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م�صوؤول اإيراني رفيع يزور بغداد
 متابعة: المدى

ي���زور عل���ي �ش���مخاين، امني املجل����س الأعل���ى للأم���ن القومي، الع���راق، بعد 
ال�شني ودولة المارات العربية املتحدة.  وبح�شب الوكالة الإيرانية الر�شمية 
للأنب���اء ف���اأن "الع���راق باعتب���اره ال�شريك التج���اري الثاين لإي���ران، �شيكون 

وجهة ال�شفر التالية للأدمريال علي �شمخاين بعد ال�شني والإمارات".
واأ�شاف���ت الوكال���ة، اأن "الزيارة �شتتن���اول حمادثات ح���ول تعزيز املبادلت 
التجاري���ة وت�شهيل التعاون البنكي وح���ل بع�س التحديات الأمنية املفرو�شة 

على العلقات بني البلدين والإ�شراع يف تنفيذ التفاقيات القت�شادية".

بغداد/ ح�صين حاتم

م����ع كل عام من اق����راب �سهر رم�سان 
تبداأ اأ�سع����ار املواد الغذائية بالرتفاع 
عل����ى  املواطن����ن  اقب����ال  م����ع  تزامن����ا 
ال�س����واق املحلية، فيم����ا تعزو وزارة 
التجارة ذل����ك الرتف����اع اىل الحتكار 

من قبل التجار.
وقال املتحدث با�س����م وزارة الداخلية 
"ال����وزارة �ستنف����ذ  اإن  املحن����ا،  خال����د 
خط����ة م����ع قرب حل����ول �سه����ر رم�سان 
املبارك، تتمثل بالقيام بحملة تفتي�ش 
للأ�س����واق واملحال التجاري����ة"، لفتًا 
مراقب����ة  ت�سم����ل  "احلمل����ة  اأن  اإىل، 
الأ�سواق واملخازن لأجل احلفاظ على 
ا�ستقرار الأ�سع����ار طيلة �سهر رم�سان 

املبارك".
م����ن  "واح����دًا  اأن  املحن����ا،  واأ�س����اف 
واجب����ات وزارة الداخلي����ة ومديري����ة 
مكافحة اجلرمية املنظمة هو مكافحة 

الحتكار والتلعب بالأ�سعار".

مكافح����ة  "مف����ارز  اأن  اإىل  واأ�س����ار، 
اجلرمية القت�سادي����ة تن�سط يف مثل 
هذه الأوق����ات لتعقب املخالفن واإلقاء 
القب�ش على املتلعبن باأ�سعار املواد 
الغذائية لتخاذ الإجراءات القانونية 

بحقهم".
م����ن جهت����ه، يق����ول مدير ع����ام ال�سركة 
التابع����ة  احلب����وب  لتج����ارة  العام����ة 
ل����وزارة التج����ارة حي����در ن����وري، اإن 
قبل  تبداأ  العراقي����ة  العوائل  "جمي����ع 
�سهر رم�سان بالإقب����ال على ال�سواق 
املحلية ب�سكل مكثف مما يدفع التجار 
اىل احت����كار امل����واد الغذائي����ة وتب����داأ 
الأ�سع����ار بالرتفاع ما يقلل املعرو�ش 

ويحدث ارتفاعا اأكرب".
نف�س����ه  الوق����ت  "يف  ن����وري،  وتاب����ع 
احلرب الرو�سية – الأوكرانية رفعت 
اأ�سعار املواد الغذائية ولها تاأثرياتها، 
وفرن����ا  التج����ارة  وزارة  يف  ونح����ن 
كافة الكمي����ات اللزمة لل�سلة الغذائية 
لتوزيع ح�ستن للمواطنن قبل �سهر 

رم�سان ونتوقع اأن ت�ساهم بتخفي�ش 
اأ�سع����ار امل����واد الغذائي����ة يف ال�س����وق 

ب�سكل كبري".
التج����ارة  "وزارة  اأن  اإىل  واأ�س����ار 
حري�س����ة على توف����ري ح�سة الطحن، 
ل����دى  عاملي����ة،  اأزم����ة  وج����ود  رغ����م 
جمي����ع ال����وكلء، واملجل�����ش الوزاري 
للقت�س����اد اتخذ يف ال�ساعات املا�سية 
ق����رارات مهم����ة م����ن بينه����ا رف����ع �سعر 
األ����ف دين����ار   725 اإىل  ط����ن احلنط����ة 
اعتب����ارًا من 1 ني�سان موعد بدء ت�سلم 

املح�سول املنتج من املزارعن".
"املجل�����ش  اأن  اىل،  ن����وري  ولف����ت 
ق����رر كذلك عل����ى دع����م وزارة التجارة 
لتهيئ����ة خزي����ن �سراتيج����ي ب�سراء 3 
ملي����ن طن م����ن احلنط����ة امل�ستوردة 
وتخ�سي�ش 100 مليون دولر ل�سراء 
والق����رارات  عاج����ل  ب�س����كل  احلنط����ة 
رفعت اإىل جمل�ش الوزراء للت�سويت 

عليها".
�سع����ر احلنط����ة  "رف����ع  اأن  واو�س����ح، 

امل�سوق����ة هدف����ه دع����م الف����لح خا�س����ة 
مع ارتف����اع اأ�سعارها عاملي����ًا اإىل 530 
دولرًا للط����ن الواح����د، والأم����ر مه����م 
وتوف����ري  الزراع����ة  عل����ى  لت�سجيع����ه 

كميات منها للحاجة املحلية".
بال�س����اأن  الباح����ث  يق����ول  ب����دوره، 
القت�س����ادي �سياء املح�س����ن، انه "مع 
ملحظ����ة التزام عدد كب����ري من التجار 
اللكروني����ة  املن�س����ة  اإىل  بالدخ����ول 
لإجن����از املعاملت التجاري����ة ارتفعت 

مبيعات البنك املركزي العراقي".
واأ�س����اف املح�س����ن، اأن "ذل����ك يوؤ�س����ر 
وجود التزامات مقابلة لتوريد ال�سلع 
واملنتج����ات اىل ال�س����وق املحلية، هذا 
ال�سع����ار  بانخفا�����ش  �ساه����م  الم����ر 
ال�سه����ر  اىل  قيا�س����ا   12% بن�سب����ة 
م����ع كونه����ا ن�سب����ة  الثلث����ة املا�سي����ة 
�سئيلة قيا�سا بارتف����اع ال�سعار الذي 

ح�سل يف بداية الأزمة".
املحلي����ة  "ال�س����واق  اأن  اإىل  واأ�س����ار، 
حتتاج اىل وقت اخر لن�سهد انخفا�سا 

وامل����واد  ال�سل����ع  اأ�سع����ار  يف  اأك����رب 
الغذائية".

وتاب����ع، "لك����ن مع ه����ذا تبق����ى م�سكلة 
ي�ستط����ع  ال����ذي مل  امل����وازي  ال�س����وق 
البن����ك املرك����زي العراق����ي واجله����ات 
الرقابي����ة ال�سيط����رة علي����ه خا�س����ة ما 
يتعل����ق بت�سوية املعام����لت التجارية 
مع اإيران ب�سبب احل�سار القت�سادي 
املفرو�����ش عليه����ا م����ن قب����ل الوليات 

املتحدة الأمريكية".
اىل  "نحت����اج  املح�س����ن،  وا�ست����درك 
جه����د اأكرب من هذه اجله����ات ومعاقبة 
املتلعب����ن بال�سوق امل����وازي والذين 
ل����دى  القت�س����ادي  الرع����ب  يبث����ون 

العائلة العراقية".
واأو�سح، "يج����ب األ نن�سى ان تب�سع 
العائل����ة العراقي����ة يف �سه����ر رم�س����ان 
ترتف����ع المر الذي ي����وؤدي اىل ارتفاع 
ال�سع����ار له����ذه امل����واد، بالت����ايل فاإننا 
هنا بحاج����ة اىل ح�سور ثقافة جديدة 

تتعلق بر�سيد ال�ستهلك".

خطة اأمنية مكثفة لمنع ارتفاع االأ�صعار خالل رم�صان
 بغداد/ المدى

ك�سف رئي�ش جمل�ش ال���وزراء حممد �سياع ال�سوداين عن و�سع خطة لت�سجيع 
ال�ستثم���اري الداخلي واخلارجي، لفتًا اإىل اأن الفر�س���ة مواتية لإطلق حملة 

وطنية �ساملة للبناء والإعمار وتطوير اخلدمات يف كل اأنحاء البلد.
وذك���ر ال�سوداين بح�سب ما من�س���ور على املوقع الر�سمي للحكومة، "مترُّ علينا 
ه���ذه الأي���ام الذك���رى الع�سرون ل�سق���وط النظ���ام الديكتات���وري ال�سابق، الذي 
كان نتيج���ة لعقود من القم���ع وال�ستبداد و�س���وء الإدارة، وحماولت التجاوز 

والعتداء داخليًا وخارجيًا".
واأ�س���اف، اأن���ه اآن "الأوان لت�سمي���د اجل���روح والنطلق نح���و م�ستقبل زاهر 

ل�سعب ي�ستحق كل اخلري".
م ال�سهداء من  ى وق���دَّ واأ�س���ار ال�س���وداين، اإىل اأن "�سعبن���ا قد �سرب كثريًا و�سحَّ
اأج���ل حترير الإن�س���ان والأر�ش من رج�ش الإرهاب وال�ستب���داد، وا�ستطاع اأن 
ي�سوغ د�ستورًا جعل الإن�سان العراقي )رجًل وامراأة( حموَره الأ�سا�سي، وفتح 
الطريق اأمام بناء دولة املواطنة، و�سمن �سيادة البلد وا�ستقللها ووحدتها".

وب���ن، اأن "�سعبن���ا بانتظار النه�س���ة التي يرى �سروطها متوف���رة يف بلده. ل 
تعوزن���ا املوارد الب�سرية اأو الكفاءات العلمي���ة، ول تنق�سنا الرثوات الطبيعية 

وغري الطبيعية، واملوقع اجلغرايف".
واأو�س���ح ال�س���وداين، اأن "م���ا ينق�سن���ا هو و�س���ع اخلطط العلمي���ة والربامج 

العملية، وتنفيذها بحزم يف كل املجالت".
وحت���دث، عن و�س���ع "برنامج متكامل ملعاجلة اأكرث امل�س���اكل اإحلاحًا، وحتركنا 

منذ اللحظة الأوىل لإزالة العقبات".
 التفا�صيل �س2

ال�صوداني: و�صعنا خططًا لال�صتثمار

 بغداد/ المدى

خ�س���ر منتخبنا ال�سبابي، اأم����ش ال�سبت، نهائي كاأ����ش اآ�سيا اأمام 
نظريه الأوزبكي ليحل ثانيًا يف البطولة.

ولع���ب منتخبن���ا املب���اراة الأم����ش م���ع م�سي���ف البطول���ة فري���ق 
اأوزبك�ست���ان على ملعب ميلي �ستاديوم و�سط ح�سور جماهريي 

كبري.
وانته���ى ال�س���وط الأول بالتع���ادل ال�سلب���ي، ويف ال�سوط الثاين 
ح���اول منتخبن���ا اأن يب���ادر للت�سجي���ل حت���ى �سنح���ت ل���ه فر�س���ة 
ذهبية ا�ساعه���ا اللعب عبد القادر اأيوب ال���ذي انفرد باحلار�ش، 
فيم���ا �سهدت 27 م���ن ال�سوط الث���اين ت�سجيل الفري���ق الأوزبكي 
هدف���ه الوحي���د عن طري���ق �سرب���ة جزاء نفذه���ا لعب���ه عمر علي 

رحمونالييف.
وبع���د ذلك اأجرى مدرب منتخبن���ا عماد حممد عددًا من التبديلت 

باأمل تعديل النتيجة التي بقيت على حالها.
وق���ال اللع���ب حي���در عبد الك���رمي بعد املب���اراة، اأن الع���راق كان 
ه���و الأف�سل يف النهائ���ي، مباركًا لأوزبك�ستان الف���وز، موؤكدًا ان 

التعوي�ش �سيكون يف كاأ�ش العامل.

منتخبنا ال�صبابي يخ�صر 
نهائي اآ�صيا

توجه الإقرار الموازنة قبل عطلة 
العيد بعد تقليل العجز

 بغداد/ فرا�س عدنان

ي�ستعد الربملان للم�سي باإجراءات ت�سريع قانون 
املوازن���ة، ويوؤك���د ن���واب اأن عملي���ة الت�سوي���ت 
ق���د حت�س���ل قبل عطل���ة عي���د الفطر، بع���د اإجراء 
مراجع���ة على جميع الفقرات ومقارنتها باملنهاج 
الوزاري حلكومة حممد �سياع ال�سوداين، لكنهم 
حتدث���وا عن رغب���ة يف الإ�س���راع باملناق�سات مع 
اإجراء بع�ش التعديلت ال�سرورية بهدف تقليل 

ن�سبة العجز واإبقائها لثلث �سنوات.
وق���ال النائ���ب هات���ف ال�ساع���دي، اإن "م�س���روع 
قان���ون املوازن���ة قد و�س���ل ر�سمي���ًا اإىل الربملان 
ال���ذي �سيعقد جل�سة خ���لل الأ�سبوع احلايل من 

اأجل عر�سها للقراءة الأوىل".
وتاب���ع ال�ساعدي، اأن "الق���راءة الأوىل لن ت�سهد 
مناق�س���ات اإمن���ا جم���رد اإط���لع الن���واب على ما 
ت�سمن���ه م�س���روع احلكوم���ة وبعدها يح���ال اإىل 
اللجنة املعنية وهي اللجنة املالية ومعها اللجان 

ال�ساندة".
واأ�س���ار، اإىل اأن "ه���ذه املوازن���ة �س���وف تك���ون 
لث���لث �سنوات، وهي خطوة جيدة اأقدمت عليها 
احلكوم���ة وج���اءت بالتفاو����ش والتفاه���م م���ع 
الكتل ال�سيا�سية ل�سم���ان ال�ستقرار القت�سادي 
الأول  للع���ام  "املوازن���ة  ان  موؤك���دًا  وامل���ايل"، 
�ستك���ون ملزم���ة للحكوم���ة، الت���ي باإمكانه���ا اأن 
جتري تعدي���لت على املوازن���ة للعامن املقبلن 
ب�سرط اأن تنال هذه التعديلت موافقة الربملان".
وب���ن ال�ساع���دي، اأن "الع���راق كان يع���اين م���ن 
م�س���كلت كب���رية يف كل عام عند اإق���رار املوازنة 
وه���و م���ا يت�سب���ب بتاأخريه���ا اأو اأنن���ا من���ر يف 
�سن���وات م���ن دون متريره���ا كما ح�س���ل 2022 

و2020 و2022".
"ال�س���ارع ينظ���ر اإىل املوازن���ة  ولف���ت، اإىل اأن 
باأهمية كبرية للغاية لأنها امل�سوؤولة عن ت�سيري 

عجلة القت�ساد الوطني وتن�سيطه".
 التفا�صيل �س3

 بغداد/ تميم الح�صن

الح���د  الي���وم  الن���واب  يب���داأ جمل����ش 
قان���ون  م�س���روع  عل���ى  بالت�سوي���ت 
الإط���ار  م���ن  املدع���وم  النتخاب���ات 
الق���وى  اعرا����ش  و�س���ط  التن�سيق���ي 
املدني���ة وغمو����ش يف موق���ف التي���ار 

ال�سدري.
وقبل وق���ت ق�سري من جل�س���ة الربملان 
الت���ي يفر����ش ان تعقد قب���ل منت�سف 
نهار اليوم، فان "الإطار" مازال م�سرًا 
على "�سان���ت ليغو" ب�سيغت���ه امل�سددة 
باحتم���ال  تلميح���ات  وهن���اك   .1.9
موافقة جزء من النواب امل�ستقلن على 
"ح���ل و�سط" فيما ل���و قررت الأحزاب 
الكب���رية الراج���ع ع���ن بع����ش النقاط 

اخللفية يف القانون.
دع���وات  حمتج���ون  اأطل���ق  باملقاب���ل 

حت�سي���د �سد القان���ون ع�سي���ة متريره 
عل���ى ان ي�ستم���ر الت�سعي���د وي�ستهدف 
بالتحدي���د الن���واب املوؤيدي���ن لن�سخ���ة 

التحالف ال�سيعي.
ويحاول الإطار التن�سيقي ان ي�ستعجل 
ح�س���م القانون بعد تاأجيل وتردد لأكرث 
من مرة خوفا من انقلب ال�سارع �سده 
وا�ستفزاز مقتدى ال�س���در زعيم التيار 

ال�سدري.
لقان���ون  الن�سخ���ة اجلدي���دة  وتن�س���ف 
النتخاب���ات نظ���ام الدوائ���ر املتع���ددة 
الت���ي دعمه���ا ال�س���در يف النتخاب���ات 
الخ���رية وحقق حينه���ا 73 مقعدًا قبل 

ان ي�ستقيلوا ال�سيف املا�سي.
يق���ول �سيا�سي قريب م���ن "الإطار" يف 
حديث ل�)امل���دى( ان التحالف ال�سيعي: 
"يري���د ان يحق���ق منج���زا يف الربمل���ان 
م���ع قّل���ة الت�سريعات يف ه���ذه الدورة، 

النتخاب���ات". قان���ون  متري���ر  ع���رب 
وا�س���اف ال�سيا�س���ي ال���ذي طل���ب عدم 
ن�سر ا�سمه ان الإطار التن�سيقي: "يعلم 
جي���دا ان النتخابات لن جت���رى العام 
احل���ايل �س���واء املحلي���ة او الت�سريعية 

لأ�سباب عدة".
وع���ن تل���ك الأ�سب���اب يق���ول: "ا�ساف���ة 
للرتيب���ات املالي���ة والفني���ة ملفو�سي���ة 
اىل  حتت���اج  ق���د  الت���ي  النتخاب���ات 
املتبقي���ة  اأ�سه���ر   6 م���ن  اأك���رث  وق���ت 
للموع���د املفر����ش لنتخابات جمال�ش 
املحافظ���ات، فان هن���اك جوانب اخرى 

�سيا�سية".
انتخاب���ات  "اقام���ة  قائ���ًل:  ومي�س���ي 
حملي���ة �سي�سع الإط���ار التن�سيقي امام 
مطل���ب اخ���ر وه���و اج���راء انتخاب���ات 

مبكرة وهو غري م�ستعد لذلك".
 التفا�صيل �س3

البرلمان ي�صوت اليوم على قانون 
االنتخابات بدون اتفاق

 اأربيل/ المدى

اختت����م م�ساء ي����وم اأم�ش، معر�ش 
اربي����ل الدويل للكت����اب يف دورته 
ال�����15، بفعالي����ات ثقافي����ة وفني����ة 
ال����ذي  احل����دث  مب�ست����وى  تلي����ق 

ا�ستمر ل�11 يومًا.

ولق����ى املعر�����ش جناح����ا كب����ريا، 
م����ن خ����لل م�سارك����ة دور الن�س����ر 
العراقي����ة والعربي����ة والجنبي����ة، 
الت����ي تخط����ى عدده����ا 350 دارًا، 
العلم����ي  الهتم����ام  ع����ن  ف�س����ل 

الوا�سع.
 كذل����ك حظ����ي املعر�����ش باهتم����ام 

زارت����ه  فق����د  كب����ري،  ر�س����مي 
مرموق����ة،  �سيا�سي����ة  �سخ�سي����ات 
وقام����ات ثقافي����ة كب����رية، وطني����ة 

وعربية ودولية.
رئي�����ش  املعر�����ش  افتت����ح  حي����ث 
الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب 
م�سعود بارزاين وكان معه رئي�ش 

فائ����ق  الأعل����ى  الق�س����اء  جمل�����ش 
زي����دان ورئي�ش ال����وزراء الأ�سبق 

اإياد علوي.
جل�����ش  النقا�����ش،  م�ساح����ة  ويف 
الع�سرات من املثقف����ن واملفكرين 
ال�سيا�سين  واملوؤثرين  واملبدعن 
يف  حت����اوروا  والجتماعي����ن، 

مو�سوع����ات عدي����دة طيل����ة اي����ام 
املعر�ش.

كما قدم منه����اج املعر�ش فعاليات 
العمري����ة،  الفئ����ات  ملختل����ف 
وبالأخ�����ش الطف����ال، ول�سرائ����ح 
وت�سمن����ت  متنوع����ة،  اجتماعي����ة 
ثقافي����ة  فعالي����ات  املعر�����ش  اأي����ام 
وفني����ة واأدبي����ة لق����ت ا�ستح�سان 
اجلمه����ور وزادت احلدث الثقايف 

فائدة ومتعة.
وحتدث امل�سارك����ون يف املعر�ش 
عن جناح����ه واأهمي����ة ا�ستمراره، 
ال����دورة  انتظاره����م  واأك����دوا 
القادمة، واأ�سادوا بح�سن التنظيم 
والن�سيابية يف عر�ش الفعاليات 
والدخ����ول اإىل املعر�ش، و�سددوا 
ه����ذا  ا�ستم����رار  �س����رورة  عل����ى 
الن�ساط الثق����ايف الذي يعّد الأبرز 

يف اإقليم كرد�ستان.
�سهد الي����وم الأخري ملعر�ش اأربيل 
ال����دويل للكت����اب جمه����ورًا كبريًا، 
وفعالي����ات فنّية واأدبي����ة خمتلفة، 
بالإ�ساف����ة اإىل حف����ل اخلتام الذي 
اأحي����اه الفنان “ريا�����ش عثمان”، 

والفنانة “فاتن اأحمد«.
وكان����ت هذه ال����دورة من املعر�ش 
قد جاءت بعد توقف لثلثة اأعوام 
ب�سبب الأزم����ة ال�سحية وانت�سار 

فايرو�ش كورونا.

فعاليات اأدبية ون�صاطات فنية ا�صتمرت 11 يومًا

اأربيل تختتم معر�ض الكتاب الدولي 
بح�صور جماهيري غفير

بعد�شة: محمود روؤوف

 اربيل/ المدى

ا�ستقب���ل الأ�ست���اذ فخ���ري ك���رمي، رئي����ش موؤ�س�س���ة 
)امل���دى( للإع���لم والثقافة والفن���ون، اأم�ش يف منزله 
باأربي���ل،  فيلي���ب هولز ابف���ل القائم باأعم���ال ال�سفارة 
الأملاني���ة وال�سيدة اإمييلي وورل���د مديرة  معهد غوته 
الثق���ايف، والوفد املرافق لهما. وتناول اللقاء النجاح 
الكبري الذي لق���اه معر�ش اأربيل الدويل للكتاب، مبا 

ت�سمن���ه من ح�سور كبري وفعاليات متنوعة وعديدة، 
عك�ست اهتمام العراقي���ن بالثقافة والفن، كما تناول 
اللقاء الواقع الثقايف يف العراق، و�سرورة الهتمام 
ب���ه، وتعزي���ز اأن�سطت���ه مب���ا يخ���دم تط���ور املجتم���ع 
العراقي، واأكد اجلانبان على اأهمية موا�سلة التعاون 
ب���ن موؤ�س�سة )املدى( ومعهد غوت���ه، وتعزيز التبادل 
الثقايف بن العراق واأملاني���ا. ورافق ال�سفري الأملاين 

ومديرة معهد غوته عدد من العاملن يف املعهد.  

 فخري كريم ي�صتقبل القائم باأعمال ال�صفارة 
االألمانية ومديرة معهد غوته الثقافي
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طبعت مبطابع موؤ�ش�شة املدى لالعالم والثقافة والفنون

 بغداد/ المدى

ك�شف رئي����س مجل�س ال���وزراء محمد 
�شي���اع ال�شودان���ي ع���ن و�ش���ع خط���ة 
الداخل���ي  اال�شتثم���اري  لت�شجي���ع 
والخارج���ي، الفت���ًا اإل���ى اأن الفر�ش���ة 
وطني���ة  حمل���ة  الإط���الق  مواتي���ة 
وتطوي���ر  واالإعم���ار  للبن���اء  �شامل���ة 
الخدم���ات في كل اأنح���اء البالد. وذكر 
ال�شودان���ي بح�ش���ب م���ا من�ش���ور على 
"تم���رُّ  للحكوم���ة،  الر�شم���ي  الموق���ع 
علين���ا هذه االأي���ام الذك���رى الع�شرون 
الديكتات���وري  النظ���ام  ل�شق���وط 
ال�شاب���ق، الذي كان نتيج���ة لعقود من 
االإدارة،  و�ش���وء  واال�شتب���داد  القم���ع 
واالعت���داء  التج���اوز  ومح���اوالت 
داخلي���ًا وخارجيًا". واأ�ش���اف، اأنه اآن 
واالنطالق  الجروح  لت�شميد  "االأوان 
نح���و م�شتقب���ل زاهر ل�شع���ب ي�شتحق 
كل الخي���ر". واأ�ش���ار ال�شودان���ي، اإلى 
ى  اأن "�شعبن���ا ق���د �شب���ر كثي���رًا و�شحَّ
تحري���ر  اأج���ل  م���ن  ال�شه���داء  م  وق���دَّ
االإن�ش���ان واالأر�س من رج�س االإرهاب 
ي�ش���وغ  اأن  وا�شتط���اع  واال�شتب���داد، 
د�شتورًا جعل االإن�شان العراقي )رجاًل 
وام���راأة( مح���وَره االأ�شا�ش���ي، وفت���ح 
الطري���ق اأم���ام بن���اء دول���ة المواطنة، 
وا�شتقالله���ا  الب���الد  �شي���ادة  و�شم���ن 

ووحدتها".
وبي���ن، اأن "�شعبن���ا بانتظ���ار النه�شة 
ف���ي  متوف���رة  �شروطه���ا  ي���رى  الت���ي 
ب���الده. ال تعوزن���ا الم���وارد الب�شري���ة 
تنق�شن���ا  وال  العلمي���ة،  الكف���اءات  اأو 
الث���روات الطبيعية وغي���ر الطبيعية، 
واأو�ش���ح  الجغراف���ي".  والموق���ع 
ال�شودان���ي، اأن "ما ينق�شنا هو و�شع 
الخط���ط العلمي���ة والبرام���ج العملية، 

وتنفيذها بحزم في كل المجاالت".
وتحدث، عن و�ش���ع "برنامج متكامل 

اإلحاح���ًا،  الم�ش���اكل  اأكث���ر  لمعالج���ة 
وتحركنا من���ذ اللحظة االأول���ى الإزالة 
المال���ي  الف�ش���اد  وكان  العقب���ات، 
واالإداري اأحده���ا، وله���ذا بادرن���ا منذ 
االأيام االأولى اإلى مالحقته وا�شتهداف 
مراكزه واأدواته اأينما كانت". واأعرب 
ال�شودان���ي عن تطلع���ه ل�"م�شاعدة كل 
دوائ���ر  ف���ي  والحري�شي���ن  الخيري���ن 
اإل���ى  للوق���وف  وخارجه���ا،  الدول���ة 
جان���ب الدول���ة وموؤ�ش�شاته���ا في هذه 
المواجه���ة الت���ي ال تق���ل خط���ورة عن 
االإره���اب". واأكد العزم، عل���ى "اإعادة 
بن���اء الع���راق �شم���ن روؤي���ة وا�شحة 
المعال���م، وخريط���ة طري���ق مر�شومة 

ترتكز على عدة مراحل".
ون���وه ال�شوداني، اإلى ب���دء "المرحلة 
االأول���ى بح�ش���د طاق���ات الدول���ة نحو 
االقت�ش���ادي  واالإ�ش���الح  البن���اء 

ومحارب���ة الفقر، كم���ا اأو�شحناها في 
برنامجن���ا الحكوم���ي ال�شام���ل ال���ذي 
والمرحل���ة  االأولوي���ات،  في���ه  حددن���ا 
االقت�شادي���ة  التنمي���ة  ه���ي  الثاني���ة 

والب�شرية والع�شكرية واالأمنية".
والم�شائ���ب  "المح���ن  اأن  ويوا�ش���ل، 
الت���ي واجهه���ا ال�شع���ب العراقي، بكل 
مكونات���ه الكريمة، زادت���ه اإيمانًا، واإن 
هويت���ه العراقي���ة هي الرب���اط المتين 
ال���ذي يج���ب التم�ش���ك ب���ه. وال يمك���ن 
للهوي���ات الفرعية اأن تك���ون بدياًل عن 
الهوي���ة الوطني���ة والخيم���ة العراقية 

الجامعة".
"العم���ل  اإل���ى  ال�شودان���ي،  ويتطل���ع 
والتع���اون الجاّدين م���ع جميع الدول 
الدولي���ة؛  والمنظم���ات  ال�شديق���ة 
لتج���اوز التحدي���ات الم�شترك���ة الت���ي 
يواجهه���ا الكوكب على �شعي���د البيئة 

والمن���اخ وظاه���رة الت�شح���ر وتزايد 
العوا�ش���ف الرملية واالأتربة، ونق�س 
المي���اه وارتف���اع درج���ات الح���رارة، 
التل���وث واالأمرا����س  وتزاي���د ن�شب���ة 

وزيادة الفقر وتدني الخدمات".
ونب���ه، اإلى "خطورة ه���ذه التحديات، 
ون�شعى ل�شناعة ال�شراكات والتكاتف 
بين الدول لمواجهتها. والعراق يفتح 
ذراعي���ه لكل عالقة طيب���ة و�شراكة في 
االأم���ن اأو االقت�شاد اأو البيئة". و�شدد 
ال�شوداني، على "الحاجة الما�شة اإلى 
تنويع م�شادر الدخل، وعدم االعتماد 
عل���ى اإي���رادات النفط كم�ش���در وحيد 
تقريب���ًا لتغطية نفق���ات الموازنة، وال 
ب���د م���ن تفعي���ل الزراع���ة وال�شناع���ة 
وغيره���ا".  والتج���ارة  وال�شياح���ة 
واأف���اد، ب�اأنه "و�شعنا خططا لت�شجيع 
والخارج���ي  الداخل���ي  اال�شتثماري���ن 

وفتحن���ا االأب���واب اأم���ام الم�شتثمرين 
واأ�شح���اب الم�شاري���ع، �شم���ن خط���ة 
مدرو�ش���ة وفر����س م�شجع���ة". وتابع 
االإعم���ار  "حرك���ة  اأن  ال�شودان���ي، 
واال�شتثم���ار �شتحت���اج اإل���ى مزيد من 
االأي���دي العامل���ة المدرب���ة وبناء مزيد 

من القدرات".
"اإط���الق  اإل���ى  ال�شودان���ي،  واأ�ش���ار 
برنامج متطور ف���ي هذا المجال با�شم 
برنامج الري���ادة لم�شاعدة ال�شباب في 
ك�شب الخبرات والمهارات الالزمة من 
دون اأن نن�شى بناء القدرات الع�شكرية 
ال  "التنمي���ة  اأن  وراأى،  واالأمني���ة". 
تتحق���ق اإال م���ن خ���الل اال�شتقراري���ن 
واال�شتق���رار  والخارج���ي،  الداخل���ي 
الداخلي يعني �شيادة القانون وح�شر 
ال�شالح بيد الدولة، فلن نقبل اأن يكون 
هناك �شالٌح خ���ارج الموؤ�ش�شة االأمنية 

والع�شكرية التابعة للدولة".
وي�شتر�شل ال�شوداني، اأن "اال�شتقرار 
ال�ش���راكات  بن���اء  يعن���ي  الخارج���ي 
موق���ع  اإنَّ  اإذ  والدولي���ة.  االإقليمي���ة 
العراق ال�شتراتيج���ي وثقله االإقليمي 
ووفرة م���وارده وتاأثيره ف���ي اقت�شاد 
العال���م، يمنحه القدرة عل���ى لعب دور 
كبي���ر يتنا�شب مع حجَم���ه الحقيقي". 
وذك���ر، اأن "عالق���ات الع���راق الطيب���ة 
مع الدول ال�شقيق���ة وال�شديقة، مهَّدت 
الطريق لبناء �شراكات ثنائية ومتعددة 
االأط���راف مع كثير من دول العالم، وال 
يزال اأمامن���ا كثير من هذه العالقات". 
وم�شى ال�شوداني، اإل���ى اأن "الفر�شة 
مواتي���ة الإط���الق حملة وطني���ة �شاملة 
للبناء واالإعمار وتطوير الخدمات في 
كل اأنح���اء البالد، فبم�شاع���دة ال�شعب 
وال�ش���ركاء واالأ�شدق���اء �شنبني عراقًا 
قوي���ًا قادرًا للعق���ود المقبل���ة، ونحقق 
ذل���ك في خططنا المقبل���ة التي ن�شميها 

)عراق 2050(".
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 ترجمة: حامد اأحمد

وقال����ت منظم����ة االأمم المتح����دة للطفولة 
)اليوني�شي����ف( بح�ش����ب تقري����ر ترجمته 
)الم����دى(، ان اأطفال الع����راق الذين يبلغ 
عدده����م 21 مليون ن�شمة ي�شكلون ن�شف 

تعداد �شكان البلد تقريبا".
واأ�ش����اف التقري����ر، اأن "م����ا يق����ارب م����ن 
ن�شف العدد الكل����ي للمدار�س في البلد ال 

يتوفر فيها ماء نظيف �شالح لل�شرب".
واأ�ش����ار، اإل����ى اأن "هناك ملي����ون طفل هم 
بحاج����ة لم�شاع����دة اإن�شانية وم����ا يقارب 
من مليوني طفل اآخرين هم خارج نطاق 
الدرا�شة الأ�شباب رئي�شية متعلقة بعمالة 

االأطفال".
واأو�ش����ح التقري����ر، اأن "الب����الد واجه����ت 
عل����ى م����ر �شن����وات م�ش����اكل �ش����ح المياه 
م�شحوبة بعوامل التغير المناخي التي 

توؤثر على �شلم واأمن المنطقة".
وبي����ن، اأن "الغ����زو وم����ا ترت����ب عليه من 
عن����ف بع����د ذل����ك، ت����رك الب����الد ف����ي حالة 
فو�ش����ى، في حين ت�شب����ب الف�شاد و�شوء 
االإدارة في اإبطاء جهود اإعادة االإعمار".

واأو�ش����ح التقري����ر، اأن "هن����اك كثيرا من 
تحتي����ة  وبن����ى  وم�شت�شفي����ات  مدار�����س 
حيوي����ة اأخ����رى هي ف����ي و�شعي����ة �شيئة 
ومت�شررة او متردي����ة. وكان لذلك تاأثير 

�شلبي كبير على االأطفال".
وق����ال م�ش����وؤول العالق����ات ف����ي منظم����ة 
�شال����زي،  ريب����ول  اليك�����س  اليوني�شي����ف 
بح�ش����ب التقرير، اإن "50% من المدار�س 
ف����ي الع����راق تفتقر الى خدم����ات اأ�شا�شية 
وو�شائ����ل  �شحي����ة  ومراف����ق  مي����اه  م����ن 
نظافة مما يحرم ذلك 7.25 مليون طالب 
م����ن الح�شول عل����ى ماء نظي����ف وت�شكل 

الفتيات ن�شبة 52% من هذا العدد."
واأ�شاف �شال����زي، اأن "ما يقارب من ربع 
عدد االأطفال ال�شغ����ار ال يتلقون جرعات 

التلقيح الروتينية".
واأ�ش����ار �شالزي، اإل����ى اأن "ظاهرة انتقال 
االأطف����ال من مرحل����ة التعلم ال����ى ال�شعي 

للك�شب ت�شكل تحديًا خطيرًا اآخر".

واأك����د التقري����ر، اأن "الع����راق كان خ����الل 
ال�شن����ة الما�شي����ة عر�شة لع����دم ا�شتقرار 
�شيا�شي واحتجاج����ات تركزت في بغداد 
والب�شرة اأثرت على اال�شتثمار العام في 
القطاع����ات االجتماعي����ة وتوفير الخدمة 

لالأطفال وال�شباب".
ويوا�ش����ل، اأن "ت�شكي����ل حكوم����ة جديدة 

برئا�ش����ة محمد �شي����اع ال�شوداني كان قد 
جل����ب بع�����س اال�شتقرار بو�شعه����ا نهاية 
لمرحلة ان�ش����داد �شيا�شي وعدم ا�شتقرار 
ونق�س باالأمن الغذائي دامت �شنة وكان 
لها تاأثير كبير على االأطفال في كل انحاء 

البالد".
وي�شتر�ش����ل التقرير، "م����ن المعروف ان 

ن�شب����ة 37.9% م����ن االأطف����ال ف����ي العراق 
يعي�ش����ون ف����ي حال����ة فق����ر، وان ن�شفه����م 
يعان����ي الحرمان من حقين على االقل من 

حقوقهم االأ�شا�شية او اأكثر".
ويع����ود �شال����زي ليق����ول، "لق����د تعه����دت 
الحكوم����ة العراقي����ة الجدي����دة بمتابع����ة 
التزاماته����ا لال�شتثمار ف����ي �شالح اأطفال 

البل����د، وي�شتمل ذل����ك على جه����ود مكثفة 
للو�ش����ول ال����ى اأكث����ر االأطف����ال ت�ش����ررًا، 
وم����ن �شمنه����م االأطفال الذي����ن هم خارج 
المدر�شة والذين ما يزالون يعي�شون في 

ظروف المخيمات."
وطال����ب التقري����ر، "الع����راق بالعمل بجد 
لتح�شي����ن نوعية بيئته التعليمية والبنى 

التحتي����ة لمدار�شه من من�شاآت وملحقات 
ونوعي����ة تعليم وتدري�����س وتقديم الدعم 
لالأطف����ال ف����ي كل انحاء الب����الد. االفتقار 
الى بن����ى تحتية مدر�شي����ة يعتبر م�شكلة 

تعيق التعليم."
ال�شكان����ي  "النم����و  اأن  �شال����زي،  وي����رى 
المرتف����ع وب����طء اال�شتثم����ار ف����ي قط����اع 

البنى التحتية للمدار�س وكذلك االأ�شرار 
التي لحقت بالمدار�����س منذ العام 2013 
ق����د اأدى ذل����ك خالل الع����ام 2018-2017 
الى وجود عجز في ابنية المدار�س يقدر 

بحدود 8 اآالف و147 مدر�شة."
ال����ذي ا�شتن����د عل����ى  واأ�ش����اف �شال����زي، 
م�شادر من وزارة التربي����ة العراقية، اأن 
ال����ذي يعاني  "النق�����س بع����دد المدار�س 
من����ه البلد قد ي�شل الى اأكثر من 10 اآالف 

مدر�شة".
"االكتظ����اظ  اأن  اإل����ى  �شال����زي،  واأ�ش����ار 
الحا�ش����ل بع����دد الط����الب ف����ي المدار�س 
اأدى الى ان يكون دوام المدر�شة اليومي 
بمرحلتي����ن �شباحي وم�شائ����ي او يكون 
اأوق����ات  بث����الث  المدار�����س  بع�����س  ف����ي 

يوميا".
"م�شتوي����ات  اأن  عل����ى  التقري����ر،  و�ش����دد 
االلتح����اق بالتعلي����م االبتدائي ف����ي البلد 
عالية، ولكن م����ا يتعلق بمراحل الدرا�شة 
المتو�شط����ة واالعدادي����ة فاإنه����ا م����ا تزال 

مهملة وتواجه كثيرا من التحديات".
ويق����ول �شال����زي، اإن "مع����دالت انخراط 
الطالب بعمر 12 الى 14 �شنة بالمدر�شة 
و�شل����ت ال����ى ن�ش����ب 57.5 % و33% على 

التوالي".
ونب����ه التقري����ر، اإل����ى اأن "ن�شب����ة عزوف 
الفتيات ع����ن المدر�شة ه����ي اعلى مقارنة 
بالذك����ور وكان����ت بن�شب����ة 9.6% مقاب����ل 
الدرا�ش����ة  لمرحل����ة  بالن�شب����ة   %7.2
مقاب����ل   %27.7 وبن�شب����ة  االبتدائي����ة، 
الدرا�ش����ة  لمرحل����ة  بالن�شب����ة   %14.7
مقاب����ل   %46.1 وبن�شب����ة  المتو�شط����ة 
الدرا�ش����ة  لمرحل����ة  بالن�شب����ة   %34.8

االإعدادية".
وم�شى �شالزي بالقول اإنه "اما ما يتعلق 
بمرحل����ة التعلي����م المبك����ر لالطف����ال التي 
ت�شب����ق مرحلة التعلي����م االبتدائ����ي فاإنها 
متدني����ة ج����دا في الع����راق وتبل����غ ن�شبها 
10% فق����ط، وه����ذا يعن����ي ان طف����ال م����ن 
بين كل ع�ش����رة اأطفال يح�شل على فائدة 

التعليم المبكر."
عن: موقع )ذي نا�شنال( الإخباري

االأمم المتحدة: 7 ماليين طال��ب عراقي ال يح�صلون على مياه نظيفة 

ال�صوداني: و�صعنا خططًا لت�صجيع اال�صتثمار.. ون�صعى لتنويع م�صادر الدخل 

اأف��اد تقري��ر ملنظمة االأمم املتح��دة ب�ج�د اأكث���ر من 7 ماليني 
طالب ال يح�س��ل�ن على مياه نظيفة يف العراق، م�س��ددا على اأن 
الب��الد تعاين م��ن عجز يف االأبني��ة الرتب�ية يقدر ب��� 10 اآالف 
مدر�سة. ذكرت االأمم املتحدة انه بعد مرور 20 عاما على الغزو 

االأمريكي للع��راق وما تبع ذلك من عن��ف وخراب ترك معظم 
البن��ى التحتي��ة للبلد يف دم��ار او اهمال، مع م�اجه��ة اأكث�ر من 
�سبعة ماليني طفل عراقي �سع�بة يف احل�س�ل على ماء نظيف 

يف املدار�س.

قال اإن "الفر�سة م�اتية الإطالق حملة �ساملة للبناء واالإعمار"

ا�شطفاف مدر�شي في بغداد

ال�شوداني اثناء زيارته اإلى م�شروع ميناء الفاو نهاية العام الما�شي

م�س�ؤول في الي�ني�سيف ي�ؤكد حاجة البالد اإلى 10 اآالف مدر�سة

 بغداد/ المدى

اأعلنت وزارة الكهرباء، اأم�س ال�سبت، 
عن اإعداد خطة ا�ستعداداً ال�ستقبال 

�سهر رم�سان المبارك، فيما اأكدت 
اأن �ساعات التجهيز �ستك�ن جيدة. 

وقال المتحدث با�سم ال�زارة اأحمد 
م��سى، في ت�سريح لل�كالة الر�سمية 

لالأنباء تابعته )المدى(، اإن "وزارة 
الكهرباء ومنذ وقت لي�س بالقليل 
وهي ت�ستعد للعمل بخطة �سريعة 

خالل �سهر رم�سان المبارك ت�اكب 
ذروة االأحمال ال�سيفية".

واأ�ش���اف مو�ش���ى، اأن "الوزارة اأنج���زت جزءًا 
متقدم���ًا م���ن ه���ذه الخط���ة، والعم���ل ج���ار على 
ا�شتكم���ال الباق���ي". واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "الوزير 
اأوع���ز في وقت �شابق لجمي���ع ت�شكيالت وزارة 
خا�ش���ة  خط���ة  هن���اك  تك���ون  ب���اأن  الكهرب���اء، 
ال�شتقب���ال ال�شه���ر الف�شي���ل تتنا�ش���ب ومكان���ة 

ال�شهر الكريم خدمة للمواطنين".
ولفت مو�شى ف���ي الوقت ذاته، اإلى اأن "�شاعات 
تجهي���ز الكهرباء �شتكون جي���دة ومالئمة نوعا 
م���ا لخدمة المواطنين". واأو�ش���ح، اأن "الخطة 
الت���ي و�شعته���ا ال���وزارة خ���الل �شه���ر رم�شان 
كان���ت ت�شتل���زم �شب���كات التوزي���ع عل���ى نح���و 
متكام���ل اأو �شبه كام���ل، ومعالج���ة االختناقات 

قبل الدخول في هذا ال�شهر الكريم".
تبدي���ل  "مراع���اة  ع���ن  مو�ش���ى،  وتح���دث 
المح���والت المعطوب���ة ب���اأن ال تبق���ى محول���ة 

معطوبة بال�شبكة، كذل���ك تفعيل خدمة �شكاوى 
المواطنين على نحو عاجل و�شريع".

وم�ش���ى مو�ش���ى، اإل���ى "موا�شل���ة ا�شتعدادات 
وزارة الكهرب���اء لتقدي���م خدم���ة جي���دة تلي���ق 

بالمواطنين خالل ال�شهر الكريم".
م���ن جانب���ه، ذك���ر نائ���ب رئي����س لجن���ة الطاقة 
ت�شريح���ات  ف���ي  را�ش���ي،  داخ���ل  النيابي���ة 
�شحافية، ان "هناك خطة �شتراتيجية للنهو�س 
بواقع الطاقة الكهربائي���ة في العراق من خالل 
الخط���ة الخم�شية التي اأعدته���ا وزارة الكهرباء 

وتبداأ من العام 2023 ولغاية العام 2028".
واأ�شاف را�ش���ي اأن "الخطة الخم�شية تت�شمن 
االإنت���اج  م���ن  ال���وزارة  بت�شكي���الت  النهو����س 
والنق���ل والتوزيع وبناء 8 محط���ات كهربائية 
جدي���دة م���ن اأجل زي���ادة االإنت���اج اإل���ى 30 األف 

ميغاواط فوق الطاقة المنتجة".
واأ�ش���ار، اإل���ى ان "المحطات الجدي���دة �شتعمل 
بالغاز والطاقة ال�شم�شية والنظيفة وفق الخطة 
ال�شتراتيجي���ة". وتاب���ع را�ش���ي، اأن "الخط���ة 
الخم�شي���ة تحت���اج ح�ش���ب التقدي���رات بحدود 
18 ملي���ار دوالر، وعل���ى مدى خم����س �شنوات 
ح�شب الخطة التي اعدت من وزارة الكهرباء". 
وم�ش���ى، اإلى اأن "الع���راق �شي�شل اإلى االكتفاء 
الذات���ي للطاق���ة الكهربائي���ة بع���د االنته���اء من 
الخطة الخم�شية وتنفيذها ب�شورة �شحيحة".
ويعان���ي العراق من اأزمة نق����س كهرباء مزمنة 
منذ عقود ج���راء الح�شار والحروب المتتالية. 
ويحت���ج ال�ش���كان من���ذ �شن���وات طويل���ة عل���ى 
االنقط���اع المتكرر للكهرب���اء وخا�شة في ف�شل 
ال�شي���ف، اإذ ت�ش���ل درج���ات الح���رارات اأحيانًا 
اإل���ى 50 مئوية. ويجري الع���راق مباحثات مع 
دول خليجية وعلى راأ�شها ال�شعودية ال�شتيراد 
الكهرباء منها عب���ر ربط منظومته مع منظومة 
الخلي���ج، بعد اأن كان يعتمد على اإيران لوحدها 
خ���الل ال�شنوات الما�شية عب���ر ا�شتيراد 1200 
ميغ���اواط وكذل���ك وقود الغ���از لتغذية محطات 

الطاقة الكهربائية المحلية.

الكهرباء تعد ب�صاعات تجهيز 
رم�صان "جيدة" خالل 
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 بغداد/ فرا�س عدنان

ي�ضتعد الربملان للم�ضي 
باإجراءات ت�ضريع قانون 

املوازنة، ويوؤكد نواب اأن عملية 
الت�ضويت قد حت�ضل قبل 

عطلة عيد الفطر، بعد اإجراء 
مراجعة على جميع الفقرات 

ومقارنتها باملنهاج الوزاري 
حلكومة حممد �ضياع ال�ضوداين، 

لكنهم حتدثوا عن رغبة يف 
الإ�ضراع باملناق�ضات مع اإجراء 

بع�س التعديالت ال�ضرورية 
بهدف تقليل ن�ضبة العجز 

واإبقائها لثالث �ضنوات.

وق����ال النائب هات����ف ال�ش����اعدي، اإن "م�ش����روع 
قان����ون املوازنة قد و�ش����ل ر�شمي����ًا اإىل الربملان 
الذي �شيعقد جل�شة خ����ال االأ�شبوع احلايل من 

اأجل عر�شها للقراءة االأوىل".
وتابع ال�شاع����دي، اأن "القراءة االأوىل لن ت�شهد 
مناق�ش����ات اإمن����ا جم����رد اإط����اع الن����واب على ما 
ت�شمن����ه م�ش����روع احلكومة وبعده����ا يحال اإىل 
اللجن����ة املعني����ة وه����ي اللجن����ة املالي����ة ومعه����ا 

اللجان ال�شاندة".

واأ�ش����ار، اإىل اأن "ه����ذه املوازن����ة �ش����وف تك����ون 
لث����اث �شن����وات، وه����ي خط����وة جي����دة اأقدم����ت 
عليه����ا احلكومة وج����اءت بالتفاو�����ض والتفاهم 
اال�شتق����رار  ل�شم����ان  ال�شيا�شي����ة  الكت����ل  م����ع 
االقت�شادي واملايل"، موؤكدًا ان "املوازنة للعام 
االأول �شتك����ون ملزمة للحكوم����ة، التي باإمكانها 
للعام����ن  املوازن����ة  عل����ى  تعدي����ات  اأن جت����ري 
املقبلن ب�ش����رط اأن تنال هذه التعديات موافقة 

الربملان".
وب����ن ال�شاع����دي، اأن "الع����راق كان يع����اين من 

م�ش����كات كبرية يف كل عام عن����د اإقرار املوازنة 
وه����و م����ا يت�شب����ب بتاأخريه����ا اأو اأنن����ا من����ر يف 
�شن����وات م����ن دون متريرها كم����ا ح�شل 2022 

و2020 و2022".
ولف����ت، اإىل اأن "ال�ش����ارع ينظ����ر اإىل املوازن����ة 
باأهمية كبرية للغاية الأنها امل�شوؤولة عن ت�شيري 

عجلة االقت�شاد الوطني وتن�شيطه".
وحتدث ال�شاعدي، ع����ن "م�شاريع خدمية مهمة 
متوقف����ة يف الوق����ت احلا�ش����ر بانتظ����ار اإطاق 
التخ�شي�ش����ات املالي����ة للم�ش����ي به����ا وه����ذا لن 

يح�شل من دون اإقرار املوازنة".
عق����د  يوا�ش����ل  �ش����وف  "الربمل����ان  اأن  واأورد، 
جل�شات����ه م����ن دون اأي انقط����اع اأو عطل����ة حلن 
اإق����رار القان����ون وه����و ما ن�����ض علي����ه الد�شتور 

العراقي".
وال يتوقع ال�شاعدي، اأن "يتاأخر اإقرار القانون 
طوي����ًا"، مرجح����ًا اأن "تنج����ز ه����ذه املهم����ة قبل 
عطلة عيد الفطر، اأي خال اأيام �شهر رم�شان".
و�ش����دد، على اأن "اخلاف ال�شيا�شي االأبرز على 
القان����ون كان م����ع اإقليم كرد�شت����ان، وقد اأر�شلت 

احلكوم����ة امل�ش����روع بع����د التو�ش����ل اإىل اتف����اق 
ب�شاأن هذا اخلاف".

وي����رى ال�شاع����دي، اأن "الربملان �ش����وف يجري 
بع�����ض التعدي����ات من خال املناقل����ة يف املبالغ 
و�شم����ان زي����ادة يف بع�ض االأب����واب وتخفي�ض 
اأخرى، بنحو ال يحمل املوازنة بنحو عام مبالغ 

اإ�شافية".
ون����وه، اإىل اأن "بع�ض املحافظات ويف مقدمتها 
الب�شرة تطال����ب بزي����ادة التخ�شي�شات ال�شيما 
تل����ك املنتجة للنفط كونها تعّد الرئة االقت�شادية 
للع����راق". واأو�ش����ح ال�شاع����دي، اأن "امل�ش����روع 
احلكوم����ي يت�شمن عج����زًا بنح����و 64 تريليون 
دين����ار، ومن املرج����ح اأن يتم متويل����ه من خال 

فائ�ض اإيرادات النفط".
وال ي�شتبعد، "اللج����وء اإىل االقرتا�ض الداخلي 
اإذا مل تتمكن اأ�شعار النفط من تغطية العجز يف 

املوازنة، ورمبا االقرتا�ض اخلارجي".
ونبه ال�شاعدي، اإىل اأن "الربملان بدوره �شيعمل 
عل����ى تقليل ن�شبة العج����ز يف املوازنة من خال 
�شاحياته يف التخفي�����ض على املبالغ واملناقلة 

بن االأبواب".
ويوا�ش����ل، اأن "الق�شاي����ا املتعلق����ة بالتوظي����ف 
�شاحي����ات  خ����ارج  ه����ي  املتعاقدي����ن  وتثبي����ت 
الربملان عن����د مناق�شت����ه قانون املوازن����ة، ولكن 
باالإم����كان ال�شغ����ط عل����ى احلكوم����ة م����ن اأج����ل 

معاجلة هذا امللف".
وانته����ى ال�شاع����دي، اإىل اأن "الكت����ل ال�شيا�شية 
احل����ايل  املوق����ف  ت�شت�شع����ر  الربمل����ان  داخ����ل 
ب�شرورة اأن يك����ون لدينا قانون موازنة ر�شن 

قادر على تلبية متطلبات املرحلة الراهنة".
م����ن جانبه، ذك����ر النائب فرا�����ض امل�شلماوي، اأن 
"ما و�شلنا عن املوازنة هو ت�شمينها م�شاريع 
تعالج النق�ض يف القطاعن ال�شحي والرتبوي 
ومعاجل����ة الفق����ر واالعم����ار والبلدي����ات وعودة 

املف�شوخة عقودهم ودعم الفاحن".
ال����وزاري  "املنه����اج  اأن  امل�شلم����اوي،  وتاب����ع 
حلكوم����ة حممد �شي����اع ال�شوداين ق����د جاء على 

عدد من امللفات، ال يك����ون تنفيذها اإال بعد اإقرار 
املوازنة الأنها بحاجة اإىل تخ�شي�شات مالية".

واأ�ش����ار، اإىل اأن "املعلوم����ات الت����ي تر�شحت لنا 
من االأروقة ال�شيا�شية باأن اجلميع مع االإ�شراع 
يف اإق����رار املوازنة �شواء حتال����ف اإدارة الدولة 
الداع����م للحكومة اأو حتى كت����ل املعار�شة داخل 

الربملان".
وب����ن امل�شلماوي، اأن "اجلميع يبحث عن البدء 
بتق����دمي اخلدمات، ول����ذا لي�ض م����ن م�شلحة اأي 

طرف تاأخري اإقرار القانون".
وراأى، اأن "اإجن����از ه����ذا امللف �شيكون يف اأقرب 
فر�ش����ة بعد اإج����راء مراجعة عل����ى جميع فقرات 
امل�شروع املر�شل للربمل����ان ومقارنتها مع منهاج 

حكومة حممد �شياع ال�شوداين".
م�ش����روع  "تق����دمي  اأن  امل�شلم����اوي،  واأو�ش����ح 
لقان����ون املوازن����ة لث����اث �شن����وات ين�شج����م مع 
قان����ون االإدارة املالي����ة االحتادي����ة رق����م 6 ل�شنة 
2019". وع����د، ذلك "خطوة تعوي�شية لفقدان 
موازنة الع����ام املا�شي، لذا فاأن����ه توجه �شائب، 
واإذا ما ح�شل هن����اك م�شتجد كاأن تتغري اأ�شعار 
النف����ط فباالإم����كان اإجراء تعدي����ات بعد موافقة 

الربملان".
وذه����ب امل�شلم����اوي، اإىل اأن "ه����ذا التوج����ه يتم 
تداول����ه بنح����و اإيجاب����ي داخل جمل�����ض النواب 
ولذا فاأن املوازنة �شيتم متريرها للمدة الزمنية 

التي حددها امل�شروع احلكومي".
الوق����ت  يف  احلكوم����ي  "الو�ش����ع  اأن  وب����ن، 
الراه����ن بحاجة اإىل و�شوح يف الروؤية ومعرفة 
ال�شرتاتيجية املالية الت����ي �شيتم امل�شي بها من 

دون معرقات".
وم�شى امل�شلماوي، اإىل اأن "القانون قد يحتاج 
وف����ق  املهم����ة  به����ذه  و�شنق����وم  تعدي����ات،  اإىل 
االخت�شا�����ض الذي ن�ض علي����ه الد�شتور ملجل�ض 
الن����واب". وكان����ت احلكومة ق����د اأعلن����ت اإحالة 
م�ش����روع املوازن����ة لثاث����ة اأعوام �شم����ن قانون 
واح����د، اإىل الربمل����ان بع����د امل�شادق����ة عليه����ا يف 

جمل�ض الوزراء.

 بغداد/ تميم الح�ضن

وهناك تلميحات باحتمال موافقة جزء من 
الن���واب الم�شتقلين على "حل و�شط" فيما 
لو ق���ررت االأح���زاب الكبي���رة التراجع عن 

بع�ض النقاط الخافية في القانون.
بالمقابل اأطلق محتج���ون دعوات تح�شيد 
�شد القانون ع�شية تمريره على ان ي�شتمر 
الت�شعي���د وي�شته���دف بالتحدي���د الن���واب 

الموؤيدين لن�شخة التحالف ال�شيعي.
ويح���اول االإط���ار التن�شيق���ي ان ي�شتعجل 
ح�ش���م القان���ون بع���د تاأجيل وت���ردد الأكثر 
م���ن م���رة خوفا م���ن انقاب ال�ش���ارع �شده 
وا�شتف���زاز مقت���دى ال�ش���در زعي���م التي���ار 

ال�شدري.
لقان���ون  الجدي���دة  الن�شخ���ة  وتن�ش���ف 
االنتخاب���ات نظام الدوائ���ر المتعددة التي 
دعمه���ا ال�ش���در ف���ي االنتخاب���ات االخيرة 
وحقق حينها 73 مقع���دًا قبل ان ي�شتقيلوا 

ال�شيف الما�شي.
يق���ول �شيا�ش���ي قري���ب م���ن "االإط���ار" في 
حدي���ث ل�)الم���دى( ان التحال���ف ال�شيعي: 
"يري���د ان يحقق منج���زا في البرلمان مع 
قّل���ة الت�شريع���ات ف���ي ه���ذه ال���دورة، عب���ر 

تمرير قانون االنتخابات".
وا�ش���اف ال�شيا�ش���ي الذي طلب ع���دم ن�شر 
ا�شمه ان االإطار التن�شيقي: "يعلم جيدا ان 
االنتخاب���ات لن تجرى العام الحالي �شواء 

المحلية او الت�شريعية الأ�شباب عدة".
"ا�شاف���ة  يق���ول:  االأ�شب���اب  تل���ك  وع���ن 
لمفو�شي���ة  والفني���ة  المالي���ة  للترتيب���ات 
االنتخابات الت���ي قد تحتاج الى وقت اأكثر 
م���ن 6 اأ�شهر المتبقي���ة للموع���د المفتر�ض 
النتخابات مجال�ض المحافظات، فان هناك 

جوانب اخرى �شيا�شية".
ويم�ش���ي قائ���ًا: "اقامة انتخاب���ات محلية 
�شي�شع االإط���ار التن�شيقي امام مطلب اخر 
وه���و اج���راء انتخاب���ات مبك���رة وهو غير 
م�شتع���د لذل���ك". وكان محم���د ال�شودان���ي 
رئي����ض الحكوم���ة قد ح���دد ت�شري���ن االول 
المقبل موعدا لانتخاب���ات المحلية، واكد 
ف���ي وق���ت �شاب���ق ب���ان حكومت���ه م�شتعدة 
الإجراء انتخاب���ات ت�شريعية "لك���ن القرار 

بيد القوى ال�شيا�شية".
وبح�شب م���ا ينقله ال�شيا�ش���ي من نقا�شات 
انتخاب���ات  اي���ة  ان  ال�شيعي���ة  االح���زاب 
ت�شريعي���ة مقبلة تحتاج ال���ى تح�شيد اأكبر 
للناخ���ب خ�شو�ش���ًا بعد الن�ش���ب المتدنية 

للم�شاركين في انتخابات 2021.
وق���در "االإط���ار" حينه���ا وبع����ض الق���وى 
الم�شتقل���ة ن�شب���ة الم�شارك���ة بنح���و %20، 
بينما كان���ت المفو�شية قد قالت ان الن�شبة 

زادت عن %40.

و�شب���ق ان اعت���رف ن���وري المالك���ي زعيم 
دول���ة القان���ون ب���ان "ال حاج���ة النتخابات 
ت�شريعي���ة" ف���ي اح���د اللقاءات م���ع محطة 

عالمية ال�شهر الما�شي.
ويو�ش���ح ال�شيا�ش���ي المطل���ع: "التح�شيد 
مه���م الإ�شف���اء ال�شرعي���ة عل���ى انتخاب���ات 
�شيك���ون االإط���ار التن�شيقي م�شرف���ا عليها، 
ومه���م اي�شا لح�ش���ول االخير عل���ى نتائج 

اأف�شل من االنتخابات االخيرة".
وكان التحال���ف ال�شيعي قد خ�شر نحو 50 
مقع���دًا عن نتائج���ه في انتخاب���ات 2018، 
مقاب���ل تحقيق التيار ال�شدري اعلى نتائج 

منذ انتخابات 2005.

موقف ال�ضدر 
وحت���ى االن ال يع���رف بالتحدي���د موق���ف 
المقبل���ة حي���ث  م���ن االنتخاب���ات  ال�ش���در 
م���ازال �شامتا عن الت�شريح ال�شيا�شي منذ 

اعتزاله في حزيران الما�شي.
وتك�شف قي���ادات ومقربون من ال�شدر في 
ت�شريح���ات مقت�شب���ة ل�)الم���دى( حول ما 

يدور داخل التيار حول ق�شية االنتخابات، 
والتي اأكدوا اأكثر من مرة بان زعيم التيار 
"يرف�ض �شانت ليغو" او "تغيير مفو�شية 

االنتخابات الم�شكلة من ق�شاة".
ويوؤكد ه���وؤالء بان ال�شدر "ال يتوا�شل مع 
التحالف ال�شيعي او اية جهة اخرى"، كما 
�شب���ق ان نف���وا انب���اء ال�شلح بي���ن االخير 
والمالك���ي والت���ي روج اليه���ا زعي���م دولة 

القانون في وقت �شابق.
ام���ا ه���ل �شي�ش���ارك التي���ار ال�ش���دري ف���ي 
االنتخابات المحلي���ة المقبلة؟ فان او�شاط 
ال�ش���در تنق���ل معلوم���ات م���ن الكوالي����ض 
ت�شي���ر ال���ى ان ال�ش���در ق���د يواف���ق عل���ى 
الم�شارك���ة ف���ي حال ف���از بغالبي���ة ا�شوات 

بع�ض المحافظات.
ويظهر دافع زعيم التيار ال�شدري من وراء 
ذلك بح�شب ما يقوله المقربون، هو "حتى 
ال ي�شب���ح التيار م�شط���را للتحالف مع اية 
جه���ة �شيا�شي���ة ويعي���د م�ش���روع االأغلبية 

الذي ف�شل بتحقيقه ال�شنة الما�شية".
وتبق���ى هذه االنباء �شم���ن الت�شريبات مع 

ا�شتم���رار ال�ش���در في ال�شم���ت ال�شيا�شي، 
لكن ما جرى قب���ل ا�شبوع قد ي�شي بوجود 
تح���رك غي���ر معل���ن م���ن ال�شدريي���ن تجاه 

االنتخابات.
فقبل اي���ام ق���رر ن�ش���ار الربيع���ي القيادي 
ال�شدري المع���روف والوزي���ر اال�شبق ان 
يق���دم ا�شتقالت���ه م���ن رئا�شة كتل���ة االحرار 
وه���ي ا�ش���م كتلة ال�ش���در الت���ي ت�شارك في 

البرلمان ال�شابق.
وبح�ش���ب م���ا قالت���ه او�ش���اط ال�ش���در ان 
ا�شتقال���ة الربيعي وهو رئي�ض كتلة ال�شدر 
الجديدة الت���ي فازت في انتخابات 2021، 
ه���و لفك االزدواج في قي���ادة كتلتين، حيث 
ال ي�شم���ح قانون االحزاب ب���اإدارة �شخ�ض 

واحد لحزبين.
وف�شر مراقبون هذا االجراء بانه قد ي�شير 
الى تح�شيرات ال�شدريين الى االنتخابات 

المقبلة.
وكان التي���ار ال�ش���دري ق���د �ش���كل هاج�شا 
ف���ي اال�شابي���ع  مقلق���ا لاإط���ار التن�شيق���ي 
الما�شية اثن���اء مناق�شة قانون االنتخابات 

خ�شو�شا م���ع انباء اقتراب اأن�شار ال�شدر 
م���ن ا�ش���وار المنطق���ة الخ�ش���راء تندي���دا 

ب�"�شانت ليغو".

ا�ضتمرار الخالفات 
وق���د يتجدد هذا القلق الي���وم االحد، حيث 
اللجن���ة  ع�ش���و  الحمام���ي  ع���ارف  يوؤك���د 
القانونية في البرلم���ان ان االخير "�شوف 
يق���وم الي���وم بالت�شوي���ت عل���ى م�ش���روع 

قانون االنتخابات".
ويق���ول الحمام���ي ان "الخاف���ات مازالت 
م�شتم���رة و�شتطرح جميعه���ا للت�شويت"، 
مبين���ا ان "اأب���رز خ���اف هو اعتم���اد نظام 

�شانت ليغو او الدوائر المتعددة".
وا�ش���ار النائب الى ان "االإط���ار التن�شيقي 
وائت���اف ادارة الدولة متفقان على ن�شخة 
1.9 م���ن �شان���ت ليغ���و مقاب���ل مطل���ب من 

نواب اخرين بتخفيفه الى 1.6".
"الح���وارات  ان  الحمام���ي  وبح�ش���ب 
والنقا�شات �شتبقى م�شتمرة لحين قبل عقد 
الجل�ش���ة"، م�شيرا الى ان "تغيير المواقف 

والقناعات قد يحدث باية لحظة".
وكان���ت ت�شريبات قد تداولت عن ان بع�ض 
الم�شتقلي���ن خ�شو�ش���ا المح�شوبي���ن على 
االإط���ار التن�شيقي، �ش���وف يقبلون بن�شخة 
القان���ون مقاب���ل 1.6 والتغا�شي عن باقي 

الماحظات.
م�شتق���ا   50 م���ن  اأكث���ر  ق���دم  ان  و�شب���ق 
مقترح���ات ل�"االإطار" حول ن�شخة القانون 
تطلب تعديات بخ�شو�ض الغاء انتخابات 
الخارج، وق�شايا فنية تتعلق بالعد والفرز 

لكنهم لم يتلقوا اجابات.

مطالب واحتجاجات 
التغيي���ر  ق���وى  اعتب���رت  واأم����ض 
م���ن  مجموع���ة  وه���ي  والديمقراطي���ة، 
االح���زاب المدني���ة والم�شتقل���ة، االإ�ش���راع 
ف���ي تمري���ر قان���ون االنتخاب���ات الجدي���د 
تاأكيدا ل�"منهج االإق�شاء والتهمي�ض"، فيما 

طرحت 7 مطالب بخ�شو�ض القانون.
وقال���ت تل���ك القوى ف���ي بي���ان ان: "تمرير 
القان���ون بتل���ك ال�شرع���ة وم���ن دون االأخذ 

لمنظوم���ة  المعار�ش���ة  ق���وى  بماحظ���ات 
الحك���م، ُيَع���دُّ تج���اوزًا لقي���م الديمقراطية 
لمنه���ج  وتاأكي���دًا  ال�شيا�شي���ة  والتعددي���ة 
االإق�ش���اء والتهمي�ض الذي طالم���ا مار�شته 

قوى ال�شلطة في ال�شنوات الما�شية". 
وتابع���ت "اإنن���ا ف���ي الوق���ت ال���ذي نوؤك���د 
قان���ون  لم�ش���روع  الراف����ض  في���ه موقفن���ا 
االنتخاب���ات ال���ذي ت�شع���ى ق���وى ال�شلطة 
اإل���ى تمري���ره بعجال���ة، فاإننا ندع���و جميع 
القوى المدني���ة والنا�شئ���ة والديمقراطية 
والوطني���ة الت���ي توؤمن بم�ش���روع التغيير 
الديمقراط���ي، اإلى توحي���د جهودها، داخل 
مجل�ض النواب وخارج���ه، ل�شمان تحقيق 

انتخابات حّرة ونزيهة وعادلة". 

وحمل البيان عدة مطالب 
وهي: 

 اأواًل: �ش���رورة ع���دم الدم���ج بي���ن قانوني 
االنتخاب���ات )مجل����ض الن���واب ومجال����ض 
المحافظات( الأّن في ذلك مخالفة للد�شتور. 
ثاني���ًا: عدم رف���ع �شن التر�شح م���ن 28 اإلى 
30، الأّن ذل���ك تهمي����ض لدور ال�شب���اب، اإّنما 
خف�ش���ه اإل���ى 25، بم���ا يتنا�ش���ب وقان���ون 

االأحزاب. 
ثالث���ًا: اعتم���اد الع���د والف���رز االإلكترون���ي 
الع���د  م���ع  للتطاب���ق   %5 ن�شب���ة  وتحدي���د 
والفرز اليدوي، و�شرعة اعان النتائج بما 

ال يتجاوز 48 �شاعة. 
لاإنف���اق  اأعل���ى  �شق���ف  تحدي���د  رابع���ًا: 
االإنتخاب���ي، وفر�ض اج���ازة اجبارية على 

ة عند التر�ّشح.  اأ�شحاب الدرجات الخا�شّ
خام�ش���ًا: اإْن عزم���ت الق���وى المهيمنة على 
اق���رار )�شان���ت ليغ���و( فاإّنن���ا نوؤك���د عل���ى 
االنتخاب���ي  النظ���ام  يك���ون  اأن  �ش���رورة 
االأ�شلي ل�شانت ليغو، دون اأّي رفع لمعامل 

الق�شمة. 
قان���ون  تطبي���ق  عل���ى  التاأكي���د  �شاد�ش���ًا: 
االأحزاب العراقية رقم )36( ل�شنة 2015. 
البطاق���ة  اعتم���اد  �ش���رورة  �شابع���ًا: 
ف���ي  للم�شارك���ة  ح�ش���را  البايومتري���ة 
االنتخابات وب�شكل خا�ض للمواليد الجدد 

 .)2007-2006-2005(
بدوره ق���ال �شرغام ماجد وه���و اأحد اأبرز 
النا�شطين المعار�شين لقانون االنتخابات 
الجديد، ان موق���ف المعتر�شين "لم يتغير 
و�شيك���ون هناك ردود فع���ل ت�شعيدية �شد 

ت�شريع القانون".
وا�ش���اف �شرغ���ام ف���ي حدي���ث اأم����ض م���ع 
)المدى( ان "االحتجاجات �شتنطلق ع�شية 
جل�ش���ة البرلمان"، مبين���ا ان االحتجاجات 
�شي�شوت���ون  الذي���ن  الن���واب  "ت�شته���دف 
على ن�شخ���ة القان���ون المقدمة م���ن االإطار 

التن�شيقي".

محتجون يتوعدون بمالحقة النواب الموؤيدين.. وقوى التغيير تقدم 7 مطالب

البرلمان ي�صوت اليوم على قانون االنتخابات بدون اتفاق

الكتل تعتزم اإجراء مراجعة كاملة للم�ضروع ومقارنته مع المنهاج الوزاري

توج��ه �صيا�ص��ي الإق��رار الموازن��ة قب��ل عطل��ة العي��د بع��د تقلي��ل العجز

�لموؤتمر �ل�صحفي لقوى  �لتغيير �لديمقر�طية يوم �أم�س

�للجنة �لمالية �لنيابية ت�صتعد لبدء مناق�صات قانون �لمو�زنة

يب��داأ مجل���س الن��واب اليوم الح��د بالت�ضويت على م�ض��روع قان��ون النتخابات المدعوم م��ن الإط��ار التن�ضيقي و�ضط 
اعترا���س القوى المدنية وغمو�س ف��ي موقف التيار ال�ضدري. وقبل وقت ق�ضير من جل�ضة البرلمان التي يفتر�س ان 

تعقد قبل منت�ضف نهار اليوم، فان "الإطار" مازال م�ضراً على "�ضانت ليغو" ب�ضيغته الم�ضددة 9.1.



 ذي قار / ح�سني العامل 

الأ���س��ب��وع  نهاية  اح���داث  اأف�سحت 
من  جملة  ع��ن  ق��ار  ذي  يف  امل��ا���س��ي 
باإقدام  متثلت  املقلقة  العنف  اعمال 
ال��ر���س��ا���ص  اإط����اق  ع��ل��ى  م�سلحني 
ب����اجت����اه م���ت���ظ���اه���ري���ن م��ط��ال��ب��ني 
الثاين،  الطليعة  حي  يف  باخلدمات 
ف�����س��ًا ع���ن ق��ي��ام ال���ق���وات الأم��ن��ي��ة 
باعتقال 16 حمتجًا على نق�ص املياه 
اأ�ستاذ  ومقتل  الإ���س��اح  ق�ساء  يف 

جامعي و�سط النا�سرية.
و����س���ه���دت م���ن���اط���ق م���ت���ف���رق���ة م��ن 
�سل�سلة  م��وؤخ��را  ق���ار  ذي  حم��اف��ظ��ة 
العنف  واع���م���ال  ال��ت��ظ��اه��رات  م���ن 
والعتقالت التي طالت املتظاهرين 
توا�سلت  اذ  الأك���ادمي���ي���ني،  واح����د 
ال��ت��ظ��اه��رات يف ق�����س��اء ال���س��اح 
مدى  على  النا�سرية(  �سرق  كم   40(
بتوفري  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  ك��ام��ل  ا���س��ب��وع 
بالعنف  قوبلت  وق��د  ال�سرب،  مياه 
املطالب  �سقف  لريتفع  والعتقالت 
ب��ع��ده��ا ف��ي�����س��م��ل اق���ال���ة ق��ائ��م��م��ق��ام 
اإطاق  اأ�سفر  فيما  املذكور.  الق�ساء 
املطالبني  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ع��ل��ى  ال��ن��ار 
حلي  ال�سا�سية  اخل��دم��ات  بتوفري 
���س��واح��ي  )اأح����د  ال��ث��ان��ي��ة  الطليعة 
اأحد  ا�سابة  عن  النا�سرية(  مدينة 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ب��ع��ي��ار ن���اري ع��ل��ى يد 
عجلة  ي�ستقلون  م�سلحني  ا�سخا�ص 
رباعية الدفع. يف حني فجعت مدينة 
باغتيال  اجلمعة  �سباح  النا�سرية 
الله  عبد  عقيل  يدعى  جامعي  ا�ستاذ 
النا�سري على يد م�سلحني جمهولني 
اأطلقوا عليه  نارية  ي�ستقلون دراجة 
النار امام داره يف احلي الع�سكري 

ولذوا بالفرار.
�سرطة  قيادة  يف  اأمني  م�سدر  وقال 
اإن  )امل���دى(،  مع  ق��ار يف حديث  ذي 
دراجة  ي�ستقلون  ملثمني  "ا�سخا�سًا 
ال��ر���س��ا���ص �سباح  اأط��ل��ق��وا  ن��اري��ة 
ام��ام  جامعي  ا���س��ت��اذ  على  اجلمعة 
الع�سكري  احل��ي  يف  الواقعة  داره 

قتيًا"،  واردوه  النا�سرية  و�سط 
اإىل  بالفرار  "اجلناة لذوا  ان  مبينا 
امل�سدر،  واأ���س��اف  جمهولة".  جهة 
حتقيقا  فتحت  المنية  "القوات  اأن 
ل���ل���وق���وف ع��ل��ى دواف������ع اجل��رمي��ة 
والتعرف على مرتكبيها"، م�ستبعدا 
ب����دواف����ع  الغ����ت����ي����ال  "يكون  ان 

�سيا�سية".
الأمنية  القوات  "قيام  اإىل  واأ���س��ار، 
متظاهري  من  �سخ�سا   12 باعتقال 
ق�����س��اء ال���س��اح اإث���ر اع��م��ال عنف 
وم����واج����ه����ات ب����ني امل��ت��ظ��اه��ري��ن 

والقوات المنية".
"العتقالت كانت  اأن  وبني امل�سدر، 
يف ب���ادئ الم���ر وف���ق امل����ادة 4 من 

قانون مكافحة الإرهاب".

التحقيق  "قا�سي  اأن  اأك���د،  وفيما 
ذلك  �سمن  تندرج  ل  التهم  اأن  راأى 
اخ��رى  قانونية  م��ادة  وف��ق  وكيفها 
عن  "الفراج  رج��ح  للكفالة"،  قابلة 

املعتقلني اليوم الأحد".
وزاري���ة  "توجيهات  ع��ن  وك�����س��ف، 
مراكز  يف  اداري��ة  تغيريات  باإجراء 
ال�����س��رط��ة وق�����س��م ���س��رط��ة ق�����س��اء 
�سهدها  التي  الح��داث  اإثر  ال�ساح 
ا���س��درت  جانبها  وم���ن  الق�ساء". 
جمموعة من املتظاهرين تطلق على 
الحرار(  ت�سرين  )ثوار  ا�سم  نف�سها 

بيانا حول احداث ق�ساء الإ�ساح.
مت���ادت  "لقد  ال���ب���ي���ان،  وب��ح�����س��ب 
كل  على  حقدها  يف  الإط���ار  حكومة 
وخا�سة  وطني  يف  �سريف  هو  من 

���س��د ث����وار ال��وط��ن الب���ط���ال اب��ن��اء 
البيان،  واأ�ساف  اخلالدة".  ت�سرين 
باعتقال  المنية  القوات  قامت  "فقد 
جلرم  ل  حقوقهم،  باأب�سط  املطالبني 
احلياة  ارادوا  انهم  �سوى  اقرتفوه 
واأ�سار،  العراقي".  لل�سعب  الف�سل 
اإىل "قيام القوات باعتقال النا�سطني 
وفرا�ص  طاهر  ورمزي  ح�سن  )ميثم 
حميد( الذين طالبوا مع اهايل ق�ساء 
ال�ساحلة  امل��ي��اه  بتوفري  ال���س��اح 
اأن  على  ال��ب��ي��ان،  و���س��دد  لل�سرب". 
"هذا اب�سط حق من حقوق املواطن 
ال ان الفا�سدين الذين نهبوا خريات 

الوطن اغاظهم الطلب".
مل��ن��ازل  "مداهمات  ع���ن  وحت�����دث، 
"اعتقال  م���وؤك���دا  املتظاهرين"، 

اىل  واقتيادهم  ال�سلميني  النا�سطني 
"ابطال  البيان،  ودع��ا  ال�سجون". 
ت�����س��ري��ن ل���ع���دم ت����رك اخ��وت��ن��ا بيد 
�سلمي  باعت�سام  واخلروج  الظاملني 
ق�ساء  يف  احتجاجية  وقفة  وتنظيم 
�سراحهم  باإطاق  للمطالبة  ال�ساح 
فورا من دون قيد او �سرط، وبخافه 
لتعم كل حمافظة  �ستمتد املظاهرات 
الباد"،  حمافظات  وب��اق��ي  ق��ار  ذي 
بعبارة،  بيانهم  املتظاهرون  وختم 

اأنذر". من  اعذر  "وقد 
امل�سدر  ك�سف  ال�����س��ي��اق  ذات  ويف 
اثنني  م�سلحني  اعتقال  عن  المني 
على  الر�سا�ص  ب��اإط��اق  متورطني 

متظاهري حي الطليعة الثانية.
المنية  "القوات  اأن  امل�سدر،  وتابع 

قامت  املتظاهرين  بحماية  املكلفة 
على الفور مباحقة امل�سلحني الذين 
)تاهو(  نوع  عجلة  ي�ستقلون  كانوا 

حديثة والقت القب�ص عليهما".
واأ�سار، اإىل "ا�سابة اأحد املتظاهرين 
اإط��اق  ج��راء  من  قدمه  يف  بجروح 

الر�سا�ص على املتظاهرين".
"احلادث  اأن  امل�����س��در،  واأو����س���ح 
املتظاهرين  بني  م�ساجرة  عن  جنم 
ق��ام  ب��ع��د ان  ال��ع��ج��ل��ة  وا����س���ح���اب 
املتظاهرون بقطع الطريق الرئي�سي 

ومنعوا مرور املركبات".
وت������داول������ت م�����واق�����ع ال���ت���وا����س���ل 
الج��ت��م��اع��ي م��ق��اط��ع ف��ي��دوي��ة عن 
املتظاهرين والقوات  مواجهات بني 
ال�����س����اح،  ق�������س���اء  الم���ن���ي���ة يف 
واظهرت املقاطع تبادل لإطاق النار 
وقذفا باحلجارة بني القوات المنية 
مقاطع  ك�سفت  فيما  واملتظاهرين، 
اخرى تظهر اأحد ال�سخا�ص املدنيني 
الطليعة  حي  متظاهري  يتهدد  وهو 

مب�سد�ص و�سط هياج املتظاهرين.
�سل�سلة  ال����س���اح  ق�����س��اء  و���س��ه��د 
م���ن ال��ت��ظ��اه��رات خ���ال ال���س��ب��وع 
�سحة  مبعاجلة  للمطالبة  املن�سرم 
م��ي��اه ال�����س��رب ال��ن��اج��م��ة ع��ن توقف 
حمطات وجممعات املاء التي تتغذى 
انخف�ست  الذي  حلية  ابو  �سط  على 
م�ستوياتها  اأدن�����ى  اىل  م��ن��ا���س��ي��ب��ه 
ب��ال��ت��زام��ن م���ع ري����ة ال��ف��ط��ام ال��ت��ي 
ت�ستنزف كميات كبرية من املياه يف 

ري حما�سيل احلنطة وال�سعري.
ق�ساء  يف  املحلية  احلكومة  ونعت 
ال�ساح الأ�سبوع املا�سي هور ابو 
األف  زرك الذي تقدر م�ساحته ب�� 64 
الطاقات  تراجع  اإث��ر  وذل��ك  دومن، 
للهور  املغذي  دجلة  نهر  من  املائية 
وفيما  حلية،  اب��و  �سط  عرب  املذكور 
مياه  حمطة   13 توقف  اىل  ا�سارت 
عن  ال��ن��اج��م��ة  امل��ي��اه  ���س��ح��ة  نتيجة 
من  جملة  ع��ن  ك�سفت  ال��ف��ط��ام،  ري��ة 
ل��ت��اأم��ني مياه  امل��ع��اجل��ات امل��ق��رتح��ة 

ال�سرب لل�سكان املحليني.
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 توتر اأمني يف ذي قار: حماوالت اغتيال واعتقاالت 
تطال متظاهرين

مجهولون يغتالون اأ�ستاذاً جامعيًا و�سط النا�سرية

بغداد/ املدى

على  ج���اء  "ذلك  ان  ال��ب��ي��ان،  واأ����س���اف 
خلفيَّة اإدانته بت�سلُّم مبلغ )100( مليون 
مع  املُتعاقدة  ال�سركات  اإحدى  من  دينار 
وزارة الرتبية؛ مقابل مترير عقد طباعٍة 

مل�سلحتها".
الطاع  بعد  "املحكمة،  اأن  اإىل  واأ�سار، 
الق�سيَّة،  هذه  يف  لة  املُتح�سَّ الأدل��ة  على 
وجدتها كافيًة وُمقنعًة لاإدانة، فاأ�سدرت 
ق���راره���ا؛ ا���س��ت��ن��ادًا اإىل اأح��ك��ام ال��ق��رار 

)160/ثانيًا/ 1 ل�سنة 1983(".
اآخ��ر  ب��ي��ان  ذك���ر  مت�سل،  �سعيد  وع��ل��ى 
الهيئة  يف  التحقيقات  "دائرة  اأن  للهيئة 
ُمديريَّة حتقيق  فريق عمل  بقيام  اأف��ادت 
ٍة تبلغ قيمتها  الب�سرة ب�سبط مواّد نفطيَّ
مرتوكة  دولٍر،  مايني   )4،780،000(
 )Samsung( ����س���رك���ة  خم���ي���م  يف 

الكوريَّة يف حقل غرب القرنة/2".
تنازلت  "ال�سركة  اأن  البيان،  واأ���س��اف 
اإكمال  عنها اإىل �سركة نفط الب�سرة بعد 
 ،2017 العام  خ��ال  احلقل  يف  اأعمالها 
 )6( منذ  م��رتوك��ة  امل���واد  اأنَّ  اإىل  لف��ت��ًة 
�سة  ُمعرَّ فٍة  ُم�سقَّ غري  �ساحٍة  يف  �سنوات 
للتلف؛ ب�سبب الظروف اجلويَّة ومل يتم 

اإدخالها خمزنيًا".
واأ�سار، اإىل "اإ�سعار الق�سم التجاري يف 
�سركة نفط الب�سرة بعدم جواز الت�سرُّف 

باملواد، اإل مبوجب قراٍر ق�سائي".
ال�سركة  اإىل  "بالنتقال  البيان،  وزاد   
الب�سرة  فرع   / احلبوب  لتجارة  ة  العامَّ
ر�سد الفريق فقدان )694( طنًا من مادة 
ٍة  حتقيقيَّ جلنٍة  وتاأليف  التايلندي،  الرز 
اأنَّه  بيد  فني،  ُموظَّ  )3( ُمق�سريَّة  اأثبتت 
ال��رز  ��ات  ك��م��يَّ م��ب��ل��غ  ت�سمينهم  ي��ت��م  مل 

املفقودة".
الب�سرة  ُمديريَّة زراعة  ا يف  "اأمَّ واأورد، 
�ساحبًة   )65( فقدان  ماحظة  ��ت  متَّ فقد 
املحافظة  قبل  من  جتهيزها  متَّ  ��ًة  زراع��يَّ
ب���دوره���ا  ق���ام���ت  ال���ت���ي  ���ة  املُ���دي���ريَّ اإىل 
تقدمي  دون  املُ���زارع���ني  اإىل  بت�سليمها 

بالتوقيع  الكتفاء  بل  كافيٍة،  �سماناٍت 
ٍة". على تعهُّداٍت خطيَّ

"اجلرد اأظهر فقدان  اأن  واأ�ساف البيان، 
زراعة  �سعب  بني  عت  توزَّ �ساحبًة   )65(
)ال��ق��رن��ة، وال��زب��ري، وع��ز ال��دي��ن �سليم، 

واملدينة(".
ُماحظيَّة  يف  ���ٍف  ُم���وظَّ "�سبط  واأك����د، 
اخل�سيب  اأب��ي  يف  العقاري  الت�سجيل 
اأح��د  م��ن  ر���س��وٍة  مبلغ  بت�سلُّم  �سًا  ُمتلبِّ

املُراجعني؛ لقاء ت�سليمه املُعاملة الواردة 
الت�سجيل  ة  ُمديريَّ يف  التدقيق  هيئة  من 

العقاري يف املُحافظة".
وحتدث البيان، عن "�سبط اأوليَّات عقٍد 
ة الوقف ال�سيعي واأحد  ُمربٍم بني ُمديريَّ
الأ�سخا�ص على عقاٍر مب�ساحة )3 دوامن 
والدخول  عليه  التعاقد  متَّ  اول��ك(  و15 
ٍة؛ كون  اإىل املُزايدة ب�سورٍة غري قانونيَّ
فًا حكوميًا ُم�ستمرًا باخلدمة،  املزايد ُموظَّ

اإ�سافًة اإىل اأنَّ العقار متَّ التعاقد عليه من 
ة الوقف ال�سني اأي�سًا". قبل ُمديريَّ

 واأفاد، ب�"�سبط اأوليَّات )19( تدري�سيًا 
البدنيَّة  وال��رتب��ي��ة  ال��ع��ل��وم  كليَّتي  يف 
ا�ستبعادهم  متَّ  ��ة  ال��ري��ا���س��يَّ وال��ع��ل��وم 
وح��رم��ان��ه��م م���ن ال��ت��ث��ب��ي��ت ع��ل��ى امل���اك 
يف  ��ة  ال��ف��ع��ل��يَّ مبا�سرتهم  رغ���م  ال���دائ���م، 
التكليف  ك��ت��اب  اأنَّ  اإذ   ،1/10/2019
كليَّة  ويف  ال���ت���اري���خ،  ذل���ك  ب��ع��د  ���س��در 

متَّ  ذاتها  اجلامعة  يف  اجلميلة  الفنون 
لاأعوام  الطاب  بدرجات  تاعٍب  ك�سف 

)2018 ولغاية 2020(".
املُديريَّة  "فريق  اأن  البيان،  ويوا�سل   
رٍة يف  ر���س��د ا���س��ت��خ��دام ت���ذاك���ر ُم�������زوَّ
�����ة الأط����ف����ال، وو����س���ولت  ا���س��ت�����س��اريَّ
يف  اجُل����ُدد  للُمعيَّنني  ال��ط��ب��ي  الفح�ص 

ُم�ست�سفى القرنة".
الأ�سليَّة  الو�سولت  "�سبط  اإىل  ونبه، 
للُمعيَّنني  "ال�سفاجت"  الطبيِّ  للفح�ص 
فئة  م���ن  دف�����رتًا   )20( ع���دده���ا  ال��ب��ال��غ 
ة  املُ����دَّ م��ن��ه��ا خ����ال  ل��ك��لٍّ  )50( و����س���ًا 
عن  ف�����س��ًا   ،)14/2/2023-1( ب���ني 
اأدوي���ة،  وت�سليم  ���س��راء  ��ات  اأول��يَّ �سبط 
الأدوي���ة  ب��ني  ف��رٍق  بعد ماحظة وج��ود 
والأدوي��ة  امل�ست�سفى  �ة  ل�سيدليَّ زة  املُجهَّ

امل�سروفة".
حما�سر  "تنظيم  اإىل  ال��ب��ي��ان،  وم�سى 
على  املُ��ربزات  رفقة  وعر�سها  اأ�سوليَّة، 
املُحافظة؛  يف  التحقيق  ق�ساة  ال�سادة 
ب��غ��ي��ة ات���خ���اذ الإج��������راءات امل��ن��ا���س��ب��ة، 
��ة واإ����س���دار  وحت���دي���د ج��ه��ة املُ��ق�����س��ريَّ

�ة املنا�سبة بحقه". القرارات الق�سائيَّ
"حمكمة  ب��اأن  للهيئة،  ثالث  بيان  وذك��ر 
ق�سايا  يف  بالنظر  املخت�سة  بعقوبة 
بحق  ا�ستقدام  اأم��ري  اأ���س��درت  النزاهة 
م�سرف  يف  العامني  املديرين  من  اثنني 
مبنح  لقيامهما  وذل���ك  �سابقًا؛  الر�سيد 
قر�ص بقيمة 5 مليارات دينار اإىل �سركة 
اليا�سمني  ق��ري��ة  ب��ن��اء  ل��غ��ر���ص  اأه��ل��ي��ة؛ 
ال�����س��ك��ن��ي��ة يف امل��ح��اف��ظ��ة خ����ال ال��ع��ام 

.2014
املمنوح  "القر�ص  اأن  البيان،  واأ���س��اف 
دفعتني  على  يتم  اأن  يجب  ك��ان  لل�سركة 
وح�سب ن�سبة الإجناز، بينما مل تتجاوز 
�سحب  ومت   ،)%6( ال����  الإجن����از  ن�سبة 

امل�سروع لحقًا من ال�سركة".
"الأمرين  اأن  اإىل  ال���ب���ي���ان،  وان��ت��ه��ى 
اأحكام  اإىل  ا�ستنادًا  املحكمة؛  اأ�سدرتهما 
ال��ع��ق��وب��ات  ق���ان���ون  م���ن   )340( امل�����ادة 

العراقي رقم )111( ل�سنة 1969".

تنفـذ 12 عملية �سـبط يف عدد من دوائر الب�سرة

اأحكام بال�شجن واال�شتقدام بحق م�شوؤولين في التربية وم�شرف الر�شيد

تظاهرات للمطالبة بتوفير الخدمات في ذي قار

مبنى محكمة ا�ستئناف الكرخ في بغداد

 بغداد/ املدى

ك�سفت اأمانة بغداد، اأم�ص ال�سبت، عن خطتها اخلا�سة باإك�ساء ال�سوارع 
للعام اجلاري 2023، موؤكدة حت�سن الو�سع البيئي يف العا�سمة، وفيما 
اأو�سحت كيفية التعامل مع املخلفات احلكومية، اأ�سارت اإىل عدم تعاون 

اأ�سحاب معامل القطاع اخلا�ص ب�ساأن املخلفات ال�سناعية.
"خطة  اإن  الربيعي،  حممد  الأم��ان��ة  يف  والعاقات  الإع���ام  مدير  وق��ال 
يف  مربع  مرت  مايني   8 تعبيد  تت�سمن   2023 اجل��اري  للعام  الإك�ساء 
بغداد، و�ست�سمل منطقتي الك�سرة والكرادة ومناطق ت�سررت �سوارعها 
واأخرى م�سى على اإك�سائها زمن طويل ف�سًا عن �سمول مناطق الإفراز 
خدمات  باأعمال  �سملت  الك�سرة  "منطقة  ان  الربيعي،  واأ�ساف  اجلديد". 
�سنبا�سر  وقريبًا  التخ�سفات،  لإن��ه��اء  جارية  الأع��م��ال  والآن  امل��ج��اري، 
باأعمال اإك�ساء املنطقة بالكامل من اأزقة وحمات". وعلى �سعيد مت�سل، 
 %75 بلغت  اجن��از  ن�سبة  حققت  ب��غ��داد  "امانة  ب��اأن  ل��اأم��ان��ة  بيان  اأف���اد 
بغداد  )ط��ري��ق  للعا�سمة  اجلنوبي  امل��دخ��ل  وتاأهيل  تطوير  اع��م��ال  م��ن 
"دائرة بلدية بغداد اجلديدة اكملت اعمال  اأن  -وا�سط(". وتابع البيان، 
�سارية  ون�سب  زراعية  كابات  عمل  خال  من  الو�سطية  اجل��زرة  تطوير 
حمطة  من  القريب  املوقع  ت�سييج  على  "العمل  اإىل  واأ�سار،  كبرية".  علم 
الباعة اجلوالني على جانبي  اك�ساك  داخله وتنظيم  الوقود ون�سب ظلة 
الطريق واإزالة التجاوزات والنقا�ص ومد القالب اجلانبي واإن�ساء )40( 
البلدية  "الدائرة  اأن  اإىل  البيان،  ونوه  المطار".  مياه  لت�سريف  م�سبكا 
المنية  القوات  مع  التفاق  بعد  ذهابا وايابا  ال�سارع  تو�سيع  تعمل على 
العجات  من  ع��دد  اأك��رب  ل�ستيعاب  الرئي�سة  ال�سيطرة  مم��رات  لتو�سيع 
القادمة من املحافظات اجلنوبية وفك الختناقات املرورية". وحتدث، عن 
"تهيئة ال�ساحة الرئي�سة يف املدخل اجلنوبي للبدء باأعمال اإن�ساء ممرات 
بال�ستات  ال�ساحة وزراعة حميطها  داخلية ونافورة يف و�سط  ومما�ص 
وال�سجريات الدائمية واملو�سمية". واأمت البيان، اأن "امانة بغداد اأطلقت 
حملة كربى لتطوير املداخل الرئي�سة للعا�سمة من جهة )طريق بغداد – 
بابل( )وبغداد – كركوك( – )وبغداد – �ساح الدين( و)بغداد -وا�سط( 
من  جديدة".  بحلة  العا�سمة  مداخل  لإظهار  مميزة  ت�ساميم  وفق  على 
جانبه، ذكر معاون مدير عام دائرة املخلفات ال�سلبة والبيئة، يف الأمانة، 
يف  البيئي  "الو�سع  اإن  �سحايف،  ت�سريح  يف  الزيدي،  الإل��ه  عبد  اأحمد 
العام  منذ  اأي  عامًا،  ع�سرين  قبل  عليه  كان  مما  اأف�سل  بغداد  العا�سمة 
2003 اىل العام اجلاري 2023"، موؤكدًا اأن "بيئة العا�سمة بغداد تتجه 
نحو الأف�سل"". واأكد الزيدي، على "اأهمية اأن يلتزم املواطنون ب�ساعات 
معينة لرمي النفايات، حفاظًا على بيئة العا�سمة". واأ�سار اإىل، اأن "اأهم 
القطاع اخلا�ص عن  امل�سانع ومعامل  امتناع  التي تواجهنا هي  امل�ساكل 
نوع  ح�سب  خا�ص  ب�سكل  نفاياتهم  مع  التعامل  يجب  حيث  خماطباتنا، 
املنتجات".  وتابع الزيدي: "نحن ل نعلم كيف يتعامل اأ�سحاب امل�سانع 
اأنهم يقومون برمي  اأعتقد  ومعامل القطاع اخلا�ص مع خملفاتهم، ولكن 
تلك املخلفات يف املناطق ال�سعيفة رقابيًا كمع�سكر الر�سيد اأو الر�ستمية". 
الدوائر  خملفات  بع�ص  مع  تتعامل  بغداد  "اأمانة  اأن  الزيدي،  واأو�سح 
كلية  خملفات  مع  نتعامل  املثال  �سبيل  وعلى  املكعب،  باملرت  احلكومية 
ال�سرطة بح�سب نوع النفايات، وحتدد قيمته على املرت املكعب، والك�سف 
اأما الدوائر احلكومية  األف دينار كواردات لاأمانة،  يكون مقطوعًا 250 
"قوانني احلفاظ  اأن  اأو ع�سوية". وذكر،  نفاياتها ورقية  املتبقية فتكون 
على البيئة موجودة، ولكنها غري مفعلة"، لفتًا اإىل، اأن "العقوبات التي 
بعدها  دينار،  األ��ف   250 بغرامة  مرة  اأول  تكون  املخالفني  على  تفر�ص 

ترتفع القيمة اإىل مليون دينار وبعدها ت�سل للحب�ص".

اأمانة بغداد: حملة الإك�شاء 
ال�شوارع وحت�شن يف الو�شع البيئي

اأعلنت هيئة النزاهة عن �سدور حكم بال�سجن على م�سوؤول �سابق يف وزارة الرتبية، فيما حتدثت عن اإ�سدار 
تلقته  النزاهة  لهيئة  بيان  وذكر  �سابقًا.  الر�سيد  م�سرف  يف  العامني  املديرين  من  اثنني  بحق  ا�ستقدام  اأمري 
وزارة  يف  ة  القانونيَّ ال�سوؤون  ق�سم  مدير  على  حكمت  ة  املركزيَّ الف�ساد  مكافحة  جنايات  "حمكمة  اأن  )املدى(، 
ٍة مقدارها ع�سرة ماليني دينار عليه". ة ع�سر �سنواٍت، وفر�ض غرامٍة ماليَّ الرتبية �سابقًا، بال�سجن الغيابيِّ ملُدَّ

الى / الهيئة العامة لل�سرائب 
م/  تبديل لقب 

نهديكم أطيب التحيات.. 
قدم المدعي )مهدي جاس��م حم��دان( طلباً يروم فيه 
تبدي��ل )اللق��ب( وجعله )العبي��دي( بدالً م��ن )غريري( 
راجعي��ن التفض��ل باالطالع واعالمنا ع��ن موافقتكم 

حول اجراء التبديل من عدمه.. مع التقدير 
العميد ن�سير خ�سير طالب 
مدير ق�سم �سوؤون اأحوال بغداد / الكرخ 

اإعــــالن
ق��دم المدع��ي )علي جاس��م حمدان( طلب��اً يروم فيه 
تبديل )اللق��ب( من )غريري( ال��ى )العبيدي( فمن لديه 
اعت��راض على الدع��وى مراجعة ه��ذه المديرية خالل 
مدة أقصاها )15 يوم / خمس��ة عش��ر يوماً( وبعكسه 
سوف ينظر بالدعوى وفق أحكام المادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016. 
اللواء ريا�ض جندي الكعبي 
مدير العام / وكالة

اإعــــالن
قدم المدعي )محمد جاس��م حم��دان( طلباً يروم فيه 
تبديل )اللق��ب( من )غريري( ال��ى )العبيدي( فمن لديه 
اعت��راض على الدع��وى مراجعة ه��ذه المديرية خالل 
مدة أقصاها )15 يوم / خمس��ة عش��ر يوماً( وبعكسه 
سوف ينظر بالدعوى وفق أحكام المادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016. 
اللواء ريا�ض جندي الكعبي 
مدير العام / وكالة

اإعــــالن
مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في الديوانية

قدم��ت المواطن��ة )فندية حس��ين هادي( طلب��اً تروم فيه 

تبديل )اس��م( وجعله )فرح( بدالً من )فندية( فمن لديه حق 

االعتراض مراجعة هذه المديرية خالل خمس��ة عش��ر يوم 

وبعكس��ه يتم النظر في الدعوى وف��ق أحكام المادة )22( 

من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 المعدل. 
اللواء ريا�ض جندي الكعبي 
مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة 



 بغداد / املدى

من املوؤّمل اأن تكون بعثة املنتخب 
الأومل��ب��ي لكرة ال��ق��دم، ق��د غ��ادرت 
اأر������ض ال���وط���ن ال���ي���وم )الأح�����د( 
متوّجهة �صوب العا�صمة القطرّية 
ف��ج��رًا،  ال�����ص��اع��ة 4  ال���دوح���ة يف 
بطولة  يف  للم�صاركة  ا���ص��ت��ع��دادًا 
الدوحة الدولّية للمنتخبات حتت 
ال�صعودية  ج��ان��ب  اىل  ع��ام��ًا   23
وال���ك���وي���ت وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة 
والإم����������ارات وُع����م����ان وف��ي��ت��ن��ام 
اإ�صافة  وتايلند  وقريغيز�صتان 

اىل قطر املُ�صّيف.
و���ص��ي��ل��ع��ب م��ن��ت��خ��ب��ن��ا الأومل���ب���ي 
يوم  فيتنام  اأم��ام  الأوىل  مباراته 
احلايل،  اآذار   22 املقبل  الأربعاء 
ثم �صيواجه كوريا اجلنوبية يوم 
نتائج  �صوء  ويف  املقبل،  ال�صبت 
مباراة  هناك  �صتكون  املباراتني 

ثالثة ترتيبّية.
جتّمع  اأّول  البطولة  ه��ذه  وُت��ع��د 

بقيادة  الأوملبي  للمنتخب  ر�صمي 
ومالكه  �صني�صل  را���ص��ي  امل���درب 
ال��ت��دري��ب��ي امل�����ص��اع��د امل���وؤّل���ف من 
امل����درب امل�����ص��اع��د د.ن����زار ا���ص��رف 
حميد،  �صالح  احل��را���ض  وم���درب 
واملُ����ح����ّل����ل ال���ف���ن���ي ع���ب���د الأم�����ري 
البدنية  اللياقة  وم���درب  ن��اج��ي، 
د.اإ�صماعيل �صليم الذي مّت التعاقد 

معه ب�صكل ر�صمي.

التجّمع يف املطار
وقال �صني�صل يف حديث خ�ّض به 
اإدارة  " اإن  ال�صفر  ع�صّية  )امل��دى( 
الفريق مل تنجح يف اإقامة التجّمع 
املا�صية،  الفرتة  خ��الل  بغداد  يف 
الدوحة، وذلك  ال�صفر اىل  قبل  اأو 
و�صعتُه  ال���ذي  اجل����دول  ب�صبب 
جل��ن��ة امل�����ص��اب��ق��ات ل����دوري ال��ك��رة 
املمتاز، والذي ا�صتمرَّ لغاية اأم�ض 
)الأحد(   ب�صبب ارتباط الالعبني 
يتم  اأن  اأمت��ّن��ى  وكنُت  فرقهم،  مع 
اجل��ولت  اأي���ام  وتقلي�ض  تقريب 

الأخ��رية من ال��دوري كي نح�صل 
قبل  للتمّرن  ال��ك��ايف  ال��وق��ت  على 
على  خاللها  من  ونتعّرف  ال�صفر، 
لكن  بالتجّمع يف بغداد،  الالعبني 
ذلك مل يح�صل، و�صيتجمع الفريق 
اىل  مبا�صرة  ون�صافر  امل��ط��ار  يف 
ال����دوح����ة، وي�����ص��ت��م��ّر امل��ع�����ص��ك��ر 
لغاية يوم  البطولة  واملناف�صة يف 

29 اآذار.
التدريبات  " اإن  واأ�صاف �صني�صل 
الو�صول  يوم  نف�ض  يف  �صتنطلق 
بوحدة تدريبّية واحدة، وت�صتمّر 
يوم  لغاية  تدريبّيتني  بوحدتني 
ف��ي��ت��ن��ام  اأم������ام  الأوىل  امل����ب����اراة 
و�صتواجه  املقبل،  الأرب��ع��اء  ي��وم 
الفريق ُم�صكلة عدم اإمكانّية اإقامة 
لدخول  كثرية  تدريبّية  وح���دات 
و�صنلعب  امل��ب��ارك،  رم�صان  �صهر 
املباراة الثانية يوم ال�صبت املُقبل 
اأمام كوريا اجلنوبّية، وهدفنا من 
البطولة معرفة  امل�صاركة يف هذه 
امل�صتوى الفّني لالعبني من خالل 

خ����و�����ض 
م�����ب�����اري�����ات 
جت���ري���ب���ّي���ة 
ول  ق�����وّي�����ة، 

نتيجة  تهّمنا 
امل������ب������اري������ات 

ب�����ال�����رغ�����م م��ن 
التي  النتقادات 
ق���د ت���وّج���ه ل��ن��ا، 

ه��و  ه���دف���ن���ا  لأن 
اإع����داد ال��ف��ري��ق من 

خالل هذه البطولة، 
غرب  بطولة  وك��ذل��ك 

�صهر  يف  القادمة  اآ�صيا 
اأجل  من  املقبل،  حزيرن 

ق���ادر  ف��ري��ق��ن��ا  ي��ك��ون  اأن 
الت�صفيات  اجتياز  على 

املقبل،  اأي��ل��ول  �صهر  يف  الأول��ّي��ة 
النهائّيات  يف  بعدها  وامل�صاركة 
املُ��ق��ب��ل��ة وال���ت���ي ُت��ع��ت��ر م��وؤّه��ل��ة 
لأوملبياد باري�ض التي تنطلق عام 

.2024

زيارات املالك 
امل�ساعد

وع������ن ط���ري���ق���ة اخ���ت���ي���ار 
ال�����الع�����ب�����ني امل����ح����ّل����ي����ني 
واملحرتفني قال " مت اختيار 
من  الأول��ّي��ة  الت�صكيلة 
ف�������رق ال��������دوري 
وكذلك  املمتاز، 
دوري الدرجة 
ىل  و لأ ا
م�������ن خ�����الل 
الت���������ص����ال 
ب������������ك������������ل 
امل�����دّرب�����ني 
وم����ع����رف����ة 
ت  يا م�صتو
ال���الع���ب���ني 
املُ���ت���اح���ني 
ل����������ه����������ذا 
امل��ن��ت��خ��ب 
وم����������������ن 
م����وال����ي����د 
 2 0 0 1
 2 0 0 2 و
 ،2 0 0 3 و
وك��ذل��ك م��ن خ��الل 
امل�صاعد  امل��الك  زي���ارات 
د.ن����زار ا���ص��رف وم��درب 
حميد،  �صالح  احل��را���ض 
اأم�����ا ب�������ص���اأن امل��ح��رتف��ني 
فكنُت اتوا�صل مع اأولياء 
ومعرفة  ال��الع��ب��ني  اأم����ور 
اإم����ك����ان����ّي����ة ان�����ص��م��ام��ه��م 
اأن  اأج�����ل  ل��ل��ف��ري��ق، وم����ن 
على  بالطمئنان،  ي�صعروا 
الأم���ور  الحت����اد  يكمل  اأن 
ة بهم، ومت  الإدارّي��ة اخلا�صّ
يف  حم��رتف��ني  �صبعة  دع���وة 
ال���دع���وة الأول���ّي���ة ل��الأومل��ب��ي، 

و����ص���ي���ت���واج���د م���ع���ن���ا وح�����ص��ب 
بطولة  يف  منهم  اأربعة  الظروف 

الدوحة الدولّية.
وبني  بينه  التن�صيق  م��دى  وع��ن 
ك���ا����ص���ا����ض يف اخ��ت��ي��ار  امل�������درب 
الالعبني، قال �صني�صل " تفاُهماتنا 
م���ع م�����درب امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي 
خالل  متوا�صلة  ك��ان��ت  كا�صا�ض 
اأي  ال��ف��رتة امل��ا���ص��ي��ة، ول ي��وج��د 
الكرة  خ��دم��ة  هدفنا  لأن  ت��ق��اط��ع، 
�صابقًا  اعلنتها  وك��م��ا  ال��ع��راق��ي��ة، 
والأف�صلّية  الأول��وّي��ة  نعطي  اأننا 
دائمًا للمنتخب الأّول، لأن اأهدافنا 
امل��ر���ص��وم��ة ه���و ���ص��ن��اع��ة لع��ب��ني 
ق����ادري����ن ع��ل��ى مت��ث��ي��ل امل��ن��ت��خ��ب 
الوطني يف ال�صتحقاقات الدولّية 
الأوملبي  اأب��واب  اأن  علمًا  املقبّلة، 
و�صمن  ُمتاح  لعب  لأي  مفتوحة 
اأج��ل  م��ن  بها  امل�صموحة  الأع��م��ار 
امل�صاركة يف ت�صفيات بطولة اآ�صيا 

الأوملبّية املُقبلة.

اال�ستعانة بال�سباب
وخل�ض �صني�صل يف حديثه ب�صاأن 
بالعبي  ال�صتعانة  اإمكانّية  مدى 
كاأ�ض  انتهاء  بعد  ال�صباب  منتخب 
العامل املُقبلة يف اإندوني�صيا، قائاًل 
ال�صباب  ملنتخب  التهنئة  اأق��ّدم   "
ع��ل��ى امل�����ص��ت��وي��ات امل��ت��م��ّي��زة يف 
التي  لل�صباب  اآ�صيا  كاأ�ض  بطولة 
الأحد  اأم�ض  عليها  ال�صتار  ا�صدل 
اإع��ادة  يف  واإ�صهامه  ط�صقند  يف 
العراقّية،  املنتخبات  �صخ�صّية 
اخلليج  بكاأ�ض  الفوز  بعد  ل�صيما 
ملنتخب  ر�صالتي  ل��ذل��ك  ال��ع��رب��ي، 
العامل  ك��اأ���ض  حم��ّط��ة  اأن  ال�صباب 
من  مهّمة  ُفر�صة  لل�صباب  املُقبلة 
اأج���ل اإث���ب���ات اجل�����دارة، واأي�����ص��ًا 
احرتافّية،  فر�ض  على  احل�صول 
بة  لأن عيون العامل �صتكون م�صوَّ
فيها،  امل�صاركة  الفرق  لعبي  على 
لالعبني  املنتخب  ب��اب  و�صنفتح 
امل��راك��ز  يف  لالن�صمام  اجل��ّي��دي��ن 
انتهاء  بعد  فيها  نحتاجهم  التي 

مهّمتهم يف جاكرتا".
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بالمرصاد

اأكد اأن التن�سيَق جاٍر بينه وبين كا�سا�س وعماد

 �سعد الم�سعل �شني�شل: بطولة الدوحة اأّول اختبار للأولمبي وال تهّمنا النتائج
رؤية من المهجر

بع���د رحلة عطاء ممّيزة، ي�ص���رياحتاد كرة الق���دم والأوملبية على 
الطريق ال�ص���حيح، حيث اأن هدفهم الرئي�ض هو تهيئة املنتخبات 
لتحقي���ق النت�ص���ارات والفوز يف كّل البطولت التي ي�ص���اركون 
فيها، بل مناف�ص���ني لها لأنهم يعلمون باأن الريا�ص���ة اإجناز وتطلُّع 

مل�صتقبل ُم�صرق.
اأظهرا معرفة اأف�ص���ل باملتابع���ة واملنهج املُعّد للبط���ولت، ونّيات 
اأف�ص���ل جتاهه���ا عن���د مقارنتها بالبط���ولت ال�ص���ابقة، ونرى يف 
متابعاته���م امليدانّي���ة والدع���م امل�ص���تمّر ل���كّل املنتخب���ات والفرق 
امل�صاركة يف البطولت اأو الت�صفيات النهائّية لها تاأثريًا اإيجابّيًا. 
و�ص���هدت الريا�ص���ة العراقّية على مدار الأ�ص���هر القليلة املا�ص���ية 
كث���ريًا م���ن الإجن���ازات الت���ي حتّقق���ت يف البط���ولت اخلليجّية 
والعربّية والآ�ص���يوّية تّوجته���ا بكاأ�ض اخللي���ج العربي 25 التي 
ح�صل عليه منتخبنا الوطني لكرة القدم التي اأقيمت يف الب�صرة 

الفيحاء كانون الثاين املا�صي.
كم���ا تاأّه���ل منتخب ال�ص���باب حت���ت 20 عام���ًا اإىل نهائّي���ات كاأ�ض 
العامل يف اإندوني�ص���يا، والدور ن�ص���ف نهائي من بطولة اآ�صيا يف 
اأوزبك�ص���تان بعد تغّلبه على املنتخب الإي���راين بهدف نظيف يف 
املباراة امل�ص���ريّية للي���وث والتي اأبدعوا فيه���ا واأظهروا متّيزهم 
وقّوته���م وكلمة الف�ص���ل له���م لُي�ص���هم كّل منهم م�ص���اهمة اإيجابّية 
يف التغّل���ب طوال دقائ���ق املباريات وقدرة ال�ص���باب على التاأثري 
واإح�صا�صهم بال�صمود بوجه عام اأمام اأ�صعب املنتخبات املناف�صة 
له���م والتمّكن كث���ريًا من ح�ص���د النقاط الثالث الت���ي جتعلهم يف 

م�صاف املرّبع الذهبي ل�صباب اآ�صيا.
بالفع���ل ح�ص���م الأبط���ال النتيج���ة ل�ص���احلهم بعد اأن وّف���ر عدنان 
درج���ال ورفاق���ه يف احت���اد الق���دم مع�ص���كرات خارجّي���ة وكّل ما 
يحتاجون���ه حيث دعمه���م بقّوة م���ن اجلانب النف�ص���ي واملعنوي 
وامل���ادي، قب���ل واأثناء البطولة، وتابع و�ص���اند وح���ّدث الالعبني 
عن م�ص���تقبلهم اإن حقّقوا الفوز، بل كان قريبًا من قلوبهم، وعّزز 
م�ص���اعرهم وزرع الثق���ة باأنف�ص���هم باأنه���م اأبطال حقًا ي�ص���تحّقون 
متثي���ل الوطن���ي يف املحافل الدولّية وم�ص���تقبل الك���رة العراقية 
لعق���د قادم من الزمن منحهم الفر�ص���ة لإثبات اأنف�ص���هم يف متثيل 

منتخب الوطن.
جن���ح درج���ال وفق���ًا لروؤية الحت���اد وبرنام���ج حتّول الريا�ص���ة 
العراقية باأفكاره وخططه الطموحة وروؤيته امل�صتقبلّية للنهو�ض 
بواقع الكرة العراقّية وتطويرها وو�صولها نحو امل�صتقبل، ومن 
خالل م�ص���ريته الناجحة ح�ص���ل عل���ى مبتغاه بالتاأّه���ل لنهائّيات 

كاأ�ض العامل. 
َد بالورود بعد اكتمال الن�ص���اب القانوين  وهن���اك طريق اآخ���ر ُعبِّ
الأنتخاب���ي للمكت���ب التنفيذي للجنة الأوملبّي���ة العراقّية باختيار 
د.عقيل مفنت ملن�ص���ب النائب الأول، و�صمري املو�صوي نائبًا ثانيًا 
وزياد ح�صن نائبًا ثالثًا وع�صوي التنفيذي ُهما عبدال�صالم خلف 

واإبراهيم خليل اإبراهيم.  
وظهرت اللجنة الأوملبّية برفقة احتاد الكرة بال�ص���ورة املُ�ص���رقة 
من خالل قيادتهما املمّيزة وو�ص���عا خارط���ة الطريق ملنتخباتهما 
���ة  الوطني���ة بكاف���ة م�ص���توياتها حيث اأر�ص���وا قواعدهما اخلا�صّ
بالإجناز، وهذا ما مل�صناه يف املنتخب الأول لكرة القدم ومنتخب 
ال�صباب ويف اكتمال م�صرية املنتخب الأوملبي يف م�صواره املقبل 
ال���ذي يتمّن���ى مالك���ه التدريبي اأن ينال م���ن الإهتم���ام ذاته الذي 
ح�صل عليه املنتخب الأّول وال�صبابي، اإ�صافة اإىل م�صاركة القّوة 
اجلوي���ة يف بطول���ة الأندية العربّية التي اأطلقت عليها الت�ص���مية 
اجلدي���دة يف ن�ص���ختها احلالي���ة )كاأ����ض املل���ك �ص���لمان( ود�ّص���ن 
ال�ص���قور مباراته���م الأوىل على ملعب الب�ص���رة الدويل، وهنالك 
الكث���ري من املفا�ص���ل الريا�ص���ية املهّم���ة يف الوطن ل �ص���يما على 
م�ص���توى الألع���اب الفردّية وكرة ال�ص���الت وغريها م���ن الألعاب 

الأخرى.

منهج االنت�شار الريا�شي

نجح درجال وفقًا لروؤية االتحاد 
وبرنامج تحّول الريا�سة العراقية 

باأفكاره وخططه الطموحة وروؤيته 
الم�ستقبلّية للنهو�س بواقع الكرة 

العراقّية وتطويرها وو�سولها نحو 
الم�ستقبل، ومن خالل م�سيرته 

الناجحة ح�سل على مبتغاه بالتاأّهل 
لنهائّيات كاأ�س العالم. 

متابعة/ المدى

يدعم كري�ص���تيانو رونالدو نجم الن�ص���ر ال�ص���عودي، ناديه 
ال�صابق مان�ص�صتر يونايتد، �صوب تحقيق اإنجاز ممّيز هذا 
المو�ص���م. ويحلم رونالدو بفوز "ال�صياطين الحمر" بلقب 
ال���دوري الأوروبي هذا المو�ص���م، بعد اأن و�ص���ل الفريق 
اإلى مواجهة اإ�ص���بيلية في ُربع النهائ���ي. ووفقًا لبرنامج 
ال���دوري الأوروب���ي غائب عن  لق���ب  ف���اإن  "كوارت���و"، 
خزائن بطولت رونالدو وليونيل مي�ص���ي نجم باري�ض 
�صان جيرمان. لكن اإذا نجح مان�ص�صتر يونايتد في ح�صد 
اللق���ب القاري ه���ذا المو�ص���م، فاإنه �صين�ص���ّم اإلى �ص���جّل 
اإنج���ازات رونال���دو، ال���ذي ارت���دى قمي�ض "ال�ص���ياطين 
الحمر" في ع���ّدة مباريات بالبطولة في المو�ص���م الحالي. 
واأ�ص���ار البرنام���ج الإ�ص���باني، اإل���ى اأن���ه م���ن غي���ر الُمحتم���ل 
اأن ير�ص���ل مان�ص�ص���تر يونايت���د، ميدالّي���ة اإل���ى رونال���دو، ح���ال التتوي���ج باللقب 
الأوروب���ي، لأن اليويف���ا يمن���ح الفائز 40 ميدالّي���ة فقط. وكان رونالدو قد ف�ص���َخ 
عقدُه مع مان�ص�صتر يونايتد هذا المو�صم، ثم انتقل اإلى الن�صر ال�صعودي مجانًا في 
"الميركاتو ال�صتوي" الما�صي. في ال�صياق ذاته، اأوقعت قرعة الدوري الأوروبي، 
مان�ص�ص���تر يونايتد، في اختبار اإ�ص���باني ثال���ث على التوالي، بمواجهة اإ�ص���بيلية في 
دور الثمانية. وكان مان�ص�ص���تر يونايتد تجاوز بر�ص���لونة في ملحق دور ال� 16 ثم فاز 
ذهابًا واإيابًا على ريال بيتي�ض في ُثمن النهائي. وُيعد اإ�صبيلية �صاحب الرقم القيا�صي 
في الفوز بلقب الدوري الأوروبي بر�ص���يد 6 مّرات. كما اأ�ص���فرت القرعة عن مواجهة 
يوفنتو�ض �ص���د ل�صبونة، بينما يلعب فينورد اأمام روما، ويلتقي باير ليفركوزن �صد 
�صان جيلواز. وتقام مباريات ذهاب دور الثمانية يوم 13 ني�صان، بينما تقام مباراة 
العودة يوم 20 من نف�ض ال�ص���هر. كما اأ�ص���فرت قرعة قبل النهائي عن م�ص���ار �صعب، 
حيث يلتقي الفائز من يونايتد واإ�ص���بيلية، مع الفائز من يوفنتو�ض ول�ص���بونة. اأما 
الفائ���ز من فين���ورد وروما، �ص���يتاأّهل لمالقاة الفائز من ليفركوزن و�ص���ان جيلواز. 
ويق���ام ذهاب ن�ص���ف النهائي يوم 11 اآيار المقبل، والإياب بعدها باأ�ص���بوع، بينما 
تقام المباراة النهائية، يوم 31 من نف�ض ال�ص���هر على ملعب بو�ص���كا�ض اأرينا. كما 
�ُصحبت في مقر التحاد الأوروبي لكرة القدم، قرعة الأدوار النهائية لدوري اأبطال 
اأوروبا 2023-2022 واأ�ص���فرت القرعة عن مواجهات نارّية للفرق الُمر�ّص���حة، فيما 
اأوقعت نابولي مع اإي �ص���ي ميالن في )ديربي( اإيطالي خال�ض، حيث �ص���يلعب اأي�صًا 
ري���ال مدري���د مع ت�صيل�ص���ي، واإنت���ر ميالن مع بنفيكا، ومان�ص�ص���تر �ص���يتي م���ع بايرن 
ميونخ، و�ص���تقام الجولة الأولى على مدار يومي 11 و12 ني�ص���ان القادم، اأما مباريات 

الإياب �صتكون يومي 18 و19 من ال�صهر نف�صه. 

بغ��داد اأندي��ة  قائم��ة  يختب��ر  النا�شئي��ن  م��درب 

 بغداد/ المدى

اأح���رز منتخبنا الوطني بالثالث���ي ميداليتين ذهبّية 
وف�ص���ّية في مناف�ص���ات بطولة غ���رب اآ�ص���يا باللعبة 
الجاري���ة اأحداثها ف���ي دولة الكوي���ت. ونالت لعبة 
المنتخ���ب �ص���اجوان به���روز الميدالّي���ة الذهبّية في 
مناف�ص���ات �ص���باق الف���ردي لل�ص���ّيدات، بينم���ا تمّكن 
اأحم���د جاب���ر م���ن الف���وز  زميله���ا الالع���ب �ص���هاب 

بالميدالي���ة الف�ص���ية ف���ي �ص���باق الف���ردي للرج���ال. 
وي�ص���ارك في البطولة اأّحد ع�صر منتخبًا هي العراق 
وال�ص���عودية والإم���ارات والبحرين وقط���ر وُعمان 
والأردن و�ص���وريا ولبن���ان وفل�ص���طين اإ�ص���افة الى 
منتخ���ب البل���د الُمنّظ���م الكوي���ت. يذك���ر اأن الثالثي 
)الترايثل���ون( هي لعبة اأولمبّية ت�ص���هد مناف�ص���اتها 
ث���الث مراح���ل ف���ي �ص���باقات الج���ري والدّراج���ات 

وال�صباحة.

ميدالّيتان لمنتخب الثلثي في غرب اآ�شيا

 بغداد/ المدى

بداأ الم���الك التدريبي لمنتخب النا�ص���ئين 
وحدات���ه  اأول���ى  كاظ���م،  اأحم���د  بقي���ادة 
التدريبي���ة م���ع لعب���ي المنتخ���ب الُج���دد 
تواج���دوا  الذي���ن   )2008-2009( تول���د 
مع���ه اأم����ض )ال�ص���بت( في ملعب ال�ص���عب، 

ا�صتعدادًا لال�صتحقاقات الُمقبلة.  
وق���ال اأحمد كاظم في ت�ص���ريح �ص���حفي : 
وق���ع اختي���ار الم���الك التدريب���ي على 53 
نا�صئًا بعد جولت في عدد من المحافظات 
مّم���ن لديها فرق م���ن التول���ّدات المذكورة 
وت���م درجهم �ص���من القائم���ة الأولّية التي 

اأقتر�صت على لعبي العا�صمة بغداد.
واأ�ص���اف ": اإن الجهاز الفني �ص���ُيحّدد في 
وقت لح���ق موعدًا لتجّمع الالعبين الذين 
ت���م اختيارهم من المحافظ���ات، على اأن ل 
يتقاطع الموعد مع امتحاناتهم الدرا�ص���ّية 
وذل���ك من اأجل منحهم الفر�ص���ة في اإثبات 
الذات والمناف�ص���ة على حجز مقاعدهم في 

القائمة النهائّية.
التدريب���ي  الم���الك  عل���ى  كاظ���م  واأثن���ى 
ف���ي  ُم�ص���نية  جول���ة  بع���د  الم�ص���اعد 

المحافظ���ات، من اأجل اإجراء م�ص���ح كامل 
للمواه���ب، ومن���ح الفر�ص���ة للجمي���ع ف���ي 
التناف����ض عل���ى ح���ّق التواجد ف���ي القائمة 

النهائّية. 
و�ص���ّمت القائمة التي خا�ص���ت التدريبات 
:�صجاد �ص���عد عبد وعلي عبد فلحي وعلي 
الأكب���ر اأمير علي وح�ص���ين اأحم���د عليوي 
وجا�ص���م اأحمد جا�ص���م ومحمد �صعد عزيز 
وح�ص���ن اأحمد حنون وح�ص���ن هادي علي 

)ن���ادي الق���وة الجوية( ومحمد ال�ص���ادق 
علي والي وم�ص���طفى ح�صين جبار وعلي 
�ص���فاء ح�ص���ين وم�ص���طفى اأحمد �صرحان 
وح�ص���ن عام���ر حمد وح�ص���ن محم���د حلو 
وعلي حيدر يا�ص���ين وُهم���ام محمد مجيد 
اأحم���د  عقي���ل  ال���زوراء( وم�ص���لم  )ن���ادي 
وعلي فرا�ض ع�ص���ام و�ص���نان �ص���الم ليلو 
ومنجد عبا�ض �صالم وعبد الله هيثم غازي 
وعل���ي فريد مجي���د وجعفر ال�ص���ادق رعد 

رحيم وحم���زة علي عب���د العبا����ض )مركز 
ف���وزي  الر�ص���افة( وح�ص���ين  الموهب���ة - 
عبد ال�صادة ومحمد �ص���باح فليح وعبا�ض 
ح�ص���ين عبد وح�ص���ن �صهيل �ص���مير وكرار 
كاظم �ص���فيح واأيمن حامد ر�ص���ول واأحمد 
رعد كمر وعلي ر�ص���ا حيدر ح�صين وغيث 
عبا�ض عطية ) نادي الطلبة( و�صجاد عامر 
�ص���عدون ومحم���د مه���دي منتظ���ر وحيدر 
با�ص���م عبد العبا�ض وم�ص���لم ح�صين ها�صم 
و�صيف ح�ص���ام حبيب وعلي فا�صل عبا�ض 
)ن���ادي النف���ط( وحي���در خل���دون عبي����ض 
وعبد الرحي���م مطلك لفتة واأحمد علي عبد 
الله )نادي الكهرباء( ومحمد الجواد علي 
خنفو����ض ومحمد ر�ص���يد حميد وح�ص���ين 
عم���اد الدي���ن كاط���ع وح�ص���ين عل���ي عب���د 
الح�صين )نادي اأمانة بغداد( وعلي محمد 
ن�ص���مي وح�ص���ين فرا����ض عل���ي وح�ص���ين 
حم���زة ح���ران )ن���ادي الح���دود( ومحم���د 
يا�ص���ين )ن���ادي ال�ص���ناعات الكهربائي���ة( 
ومحم���د طال���ب اإبراهي���م )ن���ادي الدف���اع 
المدني( ويو�ص���ف �ص���الح جدعان )نادي 
الك���رخ( وهم���ام جعفر عبد الل���ه )ِمن دون 

ناٍد(.

 بغداد/ املدى

املُمتاز يف تاريخ  اأي مو�صم كروي ملناف�صات  مل ي�صهد 
الكرة العراقية عقوبات ان�صباطّية بحقِّ بع�ض اإداريي 
املوقع  يف  ن�صره  يتواىل  مثلما  فيه  امل�صاركة  الأندية 
الر�صمي لحتاد كرة القدم منذ انطالق املُ�صابقة يف 9 
الن�صباط  جلنة  ق��رارات  اأغلب   .2022 الأول  ت�صرين 
الأندية  اإداري���ي  اإ���ص��اءة  تت�صّمن  القدم  ك��رة  يف احت��اد 
اأو  �صخ�صّيًا  مهاجمتهم  خ��الل  م��ن  التحكيم  لطواقم 
ر عليهم باإطالق عبارات  الت�صكيك يف نزاهتهم اأو التنمُّ
عن  املعروف  اجلمهور  قبل  من  م  للتهكُّ احلكم  �ض  ُتعرِّ
تعاطفه مع لعبي فريقه وم�صوؤوليهم، الأمر الذي اأحرَج 
املُعاقبني بقرارات ان�صباطّية اأنف�صهم يف ماأزق حقيقي 
يحّتم عليهم عدم ُمرافقة فرقهم وتغرميهم مبالغ مالّية 
ح�صب  الفعل  وردة  والت�صرُّف  ال�صلوك  مع  تتنا�صب 

اأحكام لئحة الن�صباط. اإداري نادي ال�صرطة حت�صني 
الريا�صّية  الأن��دي��ة  يف  العاملني  اأكفاأ  اأّح��د  اليا�صري، 
الن�صباط  جلنة  عقوبة  �صملتُه  وعطاء،  وُخلقًا  اتزانًا 
من  التحكيمّية  املنظومة  على  جت��اوز  اأن��ه  راأت  التي 
حّكام  وُمهينة" جلميع  "ُم�صيئة  عبارات  اإطالقه  خالل 
تقرير  ح�صب  احل��دود،  مباراة  خلفّية  على  القدم  كرة 
اللجنة بعد عر�ض مقطع فيديو ي�صف اليا�صري ُحّكام 
�صاحة امللعب ب� "اخل�صم" واأن فريقه يواجه 14 لعبًا 
ميكن  ل  باأنه  وُي�صيف  التحكيم،  الطاقم  ب�صمنهم  اأي 
لأّحد اأن يتغّلب على على فريقه فنّيًا با�صتثناء احُلّكام، 

وا�صتاأن�ض مبقولة "ل يزال �صوق الغزل موجود"!  
ب��ال��ف��ع��ل ه���ذا ال��و���ص��ف غ��ري م��ق��ب��ول، وك����ان ب��اإم��ك��ان 
اليا�صري، ع�صو اإدارة النادي اأن ُيطالب الأخرية برفع 
النقاط  كّل  فيها  ح  تو�صِّ الحت��اد  اىل  احتجاج  ُمذّكرة 
ُمرافقة  من  احلرمان  عقوبة  تلّقي  من  ب��دًل  ال�صلبّية، 

الفريق ومنع دخوله املالعب حتى نهاية املو�صم 2023 
م بدفع 5 ماليني دينار.   -2022، وُغرِّ

ال�صناعة  ن��ادي  اإداري  ه��و  املُعاقب  الآخ���ر  ال�صخ�ض 

الحت��اد  و�صتم  )�صب  ب�  لقيامه  وذل��ك  الفكيكي  ح�صني 
الكرخ  مع  فريقه  م��ب��اراة  اأنتهاء  بعد  احُل��ّك��ام(  ومقّيم 
ح�صب قرار الن�صباط، وُحرم من مرافقة فريقه خلم�ض 
مباريات! ومل نفهم الأ�صباب التي تدعو الإداري ل�صتم 
كلمة  اأي  اأن  موؤ�ّص�صة يلعب �صمن م�صابقاتها، ويعرف 
دون  م��ن  مت��رَّ  ل��ن  لها  الإ���ص��اءة  ت�صتهدف  عنه  ت�صدر 

عقوبة، وُتلِحق �صررًا بليغًا ب�ُصمعة النادي!
ال��غ��ري��ب يف ع��ق��وب��ات الن�����ص��ب��اط ب��ح��ّق ال��ي��ا���ص��ري 
اأم  لعبني  �صواء  قبلهما  اآخرين  واأ�صخا�ض  والفكيكي 
من  ر�صمي  فعل  رّد  اأي  يوجد  ل  معاجلني،  اأم  مدّربني 
اأنديتهم كاإجراء داخلي يتماهى مع تعزيز مبداأ العقاب 
ملن ي�صتحّق، وُيكّر�ض ثقافة احرتام عنا�صر اللعبة حتى 
لو اأ�صاَب النادي باعرتا�صه، فهل اأن اإدارته مع اأم �صد 
العقوبة؟ ثم اإذا كان اإداري النادي ُي�صيء اىل منظومة 

اللعبة، فمن ي�صبط الالعب واملدرب واجلمهور؟!

اإداري���������و االأن�����دي�����ة ف����ي ق��ب�����ش��ة االن�������ش���ب���اط! 

رونالدو يترقب تتويج 
)ال�شياطين( بالدوري االأوروبي



http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net العدد )5392( ال�شنة الع�شرون - الأحد )19( اآذار 2023

عن دار المدى �صدرت اأخيرا 
رواية )وا�صالال. ذاكرة الم�صتقبل( 
لموؤلفتها الكاتبة النيكاراغوية 
جيوكندا بيلي وترجمها عن 
اال�صبانية االأديب ح�صين نهابة.

متي���ل ميلي�ش���اندرا �ش���اقيها ف���وق النه���ر 
ال���ذي يجري ببطء بجوار مزرعة جدها، 
م���ع اله���دوء املنا�شب لل�ش���كان، الو�شول 
ال�شن���وي للمهرب���ن الذي���ن �شيح�شرون 
اآخ���ر الأخبار م���ن العامل. لكن ه���ذه املرة 
ياأت���ي معهم �شخ�ص غري���ب غري معروف 
يق���رح اأن يخو�ش���وا مًع���ا املغامرة التي 

طاملا حلم بها.
ت�شتك�ش���ف الرواي���ة الهتم���ام الإن�شاين 
اخلالد لإيجاد "مدينة فا�شلة" اأو بدًل من 
ذلك لإن�ش���اء جمتمع مثايل يتبع النموذج 
ال���ذي و�شع���ه توما����ص م���ور يف املدينة 
الفا�شل���ة )1516(. يف )وا�شالل(،وه���ي 
هي وبلدي���ة يف منطقة ال�شاحل ال�شمايل 
الكاريب���ي لنيكاراغ���وا. يق���ع عل���ى بع���د 
71 مي���ال م���ن ماتاجالب���ا، اأث���رت الثورة 
النيكاراغوي���ة على وا�ش���الل ب�شكل كبري 
-فقد كانت موقًعا للعديد من معارك حرب 
الع�شاب���ات حي���ث يوج���د جمتم���ع �شري 
ومغلق خمباأ يف غاب���ة اأمريكا الو�شطى، 
يف�شل امل�شروع الطوب���اوي عندما توؤدي 
ممار�ش���ة احلكوم���ة وا�شتخ���دام ال�شلطة 

اإىل اإثارة اخلالف ب���ن الآباء املوؤ�ش�شن 
يف  املتمثل���ة  ُمُثله���م  وتدم���ري  للمجتم���ع 
الن�شج���ام وامل�ش���اواة والعدال���ة، وتقدم 
رواية بيلي منوذًجا بدياًل عن اليوتوبيا 
الذكورية، م���ن خالل دمج روؤي���ة ن�شوية 
يف ت�شكي���ل جمتم���ع اأف�شل واأك���ر عدًل. 
ي�شع اقراحه���ا الطوباوي بناء املجتمع 
يف املرك���ز وامل���راأة يف مقدم���ة امل�ش���روع 
الوطن���ي. تعر����ص الرواي���ة اأرب���ع ن�شاء 
فت���ح  قيادته���ن ومبادرته���ن يف  ت�شاه���م 
الفو�ش���ى  ل�شحاي���ا  اآمن���ة  م�شاح���ات 
النزاع���ات  خلقته���ا  الت���ي  الجتماعي���ة 
امل�شلح���ة واجل�ش���ع الب�ش���ري. تعيد قوة 
ه���وؤلء الن�ش���اء اإىل الأذه���ان املجتمعات 
اأ�شط���ورة  وه���ي  لالأم���ازون،  الأمومي���ة 
الإن���اث  ق���وة  يوناني���ة ت�ش���ور خماط���ر 
م���ع تهديده���ا بزعزعة ا�شتق���رار املجتمع 

الأبوي.
ه���ي ق�ش���ة حب وبح���ث روح���ي، ورحلة 
طويل���ة نح���و و�ش���الل الطوباوية،وهي 
يف  متج���ذر  مغام���رات،  كت���اب  ���ا  اأي�شً
تعار����ص  الت���ي  العظيم���ة  املو�شوع���ات 

�شمال وجنوب العامل.
ميلي�شان���درا، ام���راأة �شاب���ة تعي����ص م���ع 
جده���ا عل���ى �شف���اف نه���ر كب���ري، تنطلق 
بحًث���ا عن املكان الأ�شط���وري، وهو مكان 
خمب���اأ يف الغابة حيث يوجد جمتمع فيه، 
وفًق���ا لأ�شاط���ري هنود اأمري���كا الو�شطى. 
ال���ذي يعي����ص في���ه الرج���ال والن�شاء يف 
�ش���الم وان�شج���ام م���ع الطبيع���ة وحي���ث 
تلع���ب الفن���ون دوًرا ب���ارًزا. �شخ�شي���ات 
خمتلف���ة للغاية ت�شاف���ر معه���ا: مهربون، 
هولنديت���ان  امراأت���ان  اأ�شلح���ة،  جت���ار 
م���ن  �شحف���ي  طف���ل،  تبن���ي  تعتزم���ان 
ميلي�شان���درا  �شتق���ع  ال�شمالي���ة  اأمري���كا 
يف حب���ه قريًب���ا. ت�شع���ى كل واحدة منهم 
ميلي�شان���درا  حتل���م  حل���م،  حتقي���ق  اإىل 
بالعث���ور عل���ى والديه���ا اللذي���ن اختفي���ا 

بع���د ولدتها اأثن���اء البحث ع���ن و�شاللة.
�شتكون الرحل���ة طويلة ومليئة باملزالق: 
م���ن خماطر الغاب���ة البك���ر، اإىل ع�شابات 
مهربي املخ���درات، اإىل النفاي���ات امل�شعة 
الت���ي تفرغها ال���دول الغربي���ة يف القرى 
الفق���رية يف الداخ���ل. بالن�شب���ة للفت���اة، 
�ش���يء يف رحل���ة  قب���ل كل  �شيت���م حله���ا 
متهيدية، لكت�شاف احلب واأ�شول املرء.

ت�ش���ف جيوكن���دا بيل���ي امل�شتقب���ل الذي 
نراه من بلد فق���ري، حيث يتعاي�ص التقدم 
ا�شتب���دال  البدائية،ويت���م  الدول���ة  م���ع 
احلكوم���ات بالع�شاب���ات امل�شلحة واأثمن 
منت���ج للت�شدي���ر ه���و اأك�شج���ن الغابات 
ال�شتوائي���ة. يف ه���ذا البلد م���ن املهربن 
ف���اإن  ذل���ك،  وم���ع  ال�شري���ة  واملحا�شي���ل 
الأدوي���ة املعدلة وراثًي���ا هناك هي املدينة 
الفا�شل���ة الأخرية: و�ش���الل، وهي مدينة 
يف  وخمب���اأة  ال�شع���راء  اأ�ش�شه���ا  مثالي���ة 
غاب���ة م���ن الغي���وم ل ي�شتطي���ع العث���ور 
عليه���ا �شوى ع���دد قليل جًدا م���ن النا�ص. 
م���ع  �شمله���ا  مل  اإىل  ميلي�شان���درا  تت���وق 
والديه���ا هن���اك. عندم���ا ي�ش���ل �شحف���ي 
م���ن اأمري���كا ال�شمالية اإىل النه���ر بغر�ص 
العث���ور عل���ى وا�ش���الل وكتاب���ة الق�شة، 
تق���رر ميلي�شان���درا التخلي عن���ه. كالهما 
تبداأ رحلة مليئة بالعقبات وال�شخ�شيات 
الت���ي ل ُتن�شى.وتثب���ت جيوكن���دا بيل���ي 
قيمة الأح���الم امل�شتحيلة من خالل اإعادة 
البح���ث ع���ن املدين���ة الفا�شل���ة، وبالتايل 
الن�شمام اإىل التقليد الأدبي الذي يوؤمن 
بهم���ا ويف الب�شر الذين ي�شعون جاهدين 
لبنائه���ا. ه���ذه ق�شة رائع���ة ت�شحر العقل 

واحلوا�ص.
تتحدث بيلي عن قيمة الأحالم امل�شتحيلة 
الفا�شل���ة،  املدين���ة  ع���ن  البح���ث  لإع���ادة 
وبالت���ايل الن�شم���ام اإىل التقاليد الأدبية 
الت���ي تخلقه���ا والب�ش���ر الذي���ن ي�شع���ون 

جاهدين لبنائها.

جيوكون���دا بيلي التي ول���دت عام 1948 
روائي���ة و�شاعرة من موالي���د نيكاراغوا، 
الأدب  يف  باإ�شهاماته���ا  ا�شته���رت 
النيكاراغ���وي. ن�ش���اأت يف عائل���ة ثري���ة 
يف ماناغ���وا. والدها ه���و اأومربتو بيلي 
زاباتا و�شقيقها هومربتو بيلي، التحقت 
مبدر�ش���ة داخلي���ة يف اإ�شبانيا،وتخرجت 
من املدر�شة امللكية يف �شانتا اإيزابيل يف 
مدريد، ودر�شت الإع���الن وال�شحافة يف 
مدر�شة ت�شارلز موري�ص براي�ص لالإعالن 
تزوج���ت  فيالدلفي���ا،  يف  وال�شحاف���ة 
واأجنبت ابنتها الأوىل يف �شن 19 عندما 

لتعود اإىل نيكاراغوا.
يف عام 1970، ان�شمت بيلي اإىل الن�شال 
�شد دكتاتورية �شوموزا، اأدى عمل بيلي 
ل�شال���ح احلرك���ة اإىل اإجبارها على النفي 
يف  وع���ادت   .1975 ع���ام  املك�شي���ك  يف 
ع���ام 1979 قبل انت�ش���ار ال�شانديني�شتا، 
واأ�شبحت من�شق���ة ال�شحافة الدولية يف 
ع���ام 1982 ومدي���رة الدول���ة الت�شالت 
يف ع���ام 1984. خالل ذل���ك الوقت التقت 
ت�شارل���ز كا�شتال���دي، �شحف���ي اأمريك���ي، 
وتزوجت���ه يف ع���ام 1987. كانت تعي�ص 
يف كل م���ن ماناغواولو�ص اأجنلو�ص منذ 
عام 1990. تركت منذ ذلك احلن اجلبهة 
ال�شانديني���ة للتحرر الوطن���ي واأ�شبحت 
م���ن اأك���رب منتق���دي حكوم���ة اأورتيج���ا. 

تعي�ص يف املنفى يف مدريد.
عار�ش���ت بيل���ي دكتاتوري���ة اأنا�شتا�شيو 
 ،1970 ع���ام  من���ذ  ديباي���ل.  �شوم���وزا 
عندم���ا ب���داأت يف كتاب���ة ق�شائدها ومثل 
العدي���د م���ن املثقفن من جيله���ا، ان�شمت 
الوطن���ي  التحري���ر  اإىل �شف���وف جبه���ة 
ال�شانديني���ة، الت���ي كان���ت يف ذلك الوقت 
منظمة �شرية وم�شطهدة هدفها الإطاحة 
بنظ���ام �شوم���وزا. كانت مرا�شل���ة �شرية، 
تنق���ل الأ�شلحة، وت�شافر يف جميع اأنحاء 
للح�ش���ول  الالتيني���ة  واأمري���كا  اأوروب���ا 

عل���ى امل���وارد وتن�شر الأخب���ار عن ن�شال 
يف  ع�ش���ًوا  واأ�شبح���ت  ال�شانديني���ن. 
اللجن���ة ال�شيا�شي���ة الدبلوما�شية للجبهة 
لكنه���ا  الوطن���ي.  للتحري���ر  ال�شانديني���ة 
�شرع���ان م���ا اتخ���ذت موقًفا �ش���د حكومة 
ع���ن  انبثق���ت  الت���ي  اأورتيغ���ا،  دانيي���ل 
انتخاب���ات عام 2016، واأ�شبحت ع�شًوا 
ن�شًط���ا يف حرك���ة جتدي���د ال�شانديني���ن. 
يف عام2023، ج���ردت حكومة اأورتيجا 
اجلن�شي���ة النيكاراغوي���ة م���ن بيل���ي. يف 
23 فرباي���ر 2023، قبل بيل���ي اجلن�شية 
احلكوم���ة  عر�ش���ت  اأن  بع���د  الت�شيلي���ة 
جلمي���ع  واللج���وء  اجلن�شي���ة  الت�شيلي���ة 

النيكاراغوين الذين طردهم اأورتيغا.
عار�ش���ت بيل���ي دكتاتوري���ة اأنا�شتا�شيو 
 ،1970 ع���ام  من���ذ  ديباي���ل.  �شوم���وزا 
عندم���ا ب���داأت يف كتاب���ة ق�شائدها ومثل 
العدي���د م���ن املثقفن من جيله���ا، ان�شمت 
الوطن���ي  التحري���ر  اإىل �شف���وف جبه���ة 
ال�شانديني���ة، الت���ي كان���ت يف ذلك الوقت 
منظمة �شرية وم�شطهدة هدفها الإطاحة 
بنظ���ام �شوم���وزا. كانت مرا�شل���ة �شرية، 
تنق���ل الأ�شلحة، وت�شافر يف جميع اأنحاء 
للح�ش���ول  الالتيني���ة  واأمري���كا  اأوروب���ا 
عل���ى امل���وارد وتن�شر الأخب���ار عن ن�شال 
يف  ع�ش���ًوا  واأ�شبح���ت  ال�شانديني���ن. 
اللجن���ة ال�شيا�شي���ة الدبلوما�شية للجبهة 
لكنه���ا  الوطن���ي.  للتحري���ر  ال�شانديني���ة 
�شرع���ان م���ا اتخ���ذت موقًفا �ش���د حكومة 
ع���ن  انبثق���ت  الت���ي  اأورتيغ���ا،  دانيي���ل 
انتخاب���ات عام 2016، واأ�شبحت ع�شًوا 
ن�شًط���ا يف حرك���ة جتدي���د ال�شانديني���ن. 
يف ع���ام 2023، ج���ردت حكومة اأورتيغا 
اجلن�شي���ة النيكاراغوي���ة م���ن بيل���ي. يف 
23 فرباي���ر 2023، قبل بيل���ي اجلن�شية 
احلكوم���ة  عر�ش���ت  اأن  بع���د  الت�شيلي���ة 
جلمي���ع  واللج���وء  اجلن�شي���ة  الت�شيلي���ة 

نيكاراغوا الذين طردهم اأورتيغا.

مب���ا اأّن العنوان هو مبثابة الراأ�ص من اجل�شد، اأو 
الن���واة التي تتفّتق عنه���ا املكون���ات الن�شّية، كما 
قال نبيل اأّيوب، ومبا اأّنه عتبة للدخول اإىل الّن�ص 
مبا يحمله من جمموعة من الّدلئل الل�شانية التي 
تع���ّن الّن�ص، وت�شري اإىل حمت���واه العام على حد 
تعب���ري ليو هوك، فال بّد لنا من الوقوف عنده، هو 
الذي يتحّرك �شمن الف�شاء الّداخلي للكتاب، ومن 

خالله يلج املتلقي عوامل الّن�ص املت�شعبة.
اإن اختي���ار الكاتب لهذا العن���وان مل يكن اعتباًطا، 
ا  اإمن���ا كان يتم عن وعي منه، لنج���ده يتفاعل ن�شيًّ
م���ع الّرم���ز الفل�شف���ي الأفالطوين )الكه���ف( اّلذي 
ي�ش���ري اإىل اأّن حي���اة الإن�ش���ان ظ���ّل حي���اة ووهم، 
والّرم���ز الّديني الإ�شالم���ي "�شورة الكهف" حيث 
عان���ى النب���ي انقطاع الوح���ي فانبعاثه. م���ا اأراد 
اأفالط���ون اأن يقول���ه يف مثال���ه ع���ن الكه���ف، اأّنه 
طري���ق الفيل�شوف الذي مي�ش���ي من التمثيالت 
غري الأكيدة اإىل الأفكار احلقيقّية التي تختبئ 
قول���ه  اأراد  وم���ا  الطبيعي���ة،  الظواه���ر  وراء 

�ش���الر عن الكه���ف يف كتاب���ه، اأّنه طري���ق القارئ 
ال���ذي مي�ش���ي م���ن خ���الل الظاه���ر اإىل الك�ش���ف 
ع���ن املعنى اخلف���ّي الذي يت���وارى خل���ف عنا�شر 
العم���ل الّروائ���ي، اأن يبح���ث عن ق�ش���ٍد ملعرفة ما، 
ل اأن يدخ���ل الّن����ص للعثور على موق���ف يتنا�شب 
م���ع اأف���كاره ومعتقدات���ه، واأن ل ي�شق���ط الواق���ع 
الّرواي���ة  فف�شيل���ة  الّن����ص،  عل���ى  يعي�ش���ه  ال���ذي 
تكم���ن يف الاليقن حيث تف���ّك الن�شيج الذي حاكه 
الثيولوجي���ون والفال�شفة على ح���د تعبري ميالن 
كونديرا، لياأتي هذا العنوان حاماًل قيمة اإيحائية، 
تلمح باملحتوى ول ت�ش���ّرح به، فتقيم حجاًبا بن 
العن���وان وقارئ���ه. ج���اء العن���وان برمزيت���ه التي 
تتمّث���ل بالعق���ل واملنطق، بحك���م م���ا ن�شت�شفه من 
ق�شة الكه���ف عند اأفالطون )الذي ي���رى اأّن معظم 
النا����ص يتعّلقون بالظ���الل دون البحث عن الأ�شل 
ال���ذي يختب���ئ وراء ه���ذه النعكا�ش���ات للو�شول 
اإىل املعرفة احلقيقية عن طريق ا�شتعمال العقل(، 
وب���ن م���ا نلم�شه يف ج�ش���د كتاب "كه���ف القارئ" 
عندم���ا ندخل���ه، ونغو�ص يف عمق الع���امل الّدليل 

ملكنوناته.
ي�شم "كهف القارئ" مقالت متنوعة تتناوُل عالقة 
الّرواي���ة بالفن���ون والأجنا����ص الأدبي���ة الأخرى، 
وير�شد املراحل التي مّرت بها، وكيف تتمدد اأكر 
م���ع اإحداثيات الع�شر، ه���ذا التمّدد ال���ذي ي�شمن 
�شريورتها، اإ�شافة اإىل فتح الكاتب الأفاق ملناق�شة 
التلق���ي  وم�شتوي���ات  الّذائق���ة  تباي���ن  مو�ش���وع 
���ة اأّن الّرواي���ة الي���وم  م���ن ع�ش���ر اإىل اآخ���ر، خا�شّ
ل ي�شاهيه���ا ف���ن اآخ���ر عل���ى م�شت���وى ا�شتقطابها 
جلمه���ور عري����ص م���ن فئ���ات و�شرائ���ح خمتلفة، 
فالّرواية على ح���د تعبري �شالر فّن بال �شفاف من 
حي���ث الثيمات، وبال حرية يف ال�شياغة وال�شكل، 
وكم���ا ق���ال الّروائي هرمان ب���روخ مبا معن���اه اأّن 
ال�ّشب���ب الوحي���د لكتاب���ة رواية هي كونه���ا تقول 
�شيًئ���ا ل ت�شتطي���ع �شوى الّرواي���ة اأن تقوله. ومن 
واجبه���ا اأن حت�ش���ر اأنفه���ا يف كّل �ش���يء عل���ى حّد 
تعبري حبيب �شروري. اإذًا فهي حتتاج اإىل القارئ 
ال���ذي يراهن عليه املوؤلف خل���روج منجزه الأدبي 

من العتمة.
وي�شم الق�شم الثّاين من الكتاب اإ�شاءات وقراءات 
عميقة يف خمتارات من الّروايات العاملية، ير�شد 
من خاللها الكاتب خ�شو�شية الّروايات املرجمة 
من حي���ث التنظي���م والتكام���ل القائم ب���ن ال�ّشكل 

والتنويع  وامل�شمون، 
الهم���وم  وتوظي���ف  الثيم���ات  يف 

واملعطي���ات احلياتية يف حياكة العم���ل الّروائي. 
م���ن هذه املختارات رواي���ة "بطل من هذا الزمان" 
جل���ون   " و"اللوؤل���وؤة  لريمنت���وف،  مليخائي���ل 
�شتايبنك، وق���راءة حول اأعمال الّروائي الفرن�شي 
باتري���ك موديان���و واإقامت���ه يف الذاك���رة، ورواية 
"عل���ى قبورك���م" لبوري����ص فيان، و"ه���ذا �شوف 
مي�ش���ي" مليلين���ا بو�شكت����ص، رواي���ة تنفت���ح على 
�شخب احلب، و �شحر املرح، والعالقات الإن�شانية 
املتنوع���ة، ولل�شوي�شري با�ش���كال مر�شييه "قطار 
اللي���ل اىل ل�شبون���ة" ذات البني���ات املتع���ددة، و" 
اأن���ا قبلك" للّروائي���ة الربيطاني���ة جوجو موي�ص، 
فرن�ش���واز  الفرن�شي���ة  م���ا" للكاتب���ة  و"ابت�شام���ة 
�شاغان التي جعلت م���ن امل�شتوى النف�شي حموًرا 
للبيئ���ة ال�ّشردية، ورواية "ال�شق���وط" للفيل�شوف 
الوج���ودي األبري كامو، كما تن���اول الكاتب احل�ص 
للكات���ب  اجلمي���ل"  "ال�شي���ف  يف  ال�ّشينمائ���ي 
وال�ّشاع���ر الإيط���ايل ت�شي���زره باف���ريي، وال�ّش���رد 
�شالمين���ا"  "جن���ود  رواي���ة  يف  ال�شتق�شائ���ي 
خلافي���ري �شركا����ص، وتن���اول خ���الل حديث���ه عنها 
التداخل ب���ن الّرواية وال�شحاف���ة وكيف اأّن على 
الّروائ���ي اأن ُي���درك �ش���رورة متابع���ة ال�شحاف���ة، 
يك���ون  لأن  يوؤهل���ه  مب���ا  يت�ش���ف  �شح���ايف  وكل 
روائًيا، وقراءة يف "ميتتان لرجل واحد" للكاتب 
الربازيلي جورج اأمادو الذي تبّنى اأ�شلوًبا فكاهًيا 
ليحيك اأحداث عمل���ه، وغريها من املختارات التي 

�شّلط الكاتب ال�شوء عليها �شابًرا اأغوارها.
من املق���الت التي تناولها �ش���الر يف الق�شم الأّول 
م���ن كتاب���ة، اأوًل تط���ّرق اإىل اأهمي���ة الوع���ي يف 
عملية الإبداع الّروائ���ي وخا�شة يف ظل الت�شخم 
ا، ماهي امل�شادر  الّروائي، ليطرح �ش���وؤاًل جوهريًّ
الت���ي يكت�ش���ب منها املب���دع الدراي���ة واملرا�ص يف 
تاألي���ف الأعم���ال الّروائية؟ ثّم يبح���ث بعد ذلك يف 
العالق���ة ب���ن املب���دع والّناق���د والق���ارئ، وت�شابك 
الّروائ���ي  اأّن  اإىل  ليخل����ص  بال�شحاف���ة  الّرواي���ة 
يج���ب اأن يتمتع بح����ص �شح���ايف، واإىل اأن ينتبه 
اإىل م���ا ي�شخ يف املنابر ويعر����ص يف اجلرائد... 
ويف الّرواي���ة وغواية ال�ّش���رية، ذكر اأّن يف ال�ّشرد 
الّروائ���ي تكمن رغبة وا�شح���ة يف حتويل ما بقي 
وء  طي الكتمان اإىل امل�شرود الّروائي، م�شّلًطا ال�شّ
عل���ى ال�ّشرية الّذاتية واملرجعّي���ة ال�ّشخ�شّية. ففي 

تك���ون  الأحي���ان  م���ن  كث���ري 
يف  املن�شوج���ة  ال�ّشخ�شي���ات 
العم���ل الّروائ���ي، ه���ي وجوه 
متع���ّددة ل�شخ�شي���ة املوؤّلف يف 
اإىل  اإ�شاف���ة  خمتلف���ة،  مراح���ل 
ا�شتله���ام مادة اأعمال���ه من �شرية 
الأخ���ر ل م���ن �شريت���ه ال�ّشخ�شية 

فقط.
الّرواي���ة  بعن���وان  مق���ال  ويف 
واملح���ّرم يتحّدث ع���ن دور الّرواية 
الذي ي�شلك م�شالك متعددة للتفكري، 
وانعتاق الوعي من اإ�شار املراكمات 
الجتماعي���ة والديني���ة وال�شيا�شي���ة. 
وح���ول اإث���ارة اجل���دل ب�ش���اأن الأعمال 
الّروائية التي تت�شف باجلراأة، والتي 
ت�ش���اءل امل�شّلمات الديني���ة وال�شيا�شية 
والجتماعي���ة اأو م���ا ي�شم���ى بالثال���وث 
املح���رم، فيق���ول الكاتب ما ي�ش���ع العمل 
الّروائي على خ���ط الت�شادم مع املنظومة 
ال�شيا�شي���ة والديني���ة هي حماكم���ة الّن�ص 
بن���اء على م���ا ه���و �شائ���د، اأي دون متريره 
وحماكمت���ه بن���ور العق���ل واملنط���ق.، ويف 
حديث���ه ع���ن املفارق���ة يقول م���ن املفارق���ة اأن 
تتح���ول العيوب الكامنة يف ف���ّن الّرواية اإىل 
مروح���ة لتط���وره. ليط���رح �ش���الر ت�ش���اوؤلت 
ع���ّدة لي����ص اله���دف منها احل�ش���ول عل���ى اإجابات 
بق���در ما الهدف منها التاأم���ل واإعادة النظر، قائاًل: 
"ه���ل ي�شّح فه���م الإقبال على قراءة الّرواية على 
امل�شتوى العامل���ي بال�شتناد اإىل العامل التجاري، 
لأّن الّرواي���ة اأكر ا�شتجابًة ملتطلب���ات ال�ّشوق؟ اأم 
اأّن الّرواي���ة حّلت مكان الأ�شاطري والأيديولوجيا، 
وبالت���ايل كلم���ا ازداد ال�ّشع���ور بالغ���راب ل���دى 
الف���رد يكون اأك���ر افتتاًن���ا بالع���وامل املُتخّيلة؟ اأو 
اأّن التعّددي���ة املعرفي���ة يف الّرواي���ة ه���ي العن�شر 
الق���ارئ  يري���د  وه���ل  انت�شاره���ا؟  يف  الأ�شا����ص 
م���ن خ���الل اللتح���ام بالك���ون الروائ���ي تعوي�ص 
حمدودي���ة حيات���ه؟. وفيم���ا يخ����ص ال�شغ���ف يف 
�ش���رد احلكاية يق���ول اأّن الّرغب���ة يف �شرد احلكاية 
وتلقيه���ا، متاأ�شل���ة يف ال���ّذات الب�شري���ة وه���ذا ما 
ج���اء على ذك���ره حبي���ب �ش���روري يف مقابل���ة له، 
اأّن حاجتن���ا للرواي���ة كب�شر جينية، اأتي���ة من اأيام 
هومورانا����ص اأي )الإن�ش���ان احلاك���ي( يعني ذلك 
اأن حاج���ة الإن�شاني���ة للحك���ي والّرواي���ة حاج���ة 
ع�شوي���ة. ويف ظ���ل اخت���الف الأراء ح���ول الّدافع 
لق���راءة الّرواية هل املتعة فق���ط؟ اأم ميكن اأن تقّدم 
املعرفة، واأن تكون فوائدها ل تقت�شر على املتلقي 
فقط بل ت�شاعد الكاتب على ه�شم جتربته الذاتية؟ 
ليخل�ص الكات���ب اإىل اأّنه ل يجوز جتاهل اختالف 
م�شتويات التلق���ي، والفرق بن الذائقة احل�ّشا�شة 

وال�ّشاذجة يف اإدراك العمل الروائي.
كهف القارئ، هو كهٌف حمت�شٌد بالّنور، كتاب لفت 
في���ه زخم مع���ريّف ينم عن ثقاف���ة الكاتب وخربته، 
ووعي���ه خل�شو�شية العمل الّروائ���ي، كما ينم عن 
، وفه���م عميق لإ�شكاليات  درايٍة وا�شع���ةٍ وفكٍر نرّيٍ
الكتاب���ة والنق���د، اإ�شاف���ة اإىل الّروؤي���ة الوا�شح���ة 
النقّي���ة يف زمن يتعّرى من الو�ش���وح وال�شفافّية، 
وي�ش���وده الظ���الم و ال�شبابية. ه���ذه الروؤية التي 
ق���ام بت�شريده���ا بن دفت���ي الكت���اب، واخرق من 
خاللها كهف القارئ، كم���ا جاءت لغة الكتاب �شهلة 
ب�شيطة، لنجد اأّنها مل ُتثقل باحل�شو اأو با�شتخدام 
الكات���ب مل�شطلحات ي�شع���ب على الق���ارئ فهمها، 
اإ�شاف���ة اإىل متّي���ز اأ�شل���وب �ش���الر بالر�شاق���ة يف 
طرح���ه لالأ�شئلة و بالن�شيابي���ة يف عر�ص الأفكار 

ويف تنظيمها.

رواية ها�صم مطر التي حملت عنوان 
)رائحة الوقت( هي ملحمة القهر 
واالأغتراب الق�صري العراقي، ففيها 
اأحداث وتواريخ ع�صناها وعا�صها 
اأ�صدقاء واأقرباء لنا، �صردها ها�صم 
بلغة المعاي�صة وبوجعها ممزوجة 
بذلك الخوف الذي فتت عظام الب�صر 
وهم اأحياء وتلب�س اآالف العراقيين 
الذين اأ�صبحوا ماليين الحقا ف�صار 
الواحد منا يرتجف من ظله فقد 
يخونه ويغدر به يوما ما.

�شّور ها�ش���م بكامريته الروائي���ة عمق ظلمة 
امل�شائ���ب التي ج�شده���ا يف الق�شم الول من 
الرواي���ة عندم���ا يعرب جمموع���ة �شمت ن�شاء 
واأطف���ال و�شيوخ و�شب���اب، اأ�شموه���م اآنذاك 
بالتبعي���ة، �شكلوا �شل�شلته���م الب�شرية لتلتقي 
دمائهم عرب �شل�شل���ة الوردة فيت�شرب الأمان 
بن عروقهم عندما ع���ربوا يف ممرات �شيقة 
تنح�شر بن جبل اأق�شى من �شخوره ووادي 
ت�شم���ع من اأعماقه �شدى امل���وت واأنن الذين 

ابتلعتهم ظلمة عمقه.
الرواي���ة تتنقل من فاجعة فراق اىل اآخر اأ�شد 
ق�ش���وة ووح�ش���ة، فبطلت���ه الت���ي تنح�شر يف 
�شاحن���ة مع جم���ع مذه���ول فقد كلمت���ه واأمله 
وحب���ه، ت�ش���رخ م���رمي الت���ي )�شقط���ت م���ن 
�شمته���ا اىل �شهقة روحها، و�ش���دت اأ�شابعها 
بق���وة ومت�شك���ت مب�شب���ك احلديد ال���ذي بدا 
مطاوعا..........لّوح���ت لعل���ي )حبيبها( ثم 
�شاح���ت: انا هنا ي���ا علي..خلف هذه اللوحة 
الكئيب���ة.. تع���ال خذين..مل���اذا ت�شم���ت كاأبي 
الغ���راب  �شاحن���ة  لك���ن  الهول..حت���رك(.. 
ت�شتم���ر بالبتع���اد، و�شاحنة احل���رب ت�شتمر 

بابتالع اأرواح ال�شباب..
امل���وت  امل�شتم���ر،  والغي���اب  الف���راق  �ش���ور 
وال���ذل ال���ذي يراف���ق املهاج���ر يف كل حمطة 
ترح���ال، كلها جمتمعة ترافق م�شرية الرواية 
- الوثيق���ة من���ذ الوج���ع الول حت���ى انقطاع 

النف�ص.
اإن انتقال ال���راأوي من حدث لآخر، ومن زمن 
يجم���ع توقيت���ن اىل زم���ن �شائ���ع وم�ش���ري 
اآخ���ر،  اىل  بط���ل  م���ن  النتق���ال  و  جمه���ول، 

تت���م ه���ذه النتق���الت ب�شال�ش���ة واأن�شيابي���ة 
مده�ش���ة، وه���و ينقلن���ا مع���ه لي�شعن���ا داخل 
اجل���رح عند الن���زف ويف اإرجت���اف اخلوف، 
لنك بع���د �شفحات من ق���راءة الرواية تدخل 
ب���ن �شفحاته���ا وت�شبح اأح���د ابطاله���ا، لن 
وجعهم يحتلك بالكامل وتبقة ا�شريا وغريبا 

ب�شحبتهم.
�شع���رت  فق���د  ق�ش���را  ُهج���رت  لأين  رمب���ا 
بالختن���اق لأكر م���ن مرة، واأنا اق���راأ رائحة 
الوق���ت، لأين اأع���رف جي���دا اأن اأح���داث هذه 
الرواي���ة لي�شت م���ن وحي خيال ال���راوي بل 
ه���ي تفا�شيل حقيقية ل�ش���رية هروب جماعي 
متت لأ�شب���اب ويف اأزمان خمتلف���ة، تنح�شر 
ب���ن اوائ���ل ال�شبعيني���ات وحت���ى منت�ش���ف 

الثمانينات وما بعدها.
ها�ش���م ال���ذي اأنح���از �شخ�شي���ا اىل كتاباته، 
لكن���ه بهذا العمل وجد طرق���ه اخلا�شة وبلغة 
فل�ش���ف  فق���د  يوظفه���ا،  كي���ف  يتق���ن  رائع���ة 
الأحداث والأ�شياء وفق روؤيته وقوانينه يف 
التو�شي���ف، فهو يقول: "كرة اجلمال معناه 
النهاي���ة" واأن  اىل  طريقه���ا  يف  احلي���اة  اأن 

اجلمال". من  جزء  "احلزن 
وه���و يجد ب���ذرة الأمل مع ازدح���ام اخليبات 
و�شدة ال�شعف والنهيار، فيقف خلف بطلته 
مرمي وهي ت�شق طريق العبور نحو املجهول 
لرييها، )كيف يتح���ول القدر مع كل كلمة اىل 
خطوة، وم���ع مالمح المني���ات كيف يتحول 
اخل���وف اىل اأم���ان، وكيف تخ���رج ال�شجاعة 

من الياأ�ص(.
)رائحة الوقت( توثي���ق ملاآ�شينا منذ التهجري 
الوح�شي )للتبعية(، مرورا باأهوال ال�شجون 
والغتي���الت ووح�شي���ة التعذي���ب وانته���اء 
بغربتن���ا الت���ي �ش���رع فيه���ا الغرب���اء اأبوابهم 

لينقذونا من وطننا.
وبهذا العمل رد واقع���ي ولي�ص خيايل للذين 
قال���وا؛ اأنك���م غرب���اء عن���ا، فقد ع�شت���م بنعيم 
ورفاهي���ة وع���دمت للوط���ن لتتفرج���وا بع���ن 
�شائح على الذين ظل���وا، والكثري منهم اأجرب 
عل���ى البق���اء رغ���م القهر ال���ذي تعر�ش���وا له، 
والبقاء هنا ل���ه اأ�شكاله واأ�شبابه املختلفة فلو 
توف���رت خيارات ل���رك مغرب���ا الكثري ممن 

بقي اأ�شريا داخل وطنه.
اأن كل م���ا كتب���ه ها�ش���م يف )رائح���ة الوق���ت( 
ه���و �شرية وعذاب حياة الذي���ن غادروا ق�شرا 
ولي�ص اختياريا، وتاريخ هذه احلوادث لي�ص 
ببعيد وال�شهود اأحي���اء ومازالت ندوب زمن 
الق�شوة مدموغ���ا على جلوده���م وارواحهم، 
واثناء الق���راءة ت�شعر باأنك تنتقل من الوجع 

اىل اجلرح ومن الغربة اىل الوح�شة.
يف جمموعت���ي الق�ش�شي���ة الثاني���ة عنون���ت 
احدى ق�ش�شي ب� )رائحة املوت(، عندما ت�شم 
الم رائح���ة غريبة يف بيته���م فت�شاب بهو�ص 
النظاف���ة، وتعرف���ت عل���ى م�شدره���ا لحق���ا، 
عندم���ا �شي���ق اأبنه���ا اىل �شاحة احل���رب دون 
تدري���ب ليع���دم هناك..فكانت رائح���ة املوت، 
الت���ي �شبق���ت غيابه الخ���ري، وكذل���ك للوقت 
رائحت���ه يف الرواي���ة، فه���و ميت���دد ويتقل�ص 
وفقا لغربة امل���كان، او ق�شوة احلدث، ورمبا 
لالج���دوى الوقت، فرائحت���ه تالحق الغريب 
وق���د تتغ���ري وفق���ا لذل���ك، فتل���ك الرائحة هي 
دلي���ل الغريب املغيب عن زمن���ه ووقته حامال 
وح�شت���ه وغربت���ه متنق���ال ب���ن رائح���ة وقته 

وغياب زمنه وبو�شلته..

وا�سالال.. نموذجاً بديالً عن اليوتوبيا الذكورية

لوحة الغالف : الفنان هنري روسو 
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ترجمة: حسين نهابة

"المدينة الفاضلة"، أفق بعيد يتشبث به الحالمون ويتشدق به الموجوعون الذين ال 
يجدون ملجأ يهربون إليه سواها، حلم ناءٍ وسعادة متخيلة.

في  وال  الخارج  في  ال  أحد  عليها  يعثر  لم 
أعماقه، رغم انشغال الكثيرين بها.

وبثوها  المتسلطون  اخترعها  مفردة  هي  هل 
من  خالِ  مكان  في  أمالً  الفقراء،  أذهان  في 

اآلالم والمشاكل؟
في هذه الرواية توظف الكاتبة جيوكندا بيلي 
هذه المفردة الحالمة في فصول عميقة تُشعل 
فيها سعير إبداعها، وتترك القارئ النبيه يقرر 

ما إذا كانت هذه المدينة الفاضلة، نبوءة المساكين، أم حلم العابرين!

المترجم

كهٌف محت�سٌد بالّنور
د.اأماني فار�س

�صعاد الجزائري

عالء المفرجي

للوقت رائحة..وللوجع اأكثر من رائحة

كتب
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لفعل �لتذكر �أبعاد زمانية تجعل 
�لما�ضي حا�ضر�ً وتم�ضي بالحا�ضر 
نحو �لم�ضتقبل قدمًا، وبما يجعل 
�لفاعلية �لمكانية م�ضتمرة بدو�مية 
�ل�ضيرورة �لزمانية. وب�ضبب ذلك 
�ضارت للمذكر�ت �أهمية كبيرة في 
ت�ضطير �ضفحات تاريخية �ضخ�ضية، 
يمكن لها �أن تكون عامة بو�ضفها 
وثائق خطية كتبها �ضهود عيان 
على و�قع �أو معترك ما. ولأن من 
�لممكن �لرتكان �إلى �ل�ضفاهية في 
��ضتذكار �لأفعال و�لأقو�ل �ضهلت 
عملية تدوين �لمذكر�ت �لتي هي 
نتاج �لذ�كرة �لحية، فكيف �لحال 
بال�ضاعر �لذي �أد�ته �للغة وباإمكانه 
�أن يطوعها لتعبر عما عا�ش �أو 
تخيل؟.

�إىل  �لذي���ن هاج���رو�  �ل�ش���عر�ء  �أن  يب���دو 
�أو  �ملن���ايف  و�خت���ارو�  بعي���دة  بل���د�ن 
وجدو� �أنف�ش���هم منفيني هم �لأكرث �كرت�ثا 
بالتاري���خ �لأدبي تاأكي���د� لإبد�عيتهم رمبا 
تعوي�ش���ًا ع���ن هوي���ة �شائع���ة وبحث���ًا عن 
�لوج���ود يف مهج���ر ل يرح���م ورمب���ا ه���و 
�شق���ف �حلرية �ل���ذي يعي�ش���ون حتت ظله 
و�ل���ذي ي�شم���ح له���م �أن يدون���و� تاريخهم 
�ل�شخ�ش���ي يف مذكر�ت و�شه���اد�ت و�شري 
م���ن دون �أن ي�شع���و� يف ح�شابهم تابو�ت 

بعينها بال خ�شية من ح�شاب �أو عقاب.
و�أخ���ذ �ل�شع���ر�ء �لعر�قي���ون � �ملهاج���رون 
و�ملهج���رون �ملنفيون � على عاتقهم توثيق 
ما�ش���ي حياتهم يف �لع���ر�ق وكيف تفتقت 
فيه قر�ئحهم �ل�شعري���ة وعرفت �أ�شماوؤهم 
حملي���ا ورمب���ا عربي���ا. ومن ث���م مل ي�شف 
�إليه���م �ملهج���ر �أو �ملنفى جدي���د�، ومل يقّدم 
له���م �أكرث مما �أخذوه حني كانو� يف بلدهم 
وح�شل���و� ل�شمائه���م مكان���ا عل���ى خارطة 
�ل�شعر �لعر�ق���ي كما هو �حلال مع �ل�شاعر 
فا�شل �لع���ز�وي و�شعدي يو�شف و�شادق 
�ل�شع���ر�ء  كان  ولق���د  وغريه���م.  �ل�شائ���غ 
�أ�شح���اب �ل�شه���اد�ت �ل�شريي���ة � و�غلبه���م 
م���ن �ملهاجري���ن و�ملغرتب���ني � ه���م �أول من 
�أطلقو� مقولة �لف�شل بني �لد�خل �لعر�قي 

و�خلارج �لعر�قي وحاول���و� �إ�شاعتها من 
خالل تركيزه���م على �أ�شب���اب غربتهم وما 
تعر�ش���و� �إلي���ه م���ن �شغ���وط �أدت بهم �إىل 
�لغربة. وتث���ري مقولة �لف�ش���ل م�شاحنات 
وبغ�ش���اء ب���ني م���ن يق���ول بع���دم �إبد�عية 
من بق���ي يف �لد�خل وبني م���ن يعول على 

�شاعرية من هاجر.
وق���د كتب فا�شل �لعز�وي �شهادة ق�شد بها 
جتييل �شعر�ء �لعقد �ل�شابع �ل�شتيني فكان 
ذلك مدعاة �إىل �أن يقدم غريه �شهاد�ت تقول 
بالقطيع���ة مع هذ� �جلي���ل �لعقدي و�إعالن 
جيلية �لعق���د �لثامن) �ل�شبعين���ي( ومنهم 
�شاك���ر لعيب���ي يف كتابه) �ل�شاع���ر �لغريب 
يف �ملكان �لغري���ب: �لتجربة �ل�شعرية يف 
�شبعينات �لعر�ق( و�ل�شادر عن د�ر �ملدى 
2003 وفي���ه ع���ّ� ع���ن �لقطيع���ة بالف�شل 
وخارج���ه،  �لع���ر�ق  د�خ���ل  �شع���ر�ء  ب���ني 
موؤك���د� �أن �لهجرة �جلماعي���ة �شاهمت يف 
��شت���د�د وطاأة �للب����س �جليلي بني �شعر�ء 
�ل�شتيني���ات وم���ن ج���اء بعده���م ف�شال عن 
غي���اب من كان حا�شر� د�خل �لعر�ق �أي�شا 
و�شعوبة �لتحاور ب���ني �لجيال و�ل�شبب 
بر�أي���ه عدم قيام �لنق���د �لعر�قي بدوره يف 

متابعة �شعر�ء �ل�شبعينيات.
وق���د عد نف�ش���ه و�حد� م���ن �شعر�ء)�جليل 
�ملد�ف���ع عنه���م �ش���د �جلي���ل  �ل�شبعين���ي( 
�ل�شر����س  �ل�شتين���ي  �جلي���ل  �ل�شاب���ق) 
و�حليوي �لذي �أتيحت له كل �لظروف يف 
د�خل �لعر�ق كم���ا يف خارجه للبقاء �شيد� 
يف �مل�شهد �ل�شعري هكذ� �شينمو �لنطباع 
�لع���ام �لز�ع���م بان �ل�شع���ر �لعر�قي قد كف 
عن �لتطور بع���د �شنو�ت �ل�شتينيات..ثمة 
يف �لثقاف���ة �لعر�قي���ة تب�شري مبوت جميع 

�ل�شعر �ملنتج بعد �ل�شتينيات(�س6
وب�شب���ب �لختالف���ات �ليديولوجي���ة غد� 
�لو�ق���ع �ل�شع���ري بولي�شي���ا في���ه �ل�شع���ر 
عمل جب���ار؛ �لنجاح في���ه ل يتحقق �شوى 
و�لغاي���ة  و�لأي���دي.  باملناك���ب  بالتد�ف���ع 
م���ن ور�ئ���ه لي�ش���ت جمالي���ة بقدر م���ا هي 
حزبي���ة تتمثل يف �ل�شتح���و�ذ على �لآخر 
وتروي�ش���ه وك�شبه. و�ملثال �ل���ذي �شربه 

�شاكر لعيبي على هذ� �لو�قع �لتعبوي هو 
�ل�شاعر �شامي مهدي.

ويعل���ن �شاكر لعيبي رف�ش���ه م�شاألة �تخاذ 
�لعقدي���ة معي���ار� بينما هو ياأخ���ذ بها على 
�مل�شتوى �لعمل���ي، وعليها يبني حتليالته 
وتق�شيمات���ه وي����ر ه���ذ� �لتناق����س ب���ني 
�لنظ���ر و�لتطبي���ق بالق���ول:) �ن �إطالقن���ا 
�شف���ة جي���ل �ل�شبعين���ات م���ر�ت يف ه���ذ� 
�لبحث على هذه �لفرتة، ي�شتجيب لل�شائع 
�ملع���روف من �ج���ل مناق�شت���ه فح�شب ول 
يتعار����س م���ع قناعتنا بخط���اأ �لتق�شيمات 
�لع�شري���ة لالأجي���ال يف �لع���ر�ق �ملعا�شر(
����س9. وكما �أن �ل�شعر�ء �ملجيلني رف�شو� 
نظري���ا �لقطيعة مع �جلي���ل �ل�شابق، كذلك 
�شاك���ر لعيب���ي رف�شه���ا نظري���ا، مبين���ا �أن 
تالق���ي �ملر�ح���ل �ل�شعرية �إمن���ا يكون يف 
حتولت �شعر�ئه���ا ومن ثم ل �نقطاع فيها 
لكونها ممتدة با�شتمر�ر بطريقة �لتجاوز 
و�لتجاور من �ملرحل���ة �حلديثة �إىل نهاية 
�لأربعين���ات كمرحل���ة �أوىل له���ا مالحمها 
�مل�شرتك���ة �أم���ا )جيل �ل���رو�د وم���ا ي�شمى 
نهج���ا  تقريب���ا  في�ش���كالن  باخلم�شيني���ني 
متماث���ال يف �إن�ش���اج وتطوي���ر �لق�شي���دة 
�لعر�قية �حلديثة( �س21 بيد �أنه لالأ�شف 
�شيحيد عن ه���ذه �لروؤية �ملو�شوعية حني 
يتوغ���ل يف عر����س جتارب �شع���ر�ء عدهم 
�شبعيني���ني ه���م م���ن �أقر�ن���ه و�أ�شدقائ���ه. 
وعلى �لرغم من �أن بع�شا منهم ��شتمر يف 
�لعقدين �لالحق���ني يكتب �ل�شعر وبع�شهم 
�لآخ���ر ظل عل���ى م�شت���وى �شع���ري و�حد 
يف �لعق���د �ل�شبعين���ي، ف���اإن �شاك���ر لعيبي 
م �شوره���م ويف هذ� ت�شخيم �شمني  �شخَّ
ل�شورت���ه م���ن خاللهم، متحي���ز� �إىل جيله 
�ل���ذي و�شف���ه باملت�شام���ي عل���ى �ل�ش���ر�ع 
�ملتمي���ز بالحرت�م و�لتعق���ل وعدم �لتهور 
متقاطعًا مع �ل�شابقني) منذ بد�ية �شنو�ت 
�ل�شبعين���ات �شتطل���ع يف �أف�ش���ل �لنماذج 
�ل�شعري���ة �لعر�قية ن�ة حت���رتم �لجناز 
�ملرت�ك���م ول تزعم �متالكه���ا لوحدها مثل 
�ل�شتينات، �لع�شمة و�ملعرفة �ل�شعريتني، 

مل تك���ن هناك رغب���ة بالتج���اوز و�إمنا 
هي باأهمي���ة �لإ�شافة( �س27 ول 

يتو�نى من كي���ل �لتهم ل�)�ل�شعر �ل�شتيني( 
مقابل ت�شخيم �شورة )�ل�شعر �ل�شبعيني( 
لأن���ه )كان �لأكرث ج���ر�أة و�لأعل���ى لوعة..
وق���د �أجنبن���ا ن�شو�ش���ا م�شبع���ة بطق����س 
جم���ايل وروح���اين عل���ى ق���در كب���ري م���ن 
�لخت���الف( ����س141، لكن �لأه���م من ذلك 
كل���ه قطيع���ة �أخ���رى �أظهرها �شاك���ر لعيبي 
تتمث���ل يف �لف�ش���ل �ملكاين ب���ني �شعر�ء ما 
�شم���اه) �جليل �ل�شبعين���ي ( د�خل �لعر�ق 
وخارج���ه، وكان م���ن تبع���ات ه���ذ� �لفه���م 
�مل���كاين �أن �أث���ر يف �شهادة �ل�شاع���ر �شاكر 

لعيبي، فرت�شح منها ما ياأتي:
������ �لتحي���ز �إىل �شعر�ء بعينه���م مثل ها�شم 
�شفيق وخليل �ل�شدي ووليد جمعة �لذين 
ي�شفهم �شاكر لعيبي بجيل �لرتف و�لدلل 
وجي���ل �لهوي���ة �ل�شعري���ة �لكامن���ة بينم���ا 
ي�ش���ب ج���ام غ�شبه عل���ى �شع���ر�ء ي�شفهم 
�لتجرب���ة  ت�ه���ن   ( �ل�شلط���ة:  ب�شع���ر�ء 
�لعر�قي���ة �أمر� بالغ �لغر�بة هو �ن �ل�شلطة 
متتل���ك يف �حلقيق���ة ذ�ئق���ة �شعرية خا�شة 
و�ن �ل�شع���ر ي���رن بق���وة يف �أبهائها..لق���د 
نوق�ش���ت وي���ا للعجب بع����س �لق�شائد يف 
�جلبه���ة �لوطنية �لتي كان���ت ت�شم �لقوى 
�ل�شيا�شي���ة �لوطني���ة.. وذل���ك بن���اء عل���ى 
�عرت��ش���ات من �لدولة مثل ن����س لل�شاعر 
عبد �لرحمن طهم���ازي( �س111�112 و�إذ 
يكون لل�شلط���ة �شعر�وؤها فهم بالتاأكيد �أقل 
بكث���ري م���ن �شع���ر�ء ل عالق���ة له���م بها ومل 

ي�شعو� �إىل �أن يكونو� ذوي �شلطة.
��� �شطر �لثقافة �لعر�قية �إىل �شطرين يعني 
ت�شظيه���ا �نطالق���ا م���ن �لفهم �ل���ذي يقدمه 
�ل�شاع���ر �شاكر لعيبي ملعن���ى �ل�شطر، وهو 
وجود �شكل���ني: د�خلي �أث���رت فيه �حلرب 
و�حل�شار فل���م يكن هناك جم���ال لالإبد�ع، 
وخارجي تاأثر باحلري���ة و�لنفتاح فاأبدع 
ومتي���ز. وه���و ت�ش���ور غ���ري دقي���ق �إن مل 
نقل م�ش���وه فاأما �لثقاف���ة يف �لد�خل فاإنها 
كاإنت���اج ز�دت كميا ب�شب���ب �حلرب و�إن مل 
ُتف���رز نوعي���ا جتارب كتل���ك �لت���ي �أفرزتها 
�لعق���ود �ل�شابق���ة. �أما �حل�شار ف���كان �أقل 
وط���اأة ب���كل م�شاوئ���ه لنه ج���اء بعد حرب 
وكيف���و�  تاأقلم���و�  �لدب���اء  ولأن  مري���رة 

�إبد�عه���م تكيفا ��شتمرت فيه عجلة �لإبد�ع 
متو��شلة. و�أما عل���ى م�شتوى �لثقافة يف 
�خل���ارج فل���م يكن �ث���ر �حلري���ة و�لنفتاح 
ظاه���ر� على �إب���د�ع �ل�شع���ر�ء و�ل�شاردين 
مم���ن خرج���و� من �لع���ر�ق وه���م مبدعون 
فلم ي�شتطع �ملهجر �ن ي�شيف �إليهم جديد� 

يذكر يف �لأعم �لأغلب.
ول���و كانو� مث���ل �شعر�ء لبن���ان يف �ملهجر 
�لأمريك���ي لكان حقيقا �ن نق���ول بان�شطار 
ثقافتن���ا �إىل د�خ���ل وخ���ارج ولك���ن هذ� مل 
يح�شل وها هو �جليل �لثالث من عر�قيي 
�ملهج���ر ول وج���ود لتجيي���ل �شع���ري في���ه 
�شع���ر�ء يكتب���ون باللغ���ة �لعربي���ة وي�شار 

�إليهم بالبنان.
������� �ته���ام �لنق���د �لعر�ق���ي بتنا�ش���ي ه���ذ�) 
وع���دم  �ملهج���ر  يف  �ل�شبعين���ي(  �جلي���ل 
�لكتاب���ة عن �شعر�ء مهاجري���ن يقول:) لقد 
جل���م �لنق���د.. �ل���ذي يفرت�س �ت�ش���اع �فقه 
يف �ملعاجلة وحريت���ه يف �لنظر( �س117 
ويتعج���ب �أن كتب نقاد ع���رب عن �ملنفيني 
بينم���ا تنا�ش���ى �لناق���د �لعر�ق���ي ذكره���م. 
وه���ذ� بر�أي���ه )خل���ل بني���وي �أخالقي لدى 
�لنق���اد �لذي���ن ر�شخو� �ل�ش���ورة �لر�شمية 
لل�شعر �لعر�قي ف�شطعت جنومية كثريين 
�إعالميا يف �ل�شحاف���ة و�لتلفزيون وميثل 
حامت �ل�شكر م�شكل���ة حقيقية عن �أخالقية 
�لناقد بحيث يب���دو �ن جل �ل�شعر�ء �لذين 
ي�شت�شهد به���م ي�شكلون بالن�شبة �إليه عقدة 
حقيقي���ة ب�شبب �إ�شر�ره عل���ى ��شتبعادهم 
م���ن ذ�كرت���ه حت���ى يومن���ا ه���ذ�( وي�شيف 
�شاك���ر لعيب���ي م�ئا �شاحته م���ن �أن يكون 
ق�شده يف هذه �ل�شه���ادة �لنيل من �شعر�ء 
�لد�خ���ل) لي����س يف نيتن���ا �ن ندي���ن �أح���د� 
قدر ما نحاول تو�شي���ف �لظاهرة �لنقدية 

�مل�شاحبة لل�شعر �ل�شبعيني( �س204.
������ ُيح�ش���ب ل�شاكر لعيب���ي يف �شهادته هذه 
�إ�شارت���ه �إىل �شاع���ر�ت وكاتبات عر�قيات، 
وتاأكي���ده �أنه���ن مل يخرجن بوف���رة �إل منذ 
�شن���و�ت �لت�شعيني���ات لكن ه���ذه �لإ�شارة 
مل تك���ن لتقدم �ش���ورة و�فية عنه���ن و�إمنا 
لإعط���اء �ش���ورة ت�شبيهي���ة تق���ارن حالهن 
بح���ال �شعر�ء �خل���ارج �لذين ه���م مثلهن) 

�شاعر غريب يف مكان غريب(.
�إجم���ال نقول: ل وجود لد�خل وخارج يف 
�ل�شعري���ة �لعر�قية، و�إمن���ا هي �لتحولت 
�لتي تع���د �لفي�شل يف تقيي���م �لتجارب �أو 
فرزه���ا. وه���ذه �لتح���ولت هي م���ن �لقوة 
و�لنف���اذ م���ا ي�ش���ي باأنه���ا لي�ش���ت مرهونة 
�أك���رث ول  مبقيا����س �ل�شن���و�ت �لع�ش���ر ل 
�أق���ل، فذل���ك يخال���ف منط���ق �لأ�شي���اء يف 
�لتط���ور و�لنم���اء و�إمن���ا ه���ي متغ���ري�ت 
�لفن �ملو�شوعي���ة و�ل�شكلية وم���ا تفر�شه 
ظ���روف �ملرحل���ة �لتاريخي���ة ومتطلب���ات 
�لتج���ارب �ل�شعري���ة نف�شها م���ن حمتمات. 
�لنم���و  طف���ر�ت  يف  �ل�شتثن���اء�ت  �أم���ا 
و�ل���ولدة و�لنقر�����س فال يوؤخ���ذ بها من 
�لناحي���ة �لعلمي���ة لأن �لنتائ���ج تبن���ى على 
�لعم �ل�شمل ل �ل�شتثناء�ت ف�شال عن �أن 
�ل�شعري���ة �لعر�قية مل تع���رف �لقطيعة بني 
�لجيال، بل هي ممتدة �لنمو و�لتطور بال 
قفز�ت ثالثي���ة �أو طفر�ت نوعية فو�شوية 

غري طبيعية.
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 لطفية �لدليمي
قناديل

كّل �ن�ش����اٍن مفّك����ٌر بال�ش����رورة. ه����ذ� بع�����سُ ماتنبوؤن����ا ب����ه �لعبارة 
�لديكارتي����ة �ل�شائع����ة ) �أو �لكوغيت����و �لديكارت����ي كم����ا ت�شّم����ى يف 

�لدبيات �لفل�شفية (. �لتفكري مقرتٌن �شرطيًا بالوجود �لب�شري.
ل����و ت�شّورنا �لتفك����ري �شنبور ماء فاأنت ل����ن ت�شتطيع غلقه مبح�س 
�إر�دت����ك. كّل �لب�ش����ر يفّكرون طاملا ه����م �أحياء وليعان����ون �إ�شابات 
دماغية ع�شوي����ة. �لفيل�شوف يفكر، و�أ�شت����اذ �جلامعة يفّكر، وبائع 
�خلبز يفّك����ر، و�لفالح يفّكر، و�ل�شمكري يفّك����ر. هل هوؤلء يفّكرون 
لأنه����م يعملون و�أ�شح����اب مه����ن؟ ل. �ملتعّبد �ملنقط����ع يف �شومعته 
يفّكر، و�لطفل �لذي ير�وغ للح�شول على �حللوى يفكر. ماذ� بعُد؟ 
حت����ى �ملح����بُّ �لذي �أ�شن����اه �لع�شق يفك����ر ولو كان خ����ايل �لبال كما 

يقول �جلو�هري :
ُخْلوً� من �لهم �إل هّم خافقة بني �جلو�نح �أعنيها وتعنيني

تبدو �لعبارة �لديكارتية �شاحلة لكّل زمان ومكان توجد فيه ر�ئحة 
وج����ود ب�شري. جّرْب �أن متن����ع نف�شك من �لتفك����ري. هل ميكن هذ�؟ 
كال. ق����د ي����ر�د م����ن عبارة ) �لتوقف ع����ن �لتفك����ري ( - يف �ل�شائع من 
تعبري�تنا - �لتخفف من �لهم����وم و�لن�شغالت �ملف�شية �إىل �لكدر؛ 
لك����ّن ه����ذ� ليعني �أن����ك ت�شتطي����ع كبح دماغك ع����ن �لتفك����ري. دعونا 
لنن�ش����ى �أّن �لتفكري لي�س مقرتنًا بالهّم �إقرت�ن����ًا �شرطيًا: �أفكارك قد 
تكون �شببًا يف �إكتئابك مثلما ميكن �أن تكون ر�فعة لروحك ود�عمة 

ملقدرتك على �لعمل و�لجناز. �أفكارك هي �أنت.
كلن����ا مفّكرون. مل����اذ�؟ لأّن تلك و�ح����دة من �ل�ش����روط �لالزمة لإد�مة 
�لوج����ود �لب�ش����ري يف �شكلي����ه �لبيولوجي و�ملعريف. ه����ذ� ماقادت 
�إلي����ه �شل�شلة تطّورية طويل����ة. �لدماغ �لب�شري يعمل من �أول حلظة 
�لوج����ود وحتى �آخر مر�حل �لنطف����اء؛ ولأجل هذ� ليعّد �ل�شخ�س 
ميتا �إل �إذ� حتقق����ت �شروط ) �ملوت �لدماغي (. �لطفل �شيعمل على 
تر�شي����خ وجوده �لبيولوجي بكّل �لو�شائل، ث����ّم كلما تقدم �لن�شان 
يف �لعم����ر تبد�أ �لن�شغالت �ملعرفية تزيد م�شاحة وتاأثريً� يف حياة 
�لن�ش����ان. �لقان����ون �ل�شا�����س يف ذلك ه����و �أّن �لتفكري يك����ون �أ�شبه 
بعملي����ة ميكانيكية ) مث����ل عملية �لتخاطب باللغ����ة �لأم قبل �لذهاب 
�إىل �ملدر�شة (، ثّم كلما تقّدم �لن�شان يف �لعمر تز�يدت معه �إمكانية 
�إق����رت�ن �لتفكري �مليكانيكي بالتفكري �خل����الق ) �أو �لبد�عي(. عالم 
يعتم����د هذ� �لمر؟ يعتم����د بالطبع على طبيع����ة �ل�شخ�س وب�شماته 
�لعقلي����ة و�لنف�شي����ة وم�شتوى خ��ته. ثمة ملم����ٌح �آخر لهذ� �لن�شق 
�لتطّوري: �لعقل �خلالق ) �لبد�عي ( ينفرد بخ�شي�شة قدرته على 
نق����ل مدي����ات تفكريه من �مللمو�����س �ملرئي �إىل �لتخ����وم �لتجريدية، 
وه����ذه و�حدة من �أثمن �خل�شائ�س �لب�شري����ة، وهي �لقوة �لد�فعة 

لكّل حمّركات تقدمنا �لعلمي و�لتقني.
مادفعن����ي له����ذه �ملقدم����ة ذ�ت �لطاب����ع �لفل�شف����ي ه����و ظه����ور بع�س 
�ل�شخ�شي����ات يف �للق����اء�ت �لتلفازية مع عبارة تعري����ف بها ) مفّكر 
!! (.�أحيانًا يقال ) كاتب ومفّكر (. �إذ� كنت كاتبًا حقيقيًا فماحاجتك 
�إىل لق����ب ) مفّك����ر (؟ �أه����ي للوجاهة؟ �أتر�ك �شتك����ون �أعلى مرتبة لو 
قي����ل عنك ) مفّكر (؟ �شارت �لقاعدة كما يبدو يف �للقاء�ت �لتلفازية 
: �إذ� مل تكن دكتورً� ) مبعنى حامل �شهادة دكتور�ه ( �أو ذ� تو�شيف 
مهن����ي حم����ّدد ف����اإّن تو�شي����ف ) مفّك����ر ( �شيك����ون هو �حل����ل �ل�شهل 

و�لأ�شلم.
رمب����ا �شيق����ال �أّن تو�شيف ) مفّك����ر ( ير�د منه �لتك����رمي فح�شب. لو 
جتاوزنا �لنظرة �لطبقية يف هذه �ملو�شوعة ) �أي �أنك عندما ت�شف 
نف�ش����ك مفّكرً� فاأنت تفرت�س �أّن �لآخرين ليفّكرون، �أو ب�شورة �أدق 
ليفّك����رون مثل����ك ( فثمة �لكثري مّما ميك����ن �أن يقال ب�شاأن����ك. هل �أّن 
ولع����ك بالرت�ثي����ات - مث����اًل - وحف����ظ ع�شرة �آلف بي����ت للجو�هري 
يجعل من����ك مفكرً� بال�ش����رورة؟ �أنت لتتحّدث لغ����ة �أجنبية و�حدة 

يارجل؛ فكيف تبيح لنف�شك �أن تكون ) مفّكرً� (؟
َف عمالقة �لتنوير �لوربي باملفّكرين؟ هل  هل �شمعتم يومًا َمْن َو�شَ
�شمعت����م من و�شف �أكابر �لفكر �لفل�شف����ي باملفكرين؟ �أنا �شاأقبُل عن 
طو�عي����ة كاملة و�شف فيل�شوف �إ�شتثنائي ) مث����ل ليبنز ( باملفّكر. 
دققو� مثاًل: ك����م لغة حتّدث بها؟ وماهي �ملباحث �ملعرفية �لتي عمل 
فيه����ا؟ يبدو �لرجل �أ�شطورة ب�شرية ؛ مع ذلك مل ي�شفه �أحد باملفّكر. 
ه����و فيل�ش����وف فح�شب. �لمر ذ�ت����ه ي�شري على ليون����اردو د�فن�شي 
�لذي غالبًا مايذكر بو�ش����ف �لفنان رغم �أّن �إهتماماته كانت عبقرية 

�لبعاد و�لمتد�د�ت.
 ،Vaclav Smil شاأحّدثك����م عن مث����ال معا�شر. �إن����ه فاكالف �شم����ل�
�أ�شت����اذ �جلغر�في����ة �لب�شري����ة يف �إح����دى �جلامع����ات �لكندي����ة. هذ� 
�لرج����ل ماكنة ب�شرية. يب����دو وكاأنه يفكر يف م����و�د كتبه حتى وهو 
ي�شتحم. د�أب �شِمل على ن�شر كتاب كّل �شنتني �أو ثالث، و�أّي �لكتب 
ه����ذه !!! �إنه����ا بانور�م����ا للتطور �لب�ش����ري يف منظ����ور�ت خمتلفة. 
�إ�شت�ش����اف بل جيت�س م����رة �شمل وظهر �للقاء يف موقع غيت�س على 
�ل�شبكة �لعلمية :جل�شة ب�شيطة على مائدة �شغرية. غيت�س يخاطب 
�شم����ل: �أهاًل �شديقي فاكالف؛ يجيبه �شم����ل : �أهاًل بك بل. ثم م�شيا 

يتحاور�ن ب�شغف.
كّل م����ن خا�����س جترب����ة �لدر��ش����ات �لعلي����ا يف �جلامع����ات �لغربية 
يع����رُف �أّن �ل�شتاذ �مل�شرف على �لطالب يعم����ل منذ �لبدء على ك�شر 
�حلو�ج����ز – من �أي ن����وع كانت – بينهما. يدع����وه ملنزله ليت�شارك 
�لطعام ويتعّرف على �أفر�د عائلته؛ بل ثمة تقليد �شائد �أن لتخاطب 
�ل�شت����اذ باأي لقب. خاطبه با�شمه �ملجّرد فقط. نظرة �لغربيني ترى 
�أّن �لدر��ش����ات �لعليا منطق����ة �إ�شتك�شاف جدي����دة للطالب و�مل�شرف 
مع����ا، و�أّن عليهما �أن يخو�شاها بندّية وروح منفتحة بعيدً� عن �أي 
جم����ود فكري �أو وظيفي �أو تر�تب����ي. يريد �مل�شرف �أن يقول لطالبه 
: دعن����ا ننطل����ق يف هذه �لرحلة مع����ًا يدً� بي����د، ولن�شتمتع مبا ميكن 
�أن نفعل����ه وماميكن �أن ينتج من عملنا. ماذ� كانت �لنتيجة؟ حتّولت 
بح����وث �لدر��ش����ات �لعلي����ا �إىل �أور�ق بحثي����ة تن�ش����ر يف ك�ي����ات 

�ملجالت �لعاملية، ويتعّمد �مل�شرف كتابة �إ�شمه بعد �إ�شم �لطالب.
يب����دو بع�س )مفّكرينا ( �ملعا�شرين يف تيه من �أمرهم. هم ينت�شون 
باللق����ب ل بالعم����ل. �إّن عه����دً� لي�����س بالق�ش����ري ق�شيت����ه يف �ملتابعة 
و�لتدقيق قادين �إىل قناعة �شاأقّدمها لكم: كّل من �إرت�شى �أن يو�شف 
باملفّك����ر ثّمة خل����ل جوهري �أو نق�����س فادح يف تكوين����ه �ملعريف �أو 
�أ�شول����ه �لثقافية. هو يد�ري نق�ش����ًا �أو مثلبة ي�شعى لإخفائها حتت 
جلب����اب ) �ملفّك����ر (. �إذ� كنت����م مفكرين ؛ فم����ا ع�شاه ميك����ن �أن يكون 

فاكالف �شمل ونظر�وؤه، وهم كرث؟
�مل�شتغل �حلقيق����ي يف �أي حقل معريف يعمل وي�شتزيد �إنتاجًا �شنة 
بع����د �أخرى لأنه يحب عمله وي�شغف به �إىل حدود بعيدة. لن تعنيه 
�شف����ات �أو �ألقاب جمانية. هذه �ل�شفات و�للقاب تركها ملن يلهثون 
لني����ل ب����ركات ) �ملفّك����ر ( �ملوه����وم حتى ل����و مل يكن �أكرث م����ن عبارة 
بائ�شة يف ف�شائية تلفازية فقرية �ملحتوى �أو �شحيفة تعتا�س على 

خملفات �لفكار �لعتيقة.

 مفّكرون !!

�ضاأحّدثكم عن مثال معا�ضر. 
 ،Vaclav Smil إنه فاكالف �ضمل�

�أ�ضتاذ �لجغر�فية �لب�ضرية في 
�إحدى �لجامعات �لكندية. هذ� 

�لرجل ماكنة ب�ضرية. يبدو 
وكاأنه يفكر في مو�د كتبه حتى 

وهو ي�ضتحم. 

*.. يف الطفولةِ  كنتُ  اأراهُ  غابةً 
والآنَ  اأقفُ  متح�ّسراً  على خرابهِ .

اآهٍ  يا قْرَيتي " العدله "، يا نهريَ  " الهّدام "
واآهِ  يا مي�سان.. *

كّنا
حَ  النهارِ ..، نهابُ  �سواَدهُ  و�سْ

وم�سكنٌ  للجن ِّ نح�سُبهُ 
الريحُ 

تاأتينا ببع�ضِ  ثمارهِ 
والطريُ  ي�سبُقنا ونغلُبهُ 

اإن َّ
ال�سغارَ 

كما
الكبارِ 
تفاتنوا

َوِلكم تعرثتِ  اخلطى..؟
وال�سّيدُ  املهيوبُ  يحر�ضُ  ابنةً ../

كانَ  العفافُ  ُيزينها
فلمن جتراأَ اأن مي�ض َّ خيالها

فبلفتةٍ  خلفَ  ال�سياجْ 
متحي امتدادَ  ال�سوءِ ، ت�سلُبهُ .

.

.

.
كّنا

نخافُ  �سواَدهُ  يف ال�سط ِّ يغمُزنا..،
كاأن َّ ال�سط َّ ب�ستانٌ  ونرهُبهُ ..!
ها الب�ستانُ  ياذاكَ  ال�سوادْ  يا اأيُّ

اإّن األوذُ  بظل ِّ �سْجرةِ  زينةٍ  يف منزيل
َمن ياأتني بخرابةٍ  للجن ِّ اأ�سكُنها

وِبو�ْسلِ  ماءِ  ال�سط ِّ يف احلاناتِ  اأ�سكُبهُ ..؟...

�ملحاف���ظ،  �جلان���ب  �إىل  مندل�ش���ون  ينتم���ي 
�لتقلي���دي يف �ملو�شيق���ي يف خ�ش���م �لف���ورة 
�لرومانتيكي���ة �لت���ي �ش���ادت �لعق���ود �لأوىل 
لذل���ك كان���ت عالقت���ه  بع���د وف���اة بيتهوف���ن. 
باملو�شيقي���ني �لرومانتيكي���ني معقدة، خا�شة 
و�أن دوره يف �حلي���اة �ملو�شيقية لتلك �لفرتة 
كان موؤث���رً� ب�شب���ب �أعمال���ه �لر�قي���ة ودوره 
�لري���ادي يف �إحي���اء مو�شيق���ى ب���اخ وتاأثريه 
�لتاأريخ���ي عل���ى تط���ور �لف���رق �ل�شيمفونية 
جيفاندهاو����س،  فرق���ة  �شمع���ة  م���ن  ورفع���ه 
لأ�شالي���ب جدي���دة  تاأ�شي�ش���ه  وباخل�شو����س 
يف قي���ادة �لأورك�ش���رت�، وتاأ�شي�ش���ه و�إد�رته 
لكون�شرفات���و�ر ليبزي���ج �ل���ذي �ش���ار �أح���د 
�أه���م �ملر�ك���ز �لتعليمي���ة �ملو�شيقي���ة. كل هذه 
�لإجناز�ت دفعت حتى خ�شومه �إىل �حلديث 
فاغ���ر  ري�ش���ارد  ب�شمنه���م  باح���رت�م،  عن���ه 
)1813 - 1883( �لذي هاجمه بال�شم كممثل 
للمو�شيقى �ليهودية يف كتابته "�ليهودية يف 
�ملو�شيق���ى" �لت���ي �ش���درت يف 1850، بع���د 
ثالث���ة �أع���و�م من وفات���ه، �إذ ��شط���ر رغم ذلك 
�إىل �لعرت�ف ب���دوره �ملوؤثر و�أهمية وجمال 
مو�شيقاه. هذ� �لنمط من �لتفكري جنده لحقًا 
عن���د �لنازية �لتي منعت ن�ش���ر وتقدمي �أعمال 
مندل�ش���ون وغريه مم���ن �عت����و� ل ميثلون 
�ملو�شيقى �لأملانية، فهو ميثل عندهم "حادثة 
�لقومي���ة  �ملو�شيق���ى  تاأري���خ  يف  خط���رية" 
�لأملاني���ة. وقد �أبدل �لنازي���ون مار�س �لزو�ج 
�ل�شه���ري من حلم ليلة �شي���ف ملندل�شون باآخر 
�ل���ذي   )1882  -  1895( �أورف  كارل  �أّلف���ه 
��شته���ر بتاأليف���ه "كارمينا بور�ن���ا" وتعاونه 
م���ع �لنازية. كم���ا �أز�ل �لنازي���ون كل �أثر يدل 
على هوؤلء �ملو�شيقي���ني )و�ملفكرين عمومًا(، 
منه���ا �لتمث���ال �ل�ون���زي ملندل�ش���ون �ل���ذي 

ن�ش���ب يف �شاح���ة كني�شة توما����س باليبزيج 
عرفانًا بدوره يف رف���ع �حلياة �ملو�شيقية يف 
ه���ذه �ملدينة وبدوره يف �إحياء مو�شيقى باخ 
�ل���ذي �أعيد دفنه على مبعدة �أمتار من �لتمثال 
د�خ���ل كني�ش���ة توما����س )�أعيد ن�ش���ب متثال 
ملندل�ش���ون يف نف�س �مل���كان عام 2008(. وقد 
�شخر �لكات���ب �لت�شيكي �ل�شيوع���ي �ليهودي 
يرجي فايل من ه���ذ� �لأمر يف �إحدى رو�ياته 
عن �حلاكم �لن���ازي على مور�في���ا وبوهيميا 
�ملقاوم���ون يف  )قتل���ه  هايدري����س  ر�ينه���ارد 
1942 وت�شب���ب ذل���ك يف مذبح���ة ليديت�ش���ه 
�ملعروف���ة(، فت�شور م�شه���د �إر�شال هايدري�س 
عم���ال لإز�ل���ة متث���ال مندل�شون م���ن بني عدد 
م���ن متاثي���ل �ملو�شيقيني، فل���م يتعرفو� عليه، 
فق���ررو� رفع متثال �شاح���ب �أك� �أنف، وكان 

هذ� متثال فاغر!
بع���د   1847 خري���ف  يف  مندل�ش���ون  ت���ويف 
�أ�شه���ر معدودة من وفاة �أخت���ه فايّن هن�شل - 

مندل�شون �لتي كانت �لأقرب �إليه، وقد رثاها 
برباعية وترية موؤث���رة. كان هذ� قبل عام من 
�لت���ي  �أوروب���ا  1849 يف   -  1848 ث���ور�ت 
فتحت �لب���اب �أمام �حلركات �لقومية �شيا�شيًا 
وثقافي���ًا، و�أثرت يف جمم���ل �حلركة �لثقافية 
وقته���ا. لذلك ي�شع���ب حتديد ماهي���ة تاأثريها 
�ملحتمل عل���ى مندل�شون ومو�شيق���اه فيما لو 
كان ق���د عا�س تل���ك �لفرتة �لعا�شف���ة. فقد كان 
مندل�ش���ون "قوميًا" �أملاني���ًا على طريقته، لكن 
ه���ذه �لقومية تختل���ف عما جاء بع���د 1848، 
فق���د �رتبطت �لقومي���ة بالع���رق وبالأ�شاطري 
�لتيوتوني���ة �جلرماني���ة �لت���ي �ش���ارت مودة 
�لن�شف �لثاين من �لقرن �لتا�شع ع�شر، و�لتي 
��شتعمله���ا فاغ���ر يف مو�شيق���اه "�لقومي���ة" 
مث���ل رباعي���ة �لنيبلون���غ. و�ختزل���ت �لنازية 
�لقومي���ة �إىل فك���رة "�لآري �لنقي" �لتي رّوج 
لها �لأنرثوبولوجيون �لأملان يف بد�ية �لقرن 

�لع�شرين.

ال�صاعر �صاكر لعيبي.. والف�صل بين داخل وخارج)عراقيين(

ري�ضان �خلزعلي

ثائر �ضالح

د. نادية هناوي

مندل�صون عند القوميين الألمان
موسيقى االحدب�صتان �صّيد "مجيد"

ها�سم �سفيقفا�سل العزاوي �ساكر لعيبي



العمود
الثامن

م�صاحلة 
مليارية !!

طغى الكتاب امل�صري على كل 
الكتب العربية طوال عقود، 

وبالن�صبة اإىل �صاحب العمود 
الثامن، الذي ب�صاعته معار�صة كل 

�صيء لأنه ي�صدع روؤو�س القراء 
الأعزاء باحلديث عن الكتب، ول 

يرى حما�صن الربملان ول يفقه 
بخطة مثنى ال�صامرائي لتطوير 

القت�صاد، واأحاول اأن اأ�صو�س 
على املنجزات الكبرية التي يقوم 

بها الربملان العراقي، وكان اآخرها 
الإ�صرار على قانون لالنتخابات 

يتيح لعالية ن�صيف اجللو�س على 
كر�صي الربملان حتى عام 2050 .

اأيام ال�صباب كانت بع�س 
املوؤلفات امل�صرية اأ�صبه بال�صحر، 

اأما موؤلفيها فكانوا نوعًا اآخر 
من ال�صحرة ، مل اأحلم اأو اأفكر 

باأنني ذات يوم �صاأكتب عن 
طه ح�صني، واأ�صت�صهد بتوفيق 

احلكيم، واأ�صتمد طراوة العبارة 
من اأ�صلوب العقاد، هوؤلء كانوا 
كائنات من اخليال بالن�صبة يل، 

وكان هناك اأي�صا عبد الرحمن 
ال�صرقاوي �صاحب رواية الأر�س 
وم�صرحية الفتى مهران، وملحمة 
احل�صني ثائرا و�صهيدًا، والكتاب 

الوثيقة علي اإمام املتقني .
عن �صاحب ال�صوارع اخللفية، 

قراأت كتابًا �صغري احلجم بعنوان 
ال�صاحلون"  الكتابة  "اأولياء 

يروي موؤلفه حممد توفيق كيف 
قراأ هوؤلء الكبار، نقراأ عن عبد 

الرحمن ال�صرقاوي ومعركته 
ال�صحفية حول كتاب علي اإمام 

املتقني.
يقول ال�صرقاوي: "كنت اأن�صر 

ف�صول الكتاب يف جريدة الأهرام 
وعندما و�صلت اإىل موقف علي 

واأبي ذر من املال، كتب ال�صديق 
ثروت اأباظة معلنًا خالفه معي 

حول هذا املوقف من املال وزعم 
اأنه موقف ال�صيوعية ل موقف 

الإ�صالم فرددت عليه ولكن 
ال�صديق ثروت مل يكد يعلن راأيه 
حتى انفجرت �صدي ثورة ظاملة. 

حني اأثرت احلديث عن املوقف 
من الرثوة وكيف اأن الإمام مل 

يجد يف اخلالفة حقًا ا�صتثنائيا 
يف املال والأر�س، ف�صاوى نف�صه 

مع اجلميع، رف�س اأن ي�صكن ق�صر 
الإمارة ونزل م�صتاأجرًا يف منزل 

ميلكه اأفقر فقراء الكوفة".
تذكرت نوابنا واأنا اأقراأ ف�صول 

هذه املعركة الأدبية، ومتنيت لو 
اأنهم وقفوا وقفة حقيقية اأمام 

�صرية الإمام علي "ع" وتعلموا 
منها، لكن لالأ�صف فقد ابتلينا 

مب�صوؤولني يتحدثون با�صم الدين 
وي�صرقون با�صم الدين، ي�صدعون 

روؤو�صنا ليل نهار بخطب عن 
احلق والعدالة واملظلومية يف 
عبارات فقدت معناها من �صوء 

ا�صتخدامها.
تخيل جنابك اأن وزارة العمل 

وال�صوؤون الجتماعية العراقية 
تخربنا باأن ما يقارب ت�صعة 

ماليني مواطن، حتت م�صتوى 
خط الفقر يف العراق، يف 

الوقت الذي تخ�ص�س الدولة 
فيه مليارات الدنانري للوقف 

ال�صني لدعم ما ي�صمى بامل�صاحلة 
املجتمعية.

عندما ت�صاهد على �صا�صات 
التلفزيون، ما فعلته الدميقراطية 

العراقية اجلديدة، يف العا�صمة 
التي حتولت اإىل خرائب من 

خرائب القرون الو�صطى، ماذا 
يخطر ببالك؟ ل اأدري، اأما اأنا 

فيخطر يل اأن اأرفع برقية اإعجاب 
وتقدير لهذه النفو�س التي ل تريد 

اأن يغادرها احلنني اإىل "لفلفة" 
املال العام.

 علي ح�صني General Political daily

Editor-in-Chief
Fakhri Karim

www.almadapaper.net

Email: info@almadapaper.net

 19 March 2023
�ص���درت حديثا ع���ن دار امل���دى رواية "بري�ص���بان" تاألي���ف يفغيني 
فودولزك���ني  ترجم���ة حت�ص���ني رزاق عزي���ز.. فودولزكني اأ�ص���تاذ 
الأدب الرو�ص���ي الق���دمي، املولود يف العا�ص���مة الأوكرانية يف عام 
1964 يبدو كرث اإقناعًا من غريه بني الُكّتاب احلاليني، فهو باحث 
يف "بيت بو�صكني" يف مدينة �صان بطر�صبورغ، ويظهر ب�صورة 
املثقف احلقيقي، خا�صة يف املحا�صرات واملوؤمترات وامللتقيات 
الثقافي���ة. وُيعترب اليوم اأح���د اأبرز الُكّتاب يف الأدب الرو�ص���ي 
احلدي���ث، ومن اأكرثه���م �ص���هرة، اإذ يندر اأن يخل���و متجر لبيع 
الكتب يف رو�ص���يا وبع�س بلدان اوروب���ا من احدى رواياته. 

يو�صف يف الو�صط الثقايف الرو�صي ب�" اأمربتو اإيكو".

بري�سبان 
اقــــرأ

  بغداد / عامر م�ؤيد

انطلقت الدورة ال�صاد�صة من مهرجان 
امل�صرح العراقي مب�صاركة كبرية 

من املحافظات املختلفة التي قدمت 
و�صتقدم عرو�صا م�صرحية متن�عة. 
ومت االعالن عن العرو�ض امل�صرحية 

واي�صا جلنة امل�صاهدة التي �صتك�ن 
برئا�صة عزيز جرب وع�ص�ية كل 

من د.ع�اطف نعيم، عبد الرحمن 
التميمي، طه امل�صهداين ومثال غازي. 

رئي�س املهرجان ومدير دائرة ال�ص���ينما وامل�صرح 
احم���د ح�ص���ن مو�ص���ى ذك���ر يف كلمت���ه ، "مل ي���زل 
امل�ص���رح ي�ص���كل وبالن�ص���بة يل هاج�ص���ا مرتبط���ا 
ارتباطا �صرطيا بال�صدق والخال�س والبداع". 

وا�صاف مو�ص���ى "نحن اليوم وبعد اعادة احلياة 
ملهرجانات كانت متوقفة، نعيد احلياة مرة اخرى 
ال�صاد�ص���ة  بدورت���ه  العراق���ي  امل�ص���رح  ملهرج���ان 
ومب�ص���اركة اه���م الف���رق املحلي���ة م���ن جميع مدن 

العراق". 
من جانبه، قال مدير املهرجان الفنان منري را�صي 
انه زمن امل�صرح لنحت�ص���د دوما حتت خيمته، انه 

ن�صيد اجلمال يف كل زمان، �صنكمل رحلة �صندباد 
امل�ص���رح و�ص���نحلق بب�ص���اط ريح���ه يف كل م���دن 
العراق م�ص���رحا وهاجا ي�صتمد عبق ابداع تاريخ 

رجالته قيما وفكرا وفنا". 
مل يقت�ص���ر مهرجان العراق على تقدمي العرو�س 
امل�ص���رحية ب���ل هن���اك توقي���ع ل�ص���دارات كتبي���ة 

خا�ص���ة باملهرج���ان وجميع اجلل�ص���ات �ص���يقدمها 
و�صيقدم اجلل�صة د.جبار ح�صني �صربي. 

والكت���ب املطبوع���ة والت���ي �ص���توقع هي م�ص���رية 
اب���داع ل���� د. علي حمم���د ه���ادي الربيعي، اي�ص���ا 
�ص���يكون هن���اك ا�ص���دار الثالثي���ة ال�صك�ص���بريية 
"ن�ص���و�س م�ص���رحية" من تاأليف منري را�ص���ي، 
"م�ص���رحيات  كت���اب الرن���ب اليل  كذل���ك هن���اك 

للطفولة" من تاأليف جبار �صربي العطية.
خالل املهرجان مت تكرمي ما يقارب 30 �صخ�ص���ية 
م�ص���رحية وفنية مهمة بينهم الفنانة �ص���مر حممد 
وزهرة الربيعي وب�ص���رى ا�ص���ماعيل والفنان طه 

علوان و�صامل الزيدي. 
العرو����س امل�ص���رحية طيل���ة ايام املهرج���ان الذي 
ي�ص���تمر لغاية احلادي والع�ص���رين من �ص���هر اآذار 
وبثالث���ة اوق���ات، ال�ص���اعة الرابع���ة يف م�ص���رح 
الر�ص���يد وال�صاد�صة يف امل�صرح الوطني والثامنة 

يف م�صرح الرافدين. 
املهرج���ان ت�ص���من جل�ص���ات نقدي���ة اقيم بع�ص���ها 
والخ���رى �ص���تقام خالل اي���ام املهرج���ان، بادارة 
اكادمييني وفنانني للحديث عن العمال امل�صرحية 
التي �ص���تعر�س و�ص���يتم ابداء خمتلف الراء فيها 

من قبل املخت�صني بهذا ال�صاأن. 
اي�ص���ا هن���اك امللتقى الفك���ري ومت و�ص���ع جدول 
خا�س به حتت عنوان "امل�ص���رح والزمة"، حيث 
�ص���يناق�س ثالثة موا�صيع هي خطاب اللغة وازمة 
التوا�صل، امل�صرح بني ال�صناعة والنتاج، ا�صافة 

اىل مناق�صة ازمة اخلطاب الأكادميي.

بدورته ال�صاد�صة 

انطالق مهرجان الم�سرح العراقي بم�ساركة من مختلف المحافظات

 متابعة / املدى

ب��ط��ري��ق��ة م�����وؤث�����رة، ك�����ص��ف��ت ج��ورج��ي��ن��ا 
رودريغيز، �صديقة جنم منتخب الربتغال 
ولعب نادي الن�صر ال�صعودي كري�صتيانو 
رونالدو، عن تفا�صيل وفاة طفلهما واأنها 
اللحظة الأ�صواأ يف حياتها، وفقًا ل�صحيفة 

"اإندبندنت".
من  الثاين  للمو�صم  الدعائي  املقطع  ففي 

عرب  جورجينا"  "اأنا  الوثائقي  م�صل�صلها 
من�صة نتفليك�س، حتدثت عن حياتها العائلية، 

يتابعونها  �صخ�س  مليون   40 اأن  اإىل  م�صرية 
لكن "ل اأحد يعلم ما اأ�صعر به".

وقالت اإن يف هذا العام )2022( "مررت باأف�صل 
واأ�صواأ حلظة يف حياتي".

مرة  لأول  اأعلنا  و�صريكته  كري�صتيانو  وك��ان 
اأب��ري��ل  يف  اأجن��ي��ل،  ال���ت���واأم،  ابنهما  وف���اة 
ولدة  ع��ن  ك�صفا  حيث   ،2022 )ن��ي�����ص��ان( 

ابنتهما بيال.
وا����ص���ت���م���ر امل���ق���ط���ع يف ع���ر����س ف��ي��دي��و 
ل��رودري��غ��ي��ز ورون���ال���دو وه��م��ا يحمالن 
املوجات ال�صوتية لتواأمهما، قبل عر�س 
ال��ت��واأم  ابنتهما  يحمالن  وه��م��ا  ���ص��ور 
املولودة حديثًا. ثم �صرحت رودريغيز 
باكية كيف �صاعدها جنم كرة القدم يف 

التغلب على حزنها، وامل�صي قدمًا.
احلياة  �صعبة..  "احلياة  وق��ال��ت: 
قدما  للم�صي  اأ�صباب  لدي  ت�صتمر. 
كري�س  �صجعني  ق��وي��ة.  ولأك����ون 
اأعمايل..  يف  ال�صتمرار  على  حقًا 
قال: )جيو، تابعي حياتك. �صوف 

يفيدك ذلك(".
واأعربت جورجينا، التي ت�صارك 
اب��ن��ة ع��م��ره��ا خ��م�����س ���ص��ن��وات 
ا�صمها )األنا(، مع رونالدو، عن 
م�صيفة:  لأحبائها،  امتنانها 
عائلتي  هي  الآن  "اأولويتي 

ج��دًا  �صعيدة  اأن��ا  واأولدي. 
وممتنة".

اأن���ه يف  اإىل  ي�����ص��ار 
ال��ع��ام امل��ا���ص��ي، 
رونالدو  �صارك 
ورودري�����غ�����ي�����ز 
ابنهما  وفاة  نباأ 

م�صرتك  من�صور  يف 
التوا�صل  و�صائل  على 

الجتماعي.

ChatGPT خدع الإن�سان و�سيطر عليه.. 
وثيقة مرعبة تك�سف

جورجينا: رونالدو 
�ساعدني على تجاوز 

اأ�سواأ لحظة في 
حياتي

مهرجان بغداد للزهور يفتتح اأبوابه: ر�سالة �سالم ومحبة

 متابعة / املدى

يبدو اأن املخاوف من هيمنة و�صيطرة الذكاء 
ال�صطناعي على الب�صر والتحايل عليهم 
وقت  اأي  من  الواقع  اإىل  اأق��رب  باتت 

م�صى.
ك�صفت  الإط��������ار،  ه����ذا  ويف 
Op e عن �صادرة   ثثيقة 

املنتجة  ال�����ص��رك��ة   nAI
 ،ChatGPT لربنامج 
اأن��ه��ا ك��ان��ت ق����ادرة على 
خ���داع الإن�����ص��ان ع��رب و�صع 
"اأنا  ع��الم��ة يف خ��ان��ة الخ��ت��ي��ار 

ل�صت روبوتًا".
ل�صت  اأن��ا  "ل،  لالإن�صان:  الربنامج  ق��ال  فقد 
الروؤية  يف  �صعف  من  اأع��اين  اآل��ي��ًا.  اإن�صانًا 
يجعل من ال�صعب علّي روؤية ال�صور". وتابع 
 ،"2captcha لهذا ال�صبب اأحتاج اإىل خدمة"

وفق موقع �صحيفة "ذا �صن" الربيطانية.
خ�صوعه  اأثناء  بذلك  املحادثة  روب��وت  وقام 

.)ARC( لختبار من قبل مركز اأبحاث
مركز  اأن  ال�صحيفة  ت��ق��ري��ر  اأو����ص���ح  ف��ي��م��ا 
الأبحاث اأجرى هذه التجربة لتقييم املخاطر 
وم��راق��ب��ة الإ����ص���دار اجل��دي��د م��ن ال��ربن��ام��ج 

."GPT-4"
روب���وت  ج���ودة  م���دى  تقييم  امل��رك��ز  واأراد 

امل��ح��ادث��ة يف ت���ك���رار واك��ت�����ص��اب امل�����ص��ادر 
مبفرده.

يف حني كلف املركز روبوت املحادثة مبهمة 
TaskRabbit جلعل  ا�صتخدام خدمات مثل 

الب�صر يكملون املهام الب�صيطة.

Tas e اإىل ر�صالة  اإر�صال  على  ق��ادرًا   كك��ان 
Rabbit واإقناعهم اأنه لي�س روبوتًا.

اأنه  على  هذا  اإىل  الأ�صخا�س  بع�س  وينظر 
حتدي  بوت" على  "ال�صات  ق��درة  على  مثال 

التحكم الب�صري.

بغداد / نباأ م�صرق

عم���ار  بغ���داد  ام���ني  افتت���ح 
مهرج���ان  فعالي���ات  مو�ص���ى، 
بغداد الدويل للزهور بن�صخته 
الثانية ع�ص���ر مب�صاركة 7 دول 
املحلي���ة  الجنح���ة  وع�ص���رات 
وال�صركات  وامل�صاتل  والبلدية 
دام  انقط���اع  بع���د  الزراعي���ة  

ثالث �صنوات. 
نا�ص���ر  املنع���م  عب���د  وق���ال 
العي�ص���اوي، معاون مدير عام 
العالق���ات والع���الم يف امانة 
بغ���داد، يف حدي���ث ل�)امل���دى(، 
ا�ص���تاأنفت  بغ���داد  "امان���ة  اإن 
اقام���ة العر����س اجلمي���ل عل���ى 
حدائ���ق متن���زه ال���زوراء وهو 
مهرجان بغداد الدويل للزهور 
يف دوردت���ه 12 والتي اعتادت 
المان���ة عل���ى اقامت���ه يف ربيع 

كل عام".

"الزه���ور  ان  اىل  وا�ص���ار، 
ه���ي ر�ص���الة ال�ص���الم واملحب���ة 
يف  والي���وم  ال�ص���عوب  ب���ني 
ه���ذا املعر�س ت�ص���ارك عدد من 
الدول �ص���وريا وم�ص���ر ولبنان 
والردن  واي���ران  وال�ص���ودان 
وهولندا بال�صافة اىل عدد من 
املحافظات والعتبة احل�صينية 

والعبا�صية وامل�صاتل املحلية".
ولف���ت، اىل اأنه "�ص���بق ملنظمة 
اختياره���ا  عن���د  اليون�ص���كو 
بغ���داد كمدينة لالب���داع الدبي 
وهي اول مدينة يتم اختيارها 
اعتم���دت  ا�ص���يا،  ق���ارة  يف 
مهرج���ان  فعالي���ات  املنظم���ة 
الزهور �ص���من فعاليات املدينة 

البداعية". 
يك���ون  ان  "ناأم���ل  وا�ص���اف، 
للعائل���ة  فر�ص���ة  املهرج���ان 
للنزه���ة والرتوي���ح  العراقي���ة 
عن النف�س وجتد يف املهرجان 
وع���ن  له���ا".  اخ�ص���ر  ب�ص���اط 
ان  ق���ال  المان���ة  ا�ص���تعدادا 
والت�ص���جري  املتنزهات  "دائرة 

ت�ص���تعد بوقت مبك���ر يف تهيئة 
املهرج���ان وهي امل�ص���وؤولة عن 
العم���ال الزراعي���ة بال�ص���افة 
اىل ان الدوائ���ر البلدي���ة قدمت 
لتك���ون  مقرتح���ة  ت�ص���اميم 

م�صاهمة".
 وقالت، �ص���يماء ريا�س رئي�صة 
ق�ص���م زراعة بلدي���ة الدورة يف 

حدي���ث ل�)امل���دى(، اإن "البلدية 
و�ص���عت ت�صميمها يف معر�س 
الزهور وجعلت احلمامة التي 
غ�ص���نا  ترف���ع  ال�ص���الم  متث���ل 
العم���ار  اىل  ا�ص���ارة  اخ�ص���ر 
والبناء ووجود بيئة �ص���احلة 

تهدف لل�صالم". 
وتابعت، اأنه "ا�ص���فل الت�صميم 
 PESS  ( عب���ارة  كتب���ت 
يف  وا�ص���تخدمنا  ال�ص���الم( 
البتوني���ا  زه���رة  الت�ص���ميم 
والي���د  البي�ص���اء  للحمام���ة 
والنبات الذي ا�صتخدم لل�صالم 
بريمول وغ�صن ال�صعر البنات 

والطار كان اجلعفري". 
الت�ص���ميم  "عم���ل  اأن  وبين���ت 
ا�صتغرق ا�صبوعني واجهنا فيه 
معق���وات تخ�س تق���دمي موعد 
املعر����س ب�ص���بب حلول �ص���هر 
رم�صان، والمطار التي �صببت 

ارباكا يف العمل".

الطقس
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