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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

جلنة :ت�سوية العقد مع "ليتون �أوف�شور" ال تعفي املتورطني بف�ضيحة �أونا �أويل

يحاول تفادي احلرب بو�ساطة ت�شرتك فيها الكويت وتركيا و�سلطنة عمان

عبد املهدي ينقل ر�سائل �إيرانية اىل ال�سعودية
والإمارات مبعزل عن وا�شنطن
 بغداد  /محمد �صباح
�أفادت �أو�ساط �سيا�سية �أن �إيران
كلف ��ت رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء
ع ��ادل عبد املهدي بلعب دور الو�سيط بينها
وب�ي�ن ال�سعودي ��ة والإم ��ارات مبع ��زل عن
الوالي ��ات املتحدة الأمريكية للجلو�س على
طاولة املفاو�ضات حلل اخلالفات بينهما.
وفيم ��ا ي�سع ��ى عب ��د امله ��دي لإ�ش ��راك كل
م ��ن الكوي ��ت وتركي ��ا و�سلطن ��ة عم ��ان يف
و�ساطت ��ه ،قللت جلن ��ة العالقات اخلارجية
الربملانية من �إمكانية جناح هذه الو�ساطة
يف ظ ��ل اخلالفات القائمة ،قائلة �إن العراق
غري م�ؤهل للو�ساطة.

يق ��ول النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف البن ��اء حام ��د
املو�س ��وي لـ(امل ��دى) �إن "الو�ساط ��ة الت ��ي
تقوم به ��ا حكومة عبد املهدي بني الواليات
املتحدة الأمريكية و�إيران ت�أتي لإبعاد �شبح
احلرب عن املنطقة" ،حمذر ًا من "ا�صطفاف
العراق �ضد �أي حمور من حماور النزاع".
و�أعل ��ن رئي� ��س الوزراء ع ��ادل عبد املهدي،
يف م�ؤمت ��ره ال�صحفي ال ��ذي عقده �أول من
�أم� ��س الثالث ��اء ،عزمه عل ��ى �إر�س ��ال وفود
�إىل طه ��ران ووا�شنط ��ن ،لإنه ��اء التوترات
املت�صاع ��دة يف املنطق ��ة ،الفت� � ًا �إىل �أن

امل�س�ؤولني الأمريكي�ي�ن والإيرانيني �أكدوا
لنا عدم رغبتهم يف خو�ض احلرب.
وت�سع ��ى حكوم ��ة ع ��ادل عب ��د امله ��دي ،من
وراء ه ��ذه الو�ساطة ،لإبع ��اد �شبح احلرب
الت ��ي بات ��ت حمتمل ��ة بع ��د ت�صاع ��د وترية
التهديدات الأمريكية لطهران والذي تزامن
مع و�ص ��ول حاملة طائ ��رات وقاذفات "بي
� "52إىل اخلليج العربي.
ويلف ��ت املو�س ��وي �إىل �أن "الو�ساطة التي
يق ��وم به ��ا الع ��راق �ستقت�صرعل ��ى تقري ��ب
وجه ��ات النظر ب�ي�ن دول اخللي ��ج و�إيران

باعتب ��ار �أن امل�شكل ��ة حم�ص ��ورة ب�ي�ن هذه
الأط ��راف واجله ��ات ولي�س ��ت الوالي ��ات
املتحدة الأمريكية وطهران".
ويك�شف ع�ضو جلنة االقت�صاد واال�ستثمار
الربملاني ��ة �أن "�إي ��ران طلب ��ت م ��ن حكومة
عادل عبد امله ��دي التحرك لإي�صال ر�سالتها
�إىل دول اخللي ��ج باجللو� ��س عل ��ى طاول ��ة
املفاو�ض ��ات حلل اخلالف ��ات" ،الفت ًا �إىل �أن
"الآث ��ار الإيجابية لهذه الو�ساطة �ستكون
حا�ضرة يف قمة الريا�ض املقبلة".
 التفا�صيل �ص3

ً
حربا جديدة
تتحمل
�ساكو مل�س�ؤول �أمريكي :مناطق ال�شرق الأو�سط ال
ّ
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�أك�سون موبيل تر�سل وفد ًا �إىل بغداد بعد
�أيام على ان�سحاب موظفيها من الب�صرة
 بغداد /المدى
بع ��د �أيام عل ��ى ان�سحاب موظفيها م ��ن العراق
على خلفية التوت ��ر الإيراين الأمريكي� ،أعلنت
�شرك ��ة �أك�س ��ون موبيل النفطي ��ة �أن وف ��د ًا �سي�صل البالد
الأ�سب ��وع اجل ��اري ،للتباح ��ث يف ع ��ودة موظفيه ��ا �إىل
العمل يف حقل غرب القرنة النفطي بالب�صرة.
وكانت �شركة نفط الب�صرة قد قالت ،الأحد املا�ضي� ،إن 30
موظف ًا من �شركة �أك�سون موبيل الأمريكية ،ان�سحبوا من
حقل نفطي يف الب�صرة ،باجتاه مكاتب ال�شركة يف دبي،
لأ�سباب �أمنية احرتازية.
وق ��ال وزير النف ��ط ثامر الغ�ضب ��ان �إن "وف ��د ًا من �شركة
�أك�س ��ون موبي ��ل �سي�ص ��ل الع ��راق الأ�سب ��وع اجل ��اري
للتباح ��ث ح ��ول عودة موظفيه ��م للعمل ،وكذل ��ك االتفاق
ب�ش�أن م�شروع اجلنوب املتكامل".
و�أو�ض ��ح الغ�ضب ��ان �أن "موظف ��ي �شرك ��ة نف ��ط الب�صرة
ق ��ادرون على �إنتاج النفط والغاز م ��ن حقل غرب القرنة،

ول ��ن يكون هناك �أي ت�أثري �سلب ��ي على ان�سحاب موظفي
�أك�س ��ون موبي ��ل عل ��ى ا�ستم ��رار امل�شاري ��ع يف احلق ��ل
النفطي".
و�أك ��د وزير النفط ثامر الغ�ضب ��ان �أن �إجالء العاملني يف
�شرك ��ة �أك�س ��ون موبيل العاملة يف حقل غ ��رب القرنة هو
�أم ��ر غري مقبول �أو م�ب�رر ،ومت لأ�سب ��اب �سيا�سية تتعلق
بالتوترات يف املنطق ��ة ،ولي�س لأ�سباب �أمنية ،م�ؤكد ًا �أن
ال ��وزارة �أر�سلت خطاب ًا اىل ال�شركة تطالبها فيه بالعودة
�إىل العم ��ل فور ًا مبوجب العقد الطويل الأمد بينها وبني
احلكومة العراقية.
و�سبق �أن انتقد الغ�ضبان موقف ال�شركة الأمريكية ،وقال
يف بي ��ان �صادر عن وزارة النفط ،يوم الأحد املا�ضي� ،إن
"ان�سحاب عدد من العاملني يف �شركة �أك�سون موبيل من
حقل غ ��رب القرنة ب�ش ��كل م�ؤقت �أو اح�ت�رازي — ،رغم
�أعداده ��م القليل ��ة — لي�س ��ت له عالق ��ة �إطالق� � ًا بالو�ضع
الأمني يف احلقول النفطية بجنوب العراق.
 التفا�صيل �ص2

القب�ض على م�ست�شار ع�سكري لداع�ش يف الأنبار
 بغداد /املدى
�أعل ��ن جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى �أن حمكم ��ة
عراقية �صدق ��ت ،يوم �أم�س الأربع ��اء� ،أقوال
جمموعة �إرهابية ،كانت تن ��وي تنفيذ عمليات لزعزعة
�أمن العراق وا�ستقراره.
و�أعل ��ن املجل� ��س يف بي ��ان تلقت ��ه (امل ��دى) �أن "حمكمة
حتقي ��ق الك ��رخ املخت�ص ��ة بق�ضاي ��ا الإره ��اب� ،صدقت
�أقوال جمموعة �إرهابية �ضبط بحوزة عنا�صرها كد�س
من الأ�سلحة ،والكوامت ،واملواد املتفجرة".
�أ�ضاف املجل�س �أن "عنا�صر املجموعة الإرهابية كانوا

يرومون تنفيذ عمليات �إرهابية لزعزعة �أمن وا�ستقرار
العراق ".و�أو�ض ��ح :مت �ضبط بحوزة املجموعة ،مواد
متفج ��رة ،وقاذف ��ات ،و�أ�سلحة متو�سطة مع ��دة لأعمال
�إرهابية ،بالتن�سيق مع خاليا نائمة".
ولفت بيان جمل�س الق�ضاء الأعلى �إىل �أنه "مت ت�صديق
�أق ��وال املجموعة وفق �أحكام امل ��ادة الرابعة من قانون
مكافحة الإرهاب رقم  13ل�سنة ".2005
وكانت حمكمة جنايات نينوى قد �أ�صدرت ،يف التا�سع
م ��ن ال�شهر اجل ��اري ،حكم ًا بالإعدام �شنق� � ًا حتى املوت
بحق مدان بانتمائه �إىل ع�صابات "داع�ش" الإرهابية.
 التفا�صيل �ص2

الع�شرات من الن�ساء والأطفال يعي�شون و�سط �أفران �صناعة الطابوق  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

يعتزم �إقالة املحافظ ب�سبب ملفات ف�ساد

جمل�س ذي قار مُي ِهل املحافظ �أ�سبوعني للإجابة
على � 26س�ؤا ًال
 ذي قار  /املدى
�أمه ��ل جمل�س حمافظ ��ة ذي قار،
ي ��وم �أم� ��س ،حماف ��ظ ذي ق ��ار
يحي ��ى النا�ص ��ري �أ�سبوع�ي�ن للإجابة على
� 26س�ؤا ًال ،فيما هدد ب�إقالة املحافظ.
وقال رئي�س جمل�س حمافظة ذي قار رحيم
اخلاق ��اين �إن "جل�س ��ة اجتم ��اع اليوم كان
م ��ن املق ��رر �أن ت�شهد �إج ��راءات ا�ستجواب
حماف ��ظ ذي قار يحي ��ى النا�ص ��ري� ،إال �أن
املحاف ��ظ طل ��ب ت�أجي ��ل اال�ستج ��واب مل ��دة
ثالث ��ة �أ�سابيع حتى ي�ستكم ��ل الإجابة على

�أ�سئل ��ة اال�ستج ��واب املتعلقة ب� �ـ  26ملف ًا"،
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "الهيئ ��ة العام ��ة للمجل� ��س
ق ��ررت منح املحاف ��ظ مهل ��ة نهائي ��ة �أمدها
�أ�سبوع ��ان فقط ال�ستجواب ��ه ".و�شدد على
�أهمية التزام املحاف ��ظ باملهلة املحددة و�أن
يهيئ دفوعاته و�إجاباته على الأ�سئلة التي
قدمها عدد من �أع�ضاء جمل�س املحافظة له.
من جانبه ،ق ��ال ع�ضو جمل�س حمافظة ذي
قار ح�س�ي�ن �سند لـ(املدى) �إن ��ه "وعدد ًا من
زمالئه من �أع�ضاء جمل�س املحافظة قدموا
طل ��ب ا�ستج ��واب حماف ��ظ ذي ق ��ار موقع ًا
م ��ن  15ع�ض ��و ًا ويت�ضمن  26ملف� � ًا تتعلق

ب�شبه ��ات ف�س ��اد وه ��در املال الع ��ام و�سوء
ا�ستخدام ال�سلطة وملفات �أخرى" ،منوه ًا
اىل �أن "مهل ��ة الأ�سبوع�ي�ن الت ��ي قررته ��ا
الهيئ ��ة العامة ه ��ي مهلة طويل ��ة وكان من
املفرت� ��ض �أن تكون �أ�سبوع� � ًا واحد ًا حل�سم
الأمر".
و�أ�ش ��ار �سن ��د اىل �أن "التوج ��ه الع ��ام يف
داخ ��ل جمل� ��س املحافظة يتجه نح ��و �إقالة
املحاف ��ظ" ،مقل ًال م ��ن الآث ��ار املرتتبة على
قيام �أربعة �أع�ضاء من امل�ستجوبني ب�سحب
تواقيعهم.
 التفا�صيل �ص4
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حملل �سيا�سي:
ف�شل الو�ساطة بني
طهران ووا�شنطن
يخ ّلف نتائج
كارثية

عالء املفرجي
يكتب� :سرية
جمرمني يف
ال�سينما
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"الزعامة" ت�شحن ال�شرطة الجتياز املدار اجلوي
 بغداد  /حيدر مدلول
تتجه �أنظار اجلماهري الريا�ضية يف ال�ساعة العا�شرة
م ��ن م�ساء اليوم اخلمي�س اىل ملع ��ب ال�شعب الدويل
يف العا�صم ��ة بغداد الذي يحت�ضن الكال�سيكو امللتهب بني فريق
ال�شرط ��ة مت�ص ��در الرتتيب بر�صيد  67نقط ��ة وغرميه التقليدي
فري ��ق القوة اجلوي ��ة �صاحب مركز الو�صاف ��ة بر�صيد  58نقطة
�ضمن مناف�سات اجلولة التا�سعة من مرحلة الإياب لدوري الكرة
املمتاز املو�سم . 2019-2018
وي�أمل املونتغريي نيبو�شا يوفوفيت�ش والعبوه �أن تكون نقاط
ح�صة القيثارة اخل�ضراء للحفاظ على �سل�سلة
املباراة الثالث من ّ

النتائ ��ج املتميزة التي حققها خ�ل�ال جولتي الذهاب والإياب من
خ�ل�ال حتقيق الف ��وز يف  20مباراة والتع ��ادل يف  7ومل يتذوق
طعم الهزمية يف ختام الأ�سب ��وع  ،27اىل جانب ت�صدر مهاجمه
ع�ل�اء عبد الزهرة قائمة الهدافني بر�صيد  21هدف ًا� ،إذ �إن جتاوز
عقب ��ة مناف�سه اللدود القوة اجلوي ��ة �سيفتح الطريق �أمامه نحو
البقاء يف �صدارة الزعام ��ة نحو نهاية الدوري �أم ًال يف التتويج
باللقب بعد غياب طويل دام �أكرث من �أربعة موا�سم ،وهو ال�شرط
الوحي ��د الذي طالبت به جماهري النادي قبيل انطالق املناف�سات
يف ظل التعاقدات الد�سمة التي قامت بها الإدارة من خالل تدعيم
ال�صفوف بالعبني حمليني ميتلكون اخلربة.
 التفا�صيل �ص5
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مبعوثة الأمم
املتحدة :خطر
داع�ش مازال
ً
قائما ..ويجب
ت�سليط ال�ضوء
على الف�ساد
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�أك�سون موبيل تر�سل وفد ًا �إىل بغداد بعد �أيام على
ان�سحاب موظفيها من الب�صرة

 بغداد /املدى
بع ��د �أي ��ام عل ��ى ان�سح ��اب موظفيه ��ا من
الع ��راق عل ��ى خلفي ��ة التوت ��ر الإي ��راين
الأمريكي� ،أعلنت �شرك ��ة �أك�سون موبيل
النفطية �أن وفد ًا �سي�صل البالد الأ�سبوع
اجل ��اري ،للتباح ��ث يف ع ��ودة موظفيها
�إىل العمل يف حقل غ ��رب القرنة النفطي
بالب�ص ��رة .وكان ��ت �شركة نف ��ط الب�صرة
ق ��د قالت ،الأح ��د املا�ض ��ي� ،إن  30موظف ًا
م ��ن �شرك ��ة �أك�س ��ون موبي ��ل الأمريكية،
ان�سحب ��وا م ��ن حقل نفط ��ي يف الب�صرة،
باجت ��اه مكاتب ال�شركة يف دبي ،لأ�سباب
�أمنية احرتازية.
وق ��ال وزي ��ر النف ��ط ثام ��ر الغ�ضب ��ان �إن
"وفد ًا من �شركة �أك�سون موبيل �سي�صل
العراق الأ�سبوع اجلاري للتباحث حول
ع ��ودة موظفيه ��م للعمل ،وكذل ��ك االتفاق
ب�ش�أن م�شروع اجلنوب املتكامل".
و�أو�ض ��ح الغ�ضب ��ان �أن "موظف ��ي �شركة
نف ��ط الب�صرة قادرون عل ��ى �إنتاج النفط
والغاز م ��ن حقل غرب القرنة ،ولن يكون
هن ��اك �أي ت�أث�ي�ر �سلب ��ي عل ��ى ان�سح ��اب
موظف ��ي �أك�س ��ون موبيل عل ��ى ا�ستمرار
امل�شاريع يف احلقل النفطي".
و�أك ��د وزي ��ر النف ��ط ثام ��ر الغ�ضب ��ان �أن
�إجالء العاملني يف �شركة �أك�سون موبيل
العاملة يف حقل غرب القرنة هو �أمر غري
مقب ��ول �أو مربر ،ومت لأ�سب ��اب �سيا�سية
تتعل ��ق بالتوت ��رات يف املنطق ��ة ،ولي�س
لأ�سباب �أمنية ،م�ؤكد ًا �أن الوزارة �أر�سلت
خطاب ًا اىل ال�شرك ��ة تطالبها فيه بالعودة
�إىل العم ��ل ف ��ور ًا مبوج ��ب العق ��د طويل
الأمد بينها وبني احلكومة العراقية.
و�سبق �أن انتقد الغ�ضبان موقف ال�شركة
الأمريكي ��ة ،وق ��ال يف بي ��ان �ص ��ادر ع ��ن
وزارة النف ��ط ،ي ��وم الأح ��د املا�ض ��ي� ،إن

دعا طهران ووا�شنطن
اىل الإ�سراع يف تهدئة
التوتر

عمال يف احد
احلقول النفطية
يف الب�صرة..
ار�شيف
"ان�سح ��اب عدد م ��ن العاملني يف �شركة
�أك�س ��ون موبي ��ل من حق ��ل غ ��رب القرنة
ب�ش ��كل م�ؤق ��ت �أو اح�ت�رازي — ،رغ ��م
�أعداده ��م القليل ��ة — لي�س ��ت ل ��ه عالق ��ة
�إطالق� � ًا بالو�ض ��ع الأمن ��ي يف احلق ��ول
النفطي ��ة بجنوب العراق �أو تهديدات ما،
و�إمنا ه ��و لأ�سب ��اب �سيا�سية كم ��ا نعتقد
نعزوه ��ا �إىل حالة التوت ��رات ال�سيا�سية
التي ت�شهدها املنطقة".
و�أ�ض ��اف يف البي ��ان �أن "االن�سح ��اب
بالن�سب ��ة لن ��ا غ�ي�ر مقب ��ول �أو م�ب�رر لأن

ال�ش ��ركات العاملية الأخ ��رى تعمل بحرية
و�أم ��ان وا�ستق ��رار يف تطوي ��ر احلق ��ول
النفطي ��ة ،ولي�س ��ت هن ��اك م�ش ��اكل �أو
م�ب�ررات ت�ستدعي ذل ��ك ،و�أن االن�سحاب
ق ��د ي� ��ؤدي �إىل ب ��ث ر�سائ ��ل خاطئ ��ة عن
الأو�ض ��اع يف الع ��راق ،وهذا م ��ا ال نقبله
بتات ًا" .وا�ش ��ار اىل �أنه "وجّ ه ر�سالة �إىل
امل�س�ؤول�ي�ن يف �شرك ��ة �أك�س ��ون موبي ��ل
يطل ��ب فيها �إي�ضاح ًا ع ��ن ذلك ،و�أنه طلب
منه ��م الع ��ودة �إىل العم ��ل مبقت�ضى عقد
طوي ��ل الأم ��د لتطوير حقل غ ��رب القرنة

الذي يعد من بني احلقول املهمة".
وكانت رويرتز قد ذكرت ،ال�سبت الفائت،
�أن �شرك ��ة النف ��ط الأمريكي ��ة "�أك�س ��ون
موبيل" ب ��د�أت ب�إجالء موظفيها من حقل
"القرن ��ة" النفطي يف الب�ص ��رة ،ولفتت
�إىل �أنه يجري نقلهم �إىل دبي.
يف �سياق �آخر ،ق ��ال الغ�ضبان �إن "بالده
طم�أن ��ت ال�ش ��ركات الأجنبية ب� ��أن جميع
املواقع النفطي ��ة يف البالد �آمنة" ،م�ؤكد ًا
�أن "املن�ش� ��آت يف عم ��وم الب�ل�اد تخ�ض ��ع
حلماية قوات الأمن".

يف يومي الإثنني والثالثاء من الأ�سبوع
املا�ضي ،تعر�ضت ناقلتا نفط �سعوديتان
وحمطت ��ا �ض ��خ للخ ��ام ،لهجوم�ي�ن
منف�صل�ي�ن ،قالت الريا� ��ض �إن الهجومني
مي�سان �إمدادات اخلام العاملية.
وهذه لي�ست املرة الأول التي تثار م�شاكل
ح ��ول عم ��ل �ش ��ركات النف ��ط الأجنبي ��ة
العاملة يف العراق.
كان حتقي ��ق ا�ستق�صائ ��ي �أج ��راه موقعا
"فربفاك�س ميديا" و"هافنتغون بو�ست"
الأمريكي ��ان (يف الع ��ام  )2016ك�ش ��ف

�ساكو مل�س�ؤول �أمريكي :مناطق ال�شرق الأو�سط ال
تتح ّمل حرب ًا جديدة

�أكد بطريرك الكلدان يف العراق والعامل الكاردينال لوي�س روفائل الأول �ساكو� ،أثناء
ا�ستقباله القائم ب�أعمال ال�سفري الأمريكي يف بغداد جوي هود� ،أن منطقة ال�شرق الأو�سط
حتمل حرب �أخرى والتي �ستمثل كارثة للجميع.
غري قادرة على ّ
 ترجمة /املدى
ويف خ�ض ��م ت�صاع ��د التوت ��ر ب�ي�ن
الواليات املتح ��دة و�إيران وجتديد
ترامب تهديداته لإيران بعد �سقوط
�ص ��اروخ ق ��رب ال�سف ��ارة الأمريكية
داخل املنطقة اخل�ضراء ،دعا �ساكو
الطرف�ي�ن اىل �ض ��رورة الإ�س ��راع
برتكيز جهودهم ��ا لتهدئة الأو�ضاع
وتعزي ��ز لغة احلوار املدين ،م�شري ًا
اىل �أهمي ��ة عم ��ل كل م ��ا ه ��و ممكن
لتاليف �أي حل ع�سكري.
م ��ن جانب ��ه� ،أك ��د القائ ��م ب�أعم ��ال

ال�سف ��ارة الأمريكي ��ة عل ��ى �أهمي ��ة
م ��ا اقرتح ��ه الكاردين ��ال �ساك ��و،
خ�صو�ص� � ًا و�أن الوالي ��ات املتح ��دة
مدركة مل�س�أل ��ة ما �ستخلف ��ه التغذية
لهذه احلرب م ��ن �آثار .وقال �ساكو:
"هناك خوف كبري لدى النا�س من
�إمكاني ��ة ح ��دوث مواجه ��ة جديدة،
لكنن ��ي �شخ�صي� � ًا ال �أتوق ��ع حدوث
ح ��رب ب�ي�ن �إي ��ران والوالي ��ات
املتح ��دة ،لأن هذه احل ��رب �ستكون
مبثاب ��ة كارثة لكل الأطراف :لإيران
وللدول املج ��اورة ب�ضمنهم العراق
وال�سعودي ��ة .اجلمي ��ع �سيك ��ون

م�شرتك يف الكارثة".
و�أ�ض ��اف الكاردين ��ال يف لق ��اء م ��ع
موق ��ع �آ�سيا ني ��وز AsiaNews
الإخب ��اري "اخلط ��ر يكم ��ن يف �أن
هناك جماميع متطرف ��ة وملي�شيات
م�سلح ��ة تري ��د �إث ��ارة الأم�ي�ركان
والإيرانيني وج ّره ��م اىل املواجهة
والقت ��ال .يجب �أن يكون هناك حذر
�شديد ويجب �أن يكون هناك حوار.
علينا �أن نفك ��ر ب�أن هناك  80مليون
مواطن �إيراين".
من جان ��ب �آخر ،تط ��رق الكاردينال
اىل �أهمية متابعة عملية �إعمار املدن

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

التي دم ��رت وذلك لغر� ��ض ت�شجيع
النازحني على العودة ،وقدم �شكره
لزي ��ارة القائ ��م بالأعم ��ال امليداني ��ة
لبع�ض مناطق �سهل نينوى.
وق ��ال الدبلوما�س ��ي الأمريك ��ي �إن
الوالي ��ات املتح ��دة مدرك ��ة لذل ��ك،
م�ش�ي� ً
را اىل �أن ��ه زار بع� ��ض بل ��دات
�سهل نين ��وى وتابع بنف�س ��ه العمل
يف ترمي ��م و�إ�ص�ل�اح البي ��وت التي
دمرت �أثناء احلرب �ضد داع�ش.
وكان ترام ��ب ق ��د ان�سح ��ب يف �أيار
 2018م ��ن االتف ��اق الن ��ووي الذي
�أبرمت ��ه الق ��وى الكربى م ��ع �إيران

ع ��ام  2015وال ��ذي ُوق ��ع يف عه ��د
الرئي�س ال�سابق �أوباما ،وجاء قرار
ترام ��ب هذا رغ ��م معار�ضة املجتمع
الدويل له.
وعق ��ب االن�سح ��اب م ��ن االتفاقي ��ة،
فر�ض ��ت وا�شنط ��ن �أ�ش ��د العقوبات
االقت�صادية على �إيران .وكان ت�أثري
هذه العقوبات �سلبي� � ًا على اقت�صاد
�إي ��ران .رد ًا عل ��ى ذلك ق ��ررت �إيران
خ�ل�ال الأ�سابي ��ع الأخ�ي�رة �إع ��ادة
�إط�ل�اق برناجمها النووي من خالل
االن�سح ��اب م ��ن بع� ��ض تعهداته ��ا
الثانوي ��ة والعامة املن�صو�ص عليها
يف االتفاقي ��ة ،الأمر الذي دفع �إدارة
وا�شنطن اىل �أن تر�سل �سفن ًا حربية
وقا�صفات اىل مياه اخلليج.
كم ��ا �أر�س ��ل ترام ��ب تهدي ��د ًا ح ��اد ًا
لطه ��ران يف تغريدة له يذكر فيها �أن
�إيران �سيتم تدمريها يف حال وقوع
ح ��رب بينهم ��ا .وق ��ال "اذا �أرادت
�إي ��ران احلرب ف�إنها �ستكون النهاية
الر�سمي ��ة لإيران .ال حتاولوا تهديد
الوالي ��ات املتح ��دة م ��رة �أخ ��رى".
وكان ذل ��ك تهدي ��د ًا �صريح� � ًا ي�ضمن
فيه ب�أن الواليات املتحدة لن ت�سمح
لإيران بامتالك �أ�سلحة نووية.
وبينم ��ا يح ��اول ترام ��ب الت�صعي ��د
يف ن�ب�رة احل ��رب ،حت ��اول طهران
على اجلانب الآخر تخفيف التوتر.
وق ��ال وزي ��ر اخلارجي ��ة الإي ��راين
حممد ج ��واد ظريف يف ت�صريحات
ل ��ه "لن تكون هناك ح ��رب ،كوننا ال
نري ��د حرب ًا ،اليوجد �أح ��د ي�ستطيع
ا�ستيع ��اب الوه ��م مبواجه ��ة �إيران
يف املنطقة".
عن :موقع Asia News
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ع ��ن "ت ��ورط" م�س�ؤولني عراقي�ي�ن كبار
بف�ضيحة ف�ساد تتعلق بعقود نفطية ،فيما
عرف �إعالميا بف�ضيحة "�أونا �أويل".
واعت�ب�ر ع�ض ��و جلن ��ة الطاق ��ة الربملانية
النائ ��ب جمال املحم ��داوي ،قرار جمل�س
ال ��وزراء باملوافقة على ق ��رارات املجل�س
الوزاري للطاقة امل�أخ ��وذة ب�ش�أن اتفاقية
الت�سوية للعقد بني �شركة ليتون �أوف�شور
و�شركة نفط الب�صرة ،ال يعفي املتورطني
يف ف�ضيح ��ة �أون ��ا �أوي ��ل ،م�ش�ي� ً
را اىل
�أن الق ��رار يغف ��ل جانب مكافح ��ة الف�ساد

والتالعب بالأموال العامة .
وقال املحمداوي ،يف بيان تلقته (املدى)،
� ّإن "موافقة جمل�س الوزراء على اتفاقية
الت�سوي ��ة للعق ��د ب�ي�ن �شرك ��ة ليت ��ون
اوف�ش ��ور و�شرك ��ة نفط الب�ص ��رة� ،إجراء
اتخ ��ذه جمل�س ال ��وزراء حل ��ل املتعلقات
املالية وت�سوية الأمور ،لكن هذا ال يعفي
املتورط�ي�ن الذي ��ن وردت �أ�سما�ؤهم فيما
يع ��رف بف�ضيح ��ة �أون ��ا �أوي ��ل و�أن على
اجلهات الرقابي ��ة فتح التحقيقات جمدد ًا
لين ��ال كل املتورط�ي�ن جزاءه ��م الع ��ادل
جراء التالعب باملال العام ".
وتاب ��ع �أن"جمي ��ع اللج ��ان احلكومي ��ة
ال�سابق ��ة التي ت�شكل ��ت للتحقيق ،والتي
منها اللجنة امل�شكلة ب�أمر رئي�س الوزراء
ال�سابق وجلنة هيئ ��ة النزاهة ،مل تخرج
بنتائ ��ج حقيقي ��ة تك�شف خي ��وط الف�ساد
يف الق�ضي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا عم ��ا ق ��ام ب ��ه جهاز
الإدع ��اء الع ��ام " .و�أ�ش ��ار اىل �أن "ق ��رار
الت�سوية مع �شركة �أوف�شور ،يغفل جانب
مكافح ��ة الف�ساد ال�سيم ��ا و�أن �شخ�صيات
مهم ��ة ذكرت يف تقرير �إونا �أويل مازالت
تزاول �أعمالها يف وزارة النفط".
ودعا املحم ��داوي رئا�سة جمل�س النواب
اىل "اعتماد تو�صي ��ات اللجنة الربملانية
للتحقي ��ق يف هذه الق�ضي ��ة والتي عملت
يف ال ��دورة الربملاني ��ة ال�سابقة وو�صلت
اىل تو�صيات ميك ��ن اعتمادها يف ك�شف
التالعب الكبري يف �أموال العراقيني".
وا�ض ��اف �أن "بع� ��ض ال ��دول حاكم ��ت
�أ�شخا�ص� � ًا و�ش ��ركات بته ��م تق ��دمي ر�ش ��ا
مل�س�ؤول�ي�ن عراقيني كب ��ار للح�صول على
عق ��د ل�صال ��ح �شرك ��ة اليت ��ون �أوف�ش ��ور
الأ�سرتالي ��ة فيما مل تتم اىل الآن حماكمة
اجلهات املتورطة او مثولهم �أمام الق�ضاء
العراق ��ي علم ًا ب�أن املت�ض ��رر الرئي�س من
هذه الق�ضية هو العراق ".

ّ
ي�صدق اعرتافات خلية �إرهابية خططت لتنفيذ هجمات
الق�ضاء

اال�ستخبارات :القب�ض على م�ست�شار
ع�سكري لداع�ش يف الأنبار
 بغداد /املدى

�أعلن جمل�س الق�ضاء الأعلى �أن
حمكمة عراقية �صدقت ،يوم
�أم�س الأربعاء� ،أقوال جمموعة
�إرهابية ،كانت تنوي تنفيذ
عمليات لزعزعة �أمن العراق
وا�ستقراره .و�أعلن املجل�س يف بيان
تلقته (املدى) �أن "حمكمة حتقيق
الكرخ املخت�صة بق�ضايا الإرهاب،
�صدقت �أقوال جمموعة �إرهابية
�ضبط بحوزة عنا�صرها كد�س
من الأ�سلحة ،والكوامت ،واملواد
املتفجرة".
�أ�ض ��اف املجل�س �أن "عنا�ص ��ر املجموع ��ة الإرهابية كانوا
يرومون تنفيذ عملي ��ات �إرهابية لزعزع ��ة �أمن وا�ستقرار
الع ��راق ".و�أو�ض ��ح :مت �ضب ��ط بحوزة املجموع ��ة ،مواد
متفج ��رة ،وقاذف ��ات ،و�أ�سلح ��ة متو�سط ��ة مع ��دة لأعم ��ال
�إرهابية ،بالتن�سيق مع خاليا نائمة".
ولف ��ت بيان جمل�س الق�ض ��اء الأعلى �إىل �أن ��ه "مت ت�صديق
�أق ��وال املجموع ��ة وف ��ق �أحكام امل ��ادة الرابعة م ��ن قانون
مكافحة الإرهاب رقم  13ل�سنة ".2005
وكان ��ت حمكمة جناي ��ات نينوى قد �أ�ص ��درت ،يف التا�سع
م ��ن ال�شه ��ر اجل ��اري ،حكم� � ًا بالإع ��دام �شنق ًا حت ��ى املوت
بحق م ��دان بانتمائ ��ه �إىل ع�صاب ��ات "داع� ��ش" الإرهابية
واال�ش�ت�راك بجرائ ��م القتل واالغت�ص ��اب الت ��ي مار�ساها
التنظيم املتطرف.
يف حين ��ه ،ب�ّي�نّ جمل� ��س الق�ض ��اء يف البيان ال�ص ��ادر عن
املرك ��ز الإعالمي اخلا�ص ب ��ه� ،أن "الإرهابي عمل كعن�صر
ا�ستخبارات ��ي �ضم ��ن التنظي ��م الإرهاب ��ي للإب�ل�اغ ع ��ن
املواطن�ي�ن ،كما �أن ��ه كان يرتدي الزي الأفغ ��اين ،ويحمل

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي
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خالد خ�ضري

ال�سالح".
و�أ�ض ��اف املرك ��ز �أن "الإرهابي �شارك باملع ��ارك يف ق�ضاء
زم ��ار ،وقتل خم�س ��ة عنا�صر من الق ��وات الأمنية ،كما قام
باغت�صاب �إحدى الن�ساء من الطائفة الإيزيدية".
وكان ��ت الهيئ ��ة الأوىل يف حمكم ��ة جناي ��ات الك ��رخ ق ��د
نظرت ق�ضية �أربع ��ة مدانني باالنتماء لع�صابات "داع�ش"
الإرهابي ��ة نفذوا عملي ��ات �إجرامية ا�ستهدف ��ت املواطنني
الأبري ��اء بهدف زعزع ��ة الأمن واال�ستق ��رار داخل العراق
و�سوريا ،ح�سب بيان ملجل� ��س الق�ضاء بتاريخ  21ني�سان
املا�ضي.
يف �سياق مت�ص ��ل� ،أعلنت اال�ستخب ��ارات الع�سكرية ،يوم
�أم� ��س الأربع ��اء ،القب�ض عل ��ى امل�ست�ش ��ار الع�سكري لأحد
ق ��ادة داع�ش ،م�ش�ي�رة اىل �أنه امل�س�ؤول ع ��ن جمع ال�سالح
للتنظيم يف حمافظة االنبار.
وقال ��ت ،يف بي ��ان تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخ ��ة منه� ،إن ��ه "بنا ًء
عل ��ى معلوم ��ات ا�ستخباري ��ة دقيقة وبكم�ي�ن حمكم ن�صب
ل ��ه متكن ��ت مف ��ارز مديري ��ة اال�ستخب ��ارات الع�سكرية يف
الفرق ��ة  ٧بالتعاون مع ا�ستخب ��ارات الفوج  ٢لواء  ٢٨من
�إلق ��اء القب�ض على �أحد الإرهابي�ي�ن املهمني يف ق�ضاء عنه
باالنبار".
و�أو�ضح ��ت �أن "ه ��ذا الإرهابي عم ��ل م�ست�ش ��ار ًا ع�سكري ًا
لإح ��دى قيادات داع� ��ش املدعو �أبو �أن� ��س ال�سامرائي ،كما
كان امل�س� ��ؤول الأول ع ��ن جم ��ع الأ�سلح ��ة م ��ن املواطنني
املنت�سب�ي�ن للق ��وات الأمني ��ة يف املناط ��ق الت ��ي اغت�صبت
وفر�ض التوبة عليهم وترويعهم".
و�أ�ضافت "�أنه �أي�ض ًا من املطلوبني للق�ضاء مبوجب مذكرة
قب�ض وفق �أحكام املادة � ٤إرهاب".
كم ��ا �أعلنت اال�ستخب ��ارات الع�سكري ��ة �أنها �ألق ��ت القب�ض
عل ��ى خلي ��ة �إرهابي ��ة غرب ��ي البالد كان ��ت تخط ��ط لتنفيذ
هجم ��ات .وج ��اء يف بي ��ان اال�ستخب ��ارات �أن ��ه "بعملي ��ة
نوعي ��ة وا�ستباقي ��ة ،نف ��ذت وف ��ق معلوم ��ات ا�ستخبارية
دقيق ��ة ،متكنت مفارز مديرية اال�ستخبارات الع�سكرية يف
الفرق ��ة  ،10وبالتعاون مع ا�ستخبارات ل ��واء امل�شاة ،41
من اخ�ت�راق وتفكيك خلي ��ة �إرهابية يف منطق ��ة النعيمية
بالفلوج ��ة — الأنب ��ار ،و�ألق ��ت القب� ��ض عل ��ى الر�ؤو� ��س
الأربعة املدب ��رة لها ،والتي كانت تخط ��ط للقيام بعمليات
�إرهابية خالل الأيام املقبلة".
كان الع ��راق ق ��د �أعلن عن حترير كام ��ل �أرا�ضيه من قب�ضة
تنظي ��م داع� ��ش ،يف العا�شر من كان ��ون الأول عام ،2017
بعد نحو � 3سنوات من مطاردة التنظيم الإرهابي.
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سياسة

عبد املهدي ينقل ر�سائل �إيرانية اىل ال�سعودية
والإمارات مبعزل عن وا�شنطن
�أفادت �أو�ساط �سيا�سية �أن �إيران كلفت رئي�س مجل�س الوزراء عادل عبد المهدي بلعب دور الو�سيط بينها وبين ال�سعودية والإمارات
بمعزل عن الواليات المتحدة الأميركية للجلو�س على طاولة المفاو�ضات لحل الخالفات بينهما .وفيما ي�سعى عبد المهدي
لإ�شراك كل من الكويت وتركيا و�سلطنة عمان في و�ساطته ،قللت لجنة العالقات الخارجية البرلمانية من �إمكانية نجاح هذه
الو�ساطة في ظل الخالفات القائمة ،قائلة �إن العراق غير م�ؤهل للو�ساطة.

 بغداد  /محمد �صباح
يق ��ول النائ ��ب ع ��ن تحال ��ف البن ��اء
حام ��د المو�س ��وي لـ(الم ��دى) �إن
"الو�ساط ��ة التي تق ��وم بها حكومة
عبد المه ��دي بين الواليات المتحدة
الأميركية و�إيران ت�أتي لإبعاد �شبح
الح ��رب ع ��ن المنطقة" ،مح ��ذر ًا من
"ا�صطفاف الع ��راق �ضد �أي محور
من محاور النزاع".
و�أعل ��ن رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عبد
المه ��دي ،ف ��ي م�ؤتم ��ره ال�صحف ��ي
ال ��ذي عقده �أول من �أم� ��س الثالثاء،
عزمه على �إر�س ��ال وفود �إلى طهران
ووا�شنط ��ن ،لإنه ��اء التوت ��رات
المت�صاع ��دة ف ��ي المنطق ��ة ،الفت� � ًا
�إل ��ى �أن الم�س�ؤولي ��ن الأميركيي ��ن
والإيرانيين �أك ��دوا لنا عدم رغبتهم
في خو�ض الحرب.
وت�سعى حكوم ��ة عادل عبد المهدي،
م ��ن وراء ه ��ذه الو�ساط ��ة ،لإبع ��اد
�شبح الحرب التي باتت محتملة بعد
ت�صاعد وتيرة التهديدات الأميركية
لطه ��ران وال ��ذي تزامن م ��ع و�صول
حامل ��ة طائرات وقاذف ��ات "بي "52
�إلى الخليج العربي.
ويلفت المو�سوي �إلى �أن "الو�ساطة
التي يقوم بها العراق �ستقت�صرعلى
تقري ��ب وجه ��ات النظ ��ر بي ��ن دول
الخليج و�إيران باعتبار �أن الم�شكلة
مح�ص ��ورة بي ��ن ه ��ذه الأط ��راف
والجهات ولي�ست الواليات المتحدة
الأميركية وطهران".
ويك�ش ��ف ع�ض ��و لجن ��ة االقت�ص ��اد
واال�ستثم ��ار البرلماني ��ة �أن "�إيران
طلبت من حكومة عادل عبد المهدي
التح ��رك لإي�صال ر�سالته ��ا �إلى دول
الخلي ��ج بالجلو� ��س عل ��ى طاول ��ة
المفاو�ضات لح ��ل الخالفات" ،الفت ًا
�إل ��ى �أن "الآث ��ار الإيجابي ��ة له ��ذه
الو�ساط ��ة �ستكون حا�ض ��رة في قمة
الريا�ض المقبلة".
ويعتق ��د المو�س ��وي �أن "العربي ��ة
ال�سعودية والإمارات هما المعنيتان
بت�أزي ��م الو�ض ��ع نح ��و الت�صعي ��د،

عادل عبد
املهدي ونظريه
الكويتي ام�س
وبالتال ��ي تق ��رر التح ��رك نحوهم ��ا
م ��ن �أج ��ل التو�صل �إلى حل ��ول لهذه
الخالف ��ات م ��ع �إي ��ران" ،كا�شف� � ًا �أن
"الع ��راق ي�سعى �إلى �أ�ش ��راك دولة

الكوي ��ت في الو�ساط ��ة التي �سيقوم
به ��ا العراق بين �إي ��ران وال�سعودية
والإمارات لتجنب الحرب".
و�أج َلت الواليات المتحدة الموظفين

غي ��ر الأ�سا�سيي ��ن م ��ن بعثته ��ا
الدبلوما�سي ��ة ب�سب ��ب "تهدي ��دات
خطي ��رة" م ��ن القوات الت ��ي تدعمها
�إيران في العراق.

وكان رئي� ��س لجن ��ة الأم ��ن والدفاع
البرلماني ��ة ال�ساب ��ق حاك ��م الزاملي
قد ك�شف لـ(الم ��دى) في وقت �سابق
�أن عدي ��د الق ��وات الأميركي ��ة ف ��ي

الع ��راق يق ��در بنح ��و (� 14أل ��ف)
مقاتل موزعين على ثماني قواعد"،
م�ؤك ��د ًا �أن الواليات المتحدة ت�سعى
ال�ستخ ��دام هذه الق ��وات الموجودة
عل ��ى الأرا�ض ��ي العراقية في توجيه
�ضربات محتملة �إلى �إيران.
وخ�ل�ال الأي ��ام الما�ضي ��ة ،رف� ��ض
قادة الف�صائ ��ل الم�سلحة في العراق
التهدي ��دات الأميركي ��ة لإي ��ران،
م�ؤكدي ��ن �أن �أي اعت ��داء م ��ن قب ��ل
الوالي ��ات المتح ��دة الأميركية على
الج ��ارة �إي ��ران �سينعك� ��س ب�ش ��كل
�سلب ��ي على الو�ض ��ع الأمن ��ي داخل
العراق.
وكان اجتم ��اع الرئا�س ��ات الث�ل�اث
ور�ؤ�س ��اء الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة الأخير
خ � ّ�ول رئي� ��س الجمهوري ��ة بره ��م
�صال ��ح بط ��رح و�ساط ��ة ف ��ي قم ��ة
الريا� ��ض المقبلة الحت ��واء الم�شكلة
القائم ��ة بي ��ن وا�شنط ��ن وطه ��ران
لإبعاد ال�صدام في المنطقة.
لك ��ن لجن ��ة العالق ��ات الخارجية في
مجل�س الن ��واب تقلل م ��ن "�إمكانية
نج ��اح و�ساط ��ة الع ��راق ف ��ي ح ��ل
الم�شكل ��ة بي ��ن طه ��ران والوالي ��ات
المتح ��دة الأميركي ��ة" ،الفت ��ة �إل ��ى
�أن "الو�سي ��ط يج ��ب �أن تتوف ��ر فيه
مقوم ��ات ع ��دة غي ��ر متوف ��رة ف ��ي

حملل �سيا�سي :ف�شل الو�ساطة بني طهران ووا�شنطن يخ ّلف نتائج كارثية
بغداد /المدى
حذر باح ��ث ومحلل �سيا�سي م ��ن ف�شل الو�ساطة
التي يجريها العراق لتهدئة التوتر بين الواليات
المتحدة وطهران.
وقال الباحث والمحل ��ل ال�سيا�سي دياري الفيلي
�إن "هن ��اك قوى و�شخ�صيات راديكالية موجودة
ف ��ي الواليات المتحدة و�إي ��ران ،وما يخ�شى منه
�أن تك ��ون له ��ذه ال�شخ�صي ��ات الراديكالية الكلمة
الناف ��ذة ،وبالتال ��ي يمك ��ن �أن تخ ��رج الأمور عن
�سياقها الطبيعي وتف�شل كل محاوالت الو�ساطة
التي يقوم بها الجانب العراقي من �أجل نزع فتيل

احللبو�سي يت�سلم دعوة
ر�سمية لزيارة �صربيا

الأزم ��ة بين طه ��ران ووا�شنط ��ن ".وتابع الفيلي
"�إن عبد المهدي بد�أ يدرك حقيقة هذا الت�صور،
و�صار يتحرك في م�سارين متوازيين ،الأول يبد�أ
م ��ن نقط ��ة التعويل على فك ��رة �إمكانية �أن يطرح
العراق م�شروع ًا للتقري ��ب بين �إيران والواليات
المتح ��دة الأميركي ��ة ،والم�سار الآخ ��ر يكمن في
اال�ستعداد لإمكانية زي ��ادة التوتر بين وا�شنطن
وطهران ،على اعتبار �أن العراق �سيكون ال�ساحة
الأكثر ت�أثر ًا جراء ح ��دة اال�شتباك بين الطرفين،
خا�ص ��ة �إذا ما علمنا �أن رئي� ��س الوزراء العراقي
ب ��د�أ ير�س ��ل ر�سائل وا�ضح ��ة المعال ��م مفادها �أن
هناك قوى على الأر�ض العراقية ،تعمل لم�صلحة

�أكدت �أن الدعم الدويل
للعراق مينع العودة �إىل
اال�ضطرابات

لإي ��ران وق ��د تق ��وم بخط ��وات غي ��ر مدرو�س ��ة
وانفعالي ��ة ،قد ت�سهم ف ��ي ت�أجيج الم�شكلة وتدفع
بالجان ��ب الأميركي التخاذ خط ��وات ع�سكرية".
وع ��ن �إمكانية نجاح وف ��ود رئي�س ال ��وزراء �إلى
طه ��ران ووا�شنط ��ن م ��ن �أج ��ل التهدئ ��ة ،يق ��ول
الفيل ��ي" :العراق ال يملك خي ��ارات كثيرة ،والبد
له من القيام بخط ��وة �سيا�سية تلعب دور ًا كبير ًا
في �إ�ضفاء نوع م ��ن الم�س�ؤولية تجاه ما يحدث،
�إذ �أن م ��ن م�صلح ��ة العراق التح ��رك وبخطوات
مت�سارعة ،وعلي ��ه تفعيل مب ��ادرات دبلوما�سية،
ال �أن يتح ��ول �إل ��ى �ساع ��ي بري ��د بي ��ن الواليات
المتح ��دة و�إيران .نقطة الإ�شكال الحقيقية تكمن

ف ��ي ال ��دور الذي يتوج ��ب على الع ��راق �أن يقوم
به ،فهل هناك فع�ل� ًا �ستراتيجية وا�ضحة المعالم
ومتف ��ق عليها بين الق ��وى ال�سيا�سي ��ة العراقية؟
ه ��ل عندنا م�شروع ي�شكل ر�ؤي ��ة انطالق لإجماع
وطن ��ي ي�ستطي ��ع م ��ن خالل ��ه رئي� ��س ال ��وزراء
العراق ��ي وحكومت ��ه ممار�س ��ة دور الو�ساط ��ة
بي ��ن هاتي ��ن القوتي ��ن الم�ؤثرتين عل ��ى الم�شهد
ال�سيا�سي العراقي؟"
وتاب ��ع الفيل ��ي":ال �أعتقد �أن لدى الع ��راق خيار ًا
�آخر غير ممار�سة هذا الدور ،و�إذا ما ف�شل العراق
في لعب دور الو�سيط ف�إن النتائج �ستكون كارثية
على العراق في المدى القريب".

مبعوثة الأمم املتحدة :خطر داع�ش مازال قائم ًا ..ويجب
ت�سليط ال�ضوء على الف�ساد

 ترجمة  /حامد �أحمد

بغداد /المدى
ق ��دم ال�سفي ��ر المفو�ض فوق الع ��ادة لجمهورية �صربيا ف ��ي العراق بالوف
اورو� ��ش ،الى رئي� ��س البرلمان محم ��د الحلبو�سي ،دع ��وة ر�سمية لزيارة
بالده.
وق ��ال المكتب الإعالم ��ي للحلبو�سي ،في بيان تلقت (الم ��دى) ن�سخة منه،
�إن الدع ��وة قدمت �أثناء اجتم ��اع عقده الحلبو�سي م ��ع اورو�ش ،تم خالله
بح ��ث توطيد العالق ��ات البرلماني ��ة بين البلدي ��ن ،والتعام ��ل االقت�صادي
واال�ستثمار في جميع المجاالت".
وتاب ��ع البيان �أن �إورو�ش "قدم دعوة ر�سمية من رئي�سة البرلمان ال�صربي
ماي ��ا جويكوفيت� ��ش للحلبو�س ��ي لزي ��ارة �صربي ��ا وعق ��د لقاءات م ��ع كبار
الم�س�ؤولين".
ف ��ي �سي ��اق �آخر ،التق ��ى رئي�س مجل�س الن ��واب محم ��د الحلبو�سي ،الأحد
الفائت ،القائم بالأعمال ف ��ي �سفارة الواليات المتحدة الأميركية في بغداد
جوي هود لبحث التطورات ال�سيا�سية في المنطقة.
وذك ��ر المكتب الإعالم ��ي للحلبو�سي في بي ��ان �آخر �أن الأخي ��ر "�أكد خالل
اللق ��اء على �ضرورة دعم اال�ستقرار ف ��ي المنطقة بعيد ًا عن الت�صادم ،وبما
ينعك�س على ا�ستقرار العراق �أمن ًّيا و�سيا�س ًّيا واقت�صاد ًّيا".
ُ
و�أ�ض ��اف البيان �أن "رئي� ��س مجل�س النواب دعا �إل ��ى تمتين العالقات بين
بغداد ووا�شنطن اقت�صاديّا ،والم�ساهمة في �إعمار وتنمية المُدن المحررة
م ��ن تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي ،و�إع ��ادة النازحي ��ن ،وت�شجي ��ع ال�شركات
اال�ستثماري ��ة للعم ��ل ف ��ي مج ��االت الطاق ��ة والت�صني ��ع والبن ��ى التحتي ��ة
وم�شاريع الإ�سكان".
م ��ن جهت ��ه� ،أب ��دى القائ ��م بالأعم ��ال الأميرك ��ي "ا�ستع ��داد ب�ل�اده لتطوير
العالقات مع العراق في جميع المجاالت".

يف تقريره ��ا املق ��دم الجتم ��اع جمل� ��س
الأم ��ن يف نيوي ��ورك ،ي ��وم الثالث ��اء
الفائ ��تّ ،
خل�ص ��ت املمثل ��ة اخلا�ص ��ة
للأمني العام للأمم املتحدة يف العراق،
جينني هين�س ،الو�ضع العام ال�سيا�سي
والأمن ��ي واالقت�ص ��ادي وم ��ا تبذل من
جه ��ود ملحاربة الف�س ��اد ،م�شرية اىل �أن
ال�ص ��راع ال�سيا�س ��ي الداخل ��ي اجلاري
حالي ًا ميثل عقبة مكلفة.
وقال ��ت املبعو هين� ��س ،بح�سب ما ن�شر
على موقع الأمم املتحدة� ،إنه بعد مرور
ع ��ام كامل عل ��ى االنتخاب ��ات العامة ما
ي ��زال عل ��ى احلكوم ��ة �أن ت�سمي وزراء
ل�شغ ��ل حقائ ��ب وزاري ��ة مهم ��ة وه ��ي
الداخلي ��ة والدف ��اع والع ��دل والرتبية،
م�ؤك ��دة �أن الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة غ�ي�ر
م�ستعدة لتقدمي تنازالت حتى االن .
وتطرقت املبعوثة الأممية �أي�ض ًا اىل �آفة
الف�ساد امل�ست�شرية على كافة امل�ستويات
يف العراق ،وقال ��ت �إن الف�ساد ي�ستهلك
الأم ��وال الت ��ي ينبغ ��ي �أن ت�صرف على
اخلدمات العام ��ة ويذهب بتلك الأموال
اىل جيوب خا�صة بد ًال من ذلك ،م�ؤكدة
�أن احلكومة وب�ش ��كل م�شجع انخرطت
يف الت�صدي لهذا الأمر .
وقال ��ت �إن "رئي� ��س ال ��وزراء عادل عبد
املهدي� ،أو�ضح على نحو جلي قائ ًال �إن
الف�ساد ي�ش � ّ�وه �صورة الدولة و�سمعتها
عل ��ى ال�صعيدي ��ن املحل ��ي وال ��دويل"،
م�ش�ي�رة اىل �أن التغي�ي�ر والإ�صالح لن
ي�أتيا بني ليل ��ة و�ضحاها �إذ �إن من املهم
ت�سليط ال�ضوء على ق�ضية الف�ساد مرار ًا
وتك ��رار ًا� .إن حتقي ��ق نتائ ��ج ملمو�سة
�سيك ��ون �أمر ًا حا�سم ًا م ��ن جوانب عدة
�أهمه ��ا ا�ستع ��ادة ثقة ال�شع ��ب التي تعد
عام ًال �أ�سا�سي ًا للمزيد من تطوير النظام

العراق".
ويقول نائ ��ب رئي�س لجنة العالقات
الخارجية ظافر العان ��ي لـ(المدى):
"نعم هناك جهود تقوم بها الحكومة
العراقية لتجنيب المنطقة احتمالية
�أي ��ة �ضربة ع�سكرية في المنطقة من
خالل الدف ��ع بمح ��اور ودول �أخرى
له ��ا عالق ��ة ودي ��ة بي ��ن الطرفي ��ن"،
مو�ضح ًا �أن "العراق يحاول �إ�شراك
الكوي ��ت وتركي ��ا و�سلطنة عمان في
الو�ساطة".
وي�ضي ��ف" :ف ��ي اعتق ��ادي الع ��راق
لن يق ��وم بدور الو�سي ��ط في الأزمة
الراهن ��ة بق ��در م ��ا �سيك ��ون دوره
مهدئ� � ًا لل�صدمات ودفع بع�ض الدول
لت�شكي ��ل من ��اخ �إقليمي غي ��ر م�ساند
وداع لل�سل ��م ف ��ي الوق ��ت
للح ��رب
ٍ
ذات ��ه" ،منوه� � ًا ب� ��أن "الع ��راق غي ��ر
م�ؤهل للو�ساطة".
و�أعل ��ن مكتب رئي�س ال ��وزراء عادل
عب ��د المهدي ،ي ��وم �أم� ��س االربعاء،
عن مغ ��ادرة الأخير بغ ��داد متوجه ًا
الى الكويت في زيارة ر�سمية.
وكان م�ص ��در مق ��رب م ��ن رئي� ��س
ال ��وزراء ع ��ادل عبد المه ��دي قد قال
قبل يومين لوكاالت �أنباء �إن رئي�س
ال ��وزراء �سي ��زور خ�ل�ال اليومي ��ن
المقبلي ��ن قطر والكوي ��ت في جولة
بالمنطق ��ة ت�أت ��ي ا�ستكم ��ا ًال لزي ��ارة
ال�سعودي ��ة ،م�ضيف� � ًا �أن رو�سي ��ا
�س ��وف تتو�س ��ط لح ��ل الأزم ��ة بين
وا�شنط ��ن وطه ��ران ،بالإ�ضاف ��ة �إلى
قط ��ر والع ��راق و�سوي�س ��را وعمان
واليابان.
وبح�س ��ب مراقبي ��ن ،ف� ��إن الجان ��ب
الكويت ��ي قري ��ب م ��ن وجه ��ة نظ ��ر
الع ��راق بخ�صو� ��ص تف ��ادي حال ��ة
التوت ��ر المت�صاع ��د بي ��ن وا�شنط ��ن
وطه ��ران والدعوة �إل ��ى تجاوز هذه
الخالفات بالحوار.
وي�ؤك ��د النائ ��ب عن محافظ ��ة بغداد
�أن "زي ��ارة رئي�س مجل� ��س الوزراء
�إل ��ى تركيا انتهت بوجود تفاهم بين
الطرفين على تجنيب المنطقة �شبح
الحرب".

الدميقراطي يف العراق .
وفيم ��ا يتعل ��ق برف ��ع احلواج ��ز
الكونكريتي ��ة م ��ن العا�صم ��ة بغ ��داد،
�أ�شارت هين�س اىل �أن هناك �شيئ ًا يبعث
على التفا�ؤل هو �أن بغداد بد�أت تتفتح.
وقالت �إنه ،قريب ًا ج ��د ًا ،لن تكون هناك
منطقة خ�ضراء� ،إذ حقق رئي�س الوزراء
عبد املهدي وعده من اليوم الأول ب�إزالة
ج ��دران احلماي ��ة اخلر�ساني ��ة و�إعادة
املدينة لأهلها .
ولكنه ��ا �أكدت �أن الو�ضع الأمني �سيظل
يف حاج ��ة اىل مراقبة دقيقة ،لي�س فقط
يف بغ ��داد ب ��ل يف جميع �أنح ��اء البالد،
�إذ م ��ا تزال الهجم ��ات م�ستمرة و�شهدنا

انفجارات وهجمات انتحارية م�ؤخر ًا.
وقالت �إن تهديد داع� ��ش ما يزال قائم ًا،
م�ؤك ��دة قول �أح ��د ممثل ��ي التحالف �إن
داع� ��ش يظه ��ر جم ��دد ًا حي ��ث ا�س�ت�راح
وحترك وهو الآن ن�شط من جديد .
ون ��ادت املبعوث ��ة الأممي ��ة ب�أهمي ��ة
ا�ستم ��رار الدعم الدويل للعراق يف هذا
املج ��ال بقولها "الدعم الدويل �سي�ضمن
للع ��راق ت ��رك ما�ضي ��ه العني ��ف للخلف
و�سي�ضمن �أي�ض� � ًا �أال ينزلق مرة �أخرى
اىل اال�ضطراب ��ات الت ��ي خ ��رج منه ��ا
م�ؤخر ًا ".
و�أ�ضاف ��ت بقولها "لكي مننع داع�ش من
ا�ستعادة موطئ ق ��دم قوي يف العراق،

دمار خلفته معارك حترير املو�صل
فم ��ن ال�ض ��روري �أن يك ��ون هن ��اك نهج
طويل الأمد ".
وح ��ذرت املبعوث ��ة الأممي ��ة كذل ��ك من
مغ ّب ��ة ع ��ودة التظاه ��رات يف جن ��وب
الب�ل�اد التي �شهدته ��ا ال�صي ��ف املا�ضي
جراء انعدام املياه ال�صاحلة لل�شرب .
وقال ��ت ممثل ��ة الأم�ي�ن الع ��ام يف ه ��ذا
ال�ص ��دد" :ر�أينا خ�ل�ال ال�صيف املا�ضي
التظاه ��رات الت ��ي انطلق ��ت يف جنوب
الب�ل�اد .ميكن لنق�ص املي ��اه يف العراق
�إ�شعال االحتجاجات االجتماعية .وهي
م�شكلة مل تتم معاجلتها وميكن �أن تبدد
�أية مكا�سب مت حتقيقها".
وقال ��ت �إنه رغم �أن ال�شتاء املا�ضي �شهد

هط ��ول �أمط ��ار غزي ��رة ،ف� ��إن االعتماد
الب�سي ��ط على الأمط ��ار الغزي ��رة لي�س
�سرتاتيجي ��ة وطنية قوية للمياه .يجب
و�ضع برنامج �شامل �ضمن زمن التغري
املناخي ،خلزن املياه و�إدارتها ،ويجب
�أي�ض� � ًا تعزي ��ز البني ��ة التحتي ��ة للب�ل�اد
واال�ستع ��داد ب�شكل �أف�ض ��ل للفي�ضانات
عند حدوثها .
وب�ش� ��أن مل ��ف النازح�ي�ن واملهجري ��ن
قالت املبعوثة الأممية �إنه ماتزال هناك
عوائق تقف �أم ��ام عودة بع�ض الأهايل
ملناطقه ��م ا�شتملت عل ��ى نق�ص الوثائق
املدنية وو�ضع �أمني غري م�ستقر ،ف�ض ًال
ع ��ن م�ضايقات نق ��اط التفتي� ��ش وكذلك
بق ��اء عدد كبري من البيوت وهي مهدمة
وعدم كفاية اخلدمات الأ�سا�سية .
وقال ��ت �إن �صن ��دوق الأمم املتح ��دة
لتمويل اال�ستقرار يف املناطق املحررة
متكن م ��ن �إع ��ادة ت�أهي ��ل  1000وحدة
�سكني ��ة م ��ن جمم ��وع  15000من ��زل
خمطط ��ة �إع ��ادة ت�أهيل ��ه يف مدين ��ة
املو�صل القدمية .
و�أ�شارت املبعوثة الأممية اىل �أن منطقة
�سنجار ماتزال ت�شهد دمار ًا فظيع ًا ،وما
يبعث على الأ�س ��ف �أنه مل يحدث تغيري
يذكر منذ حتريرها من داع�ش وما يزال
الكث�ي�ر م ��ن الأهايل يعي�ش ��ون يف خيم
على اجلبل الذي هرب ��وا �إليه مع بداية
احلملة الإرهابية لداع�ش .
و�أ�ضاف ��ت بقوله ��ا "يف �شه ��ر �آب املقبل
�سيحيي العامل ذكرى الأحداث املروعة
الت ��ي وقع ��ت قبل خم� ��س �سن ��وات� .إال
�أن وج ��ود �إدارة واح ��دة وتوفري الأمن
ك�أ�سا�س لإعادة �إعمار �سنجار مل يتحقق
بع ��د� .إن ا�ستم ��رار الف�ش ��ل يف حتقيق
ذلك هو �إجح ��اف وا�ضح .يتوجب على
القيادت�ي�ن يف كل م ��ن بغ ��داد و�أربي ��ل
التحرك الأن ب�شكل عاجل وحا�سم ".
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انخفا�ض �أ�سعار النفط بفعل زيادة المخزونات الأميركية

العراق يحتل املرتبة ال�ساد�سة ب�أكرب معدل لإنتاج النفط عام 2018
 بغداد /متابعة املدى

تراجعت �أ�سعار النفط �أم�س
الأربعاء بعدما �أظهرت بيانات
�صناعية زيادة في مخزونات
الخام الأميركية �إ�ضافة �إلى
تعهد ال�سعودية بالحفاظ على
توازن الأ�سواق.
غير �أن محللين قالوا �إن �أ�سواق
النفط ال تزال في حالة من �شح
الإمدادات في ظل تخفي�ضات
الإنتاج التي تقودها منظمة
البلدان الم�صدرة للبترول
(�أوبك) وت�صاعد التوتر
ال�سيا�سي في ال�شرق الأو�سط.

وبحل ��ول ال�ساع ��ة  0658بتوقي ��ت
غرينت� ��ش تراجعت العق ��ود الآجلة لخام
القيا�س العالمي برن ��ت � 39سنت ًا �أو 0.5
بالمئة �إلى  71.79دوالر للبرميل.
وانخف�ض ��ت العق ��ود الآجل ��ة لخ ��ام غرب
تك�سا�س الو�سيط الأمريكي ت�سليم تموز
� 59سنت ًا �أو  0.9بالمئة �إلى  62.54دوالر
للبرميل .وانق�ضى �أجل عقد حزيران يوم
الثالث ��اء بالت�سوي ��ة عن ��د  62.99دوالر
للبرميل بانخفا�ض � 11سنت ًا.
وق ��ال معه ��د البت ��رول الأميرك ��ي ي ��وم
الثالث ��اء �إن مخزونات الخ ��ام الأميركية
ارتفع ��ت بمق ��دار  2.4ملي ��ون برميل في
الأ�سب ��وع الما�ض ��ي �إل ��ى  480.2مليون
برمي ��ل مقارن ��ة م ��ع توقع ��ات المحللي ��ن
بانخفا�ضها � 599ألف برميل.

وتعل ��ن �إدارة معلومات الطاقة الأميركية
البيانات الر�سمي ��ة لمخزونات النفط في
وقت الحق من يوم �أم�س الأربعاء.
وخ ��ارج الوالي ��ات المتح ��دة ،قال ��ت
ال�سعودي ��ة �أم� ��س الأربعاء �إنه ��ا ملتزمة
بالحف ��اظ عل ��ى ت ��وازن وا�ستدامة �سوق
النفط.
و�إلى جان ��ب العوامل الأ�سا�سية لل�سوق،
يراق ��ب تج ��ار النف ��ط التوت ��رات بي ��ن
الواليات المتحدة و�إيران.

وت�صاعدت ه ��ذه التوترات من ��ذ �أن �أعاد
ترام ��ب فر� ��ض عقوب ��ات على �ص ��ادرات
النف ��ط الإيراني ��ة ف ��ي محاول ��ة لتكبي ��ل
اقت�ص ��اد �إي ��ران و�إجباره ��ا عل ��ى وق ��ف
برنامجها النووي.
وكان ��ت �أ�سع ��ار النف ��ط ق ��د ارتفع ��ت فى
الأ�سواق العالمية مدفوعة بتوتر الأجواء
بي ��ن الواليات المتحدة و�إيران ،ف�سجلت
العق ��ود الآجلة لخام برنت  72.18دوالر
للبرمي ��ل بارتفاع � 21سن ًتا ن�سبته ،%0.3

فيم ��ا �سجلت العق ��ود الآجل ��ة لخام غرب
تك�سا� ��س الو�سي ��ط الأميرك ��ي 63.41
دوالر للبرميل بارتف ��اع � 31سن ًتا بن�سبة
 %0.5قيا�س ًا على �سعر الإغالق ال�سابق.
وتعان ��ى الأ�س ��واق العالمي ��ة للنف ��ط من
�ش ��ح الإمدادات النفطية ،في الوقت الذي
توا�ص ��ل فيه "�أوب ��ك" وحلفا�ؤها ،خف�ض
الإم ��دادات ب� �ـ 1.2ملي ��ون برمي ��ل يومي ًا
منذ كانون الثاني الما�ضي ،من �أجل دعم
الأ�سعار.

وخالل اجتماع منظم ��ة الدول الم�صدرة
للنف ��ط "�أوب ��ك" ف ��ي ج ��دة قب ��ل يومين،
كانت ت�صريحات وزير الطاقة ال�سعودى
خالد الفال ��ح ،ونظي ��ره الإماراتي �سهيل
المزروع ��ي ،ت�شير �إلى القل ��ق من ارتفاع
مخزون ��ات النف ��ط العالمي ��ة ،م�ؤكدي ��ن
ال�سعي ل�ضمان �ضمان ا�ستقرار الأ�سواق
في ظ ��ل الأو�ض ��اع المتوترة ف ��ي منطقة
الخلي ��ج وال�شرق الأو�س ��ط ،لكن مع عدم
الت�أثي ��ر عل ��ى الأ�سع ��ار واقت�صادي ��ات

�أبرزها نق�ص اخلدمات وهدر املال العام

ال�صناعة.
من جانب �آخر قال م�س�ؤول نفطي عراقي
رفي ��ع الم�ستوى�,أم� ��س الأربع ��اء� ,إن
الع ��راق �سيرف ��ع الإنتاج ف ��ي حقل (غرب
القرن ��ة � )1إلى � 490ألف برميل في اليوم
خالل الأيام القليلة المقبلة.
ونقل ��ت “رويترز” عن رئي�س �شركة نفط
الب�ص ��رة �إح�س ��ان عب ��د الجبار قول ��ه �إن
“حق ��ل نفط غرب القرنة  1الذي طوّ رته
�شرك ��ة �إك�س ��ون موبيل ينت ��ج حالي ًا نحو

جمل���س ذي ق��ار مُي ِه��ل املحاف��ظ �أ�سبوع�ين للإجاب��ة عل��ى  26ملف ًا تتعل��ق ب�شبه��ات ف�ساد

 ذي قار  /ح�سني العامل

�أمه ��ل جمل� ��س حمافظة ذي ق ��ار �أم�س االربع ��اء ( 22
�أي ��ار  ) 2019حماف ��ظ ذي ق ��ار يحي ��ى النا�صري مدة
�أ�سبوع�ي�ن للإجابة على  26ملف ًا تتعلق ب�شبهات ف�ساد
ونق�ص اخلدمات وهدر املال العام ،فيما �أكد ع�ضو يف
جمل�س املحافظة وج ��ود توجه عام يف داخل املجل�س
حول �إقال ��ة املحافظ " .وقال رئي� ��س جمل�س حمافظة
ذي قار رحيم اخلاقاين خ�ل�ال تر�ؤ�سه جل�سة اجتماع
املجل�س الذي ح�ضرتها املدى �إن " جل�سة اجتماع اليوم
كان من املق ��رر �أن ت�شهد اجراءات ا�ستجواب حمافظ
ذي قار يحي ��ى النا�صري �إال �أن املحاف ��ظ طلب ت�أجيل
اال�ستجواب ملدة ثالثة �أ�سابيع حتى ي�ستكمل الإجابة
على �أ�سئلة اال�ستج ��واب املتعلقة بـ  26ملف ًا " ،م�شري ًا
اىل �أن " الهيئ ��ة العامة للمجل� ��س قررت منح املحافظ
مهل ��ة نهائي ��ة �أمده ��ا �أ�سبوع�ي�ن فق ��ط لإ�ستجواب ��ه".
م�ش ��دد ًا عل ��ى �أهمي ��ة الت ��زام املحافظ باملهل ��ة املحددة

و�أن يهيئ دفوعاته و�إجاباته على الأ�سئلة التي قدمها
ع ��دد من �أع�ضاء جمل�س املحافظ ��ة له .ومن جانبه قال
ع�ض ��و جمل� ��س حمافظة ذي ق ��ار ح�سني �سن ��د للمدى
�إن ��ه " وعدد م ��ن زمالئه من �أع�ض ��اء جمل�س املحافظة
قدم ��وا طلب ا�ستجواب حماف ��ظ ذي قار موقع من 15
ع�ض ��و ًا ويت�ضمن  26ملف ًا تتعلق ب�شبهات ف�ساد وهدر
امل ��ال العام و�سوء ا�ستخدام ال�سلطة وملفات �أخرى"،
منوه� � ًا اىل �أن " مهلة الأ�سبوع�ي�ن التي قررتها الهيئة
العامة ه ��ي مهلة طويلة وكان م ��ن املفرت�ض �أن تكون
�أ�سبوع ًا واح ��د ًا حل�سم الأمر" .و�أ�ش ��ار �سند اىل �أن "
التوج ��ه العام يف داخل جمل� ��س املحافظة يتجه نحو
�إقال ��ة املحاف ��ظ " ،مقل ًال م ��ن الآثار املرتتب ��ة على قيام
�أربعة �أع�ض ��اء من امل�ستجوبني ب�سح ��ب تواقيعهم ".
و�أك ��د ع�ضو جمل�س املحافظ ��ة �إن " طلب اال�ستجواب
م ��ازال قانوني� � ًا كونه يت�ضم ��ن تواقيع �أك�ث�ر من ثلث
�أع�ض ��اء جمل�س املحافظة" ،منوه ًا اىل �أن " �سحب �أي
توقي ��ع الحق ال ي�ؤثر على اجراءات اال�ستجواب كون

�إع����������ل���������ان��������������������ات
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+ 964 7708080800 | + 964 7704448045
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جمهورية العراق  /وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة العدد5335 :
التاريخ2019/5/15 :
مديرية �أحوال بغداد  /الر�صافة
ق�سم �ش�ؤون �أحوال بغداد  /الر�صافة

�إعـــــالن

ق��دم املواط��ن (حيدر عب��اس احم��د) طلب��ا ً لتبديل (لقب��ه) وجعله
(العيسى) بدال ً من (الطالب) فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية
خالل خمس��ة عشر يوما ً من تاريخ النشر وبعكسه سوف تنظر هذه
املديري��ة بطلبه اس��تنادا ً إلى أحكام امل��ادة ( )22من قان��ون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لسنة  2016املعدل على أن يكون النشر باسم مدير
عام اجلنسية احملترم ..مع التقدير

اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي
املدير العام  /وكالة

اجلل�سة االوىل ملناق�شة اجراءات اال�ستجواب قد متت
وجرى خاللها تثبيت املوعد النهائي لال�ستجواب".
الفت ��ا اىل �أن " ال�شخ� ��ص الوحي ��د الق ��ادر عل ��ى
�إلغ ��اء اال�ستج ��واب حالي� � ًا ه ��و الع�ض ��و ال ��ذي طلب
اال�ستج ��واب فقط ولي� ��س �أي ع�ضو �آخر م ��ن �أع�ضاء
جمل�س املحافظة".
وع ��ن م ��ا ي�شاع ح ��ول تورط بع� ��ض الأع�ض ��اء بتلقي
ر�شى �أو امتيازات مقابل �سحب تواقيعهم قال �سند �إن
ً
" �سحب �أي ع�ضو لتوقيعه من طلب اال�ستجواب هو
ح ��ق قانوين وخا�ضع لقناعات ذل ��ك الع�ضو " ،منوه ًا
اىل �أن " االتهام ��ات الت ��ي توج ��ه لأع�ض ��اء املجل� ��س
ه ��ي اتهام ��ات يج ��ري تداوله ��ا من ��ذ بداي ��ات ت�شكيل
جمل� ��س املحافظ ��ة وه ��ي ال تنقط ��ع وهن ��اك �صفحات
وهمي ��ة تديرها جهات جمهولة عل ��ى مواقع التوا�صل
االجتماعي تعمل على كيل االتهامات" .وكان جمل�س
حمافظ ��ة ذي ق ��ار ،اخت ��ار يف(  16حزي ��ران ،)2013
ع�ضو (ائتالف دول ��ة القانون) هالل ال�سهالين رئي�س ًا

له وع�ضو (كتلة الت�ضامن) يحيى حممد باقر النا�صري
حمافظ� � ًا جديد ًا لذي قار ،بينم ��ا �أنتخب نا�صر تركي،
املن�شق عن (كتلة املواطن) نائب ًا لرئي�س املجل�س ،فيما
مت الت�صوي ��ت عل ��ى اختيار ح�س ��ن لعيو� ��س ،املن�شق
ع ��ن تيار الأحرار ،و�أب ��ا ذر عمر فليح من (كتلة الوفاء
الوطني) نائب�ي�ن للمحافظ ،يف اجلل�س ��ة التي �شهدت
ح�ض ��ور ( )18ع�ضو ًا م ��ن �أ�ص ��ل ( )31مبقاطعة كتلة
املواطن وتيار الأحرار.
وي�ضم جمل�س حمافظ ��ة ذي قار  31ع�ضو ًا يتوزعون
ب�ي�ن حتالف م�ستقبل ذي قار وائت�ل�اف �أبناء ذي قار ،
فيم ��ا اعلن يوم االحد ( � 3شب ��اط  ) 2019عن ت�شكيل
كتل ��ة جديدة يف داخل جمل� ��س حمافظة ذي قار حتت
م�سم ��ى كتل ��ة ذي قارن ��ا ت�ض ��م ثمانية �أع�ض ��اء .وكان
جمل� ��س حمافظ ��ة ذي ق ��ار قد ق ��رر مطلع ع ��ام 2015
ا�ستج ��واب و�إقالة حماف ��ظ ذي قار يحي ��ى النا�صري
�إال �أن املحكم ��ة الإدارية قررت �إعادته اىل من�صبه بعد
طعن املحافظ بقرارات جمل�س املحافظة.

� 440ألف برميل يومي ًا”.
وقام ��ت �شرك ��ة �إك�س ��ون موبي ��ل ب�إجالء
نح ��و  60مهند�س� � ًا م ��ن موظفيه ��ا “غي ��ر
ال�ضروريي ��ن” من (غ ��رب القرنة  )1يوم
ال�سب ��ت الما�ض ��ي ،تح�سب ًا م ��ن تهديدات
�أمني ��ة بالتزام ��ن م ��ع ت�صاع ��د التوت ��ر
الإيراني الأميركي.
فيم ��ا ك�شف ��ت �إدارة الطاق ��ة الأميركي ��ة
(� )EIAأن الع ��راق احت ��ل المرتب ��ة
ال�ساد�سة من بين ال ��دول المنتجة للنفط
باكب ��ر مع ��دل النت ��اج النف ��ط خ�ل�ال عام
.2018
و�أف ��ادت الإدارة ف ��ي اح�صائي ��ة ن�ش ��رت
م�ؤخ ��ر ًا ،واطلع ��ت عليه ��ا الم ��دى  ،ب� ��أن
"الع ��راق احتل المرتبة ال�ساد�سة عالمي ًا
ب�أكب ��ر مع ��دل انت ��اج نفط ��ي خ�ل�ال ع ��ام
."2018
و�أ�ض ��اف �إن "الوالي ��ات المتح ��دة كانت
الأول ��ى عالمي ًا ب�أكبر مع ��دل انتاج نفطي
وبواق ��ع  17مليون� � ًا و� 885أل ��ف برميل
يومي� � ًا ،تليه ��ا ال�سعودي ��ة وبواق ��ع 12
مليون� � ًا و� 419أل ��ف برمي ��ل يومي� � ًا،
تليه ��ا رو�سي ��ا وبواق ��ع 11مليون و401
�ألف برمي ��ل يومي� � ًا ،تليها كن ��دا وبواقع
5ماليي ��ن و� 295ألف برميل يومي ًا ،تليها
ال�صي ��ن وبواق ��ع  4ملي ��ون و � 816أل ��ف
برميل يومي ًا".
و�أ�ش ��ار التقري ��ر ال ��ى �أن "الع ��راق ج ��اء
بالمرتب ��ة ال�ساد�س ��ة باكب ��ر مع ��دل انتاج
للنف ��ط حي ��ث بل ��غ  4ماليي ��ن و� 616ألف
برمي ��ل يومي� � ًا ،تليه ��ا اي ��ران وبواقع 4
ماليين و� 471ألف برميل يوميا".
و�أو�ضح التقرير �إن "العراق تقدم مرتبة
واح ��دة خ�ل�ال ع ��ام  2018بع ��د �أن كان
�سابع ًا بعد �إيران في عام ." 2017
يذكر �أن الع ��راق يعتبر ثان ��ي �أكبر منتج
وم�صدر للنفط الخام داخل منظمة اوبك
وخام� ��س �أكب ��ر احتياط ��ي بالعالم للنفط
الخام.
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بإختصار ديمقراطي

�سنكون من المنتظرين
لما �سيكون عليه
الموقف �إال �أن طبيعة
القرار و�صوابه �سيكون
حا�سم ًا في ت�أثيره
الفعلي بين ردّ الدعوة
وبقاء الو�ضع على ما
هو عليه وبين �إعادة
االنتخابات دون رفع
الكارت الأحمر بوجه
الأع�ضاء الحاليين
في الم�شاركة بجولة
الإعادة ،وبكلتا
الحالتين ف�إن النتائج
�ستكون �أقرب الى المثل
ال�شعبي ( يابو زيد
ك�أنك ما غزيت )

 رعد العراقي

حمكمة م�صري الكرة!
ت�شه ��د الأيام القادمة حدث ًا مف�صلي ًا
يف تاري ��خ الك ��رة العراقي ��ة عندما
تنظ ��ر حمكم ��ة كا� ��س الدولي ��ة
بتاري ��خ� 30أي ��ار 2019يف �شكوى
فريق املعرت�ض�ي�ن برئا�سة الكابنت
عدن ��ان درجال حول ع ��دم قانونية
انتخابات احت ��اد الكرة التي جرت
ي ��وم � 31أي ��ار  2018ب�شخو�صهم
احلاليني ،وهي امل ��رة الثانية التي
ي�ص ��ار �إليها حتديد م�س ��ار القيادة
الإداري ��ة لالحتاد بق ��رار من كا�س
بع ��د واقعة ع ��ام  2013حني جنح
املعرت�ض ��ون يف ك�س ��ب الدع ��وى
و�إع ��ادة انتخاب ��ات احت ��اد ناج ��ح
حم ��ود الت ��ي خ�سره ��ا بع ��د ع ��ام
مل�صلحة عبداخلالق م�سعود.
وم ��ع ترقب اجلميع ملا ت� ��ؤول اليه

نتائ ��ج الدع ��وى بالرغ ��م م ��ن �أن
الق�ضي ��ة رمب ��ا ت�أخ ��ذ وقت� � ًا لي� ��س
بالقلي ��ل اىل ح�ي�ن �ص ��دور الق ��رار
�إلإ �أن الدالئ ��ل ت�شري اىل احتمالية
�إجنالء الكث�ي�ر من امل� ّؤ�شرات التي
ميك ��ن �أن حت� �دّد مالم ��ح الط ��رف
الأك�ث�ر ثبات� � ًا وق ��درة عل ��ى عر�ض
التم�س ��ك
الأدل ��ة و�إمت�ل�اك زم ��ام
ّ
بت�سي�ي�ر الق�ضي ��ة نح ��و الظف ��ر
بقناعة املحكم ��ة مبوقفه ،وبالتايل
اخل ��روج ب�شه ��ادة (االنت�صار) يف
ال�صراع القائم.
وم ��ن مف ��ردة (االنت�ص ��ار) الت ��ي
نق ��ف عنده ��ا طوي ًال بع ��د جمريات
املرحلة ال�سابق ��ة بعد �أن لوحظ �أن
هناك بع� ��ض م�ؤيّدي تلك االطراف
يحاول �أن يجعله ��ا هدف ًا �شخ�صي ًا،

ولي� ��س كم ��ا ي�ت�ردّد يف االحادي ��ث
واحل ��وارات وه ��و ي�ستوجب منا
�أن نح� �دّد ر�ؤيتن ��ا الت ��ي �سنبق ��ى
فيه ��ا على احلي ��اد و�أن ننتظر كلمة
العدال ��ة الت ��ي تنظ ��ر اىل الوقائ ��ع
والأدلة �أك�ث�ر من ر�ؤيتها للخالفات
ال�شخ�صي ��ة �أو مكانة املتخا�صمني،
وبالت�أكيد ف�إن ما �سي�صدر من قرار
�سيكون يف �صال ��ح الكرة العراقية
لأن ��ه �سيمن ��ح الو�ض ��ع القان ��وين
للقي ��ادة الريا�ضي ��ة �س ��واء لتثبيت
ال�شخو� ��ص احلالي�ي�ن �أو لإع ��ادة
االنتخابات بت�أكيد عدم قانونيتها.
املالح ��ظ يف الق�ضي ��ة الكاب�ت�ن
عدن ��ان درج ��ال كان �أك�ث�ر ه ��دوء ًا
ع�ب�ر اعتم ��اده عل ��ى ن�ش ��ر بيانات
�صحفي ��ة مل تتج ��اوز الثالث ��ة منذ

ع ��ام  ،2018وع ��دم اجنراره نحو
املهات ��رات وال�سج ��االت ،وه ��و
�أ�سل ��وب رمب ��ا يكون �أك�ث�ر جناعة
يف ت�أكيد حماولت ��ه �إبعاد ال�صراع
ال�شخ�ص ��ي ،والرتكي ��ز عل ��ى جمع
الدالئ ��ل وال�شه ��ود لتقدميه ��ا
كدفوعات �أمام املحكمة ،بينما على
الط ��رف الآخر ف� ��إن االحت ��اد و�إن
كان يبدي عدم اهتمامه بخ�صو�ص
النتائ ��ج ،لكنه باملقاب ��ل ترك الباب
مفتوح ًا �أمام حمام ��ي الدفاع دون
قي ��ود يف �إط�ل�اق الت�صريح ��ات،
وا�ستب ��اق جمري ��ات الق�ضي ��ة
بالتف�سري والتحليل وحماولة ج ّر
ال�صراع نحو حلب ��ات �إبراز القوة
والتقلي ��ل م ��ن املوق ��ف القان ��وين
للخ�ص ��وم ،وهو ما �سبّب يف خلط

الأوراق وتوجي ��ه االنظ ��ار �إىل
�أن اله ��دف ه ��و (الت�سقيط) ولي�س
هيب ��ة الك ��رة العراقي ��ة واحلر�ص
عل ��ى قانوني ��ة وجوده ��ا الإداري
والقيادي!
�سنكون م ��ن املنتظرين ملا �سيكون
علي ��ه املوق ��ف �إال �أن طبيعة القرار
و�صواب ��ه �سيك ��ون حا�سم� � ًا يف
ت�أث�ي�ره الفعل ��ي ب�ي�ن ر ّد الدع ��وة
وبق ��اء الو�ض ��ع عل ��ى ما ه ��و عليه
وبني �إع ��ادة االنتخابات دون رفع
ال ��كارت الأحم ��ر بوج ��ه الأع�ضاء
احلالي�ي�ن يف امل�شارك ��ة بجول ��ة
الإع ��ادة ،وبكلت ��ا احلالت�ي�ن ف� ��إن
النتائ ��ج �ستك ��ون �أق ��رب اىل املثل
ال�شعب ��ي ( ياب ��و زي ��د ك�أن ��ك م ��ا
غزي ��ت ) ب�إخت�ل�اف �أن املحكم ��ة

اقتنعت بعدم قانونية االنتخابات
فق ��ط ،لكنه ��ا �ستجه ��ل �إن الإع ��ادة
�ستك ��ون �شكلي ��ة طامل ��ا �أن الأ�س�س
واللوائ ��ح ال زالت ه ��ي من تتح ّكم
باالنتخاب ��ات ،و�أن الهيئ ��ة العامة
ال متتل ��ك الإرادة احلقيقي ��ة
يف جت ��اوز �سي ��اق اال�صطف ��اف
والتكتالت ،وال تب ��ايل �أي اهتمام
يف ق ��راءة اللوائ ��ح و�ش ��روط
الرت�شي ��ح والتدقي ��ق ،ومقارن ��ة
الن�سخ ��ة املر�سلة لالحت ��اد الدويل
والن�سخ ��ة املرتجم ��ة للعربي ��ة،
وهو �أحد ا�سباب الت�شكيك بنزاهة
االنتخاب ��ات ووجود �أي ��ا ٍد تع ّمدَتْ
�إيج ��اد �ضبابي ��ة يف الرتجم ��ة،
و�أم�ي�ن �سر االحت ��اد الأ�سبق �أحمد
عبا�س حت� �دّث با�ستفا�ضة يف هذه

النقطة �أثناء حديث �أجراه الزميل
�إياد ال�صاحلي معه قبل عامني.
يف ح ��ال �أرت� ��أت املحكم ��ة رد
الدعوى �أو �إعادة االنتخابات دون
�أي �إج ��راء �آخر يزيل كل املتع ّلقات
وي�س ��ك ب� ��أي
وي�صح ��ح امل�س ��ار مُ
ّ
جتاوزات قانوني ��ة �إن وجدت ف�إن
نوجهه ��ا للكاب�ت�ن
هن ��اك ن�صيح ��ة ّ
عدنان درجال ب� ��أن يعيد ح�ساباته
يف م�س�أل ��ة الرت�شي ��ح م ��رة �أخرى
طامل ��ا �أن ج ��دار التكت�ل�ات �سيبقى
عائق ًا امام طموحه بقيادة االحتاد،
وعلي ��ه �أن ي�ستم ��ر يف عمل ��ه م ��ن
مواق ��ع �أخ ��رى مع ا�ستم ��راره يف
ط ��رح نه ��ج الت�صحي ��ح والتطوير
ليكون تاريخه النا�ص ��ع بالبيا�ض
حمفوظ ًا يف قلوب حمبيه.

كرة الن�ساء �أ�سيرة لجنة معطلة وقاعدة مهملة و�إعالم بلبلة!

� أ����س���راء ه��ا���ش��م :نفتقر �إىل امل���درب�ي�ن امل��ن��ا���س��ب�ين ..وال��ك��وي��ت ب� ّ�واب��ت��ن��ا اخلليجية الأوىل
 ال�����وزي�����ر وع����دن����ا مب���در����س���ة ت���خ���� ّ���ص�������ص���ي���ة ..وم���ن���ح���ة الآ�����س����ي����وي مل ت�����س��ت��ث��م��ر
بغداد� /إياد ال�صاحلي
عام  2017يف ت�صفيات �آ�سيا للنا�شئني
التي �أقيمت يف فيتنام وجابهتنا ظروف
�أك ��دت مديرة املنتخب الوطني الن�سوي قاه ��رة مل حتب ��ط معنوياتنا من حتقيق
لك ��رة الق ��دم ال�سابق ��ة �أ�س ��راء ها�شم �أن نتائج معقولة وفق ًا لإعدادنا الفقري".
م�شاركة الع ��راق يف البطولة اخلليجية
تغييب عن اجتماع خليجي
الأوىل لك ��رة ال�ص ��االت الن�سائي ��ة التي
�ستقام يف الكويت خالل ت�شرين الثاين و�أو�ضح ��ت �أ�س ��راء" ال �أع ��رف �سب ��ب
املقب ��ل بحاج ��ة اىل التهيئ ��ة املب ّك ��رة تغييبي عن متثيل االحتاد يف االجتماع
والإ�س ��راع بتوفري م�ستلزم ��ات الظهور التن�سيق ��ي اخلليج ��ي برغ ��م ك ��وين
ّ
مطلعة عل ��ى �أدق تفا�صيل البطولة التي
مب�ست ��وى م�ش� � ّرف ب�ي�ن املنتخب ��ات
ً
املتناف�س ��ة الطاحم ��ة للظف ��ر بالك�أ� ��س كان مق ��ررا له ��ا �أن تق ��ام يف البحري ��ن،
وتوا�صل ��ت مع رئي�سة جلن ��ة كرة القدم
وتقدمي العرو�ض الفنية اجليدة.
وقال ��ت �أ�س ��راء يف حديثه ��ا لـ(امل ��دى) الن�سائي ��ة باالحت ��اد البحرين ��ي لك ��رة
�صب ��اح �أم� ��س الأربع ��اء":كان هن ��اك القدم ح�صة بن ��ت خالد �آل خليفة ،وبعد
اجتم ��اع تن�سيق ��ي للبطول ��ة اخلليجية ت�أجيله ��ا والإقرار على تنظي ��م الكويت
الن�سوي ��ة يوم  21كان ��ون الأول  2018له ��ا توا�صلت مع ع�ض ��وة جمل�س �إدارة
ح�ضرت ��ه الدكت ��ورة ن ��داء يا�س ��ر ممثلة االحت ��اد الكويت ��ي لك ��رة الق ��دم رئي�سة
ع ��ن االحتاد العراقي لكرة القدم التي مل جلن ��ة الك ��رة الن�سائي ��ة وع�ض ��وة جلنة
ي�سبق لها �أن عملت يف اللجنة الن�سائية كرة القدم الن�سائي ��ة باالحتاد الآ�سيوي
لك ��رة الق ��دم وه ��ي مدرب ��ة م�ساعدة يف فاطم ��ة حي ��ات ،و�سب ��ق �أن �شارك ��ت
�أحد الف ��رق والعبة نادي الب�ل�اد �سابق ًا ،يف ور�ش ��ة تطوي ��ر اللعب ��ة برفق ��ة �أمني
و�أن ��ا احرتم ق ��رار االحتاد كون ��ه �أدرى �س ��ر االحت ��اد د�.صب ��اح ر�ض ��ا ت�شري ��ن
مب�صلح ��ة اللعب ��ة ،فامله ��م ح�س ��م �أم ��ر الأول  2018مباليزي ��ا ،لك ��ن يبق ��ى
م�شاركتن ��ا اخلليجي ��ة ،ول ��ن ي�ش ��ارك الق ��رار الإداري مناط� � ًا مبجل� ��س �إدارة
الع ��راق يف بطولت ��ي حت ��ت 17عام� � ًا االحت ��اد لت�سمي ��ة املمثل ��ة يف الأن�شط ��ة
و19عام ًا التي ينظمها احتاد غرب �آ�سيا اخلارجية".
لعدم وجود فرق لهاتني الفئتني".
ور�شة  ..ومنحة
و�أ�ضاف ��ت" مل ت�ش� � ّكل اللجن ��ة الن�سائية
حت ��ى الآن با�ستثن ��اء رئا�سته ��ا من قبل وذك ��رت " �إن الور�ش ��ة الآ�سيوي ��ة كانت
ع�ض ��و االحتاد يحي ��ى كرمي ال ��ذي عقد غني ��ة بالدرو� ��س ،وح ��ال عودتن ��ا اىل
اجتماع� � ًا ت�شاوري� � ًا مع جمي ��ع املهتمني بغ ��داد رفعتُ ع ��دد ًا م ��ن التو�صيات اىل
ب�ش�أن اللعبة ،وكنتُ من �ضمن احل�ضور ،جمل� ��س �إدارة االحت ��اد ع ��ن طريق �أمني
ووعدن ��ا بتذلي ��ل جمي ��ع املعوّ ق ��ات ،مع ال�سر ،ومن �ضمنه ��ا تعيني م�س�ؤول عن
خم�ص� ��ص من
ت�سمي ��ة �أع�ضاء اللجنة مطل ��ع الأ�سبوع الك ��رة الن�سوي ��ة برات ��ب ّ
املقبل و�إقامة دوري للكرة الن�سائية بعد االحت ��اد الدويل للعبة ،لكن منذ انتخاب
�شه ��ر رم�ضان املب ��ارك ،فاللعب ��ة ّ
معطلة االحتاد اجلديد حتى الآن مل يُبدِ االحتاد
حتى الآن ،وكان �آخر ن�شاط خارجي لها �أي اهتم ��ام مب ��ا ذكرناه مع �أن ��ه مطالب

يف �أن�شط ��ة ون ��دوات وم�سابقات توثق
يف قر� ��ص مدم ��ج ير�س ��ل اىل االحت ��اد
الآ�سي ��وي ،و�أي�ض� � ًا هناك مبال ��غ للر�ؤية
الآ�سيوية الكت�ش ��اف الواعدات ودعمهن
لتمثيل العراق خارجي ًا".

بت�شكيل فرق ملختلف الأعمار للم�شاركة
يف البط ��والت العربي ��ة والإقليمي ��ة
والقاري ��ة ك ��ون االحت ��اد يت�س ّل ��م ُمنحة
�سنوي ��ة خا�ص ��ة بالك ��رة الن�سائي ��ة م ��ن
االحتاد الآ�سيوي تزيد عن مليون دوالر
مق�سمة عن �أربع �سنوات ".
ّ

ب�صمة مالح

وبخ�صو�ص م�ص�ي�ر منتخب النا�شئات،
قال ��ت "كنا نتوق ��ع �أن ي�ستم ��ر االهتمام
مبنتخ ��ب النا�شئ ��ات يف عه ��د رئي� ��س
اللجن ��ة ال�ساب ��ق �سعد مالح ال ��ذي �أبدى
اهتمام ًا كبري ًا باللعبة و�شاركنا يف �أكرث
م ��ن بطول ��ة ومع�سكر تدريب ��ي وخ�ضنا
لق ��اءات ودي ��ة عدي ��دة ،وف ّعل ��ت اللعب ��ة
ب�ش ��كل كبري ليرتك مالح ب�صمة مهمة يف
عمل ��ه االحتادي ،لكن املنتخب �أهمل بعد

ا�ستثمار دعم الآ�سيوي

وتابع ��ت" قب ��ل فرتة زار ممث ��ل االحتاد
الآ�سي ��وي ح�سان احل�س ��اين مقر احتاد
الكرة ببغداد ،واجتمع باللجنة الن�سائية
من مدرب�ي�ن والعبني و�إداري�ي�ن ،و� ّأطل َع
عل ��ى معان ��اة اللجن ��ة ،وح � ّ�ث االحت ��اد
املحلي على ت�شكيل الفرق و�إقامة دوري
املخ�ص�ص من
ن�سائ ��ي منتظ ��م ،فاملبل ��غ
ّ
الآ�سيوي لدع ��م اللعبة يجب �أن يُ�ستثمر

"الزعامة" ت�شحن ال�شرطة الجتياز المدار الجوي
بغداد  /حيدر مدلول
تتج ��ه �أنظ ��ار اجلماه�ي�ر الريا�ضي ��ة يف
ال�ساع ��ة العا�شرة م�ساء اليوم اخلمي�س اىل
ملعب ال�شعب الدويل بالعا�صمة بغداد حيث
يحت�ضن كال�سيكو ملتهب بني فريق ال�شرطة
مت�صدر الرتتيب بر�صيد  67نقطة وغرميه
التقليدي فريق القوة اجلوية �صاحب مركز
الو�صافة بر�صيد  58نقطة �ضمن مناف�سات
اجلولة التا�سعة م ��ن مرحلة الإياب لدوري
الكرة املمتاز باملو�سم . 2019-2018
وي�أم ��ل املونتغ�ي�ري نيبو�ش ��ا بوفوفيت� ��ش
والعبي ��ه �أن تك ��ون نق ��اط املب ��اراة الث�ل�اث
ح�صة القيث ��ارة اخل�ضراء للحفاظ على
من ّ
�سل�سلة النتائج املتمي ��زة التي حققها خالل
جولت ��ي الذهاب والإي ��اب من خالل حتقيق
الف ��وز يف  20مب ��اراة وتع ��ادل يف  7ومل
يت ��ذوق طع ��م الهزمي ��ة يف خت ��ام اال�سبوع
 27اىل جان ��ب ت�ص ��در مهاجم ��ه ع�ل�اء عبد
الزه ��رة قائم ��ة الهداف�ي�ن بر�صي ��د  21هدف ًا
حي ��ث �إن جتاوز عقبة مناف�سه اللدود القوة
اجلوي ��ة �سيفتح الطري ��ق �أمامه نحو البقاء
عل ��ى الزعام ��ة نحو نهاية ال ��دوري �أم ًال يف
التتوي ��ج باللقب بعد غي ��اب طويل دام �أكرث
من �أربعة موا�سم وهو ال�شرط الوحيد الذي
طالب ��ت ب ��ه جماهري الن ��ادي قبي ��ل �أنطالق
املناف�سات يف ظل التعاق ��دات الد�سمة التي
قامت بها الإدارة من خالل تدعيم ال�صفوف

بالعب�ي�ن حمليني ميتلكون اخل�ب�رة وكذلك
املحرتف�ي�ن الأفارقة خالل ف�ت�رة االنتقاالت
ال�صيفية وال�شتوية.
يف املقاب ��ل ت�سع ��ى كتيب ��ة امل ��درب �أي ��وب
�أودي�ش ��و لإحل ��اق اخل�س ��ارة االوىل بفريق
ال�شرط ��ة م ��ن �أج ��ل تقلي� ��ص ف ��ارق النقاط
الت ��ي تف�صلهم ��ا اىل �س ��ت ب�أنتظ ��ار خو�ض
املب ��اراة امل�ؤجل ��ة ل ��ه �أم ��ام فريق ال ��زوراء
حام ��ل لقب دوري الك ��رة املمتاز التي ين�شد
منه ��ا االنت�ص ��ار ال ��ذي �سيبقي ��ه كمناف� ��س
�شر�س وعني ��د للظفر بالك�أ� ��س برغم غياب

عدي ��د العنا�صر امل�ؤث ��رة يف �صفوفه ويقف
يف مقدمته ��م املهاجم اله ��داف �أجمد را�ضي
املوقوف ملدة �أربعة موا�سم من قبل االحتاد
الآ�سي ��وي لكرة الق ��دم ب�سب ��ب �سقوطه يف
فح� ��ص املن�شطات اىل جانب فق ��دان القائد
حمادي �أحم ��د �شهية التهديف خالل املو�سم
الك ��روي احل ��ايل حي ��ث مل ي�سج ��ل �س ��وى
هدف�ي�ن فق ��ط وه ��و لغز ف�ش ��ل �أن�ص ��اره يف
ح ّله!
و�أ�سندت جلنة احلكام يف احتاد كرة القدم
اىل احلكم ال ��دويل واثق حممد مهمة �إدارة

مب ��اراة ال�شرط ��ة والق ��وة اجلوي ��ة للم ��رة
الثانية على التوايل يف دوري الكرة املمتاز
حي ��ث �سب ��ق ل ��ه وان ق ��اد مب ��اراة الذه ��اب
ب�ي�ن الفريق�ي�ن الت ��ي �أقيم ��ت ي ��وم التا�سع
والع�شرين من �شهر ت�شرين الثاين املا�ضي
عل ��ى ملعب ال�شعب الدويل و�أنتهت بنتيجة
( )1-1و�سيتك ��ون الطاق ��م التحكيم ��ي
امل�ساع ��د للحكم واثق حممد م ��ن �أكرم علي
حكم ��ا م�ساع ��دا اوال وجلي ��ل �صيف ��ي حكما
م�ساع ��دا ثانيا فيما �سيكون علي عناد حكما
رابع ��ا و�س�ل�ام جمع ��ة حكم ��ا ا�ضافي ��ا اوال
و�ضياء جنديل حكم ًا ا�ضافي ًا ثاني ًا و�صباح
عبد مقيما للحكام .
و�ستعط ��ي نتيج ��ة االنت�ص ��ار الكب�ي�ر الذي
حقق ��ه فريق ال ��زوراء عل ��ى م�ضيف ��ه فريق
الو�ص ��ل الإمارات ��ي يف اختت ��ام م�ش ��واره
ب ��دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا دافع� � ًا معنوي� � ًا يف
الع ��ودة اىل العا�صم ��ة بغ ��داد بف ��وز ثم�ي�ن
م ��ن فريق ال�سم ��اوة �صاحب املرك ��ز الثامن
ع�ش ��ر بر�صي ��د  26يف املواجه ��ة املث�ي�رة
الت ��ي �ستج ��ري يف ال�ساع ��ة الرابع ��ة ع�صر
بعد غ ��د ال�سبت على ملع ��ب الإدارة املحلية
يف حمافظ ��ة ال�سماوة من �أج ��ل �أحياء �آمال
النوار� ��س بالبقاء �ضمن دائ ��رة فرق املربع
الذهب ��ي الت ��ي تت�ص ��ارع فيه ��ا بينهم ��ا على
اللق ��ب املحل ��ي الذي ب ��ات حم�ص ��ور ًا فيما
بينهم ��ا يف ظل فارق النق ��اط ال�شا�سع التي
تف�صلها عن بقية الفرق الأخرى امل�شاركة.

ح ��ل اللجنة وخ�سرنا مواه ��ب �شابة يف الع ��راق ،ويجب �أن يحر� ��ص على رعاية
املحافظات وخا�صة �إقليم كرد�ستان الذي منتخب�ي�ن يف الأق ��ل لدميوم ��ة االن�شطة
ت�ضم الأندية هناك العبات حمرتفات" .القاري ��ة والدولي ��ة وا�ستع ��ادة القائم ��ة
الدولي ��ة لأنه ��ا معي ��ار لأثب ��ات اهتمامك
المدربون ال�شباب
بالكرة الن�سائية".
و�أ�ش ��ارت اىل �أن "واح ��دة م ��ن م�شكالت
تركيز الإعالم
الك ��رة الن�سائية يف العراق هي افتقارها
للمدرب املنا�سب ،فاختي ��ار املدرب عادل وا�سرت�سل ��ت "�صراح ��ة عانين ��ا كث�ي� ً
را
عبدالق ��ادر مل يك ��ن موفق� � ًا ،كون ��ه رج ��ل يف ال�سنت�ي�ن الأخريت�ي�ن م ��ن �صعوب ��ة
كب�ي�ر يف ال�سن ومل ي�سب ��ق �أن تعامل مع �إع ��داد منتخ ��ب ن�سائ ��ي يلي ��ق بتمثي ��ل
الك ��رة الن�سائية ،ولدين ��ا مدربني �شباب البل ��د ،و�شخ�صي� � ًا �أرهق ��ت ج ��د ًا يف
كفوئ�ي�ن �أمث ��ال عم ��اد ح�س ��ن وقحط ��ان مرحل ��ة حت�ض�ي�ر النا�شئ ��ات لت�صفيات
ال�سالمي وح�سني عبد علي وح�سني علي فيتن ��ام حي ��ث كنت ا�صطح ��ب الالعبات
عودة وقا�سم جميل و�سعد �شهيد و�سامر اىل دار ال�شب ��اب بالق ��رب م ��ن م�س ��رح
�سعد و�آخرين من �أقليم كرد�ستان ،ميكن الطليعة ونادي بالدي يف �شهر رم�ضان
فج ّلهم عمل ��وا مع فرق املب ��ارك عام  ،2017و�أهيئ لهن االفطار
اختيار �أحده ��م ُ ،
الرتبي ��ات و� ّأ�س�سوا قاع ��دة عمل ر�صينة وال�سح ��ور ونتد ّرب على ملعب املدر�سة
وحقق ��وا نتائ ��ج باه ��رة معه ��ا ،وهن ��اك التخ�ص�صية لوزارة ال�شباب والريا�ضة
دكتورة نربا�س كامل اخت�صا�ص كرة قدم مب�ساع ��دة الكاب�ت�ن ب�س ��ام ر�ؤوف،
يف جامع ��ة دياىل ميك ��ن �أن تعمل ب�صفة والغريب �إن تل ��ك املعاناة مل يكتب عنها
م ��درب م�ساع ��د لال�ستف ��ادة م ��ن خربتها الإع�ل�ام ومل ين�صف اجله ��ود وقتها ،بل
ّ
مت الرتكيز على �أمور �سلبية �أ�سهمت يف
و�شهادته ��ا الدولي ��ة وتعامله ��ا الأخالقي
�إحداث بلبلة �أدّت اىل حل املنتخب".
احل�سن يف تن�شئة اجليل اجلديد".
وعزت �أ�س ��راء �سبب خ�ساراتن ��ا بدزينة
المدر�سة التخ�ص�صية
م ��ن الأه ��داف اىل "ع ��دم وج ��ود مدرب
لياق ��ة بدني ��ة ،ف�أغل ��ب مبارياتن ��ا ت�شه ��د واختتم ��ت �إ�س ��راء ها�ش ��م قائل ��ة "�إن
�صم ��ود العباتن ��ا يف �أول ثالث�ي�ن دقيقة ،تطوي ��ر الك ��رة الن�سائي ��ة يتوق ��ف على
لك ��ن بع ��د ذل ��ك ي�ستقبل ��ن  6و 8و 12دع ��م الدول ��ة ممثل ��ة ب ��وزارة ال�شب ��اب
هدف� � ًا لإنهي ��ار اللياقة البدني ��ة و�صعوبة والريا�ض ��ة من خ�ل�ال ت�أ�سي� ��س مدر�سة
التنف�س واحلرك ��ة يف امللعب ،ما يتطلب تخ�ص�صي ��ة للك ��رة الن�سائي ��ة ،ويف هذا
مراع ��اة هذه النقطة م ��ن قبل االحتاد يف ال�ص ��دد �ألتقي ��ت يف �إح ��دى املنا�سب ��ات
البطوالت املقبلة".
بالوزي ��ر د�.أحمد ريا� ��ض وطرحت عليه
ي
أن
�
ؤمل
�
وترى �أنه "من امل
ُحجب االحتاد مقرتح ت�أ�سي�س املدر�سة للفئات العمرية
َ
ً
ال ��دويل لك ��رة الق ��دم الع ��راق م ��ن قائمة و�إقامة ملتقى حتت �سن 14عاما لرعاية
الت�صني ��ف الدويل ب�سبب ق ّلة م�شاركاته ،املوهوب ��ات ،و�أب ��دى اهتمام� � ًا كب�ي� ً
را
وه ��ذه وقف ��ة مهم ��ة يج ��ب �أن يت�أمّله ��ا ووع ��دين خ�ي� ً
را طالب� � ًا تق ��دمي درا�س ��ة
جمل� ��س االحت ��اد كونها ال تلي ��ق ب�سمعة كاملة عن امل�شروع".

وداع ًا "زعيم" الروح الريا�ضية

بغداد  /املدى
فق ��د الو�س ��ط الريا�ض ��ي �أح ��د �أبرز
ال�شخ�صي ��ات الريا�ضي ��ة امل�ؤث ��رة،
رئي� ��س احت ��اد امل�صارع ��ة ال�ساب ��ق
عبدالك ��رمي حمي ��د ،ي ��وم االثن�ي�ن
الع�شري ��ن من �أيار احل ��ايل ،ب�سبب
مر�ض ع�ضال تفاقم عليه يف اال�شهر
املا�ضي ��ة ،و�ضيّق علي ��ه �أمل احلياة

حت ��ى فارقها و�س ��ط �أمل الريا�ضيني
ال�سيما �أهل اللعبة التي بذل جهود ًا
كبرية من �أجل تبوّ ئها مراكز ًا عربية
وقارية ودولية خالل فرتة واليته.
عُرف عن الراح ��ل عبدالكرمي حميد
خربت ��ه الإداري ��ة يف االحتاد وح ّثه
الأبطال على بلوغ من�صات التتويج
بدع ��م مبا�شر منه ،مع �إي�ل�اء قاعدة
اللعبة االهتمام اال�ستثنائي لرعاية

املواه ��ب ،وكذل ��ك مت ّتع ��ه بعالقات
منوذجي ��ة ترتق ��ي ف ��وق م�صال ��ح
املواق ��ع م ��ن �أج ��ل �إر�س ��اء تقالي ��د
ر�صين ��ة حتم ��ي �سمع ��ة الريا�ضيني
م ��ن �شبه ��ات الف�س ��اد والتكال ��ب
والت�ش ��رذم ،و�سع ��ى يف هذا املجال
مم ��ن خرج ��وا
لل� � ّم �شم ��ل الفرق ��اء ّ
عن ال ��روح الريا�ضية ،ف ��كان دوره
ان�ساني ًا ب�إمتياز لر�أب ال�صدع.
زادت مبادرات ��ه الوطني ��ة م ��ن قيمة
نف�س ��ه يف املجتم ��ع الريا�ض ��ي
لتثقيف اجلمه ��ور وتوحيد مواقفه
م ��ن �أج ��ل �إع�ل�اء �سمع ��ة الع ��راق
بعي ��د ًا عن االحتق ��ان الطائفي الذي
اجتاح البلد عام ��ي 2005و،2006
ف ��كان عبدالك ��رمي "زعي ��م" ا�سم� � ًا
عل ��ى م�س ّم ��ى يف توجّ ه ��ه ال�شعبي،
وحراك ��ه جلم ��ع قل ��وب الريا�ضيني
على راية واحدة.
ت ��رك عبدالك ��رمي �س�ي�رة طيب ��ة يف
تاريخه الريا�ضي �ستذكره الأجيال
عل ��ى غ ��رار ع�ش ��رات الأبط ��ال ممّن
فقدناه ��م ،ومل ن ّن� � َ�س مواقفه ��م
اخلال ��دة ومنجزاته ��م التاريخي ��ة
و�سلوكياته ��م امل�ش ّرف ��ة ،و�سيبق ��ى
"زعي ��م" �أح ��د وج ��وه الريا�ض ��ة
العراقي ��ة امل�شرق ��ة الت ��ي ل ��ن يغيب
ذكرهم مهما طال الزمن.
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"الم�ؤتمر العالمي لمكافحة التط ّرف على االنترنت"
في باري�س :االنعكا�سات على الحالة العراقية
الدور النيوزلندي املميز يف قيادة مكافحة التط ّرف
عل ��ى االنرتنت تبلور ب�صورة غ�ي�ر م�سبوقة ت�أريخي ّا
كنتيج ��ة طبيعية لإح ��داث م�ؤ�سفة م�آ�ساوي ��ة �إن�ساني ًا
ذه ��ب �ضحيتها �أكرث من  51قتي ًال وتقريب ًا ذات العدد
م ��ن جرحى االعتداء االرهابي على م�سلمي نيوزلندة
يف مدين ��ة كراي�س ��ت ت�شري� ��ش Christchurch
يف �شه ��ر �آذار � .2019ضم ��ن ه ��ذا ال�سي ��اق ا�ستقبل
الرئي�س الفرن�سي �إميانوئي ��ل ماكرون رئي�سة وزراء
نيوزلندة جا�سيندا اردي ��رن التي بادرت �أ�ص ًال بطلب
عق ��د م�ؤمتر عامل ��ي ملكافح ��ة التط ّرف عل ��ى االنرتنت
يف باري�س .
ترتيب� � ًا على ذلك ،ت�شكلت (قيادة م�شرتكة نيوزلندية
– فرن�سية ) على �إثرها عقد م�ؤمتر باري�س يف الفرتة
ب�ي�ن  -16 15م ��ن �شهر �أيار اجل ��اري � .ضم امل�ؤمتر
ع ��دد ًا م ��ن ق ��ادة دول الع ��امل وبح�ض ��ور �أبرزمنتجي
�شركات التكنولوجيا مت �إطالق مبادرة حيوية جديدة
ته ��دف �إىل مكافح ��ة التط� � ّرف عل ��ى االنرتن ��ت .جذر
امل�شكلة يرجع للدور الإجرامي – الإرهابي الذي لعبه
منف ��ذ اجلرمية "ا�س�ت�رايل اجلن�سي ��ة" يف التخطيط
والتنفي ��ذ جلرمية ب�شعة �ضد الأقلي ��ة امل�سلمة امل�ساملة
النيوزلندية يف مدينة كراي�ست ت�شري�ش .
رج ��ل م ��ن منا�ص ��ري تي ��ار العن�صري ��ة البي�ض ��اء
 white- supremacistنف ��ذ جرميت ��ه
م�ستخدم� � ًا ال�س�ل�اح ب�إط�ل�اق الن ��ار "بدم ب ��ارد" على
امل�صل�ي�ن يف امل�سجدين الرئي�سني يف مدينة كراي�ست
ت�شري�ش  Christchurchالتي تقع يف اجلزيرة
اجلنوبية لنيوزلندة  .ال�شيء الإ�ضايف اخلطري الذي
مت ا�ستخدام ��ه م ��ن قب ��ل القات ��ل �أي�ض ًا متث ��ل بعملية
ت�صوير ل�شريط يو�ضح الفقرات التف�صيلية للجرمية
الب�شع ��ة وم ��ن ثم بثه ��ا مبا�ش ��رة عل ��ى الفي�سبوك من
كام�ي�را مثبت ��ة على ر�أ�س ��ه  ،وب�سرع ��ة خاطفة عر�ض
ال�شري ��ط عل ��ى مئ ��ات الآالف م ��ن الأ�شخا� ��ص الذين
بدوره ��م �أ�سهموا بنقله �إىل �آخرين ب�إعداد كبرية جد ًا
ت�صل �إىل مالي�ي�ن الب�شر� .أي �إننا �أمام حالة عرفت �أو
تع ��رف بالت�شارك املجتمع ��ي وا�سع النط ��اق لإحداث
اجلرمي ��ة  .هدف امل�ؤمت ��ر مطالبة امل�شارك�ي�ن "تنفيذ
تعه ��دات لوق ��ف امل�ضم ��ون االرهاب ��ي والعنيف على
و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماعي ومن�ص ��ات الكرتونية

�أخرى".
ح�ض ��ر االجتم ��اع ال�سيا�س ��ي نح ��و  80م�س� ��ؤو ًال
م ��ن ر�ؤ�ساء ال ��دول وم�س� ��ؤويل �ش ��ركات تكنولوجيا
االنرتن ��ت يف باري�س  .الهدف امل ��راد حتققه �ضرورة
�إيجاد �أف�ضل ال�سبل لتوظي ��ف التكنولوجيا اجلديدة
لالنرتن ��ت م ��ن �أج ��ل الدف ��اع ع ��ن امل�صلح ��ة العام ��ة
 Public Interestوه ��ي م�س�أل ��ة م ��ن ال�صع ��ب
ت�صورنتائجها طامل ��ا كان وراء هذه ال�شركات �أهداف
ربحي ��ة مادي ��ة ت ��ود حتقيقها عل ��ى ح�س ��اب منظومة
املب ��ادئ والقي ��م � .إح ��دى اال�شكالي ��ات الأخ ��رى التي
تواجهه ��ا النظم ال�سيا�سية يف عاملنا (ب�ضمنها النظام
ال�سيا�س ��ي العراقي) لها عالق ��ة ب�إ�ستمرار حالة القلق
الع ��ام املرتبط ��ة بكيفي ��ة "مطالب ��ة ال ��دول وكربي ��ات
ال�ش ��ركات الرقمي ��ة – غوغ ��ل  ،توي�ت�ر وفي�سب ��وك
 بالتح ��رك �ض ��د االره ��اب والتط� � ّرف العني ��ف علىاالنرتن ��ت"؟ جدي ��ر بالإ�ش ��ارة �إىل �أن ��ه بالنظر لغياب
م�ؤ�س� ��س الفي�سب ��وك (م ��ارك زوكربرك) ع ��ن ح�ضور
جل�س ��ات م�ؤمتر مكافحة التط ّرف عل ��ى االنرتنت ف�أن
ج ��زء ًا حيوي ًا من الإجابة عن دور الفي�سبوك له عالقة
مبا�ش ��رة ب� ��إرادة �صن ��ع التغي�ي�ر االيجاب ��ي ملن�صات
التوا�ص ��ل االجتماعي التي ت�ص ��ل م�شاركاتها مبئات
املالي�ي�ن من ال ��دوالرات  .مع ذل ��ك جاء �إع�ل�ان �شركة
في�سب ��وك  Facebookوا�ضح ًا متمث�ل ً�ا ب�ضرورة
"ت�شديد القيود على خدمة البث املبا�شر ملنع الت�شارك
الوا�س ��ع لت�سجي�ل�ات عنيفة كما ح�ص ��ل خالل جمزرة
كراي�ست ت�شري�ش ".
م ��ن املهم الإ�ش ��ارة �إىل �أن الفي�سب ��وك وفور ح�صول
احل ��ادث اجلرمي ق ��د قام ��ت ب�إزالة ما يتج ��اوز 1.5
ملي ��ون �شري ��ط يف خ�ل�ال � 24ساعة فق ��ط  .لكن هذا
مل مين ��ع �أن ع ��دد ًا كب�ي� ً
را م ��ن �أ�شرط ��ة الفدي ��و قد مت
ً
االحتف ��اظ به ��ا �أو مل يت ��م التخل� ��ص منه ��ا كلي� �ا ؟ �إن
الفي�سبوك وغريه ��ا من �أدوات االت�ص ��ال االجتماعي
الرئي�س ��ة الزال ��ت تتعر� ��ض للنق ��د كونه ��ا جميع� � ًا مل
ت�ستطع �إيقاف تيار قوي من حاالت التط ّرف والعنف
ه ��ذا م ��ن ناحية  ،كم ��ا �إن مثل ه ��ذه الأدوات التي يف
متناوله ��ا لي�س ��ت بعي ��دة ع ��ن كونها قابل ��ة لالخرتاق
م ��ن قبل جهات �أخ ��رى ما يجعل عامل الثق ��ة املتبادلة
بني و�سائل االت�صال واجلماه�ي�ر الوا�سعة (ب�ضمنها

د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة
منظمات املجتمع املدين) �ضعيفة ن�سبي ًا.
علم� � ًا ب�أن ��ه المنا� ��ص يف ع�صر االنفت ��اح الكبري على
املعلوم ��ات واالح ��داث ال�ساخنة م ��ن التعامل اجلدي
مع مثل هذه ال�شركات الك�ب�رى للتوا�صل االجتماعي
وااللكرتوين لإنها ا�ضحت جزء ًا من عمليات التوا�صل
االن�س ��اين احلر "اللربايل" وجزء ًا حيوي ًا من خارطة
الإع�ل�ام اجلدي ��د ولذا جند �أنه من ال�صع ��ب جد ًا تقيد
حرية عملها برغم من التداعيات ال�سلبية املرافقة  .من
هن ��ا ،ا�ست�شعرت الدول ذات امل�ؤ�س�سات الدميقراطية
احلقيقي ��ة وعل ��ى ر�أ�سها فرن�س ��ا وبريطاني ��ا و�أملانيا
وكن ��دا وكذل ��ك املنظمات الدولي ��ة بل وحت ��ى الأفراد
�أهمية عدم ترك الأمور على عواهنها والتحرك �سريع ًا
لإطفاء نريان خطاب الكراهية والتطرف �أو العنف .
ال�س� ��ؤال الآخ ��ر امله ��م ه ��و مل ��اذا مل حت�ض ��ر منظمات
املجتم ��ع امل ��دين الرئي�س ��ة امل�ؤمتر ؟ يتبع ذل ��ك �س�ؤال
�أخ ��ر مه ��م  :هل ل ��دى منظمات املجتمع امل ��دين ر�ؤية
عملية – �إ�ست�شرافية وا�سعة تبحث يف كيفية التعامل
م ��ع ال�ش ��ركات الك�ب�رى للتوا�ص ��ل االجتماع ��ي ؟ كما
وه ��ل لديه ��ا ق ��درات تناف�سية متنع �أو ت ��ردع اجلهات
الإرهابي ��ة واملتط ّرف ��ة منه ��ا عل ��ى وج ��ه اخل�صو�ص
م ��ن ا�ستغالل و�سائل التوا�ص ��ل االجتماعي لإغرا�ض
الت�شجيع على العنف واجلرمية .
�أزع ��م ان ��ه وحل ��د كتاب ��ة ه ��ذا املق ��ال مل تتوف ��ر بع ��د
�أجاب ��ات نهائي ��ة حا�سمة حول ا�سب ��اب عدم احل�ضور
ولكنه ��ا رمبا ترجع اىل �ضرورة تفادي الإحراج الذي

االمربيالية التجارية ال�صينية ،واالمربيالية الأمريكية
املاركنتيلية -اجلديدةماهو الف ��رق بني االمربيالي ��ة التجاري ��ة ال�صينية ،
بن�سخته ��ا "ال�شيوعية" املُ َعو مَْل ��ة  ،وبني االمربيالية
الأمريكي ��ة "املاركنتيلي ��ة" اجلدي ��دة  ،بن�سخته ��ا
"الرتامبيّة" ؟
يبدو � ّأن ال فرق بني "النموذجني"  ..بقدر تعلق الأمر
بالدف ��اع ال�شر�س ع ��ن امل�صال ��ح االقت�صادي ��ة العُليا
لل�صني والواليات املتحدة على م�ستوى العامل.
يف ال�صني نظ ��ام "�أيديولوجي" ا�ستب ��دادي  ،ينزع
فائ� ��ض القيم ��ة م ��ن العام ��ل ال�صيني"داخل ّي ��ا"  ،و
يعمل ب�شراهة  ،على نزع فائ�ض القيمة على ال�صعيد
العاملي  ،من خالل عملي ��ات الإغراق و "اال�ستعمار"
ال�سلعي للأ�سواق اخلارجية.
د .عماد عبد اللطيف �سامل
بعد نزع هذا الفائ�ض(داخلي ًا وخارجي ًا)  ،وحتويله
�إىل فائ� ��ض �صيني خال�ص (فائ�ض التجارة وفائ�ض
ر�أ�س امل ��ال)  ،تقوم الدولة ال�صينية ب�إعادة ا�ستثمار
جزء منه  ،لتمويل �إقامة م�شاريع �إمربيالية  -جتارية
جدي ��دة (مثل م�ش ��روع "طري ��ق احلري ��ر" اجلديد ،
ال�شبي ��ه بـم�شروع حماية طرق التجارة ل�شركة الهند
ال�شرقي ��ة – الربيطاني ��ة الق ��دمي)  ،وتدوي ��ر اجلزء �أن يتقا�س ��م مع ��ه مكا�س ��ب التج ��ارة اخلارجي ��ة � ،إ ّال
املتبقي من هذا الفائ�ض  ،لي�صبح "تراكم ًا ر�أ�سمالي ًا" من خ�ل�ال الإذعان ل�شروط ��ه � ،أو القبول بالتفاو�ض
ِ�صرف ًا  ،ولكن على الطريقة ال�صينية هذه امل ّرة.
�در
ب�ش�أنه ��ا (ب�شروط ��ه) � ،أو ال�سم ��اح للآخري ��ن بق � ٍ
،
هذه
وق ��د �أف�ض ��تْ �آلية ن ��زع الفائ� ��ض "ال�صين ّي ��ة"
�وم م ��ن "التواط� ��ؤ" مع ��ه  ،وتوزي ��ع ح�ص� ��ص
�
ل
مع
ٍ
�إىل ارتفاع وت�ي�رة الرتاكم الر�أ�سم ��ايل للإمربيالية الأ�س ��واق  ،الوطني ��ة والعاملي ��ة عل ��ى ح� � ٍّد �س ��واء ،
التجاري ��ة ال�صيني ��ة �إىل مع ��دالت غ�ي�ر م�سبوق ��ة ( .وب�شروطه �أي�ض ًا).
ً
وا�ستناد ًا �إىل بيانات �إدارة اجلمارك ال�صينيّة  ،فقد وال�سم ��اح ب� �ـ "التواط� ��ؤ" هن ��ا لي� ��س تعب�ي�را ع ��ن
بلغ حجم الفائ� ��ض التجاري ال�صيني "ال�سلعي" مع �ضع ��ف يف املوق ��ف � ،أو ع ��دم و�ض ��وح يف ال�سيا�سة
العامل  422مليار دوالر(يف عام ، )2017و تراجع � ،أو ه�شا�ش ��ة يف ال�سرتاتيجي ��ة  ،ب ��ل ه ��و ج ��زء من
قلي ًال (يف ع ��ام ( ، 2018لي�صل اىل 351.8مليار "التكتيك" الذي ال يُك ّلف الواليات املتحدّة الأمريكيّة
دوالر (بفع ��ل واردات �صينية �ضخم ��ة) � .أمّا احلجم �شيئ ًا  ،ولك ّن ُه يح ِف ُظ ماء وجه الزعامات "ال�شعبوية"
الإجم ��ايل للمب ��ادالت التجارية ال�صيني ��ة مع العامل يف بلدانه ��ا من جه ��ة  ،ويُع ّز ُز املكان ��ة الدولية للقوة
فق ��د بل ��غ  4620ملي ��ار دوالر (يف ع ��ام  ، ) 2018الرئي�سة املهيمنة  ،من جهة اخرى.
�زالق يف الوه ��م  ..لأنّ
منه ��ا  2480ملي ��ار دوالر لل�ص ��ادرات  ،و  2140وح ��ذار  ..ح ��ذار  ..م ��ن الإن � ِ
دوالر للواردات .
ه ��ذا املنطق ي�س ��ري على ال�سيا�س ��ة  ،كما ي�سري يف
و�أرتف ��ع حج ��م الفائ� ��ض التج ��اري ال�صين ��ي م ��ع االقت�ص ��اد  ،وهو القاع ��دة الرئي�سة لتعامل الواليات
�اف يف
الواليات املتحدة الأمريكية  ،من  276مليار دوالر املتح ��دة الأمريكي ��ة م ��ع الع ��امل (م ��ع اخت�ل ٍ
�سيا�سي
(يف ع ��ام � ، ) 2017إىل  323.32ملي ��ار دوالر الدرج ��ة)  ،منذ �أ ْن ظه ��ر اىل الوجود كي ��ا ٌن
ّ
(يف ع ��ام  ، ) 2018مع تزايد ال�ص ��ادرات ال�صينية �إ�سم� � ُه الواليات املتح ��دة الأمريكية  ،ولي�س يف عهد
�إىل الوالي ��ات املتح ��دة بن�سب ��ة  ، 11.3%وتراجع ترامب وحده.
الواردات بن�سبة . % 0.7
اجلدي ��د يف الأم ��ر  ،ه ��و تل ��ك "املُقارب ��ة" اجلدي ��دة
ُ
وا�ستن ��اداَ اىل بيان ��ات البن ��ك املرك ��زي ال�صيني(� ، 7أو املفارق ��ة التاريخي ��ة الت ��ي �أحدثه ��ا  ،و�أثاره ��ا ،
ني�سان�/أبري ��ل  ، ) 2019فق ��د بلغ ��ت �إحتياطي ��ات وعم ��ل مبوجبه ��ا الرئي� ��س دونال ��د ترام ��ب  ،والتي
النق ��د الأجنبي يف ال�صني (وه ��ي الأكرب يف العامل) ع ّم ��م مبوجبها قواع ��ده اخلا�صة يف بن ��اء العالقات
 3.099ترليون دوالر � .أمّا احتياطيات ال�صني من االقت�صادية الدولية  .فه ��ذه "القواعد" و "التقاليد"
الذهب فقد بلغت  78.525مليار دوالر.
واملمار�س ��ات و "املرا�سي ��م" مل َت ُع� � ْد ُتف َر� ��ض عل ��ى
مقاب ��ل ذل ��ك  ،ويف الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة اخل�ص ��وم و "الأع ��داء" الأيديولوج ّي�ي�ن فق ��ط
بالتحدي ��د  ،يعمل من ��وذج �آخر بنف� ��س الآلية(ولكن (كال�ص�ي�ن مث ًال)  ،و�إنمّ ��ا على اخل�ص ��وم التجاريني
ُعاك�س  ،ومُ�ضاد)  ،من �أجل حتقيق الهيمنة عموم� � ًا  ،ح ّتى و�إن كان ��ت الواليات املتحدة تت�شارك
ب� ٍ
إجتاه م ٍ
االقت�صادية وال�سيا�سية ذاتها(وبالذات على ال�صعيد معه ��م يف الأيديولوجي ��ا ذاتها(كاخل�ص ��وم الكب ��ار
العاملي)  ،وهو الهدف الرئي�س (املُع َلن  ،وغري املُع َلن) يف االحت ��اد الأوروبي مث�ل ً�ا) .ويف القريب العاجل
لأيّ دول ٍة � ،أو ق ّو ٍة "عُظمى" ،يف هذا العامل.
�ستدخ ��ل اليابان وبع�ض دول جن ��وب �شرقي �آ�سيا ،
يف الوالي ��ات املتحدة الأمريكية الآن نظام ر�أ�سمايل والهند والربازي ��ل  ،اىل حلبة النزاع التجاري التي
�إمربي ��ايل " -ماركنتيل ��ي" جدي ��د  ،ال ي�سم ��ح لأح ��د ن�صبه ��ا ترامب  ،ويوا�صل ن�صب املزيد منها ك ّل يوم

 ،يف قلب ميدان الر�أ�سمالية املعا�صرة.
وهنا يج ��ب الت�أكيد على �أ ّن ُه ال يوجد رئي�س �أمريكي
"�أحمق" �أو "متهوّر" �أو "�ساذج".
لي� ��س دونال ��د ترام ��ب جم ��رد عن�ص ��ري بغي� ��ض
ب ُعن ��ق حم ��راء ( ،وبع�ضن ��ا يكره ��ه بعمق لأ ّن� � ُه بنى
امرباطوريت ��ه املالي ��ة من املقامرة والدع ��ارة)  .ومل
يك ��ن ريت�ش ��ارد نيك�سون جم ��ر ّد �سك�ي�ر  ،وال رونالد
ريغ ��ان جم ��ر ّد ممث � ٍ�ل فا�ش ��ل  ،وال بيل كلنت ��ون كان
�ضعيف ًا ومُرتدّد ًا  ،ومل يكن جورج دبليو بو�ش جمرد
كي�س مليء بالهراء التلمودي.
ل ��و كان ه� ��ؤالء كذلك(فق ��ط) لأ�صبح ��ت الوالي ��ات
املتحدّة دولة فا�شلة منذ خم�سني عام ًا على الأقل.
هذه ال�صفات ميكن �أن تكون ل�صيقة بر�ؤ�ساء �آخرين
يف دول متخ ّلفة كثرية  ،ولي�س بدولة عظمى وقائدة
نحو كا�سح ،
ومتفوق ��ة يف جمي ��ع املجاالت  ،وعل ��ى ٍ
مثل الواليات الأمتحدة الأمريكية.
�در ُك ج ّي ��د ًا تلك
� ّإن الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة ُت � ِ
احلقيق ��ة الب�سيطة التي مفاده ��ا ّ � :إن امتالك دول ٍة ما
لق ��وة اقت�صادية هائل ��ة � ،سيرتتب علي ��ه بال�ضرورة
امتالك هذه الدول ��ة لهيمنة �سيا�سية كا�سحة ،ونفوذ
جيو�سيا�سي هائل.
ُ
�در ُك ج ّي ��د ًا تلك
�
ت
�ة
�
ي
أمريك
ل
ا
�دة
�
� ّإن الوالي ��ات املتح
ِ
احلقيق ��ة الب�سيطة التي مفاده ��ا ّ � :إن طريق احلرير
اجلدي ��د ه ��و "طري ��ق" للتج ��ارة الت ��ي �ستهيمن بها
ال�صني على العامل مُ�ستقب ًال  ،وهو بدي ٌل مقلق لطرق
جتارته ��ا  ،و لي� ��س "مم� � ّر ًا" لتهري ��ب الكوكايني من
�أفغان�ستان �إىل كندا.
� ّإن رئي� ��س الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة  ،ه ��و يف
الوق ��ت ذات ��ه "حام ��ي" د�ست ��ور النظ ��ام الر�أ�سمايل
�وده و�أحكامه و "�ألعاب� � ِه" املثرية
العامل ��ي  ،ب ��كل بن � ِ
للجدل .ومن يعتقد غري ذلك  ..فهو واهم.
وم ��ن يعتق ��د � ّأن "امل�ؤ�س�سة" الر�أ�سمالي ��ة � ،ست�سمح
لرئي�سها ب� ��أن يكون �ضعيف ًا يف الدفاع عن م�صاحلها
(على امتداد هذا العامل)  ..فهو واه ٌم ج ّد ًا .
وم ��ن يعتق ��د � ّأن �سيا�س ��ات الرئي� ��س دونال ��د ترامب
�ضع ��ف "املنظوم ��ة" االقت�صادي ��ة الر�أ�سمالي ��ة ،
�س ُت ِ
و�أ ّنها لن "تحَُ ِّ�صنه ��ا" يف الأجلني الق�صري والطويل
�ض� � ّد جمي ��ع "الأمرا� ��ض" والأزم ��ات  ،الطارئة منها
غبي غبا ًء مطلق ًا  ،ولي�س ن�سب ّي ًا.
واملُ�ستدامة  ..فهو ّ
ومن يعت ِقد � ّأن �صعود االمربيالية التجارية ال�صينية
 ،على ح�ساب تراجع الإمربيالية الأمريكية
�،سي�صبُّ يف �صاحله يف نهاية املطاف  ،ف� ّإن عليه �أن
َ
البائ�س فيه ..لأ ّن ُه
يبحث عن �أقرب ق ٍرب  ،ويطم َر عقل ُه
َ
ً
ُ
�سي�ستب ِدل �إمربيالية ب�إمربيالية  ،وق ّو ًة �إمرباطورية
ً
غا�شمة  ،بق ّو ٍة امرباطوري� � ٍة �أك ُ
وهيمنة
رث ا�ستبداد ًا
منها  ..وال �شيء �آخر.
وكم ��ا �أن �أوروب ��ا غ�ي�رُ ق ��ادر ًة عل ��ى حماي ��ة نف�سها
"ع�سكري ًا" خارج نطاق القوة الأمريكية ال�ضاربة ،
ري قادر ٍة
ف� ّإن �أوروبا هذه (موح ّد ًة كانت �أم مل تكن) غ ُ
�أبد ًا على �أن تك ��و َن ن ّد ًا للقوة االقت�صادية ال�صينية ،
الت ��ي لوال الواليات املتح ��دة الأمريكية  ،لت ّم �سحقها
"�صين ّي ًا" يف �سنواتٍ قليلة.

�ستقابل به من قب ��ل حكومات بع�ض الدول التي لي�س
من بينها الواليات املتحدة االمريكية يف عهد الرئي�س
ترام ��ب الت ��ي و�إن مل تظهر معار�ض ��ة لأنعقاد امل�ؤمتر
�إال �أن امل�شارك ��ة االمريكية �أب ��دت حتفظ ًا رئي�س ًا متثل
ب�ض ��رورة الت ��زام �ش ��ركات االنرتنت بتحدي ��د االطار
الع ��ام ملحاربة االره ��اب �أو ًال ويف املقابل �أن ال تكون
�سيا�سة معار�ضة االرهاب �سبي ًال لقمع حرية التعبري.
من منظورمكم ��ل الزال عدد من هذه ال�شركات تعي�ش
مرحلة جنيني ��ة الت�سمح لروادها بعد �أن يلعبوا دور ًا
معرفي� � ًا – علمي� � ًا – ثقافي� � ًا (مادي� � ًا وروحي� � ًا) م�ؤثر ًا
وعميق� � ًا جت ��اه املجتم ��ع ب�شرائح ��ه املتنوع ��ة وطيفه
املتلون .
�إن �سع ��ي نيوزلندة احلثي ��ث ب�إجتاه جتميع قدرات
�شعبه ��ا وم�ؤ�س�ساتها الر�سمية وغ�ي�ر الر�سمية ومن
ث ��م توجيهه ��ا وقيادته ��ا ب�إجتاه عمل عامل ��ي م�شرتك
يخفف من خماطر االرهاب ومن ثم الت�صدي له بكل
اقت ��دار م�س�أل ��ة غاي ��ة يف االهمية نظ ��را لإن اجلهود
الفردي ��ة والثنائي ��ة لي�ست كافية عل ��ى االطالق حلل
م�شكالت و�أزم ��ات كونية .هذا ومن املنا�سب للعراق
�أن يك ��ون ج ��زء ًا مب ��ادر ًا لقي ��ادة م�ش ��روع الت�صدي
مل�ضم ��ون التط� � ّرف والعنف يف منطقتن ��ا طاملا اعتد
وجاه ��ر ب ��دوره الري ��ادي يف الق�ض ��اء عل ��ى داع�ش
ع�سكري ًا – �أمني ًا خا�صة و�أن لهذه املنظمة االرهابية
والتي عل ��ى �شاكلته ��ا �أدوار �سيا�سي ��ة و�أيدولوجية
حتم ��ل م�ضام�ي�ن هدامة ومدم ��رة ملنطقتن ��ا العربية

تقرير
علي ح�سني

ب ��د�أت رحل ��ة جائ ��زة م ��ان بوكره ��ذا الع ��ام مبئ ��ة
وثماين روايات ّ
مر�شحة للجائزة ،وانتهت كالعادة
ب�ستة على الالئحة الق�صرية .خم�س كاتبات وكاتب
وحي ��د  ،قالت رئي�سة اللجن ��ة التحكيمية " بيتاين
هي ��وز" لدى �إعالن الالئح ��ة الق�صرية  " :تتجلى
احلكم ��ة يف كل �أ�شكاله ��ا هن ��ا� .أرغمتن ��ا احلكايات
غري املتوقع ��ة والع�صية عل ��ى التنب�ؤ عل ��ى اختيار
هذه القائمة الق�صرية القوية".
ه ��ذه احلكاي ��ات غ�ي�ر املتوقع ��ة والت ��ي تنوع ��ت
جن�سيّات كتابها بني فرن�سا و�أملانيا وعمان وبولندا
وكولومبي ��ا وت�شيل ��ي  ،دفع ��ت جلن ��ة التحكيم اىل
اختي ��ار الكاتب ��ة العماني ��ة خوجة احلارث ��ي لتفوز
بجائ ��زة بوكر مان العاملية لع ��ام  ، 2019ولت�صبح
بذلك �أول عربية حت�صل على اجلائزة .
خوج ��ة احلارث ��ي يف الواح ��دة والأربع�ي�ن م ��ن
عمره ��ا  ،روايته ��ا الفائ ��زة " الأج ��رام ال�سماوي ��ة
" – يف ن�سختها العربية بعنوان �سيدات القمر -
 ،و�صفته ��ا �صحيف ��ة الغاردي ��ان ب�أنها تقدم "ملحة
ع ��ن ثقافة غري معروف ��ة ن�سبي ًا يف الغ ��رب" وقالت
رئي�س ��ة جلن ��ة التحكيم بيت ��اين هي ��وز �إن الرواية
�أظه ��رت "فن ًا ح�سا�س ًا وجوان ��ب مقلقة من تاريخنا
امل�شرتك".و�أ�ضاف ��ت "م ��ن خ�ل�ال خمتل ��ف مراحل
حياة النا� ��س وق�ص�ص حبه ��م وهزائمهم  ،نتعرف
عل ��ى هذا املجتمع بكل درجات ��ه  ،من الأ�سر الفقرية
الت ��ي ا�ستعبدت من �أجل احل�ص ��ول على املال  ،اىل
الطبق ��ة اجلديدة التي ظهرت بعد ذلك  ،تب ًد الرواية
يف غرفة �ضيق ��ة وتنتهي يف عامل وا�سع  ،لتقدم لنا

وللعامل اخلارجي.
�ضم ��ن ه ��ذا ال�سياق عل ��ى الدولة �أن تب ��ادر لعقد قمة
عربية – �إ�سالمية كبادرة �أولية لبحث كيفية التعاون
والتن�سي ��ق امل�ش�ت�رك للق�ض ��اء على انت�ش ��ار ظاهرة
اجلرائم االلكرتونية التي حتمل م�ضمون ًا قد ي�شجع
على ت�صاعد التط� � ّرف  ،العنف واالرهاب خا�صة �إذا
مل تت�ض ��ح بعد ومل يت ��م االتفاق على احل ��دود الدنيا
ل�صياغ ��ة القي ��ود القانونية� .إن االو�ض ��اع الطبيعية
للع ��راق ت�ستدعي م ��ن القي ��ادة ال�سيا�سي ��ة العراقية
ب�إجهزتها التنفيذي ��ة والت�شريعية والق�ضائية العمل
مع� � ًا ب�صورة فاعلة وموح ��دة يف التوجهات و�إنتاج
ال�سيا�سات الرامية لتغيري واقع �سلبي يحمل الكثري
م ��ن التعقي ��د ومن ب ��ذور ت�شجيع التط� � ّرف والعنف
املجتمع ��ي الذي ي�أخذ �ص ��ور ًا لالره ��اب الفكري �أو
امل�سل ��ح كنتيج ��ة لإنت�ش ��ار اجله ��ل وتنام ��ي انت�شار
ال�سالح غري امل�ضبط ب�إيا ٍد خارجة عن القانون بعيد ًا
عن تطبيق �أحكام ون�صو�ص الد�ستور العراقي.
نظ ��را مل ��ا تق ��دم الب ��د للدول ��ة م ��ن دور داينم ��ي
Dynamic Roleيف متابع ��ة م ��ا ين�ش ��ر لي�س
فقط ع�ب�ر و�سائل االت�صال اجلماه�ي�ري والتوا�صل
االجتماع ��ي ب ��ل م ��ن خالل بع� ��ض مواق ��ع االنرتنت
الت ��ي تتب ��ع جه ��ات م�شبوه ��ة اوتعم ��ل بعي ��دا ع ��ن
امل�س�ؤولي ��ة االخالقي ��ة والقيمي ��ة ب ��ل والوطني ��ة ما
ينم ��ي حم ��ركات ومتبنيات تي ��ار التط ��رف الذي قد
يقود يف مرحلة �أو مراح ��ل الحقة لالرهاب وللعنف
ال�شدي ��د ال ��ذي قد تنتج عن ��ه جرائم اب ��ادة �أوجمازر
ت� ��ؤدي بحي ��اة االبرياء م ��ن �شعبنا ب ��ل ورمبا متتد
�آثارها وتداعياتها ال�سلبي ��ة ملنطقة ال�شرق او�سطية
اال�سرتاتيجي ��ة وم ��ا ورائه ��ا .م ��ن هن ��ا �أهمي ��ة �أن
ي�ؤ�س� ��س ملنظوم ��ة قانوني ��ة دولية �سليم ��ة  ،ر�صينة
ورادع ��ة هدفه ��ا االول حماي ��ة الب�شر عموم� � ًا من كل
املخاطر املتوقعة الت ��ي تهدد البناء الفكري والقيمي
واالخالقي وثاني ًا وبالطرق القانونية الرادعة �إلزام
مواقع بع�ض املحطات الف�ضائية التي ترجع لبع�ض
متنف ��ذي الأح ��زاب الإ�سالمي ��ة باحلد من م ��ا تن�شره
بع� ��ض مواقعها من "�سم ��وم فكرية و�ص ��ور م�سيئة
لكرامة االن�سان �أو للذوق العام" بعيدة كل البعد عن
ديننا وثقافتنا وح�ضارتن ��ا الإن�سانية وبالتايل البد

م ��ن �إزالة كلي ��ة لها من ذاكرة االنرتن ��ت كي التنت�شر
بعيد ًا عرب من�صات التوا�صل االجتماعي املتنوعة .
�إن ادوار املجتمع والدولة يف العراق البد �أن تتكامل
وتتاب ��ع منهجي ًا وعلمي ًا من نخبنا الفكرية والثقافية
وال�سيا�سي ��ة لإنت ��اج واقع م ��دين دميقراطي حقيقي
بعي ��د كل البع ��د ع ��ن نظ ��ام املحا�ص�ص ��ة املقيت بكل
�ص ��وره الطائفية – ال�سيا�سي ��ة والفكرية � .إن عراق
امل�ؤ�س�س ��ات احلقيقي ��ة م ��ن م�ؤ�س�سة اال�س ��رة مرور ًا
باملجتمع وخمتل ��ف �شرائحه والدول ��ة مب�ؤ�س�ساتها
الر�صين ��ة هو العالج الناج ��ع للبناء اجليد واجلديد
واجلدي امل�ستدام ن�سبي ًا � .إن التوا�صل مع م�ؤمترات
مكافحة االرهاب يف االنرتنت �أمر �أ�سا�س ما ي�ستدعي
ت�أ�سي�س جلنة عراقية – عربية م�شرتكة متار�س دور ًا
تن�سيقي� � ًا متابع ًا جلهود اجله ��ات التي عقدت م�ؤمتر
باري� ��س خا�صة نيوزلندا وفرن�س ��ا وغريها من دول
ت�شاركهم ��ا ال ��ر�أي والتوجه كي تك ��ون هناك جدوى
ومناف ��ع متبادلة �س ��وا ًء يف تب ��ادل املعلومات املهمة
�أو مدى حجم �شفافيتها وتاثرياتها الفاعلة جمتمعي ًا
– اقليمي ًا ودولي ًا � ،أو يف طرق املجابهة احلديثة
مثل ا�ستخدام لغة اللوغراميثات التي تك�شف طبيعة
امل�ضمون ال�سي ��ئ للر�سائل الإعالمي ��ة التي حتتوي
�أو تت�ضم ��ن خط ��اب الكراهي ��ة والتط� � ّرف والعنف.
م ��ن الأهمية مب ��كان �أن يتوف ��ر �أي�ض ًا من ��اخ منا�سب
وحر للمراقب ��ة الذاتية واملجتمعي ملنظمات املجتمع
املدين املعنية بحماية حقوق االن�سان منعا لإمكانية
ت�أجي ��ج وت�صاع ��د خط ��اب الكراهية ب�ي�ن الب�شر� .إن
مهمة االبالغ ع ��ن كل ماي�سيء للمجتمع وللدولة من
معلوم ��ات و�أخبار و�صور م�سيئ ��ة حلقوق االن�سان
تنت�ش ��ر يف االنرتن ��ت م�س�أل ��ة الب ��د منه ��ا ب�إعتبارها
م�س�ؤولي ��ة �أخالقي ��ة  ،قيمي ��ة و�سرتاتيجي ��ة �شاملة.
�أخري ًا عل ��ى �شركات التوا�ص ��ل االجتماعي الرئي�سة
�إن تراج ��ع م ��ا تق ��وم به م ��ن مه ��ام ب�ص ��ورة دورية
الأمر ال ��ذي ي�ستوجب للأف ��راد وللجماعات وللدول
�أن تنته ��ز الفر� ��ص املنا�سبة لتقومي ادائه ��ا ب�صورة
تنه ��ي �أي ت�شجيع على العنف �أو التط ّرف املجتمعي
م ��ا يقودن ��ا يف الع ��راق �إىل تقدمي مزيد م ��ن الأفكار
االيجابية و�أ�ساليب التعاون والتن�سيق مع جرياننا
من العرب وغري العرب ب�صورة مل تعهد من قبل.

الـ"مان بوكر" العاملية بنكهة عربية ن�سائية
�صور ًا و�أفكار ًا وخربات  ،تتجنب النمطية. " .
علق ��ت مرتجم ��ة الرواي ��ة مارل�ي�ن ب ��وث على خرب
الفوز ب�أنها "م�سرورة لأن اجلائزة �ستجلب انتباه
القراء يف الغرب اىل الأدب العُماين و�سيمنح الأدب
العربي جمهور ًا وا�سع� � ًا "  ،و�أ�ضافت  ":ما يتعلمه
املرء حق ًا هنا عن العامل العربي  ،هو �أن هناك خيا ًال
مده�ش� � ًا  ،يف جميع �أنح ��اء املنطقة  ،لي�س فقط يف
مراكز الإبداع الأدبية املعروفة مثل م�صر والعراق
ولبن ��ان واملغ ��رب والعديد م ��ن الأماك ��ن الأخرى ،
ولك ��ن يف بلد مثل ُعم ��ان"  ،م�ؤك ��دة �أن "و�أكرث ما
يتعلم ��ه امل ��رء هو كيف �أن ه ��ذه املجتمعات التي قد
تبدو خمتلفة  ،تت�شابه يف كثري من الوقائع "
بع ��د ان�ضمامه ��ا للقائم ��ة الق�ص�ي�رة للبوك ��ر قال ��ت
خوج ��ة احلارثي� ، ":إنها ت�أم ��ل �أن ت�ساعد الأجرام
ال�سماوي ��ة "الق� � ّراء يف الع ��امل عل ��ى اكت�ش ��اف �أن
ُعم ��ان لديها ن�شاط وجمتمع ي�ض ��م ك ّتاب ًا موهوبني
يعي�ش ��ون ويعمل ��ون م ��ن �أج ��ل فنه ��م ".و�أ�ضاف ��ت
"�إنه ��م ي�ضرب ��ون الت�ضحيات والكف ��اح ويجدون
الف ��رح يف الكتاب ��ة � ،أو يف الف ��ن  ،مثلم ��ا حدث يف
�أي م ��كان �آخر .ه ��ذا �شيء م�شرتك ب�ي�ن العامل كله.
�أدع ��و الآخري ��ن للنظ ��ر اىل عم ��ان بعق ��ل مفت ��وح
وقلب .بغ� ��ض النظر عن مكان وجودك  ،ف�إن احلب
واخل�س ��ارة وال�صداق ��ة والأمل والأم ��ل ه ��ي نف� ��س
امل�شاعر وال يزال �أم ��ام الإن�سانية الكثري من العمل
لت�ؤمن به يف هذه احلقيقة ".
وبع ��د فوزه ��ا باجلائ ��زة علقت احلارث ��ي قائلة ":
"طرحت مو�ضوع ًا ح�سّ ا�س ًا ويعد من املح ّرمات" ،
وهي تعني باملح ّرمات مناق�شة مو�ضوعة العبودية
واال�ستعباد اجلن�س ��ي ،و�أ�ضافت "لكنني �أعتقد �إن
الأدب هو �أف�ضل من�صة ملناق�شة الق�ضايا احل�سّ ا�سة.
والعبودي ��ة لي�ست ح�صرية على ُعم ��ان � -إنها جزء
من تاريخ الب�شرية
كتب ��ت خوجة احلارثي �إ�ضاف ��ة اىل " �سيدات القمر
رجمت اىل " الأجرام ال�سماوية " روايتني
" التي ُت ِ
هم ��ا " منامات " و" نارجن ��ة " التي فازت بجائزة
ال�سلط ��ان قابو�س للأدب وكتاب� � ًا للأطفال  ،در�ست
ال�شع ��ر العرب ��ي الكال�سيك ��ي يف جامع ��ة �إدن�ب�رة
با�ستكلن ��دا ،مت�أث ��رة بجده ��ا ال ��ذي كان � ":آخ ��ر
ال�شع ��راء الكال�سيكي�ي�ن الكبار يف ُعم ��ان "  ،تويف
اجلد عام عام  1995دون �أن يجمع ديوانه ،ففكرت
يف القيام بهذه املهمة التي مل تكن �سهلة".
عندم ��ا ق ��ررت كتابة الرواي ��ة وجدت �إنه ��ا �ست�ضع
نف�سه ��ا �أمام مهمة �صعب ��ة  ،يف جمتمع يحب ال�شعر
ويحف ��ظ كبار ال�سن فيه ال�شعر الكال�سيكي عن ظهر
قل ��ب  ":تخي ��ل كروائ ��ي  ،كان علي ��ك التناف� ��س مع
املتنبي �أو املعري" .
حتك ��ي رواية "�سيدات القمر" ق�صة ثالث �شقيقات
يواجه ��ن تغي�ي�رات حت ��دث يف املجتم ��ع العُماين
وكيف تتعامل عائالتهن مع هذه التغيريات .
ت ��دور الأحداث يف قري ��ة "الع ��وايف" �إحدى قرى
�سلطنة ُعم ��ان ،حيث تواجه ث�ل�اث �شقيقات :مايا،
الت ��ي تزوج ��ت من عب ��د الله بع ��د م�ش ��اكل كثرية،
و�أ�سم ��اء ،الت ��ي تزوجت فقط كواج ��ب اجتماعي،
وخول ��ة ،التي تنتظر حبيبها الذي هاجر �إىل كندا.

تعك� ��س ق�ص�ص ال�شقيقات الث�ل�اث تطور عُمان من
جمتمع تقليدي ميتلك العبيد �إىل حداثة معقدة.
تخربن ��ا خوج ��ة احلارث ��ي ب�أنه ��ا اكت�شف ��ت من ��ذ
ال�صغ ��ر �أن للكلمات �سح ��ر ًا  ":كنت �صغرية وكان
�سحر الكلمات �أعظم من �أي �سحر �آخر ..حلمت يف
النوم واليقظة �أين �أط�ي�ر ،واكت�شفت بعد �سنوات
كثرية �إن الكلمات جتعلني �أطري".
تعترب نف�سها حمظوظة لأنها ن�ش�أت يف عائلة �أدبية
 ،كان ��ت ت�سمع �أمها وهي يف املطب ��خ تردّد ب�صوت
ع ��ال �أ�شع ��ار املتنب ��ي ون ��زار قب ��اين واخلن�ساء ،
وتراقبه ��ا وه ��ي تق ��ر�أ يف كت ��ب ال�ت�راث � ،أث ��ار
اهتمامه ��ا من ��ذ ال�صغر كت ��اب العقد الفري ��د  ،لكنها
كان ��ت تتحني الفر�ص بني احل�ي�ن والآخر لتقر�أ يف
جمل ��دات الأغ ��اين البو الف ��رج اال�صفه ��اين  ،هذه
الن�ش� ��أة جعلته ��ا ترى العامل يت�شكل م ��ن الكلمات ،
هذه الكلمات هي  ":التي تعطينا هذه القدرة وفيها
ق ��وة �سحرية ونوع من ال�سحر ال ��ذي جند �أنف�سنا
منجذبني �إليه با�ستمرار " .
يف �سي ��دات القمر وقبلها " منام ��ات " و " نارجنة
" يالحظ القارئ احل�ضور املكثف للن�ساء ُ ،تع ِلق
احلارث ��ي عل ��ى ذل ��ك ب�أنه ��ا  ":ن�ش�أت و�س ��ط ح�ش ٍد
من الن�س ��اء الأ�سطوري ��ات ،وكل ام ��ر�أة منهن كنز
م ��ن احلكاي ��ا " �،ش ّكلت الن�سوة  ،م ��ن جدتها املر�أة
التي مل مت�سك كتاب ًا بيديها � ،إىل ال�شابات اللواتي
يدر�س ��ن يف �أرق ��ى جامع ��ات العامل  ،عامل ��ا مكتظ ًا
بالأ�شي ��اء الغريبة والعجيب ��ة  ،وبالن�ساء اللواتي
تنوع ��ت منزلتهن � ،أم�ي�رات  ،وخادمات  ،عا�شقات
 ،ومقه ��ورات  ":لق ��د ر�أي ��ت امل ��ر�أة وه ��ي ت�صن ��ع
كل �ش ��يء :احلي ��اة ،واحل ��ب ،والك ��ره ،والثي ��اب،
واملن�سوجات ،والطعام ،والأ�شعار .عرفتها �صابرة
وجازعة ،حمبوب ��ة ومهجورة ،راغب ��ة ومرغوبة،
قوية وخانع ��ة ،تخلق املعج ��زات وال ت�ؤمن بها" .
ت�سع ��ى لأن يك ��ون التاريخ الذي �سمع ��ت حكاياته
ت�ت�ردد يف جمال� ��س جده ��ا  ،خلفي ��ة لرواياته ��ا "
كتبت روايتها �سيدات القمر – االجرام ال�سماوية
 �أثن ��اء �إقامته ��ا يف بريطاني ��ا للدرا�س ��ة ،وجدتالكث�ي�ر م ��ن الوثائ ��ق اخلا�ص ��ة ب ُعم ��ان وزجنبار،
وق ��ر�أت مراجع ع ��دة عن مو�ضوع جت ��ارة الرقيق
كتبه ��ا م�ؤرخ ��ون ورحّ ال ��ة .وهذا م ��ا �ساعدها يف
تخي ��ل رحل ��ة على مرك ��ب العبي ��د م ��ن �أفريقيا �إىل
عمان ،وعلى و�صف تفا�صي ��ل بيعهم وا�ستعبادهم
� ":أتاح ��ت يل الوثائ ��ق فه ��م الآلي ��ة الت ��ي حتك ��م
جتارة الرقيق ودور الدول اال�ستعمارية فيها. " .
ن�ش ��رت "�سي ��دات القم ��ر" ع ��ام  ، 2010ومت ��ت
ترجمته ��ا اىل الإنكليزي ��ة ع ��ام  2013وا�ستغ ��رق
الأمر خم� ��س �سنوات لتظه ��ر الن�سخ ��ة الإنكليزية
عام  2018بعنوان " الأجرام ال�سماوية " برتجمة
مارل�ي�ن ب ��وث  ،تنظ ��ر خوج ��ة احلارث ��ي لغ�ل�اف
روايته ��ا الإنكليزي ��ة وتق ��ول  ":م ��ن الغري ��ب �أن
نتح ��دث مرة �أخرى ع ��ن رواية كتبته ��ا منذ وقت ،
فالكات ��ب "يتغ�ي�ر مب ��رور الوقت  ،لذلك ل ��ن �أمتكن
م ��ن كتابة �سي ��دات القمر بنف� ��س الطريق ��ة اليوم،
لكنني م ��ا زلت فخورة بالرواي ��ة وحياتها الدولية
اجلديدة".

العدد ( )4436ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -اخلمي�س(� )23أيار

Email: info@almadapaper.net

ثقافة

2019

http://www.almadapaper.net

ان���ف���ج���ار ال�����س��ي��ن��م��ا ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة

كالكيت

 عالء املفرجي

�سيرة مجرمين في ال�سينما

�صالح �سرميني

على العك�س تمام ًا مما نعرفه
عن عناوين مجالت ال�سينما
المتداولة ،تخ ّيرت
الفرن�سية ُ
ً
قابال لالنفجار،
�إحداها عنوان ًا
ال�سينمائي.
والتدمير
ّ
خم�ص�ص ��ة،
( )Explodingجمل� � ٌة
ّ
ومتخ�ص�صة بتحليل التجريب ال�سينمائي،
ّ
ت� ّأ�س�س ��ت يف ت�شرين الأول من عام ،1998
الدرا�سي
وكان الهدف الرئي�س لها الغو�ص
ّ
يف ال�سينما التجريبية.
ت�شم ��ل اهتماماتها ف�ت�رة ما قب ��ل ال�سينما،
والطليع ّي ��ات ال�سينمائي ��ة التاريخي ��ة
املُتتالية ،وح ��ركات الأندر جراوند ،وكذلك
الإبداع ال�سينمائي املُعا�صر.
يه ��دف منهجه ��ا �إىل درا�س ��ة ال�سينم ��ا يف
ّ
ج�سور بني
كل جوانبه ��ا ،من خالل �إن�ش ��اء
ٍ
الأفالم يف عالقتها بالتجريب ،مبا يتجاوز
الفجوة التجريبية/التجارية التقليدية.
�ص ��درت املجلة بف�ضل جه ��ود جمموعة من
و�صناع الأفالم،
الطلبة ،وهواة ال�سينم ��اُ ،
ورغبته ��م بتحلي ��ل �سينم ��ا ديناميكي ��ة،
وح ّرة.
مل تك ��ن جمل� � ًة �إخباري ��ة ،فقد ت ّرك ��زت على
�وع خمتلف يف ّ
كل عدد،
التعام ��ل مع مو�ض � ٍ
وحتى الآن� ،صدر منها � 10أعداد ،بالإ�ضافة
خا�ص.
�إىل عد ٍد ّ
كم ��ا �شارك ��ت اجلمعي ��ة الت ��ي �أ�ص ��درت
املجل ��ة ـ وكان ��ت حتم ��ل نف� ��س اال�س ��م
( )Explodingـ يف الكت ��اب املُ�صاح ��ب
اخلا�ص بفيلم ال�سينمائي
لإ�صدار الفيديو
ّ
الكن ��ديّ "ماي ��كل �سن ��و" ،م ��ن �إنت ��اج ع ��ام
 ،1974والذي يحمل عنوان ًا طوي ًال:
Rameau's Nephew by Diderot
(Thanx to Dennis Young) by
Wilma Schoen

وكان ذل ��ك بالتعاون مع م� ّؤ�س�س ��ة فرن�سية
�أخ ��رى تهت� � ّم بن�ش ��ر ال�سينم ��ا التجريبية،
و�ص ��در يف نهاي ��ة ت�شري ��ن الأول م ��ن عام
 ،2002مبنا�سب ��ة العرو� ��ض الإحتفائي ��ة
كر�سه ��ا مرك ��ز ج ��ورج بومبي ��دو
الت ��ي ّ
بباري�س لل�سينمائي "مايكل �سنو" (برجمة
�رات
�أعمال ��ه ال�سينمائي ��ة ،معر� ��ض ،و�سه � ٍ
مو�سيقية).
***
�صدر الع ��دد الأول م ��ن املجل ��ة يف ت�شرين
�كل خمتل ��ف
الأول م ��ن ع ��ام  ،1998وب�ش � ٍ
متام ًا عما �سبقها م ��ن املجالت ،ومتحورت
مو�ضوعاته ��ا (� 72صفحة) حول الأمريكي
"�ستان براكاج" ،وهو على ال ّ
�سينمائي
أقل
ّ
هائ� � ٌل بغ ��زارة �أفالم ��ه ال�شكلي ��ة ،وكذل ��ك
التجريدي ��ة� ،أعماله ُتعي ��د ب�صري ًا اكت�شاف
م�س ��ارات الإح�سا� ��س ،الر�س ��م ،ال�س�ي�رة
الذاتية ،وال�شعر.
كتابات �إ�ضافية عن �أفالم
كم ��ا ت�ضمّن العدد
ٍ
جتريبي ��ة لبع� ��ض ال�سينمائي�ي�ن :ماتيا�س
مول ��ر ،ب ��ول موري�س ��ي ،ج ��ان ـ فران�س ��وا
ري�شه ،توبي هوبر ،لوت�شيو فولت�شي.
كان ��ت املجل ��ة غ�ي�ر منتظم ��ة يف تاري ��خ
�إ�صداره ��ا ،وله ��ذا فق ��د ظهر الع ��دد الثاين
(� 132صفح ��ة) يف �شه ��ر ماي ��و م ��ن ع ��ام
 ،1999ومتعن ��ت مو�ضوعاته ��ا يف درا�سة
احلرك ��ة البطيئ ��ة م ��ن خ�ل�ال ن�صو� ��ص
تف�سريي ��ة ملُفارق ��ات زين ��ون ،ولو�سي ��ان
ب ��ول ،واحلديث ع ��ن احلرك ��ة البطيئة يف
�أف�ل�ام ٍّ
كل من :ت�س ��ويّ ه ��ارك ،فيلم 2001
�أودي�س ��ا الف�ض ��اء ،ج ��ان تانغل ��ي ،مارت ��ان

�أرنولد ،بري ��ان دو باملا ،روبرت برير ،بيل
فيوال� ،أرتاف ��ازد بيلي�شي ��ان� ،أبيل فرييرا/
دافي ��د لين�ش ،كما ق ��دم العدد ملف� � ًا خا�ص ًا،
�وارات مع بيل موري�س ��ون ،وماتيا�س
وح �
ٍ
مولر ،وحما�ضرة لبيرت كوبلكا.
اهت� � ّم العدد الثال ��ث بالل ��ون (� 98صفحة)،
و�ص ��در يف �شه ��ر حزيران من ع ��ام ،1999
ومن ث ّم �صدر الع ��دد الرابع (� 142صفحة)
يف نوفم�ب�ر م ��ن ع ��ام  ،1999ورك� � ّز عل ��ى
ري لل�شه ��وة اجلن�سية"،
تيم� � ٍة بعن ��وان "مث ٌ
وت�ضمّن درا�س ًة عن فيلم "املومياء" ل�شادي
عب ��د ال�سالم ،و"حكاي ��ة الأ�صل ،وال�صورة
يف �إخ ��راج ق�ص ��ة جنيب حمف ��وظ املُ�سمّاة
�صورة" ملدكور ثابت.
ومبنا�سب ��ة احلديث عن ه ��ذا العدد� ،أتذكر،
�وم م ��ن الأي ��ام ،ومبب ��ادرةٍ م ��ن
�أن ��ه يف ي � ٍ
ط ��ريف ،كتب ��ت ال�سينمائي ��ة ،والباحث ��ة
الفرن�سي ��ة "فريديرك دوف ��و" عن الفيلمني،
وهذا يعن ��ي (وُفق الباحث ��ة)� ،أنه بالإمكان
(وُفق طبيعة ال�سينما امل�صرية ،وتاريخها)
فح�ص ،ودرا�سة ،وك�شف جوانب التجريب
الن�سبي ��ة فيهم ��ا� ،أو عل ��ى الأق � ّ�ل الطليعية،
جامعي
وه ��ذا يعني �أي�ض� � ًا ،ب�أن �أيّ بح � ٍ�ث
ّ
عربي عن ال�سينما الطليعية ال ميكن �إغفال
ّ
احلديث عنهما.
�ص ��در العدد اخلام� ��س (� 108صفحات) يف
ني�س ��ان عام  2000حت ��ت عن ��وان "�أ�شكا ٌل
موجزة" ،وهي تل ��ك الأفالم التي اعتمدت،
�أو ا�ستخدمت الذبذبة/النب�ضات ،ال�صورة
املُنفردة ،التوافق� ،أو الالتوافق املونتاجي،
الل�ص ��ق ،اللقط ��ات الربقي ��ة ال�سريعة جد ًا،

التفا�صي ��ل ال�صغرية ،الغب ��ار ،الك�شط� ،أو
احل � ّ�ك ،التناق�ض ال�صارخ م ��ا بني حمتوى
ال�صور ،و�شريط ال�صوت� ،شرائط  8مللي،
جناح ذبابة ،وه ��ج� ،شريحة ،بيان/ن�شرة،
قط ��ع �سري ��ع� ،ص ��ور جمهرية� ،ص ��ور �أثر،
�صور عابرة/زائلة� ،أو ال �شيء تقريب ًا.
و�ص ��در العدد ال�ساد� ��س (� 144صفحة) يف
�شه ��ر �شب ��اط من ع ��ام  2001حت ��ت عنوان
"ر�ؤى مده�ش ��ة"� ،أو "غ�ي�ر عادية" ،وكان
خم�ص�ص ًا لدرا�سة ،وحتليل �أفالم ًا اعتمدت
عل ��ى ت�ص ��وّ ر ب�ص ��ريّ � ،أج�س ��اد بخاري ��ة،
وهالمي ��ة ،م ��واد ،وجزئي ��ات ،خملوق ��ات،
وانقطاعات النهائية.
ٍ
و�ص ��در الع ��دد ال�ساب ��ع (� 140صفحة) يف
�أكتوبر من عام  2001حتت عنوان "�آثار"،
يتتب ��ع الأف�ل�ام الت ��ي تنطلق م ��ن الظهور،
واالنك�شاف ،الن�س ��خ ،والأ�شرطة ال�سالبة،
البقاي ��ا م ��ن الأف�ل�ام ،امل�س ��ارات ،واملناظر
الطبيعية.
�ص ��در العدد الثامن (� 112صفحة) يف �شهر
�أيار م ��ن ع ��ام  ،2002واهت� � ّم بال�سينمائي
الأمريكي "جاك �سمي ��ث" ()1989-1932
ال�شخ�صية املركزية ل�سينما الأندر جراوند
يف نيوي ��ورك ،و�سي ��د مع�سك ��ر الأناق ��ة،
واجلم ��ال ،ومكت�ش ��ف النج ��وم الذي ��ن
كانوا يحيط ��ون بالفن ��ان الأمريكي "�أندي
وارول" ،ب ��دون الن�سي ��ان �أي�ض� � ًا ب�أنه كان
مفتون ًا بهوليوود ،و�أيقوناتها.
�ص ��در الع ��دد التا�س ��ع (� 160صفح ��ة) يف
كان ��ون الأول من ع ��ام  2002حتت عنوان
"�شا�شات" ،ومتحورت مو�ضوعاته حول

�ات بحثي ��ة تعتم ��د عليه ��ا ال�سينما
ممار�س � ٍ
التجريبية ،ومنها االمت�صا�ص ،والت�ش ّرب،
املح ��و ،التم� � ّزق ،الت�ضاع ��ف ،االمتدادات،
التجاوزات ،والتحرر.
و�صدر العدد �...( 10صفحة) يف يوليو من
عام  ،2003ومتح ��ور حول تيم ٍة بعنوان:
الرق�ص/الإيق ��اع ،ومبنا�سب ��ة ذل ��ك العدد،
وتل ��ك التيم ��ة ،دع ��ت املجل ��ة �إىل الرق�ص،
ولك ��ن انطالق� � ًا م ��ن تخ�ص�صه ��ا ،ال�سينما
التجريبية.
كان الع ��دد  ،11والأخ�ي�ر م ��ن تل ��ك املجلة
حت ��ت عن ��وان "حال ��ة العي ��ون" ،ويف
�صفحات ��ه اجتم ��ع ح ��وايل �أربع ��ون م ��ن
ال�سينمائي�ي�ن الفرن�سي�ي�ن املُعا�صري ��ن،
حي ��ث �أج ��اب ّ
كل واح ��د منه ��م ،وبطريقته
اخلا�ص ��ة ،على �أ�سئل ٍة تتعل ��ق مبمار�ساتهم
ال�سينمائية يف حقل التجريب ،كما ت�ضمّن
العدد قائم ��ة ب�أفالمه ��م ،ون�صو�ص ًا مركزة
حول الإبداع املُعا�صر ،ورافق العدد �أي�ض ًا
�ات مو�سيقية
قر�ص ًا رقمي� � ًا يت�ضمّن �إبداع � ٍ
�ألفه ��ا ،وا�ستخدمه ��ا البع� ��ض م ��ن �أولئ ��ك
ال�سينمائيني املُ�شاركني.
يف ع ��ام � 2000أ�ص ��درت اجلمعي ��ة ع ��دد ًا
خا�ص� � ًا خ ��ارج ال�سل�سل ��ة (� 216صفح ��ة)،
وكان خم�ص�ص� � ًا لفيل ��م بعن ��وان (Tom
 )Tom, the Piper’s Sonم ��ن �إنت ��اج
ع ��ام  1969لل�سينمائ ��ي الأمريك ��ي "ك�ي�ن
جاكوب ��ز" ،ويعت�ب�ر �أكرب حتلي ��ل للفيلم مل
منوذج
ي�سب ��ق ل ��ه مثي ��ل ،هو ب ��الآن ذات ��ه
ٌ
نظ ��ريّ  ،خمت�ب�رٌ ت�شكيل � ّ�ي ،وكه � ٌ�ف م ��ن
العجائب.

بانديرا�س في كان من خالل فيلم "الألم والمجد" مع �ألمودوبار
كان (فرن�سا) (رويرتز)

قال النج ��م ال�سينمائي �أنطونيو
بانديرا� ��س �إن نوبة قلبية تعر�ض
لها قبل عامني دفعته �إىل االهتمام
ب�صحت ��ه لكنه ��ا �أتاحت ل ��ه �أي�ض ًا
�إع ��ادة اكت�شاف نف�س ��ه كممثل يف
وق ��ت كان ي�ستعد في ��ه للعب دور
البطول ��ة يف فيلم املخ ��رج بيدرو
املودوبار اجلدي ��د وهو من �أفالم
ال�سري الذاتية.

وق ��ال بانديرا� ��س يف مقابل ��ة مع
رويرتز يف كان حيث يناف�س فيلم
املودوب ��ار ”الأمل واملج ��د“ (ب�ي�ن
�أند جل ��وري) على جائزة ال�سعفة
الذهبية ”كان ��ت (النوبة القلبية)
در�س ًا رائع ًا حلياتي“.
و�أ�ض ��اف ”مل �أع ��د �أدخ ��ن� .أ�ؤدي
متاري ��ن �أكرث من ذي قب ��ل� .أ�شعر
ب�صف ��اء ذهن ��ي �أك�ث�ر و�أع ��دت
اكت�شاف نف�سي ب�صورة ما“.
ويف الآون ��ة الأخ�ي�رة� ،أدى
املمث ��ل الإ�سب ��اين ال ��ذي �ش ��ارك
يف �أف�ل�ام مثل ”قن ��اع زورو“ (ذا
ما�س ��ك �أوف زورو) و“�إيفيت ��ا“
دور الر�س ��ام بابل ��و بيكا�س ��و يف
الدرام ��ا التلفزيونية ”جينيا�س“
(العبقرية).
وق ��ال ”�أعي ��د التفكري كث�ي�ر ًا جد ًا

يف م�سريت ��ي كممث ��ل .و�أ�شع ��ر
بانتعا� ��ش �شدي ��د وب� ��أين جدي ��د
للغاية“.

ي ��دور فيل ��م ”الأمل واملجد“ حول
خم ��رج �سينمائ ��ي م�س ��ن مع ��ذب
يت�أمل ما م�ضى من حياته .وجمع

الفيل ��م جم ��ددا ب�ي�ن بانديرا� ��س
واملمثل ��ة بينيلوب ��ي ك ��روز التي
عملت طوي ًال مع املودوبار.
وترقرق ��ت الدم ��وع يف عي ��ون
االثن�ي�ن بع ��د عر� ��ض الفيل ��م يوم
اجلمعة يف كان وغالب بانديرا�س
م�شاع ��ره يف م�ؤمتر �صحفي يوم
ال�سب ��ت عندم ��ا ق ��ال �إن ال�شه ��ور
التي ق�ضاه ��ا يف العمل يف الفيلم
كانت م ��ن �أ�سعد �أوقات ��ه �إىل الآن
كممث ��ل يف م�شوار �ش ��ارك خالله
يف �أكرث من مئة فيلم.
وق ��ال بانديرا� ��س �إن العار� ��ض
ال�صحي الذي �أ ّمل به �ساعده �أي�ض ًا
على توخ ��ي بداية جدي ��دة بينما
كان ي�ستع ��د للع ��ب دور �سلفادور
وهو �أم ��ر كان للمخرج املودوبار
متطلبات كثرية ب�ش�أنه.

وق ��ال بانديرا� ��س لروي�ت�رز ”هو
(كان) يري ��دك جدي ��د ًا ،طازج� � ًا،
خمتلف� � ًا ،متخل�ص� � ًا م ��ن كل تل ��ك
ال�سلوكيات (القدمية)“.
وقال املمثل �إنه مل يعرف يف البدء
�أن املودوبار ،وهو �صديق مقرب،
�سينق ��ب يف حيات ��ه ال�شخ�صي ��ة
بحث� � ًا ع ��ن حبك ��ة الفيل ��م اجلديد
الذي و�صف ��ه املخ ��رج ب�أنه �سرية
ذاتي ��ة يف ج ��زء من ��ه وخي ��ال يف
اجلزء الآخر.
وق ��ال بانديرا� ��س ”طلبن ��ي
(املودوب ��ار) بالهات ��ف وق ��ال
�س�أر�س ��ل ل ��ك ن�ص ��ا �ستج ��د في ��ه
الكث�ي�ر م ��ن الإ�ش ��ارات �إىل �أنا�س
تعرفه ��م“ .و�أ�ض ��اف بانديرا� ��س
”بالفعل �أر�سله يل وقر�أته وقلت
يف نف�سي يا �إلهي �إنه هو“.

تفتر� ��ض �أفالم ال�سي ��رة الذاتية ،وه ��و افترا�ض ينق�ص ��ه الكثير
م ��ن ال�صواب� ،إن ال�شخ�صيات التي تن ��ال �سيرتها تكون مكتملة
وبمثابة (مثال) كما يقول تاركوف�سكي  ،فال يمكن �إنكار �أنه لي�س
كل �سيرة حياة تدور حول (( عمالق ))  ،لكن �أغلبها كذلك  .حتى
ل ��و كان ال�شخ�ص مح ��ل ال�سيرة جدي ��ر ًا ب ��الإزدراء وال ي�ستحق
الإعج ��اب والمدي ��ح  ،فال يزال هن ��اك العديد م ��ن الدرو�س التي
يمكن �إ�ستخال�صها من �سيرته .
فنج ��وم المجتم ��ع لي�سوا ه ��م الوحيدي ��ن الذين ي�ستحق ��ون �أن
ن�ستعر� ��ض �سيرهم ،بل �أغلب من كان ت�أثيره في المجتمع كبير ًا،
ي�ستحق ��ون ذلك ..المجرمون مث ًال ،طالم ��ا حققوا (�شهرة) كبيرة
ولفتوا �إليهم الأنظار.
خ�ل�ال ه ��ذا المو�س ��م عر� ��ض فيلم ��ان تن ��اوال ال�سي ��رة الذاتي ��ة
لمجرمي ��ن كان لهم ��ا �أثر وا�ضح ف ��ي مجتمعاته ��م ..الفيلم الأول
للمخ ��رج الدنماركي الكبير الر�س فون تري ��ر (المنزل الذي بناه
ج ��اك) ،والفيلم الثاني وال�ص ��ادر حديث ًا عنوان ��ه (�شرير للغاية،
�شره �صادم وحقير) من �إخراج جوي بيرلينجر.
فيل ��م ترير يعود به ال ��ى "مهرجان كان ال�سينمائ ��ي" بعد �سبعة
�أعوام من منعه من الم�شاركة في المهرجان  ،ب�سبب قوله مازحا
�إن ��ه ن ��ازي ،حيث قدم م�شاه ��د رعب مروعة جدي ��دة ،ت�سببت في
ان�سحاب جماعي م ��ن العر�ض الأول لفيلمه بالمهرجان .رغم �إنه
عر�ض خارج الم�سابقة.
ا�ﻷ
يروي الفيلم ق�صة جاك ،القاتل المت�سل�سل مريكي خالل حقبة
ال�سبعيني ��ات ،وحياته على م ��دار  12عام ًا من منظوره الخا�ص،
والجرائ ��م الب�شعة التي ارتكبها خالل هذه الفترة الزمنية ،حيث
يتعام ��ل مع كل جريم ��ة قتل جديدة يرتكبه ��ا بو�صفها عم ًال فني ًا.
حي ��ث يعم ��ل القاتل ف ��ي مج ��ال العمارة ،وه ��و مهند� ��س دار�س
للهند�سة وعا�ش ��ق للمعمار ،وي�شمل الفيلم ،م�شاهد دموية حادة،
ويج�س ��د دور �سف ��اح في �سبعيني ��ات القرن الما�ض ��ي ،والطريقة
الم�صمم ��ة للقتل ..الفيل ��م اليقف عند ال�سي ��رة التف�صيلية للقاتل
ال ��ذي �أث ��ار الرع ��ب حينه ��ا ،تربيت ��ه ،و�ضع ��ه النف�س ��ي ،ن�ش�أت ��ه
العائلية ..لكنه في الوقت نف�سه �أ�ضاف بدل ذلك ما يعزز �إحاطتنا
بالقات ��ل و�سيرت ��ه ..عمل ��ه كمعم ��اري ،و�أي�ض� � ًا حالت ��ه النف�سية،
والأه ��م رحلة المخرج �إل ��ى عالم الأ�ساطير ،حي ��ث يتجلى البعد
الديني في الكثير من مراحل �سيرة القاتل ،والنزول الى الجحيم
خا�ص ��ة في الرحلة التي ي�صحبه فيها ال�صوت الذي يرافقه خالل
الفيل ��م ،خا�صة و�أن �صورة الجحيم في الفيلم تتوافق مع بع�ض
الديان ��ات والأ�ساطي ��ر .قام ب ��دور القاتل في الفيل ��م الممثل مات
ديلون في دور ج ��اك ،الذي يملك ابت�سامة قاتلة بينما كان يخنق
ويطع ��ن وي�شوه ويطلق النار عل ��ى �ضحاياه قبل تجميع جثثهم
في غرفة تجميد �صغيرة.
الفيل ��م الثاني يتناول جانب ًا من �سيرة محاكمة القاتل المت�سل�سل
(تي ��د باندي) من منظ ��ور رفيقته (�إليزابي ��ث كلويبفير) ؛ والتي
رف�ضت ت�صديق حقيقت ��ه طيلة �سنوات .فالفيلم يركز على جانب
محاكمت ��ه م ��ن دون �أن نتع ّرف عل ��ى �سيرته ،والت ��ي �سنقف عند
جانب منه ��ا في الم�شاهد الأخيرة للفيل ��م  ،عندما تح�ضر والدته
ال ��ى قاع ��ة المحكمة .الفيل ��م نف�سه ي�سل ��ط ال�ضوء علين ��ا  ،وهو
الم ��كان الذي �أبدع فيه بيرلينغر المخ ��رج وزاك �إيفرون في دور
باندي وهو اختيار م�ستوحى منهما .
ت�ضعنا بيرلينغر داخ ��ل رعب ليز المتزايد ب�أنها كانت تعي�ش مع
الرج ��ل الذي ربما فعل الأ�شي ��اء الرهيبة التي تراها في الأخبار.
تت�شاب ��ك عالقته ��م ال�سعيدة  ،الت ��ي تظهر في لقط ��ات من الأفالم
المنزلية  ،مع تقارير �إخبارية محلية وا�سعة عن فتيات فقدن في
المنطق ��ة  ،فتيات يظهرن قتل ��ى  ،واثنتان من عمليات االختطاف
الوقح ��ة في و�ضح النهار .يبدو ر�س ��م ال�شرطة الذي ت ّم �إ�صداره
للجمه ��ور وك�أن ��ه �صديقها  ،لكن لي ��ز ال يمكن �أن تك ��ون مت�أكدة.
وتتبع بيرلينغر بوندي �أي�ض ًا  ،لكننا نرى فقط �سلوكه الخارجي
 ،م ��اذا يفع ��ل  .ه ��ذا يج�سد �سيرة بون ��دي الغام�ض ��ة  ،وال�شعور
بالتمويه الذي يخفي طبيعته الحقيقية .ي�صر بوندي  -مع زيادة
الت�شدّد  -على �أنه متهم خط�أ.
فيلم ترير يعود به الى "مهرجان
كان ال�سينمائي" بعد �سبعة
�أعوام من منعه من الم�شاركة في
المهرجان  ،ب�سبب قوله مازحا
�إنه نازي

الفيلم الكولومبي "طيور الممرات " رحلة مظلمة في قلب تجارة المخدرات
ترجمة � /أحمد فا�ضل

الفيل ��م ال�سينمائ ��ي املذه ��ل ال ��ذي قدم ��ه
املخ ��رج الكولومب ��ي �س�ي�رو غ�ي�را حول
تهري ��ب املاريجوان ��ا يف بلده كولومبيا
ع�ب�ر فيلم ��ه ال�ساب ��ق Embrace of
 ( the Serpentاحت�ض ��ان الثعب ��ان )
يف ع ��ام  ، 2015كان مبثاب ��ة رحل ��ة
جريئة �إىل املناطق الداخلية املظلمة يف
كولومبي ��ا واملناطق املجاورة لها  ،وهي
غابة مليئة باخلوف من كورتزيان  ،عاد
ليدخ ��ل الآن يف تع ��اون رائع م ��ع منتجه
الق ��دمي كري�ستين ��ا غاليغ ��و لإن�ش ��اء فيلم
مذه ��ل ومثري حق� � ًا  ،وال ��ذي كان مدرج ًا
يف القائم ��ة الق�ص�ي�رة ك�أف�ض ��ل فيل ��م
�أجنبي يف حفل توزيع جوائز الأو�سكار
له ��ذا الع ��ام � ،إنها درام ��ا وثائقية �شبه
�إثنوغرافية ع ��ن ملحمة حرب املخدرات

 ،جمع الفيلم بني ممثلني حمرتفني وغري
املحرتفني جت ��اوزوا بالفعل حدود �سرد
النماذج والقوالب العامة .
ت ��دور لعب ��ة فيل ��م Birds of Passage
( طي ��ور املم ��رات ) عل ��ى م ��دى ف�ت�رة
زمني ��ة تبلغ ح ��وايل  20عام� � ًا  ،بدء ًا من
ال�ستيني ��ات وحتى الثمانيني ��ات  ،وهي
�إع ��ادة تخي ��ل �شع ��ري ل�صع ��ود جت ��ارة
املاريجوان ��ا الكولومبي ��ة يف �سل�سلة من
خم�س "�أغاين" م�ص ��ورة �شعري ًا  ،حتمل
عن ��وان Wild Grass ، The Graves
االزده ��ار واحل ��رب والن�سي ��ان � ،إن ��ه
ال يغ ��ور عميق� � ًا يف حي ��اة التج ��ار

وامل�ستهلك�ي�ن الأمريكي�ي�ن الأثرياء فقط
 ،ب ��ل يف حي ��اة املنتج�ي�ن واملوردي ��ن
الكولومبي�ي�ن حي ��ث يعر�ض ��ون عامله ��م
يف ت�صمي ��م الرق�صات  ،لق ��د اعتدنا على
�أف�ل�ام ع�صابات املخ ��درات التي تتوقف
عل ��ى الأ�س ��رة والف ��روق الدقيق ��ة يف
ال�ص ��راع ب�ي�ن الأجي ��ال  ،لكن هن ��اك نوع
خمتل ��ف م ��ن الأنرثوبولوجي ��ا يح ��دث
هن ��ا  ،تقيي ��م خمتلف للطبق ��ة واحلالة
والقبيل ��ة واملحرم ��ات� ،إنه ��ا درام ��ا
العا�صمة والإمرباطورية والأ�شخا�ص
الذين ت�أثرت ثقافتهم بالفعل باال�سبانيني
و�أ�صبحوا الآن على و�شك �أن يكونوا من

الناطقني باللغة الإنكليزية يف ال�شمال .
يف قبيل ��ة واي ��و القدمي ��ة يف والي ��ة
الغواخريا يف �شمال �شرقي كولومبيا ،
تعترب �أور�سوال (كارمينيا مارتينيز) هي
زوج ��ة العائلة الكبرية التي تتحكم بكل
�ش ��يء (ذكرتنا مباريو ب ��وزو عندما قام
ب�إ�سناد �شخ�صية والدة دون كورليوين
)  ،ولديه ��ا ابنة جميل ��ة (ناتاليا ريي�س)
تدع ��ى زاي ��دة  ،وابنه ��ا الأ�صغ ��ر �سن� � ًا
ليونيدا� ��س (جراي ��در مي ��زا)  ،وهن ��اك
ال�شاب الذي يدع ��ى ( Rapayetخو�سيه
�أكو�ستا) يع�شق زايدة ويود الزواج منها

 ،ولك ��ن هن ��اك م�س�أل ��ة املهر ال ��ذي يجب
�أن يقدم ��ه العري� ��س ولي� ��س العرو�س ،
�أور�س ��وال ت�صر عل ��ى الكثري م ��ن الأبقار
واملاع ��ز والقالئ ��د ف�أي ��ن �سيج ��د ال�شاب
املال لي�شرتي لها كل ما طلبت ؟
اجل ��واب يكم ��ن يف املتطفل�ي�ن
املتطوع�ي�ن يف فيل ��ق ال�س�ل�ام الأمريك ��ي
الذي ��ن يوزع ��ون من�ش ��ورات مناه�ض ��ة
لل�شيوعي ��ة وي�س�أل ��ون ال�س ��كان املحليني
ع ��ن املكان الذي ميكنهم في ��ه العثور على
تل ��ك الأع�شاب املخ ��درة لغر�ض االجتار
به ��ا تعزيز ًا لهم يف عملهم كما ي�صورونه

لل�سكان هن ��اك  ،هنا ي�سافر Rapayet
�إىل ابن ��اء عمومت ��ه يف �سف ��وح �سي�ي�را
نيف ��ادا الذي ��ن يزرع ��ون تل ��ك الأع�شاب
ال�ض ��ارة يف مناطقه ��م النائي ��ة في�س� ��أل
ع ��ن زعيمه ��م �أنيب ��ال (خ ��وان باوتي�ستا
مارتيني ��ز) عل ��ى وع ��د من ��ه بدفع جدي
بال ��دوالر الأمريكي فيحقق ربح ًا وف ً
ريا
�سي�سع ��ده يف حتقي ��ق حلم ��ه بالزواج
م ��ن زيدة  ،لك ��ن زميله �سعي ��د Moisés
 )(Jhon Narváezيه ��دد بك�شف كل ما
يدور يف �أقبية �ش ��راء وتهريب املخدرات
 ،وكذلك ليونيدا�س .

واج ��ه امل�ؤرخ ��ون الكولومبي ��ون
والأمريكي ��ون هذه الق�ص ��ة بتح ٍد كبري ،
حي ��ث قال ��وا ب�أن ��ه ال يوجد دلي ��ل على
تورط تلك القبائل �أو " فيلق ال�سالم " يف
املخ ��درات  ،على الرغم من �أن غاليغو
وغوي ��را مل يُزعم ��ا قط �أنهم ��ا يقومان
بخالف ممار�س ��ة الرخ�صة املمنوحة لهما
 ،لكنهما يخدمان احلقيقة العليا .
يوج ��د �أي�ض� � ًا م�شهد غري ع ��ادي ي�صور
" اال�ستيق ��اظ الث ��اين " يف ممتل ��كات
�أنيبال وهو حفل ال�ستخراج جثة ور�شها
بالكحول حولها وك�أنه املاء املقد�س  ،فهل
ه ��ي من �أع ��راف وطقو�س تل ��ك القبائل ؟
ال �أع ��رف  ،لك ��ن الفيل ��م يظهره ��ا جميع� � ًا
بت�شويه وا�ضح للحقائق من خالل حقبة
جديدة لتجارة املخدرات يف البالد .
�إحت ��وى فيل ��م " طي ��ور املم ��رات " �أي�ض ًا
على م�شاه ��د حقيقية لتج ��ارة املخدرات
وب�ص ��ورة مروع ��ة والأ�شخا� ��ص الذين
يتم �إطالق النار عليهم  ،واجلثث التي يتم
اكت�شافه ��ا  ،ومع ذلك هن ��اك حلظات من
الغمو� ��ض يف هذا الفيلم يف حماولة من
املخ ��رج �إطالق العنان له ��ا مثلما الطيور
نف�سها الباحثة يف ال�سماء عن حريتها .
عن � /صحيفة الغارديان الربيطانية
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اقــــرأ
ق�صر الكتب

يك�ش ��ف لنا كتاب ”ق�ص ��ر الكتب” ،ال�ص ��ادر حديث ًا عن
دار املدى ،مدى فطنة م�ؤلفه الفرن�سي روجيه غرينييه
الت ��ي تتخذ �سعة االط�ل�اع ووفرة املعلوم ��ات و�سهولة
الطرح .الكتاب رحل ��ة ممتعة من مار�سيل برو�ست اىل
�ألب�ي�ر كام ��و ،ومن بودل�ي�ر اىل فرجيني ��ا وولف ،ومن
بوكا�شيو م ��رور ًا ب�صموئيل بيكت وموري�س بالن�شو.
والين�س ��ى �أن مي ��ر بفلوب�ي�ر وج ��ورج �صان ��د وجي ��ل
دول ��وز ،وع�شرات غريه ��م ،ن�ستك�شف من خاللهم كيف
نق ��ر�أ الكتب ،ومل ��اذا نقر أ�ه ��ا .كتاب ممتع ب�ي�ن ال�سرية
الذاتية والنقد الأدبي والفني.

رمضانيات

م�ؤل��ف "�ص��راع العرو���ش" يع ّل��ق عل��ى نهاي��ة امل�سل�س��ل
احتف ��ل الكات ��ب الأمريك ��ي ج ��ورج مارت ��ن،
م�ؤل ��ف ال�سل�سل ��ة الروائي ��ة "�أغني ��ة اجللي ��د
والن ��ار" املقتب�س عنه ��ا امل�سل�س ��ل الفانتازي
ال�شه�ي�ر بالذك ��رى الأوىل لظه ��ور امل�سل�سل،
كم ��ا ك�شف عن تفا�صيل تتعلق برواية "رياح
ال�شتاء".
وق ��ال ج ��ورج مارت ��ن �إن م�سل�س ��ل" �ص ��راع

هل ي�سري م�سل�سل "الهيبة"
على خطى "باب احلارة"؟
بع ��د �أن ا�ستطاع م�سل�س ��ل "الهيبة ــ احل�صاد" ،للثنائ ��ي �سريين عبد النور
وتي ��م ح�س ��ن ،الدخ ��ول يف املناف�سة على املرات ��ب الأوىل م ��ن حيث ن�سبة
امل�شاه ��دة يف لبنان وبع�ض ال ��دول العربية خالل �شه ��ر رم�ضان ،يبدو �أن
�شرك ��ة "�سيدرز �آرت بروداك�ش ��ن" تتجه لل�سري على خط ��ى م�سل�سل "باب
احلارة" من حيث كرثة الأج ��زاء ،واتخذت قرار ًا ب�إنتاج اجلزء الرابع من
امل�سل�س ��ل ،ملو�سم رم�ض ��ان  .2020وك�ش ��ف املمثل اللبن ��اين ناظم عي�سى،
ال ��ذي ي� ��ؤدي �شخ�صي ��ة "�أبو عل ��ي" يف امل�سل�س ��ل ،عن قرار �إنت ��اج اجلزء
الراب ��ع ،وتعر�ض اجلزء الثالث من "الهيب ��ة" ،النتقاد هوزان عكو ،كاتب
اجل ��زء الأول منه ،والذي ن�شر على و�سائل التوا�صل" :احلكاية التي تبد�أ
يف امل�صعد وتنتهي بال�شقة �أو املواقف ،ال ينفع معها اجلهد والوقت ،كل ما
يبد�أ بامل�صعد يجب �أن ينتهي فيه ،حتى قبل الو�صول للطابق املق�صود".

العرو�ش" كان مبثابة رحلة ممتعة وانتهت،
م�ؤك ��د ًا أ�ن ��ه يف نهاي ��ة املطاف �س ��وف ينتهي
م ��ن كتابة رواي ��ة "رياح ال�شت ��اء" ،التى طال
انتظاره ��ا� ،إال أ�ن ��ه مل يح ��دد موع ��د �ص ��دور
الرواية حتى الآن .
وحت ��دث ج ��ورج ع ��ن م�شاريع ��ه املقبل ��ة،
وامل�سل�سالت الثالثة الت ��ى قيل �أنها ال ت�ستند

�إىل �أي عم ��ل روائ ��ي م ��ن �أعماله،
الفت� � ًا �إىل �أنه ي ��درك حج ��م ا�ستياء
جمه ��ور م�سل�سل "�ص ��راع العرو�ش" خا�صة
بعدم ��ا �أ�صب ��ح بران �ست ��ارك مل ��ك ًا ،ومت نفى
ج ��ون �سنو .وو�صف ج ��ورج مارتن ال�س�ؤال
الأك�ث�ر طرح� � ًا عليه ،ب�ش� ��أن نهاي ��ة امل�سل�سل،
وم ��ا �إذا كانت ه ��ذه النهاية ه ��ى نف�سها نهاية

م��ي�����س ح��م��دان

حامت العراقي� :سعيد بتفاعل اجلمهور
مع مقدمة م�سل�سل "العر�ضحاجلي"

أ�ب ��دى الفنان ح ��امت العراق ��ي �سعادته
بالتفاع ��ل الكب�ي�ر ل ��دى اجلمه ��ور
بع ��د جن ��اح �ش ��ارة امل�سل�س ��ل العراقي
“العر�ضحاجلي” .و�أكد حامت �أنه قام
بتلح�ي�ن الأغني ��ة ب�أ�سل ��وب مو�سيق ��ى
وغنائ ��ي منا�س ��ب ألح ��داث امل�سل�س ��ل
املتنقل ��ة ب�ي�ن الدرام ��ا واملواق ��ف
الكوميدي ��ة م ��ن خ�ل�ال تغ�ي�ر النقل ��ة
اللحني ��ة بني بدايته ��ا ونهايتها ،والتي
الحظه ��ا اجلمهور وتفاع ��ل معها خالل
عر� ��ض ال�ش ��ارة ،م�ش�ي�ر ًا اىل أ�ن ��ه م ��ن

حتقق حلمها و تتحول
�إىل رجل!
حقق ��ت الفنانة مي�س حم ��دان حلمها ،وحتولت اىل
رج ��ل ،با�ستخدام فلرت "�سناب �ش ��ات" اجلديد،
ال ��ذى يحول وجه امل ��ر�أة �إىل رج ��ل وبالعك�س،
معربة عن �صدمتها ال�شديدة ب�سبب مظهرها.
و�شارك ��ت مي� ��س جمهوره ��ا ب�ص ��ور
�شكلها اجلديد ،قائلة" :يا نهار �أ�سود
ومنيل بنيله �إيه فلرت �سناب العجيب
ده �أن ��ا يف حال ��ه �صدمة م� ��ش عارفه
�أ�ضحك وال �أبكي بجد و�أنا اللي كان
نف�س ��ي يوم م ��ن الأيام �أك ��ون راجل
�أحم ��دك ي ��ا رب عل ��ى نعمت ��ك ب� ��س
ب�صراح ��ة م�سبت� ��ش ح ��د معملت� ��ش
في ��ه املقل ��ب ده الفل�ت�ر ده الزم
يتن�س ��ف ح ��اال� ".آخر �أعم ��ال مي�س
حم ��دان كان م�سل�سل "نوف" الذي
عر�ض املو�س ��م الرم�ضانى املا�ضي
و�شارك ��ت مي� ��س يف بطولت ��ه �أمام
عبري عي�سى ،حممد العبادى.

الأعمال التي يعتز بها بني الأعمال
الغنائي ��ة الدرامي ��ة الت ��ي عر�ضت
خالل �شهر رم�ضان املبارك.
م�سل�س ��ل “العر�ضحاجل ��ي” م ��ن
بطول ��ة الفن ��ان القدي ��ر قا�سم املالك
وجمموعة كبرية من جنوم التمثيل
من بينهم �إنعام الربيعي ،هناء حممد،
حممد ها�شم ،ح�سني عجاج� ،سوالف
جلي ��ل وغريه ��م ،وهو م ��ن ت�أليف
قا�س ��م املالك و إ�خ ��راج جمال عبد
جا�سم.

امل�سل�سالت الأكثـر م�شاهدة خالل �أ�سبوعي رم�ضان يف لبنان
حاف ��ظ اجلزء الثاين م ��ن امل�سل�سل اللبناين املئة من �إجمايل امل�شاهدين يف الدقيقة.
"�آخر الليل" على مركز ال�صدارة ،يف قائمة الالف ��ت �أن امل�سل�س ��ل اللبن ��اين "انتي مني"
امل�سل�سالت الـ  10الأكرث م�شاهدة يف لبنان ،م ��ن بطول ��ة كاري ��ن رزق الله وعم ��ار �شلق،
خالل الأ�سبوع�ي�ن الأول والث ��اين من �شهر ا�ستطاع انت ��زاع املرتبة الثالثة من م�سل�سل
رم�ضان احلايل .وركزت قائمة "�إيب�سو�س "الهيب ��ة ـ احل�ص ��اد" ،مبع ��دل  13.44يف
ـ نيل�س ��ون" �أن اجل ��زء الثاين م ��ن امل�سل�سل املائ ��ة م ��ن �إجم ��ايل ن�سب ��ة امل�شاهدي ��ن يف
اللبن ��اين "�آخر الليل" ا�ستم ��ر برتبعه على الدقيق ��ة .م�سل�سل "خم�سة ون� ��ص" للفنان
عر�ش املرتبة الأوىل ،مبعدّل ن�سبة م�شاهدة ق�ص ��ي خ ��ويل ونادي ��ن ن�سي ��ب جني ��م،
بلغ ��ت  14.68يف املائة م ��ن امل�شاهدين يف وتعر�ض ��ه القن ��اة نف�سها ،ا�ستط ��اع التقدّم
الدقيقة ،علم ًا �أن عر�ضه بد�أ قبل رم�ضان.
م ��ن املرتبة اخلام�س ��ة �إىل الرابعة ،مبعدل
كم ��ا حافظ م�سل�س ��ل "البا�شا" عل ��ى املرتبة ن�سب ��ة م�شاهدة بلغت  13.19يف املائة من
الثاني ��ة ،بن�سبة م�شاه ��دة بلغت  14.47يف �إجمايل امل�شاهدين يف الدقيقة.

قبل موعد اإلفطار

الرواية ،ب�أنه "�س�ؤال
�سخي ��ف" .وقال جورج مارت ��ن �إنه يتوقع �أن
ي�ص ��ل ع ��دد �صفح ��ات روايته املقبل ��ة 3000
�صفح ��ة ،م�ضيف� � ًا" :و�إذا كان ��ت هن ��اك حاجة
�إىل مزيد من ال�صفحات والف�صول وامل�شاهد
ف�س�أ�ضيفها".

جوين ديب يتهم �آمرب هريد بالعنف املنزيل :كنت ال�ضحية
اته ّم املمث ��ل الأمريكي ،ج ��وين ديب ،طليقت ��ه عار�ضة
الأزي ��اء واملمثل ��ة� ،آمرب هريد ،باالعت ��داء عليه ج�سدي ًا
و�إ�س ��اءة معاملت ��ه ،كج ��زء م ��ن دع ��وى ت�شه�ي�ر رفعها
�ضده ��ا ،مطالب� � ًا بتعوي� ��ض قيمت ��ه  50ملي ��ون دوالر
�أمريك ��ي .وقدّم جوين ديب �إفادته الأوىل حول عالقته
به�ي�رد ،يوم الإثنني املا�ض ��ي ،يف وثائق ق�ضائية اطلع
عليها موقع "بيبول" املتخ�ص�ص ب�أخبار امل�شاهري.
وق ��ال�" :أنك ��رت ب�شدة مزاع ��م هريد الت ��ي �أطلقتها يف
مايو�/أي ��ار ع ��ام  ،2016ح�ي�ن توجه ��ت �إىل املحكم ��ة
مطالب ��ة باحل�ص ��ول عل ��ى �أم ��ر تقييدي م�ؤق ��ت ،وعلى
وجهه ��ا كدم ��ات زائف ��ة ،و�س�أ�ستم ��ر يف �إنكارها طوال
حيات ��ي" .و�أ�ض ��اف" :مل �أ�س ��ئ يوم ًا �إىل ه�ي�رد �أو �أية

امر�أة �أخ ��رى" ،م�ضيف ًا� :إنها هي التي �أ�ساءت معاملته
واعتدت عليه ج�سدي ًا.

د .جواد الزيدي  :ال يوجد ممثل عراقي �أثار اهتمامي فـي رم�ضان
 حممد جا�سم

الناقد والفنان الت�شكيلي
الدكتور جواد الزيدي يتميز
بتنظرياته النقدية العميقة،
ور�ؤيته الفنية املتجددة للم�شهد
الت�شكيلي العراقي� ،إ�ضافة
�إىل عمله الأكادميي يف كلية
الفنون اجلميلة ،حيث تخرج
على يديه الكثري من الأجيال
الفنية .الزيدي كان �ضيف
زاويتنا الرم�ضانية "قبل موعد
الإفطار" ،قلنا له -:

*ه ��ل ميك ��ن �أن تخت�ص ��ر لن ��ا �شه ��ر
رم�ضان بكلمة واحدة؟
 االنتظام.*ما ال ��ذي يجب �أن نتعلم ��ه من �شهر
رم�ضان؟
 ال�ص�ب�ر واملطاول ��ة واالعتياد علىمتابعة �أعمالن ��ا دون تذكري الآخرين
ب�أننا �صائمون.
*م ��ا الربام ��ج الت ��ي تتابعه ��ا بع ��د
الإفطار؟
 لي�س ��ت هن ��اك برامج حم ��ددة ،لكنالربامج الرتفيهية ت�أخذ ح�صتها ،مع
متابعة بع�ض الأعم ��ال التلفزيونية،
عراقية وعربية.
*ه ��ل يرتب ��ط رم�ضان عن ��دك مبدفع

الطقس

الإفطار؟
ا�ستبداله ��ا لي�ل� ًا� ،إذ �أجن ��ز بع� ��ض
 كال ..يرتب ��ط عن ��دي بالطق� ��س الواجب ��ات املرتبط ��ة بالكتاب ��ة� .أم ��ااالجتماعي الناجت عنه.
نهار رم�ض ��ان فين�ضوي حتت فعالية
*كيف تق�ضي يومك يف رم�ضان؟
العمل اليومي.
 يوم اعتيادي مع بع�ض التغيريات* ،هل تت�صفح املواقع الإلكرتونية يف�إذ يت ��م اختفاء فعالي ��ات امل�ساء ويتم رم�ضان؟

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقية حال ��ة الطق�س لهذا
اليوم (اخلمي�س)� ،إذ �سوف ترتفع درجات احلرارة عن معدالتها مع
رياح خفيفة

 نع ��م� ،إن ��ه ت�صف ��ح يوم ��ي مثلم ��ااعت ��دت علي ��ه ،وال ف ��رق يف رم�ضان
عما �سبقه.
*ما املوقع الإلكرتوين الذي تتابعه؟
 ال يوج ��د موق ��ع حم ��دد ،و�أتاب ��عمن�ش ��ورات بع� ��ض الأ�صدق ��اء يف
الفي�سبوك.
*م ��ا ه ��ي الوجبات املف�ضل ��ة لك على
مائدة الإفطار؟
� ّأف�ض ��ل الوجب ��ات اخلفيفة احلارة
غري املتنوعة� ،إذ ميكن االكتفاء بنوع
واحد ،ف� ً
ضال عن امل�شروبات.
ً
ً
*ه ��ل تابع ��ت عم�ل�ا فني� �ا �أعجبك يف
رم�ضان؟
 تابع ��ت العدي ��د م ��ن الأعم ��ال ومليعجبني �أي واحد منها.
*هل لدي ��ك ممثل مف�ض ��ل تتابعه يف

رم�ضان؟
 كن ��ت �أتابع ن ��ور ال�شري ��ف وعادل�إم ��ام ،وال يوج ��د ممث ��ل عراق ��ي
يعجبني لكي �أتابعه.
*ماذا حتمل لرم�ضان من ذكريات؟
 ذكريات ��ي مرتبط ��ة بلعبة املحيب�سوال�سه ��ر اىل م ��ا بع ��د الإم�س ��اك
والطقو� ��س ال�شعبي ��ة املتمثل ��ة يف
لقاءات جميع �أبناء املنطقة.
*هل ا�ستطاع ��ت الدراما العراقية �أن
تناف�س العربية يف �شهر رم�ضان؟
�أعتقد كال.*م ��ا ه ��و امل�سل�س ��ل التلفزي ��وين
ال ��ذي عر� ��ض يف رم�ض ��ان وبقى يف
ذاكرتك؟
 م�سل�س�ل�ات (فرقة ناجي عطا الله،�أ�ستاذ ورئي�س ق�سم ،عائلة متويل).
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 فوزي كرمي
ال �� �ش��اع��ر ال ��راح ��ل وامل �ث �ق��ف
امل�ت�ع��دد االه�ت�م��ام��ات ،ق��ررت
ج��ائ��زة ال��راف��دي��ن ل�ل��إب��داع
ت �� �س �م �ي��ة ال � � � ��دورة امل �ق �ب �ل��ة
با�سمه ،تقدير ًا ملكانته الأدبية
والثقافية .يذكر �أن ال��دورة
الأوىل للجائزة �أطلق عليها
ا� �س��م ال �ق��ا���ص ال�ك�ب�ير حممد
خ�ضري.
 بكر نايف
امل�خ��رج والكاتب امل�سرحي،
تعر�ض له امل�سرحية ال�شعبية
"لوزينا" يف حمافظة مي�سان
خ �ل��ال ع �ط �ل��ة ع� �ي ��د ال �ف �ط��ر
امل �ب��ارك ..امل�سرحية ت�سلط
ال�����ض��وء ع �ل��ى ���ش��رائ��ح من
املجتمع ي�سكنون يف فندق
�شعبي ويتعر�ضون لعدد من
امل�آزق واملفارقات الكوميدية.
 لطفية الدليمي
ال��روائ�ي��ة وامل�ترج�م��ة� ،صدر
ل �ه��ا ح��دي �ث � ًا ع ��ن دار امل ��دى

العمود
الثامن
 علي ح�سني

حدود ال�ش ّر
وحدود اجلهل
ال تتوقع عزيزي القارئ من
يخ�ص ما
العنوان �أعاله �شيئ ًا ّ
يجرى فى الربملان من تعطيل
للجل�سات ،لأن ال�سادة النوّ اب
يف�ضلون حديث ال�سمر يف كافرتيا
الربملان على مناق�شة قوانني تهم
املواطن "املغلوب على �أمره" .
العنوان هو فقط حماكاة لعنوان
م�سل�سل كويتي يعر�ض على
ال�شا�شات اخلليجية بعنوان "حدود
ال�ش ّر" يحاول �ص ّناعه للأ�سف �إعادة
ت�شغيل ماكينات ّ
�ضخ الكراهية �ضد
عجب �أن
كل ما هو عراقي .ومن ٍ
حدود ال�شر يتزامن مع حالة التمدد
يف حدود اجلهل التي ت�شهدها هذه
البالد ،وكان �آخرها ظهور النائب
عبد الأمري الدبي ،وهو يخربنا
�أن "الكثري من الوزراء والنواب
ال�سابقني وم�س�ؤولني كبار يف
الدولة ا�ستفادوا من ال�شهادات
املزورة" ،ولكي يكمل الدبي
امل�سرحية ،طالب ب�إ�صدار قانون
عفو عن جميع املزورين! و�أن
علينا ،ح�سب قوله� ،أن ":ال جنعل
من ال�شهادة والتح�صيل الدرا�سي
حجر عرثة".
ال تبدو دعوة النائب غريبة يف
ظل جو �سيطرت عليه حالة من
"الهمّة" لإعادة بهاء الأعرجي اىل
الواجهة ،واال�ستعانة بخربات
ح�سن ال�سنيد ،والإ�صرار على
�أن �سليم اجلبوري هو الأحق
مبن�صب وزير الدفاع ،لكن املثري
للده�شة يف حال بالد الرافدين هو
�إ�صرار الأ�شقاء الكويتيني على
اجرتار املا�ضي وتقليب دفاتر تثري
الأ�سى وال�شجن لل�شعبني ..طبع ًا
ال �أحد منا ميكنه �أن ي�صادر حق
الكويتيني ،ومعهم العراقيني ،يف
�أن ي�ستذكروا ماجرى من مظامل ،
العب منها يف بناء نظام
وي�أخذوا رَ
دميقراطي ال ي�سمح فيه لفرد ،مهما
علت منزلته ،ب�أن يتحكم مب�صري
النا�س .لكن لي�س من حق �أحد �أن
يحوّ ل هذا اال�ستذكار �إىل �شتيمة
لكل العراقيني  ،فمثل هذه الأفعال
لن تعيد حق ًا ،ولن ترجع الروح
من جديد �إىل ج�سد العالقة بني
الأ�شقاء.
يدرك �ص ّناع م�سل�سل حدود ال�شر
جيد ًا� ،أن العراقيني ذاقوا الظلم
م�ضاعف ًا حني حاول اجلميع
حتميلهم وزر احغزو الكويت ،
وذاقوا مرارة ال�صمت العربي حني
ن ّكل �صدام باجلميع من �شيوعيني
�إىل قوميني �إىل �إ�سالميني و�سط
تهليل عربي من املحيط اىل اخلليج
 ،وحني رمي ن�صف مليون عراقي
على احلدود الإيرانية مل ي�ستيقظ
�ضمري �أي م�س�ؤول عربي ،ومل
يبادر املفكرون واملثقفون العرب
با�ستنكار هذه اجلرمية ،بل
العك�س� ،إذ �شاهدنا الع�شرات منهم
يهتفون لهذه اخلطوة اجلريئة!
م�سل�سل "حدود ال�ش ّر" وقبله برامج
وكتابات وت�صريحات مت�شنجة
� ،أجدها اليوم تثري اخلوف يف
النفو�س ،اخلوف من �أن يتحول
هذا التاريخ امل�شرتك بني الأ�شقاء
اىل لعبة بيد ا�شخا�ص مل يبلغوا
�سن الر�شد بعد.
ونعود اىل امل�سل�سل الذي الينتهي
احلرب على الف�ساد  ،فمن باب
الت�أكيد هناك حقائق نرى �أن يُويل
القارئ العزيز انتباه ًا لها ،ويف
مقدمتها � ّأن العديد من ملفات الف�ساد
 ،يخاف اجلميع االقرتاب منها.

كتاب بعنوان "�أالن تورينغ
 م� ��أ�� �س ��اة ال �ع �ب �ق��ري ال ��ذيغ�ّي�رّ العامل ".وق��د كتبت يف
تقدميها للكتاب  :العبقري
�آالن ت��وري�ن��غ ،ه��و م��ن جنح
يف فتح �شيفرة (اينغما) التي
ا�ستخدمها اجلي�ش النازي ،ما
وق�صر
عجّ ل يف هزمية هتلر ّ
أ�م��د احل��رب العاملية الثانية
ن �ح��و � � 3س �ن��وات يف ا ألق ��ل
و أ�ن �ق��ذ ب��ذل��ك م�لاي�ين الب�شر،
كما غري وجه عاملنا املعا�صر
ب��اخ�تراع��ه وت�صنيعه �أول
جهاز حا�سوب ذكي يف تاريخ
الب�شرية.

