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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

الوزارة تدفع للمحطات اال�ستثمارية نحو  250مليون دوالر �شهري ًا

 بغداد  /محمد �صباح
قال ��ت جلنة النف ��ط والطاق ��ة الربملانية �إن
معدالت جتهيز التيار الكهربائي يف ف�صل
ال�صي ��ف احلايل �ستنخف� ��ض �إىل �أقل م ��ن � 12ساعة
يومي ًا ،حمذرة من انهي ��ار املنظومة الوطنية ب�سبب
م�شاكل يف خطوط النقل والتوزيع.
ت�أتي حتذيرات اللجنة قبل �ساعات من حتديد موعد
ال�ست�ضاف ��ة وزير الكهرب ��اء ل�ؤي اخلطي ��ب وطاقمه
امل�ساعد يف الربملان اليوم الإثنني لبحث املو�ضوع.
باملقابل ،يك�شف تقرير برملاين ،ح�صلت (املدى) على
ن�سخ ��ة من ��ه� ،أن وزارة الكهرباء تدف ��ع �إىل املحطات
اال�ستثماري ��ة واخلطوط الناقلة للطاقة ومن �ضمنها
اخل ��ط الإي ��راين نح ��و  250ملي ��ون دوالر �شهري� � ًا،

متهم� � ًا ال ��وزارة بالتواط� ��ؤ م ��ع هذه ال�ش ��ركات على
ح�ساب املحطات احلكومية.
وقبل �أي ��ام� ،أعلن ��ت وزارة الكهرباء ع ��ن متكنها من
الو�ص ��ول ب�إنت ��اج منظوم ��ة الكهرب ��اء الوطنية اىل
(� )17أل ��ف مي ��كاواط ،بزي ��ادة ( )3500مي ��كاواط،
م�ؤكدة ا�ستمرارها بزيادة القدرة الإنتاجية ملنظومة
الطاقة.
وكان ��ت النائب ��ة ع ��ن ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون عالية
ن�صي ��ف ق ��د �أعلن ��ت يف �شهر ني�س ��ان املا�ض ��ي جمع
 25توقيع� � ًا ال�ستج ��واب وزي ��ر الكهرب ��اء ،الفتة �إىل
�أن اال�ستج ��واب �سيكون يف مو�س ��م ال�صيف حتى ال
يعرق ��ل خطوات الوزير يف حت ��دي الف�صل ال�سنوي
احلار.
ويح ��ذر تقري ��ر جلنة النف ��ط والطاق ��ة الربملانية من

�إمكانية تده ��ور جتهيز منظومة الطاق ��ة الكهربائية
خ�ل�ال مو�س ��م ال�صي ��ف �إىل � 12ساعة جتهي ��ز يومي ًا
يف عموم املحافظ ��ات العراقية ،عازي ًا �سبب ذلك �إىل
"تواط� ��ؤ الوزارة مع �ش ��ركات اال�ستثمار يف �إنتاج
الطاقة الكهربائية".
وي�ؤك ��د التقرير �أن "�أع�ضاء يف جلنة النفط والطاقة
الربملانية �أ�شرفوا عل ��ى مراقبة �أداء وزارة الكهرباء
خ�ل�ال ال�شهرين املا�ضيني و�أخ ��ذوا عينات من لوحة
ال�سيط ��رة الوطني ��ة ملعرف ��ة مق ��دار الإنت ��اج الفعلي
وامل�ست ��ورد واال�ستثماري ،وتبينّ لهم �أن هناك هدر ًا
يف �إنتاج الطاقة".
ويلفت التقري ��ر �إىل �أن "وزارة الكهرباء تعاقدت مع
�ست جه ��ات ا�ستثماري ��ة (حمطات ــ خط ��وط ناقلة)
لتزويدها بالطاقة الكهربائية .و�أثبت التقرير وجود

تلك� ��ؤ يف عمل هذه ال�شركات واخلطوط" ،داعي ًا �إىل
"�إع ��ادة �صيغتها (التعاقدات) يف ما يحقق م�صلحة
للعراق".
وي�ش�ي�ر تقري ��ر اللجن ��ة الربملاني ��ة اىل �أن "املحط ��ة
الأوىل ه ��ي حمط ��ة ب�سماية اال�ستثماري ��ة التي تبلغ
�سعته ��ا الت�صميمية ( )3000ميكا واط ،لكن �إنتاجها
الفعل ��ي  2400مي ��كا واط ومببل ��غ �شه ��ري يتجاوز
( )50ملي ��ون دوالر" ،م�ضيف� � ًا �أن املحط ��ة الثاني ��ة
هي حمط ��ة الرميلة اال�ستثماري ��ة ،التي تقدر �سعتها
الت�صميمي ��ة بنح ��و ( )1000مي ��كا واط دخلت منها
نحو  600ميكا واط اىل اخلدمة مببلغ �إيجار �شهري
بلغ  14مليون دوالر".
 التفا�صيل �ص2

خ�سارة ترليون دينار مع قرب �إعالن االكتفاء الذاتي من احلنطة وال�شعري

�سل�سلة حرائق غام�ضة تلتهم � 3آالف دومن زراعي يف  5حمافظات
 بغداد /وائل نعمة
حت ��ى بع ��د ظه ��ر ي ��وم �أول من
�أم� ��س ،كان ��ت الن�ي�ران ماتزال
م�شتعل ��ة يف بع� ��ض م ��زارع احلنط ��ة يف
�شم ��ال بغداد� ،ضم ��ن �سل�سل ��ة حرائق يف
مناطق زراعية غ�ي�ر مت�صلة التهمت �أكرث
م ��ن � 3آالف دومن حت ��ى الآن وت�سبب ��ت
بخ�سائر تقدر برتليون دينار.
ويرج ��ح �أن يك ��ون "داع� ��ش" وراء تل ��ك
احل ��وادث الت ��ي حت ��دث لأول م ��رة يف
الع ��راق بهذا احلجم ،يف وقت ي�ستعد فيه

الفالحون لت�سليم �أكرب كميات من احلنطة
يف تاريخ البالد.
وقال ��ت مديري ��ة الدف ��اع امل ��دين� ،أم� ��س،
�إنه ��ا ا�ستطاع ��ت �إنق ��اذ  ٣٣٤دومن ًا يف 4
حمافظات ،فيما مل حتدد �أ�سباب احلريق.
يف غ�ضون ذلك ،قال عبد اخلالق العزاوي،
ع�ض ��و اللجن ��ة الأمني ��ة يف الربمل ��ان يف
حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "ا�شتباكات ح�صلت
مع م�سلح�ي�ن تابعني لداع�ش عقب حرائق
حدث ��ت يف دي ��اىل" ،م�ش�ي�ر ًا اىل انفج ��ار
عب ��وة نا�سفة على اجلي� ��ش �أثناء عمليات
�إخم ��اد احلري ��ق ،دون ح ��دوث �أ�ض ��رار

ب�شرية.
ويق ��ول العزاوي ،وهو نائ ��ب عن دياىل،
�إن هن ��اك  14قري ��ة ،يف غ ��رب املحافظ ��ة،
على احلدود م ��ع �صالح الدين "خالية من
ال�س ��كان و�أن داع� ��ش يتح ��رك يف داخلها
ب�سهولة".
وتقع تلك املناطق يف "النهايات ال�سائبة"
لعملي ��ات �ص�ل�اح الدي ��ن ودجل ��ة ،وه ��ي
مازالت فارغة �أمني ًا.
ويق ��در الع ��زاوي اح�ت�راق نح ��و 1000
دومن م ��ن م ��زارع احلنط ��ة وال�شع�ي�ر يف
دي ��اىل .ويق ��ول �إن احلرائ ��ق يف �ص�ل�اح

الدي ��ن وكرك ��وك ته ��دف اىل "تخوي ��ف
ال�سكان وطردهم من مناطقهم ومنع عودة
النازحني".
ومايزال �أك�ث�ر من مليون ون�صف املليون
ن ��ازح ،عل ��ى �أقل تقدي ��ر ،خ ��ارج مناطقهم
الأ�صلي ��ة ،فيم ��ا كان "داع� ��ش" ق ��د �أحرق
ليلة اجلمع ��ة املا�ضية  20من ��ز ًال يف قرية
جن ��وب غ ��رب املو�ص ��ل وت�سب ��ب احلادث
بنزوح نحو  100عائلة.
وتق ��ول م�ص ��ادر �أمني ��ة لـ(امل ��دى) �إن
داع� ��ش بد�أ بخطة جدي ��دة منذ عدة �أ�شهر،
ت�ستهدف املدنيني ب�شكل مبا�شر بعيد ًا عن

مواجهة القوات الأمنية.
وخالل عام تقريب ًا ،تراجع �سكان  30قرية
يف نين ��وى اىل الوراء ع ��دة كيلومرتات،
جتنب ًا ملنطقة اجلزيرة التي يتوقع وجود
�أكرث من  400م�سلح داخلها.
وتقول امل�صادر �إن م�ساحة الأرا�ضي التي
�أحرقت يف �صالح الدين قد ت�صل اىل �ألفي
دومن ،و�أن اخل�سائر ت�صل اىل  600مليار
دين ��ار من �أ�ص ��ل ترليون دين ��ار هو حجم
اخل�سائ ��ر الأولي ��ة للأرا�ضي املحرتقة يف
عموم البالد.
 ملف كامل �ص3

 فخري كريم

افتتاحية

تقرير برملانــي :جتهــيز الطاقــة الكهربائيــة
�سينخف�ض �إىل � 12ساعة خالل ال�صيف

مو�سم الفقدان يف الغربة ..
فوزي كرمي :
الوطن املخاتل مع مبدعيه
مل يخرت الغربة حلماية انتماءٍ �سيا�سي �أو حزبي ،بل كانت غربته
مثل ع�شرات املبدعني �إن مل يكن املئات ،ممن �آثروا اختيار الغربة
الق�سرية ،ليظل �أفقهم الإبداعي مفتوح ًا على م�شارفها الإن�سانية،
م�شدود ًا اىل ه ّم الأكرثية ال�صامتة التي مل جتد �سبي ًال للحفاظ
على كرامتها ،وما ميكن من �سويّتها الإن�سانية� ،سوى الركون
حزين مُدمّى يف وطن م�سلوب الإرادة ،يق�سر مواطنيه
ل�صمت
ٍ
ٍ
ً
على ال�شعور بغربة �أ�شد و�أوق��ع و�أعمق من الرحيل بعيدا عن
ن�سيمه و�إن كان ملوث ًا با�ستباحات الطغيان !..
ً
فوزي كرمي ،مثل ع�شرات �أقرانه من املبدعني ،مل يكن حزبيا ،لكنه
وتراجع للأمل يف
وغياب،
أ�سى،
كان متحزب ًا لهمّه الوطني ،لكل � ً
ٍ
ٍ
ا�ستعادة فر�ص النجاة والإم�ساك بخيط املرجتى الذي ي�ضيع مع
�شم�س جديدة ..
كل �إ�شراقة ٍ
مل يكن مدّعي ًا ،رغم تعدد ميادين �إبداعه� ،شعر ًا ونرث ًا وترجمة،
و�شغف ًا باملو�سيقى وان�شداد ًا ملباهج احلياة ..
ع�سر او افتعال ،ظل مبن�أى
ورغ��م �إجن��ازه الثقايف املتدفق بال ٍ
حب الظهور وافتعال املعارك لت�أكيد ح�ضوره .كان
عن �ضجيج ِ ّ
ال�صمت رفيق ًا �أليف ًا له حيثما �أمكن ذلك .
ّ
م�شاق احلياة ،وجت ّردها من الإن�صاف ،والوطن
يغادر ف��وزي
الذي مل يخنه ،وال اتهمه بالعقوق والإنكار ،يدير له ظهره كما
يفعل مع جمايليه من �أبرار الثقافة والفكر والإبداع ..
هل كان يطوي ب�صمته الأخ�يرة وهو يتابع توايل فقدان رموز
جيله؟ ت�سا�ؤالت عرف بح�سا�سيته �أن الرد عليها يبقى م�ؤج ًال اىل
حني ..
يرحل فوزي كرمي يف مو�سم الفقدان يف الغربة� ،إذ ووري الرتاب
فائق بطي ثم غ��امن حمدون وعلي ال�شوك  ،ومنذ هنيهةٍ عبد
الرزاق ال�صايف ..
مو�سم ناكر للجميل ،بخيل الوفاء ...
يا له من
ٍ

فار�س كمال نظمي يكتب عن
القاعدة ال�صدرية :الث�أر الطبقي
و�إعادة تعريف الهوية !...
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قذيفة ت�ستهدف
املنطقة اخل�ضراء
يف بغداد

نيجريفان بارزاين والقن�صل الأمريكي
يناق�شان جهود ت�شكيل حكومة الإقليم
 بغداد /املدى
ناق�ش رئي�س وزراء �إقليم
كرد�ست ��ان ،نيجريف ��ان
بارزاين� ،أم� ��س الأحد ،مع القن�صل
العام الأمريكي يف �إقليم كرد�ستان،
جمل ��ة م ��ن امل�سائ ��ل ،منه ��ا حت�س ��ن
العالق ��ات م ��ع بغ ��داد وت�شكي ��ل
احلكوم ��ة املقبلة وخط ��وات ما بعد
تنظي ��م داع� ��ش ومن ��ع ظه ��وره من
جديد.
و�أف ��ادت حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان
يف بي ��ان ب�أن ��ه "خ�ل�ال اجتم ��اع
نيجريفان ب ��ارزاين رئي� ��س وزراء
�إقلي ��م كرد�ست ��ان ،مع �ستي ��ف فاكن
القن�ص ��ل الع ��ام الأمريك ��ي يف
�إقلي ��م كرد�ست ��ان ،ج ��رى التباح ��ث
حول �أعم ��ال ون�شاط ��ات القن�صلية
الأمريكي ��ة ،والعالق ��ات ب�ي�ن �إقلي ��م
كرد�ستان و�أمريكا يف كل املجاالت،
وعالق ��ات �أربيل ـ بغ ��داد وحت�سنها
وح ��ل امل�ش ��اكل بينهم ��ا ع ��ن طريق
احل ��وار ،والتطورات التي ت�شهدها

املنطقة".
�أ�ضاف البيان" :يف االجتماع الذي
عق ��د ب�أربي ��ل �صب ��اح الأح ��د ،جرت
مناق�ش ��ة الأو�ض ��اع ال�سيا�سي ��ة يف
العراق عموم ًا ويف �إقليم كرد�ستان
خ�صو�ص� � ًا ،وخط ��وات ت�شكي ��ل
الكابين ��ة احلكومية اجلديدة لإقليم
كرد�ست ��ان ،ويف ه ��ذا ال�ص ��دد ق ��دم
رئي�س وزراء �إقلي ��م كرد�ستان نبذة
عن اتف ��اق الأط ��راف ال�سيا�سية يف
�إقليم كرد�ستان على تفعيل م�ؤ�س�سة
رئا�س ��ة الإقلي ��م وت�شكي ��ل الكابينة
اجلديدة حلكومة الإقليم".
وتاب ��ع" :كان البحث يف التطورات
الت ��ي ت�شهدها املنطق ��ة ،والأو�ضاع
احلالي ��ة للمو�ص ��ل و�أطرافه ��ا
واملناطق املتنازع عليها ،وخطوات
م ��ا بع ��د داع� ��ش الجتث ��اث الفك ��ر
املتط ��رف ومن ��ع ظهوره م ��ن جديد
بالتن�سي ��ق ب�ي�ن بغ ��داد و�أربي ��ل
والتحال ��ف ،والتمهي ��د لع ��ودة
النازح�ي�ن �إىل دياره ��م ،ق ��د �شغ ��ل
جانب ًا �آخر من االجتماع".

 بغداد /املدى

ور�ش ت�صليح الدراجات بال حمال وي�ستغلون االر�صفة قرب �أحد الأحياء ال�صناعية ببغداد  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

احلكومة االحتادية حتذر ف�صائل م�سلحة من حماولة ا�ستهداف الأمريكان يف العراق
 ترجمة  /حامد �أحمد
�أثن ��اء ال ��كالم العدواين جت ��اه �إي ��ران الذي
ي ��دور م�ؤخ ��ر ًا يف �إدارة الرئي� ��س الأمريكي
دونال ��د ترام ��ب ،ي�سمع العراقي ��ون �أ�ص ��دا ًء خميفة ملا
دار م ��ن حدي ��ث يف الأ�شهر الت ��ي �سبقت بقلي ��ل الغزو
الأمريكي للعراق .
م�س�ؤولون عراقيون متخوفون من اندالع حرب �أخرى
عل ��ى �أر�ضه ��م ،يقول ��ون �إنهم ح ��ذروا ف�صائ ��ل م�سلحة
مق ّرب ��ة من �إيران من اتخاذ �أي �إجراء من �ش�أنه �أن يثري
ر ّد فعل �أمريكي .
�سعيد اجليا�شي ،ع�ضو بارز يف جمل�س الأمن الوطني
العراق ��ي ق ��ال "كان ��ت هناك خ�ل�ال اليوم�ي�ن املا�ضيني

اجتماع ��ات متوا�صل ��ة م ��ع جمي ��ع الف�صائ ��ل امل�سلحة
لننق ��ل لهم ر�سالة احلكومة العراقي ��ة التي تقول �إن كل
م ��ن يتخ ��ذ فع ًال معين� � ًا ف�سيك ��ون ذلك عل ��ى م�س�ؤوليته
ولي�س م�س�ؤولية العراق ".
�أ�ضاف اجليا�ش ��ي قائ ًال "احلكوم ��ة العراقية م�س�ؤولة
عن حماي ��ة امل�صال ��ح الأمريكي ��ة يف الع ��راق� ،سنكون
عدو ًا لكل من يفعل �شيئ ًا �ضد امل�صالح الأمريكية ".
خالل الأ�سبوعني املا�ضيني كانت �إدارة ترامب قد ذكرت
وب�شكل متك ��رر وعلني �أن �إي ��ران والف�صائل املتحالفة
معه ��ا يخططون ل�ضرب الق ��وات الأمريكية يف املنطقة
و�أن هذا التهديد قد ازداد حدة م�ؤخر ًا .
رد ًا على ذلك� ،أر�سلت الإدارة حاملة طائرات وقا�صفات
بعيدة املدى مع بطارية م�ضادة لل�صواريخ اىل منطقة

اخللي ��ج م ��ع خط ��ط حمدثة للح ��رب م ��ع اي ��ران .يوم
الأربعاء املا�ض ��ي وجهت وزارة اخلارجي ��ة الأمريكية
�أوام ��ر ملنت�سبيها غ�ي�ر الأ�سا�سيني يف الع ��راق ملغادرة
البالد فور ًا.
الواليات املتحدة مل تك�شف عن �أي دليل يدعم تخميناتها
بوجود تهديد متزايد ،رغم �أن م�س�ؤولني و�صفوا ،يوم
الأربع ��اء ،ما �شاه ��دوه ب�أنها �ص ��ور ل�صواريخ حممّلة
عل ��ى زوارق �إيراني ��ة .حلف ��اء للواليات املتح ��دة قالوا
�إن ��ه بينما ت�ش ��كل �إيران و�أتباعها خط ��ر ًا ،ف�إنه من غري
الوا�ض ��ح م ��ا اذا كان هن ��اك خط ��ر ج ��دي �ض ��د القوات
الأمريكية .
 التفا�صيل �ص4

�سُ م ��ع دوي انفج ��ار ،ليل �أم�س
الأحد ،قرب املنطقة اخل�ضراء،
التي ت�ضم �سف ��ارات ومباين حكومية يف
العا�صم ��ة العراقي ��ة بغداد ،وف ��ق ما ذكر
�شهود عيان.
وق ��ال م�ص ��در �أمن ��ي عراق ��ي� ،إن قذيف ��ة
من ط ��راز "كاتيو�ش ��ا" ا�ستهدفت املنطقة
اخل�ض ��راء ،في ��ا �سُ مع ��ت �صاف ��رات �إنذار
يف حميط ال�سف ��ارة الأمريكية يف بغداد،
والتي تقع داخل املنطقة.
" وقال م�صدران دبلوما�سيان مقرهما يف
بغ ��داد� ،إنهما �سمع ��ا االنفجار على مقربة
م ��ن املنطقة اخل�ضراء �شدي ��دة التح�صني
يف العا�صم ��ة العراقي ��ة ،والتي ت�ضم مقر
احلكومة وال�سفارات الأجنبية.
وبد�أت الق ��وات الأمنية العراقية عمليات
مت�شي ��ط يف املنطة اخل�ضراء ،بح�سب ما
ذكرت م�صادر عراقية.
ومل يت�ضح حت ��ى الآن �سبب التفجريات،
كم ��ا مل ي�ص ��در حت ��ى الآن تعلي ��ق م ��ن
امل�س�ؤولني العراقيني.

بعد يوم من تطمينات �شركة نفط الب�صرة

وزير النفط� :أك�سون موبيل � َ
أجلت ع ّمالها لأ�سباب �سيا�سية
 بغداد /املدى
�أك ��د وزي ��ر النف ��ط ثام ��ر
الغ�ضب ��ان �أن �إجالء العاملني
يف �شرك ��ة �أك�س ��ون موبي ��ل العاملة يف
حق ��ل غ ��رب القرنة هو �أمر غ�ي�ر مقبول
�أو م�ب�رر ،ومت لأ�سب ��اب �سيا�سية تتعلق
بالتوت ��رات يف املنطقة ،ولي�س لأ�سباب
�أمنية ،م�ؤكد ًا �أن الوزارة �أر�سلت خطاب ًا
لل�شرك ��ة تطالبها فيه بالعودة �إىل العمل
ف ��ور ًا مبوجب العقد طوي ��ل الأمد بينها

وبني احلكومة العراقية.
وق ��ال الغ�ضب ��ان ،يف بي ��ان �ص ��ادر عن
وزارة النف ��ط ي ��وم �أم� ��س الأح ��د� ،إن
"ان�سح ��اب عدد من العاملني يف �شركة
�أك�س ��ون موبيل م ��ن حقل غ ��رب القرنة
ب�ش ��كل م�ؤق ��ت �أو اح�ت�رازي — ،رغ ��م
�أعداده ��م القليل ��ة — لي�س ��ت ل ��ه عالقة
�إطالق� � ًا بالو�ض ��ع الأمن ��ي يف احلق ��ول
النفطي ��ة بجن ��وب الع ��راق �أو تهديدات
م ��ا ،و�إمن ��ا ه ��و لأ�سب ��اب �سيا�سي ��ة كما
نعتق ��د نعزوه ��ا �إىل حال ��ة التوت ��رات

ال�سيا�سية التي ت�شهدها املنطقة".
و�أ�ضاف البيان �أن "االن�سحاب بالن�سبة
لن ��ا غري مقب ��ول �أو م�ب�رر لأن ال�شركات
العاملي ��ة الأخ ��رى تعمل بحري ��ة و�أمان
وا�ستقرار يف تطوير احلقول النفطية،
ولي�س ��ت هن ��اك م�ش ��اكل �أو م�ب�ررات
ت�ستدعي ذلك ،و�أن االن�سحاب قد ي�ؤدي
�إىل بث ر�سائل خاطئة عن الأو�ضاع يف
العراق ،وهذا ما ال نقبله بتاتا".
 التفا�صيل �ص2
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تقرير برملاين� :ساعات جتهيز الطاقة الكهربائية �ستنخف�ض
�إىل � 12ساعة خالل ال�صيف

 بغداد  /حممد �صباح
قال ��ت جلنة النف ��ط والطاق ��ة الربملانية �إن
معدالت جتهيز التيار الكهربائي يف ف�صل
ال�صيف احلايل �ستنخف�ض �إىل �أقل من 12
�ساعة يومي� � ًا ،حمذرة من انهيار املنظومة
الوطنية ب�سب ��ب م�شاكل يف خطوط النقل
والتوزيع.
ت�أت ��ي حتذي ��رات اللجنة قب ��ل �ساعات من
حتدي ��د موع ��د ال�ست�ضافة وزي ��ر الكهرباء
ل� ��ؤي اخلطي ��ب وطاقم ��ه امل�ساع ��د يف
الربملان اليوم الإثنني لبحث املو�ضوع.
باملقاب ��ل ،يك�شف تقرير برمل ��اين ،ح�صلت
(امل ��دى) عل ��ى ن�سخ ��ة من ��ه� ،أن وزارة
الكهرباء تدف ��ع �إىل املحطات اال�ستثمارية
واخلط ��وط الناقل ��ة للطاقة وم ��ن �ضمنها
اخل ��ط الإي ��راين نحو  250ملي ��ون دوالر
�شهري� � ًا ،متهم� � ًا ال ��وزارة بالتواط� ��ؤ م ��ع
ه ��ذه ال�ش ��ركات عل ��ى ح�س ��اب املحط ��ات
احلكومية.
وقب ��ل �أي ��ام� ،أعلن ��ت وزارة الكهرب ��اء عن
متكنه ��ا م ��ن الو�ص ��ول ب�إنت ��اج منظوم ��ة
الكهرباء الوطنية اىل (� )17ألف ميكاواط،
بزي ��ادة ( )3500مي ��كاواط ،م�ؤك ��دة
ا�ستمراره ��ا بزي ��ادة الق ��درة الإنتاجي ��ة
ملنظومة الطاقة.
وكان ��ت النائبة عن ائت�ل�اف دولة القانون
عالي ��ة ن�صيف ق ��د �أعلنت يف �شه ��ر ني�سان
املا�ض ��ي جم ��ع  25توقيع� � ًا ال�ستج ��واب
وزير الكهرب ��اء ،الفتة �إىل �أن اال�ستجواب
�سيك ��ون يف مو�سم ال�صيف حتى ال يعرقل
خط ��وات الوزي ��ر يف حت ��دي الف�ص ��ل
ال�سنوي احلار.
ويح ��ذر تقري ��ر جلن ��ة النف ��ط والطاق ��ة
الربملاني ��ة م ��ن �إمكاني ��ة تده ��ور جتهي ��ز
منظوم ��ة الطاقة الكهربائي ��ة خالل مو�سم
ال�صي ��ف �إىل � 12ساع ��ة جتهي ��ز يومي ًا يف
عم ��وم املحافظ ��ات العراقي ��ة ،عازي ًا �سبب
ذل ��ك �إىل "تواط� ��ؤ ال ��وزارة م ��ع �ش ��ركات
اال�ستثمار يف �إنتاج الطاقة الكهربائية".
وي�ؤكد التقرير �أن "�أع�ضاء يف جلنة النفط
والطاق ��ة الربملاني ��ة �أ�شرفوا عل ��ى مراقبة
�أداء وزارة الكهرب ��اء خ�ل�ال ال�شهري ��ن
املا�ضي�ي�ن و�أخ ��ذوا عين ��ات م ��ن لوح ��ة
ال�سيط ��رة الوطنية ملعرفة مق ��دار الإنتاج
الفعلي وامل�ست ��ورد واال�ستثماري ،نّ
وتبي

لهم �أن هناك هدر ًا يف �إنتاج الطاقة".
ويلف ��ت التقري ��ر �إىل �أن "وزارة الكهرباء
تعاق ��دت م ��ع �س ��ت جه ��ات ا�ستثماري ��ة
(حمط ��ات ـ� �ـ خط ��وط ناقل ��ة) لتزويده ��ا
بالطاقة الكهربائية .و�أثبت التقرير وجود
تلك�ؤ يف عمل هذه ال�شركات واخلطوط"،
داعي ًا �إىل "�إعادة �صيغتها (التعاقدات) يف
ما يحقق م�صلحة للعراق".
وي�ش�ي�ر تقري ��ر اللجن ��ة الربملاني ��ة اىل
�أن "املحط ��ة الأوىل ه ��ي حمط ��ة ب�سماي ��ة
اال�ستثمارية التي تبلغ �سعتها الت�صميمية
( )3000مي ��كا واط ،لك ��ن �إنتاجها الفعلي
 2400ميكا واط ومببل ��غ �شهري يتجاوز
( )50ملي ��ون دوالر" ،م�ضيف� � ًا �أن املحط ��ة
الثاني ��ة هي حمطة الرميل ��ة اال�ستثمارية،
الت ��ي تق ��در �سعته ��ا الت�صميمي ��ة بنح ��و
( )1000مي ��كا واط دخلت منها نحو 600
ميكا واط اىل اخلدمة مببلغ �إيجار �شهري
بلغ  14مليون دوالر".
وي�ضي ��ف التقري ��ر �أن "خط ��وط خورمالة
ال�شم ��ايل تزود ال ��وزارة بطاقة  500ميكا

واط وب�أ�سل ��وب املقاي�ض ��ة ب�أح ��د �أن ��واع
الوق ��ود وبكلف ��ة تتج ��اوز ال� �ـ  25ملي ��ون
دوالر �شهري ًا" ،م�ضيف ًا "خطوط كرد�ستان
ـ� �ـ كركوك ترتاوح ب�ي�ن ( 100ــ  )250ميكا
واط وبواق ��ع � 3.5سن ��ت للكيل ��و واط
الواح ��د ".ويب نّ
�ّي� التقري ��ر �أن "خط ��وط
�إي ��ران ت�شم ��ل (الكرخ ��ة ،و�سربيل زهاب،
مري�س ��اد ،كرمن�ش ��اه) وه ��ي ت�ت�راوح بني
( 100ـ� �ـ  )1450مي ��كا واط وبواق ��ع 80
دوالر ًا مي ��كا واط � /ساع ��ة ،اعتم ��اد ًا على
كمي ��ة ال�سحب م ��ن الطاقة" ،الفت� � ًا �إىل �أن
"املبال ��غ الواجبة الدفع لإي ��ران عن هذه
الطاقة ت�ت�راوح بني(� 96إىل  )160مليون
دوالر �شهري ًا".
يف �سي ��اق مت�ص ��ل� ،أو�ض ��ح التقري ��ر �أن
"هن ��اك تدم�ي� ً
را متعم ��د ًا يف حمط ��ات
الديواني ��ة و�ش ��ط الع ��رب والنجيبي ��ة
والرميل ��ة واخل�ي�رات احلكومي ��ة ب�سبب
تنزي ��ل الأحم ��ال �إىل م�ستوي ��ات متدني ��ة
ج ��د ًا خالف� � ًا لتو�صي ��ة ال�شرك ��ة امل�ص ّنع ��ة
الت ��ي متن ��ع ن ��زول الأحم ��ال �إىل �أق ��ل من

القائم ب�أعمال ال�سفارة
الأمريكية :ملتزمون باتفاقية
الإطار ال�سرتاتيجي

بعد يوم من
تطمينات �شركة نفط
الب�صرة

�أك ��د القائم ب�أعم ��ال ال�سفارة الأمريكية يف العراق ،ج ��وي هود ،يوم �أم�س
الأح ��د ،الت ��زام ب�ل�اده بع ��دم ا�ستخ ��دام الأرا�ض ��ي العراقي ��ة ملهاجمة دول
اجلوار.
وقال ��ت ال�سفارة الأمريكية يف بغداد ،يف بيان� ،إن "القائم ب�أعمال ال�سفارة
الأمريكية ،جوي هود ،التقى اليوم بقائد قوات ال�شرطة االحتادية الفريق
رائد �شاكر جودت يف بغداد".
و�أك ��د هود ،خ�ل�ال اللقاء" ،الت ��زام الواليات املتحدة جت ��اه العراق كواحد
من �أهم �شركاء �أم�ي�ركا ال�سرتاتيجيني يف املنطقة ،و�أهمية وجود حكومة
عراقية قوية وم�ستقرة وذات �سيادة".
وع�ّب�رّ ه ��ود ،بح�سب البيان ،ع ��ن �شكره خ�ل�ال اللقاء م ��ع الفريق جودت،
قائ�ل ً�ا� :إن "الوالي ��ات املتح ��دة كان ��ت واثقة متام� � ًا بت�صميم ق ��وات الأمن
العراقية يف احلفاظ عل ��ى �سالمة النا�س" ،الفت ًا �إىل �أن "الواليات املتحدة
�ست�ستم ��ر يف �شراكته ��ا مع قوات الأمن العراقية م ��ن خالل تقدمي امل�شورة
والتدريب لها وجتهيزها يف جهودها للق�ضاء على داع�ش باعتباره تهديد ًا
للعراق ،و�ستوا�صل عمله ��ا لتح�سني العمل امل�شرتك والتوا�صل بني جميع
مكونات قوات الأمن العراقية".
و�أ�ش ��ار القائم ب�أعم ��ال ال�سفارة الأمريكي ��ة �إىل "الت ��زام الواليات املتحدة
باتفاقي ��ة الإط ��ار ال�سرتاتيج ��ي ،مب ��ا يف ذل ��ك حظ ��ر ا�ستخ ��دام الأرا�ضي
العراقية ملهاجمة �أي بلد �آخر".

وق ��ال الغ�ضبان ،يف بي ��ان �صادر
ع ��ن وزارة النف ��ط ي ��وم �أم� ��س
الأح ��د� ،إن "ان�سح ��اب ع ��دد م ��ن
العاملني يف �شركة �أك�سون موبيل
م ��ن حق ��ل غ ��رب القرن ��ة ب�ش ��كل
م�ؤق ��ت �أو اح�ت�رازي — ،رغ ��م
�أعداده ��م القليل ��ة — لي�س ��ت ل ��ه
عالقة �إطالق� � ًا بالو�ضع الأمني يف
احلقول النفطي ��ة بجنوب العراق
�أو تهديدات ما ،و�إمنا هو لأ�سباب
�سيا�سي ��ة كما نعتق ��د نعزوها �إىل
حال ��ة التوت ��رات ال�سيا�سية التي
ت�شهدها املنطقة".
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن "االن�سح ��اب
بالن�سب ��ة لنا غري مقب ��ول �أو مربر
لأن ال�ش ��ركات العاملي ��ة الأخ ��رى
تعم ��ل بحري ��ة و�أم ��ان وا�ستقرار
يف تطوي ��ر احلق ��ول النفطي ��ة،
ولي�ست هن ��اك م�شاكل �أو مربرات
ت�ستدعي ذل ��ك ،و�أن االن�سحاب قد
ي�ؤدي �إىل ب ��ث ر�سائل خاطئة عن
الأو�ض ��اع يف الع ��راق ،وهذا ما ال
نقبله بتاتا".
و�أو�ضح الوزير �أنه "وجه ر�سالة
�إىل امل�س�ؤول�ي�ن يف �شركة �أك�سون
موبي ��ل يطل ��ب يف �إي�ضاح� � ًا ع ��ن
ذل ��ك ،و�أنه طلب منه ��م العودة �إىل

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

وزير النفط� :أك�سون موبيل �أجلت عمالها
لأ�سباب �سيا�سية

�أك��د وزي��ر النفط ثامر الغ�ضب��ان �أن �إجالء العاملني يف �شركة �أك�س��ون موبيل العاملة يف حقل غ��رب القرنة هو �أمر غري
مقب��ول �أو م�برر ،ومت لأ�سباب �سيا�سي��ة تتعلق بالتوت��رات يف املنطقة ،ولي�س لأ�سب��اب �أمنية ،م�ؤكداً �أن ال��وزارة �أر�سلت
خطاب ًا لل�شركة تطالبها فيه بالعودة �إىل العمل فوراً مبوجب العقد طويل الأمد بينها وبني احلكومة العراقية.
 بغداد /املدى

 بغداد /املدى

ن�صف الطاق ��ة لأنها ت�ضرر توربينات هذه
الوحدات".
ويو�ض ��ح التقري ��ر �أن "حمط ��ة الديوانية
ذات �سعة  125*4تنت ��ج بجميع وحداتها
( )72مي ��كا واط فقط ،وه ��ي �أقل من احلد
الأدنى� ،أما حمطة �شط العرب ذات ال�سعة
 125 *10مي ��كا واط الت ��ي ي�صل جمموع
طاقته ��ا الإنتاجي ��ة �إىل  1250مي ��كا واط
مت الن ��زول باحلمل فيه ��ا �إىل ( )321ميكا
واط ".ويب نّ
�ّي� التقرير �أن ��ه "لغاية 3/27
بلغ الإنتاج الكلي للحمل املطلوب بال�شبكة
الوطني ��ة  9956مي ��كا واط وبذل ��ك يكون
�إنت ��اج حمطات الكهرب ��اء التابعة للوزارة
 5615يف ح�ي�ن املحط ��ات واخلط ��وط
اال�ستثمارية ت�صل اىل ".4341
ويتاب ��ع التقري ��ر �أن "حمط ��ة الرميل ��ة
اال�ستثماري ��ة يف حالة حم ��ل تام وحمطة
الرميل ��ة الغازي ��ة (احلكومي ��ة) ذات �سعة
 1450والت ��ي كلف ��ت الدول ��ة مالي�ي�ن
ال ��دوالرات حمله ��ا ال يتج ��اوز ( )2مي ��كا
واط ،لف�س ��ح املج ��ال ملحط ��ة الرميل ��ة

اال�ستثماري ��ة الت ��ي تكلف الدول ��ة ماليني
الدوالرات �شهري ًا".
وي�ؤ�شر التقري ��ر "تخفي�ض �أحمال حمطة
القي ��ارة ذات ال�س ��ت وح ��دات وبطاق ��ة
انتاجي ��ة كلي ��ة  750مي ��كا واط �إىل 200
ميكا واط" ،مو�ضح� � ًا �أن "هذه املحطة مت
ت�أهيله ��ا مببل ��غ  63ملي ��ون دوالر من قبل
�شركة  G.Eالأمريكية ".
ي�ضي ��ف التقري ��ر �أن "حمط ��ة ب�سماي ��ة
اال�ستمارية تع ��ود للم�ستثمر (�أ ,ل) حملها
بح ��دود  2143ميغا واط تكلف الدولة 50
مليون دوالر �شهري ًا تدفع هذه الأموال يف
كل الأح ��وال� ،أي يف حال ��ة �سح ��ب الطاقة
من املحطة �أو عدم �سحبها" ،مت�سائ ًال "هل
يعقل �أن يكون الف�ساد وهدر �أموال الدولة
بهذا ال�شكل الغريب والعجيب؟"
وي�شدد التقرير عل ��ى �أن "هذه املالحظات
ت�ؤك ��د م ��دى الإهم ��ال والتق�ص�ي�ر وه ��در
امل ��ال الع ��ام و�ص ��رف ماليني ال ��دوالرات
للم�ستثمري ��ن والقط ��اع اخلا� ��ص لأهداف
�شخ�صي ��ة ونفعية وكذلك لتدمري حمطاتنا

(احلكومي ��ة) الت ��ي كلف ��ت الدول ��ة ماليني
ال ��دوالرات" .يعل ��ق ع�ض ��و جلن ��ة النفط
والطاق ��ة الربملاني ��ة �أحم ��د العقاب ��ي ع ��ن
التقري ��ر قائ�ل ً�ا �إن "كل الأ�شخا� ��ص الذين
وردت �أ�سما�ؤه ��م يف ه ��ذا التقري ��ر �ستتم
ا�ست�ضافتهم داخل اللجنة للت�أكد من �صحة
هذه املعلومات التي تناولها التقرير".
�أ�ضاف العقابي ،يف ت�صريح لـ(املدى)� ،أن
"جميع املحطات اال�ستثمارية تعمل بنظام
 take and payاي عملي ��ة ت�سدي ��د
الأموال تكون ملزمة على وزارة الكهرباء
�سواء التزمت هذه ال�شركات اال�ستثمارية
بتجهيز الوزارة بالطاقة من عدمه" ،كا�شف ًا
�أن جلنت ��ه "�ست�ست�ضي ��ف وزي ��ر الكهرباء
ملناق�شته عن هذه التعاقدات".
و�أو�ض ��ح �أن "هن ��اك �ش ��ركات ا�ستثمارية
كب�سماية حت�صل على الغاز ب�شكل جماين
م ��ن احلكوم ��ة العراقي ��ة ،يف ح�ي�ن �أن
ف�ت�رة التعاق ��د ب�ي�ن وزارة الكهرباء وهذه
ال�شركات ت�صل �إىل � 25سنة" ،الفت ًا �إىل �أن
"الكل يفكر باال�سترياد من �أجل احل�صول

على الكوم�شن".
ويلف ��ت �إىل �أن "الوزي ��ر احل ��ايل مل يغري
م ��ن �سيا�س ��ة وزارة الكهرب ��اء احلالي ��ة
وظ ��ل ي�سري عل ��ى ذات اخلط ��ة املتبعة يف
ال�ساب ��ق" ،منوه� � ًا �إىل �أن "رئي�س جمل�س
ال ��وزراء وجلنة الطاق ��ة الوزارية هما من
�أجريا التعاقدات مع �سيمن�س الأملانية".
وي�شري ع�ض ��و جلنة الطاقة اىل �أن "معدل
جتهيز الطاقة خالل ف�صل ال�صيف احلايل
�ستك ��ون يف بع� ��ض املحافظ ��ات � 12ساعة
وبع�ض املحافظات �أقل م ��ن ذلك" ،معتقد ًا
�أن "املنظوم ��ة الكهربائي ��ة �ستنهار ب�سبب
م�شكل ��ة خط ��وط النق ��ل والتوزي ��ع و�سط
غياب احللول لوزارة الكهرباء".
ويلفت اىل �أن "هناك خطوط ًا تركية قريبة
على احلدود العراقية بالإمكان اال�ستفادة
منها لتجهيز ال�شبكة الوطنية بنحو 1000
مي ��كا واط ،وكذل ��ك اخلط ��وط الأردني ��ة
والكويتية القريبة من احلدود العراقية"،
مبين� � ًا �أن "خطوات الوزير بطيئة جد ًا يف
تدارك م�شكلة الطاقة الكهربائية".

العمل مبقت�ضى عق ��د طويل الأمد بن ��اء على طلبهم لبح ��ث ان�سحاب �إح�س ��ان عب ��د اجلب ��ار ق ��د �أعل ��ن،
لتطوي ��ر حق ��ل غرب القرن ��ة الذي العامل�ي�ن يف ال�شرك ��ة م ��ن حق ��ل �أول م ��ن �أم� ��س ال�سب ��ت� ،أن م ��ا
يعد من بني احلقول املهمة".
غرب القرن ��ة ،ف�ض ًال ع ��ن م�شروع قامت به �شرك ��ة "�إك�سون موبيل"
كم ��ا �أ�ش ��ار �إىل "اجتم ��اع مرتقب اجلنوب املتكامل الذي مت االتفاق يف حق ��ل "غ ��رب القرن ��ة  "1لي�س
يجمع ��ه مع امل�س�ؤول�ي�ن يف �شركة عليه مبدئي ًا بني اجلانبني".
عملية �إجالء و�إمن ��ا �إعادة ترتيب
�أك�س ��ون موبي ��ل ه ��ذا الأ�سب ��وع وكان مدي ��ر �شرك ��ة نف ��ط الب�صرة للإدارة.
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وق ��ال عبد اجلبار ،يف ت�صريحات
لوكال ��ة (�سبوتنيك)� ،إن "ما حدث
ه ��و �إع ��ادة ترتي ��ب الإدارة بنق ��ل
موظفيه ��ا م ��ن موقع غ ��رب القرنة
� 1إىل موقع �شركة �أك�سون موبيل
يف دب ��ي م ��ع بق ��اء كل موظف من

املدير الفني

خالد خ�ضري

موظفيه ��م مب�س�ؤوليت ��ه املبا�شرة
عن �أعماله داخل احلقل عرب مكتب
دبي ،وه ��ذه لي�ست امل ��رة الأوىل،
هم اتخذوا يف م ��رات عديدة مثل
هذا الإجراء".
و�أ�ض ��اف �أن "�شرك ��ة �أك�س ��ون
موبيل بعثت لنا بر�سالة تفيد ب�أن
كادر ال�شرك ��ة وه ��م  30يوم �أم�س
و 30الي ��وم �سيدي ��رون �أعماله ��م
من دبي دون �أن تقدم لنا مربرات،
بالن�سب ��ة لن ��ا الو�ض ��ع طبيع ��ي
ج ��د ًا ،ولك ��ن �سيا�س ��ة العم ��ل يف
�أك�س ��ون موبيل �أحيان� � ًا تتغري من
�آن �إىل �آخ ��ر ،ورمب ��ا لديهم بع�ض
الإجراءات االحرتازية ال �أكرث وال
�أق ��ل" ،الفت� � ًا �إىل �أن "�شرك ��ة نفط
الب�ص ��رة بعث ��ت بر�سال ��ة ر�سمي ��ة
ملعرف ��ة م�ب�ررات ه ��ذا الإج ��راء
والفرتة الت ��ي �سيغيبون فيها عن
احلق ��ل ،ونتوقع �أن ت�صل الإجابة
خالل يومني".
وكان ��ت "روي�ت�رز" ق ��د ذك ��رت،
يف وق ��ت �ساب ��ق من ي ��وم ال�سبت
الفائت� ،أن �شركة النفط الأمريكية
"�أك�س ��ون موبيل" ب ��د�أت ب�إجالء
موظفيه ��ا م ��ن حق ��ل "القرن ��ة"
النفط ��ي يف الب�ص ��رة جنوب ��ي
الع ��راق ،ولفت ��ت �إىل �أن ��ه يج ��ري
نقلهم �إىل دبي.
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سياسة

�سل�سلة حرائق غام�ضة تلتهم � 3آالف دومن زراعي
فـي  5حمافظات

 بغداد /وائل نعمة

حتى بعد ظهر يوم �أول
من �أم�س ،كانت النريان
ماتزال م�شتعلة يف
بع�ض مزارع احلنطة
يف �شمال بغداد� ،ضمن
�سل�سلة حرائق يف
مناطق زراعية غري
مت�صلة التهمت �أكثـر
من � 3آالف دومن حتى
الآن وت�سببت بخ�سائر
تقدر برتليون دينار.
ويرجح �أن يكون
"داع�ش" وراء تلك
احلوادث التي حتدث
لأول مرة يف العراق
بهذا احلجم ،يف وقت
ي�ستعد فيه الفالحون
لت�سليم �أكرب كميات
من احلنطة يف تاريخ
البالد.
نريان تلتهم
ارا�ضي
زراعية
وقالت مديرية الدفاع املدين� ،أم�س،
�إنها ا�ستطاعت �إنقاذ  ٣٣٤دومن ًا يف
 4حمافظات ،فيم ��ا مل حتدد �أ�سباب
احلريق.
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ،قال عب ��د اخلالق
الع ��زاوي ،ع�ض ��و اللجن ��ة الأمني ��ة
يف الربمل ��ان يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)،
�إن "ا�شتباكات ح�صلت مع م�سلحني
تابعني لداع�ش عقب حرائق حدثت
يف دي ��اىل" ،م�ش�ي�ر ًا اىل انفج ��ار
عب ��وة نا�سف ��ة عل ��ى اجلي� ��ش �أثناء
عملي ��ات �إخم ��اد احلري ��ق ،دون
حدوث �أ�ضرار ب�شرية.
ويق ��ول الع ��زاوي ،وه ��و نائب عن
دي ��اىل� ،إن هن ��اك  14قري ��ة ،يف
غ ��رب املحافظ ��ة ،على احل ��دود مع
�ص�ل�اح الدي ��ن "خالية م ��ن ال�سكان
و�أن داع� ��ش يتح ��رك يف داخله ��ا
ب�سهولة".
وتق ��ع تل ��ك املناط ��ق يف "النهايات

ال�سائب ��ة" لعملي ��ات �ص�ل�اح الدي ��ن
ودجلة ،وهي مازالت فارغة �أمني ًا.
ويق ��در الع ��زاوي اح�ت�راق نح ��و
 1000دومن م ��ن م ��زارع احلنط ��ة
وال�شع�ي�ر يف دي ��اىل .ويق ��ول �إن
احلرائق يف �صالح الدين وكركوك
ته ��دف اىل "تخوي ��ف ال�س ��كان
وطردهم من مناطقه ��م ومنع عودة
النازحني".
وماي ��زال �أكرث من ملي ��ون ون�صف
امللي ��ون ن ��ازح ،عل ��ى �أق ��ل تقدي ��ر،
خارج مناطقه ��م الأ�صلية ،فيما كان
"داع� ��ش" ق ��د �أحرق ليل ��ة اجلمعة
املا�ضية  20من ��ز ًال يف قرية جنوب
غ ��رب املو�ص ��ل وت�سب ��ب احل ��ادث
بنزوح نحو  100عائلة.
داع�ش يحرق الأخ�ضر
والياب�س
وتق ��ول م�صادر �أمني ��ة لـ(املدى) �إن

داع�ش ب ��د�أ بخطة جدي ��دة منذ عدة
�أ�شه ��ر ،ت�سته ��دف املدني�ي�ن ب�ش ��كل
مبا�ش ��ر بعيد ًا ع ��ن مواجهة القوات
الأمنية .وخالل عام تقريب ًا ،تراجع
�س ��كان  30قري ��ة يف نين ��وى اىل
ال ��وراء ع ��دة كيلوم�ت�رات ،جتنب� � ًا
ملنطقة اجلزيرة التي يتوقع وجود
�أكرث من  400م�سلح داخلها.
وتق ��ول امل�ص ��ادر �إن م�ساح ��ة
الأرا�ض ��ي التي �أحرق ��ت يف �صالح
الدي ��ن ق ��د ت�ص ��ل اىل �ألف ��ي دومن،
و�أن اخل�سائر ت�صل اىل  600مليار
دينار م ��ن �أ�صل ترلي ��ون دينار هو
حجم اخل�سائ ��ر الأولي ��ة للأرا�ضي
املحرتقة يف عموم البالد.
وا�شتعل ��ت الن�ي�ران يف �ص�ل�اح
الدي ��ن واملحافظ ��ات الأخ ��رى ويف
مناط ��ق بعي ��دة ع ��ن بع�ضه ��ا لع ��دة
كيلومرتات.
وق ��ال عل ��ي الدجيل ��ي ،ع�ضو جلنة

الأم ��ن يف جمل� ��س �ص�ل�اح الدي ��ن،
لـ(امل ��دى) �إنه ��ا "امل ��رة الأوىل التي
ت�شهد فيها املحافظة حرائق وا�سعة
به ��ذا ال�ش ��كل" ،مبين� � ًا �أن القيادات
الأمنية �شكل ��ت جلنة للتحقيق بتلك
احلوادث.
م ��ن جهت ��ه ،قال جمع ��ة عن ��اد ،قائد
�شرطة �صالح الدين� ،إنه ال ي�ستطيع
�أن يجزم ب�أن "احلرائق التي ن�شبت
يف عدد من حقول احلنطة وال�شعري
يف املحافظة ،هي بفعل فاعل".
و�أو�ض ��ح ،يف ت�صريحات �صحفية،
�أن ه ��ذه ال�سن ��ة �شه ��دت �أمط ��ار ًا
غزي ��رة ،ويف �شه ��ر �أي ��ار احل ��ايل
"بد�أت الأ�شجار باجلفاف ،وبالتايل
تكون �سريعة اال�شتعال".
و�أ�ض ��اف "�أعتق ��د �أن احلرائق كان
ق�س ��م منها ب�سبب الإهم ��ال والق�سم
الآخ ��ر بفعل فاع ��ل" ،مو�ضح ًا" :مل
ن�ستط ��ع حت ��ى الآن �إثب ��ات من هي

اجلهات التي قامت بهذا العمل".
وكان ��ت حرائ ��ق ق ��د ن�شب ��ت يف
مناط ��ق بيجي ومكح ��ول و�سبايكر
و�شي�شني وعال�س وحمرين وجالم
وال ��دور والعل ��م و�أي�س ��ر ال�شرقاط
والإ�سحاقي.
قبل ت�سليم املح�صول
وانتقل ��ت ك ��رة الله ��ب اىل جن ��وب
غ ��رب كرك ��وك و�شم ��ال املو�ص ��ل.
وتق ��در م�صادر اح�ت�راق نحو 100
دومن يف احلويج ��ة ،فيم ��ا كان ��ت
وزارة التج ��ارة قد �أدان ��ت عمليات
احل ��رق الت ��ي طال ��ت م ��زارع يف
خممور جنوب �أربيل.
واتهم ��ت التج ��ارة "داع� ��ش"
بالوق ��وف وراء تل ��ك احل ��وادث.
وطالب ��ت ال ��وزارة ،ال�سبت الفائت،
يف بيان �صحف ��ي ،وزارة الداخلية
وقي ��ادة العملي ��ات امل�شرتك ��ة

بـ"التح ��رك لتعقب تل ��ك اجلماعات
الإرهابية وحماي ��ة �أمن وممتلكات
الفالح�ي�ن وت�أمني احلقول" ،معربة
عن رف�ضه ��ا "تعر�ضه ��م �إىل ابتزاز
الع�صابات الإرهابية".
وكان الع ��راق قد اعل ��ن قبل �شهرين
خط ��ة طموح ��ة للتوقف ع ��ن �شراء
حم�صويل احلنط ��ة وال�شعري ،بعد
توقعات بو�صول املنتج املحلي اىل
االكتفاء الذاتي.
وق ��ال عل ��ي البدي ��ري ع�ض ��و جلنة
الزراع ��ة يف الربمل ��ان لـ(امل ��دى) �إن
"هناك �أيدي خفية تعبث باقت�صاد
الع ��راق ،وكلم ��ا حاولن ��ا االكتف ��اء
باملنتج املحلي حتدث �أزمة".
وكان ��ت وزارة الزراع ��ة ق ��د ك�شفت
قب ��ل � 3أي ��ام ع ��ن ت�سوي ��ق �أك�ث�ر
م ��ن ملي ��ون و� 400أل ��ف ط ��ن م ��ن
حم�ص ��ويل احلنط ��ة وال�شع�ي�ر،
و�أعلنت عن ت�سليم نحو  200مليار

دينار للفالحني.
وكان رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د
امله ��دي قد وافق يف وقت �سابق من
�أي ��ار احلايل عل ��ى تخ�صي�ص 500
مليار دينار ك�إحدى الدفعات ل�شراء
املح�ص ��ول ال ��ذي م ��ازال ت�سليم ��ه
م�ستمر ًا.
وب ��د�أت مناطق اجلن ��وب والفرات
الأو�سط بت�سوي ��ق املح�صول ،على
�أن تبد�أ املناطق الغربية وال�شمالية
بت�سلي ��م املح�ص ��ول تباع� � ًا قب ��ل �أن
تن�شب احلرائق الأخرية.
وكان ��ت �أنب ��اء حتدث ��ت �أم� ��س ع ��ن
حرق "داع�ش" م ��زارع احلنطة يف
املن ��اذرة جن ��وب النج ��ف ،قب ��ل �أن
ينفي القائممقام تلك الأنباء ،وي�ؤكد
�أن ماح ��دث ه ��و "ح ��رق الفالح�ي�ن
الأرا�ض ��ي للتخل� ��ص م ��ن خملفات
املح�ص ��ول لأج ��ل حرثه ��ا وتهيئتها
لزراعة حم�صول ال�شلب".

ودعا القائممقام عبد الكرمي رفي�ش،
يف بي ��ان �صحف ��ي ،املزارع�ي�ن اىل
"تبليغ فرق الدفاع املدين قبل حرق
الأر� ��ض وتهيئته ��ا للزراعة لتاليف
وق ��وع الأ�ض ��رار يف الأرا�ض ��ي
الزراعية املجاورة".
وكانت مديرية الدفاع املدين قالت،
�أم� ��س� ،إنها �أنقذت  25دومن ًا ن�شبت
فيها احلرائق يف املناذرة.
وق ��ال النائ ��ب عل ��ي البدي ��ري �إن
الربمل ��ان لي�ست لدي ��ه معلومات عن
حج ��م اخل�سائ ��ر ،لأنه مل يتل ��ق �أية
ردود من اجلهات الأمنية ،مبين ًا �أن
احلرائق مازالت م�ستمرة.
يف املقابل ،طالب ع�ضو جلنة الأمن
عب ��د اخلال ��ق الع ��زاوي احلكوم ��ة
بت�شكي ��ل خلي ��ة �أزم ��ة كالت ��ي جرى
ت�شكليه ��ا �أثن ��اء ف�ت�رة الفي�ضانات،
لإر�س ��ال الآليات اىل �ص�ل�اح الدين
ودياىل من حمافظات اجلنوب.

ن�شر دوريات لل�شرطة فـي املزارع تالفي ًا حلدوث حرائق جديدة
 بغداد  /املدى
تعر�ضت مئات احلقول الزراعية �إىل حرائق
هائلة يف حمافظات دياىل ونينوى و�صالح
الدي ��ن  ،و�أ�ص ��درت وزارة التج ��ارة بيان� � ًا
ب�ش� ��أن حرائق حق ��ول احلنط ��ة ،اتهمت فيه
تنظي ��م داع�ش الإرهاب ��ي بالوقوف وراءها.
وطالب ��ت التج ��ارة ،وزارة الداخلية وقيادة
العملي ��ات امل�شرتك ��ة بـ"التح ��رك بتعقب تلك
اجلماعات الإرهابية وحماية �أمن وممتلكات
الفالح�ي�ن وت�أم�ي�ن احلق ��ول" ،معرب ��ة ع ��ن
رف�ضه ��ا لـ"تعر�ضه ��م �إىل ابت ��زاز الع�صابات
الإرهابية".
و�شدّدت ال ��وزارة "على وجوب تدخل قيادة
العملي ��ات يف نين ��وى والق ��وات الأمني ��ة
املن�ضوي ��ة حتت قيادتها ملنع تكرار مثل هذه
احل ��وادث الإجرامي ��ة الت ��ي ت�سته ��دف �أمن
املواطن العراقي الغذائي والبالد الغذائي".
ه ��ذا ودع ��ا النائب ع ��ن حمافظة دي ��اىل رعد
الدهلك ��ي اجله ��ات احلكومي ��ة للوقوف على
خ�سائ ��ر املحا�صيل الزراعي ��ة جراء احلريق
وتعوي�ض املزارعني.
فيما طالب النائب عن حمافظة �صالح الدين
جا�س ��م اجلب ��ارة� ،إىل ان�شاء غرف ��ة عمليات
ملعاجل ��ة احلرائ ��ق باملحا�صي ��ل الزراعي ��ة
وخا�ص ��ة احلنط ��ة وال�شع�ي�ر يف حمافظات
نين ��وى و�ص�ل�اح الدي ��ن والأنب ��ار .وق ��ال
اجلب ��ارة يف م�ؤمت ��ر �صحفي �إن ��ه "احرتقت
خ�ل�ال ه ��ذا اال�سبوع الكث�ي�ر م ��ن الأرا�ضي
واحلق ��ول مبختلف مناط ��ق حمافظة �صالح
الدين ،لذلك يجب توفري التعوي�ض للفالحني
بعد ان خ�سروا الآالف من اطنان القمح التي
�صرف ��وا عليه ��ا املالي�ي�ن حت ��ى و�صولها �إىل
مرحل ��ة ح�ص ��د الثم ��ار" .وطالب ب� �ـ "ان�شاء
غرف ��ة عمليات ملعاجل ��ة كارث ��ة احلرائق يف
املحافظ ��ة �إ�س ��وة بالفي�ضان ��ات التي حدثت
خالل مو�سم ال�شتاء ،وزيادة عدد الآليات يف
جميع �أق�سام الدفاع املدين يف املحافظة".

وق ��ال رئي� ��س جلن ��ة الزراع ��ة يف جمل� ��س
حمافظ ��ة دياىل حق ��ي اجلب ��وري �إن"الأيام
املا�ضي ��ة �شه ��دت ان ��دالع ع ��دة حرائ ��ق يف
م ��زارع احلنط ��ة باملحافظ ��ة ،والغري ��ب يف
الأم ��ر �إنه ��ا حدث ��ت خ�ل�ال اللي ��ل" .واعترب
اجلبوري خالل حديث "احلرائق تخريبية،
وت�سته ��دف اقت�صاد حمافظة دي ��اىل " ،الفت ًا
�إىل �أن "امل�ساح ��ات الت ��ي تعر�ضت للحرائق
تق ��در بـ 500 – 400دومن وفق� � ًا للمعلومات
املتوفرة" .ويو�ض ��ح النائب يف الربملان عن
حمافظة دياىل ف ��رات التميمي املناطق التي
طاولته ��ا احلرائ ��ق قائال� :إنه ��ا "اندلعت يف
مناطق بل ��دروز وخانقني وناحي ��ة العظيم،
حيث حت ��وّ ل املزارع ��ون هن ��اك �إىل ح ّرا�س
ليلي�ي�ن حلمايته ��ا" ،الفت� � ًا �إىل "�ض ��رورة
تكثي ��ف اجلهود من قب ��ل الأجه ��زة الأمنية،
كذل ��ك تواج ��د الفالح�ي�ن يف مزارعهم خالل
هذه الفرتة حلماية املحا�صيل".
وال ي�ستبعد التميمي يف ت�صريحه لـ"املدى"
يوم ( � 18آيار � )2019أن تكون تلك احلرائق
�ضم ��ن ا�سته ��داف الإره ��اب� ،أو اخلالف ��ات
ال�شخ�صية.
ويق ��ول قائ ��د عمليات دي ��اىل الل ��واء الركن
عبداملح�س ��ن العبا�س ��ي �إن ��ه "مت ن�شر قوات
�أمنية يف املزارع على �شكل دوريات تتجول
على مدار � 24ساعة حلماية املزارع ".
عل ��ى اجلان ��ب الأخ ��ر طالب ��ت النائب ��ة ع ��ن
املحافظ ��ة ناه ��دة الدايني ،وزي ��ري الزراعة
والتجارة ب�إيقاف ا�سترياد احلنطة من منفذ
من ��ديل – �سوم ��ار ،فيم ��ا دع ��ت �إىل ت�شكيل
جلان حتقيقية ب�سبب املخالفات هناك.
وذك ��ر بي ��ان للدايني� ،إن ��ه "بع ��د املنا�شدات
واالت�ص ��االت الت ��ي و�صل ��ت الين ��ا م ��ن
املزارع�ي�ن يف عموم مناط ��ق حمافظة دياىل
وباخل�صو� ��ص جنوب ق�ضاء بل ��دروز حول
م ��ا يح ��دث م ��ن عملي ��ات ا�ست�ل�ام احلنط ��ة
وت�سويقه ��ا و�شكاوى الفالح�ي�ن على دوائر
الزراع ��ة والتج ��ارة يف املحافظ ��ة واعتم ��اد

املح�سوبي ��ة واملن�سوبية يف عملية اال�ستالم
واحت�ساب اخلطة الزراعية".
ومل تطاول احلرائق م ��زارع دياىل فقط ،بل
امتدت �إىل حمافظات �صالح الدين ونينوى
خالل اليومني املا�ضيني� ،إذ يقول مدير زراعة
نين ��وى دري ��د حكم ��ت �إن "مديري ��ة الدف ��اع
امل ��دين �سجل ��ت �أول حري ��ق يف حم�ص ��ويل
احلنطة وال�شعري يف ق�ضاء خممور ،والذي
كان بطول  6كيلومرتات".
ويذهب حكمت �إىل �أن تلك احلرائق �أ�صحبت
مالزمة للمحا�صيل كل ع ��ام ،و�أن "املحافظة
ت�سجل عدد ًا منها يف مو�سم احل�صاد ،والتي
كث ً
ريا ماتكون بال�صدفة وغري مق�صودة".
ويف حمافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن طال ��ب النائب
مثن ��ى ال�سامرائ ��ي ،الأجه ��زة الأمني ��ة
واال�ستخباري ��ة ب�إج ��راء حتقي ��ق عاج ��ل
يف ح ��وادث احلرائ ��ق الت ��ي تعر�ض ��ت له ��ا
الع�ش ��رات م ��ن م ��زارع احلنط ��ة وال�شع�ي�ر
يف املحافظ ��ة ،وك�ش ��ف الأ�سب ��اب احلقيقية
الكامنة وراءها .و�أبدى ال�سامرائي يف بيان
�صدر عنه "ا�ستغرابه من �أ�سلوب الال مباالة
وعدم اتخ ��اذ املحافظ واحلكومة املحلية يف
املحافظ ��ة �أية �إج ��راءات ملن ��ع ا�ستمرار هذه
احلرائق" ،مطالب ًا بـ "العمل اجلاد والعاجل
وبذل كل اجله ��ود املمكنة م ��ع جميع �أجهزة
وم�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة للك�شف ع ��ن مالب�سات
ه ��ذه احلرائ ��ق ومن ��ع تكراره ��ا والتوا�صل
مع الفالح�ي�ن واملزارعني وتقدمي العون لهم
لتدارك اخل�سائر الكب�ي�رة التي تعر�ضت لها
مزارعهم".
م ��ن جانب ��ه ك�ش ��ف مع ��اون حماف ��ظ �صالح
الدي ��ن� ،أحم ��د �صال ��ح� ،أم� ��س االح ��د � ،أن
التحقيقات الأولية ك�شفت ب�أن احلرائق التي
طالت املحا�صيل الزراعية متت بفعل فاعل.
وق ��ال �صال ��ح ،يف ت�صريح ل�شبك ��ة رووداو
الإعالمي ��ة� ،إن "التحقيق ��ات الأولي ��ة ك�شفت
�أن احلرائ ��ق التي طال ��ت حما�صيل احلنطة
وال�شع�ي�ر مت ��ت بفع ��ل فاع ��ل" .مبين� � ًا �أن

الأجه ��زة الأمني ��ة عرثت عل ��ى هواتف نقالة
و�أ�سالك ا�ستخدمت يف ا�ضرام النريان التي
التهمت �آالف الدوامن الزراعية.
و�أ�ضاف �أن احلرائق التهمت مناطق زراعية
عدة يف حمافظة �صالح الدين.
و�أكد �صال ��ح� ،إن احلكومة العراقية �سارعت
�إىل ار�سال تعزيزات من الدفاع املدين لت�أمني
بقية االرا�ضي الزراعية .مو�ضح ًا يف الوقت
ذات ��ه �أنه لي�س هناك �أي توجه حكومي لغاية
اللحظة يف �صرف تعوي�ضات للفالحني.
فيم ��ا اتهم ع�ضو جلنة االقت�صاد واال�ستثمار
النيابية ،بره ��ان املعموري ،جه ��ات داخلية
وخارجي ��ة مل ي�سمها ،بالت�آمر م ��ن �أجل منع
و�ص ��ول الع ��راق اىل االكتف ��اء الذات ��ي م ��ن
احلنط ��ة ،ع ��ن طري ��ق افتع ��ال احلرائق يف
حقولها.
وق ��ال املعم ��وري يف تغري ��دة ع�ب�ر ح�ساب ��ه
يف توي�ت�ر" :ارهاب من ن ��وع اخر ي�ستهدف
االقت�ص ��اد العراق ��ي م ��ن خالل ح ��رق حقول
احلنط ��ة وال�شع�ي�ر بع ��د ا�سته ��داف الرثوة
احليوانية وال�سمكية".
و�أ�ض ��اف :الي ��وم ا�ستهداف الزراع ��ة ليبقى
العراق بل ��د ًا م�ستورد ًا .و�أ�ض ��اف� ،أن "على
احلكوم ��ة حتم ��ل امل�س�ؤولي ��ة اجت ��اه م ��ا
يح�ص ��ل .م�ؤامرة خارجية و�أخ ��رى داخلية
لتدم�ي�ر الزراع ��ة ومن ��ع و�ص ��ول الع ��راق
لالكتفاء الذاتي".
وتتزامن عمليات احلرق مع مو�سم احل�صاد
الوفري الذي حققه البالد هذا العام ،وترجح
وزارة التجارة �أن حت�ص ��ل هذا املو�سم على
نح ��و  5ماليني طن من القم ��ح بف�ضل مو�سم
الأمطار الغزيرة ،وما زالت عمليات ت�سويق
املح�صول و�شرائه من الفالحني متوا�صلة.
والتهم ��ت حرائق حمافظ ��ة دياىل نحو 500
دومن م ��ن م ��زارع احلنط ��ة وال�شع�ي�ر ،فيما
اندلع حريق �آخر يف حمافظة نينوى والتهم
مزارع وا�سعة يُقدر طولها ب�ستة كيلومرتات،
ف�ضلاً عن حمافظة �صالح الدين.

ت��ع��زي��ـ��ـ��ة
تتقدم م�ؤ�س�سة للإعالم
والثقافة والفنون
أحر التعازي �إىل عائلة وزمالء و�أ�صدقاء ال�شاعر
ب� ّ

فــــوزي كريـــم
الذي تويف فـي لندن بعد �صراع مع املر�ض
رحيل فوزي كرمي ،املثقف الوطني وال�شاعر
املتميز ،خ�سارة كبرية للحركة الثقافية
الذكر الطيّب للفقيد الكبري ،ولعائلته ورفاقه
وحمبّيه ال�صرب وال�سلوان

فخري كرمي
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احلكومة االحتادية تنذر ف�صائل احل�شد من حماولة
ا�ستهداف الأمريكان يف العراق

 ترجمة  /حامد �أحمد

�أثناء الكالم العدواني تجاه
�إيران الذي يدور م�ؤخراً في
�إدارة الرئي�س الأميركي دونالد
أ�صداء
ترامب ،ي�سمع العراقيون �
ً
مخيفة لما دار من حديث في
الأ�شهر التي �سبقت بقليل الغزو
الأميركي للعراق  .م�س�ؤولون
عراقيون متخوفون من اندالع
حرب �أخرى على �أر�ضهم،
يقولون �إنهم حذروا ف�صائل
مقربة من �إيران من
م�سلحة ّ
اتخاذ �أي �إجراء من �ش�أنه �أن يثير
ردّ فعل �أميركي .

�سعي ��د اجليا�شي ،ع�ض ��و بارز يف جمل�س
الأم ��ن الوطني العراقي ق ��ال "كانت هناك
خ�ل�ال اليوم�ي�ن املا�ضي�ي�ن اجتماع ��ات
متوا�صل ��ة مع جمي ��ع الف�صائ ��ل امل�سلحة
لننقل لهم ر�سال ��ة احلكومة العراقية التي
تقول �إن كل من يتخذ فع ًال معين ًا ف�سيكون
ذل ��ك عل ��ى م�س�ؤوليت ��ه ولي� ��س م�س�ؤولية
العراق ".
�أ�ضاف اجليا�شي قائ ًال "احلكومة العراقية
م�س�ؤول ��ة ع ��ن حماية امل�صال ��ح الأمريكية

يف الع ��راق� ،سنكون عدو ًا ل ��كل من يفعل
�شيئ ًا �ضد امل�صالح الأمريكية".
خ�ل�ال الأ�سبوع�ي�ن املا�ضيني كان ��ت �إدارة
ترامب قد ذكرت وب�شكل متكرر وعلني �أن
�إيران والف�صائل املتحالفة معها يخططون
ل�ضرب القوات الأمريكية يف املنطقة و�أن
هذا التهديد قد ازداد ح ��دة م�ؤخر ًا  .ورد ًا
على ذلك� ،أر�سل ��ت الإدارة حاملة طائرات
وقا�صف ��ات بعي ��دة امل ��دى م ��ع بطاري ��ة
م�ض ��ادة لل�صواري ��خ اىل منطق ��ة اخلليج

م ��ع خطط حمدثة للحرب م ��ع ايران .يوم
الأربعاء املا�ضي وجهت وزارة اخلارجية
الأمريكية �أوامر ملنت�سبيها غري الأ�سا�سيني
يف العراق ملغادرة البالد فور ًا.
الوالي ��ات املتحدة مل تك�ش ��ف عن �أي دليل
يدع ��م تخميناتها بوجود تهدي ��د متزايد،
رغم �أن م�س�ؤولني و�صفوا ،يوم الأربعاء،
ما �شاهدوه ب�أنها �صور ل�صواريخ حممّلة
عل ��ى زوارق �إيراني ��ة .حلف ��اء للوالي ��ات
املتح ��دة قال ��وا �إن ��ه بينم ��ا ت�ش ��كل �إيران

و�أتباعه ��ا خط ��ر ًا ،ف�إنه من غ�ي�ر الوا�ضح
م ��ا اذا كان هناك خطر ج ��دي �ضد القوات
الأمريكية .
هناك ما يقرب م ��ن  30ف�صي ًال م�سلح ًا يف
الع ��راق ت�ض ��م جميعها � 125أل ��ف مقاتل،
على �أقل تقدير ،متبايني الوالءات .جميع
تلك القوات �شارك ��ت اجلي�ش العراقي يف
احل ��رب �ض ��د داع� ��ش وجميعه ��ا مرتبطة
مبكتب رئي�س الوزراء .
القل ��ق الذي ي ��دور يف الع ��راق الآن مركزّ

عل ��ى جمموعة من املجاميع امل�سلحة التي
لها ارتباطات قوي ��ة ب�إيران .عدة جماميع
منهم له ��م ارتباط ��ات مقربة م ��ن احلر�س
الثوري الإي ��راين ولديهم �أع�ضاء تدربوا
يف �إي ��ران � .ص�ل�اح العبي ��دي ،املتح ��دث
با�س ��م رجل الدين مقت ��دى ال�صدر ،يقول:
"ل�س ��وء احل ��ظ لدين ��ا جمامي ��ع تريد �أن
تك ��ون �إيراني ��ة التوج ��ه �أكرث م ��ن �إيران
نف�سه ��ا .لدينا قلق من احتمالية عدم قدرة
احلكوم ��ة يف ال�سيط ��رة عل ��ى املجامي ��ع

املوالي ��ة لإيران ،وه ��ذه �ست�ش ��كل م�شكلة
كب�ي�رة يف الع ��راق" ،م�ش�ي� ً
را اىل �أن ��ه
"يتطل ��ب م ��ن احلكومة �أن تتخ ��ذ موقف ًا
�أكرث �صرامة �ضد تل ��ك املجاميع"� .أ�ضاف
العبي ��دي بقوله" :حت ��ى الآن لي�ست هناك
خطة على الأر�ض ملا �ستقوم به احلكومة.
م ��ن املفرت�ض �أن تكون يف اجلي�ش �أحكام
�صارم ��ة ،و�إذا م ��ا انته ��ك �أي �شخ�ص هذه
الأح ��كام او ت�ص� � ّرف ب�شيء خارج اخلطة
ف�إن ��ه يج ��ب �أن يعاق ��ب ،لك ��ن احلكوم ��ة
مل تفع ��ل ه ��ذا ال�ش ��يء " .وق ��ال "ال ميكن
للع ��راق �أن يك ��ون مكان� � ًا حي ��ث ي�س ��وّ ي
الأمريكان والإيرانيون ح�ساباتهم فيه ".
خ�ل�ال حملة الغزو الأمريك ��ي للعراق عام
 ،2003كان ��ت هناك دول حليف ��ة مهمة قد
�سان ��دت �إدارة بو� ��ش يف الذه ��اب للحرب
مثل بريطانيا وكن ��دا واليابان� ،أما توجه
�إدارة ترامب الآن للحرب �ضد �إيران يبدو
بال منا�صر و�سيكون موقفها فردي ًا.
كث�ي�ر م ��ن العراقي�ي�ن يف �ش ��وارع بغ ��داد
يقول ��ون �إن ��ه �إذا ح�صل ن ��زاع م�سلح بني
�إيران ووكالئها مع الواليات املتحدة ف�إن
من املتوقع �أكرث �أن يح�صل هذا النزاع يف
منطقة اخلليج ولي�س على �أر�ض العراق.
العراق الآن هو لي�س عراق  2003بل هو
حليف لأمريكا .
عل ��ي �سلي ��م (55عام� � ًا)� ،صاح ��ب حم ��ل
حالق ��ة يف بغ ��داد ،يق ��ول "ان ��ا ال �أخ�شى
م ��ن ان ��دالع حرب ب�ي�ن �إي ��ران والواليات
املتح ��دة� .سابق� � ًا كان ه ��دف الوالي ��ات
املتح ��دة الع ��راق� ،أم ��ا الآن ف� ��إن هدفه ��ا

�إي ��ران" ،م�ش�ي� ً
را اىل �أن "ق ��وات ف�صائ ��ل
احل�ش ��د لن تخاط ��ر على بقائه ��ا من خالل
�إث ��ارة الأم�ي�ركان للقي ��ام برد فع ��ل وذلك
لأنه ��م يف النهاية عراقي ��ون" .يف حني مل
يلق �آخرون ب ��ا ًال على التوترات املتزايدة
ِ
بني الواليات املتح ��دة و�إيران معتربينها
قعقع ��ة �سيوف فارغ ��ة � .س ��امل �أبو ح�سن
( 48عام ًا)� ،صاحب حمل جتهيزات طبية،
يقول "�إن ��ه جمرد كالم وتهديدات .كل من
�إيران والواليات املتحدة يحاول �أن يعلي
�صوته �أك�ث�ر من الآخر " .يقول اجليا�شي
�أي�ض ًا �إنه يعتق ��د �أن احلكومة الإيرانية ال
تريد حرب ًا .لكنه قال �إنه قلق من احتمالية
�أن يت�ص ��رف فيل ��ق احلر� ��س الث ��وري من
تلقاء نف�س ��ه واحتمالية ت�شجيعه لف�صائل
م�سلح ��ة �أخ ��رى موالي ��ة ل ��ه يف املنطق ��ة
ب� ��أن تت�ص ��رف عل ��ى هواها  .م ��ع ذلك ف�إن
اجليا�ش ��ي ،وم�س�ؤول ��ون عراقي ��ون كبار
�آخ ��رون ،قال ��وا �إن طل ��ب �إي ��ران الوحيد
م ��ن العراق هو �أن مينع الواليات املتحدة
م ��ن ا�ستخ ��دام �أر�ض ��ه ل�شن هج ��وم على
الأرا�ضي الإيرانية .
وقال م�س�ؤول عراقي رفيع ،طلب عدم ذكر
ا�سم ��ه� ،إن الأمريكان لي�س ��ت لديهم خطط
لفع ��ل ذل ��ك .كم ��ا ق ��ال امل�س� ��ؤول �إن وزير
اخلارجية الأمريك ��ي مايك بومبيو ،الذي
زار العراق الأ�سبوع املا�ضي� ،أخرب القادة
العراقي�ي�ن �أن الوالي ��ات املتح ��دة حترتم
�سي ��ادة الع ��راق و�أنه ��ا لن ت�ش ��ن هجمات
على �إيران من العراق .
عن� :صحيفة نيويورك تاميز

دعت �إىل ن�شر الثقافة القانونية يف املدار�س واجلامعات

ا�ستئناف ذي قار تك�شف عن جهل  80باملئة من املتهمني بطبيعة جرائمهم والعقوبات املرتتبة عليها
 ذي قار  /ح�سني العامل
دعت رئا�س ��ة حمكم ��ة ا�ستئناف ذي
ق ��ار االحتادي ��ة اىل ن�ش ��ر الثقاف ��ة
القانوني ��ة يف املدار�س واجلامعات
و�إقام ��ة دورات قانوني ��ة لالط�ل�اع
عل ��ى القوان�ي�ن و�شرحه ��ا وتبي ��ان
�أهميته ��ا يف احل ��د م ��ن اجلرمي ��ة ،
وفيم ��ا ك�شف ��ت ع ��ن جه ��ل  80باملئة
م ��ن املتهم�ي�ن بطبيع ��ة اجلرائ ��م
والعقوبات املرتتب ��ة عليها� ،أ�شارت
اىل �أن الكثري من املتهمني يت�صرفون
خالف� � ًا للقانون كونه ��م يعتقدون �إن
ت�صرفه ��م م�شروع� � ًا وف ��ق الأعراف
والتقالي ��د الع�شائري ��ة .وقال رئي�س
حمكم ��ة ا�ستئناف ذي قار االحتادية
القا�ض ��ي حمم ��د حي ��در ح�س�ي�ن يف
حدي ��ث للم ��دى �إن " جه ��ل املواط ��ن
بالكث�ي�ر م ��ن القوان�ي�ن ي�ستدع ��ي

ن�ش ��ر الوع ��ي القان ��وين ب�ي�ن �أفراد
املجتم ��ع ب�شكل ع ��ام وب�شكل خا�ص
ب�ي�ن �شريح ��ة ال�شب ��اب" ،و�أ�ضاف "
نحتاج اىل م�ؤ�س�سات جمتمع مدين

وم�ؤ�س�س ��ات تربوي ��ة و�أكادميي ��ة
لإقام ��ة دورات قانوني ��ة الغر� ��ض
منه ��ا التعري ��ف بطبيع ��ة القوان�ي�ن
و�شرحها وتبي ��ان �أهميتها يف احلد

من اجلرمية" .و�أو�ضح ح�سني �إن "
التوا�صل مع �إدارات وطلبة املدار�س
يف ن�شر الوعي القان ��وين من �ش�أنه
�أن يعزز الثقافة القانونية واحرتام
القانون وكيفية التعامل واالن�ضباط
يف ال�شارع واملجتمع" ،م�شدد ًا على
�أن" ال تقت�ص ��ر ال ��دورات والندوات
التوعوي ��ة عل ��ى �إلق ��اء املحا�ضرات
�ضم ��ن قاع ��ة املحا�ض ��رة و�إمن ��ا �أن
يجري التوا�صل مع و�سائل الإعالم
لتكون �أكرث فاعلية من خالل ن�شرها
لأكرب عدد من النا�س".
و�أك ��د رئي�س حمكم ��ة ا�ستئناف ذي
ق ��ار عل ��ى "�أهمي ��ة �إ�شاع ��ة الثقاف ��ة
القانونية وتعزيز وعي املواطن بان
الدول ��ة هي �صاحب ��ة الوالية العامة
و�إنه ��ا الراع ��ي الأول يف اي�ص ��ال
احلق ��وق اىل �أ�صحابه ��ا و�إنه ��ا هي
امل�س�ؤول ��ة عن حتقي ��ق العدالة وفق

الأنظمة والقوانني ال�سارية".
وع ��ن حجم ما ي�شكل ��ه جهل املواطن
بالقوان�ي�ن يف ارتف ��اع مع ��دالت
اجلرمي ��ة يف ذي ق ��ار ق ��ال رئي� ��س
حمكم ��ة ا�ستئناف ذي قار االحتادية
�إن " اجله ��ل بالقان ��ون ي�ش ��كل 80
باملئة يف ارت ��كاب اجلرمية " ،مبين ًا
�أن "  80باملئ ��ة من املتهمني يجهلون
طبيع ��ة جرائمهم والعقوب ��ات التي
�سترتت ��ب عليه ��ا والكث�ي�ر منه ��م
يت�ص ��رف خالف ًا للقان ��ون لأنه يعتقد
�أن هذا الت�صرف م�شروع ومن �ش�أنه
�أن يعيد له حقوقه".
و�أو�ض ��ح ح�سني �إن " م ��ن يرتكبون
جرائ ��م الدك ��ة الع�شائري ��ة وجرائم
الث ��ار يعتق ��دون �إن ذل ��ك الفعل حق
من حقوقه ��م بفعل هيمن ��ة الأعراف
والتقاليد الع�شائري ��ة " ،منوه ًا اىل
�أن " الأع ��راف و�إن كان ��ت �إح ��دى

م�ص ��ادر الت�شري ��ع لك ��ن لي� ��س كل
الأع ��راف ت�صل ��ح لذل ��ك و�إمن ��ا فقط
االعراف املن�ضبطة التي تن�سجم مع
العدالة االجتماعية".
مبين� � ًا �إن "�أي خل ��ل باملنظوم ��ة
املجتمعي ��ة او امل�ؤ�س�ساتي ��ة م ��ن
�ش�أن ��ه �أن يت�سب ��ب باملزي ��د م ��ن
امل�شاكل والق�ضاي ��ا اخلالفية وكذلك
اجلرائ ��م" ،الفت� � ًا اىل �أن " �أي خرق
لل�سلوك الوظيفي �سي� ��ؤدي باملقابل
وك ��ردة فع ��ل م ��ن قب ��ل املواطن اىل
خ ��رق قان ��وين" ،ونا�ش ��د رئي� ��س
حمكم ��ة ا�ستئناف ذي قار االحتادية
جمي ��ع امل�ؤ�س�س ��ات �أن " حت�ت�رم
املواطن ح�ي�ن يقوم مبراجعتها و�أن
تو�ض ��ح ما ل ��ه وما عليه م ��ن حقوق
وواجبات اجتاه تل ��ك امل�ؤ�س�سات"،
كا�شف� � ًا ع ��ن وج ��ود تلك� ��ؤ يف عم ��ل
بع� ��ض امل�ؤ�س�سات احلكومي ��ة غالب ًا

م ��ا يت�سب ��ب ب ��ردة فع ��ل غا�ضبة من
بع� ��ض املواطن�ي�ن وهذا م ��ا يت�سبب
يف عدد غري قليل من امل�شاكل".
وتاب ��ع رئي� ��س حمكم ��ة ا�ستئن ��اف
�إن" عل ��ى املواط ��ن �أن يح�ت�رم
القان ��ون وباملقابل عل ��ى املوظف �أن
يح�ت�رم قواع ��د ال�سل ��وك الوظيف ��ي
و�أن ي� ��ؤدي دوره عل ��ى �أكم ��ل وجه
و�أن يح�ت�رم املواط ��ن  ،فالهدف هو
حتقيق العناي ��ة ولي�س حتقيق غاية
�أو م�صلح ��ة �شخ�صي ��ة" ،و�أردف
�إن "عل ��ى جمي ��ع �شرائ ��ح املجتم ��ع
�أن تع ��رف القوانني الت ��ي تدخل يف
�صل ��ب عمله ��م وحياته ��م اليومي ��ة
ليتجنب ��وا الوق ��وع يف اخلط�أ الذي
قد يكون فادح ًا".
و�أك ��د ح�س�ي�ن �إن" فه ��م احلق ��وق
والواجب ��ات م ��ن �ش�أن ��ه �أن يع ��زز
الثقافة القانوني ��ة ويحد من اخلرق

للقوان�ي�ن"  ،منوه ًا اىل �أن " و�سائل
الإعالم املرئية وغري املرئية ومواقع
التوا�صل االجتماعي تكت�سب �أهمية
كب�ي�رة يف جم ��ال ن�ش ��ر الثقاف ��ة
القانوني ��ة بني �أو�س ��اط املجتمع يف
املرحلة الراهنة و�إن الأمر ي�ستدعي
تفعيل دوره ��ا يف النهو�ض بالوعي
القانوين".
وكانت رئا�سة حمكمة ا�ستئناف ذي
قار االحتادية ك�شف ��ت يوم ال�سبت (
� 2آذار  ) 2019ع ��ن ت�سجيل ارتفاع
يف مع ��دالت جرائم ال�سرقة وحيازة
الأ�سلح ��ة وجرائ ��م القت ��ل العم ��د
واملخ ��درات خ�ل�ال ع ��ام ، 2018
وفيما �أكدت تلقيها �أكرث من � 46ألف
دعوى ق�ضائية خ�ل�ال العام املذكور
� ،أ�ش ��ارت اىل �أن الدعاوى املنظورة
ارتفع ��ت بنح ��و � 6آالف دع ��وة ع ��ن
مثيالتها يف عام . 2017
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فقدت مني الهوية الصادرة من
جامعة بغداد – كلية الهندسة /
اخلوارزمي باسم (نبراس حبيب شالل)
يرجى ممن يعثر عليها تسليمها إلى
جهة االصدار  ..مع التقدير

تعل��ن جلنة البيع واإليج��ار األولى في محافظة بغداد عن إج��راء مزايدة علنية في
مق��ر ديوان محافظة بغ��داد وفق احكام قان��ون بيع وإيجار أم��وال الدولة رقم 21
لسنة  2013املعدل اليجار اخلانات الواقعة على قطعة األرض املرقمة  64 / 574فرج
اهلل م��ن أمالك مجلس اللواء العام في بغداد وملدة ثالثة س��نوات بعدد ( )15خانه
والواقع��ة ضمن احلدودة االدارية لقائممقامية قضاء الرصافة واملرفق طيا ً ارقامها
وبدل االيجار السنوي لها .
فعلى الراغبني الدخول في املزايدة مراجعة ديوان محافظة بغداد بعد مرور  30يوما ً
من اليوم التالي لنش��ر اإلعالن في متام الس��اعة الثانية عشر ظهرا ً مستصحبني
معهم وصل قبض صادر من محافظة بغداد بالتأمينات القانونية الالزمة والبالغة
 %20من القيمة التقديرية من بدل اإليجار لكامل مدته واملستمسكات الثبوتية..
وفي حال مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فستجري في اليوم الذي يليه .

العدد ( )4433ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -االثنني (� )20أيار

2019
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رياضة

ليبيا يُ�صدم �أ�سود الرافدين في تون�س

بأمانة

 حممد العبيدي

 كونغر���س باري���س يح��دد نظ��ام قرع��ة ت�صفي��ات املوندي��ال
 بغداد  /حيدر مدلول
تعر� ��ض منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم
اىل �صدم ��ة جدي ��دة يف �إط ��ار حت�ضرياته
للم�شارك ��ة يف الت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة
امل�شرتكة امل�ؤهلة ملونديال  2022وبطولة
ك�أ� ��س �آ�سي ��ا � 2023أث ��ر تلقي احت ��اد كرة
الق ��دم كتاب� � ًا ر�سمي� � ًا م ��ن �شقيق ��ه الليبي
يبني في ��ه �أعتذاره عن ع ��دم �أقامة املباراة
الدولي ��ة الودية ب�ي�ن املنتخب�ي�ن العراقي
والليب ��ي ي ��وم العا�شر من �شه ��ر حزيران
املقب ��ل يف تون�س ح�سب االتف ��اق ال�سابق
بينهم ��ا نتيجة للظ ��روف الأمني ��ة ال�سيئة
وحال ��ة احل ��رب الت ��ي ت�شهده ��ا العا�صمة
طرابل�س والنزاع فيها .
وذك ��ر م�ص ��در يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم يف
ت�صري ��ح خ�ص به املدى � :إن هذه ال�صدمة
كانت الثانية ملنتخبنا الوطني لكرة القدم
بع ��د الغاء املب ��اراة الدولية الودية االوىل
له م ��ع املنتخ ��ب ال�صربي لكر الق ��دم التي
كان م ��ن املق ��رر �أن يحت�ضنه ��ا ملعب جذع
النخل ��ة باملدين ��ة الريا�ضي ��ة يف حمافظة
الب�ص ��رة ي ��وم الأول م ��ن �شه ��ر حزي ��ران
املقب ��ل نتيجة لعدم ت�أم�ي�ن مبلغ � 300ألف
ي ��ورو التي كانت قد طلبته ��ا �شركة مات�ش
وورل ��د �سب ��ورت ال�سوي�سري ��ة الراع ��ي
الر�سم ��ي للمب ��اراة اىل جانب ع ��دم ت�أمني
طائ ��رة خا�ص ��ة لنق ��ل الوف ��د ال�صربي من
العا�صمة بلغراد اىل مدينة الب�صرة ذهاب ًا
و�إياب ًا .
و�أ�ض ��اف �إن ��ه مت الغ ��اء جتم ��ع منتخبن ��ا
الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم �ضم ��ن مع�سك ��ره
التدريبي الداخلي ال ��ذي كان من املقرر �أن
يب ��د�أ اعتبارا م ��ن يوم ال�ساب ��ع والع�شرين
من �شهر �أيار اجلاري بعد انتهاء مناف�سات
اجلول ��ة التا�سعة من مرحلة الأياب لدوري
الك ��رة املمت ��از باملو�س ��م الك ��روي احل ��ايل
حيث ق ��ررت جلنة امل�سابق ��ات املركزية يف
احتاد الك ��رة �إيقاف املناف�سات بعد اجلولة
العا�ش ��رة يف نهاي ��ة ال�شه ��ر ذاته م ��ن �أجل
ال�سماح لالعبي الفرق املحلية الذين �سيتم
�أختيارهم من قب ��ل ال�سلوفيني �سرتي�شكو
كاتانيت� ��ش �ضمن القائم ��ة النهائية املكونة
م ��ن  23العب ًا فقط من ب�ي�ن القائمة االولية
امل�ؤلف ��ة م ��ن  33العب ًا باالن�ضم ��ام اىل وفد
منتخبن ��ا قب ��ل �شد الرحال ي ��وم الثاين من
�شهر حزيران املقب ��ل اىل تون�س �أ�ستعداد ًا
خلو� ��ض مب ��اراة دولي ��ة ودية عل ��ى ملعب
االوملب ��ي راد�س يف ال�ساعة ال�سابعة م�ساء
يوم ال�سابع من ال�شهر ذاته .
وتاب ��ع �إن احت ��اد ك ��رة الق ��دم وامل�ل�اك
التدريب ��ي ملنتخبنا الوطني يعولون كثريا
عل ��ى نيل فوز ثمني م ��ن املنتخب التون�سي
لك ��رة القدم من �أجل حت�س�ي�ن مركز العراق

يف الت�صني ��ف اجلديد الذي �سيتم �أ�صداره
ي ��وم الرابع ع�شر من �شه ��ر حزيران املقبل
من قب ��ل االحتاد ال ��دويل لكرة الق ��دم �أم ًال
يف �أن يك ��ون �ضم ��ن املنتخب ��ات الثماني ��ة
الأوىل عل ��ى �صعي ��د الق ��ارة الآ�سيوي ��ة
الت ��ي �سترت�أ� ��س املجامي ��ع الثمانية خالل
مرا�س ��م �سحب قرعة الت�صفي ��ات الآ�سيوية
امل�شرتك ��ة امل�ؤهل ��ة لبطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل
 2022وبطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سي ��ا  2023الت ��ي
�ستجري يوم ال�ساب ��ع ع�شر من �شهر متوز
املقب ��ل بالعا�صم ��ة القطري ��ة الدوح ��ة التي
�سيح�ضره ��ا ممثل ��و املنتخب ��ات االربع�ي�ن
امل�شارك ��ة من منطق ��ة غرب و�ش ��رق القارة
الت ��ي �سيت ��وىل اال�ش ��راف املبا�ش ��ر عليه ��ا
االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم .
و�أو�ضح �إن نظام و�آلية مناف�سات ت�صفيات
املونديال وك�أ�س ا�سيا �سيتم حتديدها وفق
ما �سي�سف ��ر عنه االجتم ��اع املقبل للجمعية
العمومي ��ة لالحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم
ال ��ذي �سيقام بالعا�صم ��ة الفرن�سية باري�س
ي ��وم اخلام� ��س م ��ن �شه ��ر حزي ��ران املقبل
بخ�صو�ص الت�صويت على م�س�ألة رفع عدد
املنتخبات امل�شاركة من  32اىل  48الذي ّ
مت
رفع ��ه من قبل جمل�س الفيف ��ا خالل امل�ؤمتر
الأخري ال ��ذي عق ��ده برئا�س ��ة ال�سوي�سري
جياين �أنفانتينو مبدينة ميامي االمريكية
يف �شه ��ر �آذار املا�ض ��ي حي ��ث �ستح�ص ��ل
الق ��ارة ال�صفراء على  8مقاعد بد ًال من 4.5
يف بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل  2022يف حال ��ة
�أقرارها ب�ش ��كل نهائي من قبل  211احتاد ًا
وطني� � ًا يف جمي ��ع االحت ��ادات القاري ��ة

املن�ضوية حتت لواء الفيفا .
و�أ�ش ��ار اىل �أن بطولة غرب �آ�سيا التا�سعة
لك ��رة الق ��دم الت ��ي �ستحت�ضنه ��ا مدينت ��ي
كربالء و�أربيل خالل الفرتة من � 14-2آب
املقبل مب�شاركة �سبعة منتخبات اىل جانب
منتخبن ��ا �ستكون فر�ص ��ة مثالية ترفع من
درجة اجلاهزية لالعبين ��ا وتوفر م�ساحة
يطلع منه ��ا املدرب �سرتي�شك ��و كاتانيت�ش
يف �أختي ��ار قائمت ��ه الت ��ي �ستخو� ��ض
مناف�س ��ات الت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة اعتبار ًا
م ��ن يوم اخلام� ��س من �شهر �أيل ��ول املقبل
وال�سيم ��ا �إن �أ�س ��ود الرافدي ��ن �سيلعب ��ون
ب�ص ��ورة ر�سمية على ملعب ج ��ذع النخلة
باملدين ��ة الريا�ضية يف حمافظ ��ة الب�صرة
�أم ��ام املنتخب ��ات املناف�س ��ة لن ��ا بع ��د رفع
احلظر اجلزئ ��ي من قبل االحت ��اد الدويل
لكرة الق ��دم عن الكرة العراقي ��ة وال�سماح

ملنتخبات ��ه و�أنديت ��ه بخو� ��ض مبارياته ��ا
الودية والر�سمية على مالعب املدن الثالث
يف �أربيل والب�صرة وكربالء مما يزيد من
�أ�سهمن ��ا يف املناف�س ��ة بق ��وة ليكون �ضمن
�أح ��د الفرق الآ�سيوي ��ة التي �ستتواجد يف
املونديال القادم بعد  36عام ًا من امل�شاركة
االوىل للعراق يف موندي ��ال املك�سيك عام
. 1986
اجلدير بالذكر �إن القائمة الأولية ملنتخبنا
الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم ملب ��اراة تون� ��س قد
�ضمّت ج�ل�ال ح�سن وحممد حميد وحممد
�صالح وعلي كاظم حلرا�سة املرمى وعالء
عل ��ي مه ��اوي و�سام ��ح �سعي ��د وفران� ��س
بطر� ��س حي ��در وح�س ��ام كاظ ��م و�ضرغام
ا�سماعي ��ل وم�صطفى حممد ج�ب�ر و�أحمد
�إبراهي ��م وريب�ي�ن �سوالق ��ا و�سع ��د ناطق
وميثم جب ��ار وع ��دي �شهاب وعل ��ي كاظم

حتفة اجلنوب

خل ��ط الدف ��اع واحم ��د يا�س�ي�ن وجيل ��وان
حمد وهمام طارق ومازن فيا�ض وح�سني
علي و�أحمد جالل وج�ستني مريام و�أجمد
عط ��وان وب�ش ��ار ر�س ��ن و�صف ��اء ه ��ادي
و�إبراهي ��م باي� ��ش وك ��رار نبي ��ل و�أ�سامة
ر�شي ��د خل ��ط الو�س ��ط ومهند عل ��ي كاظم
وع�ل�اء عبا� ��س و�أمين ح�س�ي�ن وعالء عبد
الزهرة خلط الهجوم
ويف ال�ش�أن ذاته ح� �دّدت جلنة امل�سابقات
يف االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم ي ��وم
ال�ساد� ��س من �شهر حزي ��ران املقبل موعد ًا
لإقام ��ة مباريات جولة الذه ��اب من الدور
الأول للت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة لك�أ�س
العامل  2022مب�شاركة  12منتخب ًا.
وذكر االحت ��اد الآ�سيوي لك ��رة القدم على
موقع ��ه الر�سم ��ي �أن منتخ ��ب كمبودي ��ا
�سيلع ��ب على ملعب �أوملبي ��ك �ستاديوم مع
�ضيفه باك�ست ��ان ويحل منتخب �سريالنكا
�ضيف� � ًا عل ��ى نظ�ي�ره م ��كاو عل ��ى ملع ��ب
كامبودي�سبورتافي ��و وبوت ��ان م ��ع غوام
عل ��ى ملع ��ب �شانغليميته ��اجن �ستادي ��وم
والو�س مع بنغالدي� ��ش على ملعب الو�س
الوطن ��ي اجلدي ��د ومنغوليا م ��ع بروناي
دار ال�س�ل�ام عل ��ى ملع ��ب املرك ��ز الوطني
وماليزيا مع تيمور ال�شرقية.
و�أ�ض ��اف �أن مباري ��ات الإي ��اب م ��ن الدور
الأول �ستج ��ري ي ��وم احل ��ادي ع�ش ��ر
م ��ن �شه ��ر حزي ��ران املقب ��ل حي ��ث يلتق ��ي
منتخب بنغالدي�ش م ��ع الو�س على ملعب
بنغالدي� ��ش و�سريالن ��كا م ��ع م ��كاو عل ��ى
ملع ��ب �سوغاتادا�س ��ا وتيم ��ور ال�شرقي ��ة
م ��ع ماليزي ��ا عل ��ى ملع ��ب امللع ��ب الدويل
وبرون ��اي دار ال�س�ل�ام م ��ع منغولي ��ا على
ملعب �سولتان ها�سال بولكياه وباك�ستان
مع كمبوديا وغوام مع بوتان  ،م�شري ًا اىل
�أنه �ستت�أه ��ل �ستة منتخب ��ات فقط لتن�ضم
اىل  34منتخب� � ًا ت�ش ��ارك يف حفل مرا�سيم
�إجراء القرعة ي ��وم ال�سابع ع�شر من �شهر
متوز املقب ��ل بالعا�صم ��ة القطرية الدوحة
حيث �سيتم توزي ��ع  40منتخب ًا بت�صفيات
ال ��دور الث ��اين امل�شرتك ��ة امل�ؤهل ��ة اىل
املونديال وبطولة ك�أ� ��س �آ�سيا  2023اىل
ثماين جمموعات بواقع خم�سة منتخبات
يف كل جمموع ��ة تلع ��ب مبارياته ��ا بنظام
ال ��دوري م ��ن مرحلت�ي�ن (ذهاب� � ًا و�إياب� � ًا)
اعتب ��ار ًا من �شهر �أيلول املقبل �سيتم ح�سم
املنتخب ��ات املت�أهل ��ة اىل تل ��ك البطولت�ي�ن
مبا�ش ��رة على �إثر معرف ��ة نتائج االجتماع
التا�س ��ع وال�ست�ي�ن للجمعي ��ة العمومي ��ة
لالحتاد ال ��دويل لكرة القدم ال ��ذي �سيقام
يوم اخلام�س من �شهر حزيران بالعا�صمة
الفرن�سي ��ة باري� ��س بخ�صو� ��ص ت�صويت
املوافق ��ة عل ��ى م�شارك ��ة  48منتخب� � ًا يف
مونديال قطر من عدمه.

مهمتان �آ�سيويتان جديدتان لل�صفارة العراقية
 بغداد  /املدى
كلف ��ت جلنة احل ��كام يف االحتاد
الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم احلك ��م
الدويل علي �صباح عداي بقيادة
مب ��اراة �أوراوا ري ��د ديامون ��دز
الياب ��اين و�ضيف ��ه بك�ي�ن غ ��وام
ال�صين ��ي الت ��ي �ستج ��ري يف
ال�ساع ��ة الواح ��دة ظه ��ر غ ��دا
الثالث ��اء بتوقي ��ت بغ ��داد عل ��ى
ملعب �سايتاما  2006بالعا�صمة
طوكيو �ضم ��ن مناف�سات اجلولة
الأخ�ي�رة م ��ن مرحل ��ة الإي ��اب

حل�س ��اب املجموع ��ة ال�سابع ��ة
يف بطول ��ة دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا
.2019
و�ستكون هذه املب ��اراة الواجب
التحكيم ��ي الراب ��ع ال ��ذي يكلف
احلكم الدويل علي �صباح به اىل
جانب زمالئه حيدر عبد احل�سن
و�أمري داود �ضمن مناف�سات دور
املجموع ��ات م ��ن بطول ��ة دوري
�أبطال �آ�سي ��ا احلالية حيث �سبق
ل ��ه و�أن �أ�سن ��د عليه مهم ��ة �إدارة
ث�ل�اث مباري ��ات �ضمن اجلوالت
الثانية والثالثة والرابعة �ضمن

منطقة �شرق القارة.
و�أ�سن ��د االحت ��اد الآ�سي ��وي
لك ��رة الق ��دم اىل طاق ��م حتكيمي
دويل عراق ��ي م�ؤل ��ف م ��ن مهن ��د
قا�س ��م حكم� � ًا للو�س ��ط وواث ��ق
مدل ��ل وميث ��م خم ��اط حكم�ي�ن
م�ساعدي ��ن وزي ��د ثام ��ر حكم� � ًا
رابع� � ًا الدارة مباراة �سيدين اف
�س ��ي اال�س�ت�رايل وكاوا�ساك ��ي
فرونتال الياباين التي �ستجري
يف ال�ساع ��ة الواح ��دة ظه ��ر غ ��د
الثالث ��اء بتوقي ��ت بغ ��داد �ضمن
اجلول ��ة الأخ�ي�رة حل�س ��اب

املجموعة الثامنة .
و�شارك احلكم الدويل علي �صباح
اىل جان ��ب زميل ��ه مهن ��د قا�س ��م
يف ور�ش ��ة عمل حل ��كام ال�ساحة
الدوليني م ��ن النخبة الآ�سيويني
مل ��دة خم�سة �أيام يف مقر االحتاد
الآ�سيوي لك ��رة القدم بالعا�صمة
املاليزية كواالملبور وحا�ضر فيها
خرباء وحما�ضرون من االحتاد
ال ��دويل لك ��رة الق ��دم اىل جانب
�أع�ضاء جلنة احل ��كام الآ�سيوية
واملحا�ضري ��ن حي ��ث ت�ض ّمن ��ت
ور�شة العمل عل ��ى تقنية (الفار)

اعتماد م�شاركة  9منتخبات
في بطولة غرب �آ�سيا للنا�شئين
 بغداد  /املدى
�أك ��د احتاد غرب �آ�سي ��ا لكرة القدم
انه اعتمد م�شاركة ت�سعة منتخبات
يف بطول ��ة غ ��رب �آ�سي ��ا ال�سابع ��ة
حت ��ت  15عام ��ا الت ��ي ي�ضيفه ��ا
االحت ��اد الأردين لك ��رة الق ��دم يف
العا�صم ��ة عمان خ�ل�ال الفرتة من
الأول ولغاي ��ة احل ��ادي ع�ش ��ر من
�شهر متوز املقبل .
وذكر احتاد غرب �آ�سيا لكرة القدم
عل ��ى ح�ساب ��ه الر�سم ��ي مبوق ��ع
التوا�صل االجتماعي ( الفي�سبوك
) �أن املنتخب ��ات الت�سع ��ة الت ��ي
�ست�ش ��ارك يف بطول ��ة النا�شئ�ي�ن
لك ��رة الق ��دم ه ��ي كل م ��ن الع ��راق
و ُعم ��ان و �سوري ��ا والبحري ��ن
واليم ��ن والكوي ��ت وفل�سط�ي�ن

ولبن ��ان وال�سعودي ��ة اىل جان ��ب
الأردن البل ��د امل�ضي ��ف ،حي ��ث
ي�سع ��ى احت ��اد غ ��رب �آ�سي ��ا لكرة
الق ��دم لتطوي ��ر وتعزي ��ز اللعب ��ة
يف املنطق ��ة ،ولتنظي ��م بط ��والت
مبعايري عاملية ،وذلك يندرج �ضمن
�إط ��ار �سرتاتيجيته التي ت�ستهدف
كاف ��ة الفئ ��ات العمرية عل ��ى املدى
الطويل.
و�أ�ض ��اف� :ستحظى بطولة احتاد
غ ��رب �آ�سي ��ا ال�سابع ��ة حت ��ت 15
عام ��ا برعاي ��ة كب�ي�رة م ��ن قب ��ل
احت ��اد غ ��رب �آ�سيا باللعب ��ة نظرا
حلجم و�أهمي ��ة املناف�سة حيث يتم
الرتكي ��ز ،و�ضم ��ن �سرتاتيجيت ��ه،
على الناحي ��ة الت�سويقي ��ة جلميع
بطوالت ��ه وي�سع ��ى لتوف�ي�ر عقود
رعاي ��ة جلمي ��ع البط ��والت لأنه ��ا

تعت�ب�ر ال�ضم ��ان لالحت ��ادات
الوطنية �أن اللعبة لها �أ�سا�س متني
ميكن البناء عليه.
وب�ي�ن �أن البطول ��ة �ست�سه ��م
بتح�ض�ي�ر املنتخب ��ات للم�شارك ��ة
يف الت�صفي ��ات االولي ��ة امل�ؤهل ��ة
لبطولة ك�أ� ��س ا�سيا حتت  16عاما
الت ��ي �ستجري خ�ل�ال الف�ت�رة من
� 20-14أيلول املقبل �ضمن منطقة
غرب الق ��ارة والإقليمية والدولية
�إ�ضاف ��ة اىل ت�سلي ��ط ال�ض ��وء على
املواهب الكروية ال�صاعدة والتي
ت�ش ��كل دعم� � ًا �أ�سا�سي� � ًا للمنتخ ��ب
الأول خالل ال�سنوات املقبلة .
جدي ��ر بالذك ��ر ان منتخ ��ب نا�شئة
الياب ��ان لك ��رة الق ��دم ت ��وج بط�ل�ا
للن�سخة ال�ساد�سة من بطولة غرب
�آ�سيا لكرة القدم

ل�ضمان �إع ��داد احلكام يف القارة
ال�صفراء ب�أف�ض ��ل �صورة ممكنة
حي ��ث ح�صال على �شه ��ادة جتيز
لهم ��ا اختيارهم ��ا �ضمن طواقم
(الف ��ار) يف املباري ��ات املقبل ��ة
�ضم ��ن البط ��والت الت ��ي ي�شرف
عليه ��ا االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة
الق ��دم وكذلك االحت ��اد الآ�سيوي
باللعبة.
ويعت�ب�ر احلكم ��ان عل ��ي �صباح
عداي ومهند قا�سم من الكفاءات
التحكيمية العراقية �ضمن قائمة
النخب ��ة القاري ��ة الت ��ي �أثبت ��ت

ح�ضوره ��ا �ضم ��ن مناف�س ��ات
بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سي ��ا  2019التي
�ضيفتها دولة الإم ��ارات العربية
املتح ��دة م ��ن خ�ل�ال ح�صولهم ��ا
عل ��ى تقييم ��ات عالي ��ة م ��ن قب ��ل
جلن ��ة حكام البطول ��ة للمباريات
التي �أدارها خالل مناف�سات دور
املجموعات والدور ثمن النهائي
اىل جان ��ب اختيارهم ��ا �ضم ��ن
الطواق ��م التحكيمي ��ة النخب ��ة
التي ت�سن ��د �إليها واجبات �ضمن
مناف�س ��ات الن�سخ ��ة احلالية من
بطولة دوري �أبطال �آ�سيا.

قدم ��ت دولة قطر م ��ن جديد للعامل �أجم ��ع امنوذج ًا جدي ��د ًا عنوانه
الإبداع والإ�صرار والتحدي والطموح والعزمية وذلك عرب تد�شني
ملع ��ب اجلن ��وب بحفل مبه ��ر يف مدين ��ة الوكرة بح�ض ��ور 38678
متفرج ًا وال ��ذي تاله تتويج نادي الدحيل بك�أ� ��س الأمري بعد الفوز
بنتيجة  1-4على ال�سد يف نهائي البطولة.
ّ
وقبل ثالث �سن ��وات ون�صف من انطالق ك�أ�س العامل ،ت�ستحق قطر
�أن تفخ ��ر با�ستكم ��ال ت�شيي ��د اثنني م ��ن املالعب الثماني ��ة املر�شحة
ال�ست�ضاف ��ة البطول ��ة .وبينم ��ا ّ
مت بن ��اء ملع ��ب خليف ��ة ال ��دويل يف
�سبعينيات القرن املا�ضي ،ومن ث ��م �إعادة افتتاحه �سنة � 2017أمام
اجلمه ��ور بعد جتديده ،يُعترب ملعب اجلنوب �أول ملعب جديد كلي ًا
م ��ن مالعب ك�أ�س الع ��امل  2022يتم ا�ستكمال بنائ ��ه بتوقيت مثايل
قبل املوعد الر�سمي للمونديال .
الت�ص ��دي ال�ست�ضافة بطولة بحج ��م ك�أ�س العامل والنجاح يف تهيئة
م�ستلزماتها التي تفوق الو�صف واخليال يعك�س على �أر�ض الواقع
قيم ��ة اجلهود املبذول ��ة للتميز فيما يتع ّلق بكاف ��ة جوانب البطولة.
وه ��ا نح ��ن ن�شهد اليوم دلي�ل ً�ا �آخر عل ��ى �إمكانات والت ��زام الأ�شقاء
يف قط ��ر بوترية عمل مت�صاعد يدعو للفخ ��ر واالعتزاز من قبل �أي
�شخ� ��ص عربي يحتم علي ��ه واجب االنتماء للأر� ��ض واللغة والدين
والإن�ساني ��ة عموم� � ًا للعم ��ل جنب� � ًا �إىل جن ��ب م ��ع الإخ ��وة يف قطر
لتحقيق كل الإجنازات يف الطريق �إىل .2022
الرائ ��ع ج ��د ًا يف �أن هذا امل�ش ��روع املذهل هو من ت�صمي ��م املهند�سة
العراقي ��ة الراحلة زها حدي ��د التي قدمت حتف ��ة معمارية لن تتكرر
ت�ض ��اف اىل �سل�سل ��ة ابداعاتها املنت�شرة يف �أه ��م و�أكرب مدن العامل
ه ��و �أم ٌر فري ��د ّ
بحق �إ�ضاف ��ة لكونه ي�ش� � ّكل �صرح ًا حديث� � ًا غاية يف
الروع ��ة واجلم ��ال يت�أ ّل ��ق فيه العب ��و كرة الق ��دم م ��ن الآن ف�صاعداً
تتتغنى به الأجيال..
املميز دائم ًا يف كل منا�سبة تقام على �أر�ض قطر هو ا�ستذكار الرتاث
وم�آث ��ر االج ��داد وا�ستله ��ام ق�ص�صهم وت ��وارث الع ��ادات والتقاليد
العربي ��ة الأ�صيل ��ة وعر�ضه ��ا بطريق ��ة ابداعية مقبولة م ��ن املتلقي
عل ��ى الرغ ��م من خلفيت ��ه �أو موطن ��ه الأ�صل ��ي وهي حال ��ة �إيجابية
مهم ��ة لها م ��ردودات مليئة بالدرو�س والع�ب�ر للأجيال القادمة ويف
الوكرة حتدي ��د ًا طاملا ا�س ُتخدم ��ت املراكب ال�شراعي ��ة اخل�شبية يف
ه ��ذه املنطق ��ة من العامل للغو� ��ص بحث ًا عن الل�ؤل� ��ؤ و�صيد الأ�سماك
والتجارة مع الدول اجلارة ،وهي اليوم على بعد  20كيلومرت ًا �إىل
اجلنوب م ��ن البالد� ،أنارت الأ�ض ��واء الكا�شفة للم� � ّرة الأوىل ملعب ًا
يتبنى �أحدث ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا وبطاقة ا�ستيعابية تبلغ
� 40أل ��ف متف� � ّرج ،مت ا�ستله ��ام ت�صميمه من تلك املراك ��ب ال�شراعية
العربية التقليدية.
وهي فر�صة لت�شجيع دول املنطقة وخ�صو�ص ًا العراق على ا�ستغالل
الطاقات وا�ستثمار ال�شب ��اب لبناء �صروح ريا�ضية ممكن لها بدون
�ش ��ك �أن تنق ��ل الب�ل�اد ب�أ�سره ��ا اىل التمي ��ز واالبداع ع�ب�ر ممار�سة
الريا�ضة ويف مقدمتها كرة القدم اللعبة ال�شعبية االول.
�صمم ��ت املعماري ��ة الراحل ��ة زها حدي ��د التي زين ��ت �صورتها حفل
افتت ��اح ه ��ذا امللعب م ��ن قطعة فوالذية ت ��زن  378طن� � ًا بارتفاع 50
را ع ��ن الأر� ��ض وعر�ض املن�ش� ��أة  92م�ت� ً
م�ت� ً
را ،ي�ستوع ��ب � 40ألف
متف ��رج يحوي نظام تكييف الهواء يف� ��ض درجة احلرارة اىل نحو
 18درج ��ة مئوية �أيام املونديال للفرتة من  21ت�شرين الثاين لغاية
 18كانون الأول .2022
لي� ��س هذا فح�سب بل د�شن ال�ضيوف واجلمهور املرتو و�صو ًال اىل
امللع ��ب يف خطوة �ضمن خط ��ة تطوير البنية التحتي ��ة ب�شكل كامل
لت�سهي ��ل ان�سيابي ��ة ح�ضور اجلمهور الزائر ملتابع ��ة مباريات ك�أ�س
العامل بزمن قيا�سي ق ��دره  60دقيقة للو�صول بني املالعب الثمانية
مهما كانت امل�سافة الفا�صلة بني البلديات القطرية الثماين ..
وكان افتت ��اح ملع ��ب خليف ��ة ال ��دويل �أول مالعب املوندي ��ال 2022
بن�سخت ��ه اجلديدة ي ��وم التا�سع ع�شر من �أي ��ار  ،2017ومن امل�ؤمل
�أن يكتم ��ل اجناز املالعب ال�ستة املتبقية يف ال�سنتني املقبلتني وهي
( لو�سيل والبيت والريان والثمام ��ة واملدينة التعليمية ور�أ�س �أبو
عبود).
وم ��ن املُنتظر �أن ي�ست�ضي ��ف ملعب اجلنوب املباري ��ات حتى الدور
رب ��ع النهائي من ك�أ�س العامل� .أما يف مرحلة الإرث ،ف�سيت ّم تقلي�ص
طاقت ��ه اال�ستيعابية ليتحوّ ل �إىل ملع ��ب ي ّت�سع لع�شرين �ألف م�شجع
وي�صبح امللعب الر�سمي لنادي الوكرة .وبف�ضل نظام تربيد مبتكر
و�سقف قابل للفتح ،ميكن ا�ستخدام هذا امللعب طوال �أ�شهر العام.
وهي فر�صة لت�شجيع دول المنطقة
وخ�صو�ص ًا العراق على ا�ستغالل
الطاقات وا�ستثمار ال�شباب لبناء �صروح
ريا�ضية ممكن لها بدون �شك �أن تنقل
البالد ب�أ�سرها الى التميز واالبداع عبر
ممار�سة الريا�ضة وفي مقدمتها كرة
القدم اللعبة ال�شعبية االول.

الزوراء يفتقد خلدمات �صفاء وح�سني و�سامال �أمام الو�صل
 بغداد  /املدى
�أكد ع�ضو �إدارة ن ��ادي الزوراء الريا�ضي
عب ��د الرحم ��ن ر�شي ��د �إن فريق ��ه الكروي
�سيفتقد خلدمات ثالث ��ة العبني �أ�سا�سيني
يف اللق ��اء ال ��ذي �سيجمع ��ه م ��ع م�ضيف ��ه
فري ��ق الو�ص ��ل االمارات ��ي يف ال�ساع ��ة
التا�سع ��ة م�س ��اء غ ��د الثالثاء عل ��ى ملعب
زعبي ��ل مبدين ��ة دب ��ي �ضم ��ن مناف�س ��ات
اجلول ��ة الأخ�ي�رة م ��ن دور املجموع ��ات
ملنطق ��ة غ ��رب الق ��ارة يف بطول ��ة دوري
�أيطال �آ�سيا . 2019
و�أ�ضاف �إن الالعبني �صفاء هادي وح�سني
اجلوي ��د و�سام ��ال �سعي ��د �سيكونون من
�أب ��رز الغائبني عن الت�شكيلة التي �سيلعب
بها املدرب حكيم �شاك ��ر يف اللقاء الأخري خل ��ف فريق ذوب �آه ��ن االيراين املت�صدر
�ضم ��ن املجموع ��ة الأوىل �أم ��ام فري ��ق وفري ��ق الن�ص ��ر ال�سع ��ودي الو�صي ��ف
الو�صل االماراتي الذي �سيكون حت�صي ًال الل ��ذان �سيلتقي ��ان يف ال�ساع ��ة التا�سع ��ة
حا�ص ًال لكليهما بعد ان فقدا فر�صة الت�أهل م�س ��اء غ ��د الثالث ��اء عل ��ى ملع ��ب كربالء
اىل دور ثمن النهائي للن�سخة احلالية من الدويل لتحديد �صاحب ��ي املركزين الأول
بطولة دوري �أبطال ا�سي ��ا �إثر �أحتاللهما والث ��اين يف املجموع ��ة ذاته ��ا الل ��ذان
املركزي ��ن الثال ��ث والراب ��ع يف الرتتي ��ب متكنا م ��ن االنتقال اىل ال ��دور الثاين من

املناف�سات .
وب�ي�ن ر�شي ��د �إن ال ��زوراء يبح ��ث ع ��ن
حتقيق فوز معنوي يف هذه املباراة رغم
�صعوبته ��ا لكون خ�صمه �سيك ��ون �شر�س ًا
عندم ��ا يلعب على �أر�ض ��ه وبني جماهريه
ويتطل ��ع اىل انهاء م�ش ��واره يف البطولة
باملرك ��ز الثال ��ث يف ترتي ��ب ج ��دول فرق

املجموعة االوىل ف�ض�ل ً�ا على رد االعتبار
ل ��ه والث�أر من اخل�س ��ارة القا�سية من لقاء
الذه ��اب بني الفريقني عل ��ى ملعب كربالء
الدويل التي بلغ ��ت خم�سة �أهداف نظيفة
�أث ��ارت ده�ش ��ة و�أ�ستغراب جمل� ��س �إدارة
ن ��ادي الو�ص ��ل م ��ن النتيجة الت ��ي كانت
�أ�سو�أ مباراة له من ��ذ م�شاركته يف بطولة
دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا كممث ��ل ع ��ن الك ��رة
االماراتية .
و�أ�ش ��ار ع�ض ��و �إدارة ن ��ادي ال ��زوراء
الريا�ض ��ي اىل ان الوف ��د �سيع ��ود بعد غد
الأربع ��اء اىل العا�صمة بغ ��داد لال�ستعداد
ب�ش ��كل ج ��دي للمواجه ��ة القادم ��ة الت ��ي
تنتظ ��ره يوم ال�سب ��ت القادم م ��ع م�ضيفه
فريق ال�سماوة على ملعب االدارة املحلية
يف حمافظ ��ة ال�سماوة يف خت ��ام اجلولة
التا�سعة من مرحل ��ة الإياب لدوري الكرة
املمت ��از حيث ن�سع ��ى اىل خط ��ف النقاط
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(�إن الإن�سان �ضعيف عندما يكون تابع ًا)
*جان جاك رو�سو*
�إن عب ��ارة (تاب ��ع) تع ��د م ��ن العب ��ارات ال�ش ��ائع
ا�س ��تعمالها يف جمي ��ع العل ��وم التطبيقي ��ة
والإن�س ��انية ،ويف علم القانون جند لها ح�ضور
عند حتديد امل�س� ��ؤولية وحتمل تبعاتها ،ف�ض�ل� ًا
عن دورها يف ت�ص ��نيف احلق ��وق التي ترد على
امللكية ،حيث �صنف القانون املدين احلقوق �إىل
حقوق �أ�ص ��لية مثل حق امللكي ��ة ،وحقوق تبعية
مث ��ل ح ��ق الره ��ن ،ويف ه ��ذه الورقة ال �أ�س ��عى
للبحث يف داللة العبارة �أو امل�صطلح من الوجهة
القانونية ال�صرفة ،لأن كتب القانون قد عجت بها
وكرث ال�شرح عنها� ،إال �إين وجدت من ال�ضرورة
الإ�ش ��ارة �إىل بي ��ان �أثاره ��ا القانوني ��ة و�أثره ��ا
على �س ��لوك الف ��رد حينما نو�س ��مه ب� �ـ (التابع) ،
حي ��ث وجدت �إن جممل قوان�ي�ن الوظيفة العامة
وقوانني العمل �سعت �إىل خلق رابطة من التبعية
بني املوظف وامل�س�ؤول الأعلى يف دائرته �أو يف
ال ��وزارة التي يعمل فيها ،كما �أ�ص ��بحت العالقة

بني العامل ورب العمل عالقة تبعية وجعلت من
العامل (تابع) ،و�أ�سا�س هذه العالقة هو خ�ضوع
التاب ��ع اىل توجي ��ه ورقاب ��ة و�س ��لطة املتب ��وع ،
وهذا الأمر جعل من التابع منفذ لرغبات املتبوع
دون �أن يكون له دور يف التفكري باجتاه تطوير
العم ��ل� ،إال �إذا نال ر�ض ��ا املتبوع ،مبعنى �إنه قيد
على حري ��ة التابع ولي�س له االجتهاد واالبتكار،
بينم ��ا جند م ��ن حترر من عق ��دة التبعية ،كان له
دور كب�ي�ر يف توجي ��ه عمل ��ه وتطوي ��ره ،ويف
الوظائف العامة عندما يتوفر هام�ش من احلرية
للتاب ��ع تظهر �إمكانيات ��ه وقدراته ،وهذه النظرة
او العقي ��دة الت�ش ��ريعية يف الوظيف ��ة على وجه
اخل�ص ��و�ص �أ�سا�س ��ها وم�ص ��درها م ��ا كان قائما
يف الع�ص ��ور الغاب ��رة من تغليب �س ��لطة احلاكم
على م�ص ��الح التابعني وان�س ��حبت هذه العقيدة
على مفهوم الوظيفة العامة ،لذلك جند ان بع�ض
الأ�ش ��خا�ص مم ��ن ي�ش ��غلون الوظائ ��ف العام ��ة
ينق ��ادون �إىل رغب ��ات الرئي� ��س الأعل ��ى منفذين
غ�ي�ر مفكري ��ن ،وه ��ذا الواق ��ع ر�س ��خته الأنظمة
ال�ش ��مولية والديكتاتورية ومن �ش ��عاراتها (نفذ
ث ��م ناق�ش) لأنه ��ا ال ترغب يف من يفك ��ر بحرية،

لأن ذلك �س ��ينري درب التابع ويتقاطع مع غايات
احلاكم� ،أما وقد تداعت عناوين الوظائف العامة
يف ظل الظ ��روف التي مير بها العراق من جراء
احل ��روب الت ��ي دخلها وخ ��رج منها خا�س ��ر ًا يف
كل �ش ��يء مبا فيها قيمه االجتماعية والأخالقية
واالقت�ص ��ادية ،با�س ��تثناء تنمي ��ة روح التبعي ��ة
لدى العامة ف�إنها غر�ست فيهم انحراف ًا عن تبعية
املوظ ��ف �إىل الوظيفة وقادته نح ��و التبعية اىل
احلاك ��م واملت�س ��لط ب�أي عن ��وان كان ،طاملا ميلك
�أدوات الت�سلط  ،ومل يقت�صر الأمر على الوظائف
املدنية و�إمنا �س ��رى على العمل الق�ض ��ائي حيث
جعل من الق�ضاء وظيفة ولي�س �سلطة ومبوجب
قانون �إ�ص�ل�اح النظام القانوين رقم  35ل�س ��نة
 1977املع ��دل ،حي ��ث ج ��اء فيه بان الق�ض ��اء
م�س ��تقل يف احل�س ��م "وظيفيا" كما �أ�شار �إىل �أن
ال�س ��لطة واحدة يف الدولة  ،فمعن ��ى هذا انتفاء
فكرة (تعدد ال�س ��لطات)  :الت�شريعية والتنفيذية
والق�ض ��ائية ،والغاي ��ة من جعل الق�ض ��اء وظيفة
حت ��ى يتمكن م ��ن ت�سيي�س ��ه لأن قانون �إ�ص�ل�اح
النظ ��ام القان ��وين ق ��د �أ�ش ��ار �إىل ذلك ب�ص ��راحة
عندم ��ا ن�ص على الآتي (�ض ��رورة ((ت�س ��يي�س))

القاعدة ال�صدرية :الث�أر الطبقي
و�إعادة تعريف الهوية!..

فار�س كمال نظمي

بعي ��د ًا ع ��ن �سيا�س ��ات النخ ��ب ،قريب� � ًا م ��ن
ديناميات اجلم ��وع املقهورة ،كيف ميكن �أن
نفه ��م ونف�س ��ر  -ودون �أن ن�ب�رر -ما يحدث
الي ��وم يف ال�ش ��ارع ال�ص ��دري م ��ن مواجهة
مفتوح ��ة ذات طاب ��ع ث� ��أري ،ب�ي�ن قواع ��د
التيار ال�ص ��دري وبني بع�ض قياداته املتهمة
�ش ��عبي ًا ال قانوني ًا -بالف�س ��اد والإثراء غريامل�شروع؟
�إنه ��ا �أزم ��ة تت�ص ��ل جوهري� � ًا بهوي ��ة التيار
ال�صدري التي بات يتنازعها قطبان :مملوك
ومالك.
فقد ّ
ظل الطابع العام املميز للحركة ال�صدرية
من ��ذ انبثاقه ��ا قب ��ل �أك�ث�ر م ��ن عقدي ��ن (�أي
هويتها يف خميال �أتباعها) ،طابع ًا �ش ��عبوي ًا
ذا قطبي ��ة طبقية حمروم ��ة تتمظهر يف �إطار
مذهب ��ي (املظلومي ��ة ال�ش ��يعية) حين ًا ،ويف
�إط ��ار وطنيات ��ي (املظلومي ��ة االجتماعي ��ة)
حين� � ًا �آخر ،يف م�س ��عى ديناميكي للمحافظة
عل ��ى ر�أ�س ��مالها االعتب ��اري (�أي الهيب ��ة
الآدمية للمحرومني) �أمام �سطوة اال�ستبداد
ال�ش ��مويل يف النظ ��ام ال�س ��ابق ،و�أم ��ام
"خيانة" اال�سالم ال�سيا�سي ال�شيعي لها يف
النظام احلايل.
وهذا الطابع الطاغي للحركة مار�س التعبئة
ال�سيا�سية بعد  2003يف �إطارين �أ�سا�سيني:
الع�س ��كرة ال�ش ��عبوية (جي�ش املهدي ولواء
اليوم املوعود و�س ��رايا ال�سالم) تارة ،ويف
�إط ��ار احلراك االحتجاجي ال�س ��لمي وا�س ��ع
النطاق بعد �أيلول  ٢٠١٥عرب التن�س ��يق مع
مدنيني وي�ساريني تارة �أخرى.
�إال �أن قطب� � ًا �آخ ��ر �أو مراك ��ز �أخ ��رى داخ ��ل
التي ��ار ال�ص ��دري يف الوق ��ت نف�س ��ه ظل ��ت
من�ش ��غلة طوال ال�سنوات املا�ض ��ية بتوطيد
مغامنه ��ا املنهوبة م ��ن اخلزانت�ي�ن الدولتية
واملجتمعي ��ة ،م ��ا �أدى �إىل ن�ش ��وء �ش ��ريحة
زبائنية قوية ا�س ��توطنت فيه م�س ��تفيدة من
غطائ ��ه ال�سيا�س ��ي� ،إذ "�أج ��ادت" ا�س ��تثمار
الرمز الديني يف بور�صات الف�ساد ال�سيا�سي
وامل ��ايل ،لتحقي ��ق منافعه ��ا و�أرباحها التي
بات ��ت ج ��ز ًء ال يتجز�أ م ��ن منظومة الف�س ��اد
املم�سكة بدفة ال�سلطة.
م ��ن هن ��ا وج ��دت الأزم ��ة احلالي ��ة طريقه ��ا
�ن على
�إىل التفج ��ر ب�ي�ن الطرف�ي�ن املتنازع�ي ِ
هوي ��ة التي ��ار الت ��ي بات ��ت تع ��اين م ��ن عدم
جتان� ��س وظيف ��ي وقيم ��ي حاد ،عل ��ى الرغم
من متركزها حول فكرة دينية �آ�س ��رة منبثقة

من كارزما ال�سيد حممد ال�صدر والحقا ابنه
ال�سيد مقتدى.
�ألي�س ��ت هي حلظة النبثاق ال�ص ��راع امل�ؤجل
 املحدود �أو الوا�س ��ع -حول �إعادة تعريفالهوي ��ة الإجتماعي ��ة للتي ��ار ،ح�ي�ن ت�ص ��بح
ه ��ذه الهوي ��ة قابل ��ة للت�أويل وحا�ض ��نة لكل
التناق�ض ��ات الرتاتبية الطبقي ��ة بني جماعة
النخبة املتنعمة وجماعة القاع املهم�شة؟
فف ��ي ظل انغ�ل�اق بني ��ة النظ ��ام ال�سيا�س ��ي
وعجزه عن �أي �إ�ص�ل�احات ملواجهة الف�س ��اد
املُم�أ�س ���س ،و�ش ��لل امل�ؤ�س�س ��ات الق�ض ��ائية
والتنفيذية عن �أي فعل عقابي لإعادة توزيع
الرثوة حفظ ًا ملوازين ال�س ��لم املجتمعي ،فال
ميك ��ن �أن نتوق ��ع �أن تتخ ��ذ �إع ��اد ُة التعريف
هذه لدى ال�ص ��دريني طابع ًا تفاو�ضي ًا �سلمي ًا
�أو مواجه ��ة ق�ض ��ائية ر�س ��مية �أو ان�ش ��قاق ًا
تنظيمي ًا هادئ ًا ،بل كان ال بد لها �أن تذهب اىل
خيار اال�ستبعاد العنفي واالنتقام التفريغي،
�سعيا لـ" تنقية" الهوية اجلماعية وا�ستعادة
طابعها الأخالقي "املت�ض ��رر" .وهذا اخليار
�س ��يبقى قائم� � ًا وقاب�ل� ًا للتك ��رار حت ��ى لدى
جماع ��ات عراقي ��ة �أخ ��رى ويف �س ��ياقات
�سيا�س ��ية �أخرى م�س ��تقب ًال ،م ��ا دامت الدولة
الر�سمية عاجزة عن احتكار العنف العقابي
وو�سائل ا�ستعادة العدالة القانونية.
ه ��ي حلظ ��ة تن�س ��ج زمنه ��ا خ ��ارج الإط ��ار
الدولتي القوانيني ،لت�سمح لطاقة احلرمان
والإحب ��اط واملظلومي ��ة �أن متار� ��س فعله ��ا
التعوي�ض ��ي ال�س ��تعادة "قد�س ��ية" الهوي ��ة
وهيبتها.
وال�س� ��ؤال الأ�س ��ا�س ال ��ذي ي�ب�رز هن ��ا :ملاذا
�أراد ال�س ��يد مقتدى ال�صدر لهذه املواجهة �أن
تندل ��ع اليوم ولي�س قبل ذل ��ك على الرغم من
�أن جذورها وحمركاتها لي�ست جديدة؟
تكم ��ن الإجاب ��ة يف من ��ط العالق ��ة التبادلية
التي جتمع ��ه بالقاعدة ال�ش ��عبية املحرومة.
فه ��ي عالق ��ة ال تتيح لأي منهما �أن يت�ص ��رف
– �س ��يكولوجي ًا -مبعزل عن الآخر� ،أي �أن
كليهم ��ا ميار�س يف الآخ ��ر ت�أثري ًا مماث ًال يف
الق ��وة� ،إذ يتخ ��ذ الزعي ��م قرارات ��ه وخططه
وخطابات ��ه بت�أثري املواقف ال�ض ��اغطة عليه
م ��ن الأتباع الذي ��ن ينتظرون من ��ه �أن يكون
ملبي� � ًا لتوقعاته ��م يف ا�س�ت�رجاع الع ��دل
والكرام ��ة والأم ��ن ،م ��ا دام ��وا ق ��د منح ��وه
تفوي�ض� � ًا بالقدا�س ��ة� .إن ��ه يح ��رك جماهريه
لأنها تري ��ده �أن يحركها .لكن يف النهاية هو

من يتب ُع دواف َعها مو�ضوعي ًا ،ليكون زعي َمها
ذاتي ًا ،ولي�س العك�س.
فاجلماه�ي�ر ال�ص ��درية بات ��ت الي ��وم اك�ث�ر
�إحباط� � ًا بع ��د �أن كانت تتوق ��ع قطاف ًا لوعود
ال�صدر الإ�ص�ل�احية خالل ال�سنوات الثالثة
املا�ض ��ية الت ��ي �ش ��هدت ح ��راك ًا احتجاجي� � ًا
عميق ًا و�ص ��ل حد اقتحام املنطقة اخل�ض ��راء
ملرت�ي�ن وتق ��دمي ع�ش ��رات ال�ض ��حايا دون
ج ��دوى وا�ض ��حة .كم ��ا �إن اعتكاف ال�ص ��در
لعدة �ش ��هور ،وتراجع الر�ص ��يد ال�سيا�س ��ي
للتيار ب�س ��بب خفوت احل ��راك االحتجاجي،
وتلك�ؤ م�س�ي�رة حتالف "�سائرون" و�إخفاقه
الأدائ ��ي وتذبذبه الهويات ��ي دون تقدمي �أي
مكت�س ��بات باحلد الأدن ��ى للجمهور املرتقب
للتغيري ،قد رفع من درجة الوعي باحلرمان
واحليف لدى ذلك اجلمهور ،وما يرافق ذلك
يف الع ��ادة م ��ن �س ��خونة م�ش ��اعر اال�س ��تياء
الناجت ��ة ع ��ن املقارن ��ة العقلي ��ة ب�ي�ن نخ ��ب
�صدرية ت�س ��تثمر ماليينها يف بناء املوالت،
وب�ي�ن مقهوري ��ن �ص ��دريني يتكد�س ��ون يف
الع�شوائيات و�أحزمة الفقر.
فال�س ��يد مقت ��دى مل يفع ��ل �أكرث م ��ن �أن يتبع
دواف� � َع جمهوره قبل �أن تتم ��رد تلك الدوافع
يف م�س ��ارات ان�ش ��قاقية .فق ��د ا�ست�ش ��عر يف
حلظ ��ة احتدام هذا اجلمهور� ،أن الر�أ�س ��مال
الدين ��ي /االجتماع ��ي ل� �ـ "�آل ال�ص ��در" بات
مهدد ًا م ��ا مل يُعاد االعتبار لكربياء اجلمهور
املح ��روم يف ث� ��أره الطبق ��ي م ��ن ال�ش ��رائح
الزبائني ��ة الت ��ي �أفرزها التيار يف م�س�ي�رته
ال�سيا�س ��ية املتقلبة بني املعار�ضة وال�سلطة.
كما ا�ست�ش ��عر �أن هذه ال�ش ��رائح باتت تعتقد
�ض ��من ًا �أن �ش ��رعيتها �أقوى من �شرعية زعيم
التي ��ار نف�س ��ه� ،إذ �أن م�ص ��احلها الذاتي ��ة
املتج ��ذرة متنحه ��ا وهم� � ًا عقائدي� � ًا وحت ��ى
�أخالقي ًا �إ�سمه "ال�شرعية" تربر فيه مكا�سبها
غري القابلة للم�ساءلة �أو االنتقا�ص.
م ��ن هنا لعل ��ه ارت�أى ب�أنها اللحظة املنا�س ��بة
– حتى و�إنْ جاءت مت�أخرة -لإعادة تعريف
هوي ��ة التي ��ار م ��ن جدي ��د ،بو�ص ��فه حرك ��ة
اجتماعية /دينية� /سيا�س ��ية لتعبئة جمهور
املقهورين ال�ص ��انعني لتل ��ك الهوية ،دون �أن
يتوهم �أن ت�ص ��فية احل�ساب مع مراكز ف�ساد
حالي ��ة يف تي ��اره – عنفي� � ًا �أو �س ��لمي ًا -ل ��ن
يوفر �ضمان ًا لعدم تكيفها مع موجة امل�ساءلة
احلالي ��ة� ،أو لع ��دم ظه ��ور مراك ��ز �أخ ��رى
م�ستقب ًال.

الوظيفة العامة الن املوظف يطبق الت�ش ��ريعات
وهي اختيارات اقت�ص ��ادية واجتماعية حتكمها
وح ��دة الر�ؤي ��ا ال�سيا�س ��ية للقي ��ادة) ويذك ��ر �إن
اغلب الت�شريعات التي �صدرت من جمل�س قيادة
الث ��ورة املنح ��ل قد ر�س ��خت ه ��ذه النظ ��رة حتى
امتد الأمر �إىل جعل الطاعة �إىل �ش ��خ�ص احلاكم
ولي�س �إىل �سلطة الدولة  ،ومن �أثار هذه التبعات
التي انعك�ست على العمل الق�ضائي ما يتعلق يف
بع�ض قرارات حمكم ��ة التمييز الواجبة الإتباع
ب� ��أن جتعل من القا�ض ��ي الذي ي�ص ��در قرار على
وفق اجتهاده وال يتفق مع االجتهاد ال�س ��ائر يف
حمكم ��ة التمييز بان يلتزم ب�إتب ��اع قرار النق�ض
وجوب� � ًا حت ��ى لو كان غري مقتنع ب ��ه وعلى وفق
حكم املواد ( 215و  )216من قانون املرافعات
املدني ��ة رق ��م  83ل�س ��نة  1969املع ��دل ،و هذا
يقودن ��ا �إىل مفه ��وم التبعية التي تقيد القا�ض ��ي
وجتع ��ل من ��ه منف ��ذ ًا ال مطبق� � ًا حت ��ى وان كانت
يف بع� ��ض جزيئ ��ات العم ��ل الق�ض ��ائي لأنه ��ا ال
حتيل الدعوى �إىل قا�ض ��ي �آخر لإتباع ما تريده
الهيئة التمييزية و�إمنا �إىل ذات القا�ضي ويجرب
على �إ�ص ��دار ما مل يقتن ��ع به ،وكما �أ�س ��لفت فان

هذه م ��ن ثمار النظ ��رة �إىل الوظيفة التي وردت
م ��ن قوان�ي�ن الروم ��ان والإغريق عرب الت�ش ��ريع
الفرن�سي ،لذلك �أرى ان التبعية �سواء كانت على
م�س ��توى الوظيفة �أو على امل�ستوى االجتماعية
ف�إنها �إ�ض ��عاف للإن�سان كما �أ�شار �إىل ذلك *جان
جاك رو�س ��و* بكلمته التي ت�صدرت عنوان هذه
الورقة والتي �ضمنها يف كتابه املو�سوم ( خطاب
يف �أ�ص ��ل التفاوت ويف �أ�س�سه بني الب�شر) ويف
الوق ��ت الراه ��ن وجدن ��ا �إن التبعي ��ة يف العم ��ل
ال�سيا�س ��ي جتاوز حد التبعية الوظيفية الفكرية
�إىل م�ستوى اال�ستعباد وي�شري *رو�سو* �إىل �إن
روابط اال�س ��تعباد مل تن�ش� ��أ �إال من تبعية بع�ض
الب�ش ��ر �إىل البع� ��ض الآخ ��ر ،ولرمب ��ا يف الأي ��ام
القليلة املا�ض ��ية الحظن ��ا �إن بع�ض الأ�ش ��خا�ص
ومهم يف موقع امل�س�ؤولية ال�سيا�سية والوظيفية
يزعم ��ون �إنه ��م �أتباع لن ��وع معني م ��ن الفكر او
الأ�ش ��خا�ص او االجت ��اه ،لك ��ن م ��ا قام ��وا به هو
ابعد من التبعية ،التي بالأ�ص ��ل ت�ضعفهم ،و�إمنا
انحدروا ب�إ�ضعاف �أنف�سهم �إىل واقع اال�ستعباد،
ف�أ�صبحوا يتفنون يف �إذالل �أنف�سهم و�أمام امللأ،
�أما فيما يتعلق بعن ��وان هذه الورقة و�أثره على

الأداء الوظيف ��ي وهو ذاته م ��ا يطلق عليه الأداء
احلكوم ��ي ،فان وجود هذه التبعية التي انتقلت
من تبعية الوظيفة العامة �إىل تبعية الرئي�س او
الزعي ��م او القائ ��د او الكتل ��ة او �أي عنوان �أخر،
ق ��د اث ��رت على الناجت املتح�ص ��ل من ذل ��ك الأداء
فانح ��رف ب�س ��يل الأم ��وال واملناف ��ع �إىل جيوب
م ��ن يتبعونهم ولي� ��س �إىل م�ص ��ارفها القانونية
يف خدم ��ة العامة ،وقد يعل ��ل البع�ض بان ه�ؤالء
لي�س ��وا مبخل�ص�ي�ن يف تبعيته ��م �إىل زعمائه ��م
و�إمن ��ا لأنه ��م منتفع ��ون م ��ن ه ��ذه التبعي ��ة� ،أنا
اتفق مع هذا الر�أي لكن ما يحميهم من م�س ��اءلة
ال�ش ��عب هو احلماية الت ��ي يوفرها من �أعلنت له
التبعية ،وما تلك �إال �صورة من �صور اال�ستعباد
للأهواء وال�ش ��هوات املادية ،ويف اخلتام �أمتنى
�أن تنتف�ض ال�س ��لطة الت�شريعية على نف�سها وان
تتحرر من التبعي ��ة وتنتقل �إىل حرية الر�أي يف
االختيار يف عملها الت�شريعي والرقابي و�إنتاج
قوانني تكر�س مبد�أ احلرية يف العمل واالختيار
الن اغل ��ب ما يتعر�ض ل ��ه البلد من �آفات �س ��ببها
القوان�ي�ن والت�ش ��ريعات الت ��ي �ص ��درت يف ظ ��ل
فكرة التبعية ولي�س االبتكار يف الأداء.

نافذة من موسكو

هل العراق ينظر ب�شراء �أنظمة �أ�س 400

على غرار تركيا؟

مل حت ��دد حكوم ��ة ع ��ادل مه ��دي ،الت ��ي مل ي�س ��تكمل
قوامه ��ا حلد الآن� ،أولوياته ��ا ب�صورة وا�ضحة ،ومل
تن�ش ��ر برناجم ��ا مفهوم ��ا خلطواتها القادم ��ة ،و�أين
�س�ت�ركز يف �أن�شطتها ،وما منزلة الدفاع الوطني يف
حتركاته ��ا ،وكيف �س ��تتعامل معه يف ظ ��ل الظروف
امل�ض ��طربة الت ��ي تخيم عل ��ى املنطقة ،وال عن �س ��بل
مواجه ��ة التحدي ��ات الداخلية ،والتغل ��ب على الفقر
والبطالة وت�أمني الكهرباء والرعاية ال�ص ��حية و�أمن
و�س�ل�امة املواط ��ن و�إط�ل�اق الطاقات االقت�ص ��ادية.
يف غ�ض ��ون ذلك ترتدد يف و�س ��ائل الإعالم الرو�سية
ت�صريحات جلهات متناق�ضة تن�سبها جلهات عراقية
ورو�سية عن نية العراق ا�سترياد منظومة الدفاعات
اجلوي ��ة الرو�س ��ية ال�ش ��هرية �أ� ��س ـ  ،400وه ��ل �إن
العراق فع ًال بحاجة ملثل هذه الأنظمة باهظة الثمن،
وهل لدية الكادر الكفوء لإدارتها؟
و�ض ��من هذا ال�س ��ياق قال �س ��فري جمهوري ��ة العراق
لدى و�سيا االحتادية حيدر من�صور هادي� :إن بغداد
مل تق ��رر بع ��د �ش ��راء �ص ��واريخ  S-400الرو�س ��ية.
يف الوقت نف�س ��ه  ،و�ص ��ف رغبة احلكوم ��ة العراقية
االفرتا�ض ��ية ب�ش ��راء  " S-400ب�أنه "�ش� ��أن �سيادي
للع ��راق" .ووفقا لتقارير و�س ��ائل الإع�ل�ام ،فان هذا
ه ��و بيانه ال�ص ��حيح .ففي وق ��ت �س ��ابق ،كتبت عدد
من و�س ��ائل الإعالم الرو�س ��ية ،على نحو وا�سع� ،أن
الدبلوما�سي حتدث عن ا�ستعداد العراق ل�شراء هذه
الأنظمة.
ووف ًق ��ا لتقري ��ر وكالة �أنباء" "ريا نوفو�س ��تي" ف�أن
كلم ��ات �س ��فري العراق يف مو�س ��كو ،حيدر من�ص ��ور
هادي ،حول نية العراق �ش ��راء  S-400من رو�س ��يا
قد ُترجمت ب�ش ��كل غري �ص ��حيح ،واعت ��ذرت الوكالة
عن خط�أ الرتجمة ،وحذفت النب�أ ب�ص ��يغته املن�شورة
 .ووف ًقا للوكالة� ،إنه قال :ال يوجد قرار ب�ش�أن اقتناء
العراق لهذا النظام ال�ص ��اروخي امل�ض ��اد للطائرات.
كما و�صف الدبلوما�سي القرار االفرتا�ضي للحكومة
العراقية ب�شراء هذه الأنظمة باعتباره "�ش�أن �سيادي
للعراق"  ،ح�سب احتياجاتها.
و يف ال�س ��ابق ن�س ��بت و�س ��ائل �أع�ل�ام ت�ص ��ريحات
للدبلوما�س ��ي يف م�ؤمت ��ر �ص ��حفي عق ��ب االجتم ��اع
الثام ��ن للجن ��ة احلكومي ��ة الدولية الرو�س ��ية حول
التعاون التجاري واالقت�ص ��ادي والعلمي والتقني،
وال ��ذي عق ��د يف بغ ��داد يوم ��ي  23و  25ني�س ��ان
املا�ض ��ي .و�ش ��ارك فيه م ��ن اجلانب الرو�س ��ي نائب
رئي� ��س ال ��وزراء يوري بوري�س ��وف  ،الذي ي�ش ��رف
على جممع �ص ��ناعة الدفاع  ،ق ��ال فيها" :فيما يتعلق
ب�أنظم ��ة الدفاع اجلوي ،اتخ ��ذت احلكومة العراقية
قرار ًا� ،إنها تريد �ش ��راء  ." S-400يف الوقت نف�س ��ه
� ،أو�ض ��ح ال�س ��فري �أن ��ه ال توجد اتفاق ��ات حمددة مع
رو�س ��يا بع ��د ،وحول م�س� ��ألة وجود خماط ��ر من �أن
تطلب الواليات املتحدة من العراق رف�ض ال�ص ��فقة،
�أج ��اب� :إن هناك قنوات دبلوما�س ��ية منا�س ��بة لذلك.
ووفق� � ًا ملا نقل ��ت عنه� :إن التعاون الع�س ��كري التقني
ب�ي�ن مو�س ��كو وبغ ��داد ،يف الوق ��ت الراه ��ن �آخ ��ذ
بالت�صاعد على نحو مطرد
 S-400هي �أنظمة الدفاع اجلوي الرو�س ��ية بعيدة
املدى ومتو�سطة املدى .وذكرت  CNBCيف �شهر
ت�ش ��رين الثاين من العام املا�ض ��ي ،نق ًال عن م�صادر،
قال ��ت �أنه ��ا قريبة م ��ن اال�س ��تخبارات الأمريكية� :أن
الع ��راق �ض ��من جمموع ��ة م ��ن دول ت�ش ��مل اجلزائر

د .فالح احلمـراين

وفيتنام وم�صر وقطر واملغرب وال�سعودية تناق�ش
�إمكاني ��ة �ش ��راء املنظوم ��ات الدفاعي ��ة املحدث ��ة .يف
الوقت نف�س ��ه  ،حذرت هيذر نويرت املتحدثة با�س ��م
وزارة اخلارجي ��ة الأمريكي ��ة يف �آب املا�ض ��ي ع ��ن
احتم ��ال فر� ��ض وا�ش ��نطن عقوب ��ات عل ��ى دول يف
جمي ��ع �أنحاء العامل �ستح�ص ��ل على �أنظمة �أ�س 400
الرو�سية.
وق ��ال نائ ��ب مدي ��ر "مركز حتلي ��ل جتارة الأ�س ��لحة
العاملي ��ة" فالدميري �ش ��فاريف " �إن العراق ا�ش�ت�رى
بالفع ��ل �أ�س ��لحة م ��ن رو�س ��يا  ،و�ست�س ��اعده انظمة
 S-400على �ضمان دفاع موثوق عن جماله اجلوي.
فالبالد تقع يف منطقة غري م�ستقرة ،جماورة لإيران
التي ميكن �أن ت�ص ��بح ب�ؤرة للتوتر ب�سبب املواجهة
مع الواليات املتحدة ،وال تبعد كثريا عن باك�س ��تان،
الت ��ي تعاين � ً
أي�ض ��ا من م�ش ��اكل ع ��دم اال�س ��تقرار".
و�أ�ض ��اف "على ما يبدو � ،إن العراق ميتلك الو�سائل
املالية لإبرام مثل هذه ال�ص ��فقة ،خا�ص ��ة بالنظر �إىل
�أنه ا�شرتى بالفعل �أ�س ��لحة من رو�سيا .لكن امل�شكلة
قد تن�ش� ��أ ب�سبب احتجاج الأمريكيني ،على الرغم من
�أننا �إذا انطلقنا من ت�ص ��ريحات ال�س ��فري يف ني�سان
املا�ض ��ي ،فقد قررت احلكومة العراقية بالفعل �شراء
 C-400و�س ��تتخذ اخلط ��وات الالزم ��ة لتنفي ��ذه".
ويرى اخلبري �أن الواليات املتحدة يف هذه احلالة لن
تربح يف حال حظر العراق مبا�شرة من �إمتام �صفقة
مع رو�س ��يا .وميك ��ن �أن يحدث ذلك بنف� ��س الطريقة
م ��ع الهن ��د ،الت ��ي ٌتع ��د م�ش�ت�ري رئي�س � ً�ي للأ�س ��لحة
الأمريكي ��ة ،لذل ��ك مل توقفه ��ا الوالي ��ات املتحدة عن
�شراء الأ�س ��لحة يف رو�سيا ،حتى ال تتفاقم العالقات
وال تفقد �س ��وق الهند .العراق �أي�ض� � ًا م�ش�ت�ر رئي�سي
للأ�س ��لحة الأمريكي ��ة� :إ�ض ��اف ًة �إىل ذل ��ك  ،فه ��و لي�س
ع�ضو يف الناتو ،على عك�س تركيا .مو�ضحا " جتدر
الإ�ش ��ارة �إىل �إنن ��ا يف هذه املرحل ��ة نتحدث فقط عن
بيان ال�س ��فري ،وينبغ ��ي معاملته بعناي ��ة فائقة .نعم
 ،مثل هذا االهتمام ب�أ�س ��لحتنا يعزز �ص ��ورته ،ولكن
فقط الوقت �سيك�شف عما �إذا كان �سيتم �إبرام �صفقة
ب�ش�أن  S-400مع العراق".
ويعود �س ��خط اجلان ��ب الأمريكي �إىل �ش ��راء تركيا

لأنظم ��ة الدف ��اع اجل ��وي ه ��ذه .فف ��ي كان ��ون الأول
 ،2017وقع ��ت مو�س ��كو اتفاقي ��ة مع �أنق ��رة لتزويد
تركي ��ا ب�أربعة �أق�س ��ام من هذه املجمعات .و�أو�ض ��ح
رئي� ��س "�ش ��ركة رو�س ��تيخ" �س�ي�رجي ت�ش ��يمزوف
ل�ص ��حيفة كومري�س ��انت �أن قيم ��ة العق ��د بلغ ��ت 2.5
مليار دوالر ،عالوة على ذلك  ،قام قر�ض من رو�س ��يا
بتغطية  55٪من الكلفة.
وعار�ض ��ت وا�ش ��نطن ب�ش ��دة ه ��ذا الق ��رار الرتك ��ي.
وبررت موقفها بخطر ال�ص ��فقة الرو�س ��ية /الرتكية
عل ��ى حل ��ف �ش ��مال الأطل�س ��ي .وع�ب�ر عن مث ��ل هذا
ال ��ر�أي ،على وج ��ه اخل�ص ��و�ص  ،قائد �س�ل�اح اجلو
الأمريك ��ي يف �أوروب ��ا و�إفريقي ��ا ،اجل�ن�رال ت ��ود
وال�ت�رز ،الذي قال� :إذا ح�ص ��لت �أنقرة على �أ�س ��لحة
ي�ستخدمها "خ�ص ��وم معروفون" حللف الناتو ،ف�إن
الط ��رف الذي و�ض ��ع �أنظمة � S-400س ��يكون قاد ًرا
عل ��ى درا�س ��ة عمل الطائ ��رات املقاتل ��ة الأمريكية من
طراز  F-35وخ�صائ�صها التقنية.
ثم �أكد م�ص ��در يف وزارة اخلارجي ��ة الرتكية لوكالة
�أنباء تا�س� :إن �أنقرة "�ست�س ��تخدم  C-400ب�ش ��كل
م�س ��تقل عن �أنظمة النات ��و ،وكذلك بطريقة ت�ض ��من
احلفاظ على املعلومات احل�سا�سة حول ."F-35
ومع ذلك ،ت�س ��تمر العالق ��ات بني الوالي ��ات املتحدة
وتركيا يف هذا ال�ص ��دد يف االرتفاع ،و�أعلن اجلانب
الأمريك ��ي بالفع ��ل بحزم ا�س ��تعداده لرف� ��ض تزويد
تركي ��ا باملقاتل�ي�ن الأمريكي�ي�ن كعقوب ��ة على �ش ��راء
الأ�سلحة الرو�سية.
يف نهاي ��ة �أبريل � ،أخرب ال�س ��يناتور الأمريكي بوب
مينيندي ��ز قن ��اة يوروني ��وز التلفزيوني ��ة �إن ��ه �إذا
ح�ص ��لت تركيا على نظ ��ام الدفاع اجلوي الرو�س ��ي
 ، S-400ف�س ��تفر�ض عليها عقوبات خطرية� ،ستتبع
ذل ��ك .وح�س ��ب قول ��ه � :إذا مت �ش ��راء تل ��ك الأنظمة ،
ف�سيرتتب على ذلك �أو ًال عقوبات وفق ًا للقانون الذي
اقرتحت ��ه �أنا ،وثاني� � ًا ،لن يك ��ون لدى تركي ��ا مطلق ًا
مقات�ل�ات من ط ��راز  F-35بجوار نظ ��ام .C-400
ه ��ذا غ�ي�ر مقب ��ول ولي� ��س م ��ن امل�ص ��لحة الوطني ��ة
للوالي ��ات املتح ��دة .و�أ�ض ��اف :هذا �أمر غ�ي�ر مقبول
حللفائنا ويتعار�ض مع حلف الناتو وحلفائنا الذين
ا�شرتوا الطائرة  .F-35هذه اخلطوة ت�أخذنا بعيد ًا
عن الإجم ��اع يف الناتو .لذا نعم  ،لن يتم بيع طائرة
 F-35واحدة �إىل تركيا �إذا ح�ص ��لت على ، S-400
".ووفق ًا له  ،ف�إن وا�ش ��نطن لديها بالفعل قائمة من
حوايل ثماين عقوبات تنتظرها �أنقرة �إذا مل تتنازل
ع ��ن طائرة .C-400ومن بني هذه التدابري � ،أ�ش ��ار
�إىل قيود الت�ص ��دير .والحظ ال�سناتور �أي�ض ًا وجود
�أدوات مالي ��ة "قوي ��ة ج� �دًا" ،مثل القيود املفرو�ض ��ة
عل ��ى �إبرام �أي �ص ��فقة مالية مع البن ��وك الأمريكية.
وقال ال�سيا�س ��ي" :هن ��اك قائمة من ثم ��اين عقوبات
 ،يخت ��ار الرئي� ��س الأمريكي خم�س ��ة منه ��ا  ،وفق ًا ملا
يقت�ضيه القانون".
وم ��ع ذلك  ،ف�إن مثل هذه التهدي ��دات ال تخيف تركيا
و�إنه ��ا واثق ��ة يف قراره ��ا .ووفق ��ا لرئي� ��س وزارة
اخلارجي ��ة الرتكي ��ة ف�إن �أنق ��رة ،ويف حال رف�ض ��ت
الوالي ��ات املتح ��دة تزويده ��ا ب  ، F-35م�س ��تعدة
ل�ش ��راء مقات�ل�ات م ��ن دول �أخرى .هن ��اك طائرة من
ط ��راز  ، F-35وهن ��اك طائرة رو�س ��ية ال�ص ��نع� .إذا
ف�ش ��لت تركيا يف �ش ��راء طراز  ، F-35ف�سوف تقوم
ب�شراء طائرات مماثلة من دول �أخرى.
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حين تنتف�ض الق�صيدة على الم�سكوت عنه ..في ((روزنامة
كــاظـــم الـحـجـــاج

))

د .نادية هناوي

من المالمح الفنية في ق�صيدة
( رزنامة) لل�شاعر كاظم
الحجاج� ،إنها تقوم على �إعالء
�صوت المتكلم جمع ًا وافراداً،
مقابل تهمي�ش المجموع الغائب
والمخاطب .وفي ذلك لمحة
فكرية تنا�صر ال�صوت المتتف�ض
الذي ال يهادن الآخر وال يخ�شاه
لأنه في نظره قد يكون ملغي ًا
وربما ثانوي ًا .وهذا ما يجعل
ن�سبة البوح والإعالن عالية
فتبدو �صادمة ومحر�ضة ولي�ست
امتثالية.
وت�سخر الق�صيدة من الواقع
والتاريخ الذي ال ي�ستدعيه
ال�شاعر لأجل �إحيائه؛ بل �إعادة
كتابته متخذاً من ذلك معبراً
�شعري ًا لالنتفا�ض والتحري�ض
والنقمة �ساخراً من �أ�صحاب
القرار الذين اعتلوا كرا�سي
الحكم في العراق.
ويكلف ال�شاعر مجموع ال�ساردين
المتكلمين ب�ضمير الـ(نا)
ب�سرد الحكاية التاريخية التي
فيها يخت�صر ال�شاعر تاريخ
العراق الحديث والمعا�صر
جاعال ال�ساردين ال غائبين وال
مخاطبين ،لأن ذلك ينفي عنهم
�صفة التمركز و�سمة التحري�ض.

�إن املجموع املتكلم هنا هو الأ�صل واملحور
وهو املتبوع ال التابع وبهذا تتوكد ال�سمة
ما بع ��د احلداثية لهذه الق�صي ��دة التي من
�أه ��م ميزاتها �إنه ��ا انفتاحي ��ة ال تتربم من
احلدود ب�ي�ن الأجنا�س االدبية وتتوق اىل
التداخ ��ل واالندم ��اج كانعكا� ��س للتع ��ومل
ال ��ذي �شم ��ل خمتل ��ف املج ��االت .وهك ��ذا
تنف ��ر الق�صيدة م ��ن احلداثة وتتعاىل على
ثوابته ��ا املركزية املعقلن ��ة باملنطق لتفكك
منظومته ��ا القيمي ��ة حاف ��رة يف املغي ��ب
واملهمل:
• عن حكام العراق :ال�سابقني وال�سارقني
والالحقني ..
�أم�س امتل ْكنا ثالثة ملوك  ..ال
�أكرث .
حت ��ى الر�ضي ��ع ل ��ن يتعب يف
ع َدّهم :
مل ��ك  .مل ��كان  .ث ��م " ..ك� � ٍ�ش
ملك"!
وثالثته ��م مل ميلكونا � ..أبد ًا
.
ب ��ل ه ��م مل يحم ��وا ثالثه ��م
ال�صغري مِ ن غدرنا !..
و�إذا كان ح ��كام الع ��راق
كثريين ع�ب�ر التاريخ ،ف�إن
ت�صنيفهم �سيتطلب حتديد ًا
زماني ًا( املا�ضي واحلا�ضر
وامل�ستقب ��ل) واملفارق ��ة
�أن املجم ��وع ال�س ��ارد مل
يق�صد الزمانية؛ بل ق�صد
�إع�ل�اء ال�سلب ��ي املهم� ��ش
عل ��ى مركزي ��ة الزم ��ان
فجعل الهام�ش الذي هو متدار
ومف�ض ��وح (ال�سرقة) ح ��ا ًال حمل املركزي،
وعم ��ل ح ��رف اجلر( ع ��ن) عل ��ى اخت�صار
املو�ضوعة ال�شعرية يف �إطارها التاريخي
م ��ن خالل ال�سرد ،وق ��د تركزت وجهة نظر
ال�س ��ارد ح ��ول ثنائية االمت�ل�اك /ال�سرقة.
وه ��ذا م ��ا جعل ��ه ق ��ادر ًا عل ��ى قل ��ب املركز
هام�ش� � ًا لتك ��ون الغلبة للمجم ��وع املتكلم.
و�أه ��م �سم ��ات ه ��ذه الغلب ��ة �أـ ��ن ارتفع ��ت
املف ��ردة املحكي ��ة لتك ��ون بفاعلي ��ة املفردة
ال�شعري ��ة( ك�ش ملك /اجلزمات املطاطية/
ابن الكلب� /ساب ��ع جار /حفاظات اطفالنا
 /جروا �صلوات )
وهذا يقارب االثيني ��وم الذي يخرج اللغة
ال�شعري ��ة م ��ن مركزيته ��ا الر�سمية لت�صري
هام�ش� � ًا ،فا�سح� � ًا املج ��ال للغ ��ة النرثي ��ة
اليومية لأن ت�س ��ود ،ومبا يجعل الواقعية
ال�ساخرة جارفة تكت�س ��ح املركزيات بقوة
كونه ��ا ال متي ��ز وال تخ�ص� ��ص ب ��ل تعم ��م
وب�شيوعي ��ة كلي ��ة .وم ��ن املل ��وك الثالث ��ة
اىل اجلمهوري�ي�ن الثالث ��ة الذي ��ن حكم ��وا
املجم ��وع ومل يتمكن ��وا م ��ن االحتم ��اء
من ��ه .وهذا معط ��ى مركزي في ��ه املجموع
لي� ��س واقع ًا حت ��ت رحمة احلاك ��م بل هذا
االخ�ي�ر هو الواقع حتت غدر املجموع وال

رحمته.
�أما اال�سلب ��ة بالنفي يف (مل �أره  /ال �أكرث/
لن يتع ��ب /مل ميلكونا /مل يحم ��وا) ف�إنها
�أ�سلب ��ة ايجابية �أو �إيج ��اب م�ؤ�سلب بازاء
ثنائي ��ة املرك ��ز /الهام� ��ش وبه ��ا حت ��ول
ال�سلبي �إىل موجب.
ولي�س يف حتول ال�سارد من �ضمري النحن
اىل �ضم�ي�ر الأنا ابتعاد ع ��ن املركزية كون
ال�سارد بالأنا يظل ي�ستدعي التاريخ �أي�ض ًا
حاف ��را يف م�سكوتات ��ه �ساخر ًا من ��ه مفكك ًا
ر�سمياته مبتدئ ًا باحل ��كام /امللوك الثالثة
ممازج ًا بني امل�ضادات (الهجري /امليالدي
والعاق ��ل /الالعاق ��ل نح ��ب /نك ��ره زار /
قتلن ��اه) ليك ��ون �آخرهم مغلوب� � ًا من خالل
التنا� ��ص التاريخي مع واقع ��ة �صفني وما
ب�ي�ن ثيمت ��ي (النجاح والر�س ��وب ) يتحدد
االخفاق:
وباال�شتغ ��ال ال�س ��ردي عل ��ى ال�ضمائ ��ر
يتحقق الت�شويق ويظ ��ل ال�سارد املجموع
ي�سرتج ��ع تاري ��خ العهد امللك ��ي فيقف عند
حدث اكت�شاف النفط �ساخر ًا منه بثنائية(
فوقنا/حتتن ��ا) ومهم�ش� � ًا مركزي ��ة لفظ ��ة
النف ��ط مبد ًال لها بلفظت ��ي( زفت وقري) يف
داللة على �سخرية املجموع املتكلم ،ناهيك
عن مركزيته التي جعلت ا�ستخراج النفط

ت�سا�ؤالت ملتهبة في رواية ( الأ�سرار )
للكاتبة ماري نيمييه
ترجمة :عدوية الهاليل

م�سل ومبتكر ،تعمل
�ضمن �سيناريو
ٍ
الروائية ماري نيمييه على جمع
الأ�سرار الخفية لعدد من الأ�شخا�ص-
ن�ساء ورجال من كل الأعمار–
حيث تجمع تواريخ واعترافات
وت�صريحات و�أوهام متنوعة..
وحيث تتالحق الأ�سرار على مدى
ف�صول الرواية وتنتهي بت�شكيل
م�شهد مذهل حول الطبيعة الب�شرية
في رواية فريدة من نوعها ومبهرة..

للوهل ��ة االوىل ،يك ��ون الأم ��ر مث�ي� ً
را
للف�ض ��ول ،ومع تتابع الق�ص� ��ص  ،ي�صبح
الق ��ارئ �أ�س�ي� ً
را للرواي ��ة ويج ��د نف�س ��ه
�ضمن اللعب ��ة مامينحه فر�صة للتفكري يف
مايكون علي ��ه النا�س ..ميكن ��ه �أن ينزعج
من �صاحبة متج ��ر ت�ضيف كمرثى فا�سدة
لب�ضاعته ��ا� ،أو يتعاط ��ف مع فت ��ى يوبخه
وال ��ده� ،أو ينقم على فت ��اة ت�سرق �سل�سلة
وت�ضعه ��ا يف حقيب ��ة املربي ��ة ليتم طردها
 ..قد يت�ساءل القارئ بعدها �إن كنا جميع ًا
هكذا وقد يبد�أ بالت�سا�ؤل  " :من �أنا ؟ " ..
يف الكت ��اب  ،جن ��د اجلمي ��ع – ب�ضمنه ��م
الكاتب ��ة – يعرتف ��ون ب�أ�سراره ��م املثرية

لال�شمئزاز  ،لكنها احلياة كما هي – مثلما
تق ��ول الكاتبة – التي حت ��اول �أن تتناول
بداي ��ات احلياة بكل نقائها وطهارتها .لقد
جمعت م ��اري نيمييه وخالل �ست ��ة �أ�شهر
�أ�سرار العديد من املتطوعني عن حلظاتهم
احلزين ��ة �أو الطريفة يف حياتهم و ّ
مت ذلك
ب�شكل �شفوي �أو عرب الربيد الألكرتوين ،
وبهذه الطريقة ح�صلت نيمييه على �أفكار
غري مباحة وخماوف مدفونة يف الأعماق
..ويف كل م�س ��اء  ،كان ��ت تعي ��د ق ��راءة
و�سم ��اع املحادثات كما ت�ستمد الكثري مما
ّ
مت خزنه يف ذاكرتها ..
وت ��رى نيميي ��ه �إن الكات ��ب ي�شب ��ه قطع ��ة

اال�سفنج لأنه ميت�ص املعلومات وي�ستلهم
الأف ��كار م ��ن حميط ��ه ..من ال�ش ��ارع ومن
و�سائ ��ل الإع�ل�ام لك ��ن مافعلت ��ه كان �أق ��ل
ع�شوائية و�أك�ث�ر منهجية فكانت النتيجة
مذهل ��ة ..وت�ض ��م حكايات نيميي ��ه �ألفاظ ًا
نابي ��ة وتفاهات ومعان ��اة وذكريات م�ؤملة
ومزعج ��ة  ،كما جند فيها الن ��دم والأ�سف
والأحالم وال�شع ��ور بالذنب والت�شوي�ش
والتخي�ل�ات اجلن�سي ��ة والرغبة يف القتل
!!
والي�ش ��كل عدد االعرتاف ��ات ب�ضعة �أ�سطر
بينما يحتل البع�ض الآخر �صفحات كاملة
وم�ؤث ��رة �أحيان� � ًا وغالب ًا مث�ي�رة لالهتمام
ون ��ادر ًا ماتك ��ون ممل ��ة ..وم ��ن كل ه ��ذه
اخللطة �سيكون القارئ قادر ًا على الت�أمل
ح ��ول ه ��ذه العملية م ��ن الإب ��داع الأدبي
و�سيحاول اخرتاق م�ساحة امل�صداقية يف
ال�شهادات وكيفية تف�سري الكاتبة لها ..
ح�صل ��ت الكاتب ��ة الفرن�سي ��ة عل ��ى جائزة
ميدي�سي للأدب ع ��ام  ، 2004عن روايتها
احلزين ��ة وامل�ؤمل ��ة ( ملك ��ة ال�صمت) وهي
�أح ��د �أه ��م اجلوائ ��ز الأدبي ��ة الكربى يف
فرن�سا  ،وق ��د �س ��ردت يف الرواية ق�صتها
ال�شخ�صي ��ة وق�ص ��ة والده ��ا الكات ��ب
الفرن�سي ال�شه�ي�ر روجيه نيمييه �صاحب
رواي ��ة ( فار� ��س اخليال ��ة الأزرق) ال ��ذي
تويف يف حادثة �سري وه ��و يف ال�ساد�سة
والثالثني من عم ��ره ..وقد فجرت نيمييه
يف رواية ( ملك ��ة ال�صمت ) �أي�ض ًا براكني
ملتهب ��ة من الأ�سئلة كما فعلت يف روايتها
الأخرية ( الأ�س ��رار) ال�صادرة م�ؤخر ًا عن
دار غاليمار للن�شر ..

هام�ش ًا م�ؤ�سلب ًا بالتدين وال�سواد والتعبيد
والعبودية وهذا ما حقق للن�ص مزيد ًا من
االدها� ��ش مع اال�سته ��زاء .ولأن التوظيف
ال�س ��ردي يتطل ��ب ا�ستثم ��ار ًا لتقانات فنية
�أخ ��رى غ�ي�ر املفارق ��ة لذلك وظ ��ف ال�شاعر
التنا� ��ص واملنتج ��ة واملونولوج واحلوار
احل ��ر غ�ي�ر املبا�ش ��ر وامل�شهدية ،ث ��م يعود
ال�س ��رد اىل املا�ض ��ي جم ��دد ًا لي�ستكم ��ل
تاريخية االح ��داث فمع ا�ستخ ��راج النفط
ت�أتي االطم ��اع الب�س ��ة رداء تب�شريي ًا تارة
وا�ستحواذي ًا تارة �أخرى وتنقلب مركزية
الغن ��ى بالنف ��ط اىل هام�شي ��ة املجاع ��ة
واليت ��م .وهك ��ذا جتم ��ع مفارق ��ة املرك ��ز /
الهام�ش الواقعية بالهزل:
وم ��ع امللك�ي�ن الث ��اين والأخ�ي�ر ؛ كان ��ت
منظم ��ات الث ��واب امل�سيحية ت ��وزع علينا
ك�س ��وة ال�شت ��اء يف ال�صي ��ف  .وع�صب ��ة
الأمم تتث ��اوب علين ��ا بطح�ي�ن احلليب يف
املدار�س  ،مع كريات زيت احلوت "لتقوية
�إمياننا"! ،حالنا حال �أيتام �إفريقيا!..
ويقطع ال�سرد اال�سرتجاعي مب�شهد درامي
ي�س ��رده متكلم ف ��رد ،موجه� � ًا احلبكة نحو
الت�صاعد والت ��دومي باحلركة والرت�صد..
وباال�سرتج ��اع ب�ضم�ي�ر املجم ��وع املتكلم
�ست�س ��رد حقب ��ة تاريخية تالي ��ة تتمثل يف
احل ��كام اجلمهوري�ي�ن فيجده ��م ال�س ��ارد
ثالث ��ة �أي�ض ًا �أم ��ا رابعهم فال يذك ��ره معهم
لأنه متف ��رد ال ينطبق علي ��ه و�صف امللكية
وال اجلمهوري ��ة فال ه ��و ملك وال حاكم بل
زعي ��م م�ستعمال ال�س ��رد ب�ضم�ي�ر الأنا يف
�إ�ش ��ارة �إىل �أن ه ��ذا موق ��ف �إيديولوج ��ي
يتبن ��اه ال�س ��ارد بنف�س ��ه ع�ب�ر وجه ��ة نظر
�إيديولوجي ��ة حتم ��ل ت�ضادي ��ة جتم ��ع
املتناق�ض ��ات( طي ��ب /ال طي ��ب جمهوري/
ملك ��ي الرئي�س/الزعي ��م زفت/قتل احب /
�أك ��ره) وما متركز الع ��دد �سبعة وثالثة يف
البناء ال�شع ��ري �إال تعالق ميثولوجي يدل
عل ��ى ال ��والدة والبعث .ويطف ��ق املجموع
املتكل ��م باالكاذيب وي�ضي ��ق ذرعا باحليل
والد�سائ� ��س لذل ��ك كا�ش ��ف بالف ��اظ( غرفة
الن ��وم /مغلوب ��ون /كاف ��رون /الب�ستن ��ا

الداخلية)
وي�ص ��ل ال�سارد يف تتبع ��ه لتاريخ العراق
املعا�ص ��ر اىل مرحل ��ة التغي�ي�ر و�سق ��وط
لدكتاتورية بالعام  2003وقد و�صفه ب�أنه
العام ال�شهري ال ��ذي �شهد تغيري ًا جذري ًا به
تهر�أت املركزيات وانتع�شت املهم�شات.
وبالفا�ص ��ل امل�شه ��دي يت�صاع ��د م�ست ��وى
الدرامي ��ة وي�أتي ا�سم ماج ��د ال�شطي كلغز
�سيح ��ل يف خت ��ام البني ��ة ال�سردي ��ة لك ��ن
ال�سارد يتحول جم ��ددا من كونه جمموعا
متكلما �إىل �سارد فرد:
"قطع مربمج �آخر":
 ..ول�س ��وف �أتذك ��ر الآن املذي ��ع الكويت ��ي
ّ
ال�شط ��ي" ..و�س ��وف
الو�سي ��م "ماج ��د
ّ
تعرفون الحق ًا �أي�ض ًا ملاذا تذكرته..
وتتحول مركزية احلكام الآتني بعد برمير
اىل جم ��رد هوام� ��ش بتك ��رار الفعل( جاء)
لكن املفارقة �أن ال�سارد املجموع الذي كان
مرك ��ز ًا �سيتخل ��ى ع ��ن دوره ل�س ��ارد غائب
ع�ب�ر توظيف احلوارية الت ��ي تدعم البناء
ال�سردي .وتكون املفارقة �ساخرة بواقعية
املوت الذي �صار جمانا واحلياة التي بدت
ع�شوائي ��ة حت ��ى �أن �أ�شه ��ر الع�س ��ل جتيء
اىل جن ��ب �أ�شه ��ر الهجرة واملي�ل�اد ،وبعد
القط ��ع الو�صف ��ي يع ��ود ال�س ��ارد ب�ضمري
الأن ��ا مركزي� � ًا ا�سم ��ه �سوم ��ري وقبيلت ��ه
معروف ��ة بينم ��ا يغ ��دو كل ما ه ��و مركزي
من ا�سماء بل ��دان وحكومات و�شخ�صيات
�سيا�سي ��ة حملي ��ة وعربي ��ة وعاملي ��ة جمرد
هوام� ��ش ،ومن ث ��م يقطع ال�س ��رد بو�صف
�سيا�سي ميركز االره ��اب ويكا�شف فاعليه
مدين ��ا �إياه ��م مبفارق ��ة (احيان ��ا  /متاما )
و�سخرية(يدين /يب�صق):
اال�سالميون يدينون االرهاب �أحيان ًا .. ،
متام� � ًا مث ��ل م ��ن يب�ص ��ق عل ��ى نف�س ��ه يف
املر�آة!
ويع ��ود ال�س ��ارد ب�ضم�ي�ر الأن ��ا متعالي� � ًا
يف موق ��ع امل�ست�ش ��رف واملتنب ��ئ بالق ��ادم
بالفع ��ل امل�ضارع ( تات ��ي /ابقى� /أتظاهر
) ثائ ��ر ًا بنقمة واقعية جتم ��ع بني مركزية
التظاه ��ر مبعناه ��ا الراف� ��ض باالحت�ش ��اد
والتجمه ��ر والتجم ��ع و�سخ ��ط ال�سخرية
امل ��رة عرب التحديدي ��ن الزمانيني (ال�ساعة
اخلام�س ��ة ع�ص ��ر اجلمعة) وامل ��كاين ( من
داخل قربي..مع بع�ض الدفانني ال�شباب)
وينف ��رج االحت ��دام يف التحبيك مع القطع
بكلم ��ة( �أخ�ي� ً
را ) حي ��ث ال�س ��ارد مرك ��زي
ب�ضم�ي�ر الأن ��ا ي�ستعي ��د �أ�سم ��اء كان ق ��د
�أوردها ب�شكل عر�ض ��ي كلغز ..فيحلها هنا
ال�شط ��ي وماج ��د ّ
(ف� ��ؤاد ّ
ال�شط ��ي) موجها
نقده ال�ساخ ��ر مبفارقة( االحزاب � /سورة
االح ��زاب) (املاء الع ��ذب /اللق ��ب العذب)
( ن�ست ��ورد من عرعر) ولي�س ��ت البغية من
وراء ذل ��ك التحري�ض عل ��ى التاريخ وعدم
االمتث ��ال ل ��ه ح�س ��ب؛ و�إمن ��ا توكي ��د �أن
التاريخ �ص ��ار مفككا ومفتتا ،فيه املجموع
هو احلاكم والفاعل.

فوزي كرمي �صاحب
الف�ضائل املو�سيقية

ثائر �صالح
ان�سل ��ت اللحظ ��ة ال�شعرية من ب�ي�ن يدينا كت�س� � ّرب املاء ،فقد
غادرنا فجر اجلمعة املا�ضية ال�شاعر والناقد فوزي كرمي �إثر
�أزمة قلبية حادة .رحيل م�ؤمل ل�صديق قدمي ،وخ�سارة فادحة
�أ�صابتنا جميع ًا.
�أق ��ول �صديق قدمي ،فقد تعرف ��ت عليه يف بغداد قبل �أكرث من
�أربع�ي�ن عام ًا ،يف بيت ا�ست ��اذي الأديب الراح ��ل عبد الغني
اخلليل ��ي ،حيث تعرف ��ت اىل جانب فوزي عل ��ى ع�شرات من
ال�شع ��راء والكتاب والفنان�ي�ن والأكادميي�ي�ن .التقيته م ّرات
بعده ��ا ،حتى �أنني زرت البيت امل�ست�أجر الذي �شاركه �سوية
م ��ع �صديقني يف كرادة م ��رمي قرب قاعة اخلل ��د (وق�صة هذا
البي ��ت جتدونها يف ليلة الكابو�س من "مراعي ال�صبار" دار
امل ��دى  .)2015يف احلقيقة يكربين فوزي بعقد ون�صف من
ال�سنني ،رغم ذلك الفارق �أح�س�ست ب�أن حماوالتي ال�صحفية
الأوىل ،خا�ص ��ة فيما يتعلق باملو�سيقى� ،أثارت اهتمامه .وال
�أن�س ��ى ده�شته عندم ��ا علم ب�أنن ��ا� ،أ�صدقائي و�أن ��ا ،مهتمون
باملو�سيقى ب�شكل جاد.
غادرن ��ا العراق ،ه ��و اىل لندن و�أن ��ا اىل بوداب�ست .مل نلتق
بعدها �إال بني فرتات متباعدة ،لكني كنت �أ�شعر دوم ًا مب�شاعر
�صداقة غري مفتعلة ،غري متكلفة .التقيته بعد �سنوات طويلة
يف لن ��دن �صيف �سن ��ة  ،2002حي ��ث �أم�ضينا نه ��ار ًا �سوية.
�أخ ��ذين اىل مكتبات ��ه الأث�ي�رة لأ�شرتي بع� ��ض الكتب ،واىل
حمال بيع الت�سجيالت املو�سيقي ��ة فا�شرتيت ت�سجيل �أعمال
باخ الكاملة على الأورغن.
م ��ن اللقاءات التي ال تن�سى زيارته لبوداب�ست يف  2013يف
�صحب ��ة النا�شر ال�صديق خالد النا�ص ��ري والروائي الراحل
ها�شم العقابي ،وق�ضينا �أياما جميلة برفقة ال�صديقة اعتقال
الطائ ��ي .ثم التقيت ��ه يف ماملو قبل �سنت�ي�ن مبنا�سبة معر�ض
الكت ��اب الأول فيه ��ا عندما �أم�ضينا �سوي ��ة الكثري من الوقت
نح ��ن الغرباء يف هذه املدينة لنتحدث عن املو�سيقى والأدب
وخمتلف ال�ش�ؤون.
ف ��وزي كرمي م ّد املكتبة العربية بالكثري من الكتب الهامة يف
مو�ض ��وع املو�سيقى والنقد والت ��ذوق الفني ،مثل املو�سيقى
والت�صوف ،املو�سيقى والر�سم ،املو�سيقى والفل�سفة ،وقبلها
الف�ضائل املو�سيقية .كتاباته يف �أعمدته النقدية يف ال�صحف
املختلفة ،و�أ�شهرها ثياب االمرباطور ،تعك�س نظرته الثاقبة
جلوه ��ر املو�سيق ��ى وال�شع ��ر والفن ��ون وجدواه ��ا ،عمقه ��ا
الإن�ساين.
وداع ًا فوزي كرمي.

النب�ض الدرامي في رواية " خاتون بغداد"
�صفاء ال�صاحلي

في ع�شرة ف�صول تقع في ( � ) 363صفحة
ّ
يوظف الروائي العراقي المغترب الدكتور
�شاكر نوري فنه الروائي في رواية " خاتون
بغداد " في تعريف القارئ ب�شخ�صية " م�س
غيرترود بيل " م�ست�شارة المندوب ال�سامي
البريطاني بير�سي كوك�س في العراق ،
ال�شخ�صية التي ر�سمت م�ستقبل العراق
ال�سيا�سي ل�سنوات عديدة بعد االحتالل
البريطاني ،كما �أ�سهمت بتن�صيب الأمير
في�صل بن الح�سين ملك ًا على عر�ش العراق
 ،وت�أ�سي�س الدولة العراقية الحديثة عام
 ،1921ور�سم حدودها  ،ولعبت �أدواراً مختلفة
في ترتيب الحياة ال�سيا�سية بعد نهاية
الحرب العالمية الثانية .

الرواي ��ة �صادرة ع ��ن دار �سط ��ور للتوزيع والن�شر
 ،وحائ ��زة عل ��ى جائ ��زة كت ��ارا للرواي ��ة العربي ��ة
املن�شورة  ، 2017وهي الرواية التا�سعة يف قائمة
الأعم ��ال الروائية للكاتب بع ��د ( :نافذة العنكبوت
 ،ون ��زوة املوت ��ى  ،ودياال� ��س ب�ي�ن يدي ��ه  ،وكالب
كلكام�ش  ،واملنطقة اخل�ضراء  ،و�شامان  ،وجمانني
ب ��وكا  ،وجحي ��م الراهب )  .الرواي ��ة كما ورد على
غالفه ��ا ( ذات طع ��م خا� ��ص اعتمدت عل ��ى الوثائق
ولكنه ��ا لي�ست وثائقية  ،وال ت� ��ؤرخ بقدر ما تر�صد
ال�صراع املليء بالعواطف والأحا�سي�س لأ�سطورة
حي ��ة وامر�أة �إ�شكالية هي مِ � ��س غريترود بيل التي

�أ�صبحت جزء ًا من تاريخ العراق املعا�صر ) .
ا�ستط ��اع الكات ��ب بثقافت ��ه العاملي ��ة واملو�سوعي ��ة
متعك ��ز ًا �آ�صال ��ة موهبت ��ه و�سعة ع ��وامل خياله � ،أن
ي�ستدع ��ي ال�س�ي�رة ال�شخ�صية ل " م� ��س غريترود
بي ��ل " ،و جمل ��ة الوثائ ��ق احلقيقي ��ة الت ��ي كتبتها
�أو م ��ن َم ��ن عا�صرها يف تل ��ك الف�ت�رة  ،في�ستنطق
تاريخه ��ا ثم يطوعه ويزواج م ��ا بينه وبني الأدب ،
وكان الكات ��ب موفق ًا يف حتويل الوقائع التاريخية
الت ��ي جرت يف العراق منذ احل ��رب العاملية الأوىل
ع ��ام  1914حت ��ى االحت�ل�ال الأمريك ��ي لبغداد يف
 9ني�س ��ان  ، 2003اىل ن� ��ص �س ��ردي متجان� ��س ما
ب�ي�ن ال�سرد الروائي والوثائق ��ي املتنوع الأ�ساليب
والتقني ��ات  ،ومت�ش ��رب برحي ��ق التاري ��خ ومفع ��م
بعبقه ومثقل بروحه .

م ��ع بداي ��ة الف�ص ��ل الأول م ��ن الرواي ��ة بعن ��وان "
ال�سيدة الإجنليزية بحذائها ذي الكعب العايل "
ي�ستهل �شاكر نوري روايته بفعل درامي يحدد فيه
الزمان واملكان للأحداث :
( م ��رت مئ ُة عام  ،هذه ال ��دورة الكونية املخفية من
الزمن عل ��ى دخول الآن�س ��ة الإجنليزي ��ة  ،بحذائها
ذي الكع ��ب الع ��ايل وقبعته ��ا العري�ض ��ة  ،و�أزيائها
الباري�سي ��ة  ،وم�شيته ��ا املتبخ�ت�رة اىل بغ ��داد ،
منت�ص ��ر ًة ومظف ��ر ًة وفائ ��ز ًة  ،وق ��د �ألهب ��ت خي ��ال
البغداديني  ،وال تزال تثري ظم�أ ف�ضولهم�... ،ص١٠
).
�إ�سته�ل�ال �إبداعي يوقظ ف�ض ��ول املتلقي لي�صاحب
الكاتب يف رحلت ��ه واكتناه �أف ��كاره  ،و�سرب �أغوار
ال�شخ�صية املحورية الت ��ي قدمها بالعنوان املثري ،
تتداخل �أحداث الرواية ما بني املرا�سالت اخلا�صة
مل�س بيل  ،وخيبتها العاطفية ،والوثائق التاريخية
 ،والتقاري ��ر ال�صحفي ��ة الت ��ي كتب ��ت عنه ��ا  ،وم ��ن
�ست ��ة �شخ�صي ��ات مهوو�س ��ة بها  ،وم ��ن ف�ضاء هذه
التداخ�ل�ات التي ا�ستعارها الكات ��ب و�أعاد ت�أويلها
وف ��ق وجه ��ة نظ ��ره  ،جع ��ل ق ��ارئ �أ�س�ي�ر �أعجابه
بال�شخ�صية الرئي�سيّة يف الرواية من خالل �إظهار
الوج ��ه الإن�س ��اين والثق ��ايف دون �إب ��راز وجهه ��ا
اال�ستعماري  ،لق ��د �أ�ستجلى الكاتب التاريخ الآخر
امل�سك ��وت عن ��ه �أو التاريخ الذي �أغفل ��ه امل�ؤرخون
رب�أ م ��ن االيدلوجيات
�أو تف ��ادوه ع ْم ��د ًا  ،تاري ��خ م ّ
ال�سيا�سة و�أهوائها التي دوم ًا ما تركز �إ�شاراتها اىل
الو�ضع النف�س ��ي والثقايف واالقت�ص ��ادي امل�أزوم
الذي يخلفه اال�ستعمار ب�شكل عام  ،فنجح يف �إعادة
�شخ�صية " َم�س غريترود بيل" �إىل واجهة القراءة
 ،و�إعادة االعتبار لهذه ال�شخ�صية العبقرية الفريدة
املدفونة يف املق�ب�رة الربيطانية يف الباب ال�شرقي
ببغداد  .وعلى الرغم من االنتقاالت التاريخية يف
الرواية كان الكاتب موفق� � ًا جد ًا بجذب القارئ �إىل
داخ ��ل الرواية وتتبع �صفحاته ��ا و�أ�سره على مدار
�صفحات الكتاب حتى النهاية.
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اقــــرأ
تزوجت �شيوعي ًا

ع ��ن دار املدى� ،صدرت الرتجمة العربية لرواية الكاتب
الأمريك ��ي ال�شه�ي�ر فيلي ��ب روث " تزوج ��ت �شيوعي ًا"،
الت ��ي ي�صور فيها دمار رجل ناجح بفعل تواط�ؤ زوجته
م ��ع املكارثي�ي�ن الذين �أث ��اروا مناخ ًا �إرهابي� � ًا �سمح لهم
مبط ��اردة ال�شيوعيني واملتعاطف�ي�ن معهم يف الو�سطني
الأدب ��ي وال�سينمائ ��ي� .أراد روث �أن يق ��ول �إن �أم�ي�ركا
غ�ي�ر املت�ساحم ��ة� ،أم�ي�ركا ال�شمولي ��ة ،حت ��ارب ال�ش� � َّر
ب�ش ٍّر مماث ��ل .روث واحد من �أه ��م الك ّتاب يف الواليات
املتح ��دة يف جيل ��ه؛ ح�صل مرت�ي�ن على جائ ��زة الكتاب
الوطن ��ي ،ومرتني على جائزة النق ��اد الوطنية للكتاب،
وث�ل�اث مرات عل ��ى جائزة  PENفولك�ن�ر ،كما ح�صل
على جائزة بوليتزر للعام ..1997

ن �� �ش��رت ال �ف �ن��ان��ة ال �� �س��وري��ة ك�ن��دة
ع �ل��و���ش �� �ص ��ورة ع�ب�ر ا� �س �ت��وري
ح�سابها اخلا�ص ان�ستجرام ت�شيد
مبدى ت�شجيعها وت�أييدها لتجربة
ال �ف �ن��ان��ة ��ص�ب��ا م� �ب ��ارك ،ذل ��ك لأن �ه��ا
اهتمت اهتمام ًا ك��ام�ل ًا بالالجئني
يف م�سل�سلها الأخ�ير فكتبت كندة:
"يف زح��م��ة رم �� �ض��ان وال ��درام ��ا
الرم�ضانية يف من�سيني ..رم�ضانهم
غ�ير �أي��ام�ه��م غ�ير �صيفهم و�شتاهم
غري ..حتية ل�صديقتي الفنانة �صبا
م�ب��ارك يلي ق��ررت ت�سليط ال�ضوء
عليهم م��ن خ�لال م�سل�سل (ع�ب��ور)
لأنو الرحلة كانت طويلة وم�ضنية
ولأن�ه��م بي�ستحقوا يعي�شوا حياة

كندة علو�ش
تدعم
الالجئني
على خطى
�صبا مبارك
املمثل حممد ممدوح
يعرتف مب�شكلته...
واجلمهور" :ال تعتذر"

�أف�ضل ..ان�صحكم بامل�شاهدة".
ل�ت�رد عليها ال�ث��ان�ي��ة �أي �� �ض��ا يف
ا��س�ت��وري ح�سابها اخل��ا���ص بكلمة
.Habibty
م�سل�سل (عبور) من بطولة و�إنتاج
��ص�ب��ا م��ب��ارك ت �ع��ر���ض ف �ي��ه ب�شكل
�إن�ساين م�شاكل الالجئني ،ق�ص�صهم
اليومية ،املخيمات اخلا�صة بهم
وت��و��ض��ح م�شاعر الأم ��ل ،احل��ب،
�إرادة احل��ي��اة و�أغ� �ل ��ب الأم� ��ور
املتعلقة بهم ،ويعر�ض (عبور)
ه � ��ذه الأي� � � ��ام � �ض �م��ن ال �� �س �ب��اق
الرم�ضاين احلايل ،لكن ال�سورية
ك�ن��دة علو�ش غائبة مت��ام � ًا عن
ال�سباق الرم�ضاين احلايل.

رمضانيات

�شذى ح�سون لـ رامز جالل
بعد املقلب�" :أحبك رغم
االنهيار الع�صبي "

يف �إندوني�سيا ..مقاتالت �إف  16توقظ ال�صائمني
على ال�سحور!

منذ بداية ال�سباق الدرامي الرم�ضاين ،يتع ّر�ض
املمثل امل�صري حممد مم��دوح حلملة تنمّر على
مواقع التوا�صل االجتماعي ،ب�سبب وزنه الزائد
ون�برة �صوته ونطقه بع�ض احل��روف ب�شكل غري
مفهوم.
وانت�شر الكثري من التدوينات التي ت�سخر منه،
خ�صو�ص ًا �أن ��ه ي �ق �دّم دور ال�ب�ط��ول��ة املطلقة يف
يج�سد دور ًا �أ�سا�سي ًا يف
م�سل�سل "قابيل" .كما �أنه ّ
م�سل�سل "ولد الغالبة" ،وهي �شخ�صية طايع.
مم��دوح مل ي�ت�� ّأخ��ر يف ال��رد على منتقديه ،فكتب
على ح�سابه على "في�سبوك" معرتف ًا مب�شكلته يف
طريقة النطق ،وقائ ًال�" :أنا مليان عيوب وبعتذر
للنا�س اللي �ضايقتها نربه �صوتي".
ومل يكتف ال�ف�ن��ان ال���ش�ه�ير بـ"تاي�سون" بهذه
الكلمات ،بل ن�شر مقطع فيديو من لقاء تلفزيوين
�أجراه �أخري ًا ،يرد فيه على ت�سا�ؤل مقدمة الربنامج
عن االنتقادات التي وجهت له لق�صر نف�سه وطريقة
نطقه ،ف�أجاب حينها "�أنا �آ�سف".
ورغم امل�شاكل التي يعاين منها حممد ممدوح� ،إال
�أن كثريين بينهم نقاد وعدد من الفنانني �أ�شادوا
بقدراته التمثيلية العالية منذ بدء عر�ض م�سل�سل
"قابيل".

ي �� �ش��ارك � �س�لاح اجل��و الإن��دون �ي �� �س��ي يف مهمة غري
اعتيادية ،وه��ي �إيقاظ النا�س لل�سحور خ�لال �شهر
رم�ضان ،ح�سبما �أوردت و�سائل �إعالم حملية.
فعرب ح�سابه على تويرت يف الأ�سبوع الأول من �شهر
رم�ضان ،قال �سالح اجلو الإندوني�سي �إنه �سيجري
تدريباته يف عدد من املدن يف جزيرة جاوة يف وقت
ما قبل الفجر .وقالت التغريدة�" :إن �شاء الله� ،سوف
ننفذ التقليد لإيقاظ النا�س لل�سحور با�ستخدام طائرة
مقاتلة" ،بح�سب موقع جاكرتا بو�ست .ونقل موقع
�صحيفة كومبا�س املحلية عن املتحدث با�سم �سالح
اجلو الكولونيل �سو�س م .يوري�س قوله �إن املهمة
لي�ست جمرد احلفاظ على التقاليد ،و�إمنا لدواع تتعلق
بالوقت املنا�سب للتدريب خالل رم�ضان .والفجر هو
الوقت الأن�سب للطلعات اجلوية بالن�سبة للطيارين
املقاتلني ،وفق ًا خلرباء طبيني ن�صحوا بعدم التدريب

وقعت الفنانة العراقية �شذى ح�سون
�ضحية حلقة ال�سبت م��ن ب��رن��ام��ج "رامز يف
ال�شالل ".ويف بداية احللقة داعبها رامز قائ ًال:
ال�سب
"معانا ومعاكم النهارده ملكة العامل يف
ّ
والقذف ،لأنها لي�ست مطربة حتتاج اىل ملحن وم�ؤلف
حمام مي�شي وراءها ".ومع
تعمل معهم ،هي بحاجة اىل ٍ
بدء املقلب ،بعد �سقوطها يف املياه ،بد�أت �شذى بال�صراخ
من بداية �سقوطها يف ال�شالل ،كما وا�صلت ال�صراخ
�أثناء خروج الغوريال من الأدغال ،ما دفع رامز ل�سرعة
الك�شف عن هويته لطم�أنتها وتهدئتها .وعقب احللقة،
كتبت �شذى على �صفحتها على موقع التغريدات،
«تويرت»" :رغم االنهيار الع�صبي اللي �صار بيّه ب�س
�أحبك ومتفكر�ش جتيبني م��رة تانية ع�شان م�ش
هايح�صلك كوي�س ".ور ّد عليها رامز جالل �ساخر ًا:
"مل يح�صل �شيء جيد معي ..على �أ�سا�س انت
كنت رقيقة معي".

بعد ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا ،عندما تبد�أ م�ستويات
ال�سكر يف الدم بالهبوط ب�سبب ال�صيام .وقال �سو�س:
"لي�س من املف�ضل �أن يجري الطيارون طلعات جوية
وم�ستويات ال�سكر يف الدم لديهم منخف�ضة" .و�أ�ضاف
�أن املهمة بذلك �أ�صبحت م�شرتكة ،وحتولت لإيقاظ
النا�س لتناول ال�سحور �أثناء وقت التدريب.

جن������وم �����س����وري����ون غ����ائ����ب����ون ع�����ن رم�������ض���ان

قبل موعد اإلفطار

بعدم ��ا �أنه ��ت م�شاهده ��ا يف "الرابو�ص"
�صي ��ف  ،2016عزم ��ت الفنان ��ة ال�سورية
�أمل عرف ��ة على خو�ض غم ��ار الكتابة مرة
جدي ��دة ،ف�صاغ ��ت ن� ��ص "�سايك ��و" م ��ع
املخ ��رج زهري قنوع ،قبل �أن يغادر الأخري
د ّفة العمل �إىل لبنان ،ويت�سلم القيادة كنان
�صيدناوي يف �أوىل جتاربه الإخراجية.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن ا�ستعانة �أم ��ل مبمثلني
لبناني�ي�ن وم�شارك ��ة م ��روان خ ��وري يف
الفر�ص ��ة يف الت�سوي ��ق لقن ��وات عربي ��ة وق ��د �سجل ��ت اجلزائري ان�سحابه ��ا �أي�ضاً
�إحدى احللقات� ،إال �أن امل�سل�سل مل ي�ضمن يف �أي م�سل�سل درامي لهذا العام.
الو�ص ��ول �إىل ال�شا�ش ��ة قبل ع ��ام ،وواجه ب�ي�ن ال�سينم ��ا وامل�س ��رح ،مي�ض ��ي �أمي ��ن واقت�ص ��ر عر�ض ��ه عل ��ى املحط ��ات املحلية من ثالث موا�س ��م م�سل�سل "عط ��ر ال�شام"
امل�شكل ��ة نف�سه ��ا ه ��ذا املو�سم ع�ل�اوة على زي ��دان �سنواته الأخ�ي�رة؛ �إذ دخل الدراما يف �سورية .بينما كانت �صباح اجلزائري بع ��د ان�سح ��اب بط ��ل العمل الفن ��ان ر�شيد
كون عرفة �شريكة يف �إنتاج امل�سل�سل ،ف�إن جم ��دد ًا ولعب دور ًا يف "باب احلارة" قبل ج ��زء ًا م ��ن موا�س ��م "ب ��اب احل ��ارة" ،ف�إن ع�س ��اف ،ليقت�صر ظهورهم ��ا يف امل�سل�سل
غي ��اب "�سايكو" عن العر� ��ض يق�صي �أمل مو�سمني ث ��م ان�سحب ،ثم �أخ ��رج م�سل�سل توق ��ف العم ��ل ع ��ن الظه ��ور ه ��ذا الع ��ام ،على حلقات م�سجلة مع اجلزء الثاين.
خارج املو�سم الرم�ضاين كونها مل ت�شارك "�أي ��ام ال تن�س ��ى" ال ��ذي مل ين ��ل ب ��دوره �أخرج الفنانة القديرة من مو�سم رم�ضان .يذك ��ر �أن �آخر م�شاركات �صباح يف الدراما

االجتماعية جاءت �ضمن م�سل�سل "�شوق"
الع ��ام الفائ ��ت �إىل ج ��وار من ��ى وا�ص ��ف
وبا�س ��م ياخ ��ور .ن�ش ��اط كثي ��ف للفنان ��ة
ال�سوري ��ة �سالف فواخرجي خالل الأ�شهر
املا�ضي ��ة .يف �سوري ��ة ولبن ��ان ،ت�ص ��درت
بطولة م�سل�س ��ل "هوا �أ�صف ��ر" مع الفنان
اللبن ��اين يو�س ��ف اخل ��ال ،لك ��ن ال�شرك ��ة
ف�شل ��ت يف ت�سوي ��ق العم ��ل خ�ل�ال مو�سم
رم�ض ��ان .بعدما عاد للبطول ��ة يف الدراما
ال�سورية �إثر انقطاع ل�سنوات ،قدم الفنان
جمال �سليمان م�سل�سل "�أوركيديا" املو�سم
الفائ ��ت ،ليعاود الغياب ه ��ذا املو�سم نظر ًا
ال�ستع�ص ��اء عمل ��ه يف الداخ ��ل ال�س ��وري
ب�سبب غياب امل�سل�سالت ال�سورية املنتجة
خارج �سورية هذا املو�سم.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

م�شعان يف دراما
رم�ضان
قبل ع�شر �سنوات من الآن ،كان
العراقيون ي�شاهدون �صاحب قناة
الزوراء ،م�شعان اجلبوري ،يجل�س
فى اال�ستديو مت�شنج ًا كالعادة،
وي�صرخ :علينا حترير العراق من
الغزاة .ثم يبد�أ باعطاء درو�س
متهيدية عن �أهمية ّ
املفخخات
يف تنظيف العراق من العمالء،
وليتحف امل�شاهد بعدها ب�سيل
من اخلطابات اله�ستريية ،.بعدها
وجدناه يبث للأمة العربية ،وهذه
املرة من قناة �أطلق عليها ا�سم
"ال�شعب" ،اخلرب ال�سار :القائد عزة
الدوري يوجه ر�سالة لكم.
وكنت ،ول�سذاجتي من الذين
�صدّقوا �أن ال�سيد م�شعان اجلبوري
م�صمم على �أن يطرد �آخر جندي
�أمريكي من العراق .لكني �صحوت
ذات يوم لأ�شاهد ال�سيد م�شعان
يظهر ،بلحمه و�شحمه ،وهذه املرة
من على قناة العراقية ليخربنا،
نحن الذين �صدقنا �أن التغيري
�سيجلب لنا الكفاءات والإعمار
واخلري والأمن والأمان وين�سي
هذا ال�شعب �سنوات احلروب
والدكتاتورية واخلوف ،ب�ضرورة
م�ساندة ال�سيد نوري املالكي،
وليحذرنا من االقرتاب من كر�سي
رئا�سة الوزراء ،فهو م�ستعد �أن
يخو�ض حرب ًا �شعواء لإقامة "دولة
القانون ، .بعدها ب�سنوات قليلة
�شاهدنا م�شعان يجل�س هادئ ًا يبت�سم
ملذيع �إحدى الف�ضائيات ،ي�شرح
له كيف �أن نوري املالكي خدعه
يف حلظة �ضعف ،ما جعله يغ�ض
الب�صر عن التزوير الذي ح�صل يف
انتخابات عام . 2014
وحني ي�س�أله املذيع :يا�سيد م�شعان
�أمل تقل قبل عامني �إن ال�سيد نوري
املالكي رجل �شجاع و�س�أقف معه
اىل النهاية؟ يبت�سم م�شعان ويقول
"ياعزيزي املرحلة �آنذاك كانت
تتطلب مثل هذا الكالم".
ومل مير عام على الطالق من
املالكي حتى ظهر م�شعان هذه املرة
باعتباره املتحدث الر�سمي با�سم
الإ�صالح ،وظل يهتف ليل نهار� :إذا
�أردمت �أن تكونوا وطنيني ،فاهتفوا
كما �أهتف �أنا يف الف�ضائيات " عا�ش
اال�صالح ولي�سقط الف�ساد "  ،وقبل
هذا الهتاف اعرتف لنا م�شعان بانه
ح�صل على ر�شوة �صغرية " ماليني
من الدوالرات "
مت�ض كما �أراد
مل
غري �أن الأمور
ِ
لها اجلمهور ،فقد �ضجّ النواب وهم
ي�شاهدون م�شعان لوحده يخرج
من ف�ضائية ويدخل �أخرى ،فكان
البد �أن يختطف ح�سن العلوي
ال�شا�شة ويفجر مفاجاة مدوية
":عزة الدوري يت�صل بي بني احلني
والآخر ،و�أنه يتنقل بدراجة هوائية
يف بغداد ".ومل يعجب هذا الكالم
عزة ال�شابندر الذي ظهر منفعال على
احد الف�ضائيات ليعلن �أنه �سيحمل
ال�سالح لطرد الأمريكان" ،الأمر
الذي اعتربه حاكم الزاملي خروج ًا
على الن�ص �أو جتاوز ًا لل�سقف
"الكوميدي" ،فاخربنا " م�شكورا"
�أن ما حدث يف النجف وبغداد
وكربالء هو حما�سبة الفا�سدين
الذين تخاف منهم الدولة.
وقد قيل ما قيل فى �أ�سباب
اختطاف برامج التوك �شو من قبل
ال�سيا�سيني يف رم�ضان ،فال�سادة
النواب يعتقدون �أن بامكانهم تقدمي
دراما تلفزيونية اكرث ت�شويقا من
م�سل�سل الفندق واكرث واقعية .

عواد :ال �أتابع الأعمال ال�ساذجة ..و�أبكي حلال الفنانني العراقيني الكبار بال�سن
مكي ّ

عواد ..فنان يتمتع
مكي ّ
با�سرتخاء جميل ،و�أداء حمبب
لدى النا�س .قدم ع�شرات
الأدوار اجلميلة يف التلفزيون
وامل�سرح ،ال�سيما �أدواره يف
م�سرحيات فرقة امل�سرح
الع�سكري مع ث ّلة من جنوم الفن
العراقي .من تركيا كان اللقاء
معه عرب الفي�سبوك ،حيث كان
�ضيف ًا على زاويتنا الرم�ضانية
"قبل موعد الإفطار ".قلنا
له-:

الطقس

ع ��ز وج ��ل ك ��ي مي�س ��ح �أخطاءنا،
 حممد جا�سم
 ه ��ل ميكن ان تخت�ص ��ر لنا �شهر والرتحّ ��م عل ��ى �شه ��داء الع ��راق
رم�ضان بكلمة واحدة؟
الذين ا�ست�شهدوا من �أجل الوطن.
 حمبة. هل تت�صفح املواقع الإلكرتونية
 م ��ا ال ��ذي يج ��ب �أن نتعلم ��ه من يف رم�ضان؟
�شهر رم�ضان؟
 ال�صرب والطاعة. م ��ا الربام ��ج الت ��ي ت�ص ��ر عل ��ى
متابعتها بعد الإفطار؟
 ع ��دم متابع ��ة الأعم ��ال العراقيةال�ساذجة.
 هل يرتبط عندك رم�ضان مبدفع
الإفطار؟
 املدف ��ع يذكرن ��ا بال�شعائ ��رالرم�ضانية.
 كيف تق�ضي يومك يف رم�ضان؟
 -بالدع ��اء واالعت ��ذار م ��ن الباري

 نع ��م لك ��ي �أ�شاه ��د مايح ��دث وتدم ��ع العي ��ون ح�ي�ن �أرى ح ��الحولنا.
فنانينا الكبار بال�سن.
 م ��ا املوق ��ع الإلك�ت�روين ال ��ذي  م ��ا الوجب ��ات املف�ضل ��ة لك على
مائدة الإفطار؟
تتابعه؟
 املواق ��ع الطبي ��ة والفي�سب ��وك - ،الدليمي ��ة والت�شري ��ب ..ال�سيماالتي �أ�صنعها بي ��دي ،لأنني طباخ
ماهر.
 هل تابعت عم ًال فني ًا �أعجبك يف
رم�ضان؟
 مل �أركز على عمل ما. هل لدي ��ك ممثل مف�ض ��ل تتابعه
خالل رم�ضان؟
 الفنان علي داخل. م ��اذا حتم ��ل لرم�ض ��ان م ��ن
ذكريات؟
 الل ّم ��ة احلل ��وة لأف ��راد العائل ��ةجميع� � ًا وق ��ت الفط ��ور ،والك ��رم،

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقية حال ��ة الطق�س لهذا
اليوم (الإثنني ) ،الذي �ستحافظ فيه درجات احلرارة على معدالتها
مع رياح خفيفة

وحمب ��ة النا� ��س ،وال�صدق ��ات
للفقراء .و�أت�س ��اءل من الذي تغري
يف رم�ضان هل هم النا�س �أم ماذا؟
الل ��ه يعو� ��ض عل ��ى العراقيني 16
رم�ضان ًا فاتهم.
 هل ا�ستطاعت الدراما العراقية
�أن تناف� ��س العربي ��ة يف �شه ��ر
رم�ضان؟
مل تقدر عل ��ى املناف�سة لأن الهوةبينهما وا�سعة.
 م ��ا ه ��و امل�سل�س ��ل التلفزي ��وين
الذي عر�ض يف رم�ضان وبقى يف
ذاكرتك؟
م�سل�سل (بيتنا وبيوت اجلريان)عام  1980لأن ��ه �أول ظهور يل يف
التلفزي ��ون� ،إخ ��راج ف�ل�اح زك ��ي
وت�أليف قا�سم حممد.
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خ�صاف
 علي ّ
امل�ل�ح��ن وامل��اي �� �س�ترو ،يقود
ال�ف��رق��ة املو�سيقية اخلا�صة
ب��دائ��رة ال�ف�ن��ون املو�سيقية
ال �ت��اب �ع��ة ل� � ��وزارة ال �ث �ق��اف��ة،
ل �ت �ق��دمي �أم �� �س �ي��ة مو�سيقية
رم�ضانية على �ضفاف دجلة
 ابراهيم �سبتي
وذلك م�ساء اليوم الإثنني .
القا�ص والروائي ،ي�ست�ضيفه
��� س��ي��ف ع���دن���ان ن � ��ادي ال �� �س��رد يف االحت� ��اد
القي�سي
ال �ع��ام ل�ل�أدب��اء وال �ك � ّت��اب يف
�صدر له م�ؤخر ًا كتاب بعنوان ال� �ع ��راق ،اح �ت �ف��اء بتجربته
"احلزب ال�شيوعي من �إعدام الإبداعية يف جل�سة يتحدث
فهد حتى ث��ورة  14متوز ".فيها الناقدان علوان ال�سلمان
الكتاب ي�سلط ال�ضوء على وعلى �شبيب ورد ،ويديرها
احل��رك��ة ال��وط�ن�ي��ة العراقية ال��روائ��ي ع�ل��ى لفته �سعيد،
ودور احل � ��زب ال���ش�ي��وع��ي وذلك يوم الأربعاء املقبل.
العراقي فيها ،كما يتطرق اىل
ب��داي��ات احلركة اال�شرتاكية
يف ال� �ع ��راق ،واىل م��واق��ف
ال�شيوعيني ال�ع��راق�ي�ين من
الق�ضايا الوطنية والإقليمية
يف تلك الفرتة.

