شروقة
واملدِن امل�شروقة،

ينادي ليَل نهار
و�شَط املهمومني واملُرتبكني

واملُ�شرعني اإىل حتِفهم
بب�شاعٍة ا�شمها املحّبة.

فال يعباأُ بِه اأحد،
وال يلتفُت اإليِه اأحد.

ال يهم،
فهذا هو حريف

اأنا ال�ّشاعُر الذي ُيوَلُد كّل يوم.

 اأ�سطورة
مثل يتيٍم ُيعطى ثياب العيِد لياًل
ُثمَّ ُت�شرُق منُه يف مطلِع الفجر.

ِك! هكذا كاَن ُحبُّ
فما الذي �شتفعلُه الق�شيدُة هنا؟

�شت�شكو وتبكي وت�شيح
وتهذي وت�شرُخ، ت�شرُخ، ت�شرخ

اإىل اأن تت�شاقَط حروُفها
حرفًا اإْثَر حرف
ونقطًة اإْثَر نقطة،

ُثمَّ تت�شّكُل من جديد

حرفًا اإْثَر حرف
ونقطًة اإْثَر نقطة

على هياأِة اأ�شطورة.
ِك اأ�شطورة ال�شيء هكذا كاَن ُحبُّ

الذي مي�شكُه القلُب َمّرًة
ُثمَّ تفقدُه االأ�شابُع األَف َمّرة.

 اأق�سى من الحجر
على غرِي عادِة احُلّب،

وعلى غرِي عادِة املُحّبني،
نا بكلماِت الوداع، َة ُحبِّ بداأِت ق�شّ

م���ن  كلم���ات  اأ�شف���اه-  وا  وكان���ْت- 
احلجر.

حّتى اإذا مرَّ ثالثون عامًا
احل���رِف  �شاع���ِر  عل���ى  النف���ي  م���ن 

والّنقطة،
وت�شّدعِت الذاكرة

وتاهْت طيوُره���ا واأحالُمها وُقُبالُتها 
وجنماُتها

جنمًة اإْثَر جنمة
دومنا رحمٍة اأو اأََثر.

جئِت تقولني:

»اأنَت حبيبي،
»اأهاًل و�شهاًل حبيبي«.

ياه...
يا لهذي املحّبة االأق�شى من النفي! 
يا لهذي املحّبة االأق�شى من احلجر!

 اأكذوبة تم�سي على قدمين
َمن قال:

احُلبُّ اأكذوبٌة مت�شي على قدمني؟
اأظّنُه اأنا!

لع�شري���ن �شن���ة خل���ت اأو مايق���ارب ذل���ك 
كان امل���كان االأك���رث اإحتم���ااًل الأن جت���د فيه 
Cormac McCar� مكارث���ي  وورم���اك 
thy - الروائ���ي – الكات���ب امل�شرح���ي – 
كات���ب ال�شيناري���و، اخَلِجُل م���ن االأ�شواء 
San� ه���و معه���د �شانت���ايف –  الالعلمي���ة
مك�شيك���و  ني���و  يف   ta Fe Institute
ع���ام  املعه���د  ذل���ك  ����س  تاأ�شاّ االمريكي���ة. 
Mur� 19844مب�شارك���ة موراي غيلم���ان 
ray Gell-mann، احلا�شل على جائزة 
1969، وه���ذا  ع���ام  الفيزي���اء  نوب���ل يف 
املعه���د هو اأق���رُب لنموذج مرك���ز ل�شناعة 
االفكار Thinktank التي هي يف النهاية 
نت���اُج اأف�ش���ل العق���ول اخللق���ة يف عاملنا 
الفيزيائ���ي  غيلم���ان،  و�ش���ف  املعا�ش���ر. 
 Polymath د املواهب واالمكانيات متعداّ
�شديق���ه مكارث���ي باأن���ه اأحد تل���ك العقول 
اخللقة، وهذا مادف���ع مكارثي للإن�شمام 

اإىل معهد �شانتايف.
حت���ى اأوق���ات قريبة م���ن يومنا ه���ذا كان 
ميك���ن �شم���اُع الكات���ب مكارث���ي يف معهد 
�شانت���ايف وه���و ُيح���ِدُث َجَلَب���ة الينقط���ع 
�شو�شاوؤه���ا عندم���ا تنق���ُر اأ�شابع���ه على 
يف  قاب���ٌع  وه���و  الكاتب���ة  االآل���ة  مفاتي���ح 
مكتب���ه. ظ���لاّ مكارثي �شخ�ش���ًا لطيفًا دمث 
املع�ش���ر و�شط هذه اجلمه���رة من املجتمع 
النخب���وي، من غ���ري اأن ُتعَه���َد اإليه مهمات 
بتوقيت���ات  اإجنازه���ا  مطل���وب  دة  حم���داّ
دة. كن���َت ترى مكارثي يغ���ادر مكتبه  حمداّ
بانتظ���ام لتناول �ش���اي الع�شر اأو ح�شور 
مناق�شات اأ�شاتذة معهد �شانتايف املقيمني 
في���ه اأو االكادميي���ني الزائري���ن، وكان���ت 
تل���ك املناق�شات تتن���اول مو�شوعات �شتى 
م���ن ال�شنف الذي يرغب���ه مكارثي ويجده 
النظ���م  : نظري���ة  مث���ل  لتفك���ريه،  مث���ريًا 
Complex Systems Theo� ���دة  ململعقاّ
 Quantum اأو احلو�شب���ة الكمومي���ة ry

.Computing

عرفُت مكارثي منذ عام 1992 عندما كتبُت 
م���ادة تعريفي���ة ب���ه ل�شحيف���ة النيويورك 
تامي���ز، كما كتب���ُت مادة تعريفي���ة ثانية له 
 Vanity ع���ام 2005 ملجلة ) فانيت���ي فري
ات  Fair (. حتادثنا طويًل عر الهاتف مراّ
ة، وف�شًل ع���ن اإهتماماتنا الفكرية فهو  عداّ
يت�ش���ارك مع���ي ع�ش���ق �شب���اق ال�شي���ارات 
ال�شريع���ة. ح�شر مكارثي حف���ل زواجي، 
ه بكلم���ة ت�ش���ي  ���ه تف���واّ والاأذك���ر يوم���ًا اأناّ
برغبته يف املحاجج���ة اأو القتال الفكري. 
اخل�شو�شي���ة،  يع�ش���ق  كائ���ن  مكارث���ي 
���ُب عل���ى كلاّ م���ن يعرف���ه اأن يعرف  ويتوجاّ
هذه اخل�شي�شة فيه ويتعامل على اأ�شا�س 

اإحرتامها الكامل وعدم جتاوزها.
عندم���ا زرُت معه���د �شانتا يف ع���ام 2006 
ًا عل���ى طاولة مكتبه  وج���دُت مكارثي منكباّ
يكت���ُب مادة تخ�سُّ ع���امل لغويات رو�شي، 
وق���د تطلاّب االم���ر منه بع����س القراءة يف 
 Frank Ramsey كت���اب فران���ك رام���زي
الريا�شي���ات  اأ�ش����س   ( عنوان���ه  ال���ذي 
ومقاالت منطقية اأخرى (. ت�شاءلُت حينها 
: ك���م ميكُن ملكارثي الذي ترك الدرا�شة يف 
ب من بئر رامزي  جامعة تيني�شي اأن يت�شراّ
اجل���اف – ذل���ك البئ���ر املتمث���ل يف كتاب���ه 
النحيف املن�شور ع���ام 1931، و�شيتفاقم 
�شعورن���ا به���ذه املع�شلة عندم���ا نعرف اأناّ 
رامزي عمل لف���رتة ق�شرية م�شاعدًا المعًا 
لفتغن�شتاي���ن Wittgenstein يف جامعة 

كامردج !!.
امل���واد القرائية التي تتطل���ُب عنتًا وجهدًا 
ومثاب���رة حازم���ة هي امل���واد الت���ي لطاملا 
���ل مكارثي قراءتها م���ن اأزمان بعيدة.  ف�شاّ
ل���و راجعن���ا اأن���واع الكت���ب املحفوظة يف 
رف���وف مكتب���ه يف �شانت���ا يف فلن جند – 
���ع معظمنا – رواي���ات فائزة  كم���ا قد يتوقاّ
بجوائ���ز البوك���ر ؛ ب���ل �شنج���د ب���داًل منها 
العلم���اء،  اأ�شدقائ���ه  لكت���ب  خمطوط���ات 
 ،Lisa Randall ومنه���م : لي���زا ران���دال
الفيزيائية النظرية يف هارفرد، و لورن�س 

كراو�س Lawrence Krauss، امل�شتغل 
الك���ون  ن�ش���اأة  عل���م   ( بالكو�شمولوجي���ا 
ره، املرتجم���ة ( يف جامع���ة والية  وتط���واّ

اأريزونا.
ات ال�شت  لطاملا ت�شاءل���ُت بذهول يف امل���راّ
التي راأي���ُت فيها مكارث���ي يف معهد �شانتا 
يف : ماال���ذي يفعل���ه مكارث���ي ب���كلاّ ه���ذه 
القراءات الغريبة التي ي�شعى للت�شباّع بها 
بنه���م وبخا�ش���ة اأنني مل اأجد اأث���رًا لها يف 
اأياّ من اأعماله حت���ى تلك التي ن�شرها بعد 
ان�شمام���ه ملعه���د �شانت���ا يف – اأعمال مثل 
 No Country for Old ني��� البلد للم�شناّ
 The Road ) الطري���ق ،) Men ) 2005
 The 2006 (، اأو �شيناريو فلم امل�شت�شار
Counsellor ) 2013 ( ال���ذي اأخرج���ه 

ريديل �شكوت.
يب���دو االآن اأناّ اجلواب على ه���ذا ال�شوؤال 
�ش���ار وا�شح���ًا يل : كان مكارث���ي يختزن 
كلاّ تل���ك امل���ادة الت���ي اإنك���باّ عل���ى تعلاّمه���ا 
ف ال�شيء  وتخزينه���ا يف ذاكرته لكي يوظاّ
 The الكث���ري منه���ا يف روايتي���ه امل�شاف���ر

 Stella Passenger و �شتي���ل ماري����س 
رت���ا خريف عام 2022  Maris اللتني ُن�شِ
بع���د مايقارُب اخلم�شة ع�شر عامًا من ن�شر 
روايت���ه ) الطري���ق ( التي ف���ازت بجائزة 
بوليت���زر. ) ميكُن قراءة الروايتنْي معًا اأو 
منف�شلتنْي، وباأياّ ترتي���ب ي�شاوؤه القارئ 

.)
رت يف  �شتي���لاّ ماري�س، الرواية الت���ي ُن�شِ
كان���ون اأول 2022، ه���ي االأك���رث توظيفًا 
�شريح���ًا لنت���اج �شن���وات مكارث���ي الت���ي 
ز الرواية على  ق�شاها يف �شانت���ا يف. تركاّ
اإم���راأة عبقري���ة يف الريا�شي���ات، األي�شي���ا 
الع���امل  مكانته���ا يف  وي�ش���رتن، خ�ش���رت 
االكادمي���ي يف الوق���ت ذات���ه ال���ذي فقدت 
في���ه متا�شها – الذي لطاملا كان ه�شًا – مع 

الواقع.
مو�ش���وع  يف  بارع���ة  األي�شي���ا  كان���ت 
وتبادل���ت  الريا�شياتي���ة،  التوبولوجي���ا 
املرا�ش���لت م���ع ع���امل الهند�ش���ة اجلرية 
االك���رث �شهرة عاملية يف الق���رن الع�شرين، 
األك�شاندر غروتندايك، ثم اإنتهى بها االمر 
لت�شبح حطامًا ب�شريًا تتناهبه الهلو�شات 
واالف���كار االنتحاري���ة. الرواي���ة باأكمله���ا 
 ، ه���ي م�شهدي���ة حواري���ة ب���ني �شخ�ش���نياّ
مكتوبة يف �شياق �شب���ع جل�شات حوارية 
ب���ني األي�شي���ا - الت���ي ت�شع���ى للتعايف من 
اإ�شطراباته���ا – وطبي���ب خمت����س بعل���م 
النف�س املََر�شي. جتري احلوارات ال�شبع 
يف م�شحة نف�شية اإ�شمها ) �شتيل ماري�س 
( تق���ع بوالي���ة وي�شكون�ش���ن االمريكي���ة، 
تديرها جماعة كاثوليكية. عوملت األي�شيا 
يف امل�شح���ة باعتباره���ا مري�شة بالف�شام 
االرتياب���ي، وكان���ت اإقامته���ا يف امل�شحة 
خ���لل تلك اجلل�ش���ات هي االقام���ة الثالثة 

لها.
ال�ش���وؤال / اجل���واب يف  ���رت �شيغ���ة  وفاّ
�شي���اق احلواريات ه���ذه ملكارثي الفر�شة 
– على ل�شان األي�شيا بالطبع - لتناول اأياّ 
���ُع األي�شيا  مو�ش���وع يخت���اره. عندما تتتباّ

م�شار حياتها، عل���ى �شبيل املثال فح�شب، 
فهي تخِرُ طبيبها املعالج اأنها كانت تتوقُع 
اأن تعي����س حياة مث���رية كامل���ة الينق�شها 
�شيء : اإكت�شفت املو�شيقى وهي طفلٌة بعُد 
؛ بل وحت���ى بل اأن تكت�ش���ف الريا�شيات، 
وكان���ت لها نظري���ات يف كلاّ منهم���ا. راأت 
األي�شي���ا يف بواك���ري عمره���ا اأناّ املو�شيقى 
لي�ش���ت لغة، ولي����س لها م���ن مرجعية الأي 
�شيء �شوى ذاتها. اإنها عامل مكتٍف بذاته. 
ب���دا وكاأناّ �شلوكها الفاتر لي�س �شوى قناٍع 
يخف���ي عزميتها العني���دة. اأكرث من طبيب 
دة منوذجية ؛  �س حالتها باأنها متوحاّ �شخاّ
ولك���ن الأنها كانت اأكرث ذكاًء منهم فقد بدت 
را�شي���ة باأن حتب���ط كلاّ م�شاعيه���م لتاأكيد 

دية. نوازعها التوحاّ
ن�شاأت األي�شيا يف بلدة لو�س اأالمو�س التي 
تبع���د قرابة الثلثني مي���ًل من موقع معهد 
�شانت���ا يف، حي���ث عم���ل اأبوه���ا فيزيائي���ًا 
 Manhattan مانهات���ن  م�ش���روع  يف 
Project، ث���ماّ بعد جن���اح ت�شنيع القنبلة 
�ش���ه ندٌم دام  الذري���ة يف ذل���ك امل�شروع تلباّ
ل �شلح  كلاّ العمر مل�شاعدته يف �شناعة اأواّ
ذري يف الع���امل. تعلاّمت األي�شيا كيفية حلاّ 
املع���ادالت الريا�شياتي���ة مبعي���ة اأبيها يف 
ر من حياتها. تق���ول ب�شاأن ذلك :  ���ر مبكاّ عماّ
" كلاّ مااأ�شتطيُع اأن اأخرك اإياه هو اأنني 
اأح���باّ االع���داد. اأح���باّ اأ�شكاله���ا واألوانها 
وروائحها وحتى طعومها !!. ل�شُت اأرغُب 
اأب���دًا يف اإيلء اأي اهتم���ام ملا يقوله الب�شر 

ب�شاأن االأ�شياء التي يف هذا العامل ". 
 

 ( �شحيف���ة  يف  من�ش���ور  املو�ش���وع   *
الغاردي���ان ( بتاأريخ 22 اأكتوبر ) ت�شرين 
اأول ( 2022. الرابط االلكرتوين للمادة : 
https://www.theguardian.com/
books/2022/oct/22/cormac-
mccar thy -l i fe -in -wri t ing -
books-the-passenger غالف رواية �شتياّل ماري�س

كـورمـاك مكـارثـي*
ح����ي����اة م���ث���ي���رة م�����ع ال���ك���ت���اب���ة

ريت�سارد بي. وودوورد Richard B. Woodward، الذي اإمتّدت 
معرفته بكورماك مكارثي لأكثر من ثالثين �سنة، يكتُب عن حّب 

مكارثي - الذي لم يفتْر توهجه - للتفكير العلمي، كما يتناول 
وودوورد ال�سباب التي دفعت مكارثي لن�سر روايتين في توقيتْين 

متقاربْين )من اأواخر عام 2022، المترجمة( عقب �ستة ع�سر عامًا 
من ال�سمت الروائي.

محّرر �شفحة )الكتب( في الغارديان

- الق�سم الّول -

ريت�سارد بي. وودوورد

ترجمة : لطفية الدليمي

امل���كان طاق���ة ال�شعري���ة يف الن����س ،الأنه 
���اٌ ويتخذ املحكي���ة مفتاحا  يت�شل���ل مروياّ
���ات وه���ي كث���رية وه���ذا  الإبت���داء املروياّ
م���ا ك�ش���ف عنه ن����س "نه���ار العا�شقات " 
لل�شاع���ر عادل اليا�شري . و�شورة املكان 
ت�شف���ي �شيئ���ا م���ن الك�ش���وف ال�شاعي���ة 
الإزاحة امل�شتور ال���ذي يتمهله ال�شرد اذا 
ح�ش���رت االأنثى في���ه ، الأناّ ال�شاعر وهذا 
ما عرفته من خ���لل جتربتي معه اليريد 
االإذع���ان لطاق���ة االأنث���ى ع���ر ح�شورها 
امل���كان  ،لك���ن  الن����س  يف  االإبتدائ���ي 
اليت�ش���رت عل���ى ما في���ه ، الأنه املان���ح لهناّ 
اجلمال وتتخ���ذ ثنائية املكان وح�شوره 
وكلم���ا   ،" العا�شق���ات   / "خرا�ش���ان   ،
تعمق���ت زوايا امل���كان واإت�شعت ،اإزدادت 
م�شاهد النه���ار العا�شق���ات اللتي ترون 
م���ن خرا�ش���ان �شفاتها وغ���اب احل�شور 
املت�شلل مع الع�ش���ق وراء احلدائق التي 
اأف�ش���ت اىل فرادي�س ا�شتعادت ا�شطورة 
فالوج���ود   ، االأوىل  وحلظته���ا  البدئي���ة 
مين���ح املوجود مهاب���ة وجلل���ة ،ويوفر 
له ف�ش���اء يحوز البيا�س ،�شفة ممنوحة 

 ، تكرميا لل�شبايا عل���ى ع�شقهن وتعلقهناّ
الطافي���ة  الفرادي����س  وحدائق���ه  امل���كان 
و�ش���ط فيا�س اجلن���ون بتن���وع الرموز 
الدال���ة على م���ا ين�ش���اأ ب���ني العا�شقني – 
ح�ش���ور الرموزت�شيد ال�شعرية و�شعود 
االإ�شتع���ارة ، مب���ا ت�شيف���ه للن����س م���ن 
طاقة املعاين اجلليل���ة التي تفتح املجال 
الإلتقاط���ات  وطوفان���ه  املتلق���ي  ���د  لت�شياّ
م���ن  وتعل���ي  الفرادي����س  ا�شج���ار  ب���كل 
انثي���ال االإبتكار ب���ني  املوجود ووجوده 
حيث اللغ���ة تنقلت كالع�شاف���ري مطاردة 
ال�شبايا موزعة هدايا اجلمال والده�شة 
املغلف���ة للمعاين متع���ددة الداللة وتيغط 
ال�شع���ر عل���ى تعطي���ل الكتاب���ة وي�شف���ي 
ا�شتع���ارة على املف���ردة وتغي���ري الرموز 
ع���ر التداخ���ل ب���ني االإ�شتع���ارة و�شبكة 
الن����س  يف  متح���ركات  الرموزوت�ش���ري 
وتط���وف و�شطها كل ال���دالالت املتحركة 
، مانح���ة الرم���وز �شحوته���ا امل�شتم���رة 
ع���ر معانيها وانفت���اح الدالئ���ل الكامنة 
فيه���ا اىل ف�ش���اءات ت�شتدعي م���ا حازت 
علي���ه من���ذ بدئي���ات العلق���ة م���ع ال�شعر 
ال���ذي ابتكرت���ه االأ�شول و�شيل���ة للكائن 
ليحم���ي كينونته م���ن الن���رث . والبد من 
ملحظ���ة جوهرية تدع���ى ثنائية الطاقة 
ب���ني االإ�شتع���ارة والرموزالق���ادرة عل���ى 

من���ح االإ�شتع���ارة طاقة وجوده���ا و�شط 
تل���زم  ال  امللحظ���ة  ه���ذه  ،لك���ن  الن����س 
بتكري�س االإ�شتع���ارة والت�شبث بها الأنها 
توؤ�شر على الرموزوت�شري ميتة كما قال 
بول ريكور . وه���ذا يجعل من احل�شور 
 ، واأث���رية  متجوه���رة  هيمن���ة  الرم���زي 

يعي����س بها وم���ن خللها ال�شع���ر ، والبد 
من ا�ش���ارة مهمة ا�شتدعاه���ا ن�س " نهار 
اليا�ش���ري  " لل�شاع���ر ع���ادل  العا�شق���ات 
وهي الت�شاكل بني ال�شبايا واملكان الذي 
احتازه���ناّ ومنحن���ه ح�شن���ا واأعطاه���ناّ 

تنوعات احلديقة وفرادي�شها 

خرا�شان 
احلدائق ن�شفها 
والن�شف ح�شان 

يف الدرب 
تلقى الع�شافري 
تت�شح بالبيا�س 

على نهار 
اأ�شاعته العا�شقات / �س 74 

االإ�ش���ارة الت���ي اأمل���ح الن����س ه���و �شوته 
وال���ذي ال اأعني به االإيق���اع واإمنا �شوت 
ال���كلم الذاهب منذ بدئي���ة الفاحتة نحو 
االأ�شطورة الت���ي كر�شت الفرادي�س التي 
ا�شتع���ادت الذاكرة اىل مرويات االأ�شول 
البكرية و�شردياتها التي كانت ومازالت 
تطوف مع مروي���ات ا�شطورية ت�شاركت 
مع الفردو�س البدئي وتاآزرا معا و�شاغا 
ملحمة حي���ة ناب�شة بالتج���دد ، ومانحة 
م���ا ت�شتطي���ع عليه م���ن طاق���ات ، تعي�س 
فيه���ا الرم���وز ، متوالدة ومتج���اورة مع 
ممنوحات الن�س م���ن االإ�شتعارات التي 
تفت���ح ناف���ذة لل�شع���ر وت���زوده باملعاين 
التي المتلي من جديد معانيها،، ويرتفع 
�شوت االإ�شتعارة مثريا ومانحا تنوعات 
املعاين با�شتمرار وعدم االإكتفاء مبعنى 
واحد فقط . وتاأخ���ذ االإ�شتعارة ما ي�شبه 
يف  تن�ش���ط  الت���ي  الرم���وز  ا�شتع���االت 

اللحظ���ة التي تت���م فيها تاأويلته���ا ، الأن 
هذا يوفر لها ممكنات حتددها وتبدو يف 

القراءة جديدة ، لكنها تنزع ق�شرتها .
ق���وة االأ�شط���ورة البدئي���ة وم���ا انطوت 
علي���ه من طاق���ات مانحة ح�ش���ور املعنى 
االأزيل ال���ذي مل ين����س حلم���ه . وال تكف 
فاحتة الن�س ال�شردية ، بل تعطي " نهار 
العا�شق���ات " فر�شا تف�شي نحو خزانات 
االأف���راد  عرفه���ا  الت���ي  املروي���ات  ذاك���ر 
واجلماع���ات . وملا ي�ش���فاّ معها ، لتعطي 
م���ا هو جدي���د ، كلم���ا ارتفع���ت االأ�شجار 

ب�شق�شقة الع�شايف .
اأناّ الذي 

ه طافت االأفعى على �شراّ
راآى نخلة 

طلعها املاء 
حتت�شن ال�شم�س 

خوف الغواية 
خوف اأن ترمي احلجارة ن�شلها 

فوق ال�شفرية / �س 75
بتفا�شي���ل  الن����س مزدح���م  م���ن  مقط���ع 
االأ�شط���ورة الفردو�شية التي اأ�شرنا على 
مقاط���ع جوهري���ة له���ا ، الأن العلقة بني 
احلدائ���ق / الفرادي����س وال�شبايا علقة 
ذات ح�ش���ور ق���ادر عل���ى تولي���د املعن���ى 
ويتخذ امكانات االإ�شتعارة ،البل تتحول 

كف�شي���ل م���ن ا�شط���ورة ك���رى ، وتظ���ل 
متمتعة بحركة االإت�شاع واالنت�شارومثل 
للن����س  مان���ح  ابت���كار  التحق���ق  ه���ذا 
 ، ،وي�شتمربالتوال���د  وجت���ددا  هوي���ة 
ل���ن االأ�شاط���ري الك���رى / الفردو����س اأو 
امللحم���ة التي ي�شف عنه���ا املقطع الثاين 

من الن�س .  
اق���رتب ال�شاعر ع���ادل اليا�ش���ري للمكان 
ب���ه  الذت  ال���ذي  الك���وين  ب���ه  ،واأعن���ي 
االأ�شاط���ري وحفظ���ت ذاكرت���ه م���ن خلل 
تفا�شيل االأ�شاط���ري التي جتوهرت فيها 

اخللية الن�شية البدئية ومل تفارقها .
ن�ش���ه  تع�شي���د  يف  ال�شاع���ر  وجن���ح 
ال�شع���ري باالإحالة عر ال�شعرية واأعطى 
للبدئي���ة جت���اورا م���ع احلا�ش���ر وكاأن���ه 
ر�شم االأمل بالكتاب���ة وقدم لنا الفردو�س 
والغواي���ة في���ه و�شريورته���ا املتحرك���ة 
ويقدم���ه لنا متثيل مل�شه���د ب�شري قدمته 
لنا م�شورات �شوم���ر وح�شرت رموزها 
من اجل االإ�شتعانة به���ا وا�شفاء حيوية 

للرمز واالأفعى ،وحقق عر ذلك 
لليومي  متك���ن ال�شاعر ب���ذكاء م���ن الدنواّ
املرئي ور�شم ما ا�شتطاع ، فالر�شم - كما 
قال ب���ول ريكور- مينح اأق���ل من االأ�شل 
/ والر�ش���م اأي�شا يعيد بن���اء الواقع على 

ا�شا�س اأبجدية ب�شرية حمدودة .

ناي �صبايا الفردو�س

�سعر: اأديب كمال الدين

ناجح املعموري

اأربع ق�صائد ُحّب
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بغداد / عامر م�ؤيد 

واقام����ت نقابة الفنانني العراقيني 
اجلدي����د  بالكت����اب  احتف����االت 
�سنة ٢٠٢٢"  العراقية  "ال�س����ينما 
للكاتب والناقد ال�سينمائي مهدي 

عبا�س.
بح�س����ور  االحتفالي����ة  وج����رت 
نقي����ب الفنان����ني العراقي����ني جبار 
نقاب����ة  احتف����ت  حي����ث  ج����ودي 
عبا�����س  مه����دي  بكت����اب  الفنان����ني 
عل����ى قاعة النقاب����ة وادار اجلل�سة 
بج����دارة عبد العلي����م البناء، ويف 
بداية احلفل ع����رف مقدم اجلل�سة 
ال�س����رة االبداعي����ة للكاتب مهدي 
عبا�س وما ي�سم����ره يف �سفحات 
كتاب����ه اجلديد م����ن عطاء ث����ر وما 

يت�سمن من ف�سول وحماور.
وخ����ال ه����ذا احلف����ل ق����ال عبا�س 

"يف البداي����ة ا�س����كر جهود نقيب 
بدعم����ه  ج����ودي  جب����ار  الفنان����ني 

بال�س����كر  وتق����دم  الدائ����م" 
�س����ركة  الإدارة  والتقدي����ر 

واملتمثل����ة  العراقي����ة  ال�س����ينما 
باملهند�س زيد فا�س����ل يف طباعته 
واثنى على حر�س����هما الكبر على 
تقدمي م����ا يليق م����ن توجيه ودعم 
بظهور كتبه مبظهر الئق ي�ساهي 
م����ا مكت����وب فيه����ا م����ن قيم����ة فنية 

وتاريخية مهمة.
م�س����اركة  اجلل�س����ة  وت�س����منت 
العديد من احل�س����ور الذين كتبوا 
وقدموا مداخ����ات تخ�س الكتاب 
د.عام����ر  �س����ارك  والكات����ب حي����ث 
�سباح املرزوك عميد كلية الفنون 
اجلميل����ة جلامع����ة باب����ل والفنان 
ح�س����ني العكيل����ي والفن����ان الناقد 
ال�سينمائي كاظم ال�سلوم والفنان 

حممد االإمارة.
 والناقد مه����دي عبا�س من مواليد 
بعقوبة / دياىل 1955 وحا�س����ل 
االدب  يف  البكالوريو�����س  عل����ى 

االنكلي����زي من جامع����ة بغداد يف 
الع����ام 1978، واجت����ه للكتابة يف 
النقد ال�سينمائي منذ ال�سبعينيات 
عم����ل  وق����د  املا�س����ي  الق����رن  م����ن 
حمررا ل�سفحة �سينما يف جريدة 
اجلمهورية للفرتة من عام 1991 

ولغاية العام ٢٠٠3.
له عدة موؤلفات يف جمال ال�سينما 

هي:
- دلي����ل الفيل����م الروائ����ي العراقي 

1997
- مو�س����وعة املخرجني العرب يف 

القرن الع�سرين / ٢٠٠٠
- - كتابات يف ال�س����ينما العراقية 

٢٠٠6
- جول����ة م����ع ال�س����ينما الكردية / 

-٢٠٠9
- دلي����ل الفيلم الروائي العراقي / 

٢٠1٠ اجلزء الثاين 

 بغداد / املدى

ك�شفت وثائق بريطانية اأن 
الرئي�س الأمريكي ال�شابق 

ج�رج ب��س اأمر بالبحث 
عن خليفة حمتمل للزعيم 

الفل�شطيني الراحل يا�شر 
عرفات بعد ت�شاعد انتفا�شة 

الأق�شى عام 2001.

ف�س���ل  بع���د  االأمريك���ي  امل�س���عى  ج���اء 
مفاو�س���ات كام���ب ديفيد ع���ام ٢٠٠٠ بني 
ب���اراك،  عم���ار" واإيه���ود  "اأب���و  عرف���ات 
رئي�س احلكومة االإ�س���رائيلية، اإثر تفاقم 
االأو�س���اع يف ال�س���فة الغربي���ة وقط���اع 
غ���زة. ووفق الوثائ���ق، التي اأف���رج عنها 
اأخ���را، توق���ع بو�س مبكرا اأن ي�س���تخدم 

اأريي���ل �س���ارون، ال���ذي خلف ب���اراك يف 
احلك���م، قط���اع غ���زة الإث���ارة الفرق���ة بني 

الفل�سطينيني.
وتتناول الوثائق املباحثات واالت�ساالت 
الت���ي ج���رت ب���ني بريطاني���ا والوالي���ات 
املتحدة بعد �سهور قليلة من دخول بو�س 
وفريق���ه، الذي �س���يطر علي���ه املحافظون 

اجلدد، البيت االأبي�س.
عندم���ا ت���وىل بو����س الرئا�س���ة يف �س���هر 
كان���ت   ،٢٠٠1 ع���ام  الث���اين  كان���ون 
االنتفا�س���ة الفل�س���طينية الثاني���ة، الت���ي 
تفج���رت بع���د اقتح���ام �س���ارون باح���ات 
امل�سجد االأق�سى يوم ٢8 �سبتمرب/اأيلول 

٢٠٠٠، يف اأوجها.

وطالبت اإدارة بو�س الزعيم الفل�س���طيني 
بوقف االنتفا�سة متهيدا لبدء مفاو�سات 
اأمني���ة م���ع اإ�س���رائيل. وا�س���تخدمت حق 
النق�س "الفيتو" الإجها�س م�سروع قرار 
يف جمل����س االأمن ال���دويل يطالب ببحث 
مق���رتح ب���اأن ت�س���كل االأمم املتح���دة ق���وة 
مراقبة حلماية املدنيني الفل�سطينيني يف 

االأرا�سي املحتلة.
وبعد اإجها�س امل�س���روع، جرت مباحثات 
ال���وزراء  بو����س ورئي����س  ب���ني  هاتفي���ة 
ال�س���راع  كان  بل���ر  ت���وين  الربيط���اين 
الفل�س���طيني االإ�س���رائيلي واالأو�ساع يف 
االأرا�س���ي الفل�س���طينية املحتل���ة ق�س���ية 

رئي�سية فيها.
وح�س���ب حم�س���ر املباحثات، ال���ذي كتبه 
جون �س���ويرز �س���كرتر بلر ال�سخ�سي، 
اأبدى رئي�س ال���وزراء الربيطاين "قلقه" 
على عرفات. وقال اإن الزعيم الفل�سطيني 
م���ا ميكن���ه  ح���دود  اأق�س���ى  اإىل  "و�س���ل 
فعله ب�س���كل بن���اء. وهو يعم���ل فقط على 
االحتفاظ مبوقعه". واأ�ساف اأنه "مل يعد 
لديه ما يقدمه اأكرث مما قدم"، يف اإ�س���ارة 

اإىل اأنه قدم كل التنازالت املمكنة.
واأق���ر بو����س م���ا قال���ه بل���ر، ثم و�س���ف 

عرف���ات باأنه "�س���عيف وال منفع���ة منه". 
وك�سف عن اأنه طلب من وكالة املخابرات 
املركزية االأمريكية "�سي اآي اآيه" البحث 
عن خلفاء حمتملني للزعيم الفل�س���طيني. 
غر اأنه قال اإن الوكالة "بحثت يف امل�سهد 
الفل�سطيني بدقة، وخل�ست اإىل اأنه لي�س 

هناك خليفة متاح".
وبع���د نح���و اأرب���ع �س���نوات من امل�س���عى 
االأمريكي، تويف الزعيم الفل�سطيني يوم 
11 نوفمرب/ت�س���رين الث���اين عام ٢٠٠4 
يف فرن�س���ا بع���د ف�س���ل اجله���ود الطبي���ة 
الإنقاذه م���ن نزيف دماغي ب�س���بب ما قيل 
اإنه مادة �سامة اأدخلت اإىل ج�سده. واتهم 
فل�س���طينيون وعرب اإ�س���رائيل باغتياله، 
لكنه���ا اأنك���رت علن���ا اأي���ة م�س���وؤولية ع���ن 

موته.
مل ت�س���ر الوثائ���ق اإىل موق���ف بل���ر م���ن 

م�سعى بو�س للبحث عن خليفة لعرفات.
غر اأن التقيي���م الربيطاين العام، اآنذاك، 
هو اأن وا�س���نطن توؤي���د اأفعال اإ�س���رائيل 
يف التعام���ل مع االنتفا�س���ة، مبا يف ذلك 
ا�س���تهداف اأفراد الدائ���رة االأمنية املقربة 

من عرفات.
امل�شدر: بي بي �شي العربية

من تراث بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــــر

General Political daily

Editor-in-Chief
Fakhri Karim

www.almadapaper.net
Email: info@almadapaper.net
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العمود
الثامن

�س���در عن دار املدى كتاب "اعرتافات بائع كتب" تاأليف �س���ون 
بيث���ل، وفي���ه ي�س���جل املوؤلف وهو �س���احب مكتبة �س���هرة يف 
ا�س���كتلندا جمريات يومه، من حلظة و�سوله اإىل املكتبة حتى 
خروجه منها، وما يقع بني ذلك من ترتيب للرفوف، اأو اإجراء 
للح�س���ابات، اأو جمادالت مع زبائن م���ن هوؤالء الذين يعبثون 
بالكتب وي�ساألونه كثرًا من االأ�سئلة، ثم يغادرون املتجر من 
دون اأن ي�س���رتوا عنوان���ًا واح���دًا. كما ميزج بيث���ل بني هذه 
االأحداث العادية، ال�سخ�س���ية، وبني قراءات واإ�س���ارات اإىل 
مئ���ات الكتب التي قراأها. �س���بق للمدى ان ا�س���درت ل�س���ون 

ييثل كتابه "يوميات بائع كتب".

يتحفنا ر�سام الكاريكاتر الكبر 
خ�سر احلمري �سباح كل يوم 
بلوحة مذهلة تقراأ ما يجري يف 

هذه الباد العجيبة والغريبة، 
م�ستندًا يف ذلك اإىل املهازل التي 

حتيط بنا من كل جانب والتي 
حولت العراق اإىل باد ي�ستبيحها 

الل�سو�س.
والأننا نعي�س ع�سر الكاريكاتر 

بامتياز، فقد قدم لنا خ�سر 
احلمري لوحة معربة عن 

واقعنا وهو يناق�س التعليمات 
التي اأ�سدرتها وزارة الداخلية 

حول حما�سبة اأ�سحاب املحتوى 
الهابط.. ففي و�سط اللوحة 

ن�ساهد �سيا�سيًا من زمن 
التحا�س�س البغي�س،  ي�ساأل هل 

ا�سمه موجود يف قائمة التبليغات 
عن ا�سحاب املحتوى الهابط ؟ 

يف عبارة م�سحكة : "اآين ا�سمي 
موجود؟" . لعلها اأذكى جملة 
تعرب عن الواقع الذي و�سلنا 

اإليه، ت�سريحات اأقرب للهلو�سة، 
وخطاب اإعامى و�سيا�سي اأ�سبه 

ب�سيحات ت�سدر عن م�سرحية 
هزلية ، تكرار ممل خلطابات 

ممجوجة واحاديث م�ستهلكة، 
فقدت �ساحيتها.

منذ ان اخرتع جهابذة ال�سيا�سة 
يف العراق م�سمى دميقراطية 

التوافق الوطني اأ�سبح الف�ساد 
يف باد الرافدين حمميًا بقوة 

القانون وال�ساح، واأ�سبح الفا�سد 
واملرت�سي مدلًا وجنمًا، تفتح له 
الف�سائيات اأبوابها ليقدم درو�سًا 

يف الوطنية والنزاهة حتى 
اأننا فتحنا اأبواب جلنة النزاهة 
الربملانية ليدخلها النائب مثنى 

ال�سامرائي �ساحب ملفات ف�ساد 
املناهج الدرا�سية ، ومل ُيعرف عن 

نظامنا ال�سيا�سي الدميقراطي 
اأّنه �سد الف�ساد، بل على العك�س 

من ذلك، هو نظام يتيح اأح�سن 
الفر�س لل�سراق واالنتهازيني 

واملتلونني، ليتحولوا بني ليلة 
و�سحاها اإىل اأ�سحاب قنوات 

ف�سائية وم�ساريع جتارية 
وموالت وجامعات واأر�سدة يف 

بنوك اخلارج والنماذج موجودة 
داخل قبة الربملان ومبختلف 

االطياف وال�سعارات .
لوحة ال�سيا�سي هو ي�ساأل عن 

ا�سمه  ، لي�س غريبا على بيئتنا 
ال�سيا�سية ، فنحن نعب�س يف ظل 
�سا�سة حم�سنون �سد النزاهة  .

من املوؤكد اأّن كثرًا من العراقيني 
ي�سعرون باحل�سرة وهم 

ي�ساهدون كاريكاتر خ�سر 
احلمري ، ويتابعون اخبار بلدان 

و�سعوب كثرة تتحرك لتعديل 
اأو�ساعها، فاملواطن العراقي 

يعرف جيدا ان مهمة ال�سيا�سي 
يف دول العامل التي ال ميثل فيها 

النائب دورا كوميديا ، هي اأن 
يرتقي بالعمل ال�سيا�سي، وي�سع 

هموم النا�س حتت املجهر، ، لكننا 
يف هذه الباد نعي�س مع �سيا�سيني 
وم�سوؤولني ميار�سون " فرهودا " 

منظما ، وهم يعرفون جيدا اأن ال 
اأحد �سيحا�سبهم .

يف كل يوم ن�ساهد على 
الف�سائيات مقاطع م�سحكة 

ل�سيا�سيني تتميز ب�سوء التعبر 
واخللّو من اأي جملة نافعة ، لكنها 
يف املقابل جتلب املنفعة لر�سام  " 

م�ساغب " وعبقري مثل خ�سر 
احلمري ، مطلوب منه ان يرفع 
يديه اىل ال�سماء ي�سكر الله ليًا 
ونهارًا على اأن رزقه بهذا النوع 

من ال�س�سا�سة الظرفاء .

ا�سمي  "اآين 
موجود؟" 

اعرتافات بائع كتب

 علي ح�شني

 متابعة / املدى

قالت جنمة هوليوود اإيفا غرين، التي تقا�سي �سركتي اإنتاج ومتويل للح�سول 
على اأجرها عن فيلم مل يكتمل كان من املفرت�س اأن تقوم ببطولته، اإنها لن ت�سنع 
الناجحة هو  االأفام  اأن �سنع  الفنية يف حني  ثانية" يدمر م�سرتها  درجة  "فيلم 
"منهجها". وتقا�سي املمثلة الفرن�سية، التي �ساركت يف اأفام من بينها "كازينو 
فيلمز(  النترن  )واي��ت  �سركة  بوند،  جيم�س  اأف��ام  �سل�سلة  من  رويال" 
فاينان�س(  �سبي�سياليتي  )اإ���س.اإم.���س��ي  و�سركة  ال�سينمائي  ل��اإن��ت��اج 
اأتعاب  اإن��ه  تقول  دوالر  مليون  مبلغ  على  للح�سول  املالية  للخدمات 
اإنتاج الفيلم امل�ستقل )اإيه  تدين بها ال�سركتان لها بعد انهيار م�سروع 
باتريوت( "وطني"، الذي كان من املقرر اأن تلعب فيه دور البطولة. 
ورفعت �سركة االإنتاج دعوى م�سادة على غرين متهمة اإياها باالإخال 
فيلم  ف�سل  يف  بالائمة  غرين  على  ال�سركة  واأنحت  العقد.  ب�سروط 
اخليال العلمي قبل اأن يدخل مرحلة االإنتاج يف اأواخر عام ٢٠19، 

وقالت اإن غرين مل يكن يف نيتها قط خروج هذا الفيلم للنور.
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مهييدي عبا�ييس يوقييع »ال�سييينما العراقييية �سيينة 2022« فيييي نقابيية الفنانيين 

تت�ا�شل احلركة 
ال�شينمائية العراقية 

بعملها الدوؤوب ويف 
خمتلف الن�شاطات 

�ش�اء من خالل العمل 
على �شناعة الفالم او 

رفد املكتبة العراقية 
مبختلف ال�شدارات 
اجلديدة فيما يخ�س 

ال�شينما.

وثائييق بريطانييية: بو�ييس �سعييى للتخل�ييس ميين يا�سيير عرفييات

بغداد / املدى

منظمة  يف  املعنية  اللجنة  اأعلنت 
ال��و���س��ع  اأن  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة 
ال  »ك��وف��ي��د-19«  ملر�س  بالن�سبة 
تيدرو�س  وي�سر  وبائيا.  ي��زال 
اأده����ان����وم غ��ي��ربي�����س��و���س امل��دي��ر 
اإىل  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  العام 
التاجي  ال��ف��اي��رو���س  انت�سار  اأن 
امل�����س��ت��ج��د ال ي�����زال مي��ث��ل ح��ال��ة 
ط������وارئ ���س��ح��ي��ة ع���ام���ة، ول��ك��ن 

بكثر"  "اأف�سل  ح��ال��ي��ا  ال��و���س��ع 
مم��ا ك���ان ع��ل��ي��ه ق��ب��ل ع����ام، اأث��ن��اء 
"اأوميكرون"،  متحور  انت�سار 
ويف الوقت نف�سه، و�سف املرحلة 

احلالية باأنها مرحلة انتقالية.
وم������ن ج���ان���ب���ه اأع�����ل�����ن ���س��رغ��ي 
ن���ي���ت���ي�������س���وف م�����دي�����ر خم��ت��رب 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��ي��وي��ة وع��ل��م 
االأحياء الدقيقة وعلم الفايرو�سات 
اأن  نوفو�سيبر�سك  جامعة  يف 
اإبقاء منظمة ال�سحة العاملية �سفة 

الوباء ي�سر اإىل اأن "كوفيد-19" 
اأك����رث من  م��ن��ت�����س��را يف  ي����زال  ال 
وي�سيف،  ال��ع��امل.  ب��ل��دان  ن�سف 
اأن  بيد  تتناق�س،  كوفيد  ع��دوى 
الوفيات ب�سببه اعلى من الوفيات 
ب�سبب فايرو�س االإنفلونزا، وهذا 
روبيكون  نتجاوز  مل  اأننا  يعني 

الوباء )نقطة الاعودة(.
ب�سبب  ال��وف��ي��ات  "عدد  وي��ق��ول: 
باملئة،   ٠.٠5 ي��ع��ادل  االإنفلونزا 
ب�سبب  ال��وف��ي��ات  ع���دد  ح���ني  يف 

ه��و  "كوفيد-19" 
باملئة،   ٠.4-٠.٢

اأي اأعلى تقريبا 
مب���ق���دار اأرب����ع 

مرات".
وم������ن ج��ان��ب��ه 
اأع�������ل�������ن ع�����امل 

ال���ف���اي���رو����س���ات 
األ������ك�������������س������ن������در 

ل�����وك�����ا������س�����ي�����ف، 
الع�سو املرا�سل يف 
اأك��ادمي��ي��ة ال��ع��ل��وم 
ال��رو���س��ي��ة، ان��ه قد 
منظمة  بيان  ي�سر 

اإىل  العاملية  ال�سحة 
ب��داي��ة ن��ه��اي��ة اجل��ائ��ح��ة، 

ال  والوفيات  االإ�سابات  اأن  مع 
تزال مرتفعة، ما يوؤثر يف حياتنا 

اليومية.
هوبكنز،  جونز  جلامعة  ووف��ق��ا 
اأكرث  �سنوات  ثاث  خال  �سجلت 
ب�  اإ�سابة  حالة  مليون   67٠ من 
"كوفيد-19"، واأودى الفايرو�س 
ي��ق��رب م��ن 7 مايني  م��ا  ب��ح��ي��اة 

�سخ�س يف العامل.

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العامة لاأنواء اجلوي���ة العراقية حالة 
الطق�س لهذا الي���وم )االأربعاء( حيث اأكدت اأن الطق�س 
يف املنطقة الو�سطى �سيكون �سحوا مع بع�س الغيوم 
املتفرق���ة، ودرج���ات احل���رارة ترتفع قليا ع���ن اليوم 
ال�س���ابق، اأم���ا مناط���ق اإقلي���م كرد�س���تان وماجاورها 
فالطق�س �س���يكون ممطرا، ودرجات احل���رارة معادلة 
للي���وم ال�س���ابق، فيم���ا �س���يكون الطق����س يف املنطق���ة 

اجلنوبية �سحوا ودرجات احلرارة ترتفع قليًا.
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C°  9 -C°  17 الرمادي/        C°  8 -    C° 13   /امل��شل

علماء الفايرو�شات يعلن�ن عن »بداية النهاية« 
املحتملة ل�باء ك�رونا

اإيفا غرين: متثيل »فيلم درجة 
ثانية« تدمري مل�شريتي الفنية
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