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حكومي ّ
يدقق ّ 900
ٌ
ملف غ�سل �أموال
فريق
ّ
قب�ض ّ
بحق م�س�ؤولني هاربني
وي�صد ُر
ِ
مذكرات ٍ
وي�ضي ��ف مو�س ��ى �أن "ع ��دد الق�ضايا التي
 بغداد  /محمد �صباح
ح�سمته ��ا ال�سلط ��ة الق�ضائية خ�ل�ال الأيام
متكن فري ��ق حكومي من تدقيق املا�ضي ��ة ي�ص ��ل �إىل نح ��و ( )900ق�ضي ��ة
ومراجعة  900ملف ب�ش�أن غ�سل م ��ن �أ�ص ��ل �أكرث م ��ن( )2500ق�ضي ��ة ف�ساد
الأم ��وال عر�ض ��ت �أمامه م ��ن �أ�صل  ،2500مايل و�إداري" ،الفت� � ًا �إىل �أن "هناك قوائم
و�أ�ص ��در مذكرات قب�ض بحق عدد كبري من جدي ��دة تت�ضمن مذكرات قب� ��ض بحق عدد
امل�س�ؤولني العراقيني بينهم هاربون خارج من امل�س�ؤولني الهاربني".
العراق.
ويو�ض ��ح الع�ض ��و املراق ��ب يف املجل� ��س
ويك�ش ��ف الع�ض ��و املراق ��ب يف املجل� ��س الأعلى ملكافح ��ة الف�س ��اد �أن "�إلقاء القب�ض
الأعل ��ى ملكافح ��ة الف�س ��اد �سعي ��د مو�س ��ى بح ��ق �أم�ي�ن بغ ��داد ال�ساب ��ق ي أ�ت ��ي �ضم ��ن
لـ(املدى) �أن "ال�سلطات الق�ضائية �أ�صدرت القائم ��ة اجلديدة الت ��ي �أ�صدره ��ا الق�ضاء
قائمة جديدة من مذك ��رات القب�ض ملالحقة ملالحقة امل�س�ؤول�ي�ن الفا�سدين" ،منوه ًا �أن
ع ��دد م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن يف الدول ��ة العراقية "الأوامر اجلديدة تعود �إىل ق�ضايا طرحت
متهم�ي�ن ومدان�ي�ن بعملي ��ات ف�س ��اد م ��ايل يف العام ".2018
وغ�س ��ل �أم ��وال" ،منوه� � ًا �أن "ه� ��ؤالء ويتاب ��ع �أن "العمل التن�سيق ��ي الذي يقوم
امل�س�ؤول�ي�ن هم بدرج ��ة مديرعام فما فوق ،ب ��ه املجل� ��س الأعل ��ى ملكافح ��ة الف�س ��اد مع
بع� ��ض منهم موج ��ود يف الداخ ��ل والق�سم هيئ ��ة النزاه ��ة وجمل� ��س الق�ض ��اء الأعلى
الآخر يف خارج العراق".
�ساه ��م يف �إ�ص ��دار مذك ��رات القب�ض بحق

امل�س�ؤول�ي�ن املطلوب�ي�ن" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
"القائمة اجلديدة التي �ست�صدر تعود اىل
عام ".2016
وكان رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عبد
امله ��دي ق ��د �أعل ��ن ،يف وق ��ت �ساب ��ق ،ع ��ن
�إع ��ادة ت�شكي ��ل جمل� ��س مكافح ��ة الف�س ��اد
ملتابع ��ة ملف ��ات الف�س ��اد وهدر امل ��ال العام
وغ�سل الأموال بعدم ��ا اتخذ مبنى حمكمة
اجلناي ��ات العلي ��ا مق ��ر ًا لعق ��د اجتماعات ��ه
الدورية.
ويت�أل ��ف املجل� ��س م ��ن جه ��ازي املخابرات
والأمن الوطن ��ي ،وهيئة النزاهة ،وديوان
الرقاب ��ة املالية ،وجمل�س الق�ض ��اء الأعلى،
واملفت�شني العموميني.
ومتر عملية ا�س�ت�رداد املتهمني �أو املدانني
من خ ��ارج الع ��راق ب�آلي ��ة تتطل ��ب �إ�صدار
ق ��رارات ق�ضائي ��ة ملالحق ��ة الهارب�ي�ن
وا�سرتداده ��م بن ��اء عل ��ى طلب م ��ن اجلهة

ً
�سوقا وقتلوا  3مدنيني
م�سلحون بلبا�س ع�سكري دخلوا

ان�شقاقات جديدة ّ
تهدد حتالف البناء
عقب مقتل  3مدنيني يف دياىل

امل�شتكية على هذا ال�شخ�ص.
وي�شرح الع�ضو يف املجل�س الأعلى ملكافحة
الف�س ��اد عملي ��ة ا�س�ت�رداد ال�شخ�صي ��ات
املطلوب ��ة والهارب ��ة �إىل الع ��راق من خالل
قيام اجلهات املخت�صة مبخاطبة الإنرتبول
الوطن ��ي يف وزارة الداخلي ��ة ال ��ذي يعمم
�أ�سم ��اء املتورط�ي�ن والهاربني عل ��ى �أق�سام
ال�شرطة الدولية يف كل �أنحاء العامل".
وي�ش�ي�ر مو�س ��ى �إىل �أن "فري ��ق دائ ��رة
ا�سرتداد الأموال الذي يقوده مكتب رئي�س
جمل�س الوزراء لعب دور ًا كبري ًا يف متابعة
ا�سرتداد ه� ��ؤالء املطلوب�ي�ن و�إعادتهم اىل
العراق".
وي�ؤك ��د �أن "جمي ��ع املطلوب�ي�ن للق�ضاء من
العراقي�ي�ن ُع ِّمم ��ت فيه ��م مذك ��رات قب� ��ض
وا�سرتداد من قبل ال�سلطات الق�ضائية".
 التفا�صيل �ص2

 بغداد /المدى
ه ��زة �أخرى ق ��د يتعر�ض
لها حتال ��ف البناء ،الذي
ي�ض ��م كتل ��ة املالك ��ي وحتالف قوى
احل�شد ال�شعب ��ي وبع�ض الأطراف
ال�سني ��ة ،عل ��ى �إث ��ر هج ��وم م�سلح
ُ
جرى يف دياىل قبل �أيام.
التحال ��ف ال ��ذي واج ��ه قب ��ل �شه ��ر
انق�سام ��ات ب�سب ��ب �أزم ��ة اختي ��ار
حماف ��ظ نين ��وى ،يواج ��ه الي ��وم
حتدي� � ًا جدي ��د ًا يتمث ��ل بتهدي ��د
ان�سح ��اب م ��ا تبق ��ى م ��ن الق ��وى
ال�سنية املن�ضوية فيه.
ُ
وجاءت تل ��ك التهديدات عقب مقتل
 3مدني�ي�ن ي ��وم �أم� ��س الأح ��د  ،يف
بل ��دة تق ��ع �شم ��ال �شرق ��ي بعقوبة
(مرك ��ز حمافظ ��ة دي ��اىل) عل ��ى يد
جماعات م�سلحة.

وبح�س ��ب م�ص ��ادر (امل ��دى) يف
ناحي ��ة أ�ب ��و �صي ��دا الت ��ي ج ��رى
احل ��ادث يف �إحدى الق ��رى التابعة
لها ،ف� ��إن "م�سلحني يرت ��دون الزي
الع�سك ��ري ،وي�ستلق ��ون �سي ��ارات
رباعي ��ة الدفع ومظ ّلل ��ة دخلوا نهار
�أم� ��س الأح ��د اىل �س ��وق قري ��ة �أبو
اخلنازي ��ر ،و�أطلق ��وا الن ��ار عل ��ى
ثالث ��ة �أ�شخا�ص داخ ��ل �أحد املحال
التجارية".
وقتلت املجموعة امل�سلحة ،بح�سب
امل�صدر الأمن ��ي يف الناحية ،رج ًال
يف الـ 60من عمره وجنله وحفيده
بع ��دد م ��ن الر�صا�ص ��ات يف منطقة
ال�ص ��در م ��ا ت�سب ��ب بوفاته ��م على
الفور.
ووفق ما يقوله امل�صدر ف�إن اجلناة
م ��روا �أثن ��اء دخوله ��م القري ��ة عرب
ال�سيطرة الأمنية القريبة من مكان

عبد املهدي :وفد ق ّمة
ّ
عب عن موقف
مكة رّ
العراق من �أزمات املنطقة

احل ��ادث ،وخرج ��وا م ��ن الطري ��ق
نف�سه دون �أن يعرت�ضهم �أحد.
وبح�سب �شهود عيان ،يف الناحية،
حتدث ��وا لـ(امل ��دى) ع�ب�ر الهات ��ف،
�أكدوا �أن عدد ًا م ��ن �سكان قرية �أبو
اخلنازير ،وقرى �أخرى تابعة لأبو
�صي ��دا ي�ستعدون للنزوح خوف ًا من
تعر�ضهم لهجمات جديدة.
وعل ��ى إ�ث ��ر الهج ��وم ملّح ��ت ناهدة
الداين ��ي ،النائب ��ة ع ��ن دي ��اىل يف
كتل ��ة املحور �ضم ��ن حتالف البناء،
بان�سح ��اب كتلته ��ا م ��ن التحال ��ف
اذا مل يتح ��رك باجت ��اه اخلروق ��ات
الأخرية.
وقال ��ت الداين ��ي �إن "جرمي ��ة قت ��ل
 3مدني�ي�ن يف و�ض ��ح النه ��ار عل ��ى
مقرب ��ة م ��ن ال�سيط ��رات الأمني ��ة،
�ستدف ��ع لنزوح جماع ��ي من القرية
وقرى �أخرى".
و�أ�ضافت �أن "دياىل يف خطر وحان
الوق ��ت لقرارات جريئة م ��ن القائد
الع ��ام للق ��وات امل�سلحة م ��ن ناحية
التغي�ي�رات يف القي ��ادات وتغي�ي�ر
الت�شكي�ل�ات املا�سك ��ة للقواط ��ع
ال�ساخنة ب�سب ��ب تكرار اخلروقات
التي يدفع ثمنه ��ا الأبرياء" ،مبينة
�أن "العودة للوراء مرفو�ضة".
 التفا�صيل �ص3

 بغداد /املدى
أ�ك ��د رئي� ��س ال ��وزراء عادل عب ��د املهدي
�أن �أداء الوف ��د الر�سم ��ي لب�ل�اده يف قمة
مك ��ة الت ��ي عق ��دت يف ال�سعودي ��ة قبل �أي ��ام يعرب
عن موقف العراق م ��ن �أزمات املنطقة ،التي ت�شهد
توتر ًا كبري ًا بني �إيران والواليات املتحدة.
ونقل ��ت قن ��اة العراقي ��ة الر�سمية عن عب ��د املهدي
قوله ،خ�ل�ال م�ؤمت ��ره ال�صحف ��ي الأ�سبوعي يوم
�أم�س الأح ��د� ،إن "�أداء الوفد العراقي يف قمة مكة
عك�س موقف العراق من �أزمة املنطقة".
كان ��ت بغـــــــــــ ��داد ق ��د عار�ض ��ت البي ��ان اخلتام ��ي
ال�ص ��ادر ع ��ن القم ��ة العربي ��ة الطارئ ��ة يف مكـــــــة
املكرم ��ة ال ��ذي ن ��دد بتدخ ��ل " إ�ي ��ران" يف �ش�ؤون
الدول الأخرى.
وج ��اء موق ��ف العراق عل ��ى ل�س ��ان رئي�س جمل�س
ال ��وزراء العراق ��ي ع ��ادل عب ��د امله ��دي ،قائ�ل ً�ا:
"�إن الع ��راق ل ��ن يدخ ��ل يف �سيا�س ��ة املح ��اور،
واال�صطفاف ��ات ،والإدان ��ات ،واالتهام ��ات ،راجي ًا
�أن تخ ��رج امل�ؤمترات العربي ��ة والإ�سالمية املقبلة
بخطاب تهدئة يخ ��دم ا�ستقرار املنطقة التي عانت
وي�ل�ات احل ��روب والدمار" ،وهو م ��ا ر�آه البع�ض
�أنه ق ��د ي ؤ�ث ��ر على م�ستقب ��ل العالق ��ات اخلليجية
العراقي ��ة ،خا�ص ��ة امل�شارك ��ة يف عملي ��ات إ�ع ��ادة
الإعمار يف العراق.

خرباء وا�شنطن
يرون خماطر يف
حدوث مواجهة
�أمريكية �إيرانية
على العراق

2
فالح احلمـراين
يكتب :العراق بني
التوترات الإقليمية
و�صحوة داع�ش

6
ازدياد احلركة التجارية يف �سوق ال�شورجة تزامن ًا مع العيد  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

 التفا�صيل �ص2

يرحبون ويدعون وا�شنطن لتب ّني احلوار
امل�س�ؤولون العراقيون
ّ

طهران تطلب ر�سمي ًا من بغداد العمل كو�سيط بني
�إيران ودول اخلليج

 بغداد /املدى
ك�شف ال�سفري العراقي يف �إيران عن
وج ��ود طل ��ب ر�سمي م ��ن ال�سلطات
الإيراني ��ة ،ممثل ��ة بوزي ��ر خارجيته ��ا حمم ��د
ج ��واد ظريف ،للعراق ،للعمل كو�سيط لتطبيع
العالقات بني �إيران ودول اخلليج.
و أ�ف ��اد م�س�ؤولون عراقيون برتحيبهم بالطلب
الإي ��راين ،و�أك ��دوا عزمه ��م عل ��ى �إي�صاله �إىل
الطرف اخلليجي ،فق ��د �أكد ال�سفري �أن العراق
�سيلع ��ب دور الو�سي ��ط الر�سم ��ي يف �إي�ص ��ال
الر�سائل الإيراني ��ة �إىل كل من الريا�ض ،و�أبو
ظبي ،واملنامة.
ع ��ن هذا املو�ض ��وع ،يق ��ول املحل ��ل ال�سيا�سي
عب ��د الأم�ي�ر املج ��ر" :م ��ن ال�صع ��ب �أن يكون
الع ��راق و�سيط� � ًا ،لأنه غ�ي�ر م�ضم ��ون كدولة،
فه ��و ال ميتل ��ك مقوم ��ات الدول ��ة املوح ��دة ،ال
عل ��ى م�ست ��وى الق ��رار ال�سيا�س ��ي وال عل ��ى
م�ستوى الأر� ��ض ،وهو بالن�سبة لدول اخلليج
ُيع ��د حديقة خلفي ��ة لإيران ،فالأخ�ي�رة تتحكم

بالق ��رار ال�سيا�سي العراقي �أو ت�ؤثر به ،ودول
اخلليج ترى �أن �إيران قد متددت ب�شكل يحيط
بالدول اخلليجية ،لأنهم يرون �أن �إيران تخنق
املنطق ��ة ،ولذا تريد ال ��دول اخلليجية �أن تعود
�إي ��ران �إىل بالدها ،فاملع ��ادالت الداخلية لدول
ال�ش ��رق الأو�س ��ط ال ت�سم ��ح ب�أن تك ��ون �إيران
مهيمنة" .
وتاب ��ع املجر�" :أعتق ��د �أن الر�سالة التي ينقلها

قوات �إ�سرائيلية
تعتدي على امل�ص ّلني
الفل�سطينيني يف
الأق�صى

الع ��راق ال تعط ��ي �ضمان ��ة لل ��دول اخلليجي ��ة
وبنف� ��س الوق ��ت لوا�شنط ��ن ،فمنطق ��ة ال�شرق
الأو�س ��ط منطق ��ة نفوذ للدول الك�ب�رى ،كونها
منطق ��ة ح�سا�س ��ة ،وال ميكن لل ��دول الإقليمية
فر�ض �سيطرته ��ا ومناف�سة الوالي ��ات املتحدة
�أو باقي الدول الكربى".
 التفا�صيل �ص3
 متابعة /املدى
�شهدت �ساحات امل�سجد الأق�صـــــى ،يــــوم
�أم�س الأحد ،مواجهات بني امل�ص ّلني وقوات
الأمن الإ�سرائيلية التي كانت ترافق يهود ًا متطرفني
دخلوا �إىل �ساحات امل�سجد من باب املغاربة.
وقال ال�شيخ عمر الك�سواين ،مدير امل�سجد الأق�صى
لـ(روي�ت�رز)" :اقتح ��ام امل�سج ��د الأق�ص ��ى املب ��ارك
وب أ�ع ��داد كبرية من املتطرفني جتاوزت الـ  800جاء

الرتبية :حرمان الطالب املعتدي على
املراقبني من �أداء االمتحان
 بغداد /املدى
وجّ ه ��ت وزارة الرتبية ،ي ��وم �أم�س الأحد،
بحرمان الطالب م ��ن �أداء االمتحانات ملدة
�سنت�ي�ن اذا قام باالعتداء على الك ��وادر الرتبوية يف
املركز االمتحاين.
وذك ��رت ال ��وزارة ،يف بي ��ان� ،أن "وزارة الرتبي ��ة
وجّ هت تعليماتها لإدارة ومراقبي املراكز االمتحانية
يف املديري ��ات العامة للرتبي ��ة يف املحافظات كافة /
ع ��دا �إقليم كرد�ستان ،وذلك لقرب انطالق االمتحانات
العامة للدرا�ست�ي�ن املتو�سطة والإعدادية حفاظ ًا على
ر�صانتها الرتبوية".
بقرار �سيا�سي من احلكومة الإ�سرائيلية".
و�أ�ض ��اف �أن "�إ�سرائي ��ل تري ��د تغي�ي�ر ال�ستات�سك ��و
(الو�ضع الراهن) الذي مينع دخول جوالت �سياحية
خالل الع�شر الأواخر من �شهر رم�ضان املبارك".
و�أو�ض ��ح ال�شي ��خ الك�س ��واين �أن "ق ��وات ال�شرط ��ة
الإ�سرائيلي ��ة والوح ��دات اخلا�ص ��ة اعت ��دت عل ��ى
امل�صلني واملعتكفني يف امل�سجد الأق�صى املبارك".
و�أظهرت لقطات فيديو ن�شرت على مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي حلظ ��ة اقتح ��ام الق ��وات الإ�سرائيلي ��ة

و�أ�ضاف ��ت �أن "م ��ن توجيه ��ات ال ��وزارة له ��ذا الع ��ام
حرم ��ان الطال ��ب م ��ن �أداء االمتحان ��ات مل ��دة �سنتني
�إذا ق ��ام باالعت ��داء عل ��ى مدي ��ر املرك ��ز االمتحاين او
املراق ��ب" ،م�ؤك ��دة "�ض ��رورة تطبي ��ق ال�ضواب ��ط
والتعليم ��ات اخلا�صة باختياره ��م (املراقبني) تالفي ًا
ملن ��ع ح ��دوث حاالت الغ� ��ش بني الطلبة؛ ك ��ون عملية
الغ�ش ت�ؤثر �سلب ًا على امل�ستقبل الدرا�سي للطلبة".
وتابع ��ت الوزارة �إن "م ��ن بني تلك الإج ��راءات عدم
تكليف �أي مدير مرك ��ز او معاون مت اكت�شاف ظاهرة
الغ�ش اجلماعي يف مراكزهم االمتحانية يف ال�سنوات
ال�سابقة �إذ ال مينع القانون عملهم كمراقبني".
للجام ��ع القبل ��ي و�إلق ��اء قنابل ال�ص ��وت داخله فيما
ق ��ام امل�صل ��ون ب�إلقاء كل م ��ا وقع حت ��ت �أيديهم مثل
الكرا�سي وغريها.
و�أطلقت ال�شرطة الغ ��از امل�سيل للدموع والر�صا�ص
املطاطي لتفريق امل�صلني.
وق ��ال م�سع ��ف م ��ن اله�ل�ال الأحم ��ر الفل�سطيني �إن
فل�سطيني� � ًا �أ�صيب يف الر�أ� ��س ومت عالج �آخرين �إثر
االختناق م ��ن ا�ستن�شاق الغاز امل�سيل للدموع داخل
حرم الأق�صى.

�أحمد عبد الرزاق
�شكارة يكتب عن
حرائق احلنطة
وال�شعري يف
العراق� :أبعاد
الأزمة الزراعية
وتداعياتها
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ات�صاالت خفية
ومر�ض رئي�س امليناء
يطيحان مبدرب
�شاب
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حكـومي ّ
يدقـق ّ 900
ٌ
مذكـرات
ملف غ�سـل �أمـوال وي�صـد ُر
فريق
ِ
ّ
قب�ض ّ
بحـق م�س�ؤولني هـاربـني
ٍ
 بغداد  /حممد �صباح
متكن فريق حكومي من تدقيق ومراجعة
 900مل ��ف ب�ش� ��أن غ�سل الأم ��وال عر�ض
�أمامه م ��ن �أ�صل  ،2500و�أ�صدر مذكرات
قب� ��ض بح ��ق ع ��دد كب�ي�ر م ��ن امل�س�ؤولني
العراقيني بينهم هاربون خارج العراق.
ويك�ش ��ف الع�ض ��و املراق ��ب يف املجل� ��س
الأعل ��ى ملكافح ��ة الف�س ��اد �سعي ��د مو�سى
لـ(امل ��دى) �أن "ال�سلط ��ات الق�ضائي ��ة
�أ�صدرت قائمة جديدة من مذكرات القب�ض
ملالحق ��ة عدد م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن يف الدولة
العراقية متهمني ومدانني بعمليات ف�ساد
مايل وغ�سل �أم ��وال" ،منوه ًا �أن "ه�ؤالء
امل�س�ؤولني هم بدرجة مديرعام فما فوق،
بع�ض منهم موج ��ود يف الداخل والق�سم
الآخر يف خارج العراق".
وي�ضيف مو�سى �أن "ع ��دد الق�ضايا التي
ح�سمته ��ا ال�سلطة الق�ضائية خالل الأيام
املا�ضية ي�صل �إىل نحو ( )900ق�ضية من
�أ�صل �أكرث من( )2500ق�ضية ف�ساد مايل
و�إداري" ،الفت� � ًا �إىل �أن "هن ��اك قوائ ��م
جديدة تت�ضمن مذكرات قب�ض بحق عدد
من امل�س�ؤولني الهاربني".
ويو�ض ��ح الع�ض ��و املراق ��ب يف املجل� ��س
الأعل ��ى ملكافحة الف�ساد �أن "�إلقاء القب�ض
بح ��ق �أم�ي�ن بغ ��داد ال�سابق ي�أت ��ي �ضمن
القائم ��ة اجلديدة الت ��ي �أ�صدرها الق�ضاء
ملالحق ��ة امل�س�ؤولني الفا�سدي ��ن" ،منوه ًا
�أن "الأوام ��ر اجلديدة تع ��ود �إىل ق�ضايا
طرحت يف العام ".2018
ويتاب ��ع �أن "العمل التن�سيقي الذي يقوم
به املجل� ��س الأعل ��ى ملكافح ��ة الف�ساد مع
هيئة النزاه ��ة وجمل�س الق�ض ��اء الأعلى
�ساهم يف �إ�صدار مذك ��رات القب�ض بحق
امل�س�ؤول�ي�ن املطلوب�ي�ن" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
"القائم ��ة اجلديدة الت ��ي �ست�صدر تعود
اىل عام ".2016

اجتماع �سابق
ملجل�س مكافحة
الف�ساد..
ار�شيف
وكان رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء عادل عبد
امله ��دي ق ��د �أعل ��ن ،يف وق ��ت �ساب ��ق ،عن
�إع ��ادة ت�شكي ��ل جمل� ��س مكافح ��ة الف�ساد
ملتابع ��ة ملف ��ات الف�ساد وه ��در املال العام
وغ�س ��ل الأم ��وال بعدم ��ا اتخ ��ذ مبن ��ى
حمكم ��ة اجلناي ��ات العلي ��ا مق ��ر ًا لعق ��د
اجتماعات ��ه الدوري ��ة .ويت�أل ��ف املجل�س
من جهازي املخاب ��رات والأمن الوطني،

وهيئة النزاهة ،ودي ��وان الرقابة املالية،
وجمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى ،واملفت�ش�ي�ن
العمومي�ي�ن .ومت ��ر عملي ��ة ا�س�ت�رداد
املتهم�ي�ن �أو املدان�ي�ن من خ ��ارج العراق
ب�آلي ��ة تتطل ��ب �إ�ص ��دار ق ��رارات ق�ضائية
ملالحق ��ة الهارب�ي�ن وا�سرتداده ��م بن ��اء
على طلب م ��ن اجلهة امل�شتكي ��ة على هذا
ال�شخ�ص.

عب عن موقف
عبد املهدي :وفد ق ّمة م ّكة رّ
العراق من �أزمات املنطقة
 بغداد /املدى

�أكد رئي�س الوزراء عادل عبد
املهدي �أن �أداء الوفد الر�سمي
لبالده يف قمة مكة التي
عقدت يف ال�سعودية قبل
�أيام يعرب عن موقف العراق
من �أزمات املنطقة ،التي
ت�شهد توتراً كبرياً بني �إيران
والواليات املتحدة .ونقلت
قناة العراقية الر�سمية عن
عبد املهدي قوله ،خالل
م�ؤمتره ال�صحفي الأ�سبوعي
يوم �أم�س الأحد� ،إن "�أداء
الوفد العراقي يف قمة مكة
عك�س موقف العراق من �أزمة
املنطقة".
كان ��ت بغداد قد عار�ض ��ت البيان اخلتامي
ال�ص ��ادر ع ��ن القم ��ة العربي ��ة الطارئة يف
مكة املكرمة الذي ندد بتدخل "�إيران" يف
�ش�ؤون الدول الأخرى.
وج ��اء موقف الع ��راق على ل�س ��ان رئي�س
جمل�س الوزراء العراقي عادل عبد املهدي،
قائ�ل ً�ا�" :إن العراق لن يدخ ��ل يف �سيا�سة
املح ��اور ،واال�صطفاف ��ات ،والإدان ��ات،
واالتهامات ،راجي� � ًا �أن تخرج امل�ؤمترات
العربية والإ�سالمية املقبلة بخطاب تهدئة
يخدم ا�ستقرار املنطقة التي عانت ويالت
احلروب والدمار" ،وه ��و ما ر�آه البع�ض
أ�ن ��ه ق ��د ي ؤ�ث ��ر عل ��ى م�ستقب ��ل العالق ��ات
اخلليجية العراقي ��ة ،خا�صة امل�شاركة يف
عمليات �إعادة الإعمار يف العراق.
واجتم ��ع ق ��ادة جمل� ��س التع ��اون ل ��دول
اخللي ��ج والدول العربي ��ة بناء على دعوة
امللك �سلمان ،يف � 19أياراملا�ضي ،من �أجل
عقد قمتني :خليجية وعربية طارئتني ،يوم

اخلمي�س � 30أيار املن�صرم ،وذلك من �أجل
الت�شاور والتن�سيق مع الدول ال�شقيقة يف
كل ما من �ش�أن ��ه تعزيز الأمن واال�ستقرار
يف املنطقة ،يف ظ ��ل االعتداءات الأخرية
على اململكة والإمارات.
وتباين ��ت ردود الأفع ��ال عل ��ى مواق ��ع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي بني م ��دح املوقف
العراق ��ي و�إدانت ��ه ،وذه ��ب البع� ��ض �إىل
�أن دول اخللي ��ج تتحم ��ل امل�س�ؤولي ��ة يف
تخليه ��ا عن العراق ل�سنوات طوال ،بينما
�أ�ش ��ار البع� ��ض �إىل �أن الأم ��ر �سي�ؤثر على
العالق ��ات امل�ستقبلي ��ة وخا�ص ��ة عملي ��ات
اال�ستثم ��ار الت ��ي كان ��ت متوقع ��ة ب�ي�ن
ال�سعودية والعراق.
وقبل امل�ؤمتر ،قرر جمل�س الوزراء تعديل
تعليم ��ات تنفيذ قانون املوازنة االحتادية
لع ��ام  .2019وق ��ال املكت ��ب الإعالم ��ي
لرئي� ��س ال ��وزراء يف بي ��ان �إن "جمل� ��س
ال ��وزراء ناق� ��ش يف جل�ست ��ه االعتيادي ��ة
ع ��دد ًا من التط ��ورات وتطوي ��ر املنظومة
الكهربائي ��ة والق�ضاي ��ا املع� �دّة جل ��دول
الأعم ��ال ،و�أ�ص ��در العدي ��د م ��ن القرارات
من بينه ��ا موافق ��ة املجل�س عل ��ى تخويل
حماف ��ظ كرك ��وك �صالحي ��ة امل�صادق ��ة
عل ��ى خط ��ة م�شاري ��ع حمافظ ��ة كرك ��وك
اال�ستثماري ��ة لع ��ام  ." 2019و�أ�ض ��اف
املكت ��ب �أن "املجل� ��س أ�ق� � ّر م�ش ��روع نظام
حتديد �أ�س�س ومقدار التعوي�ض واملكاف�أة
للم�شمولني ب�أحكام قانون حماية ال�شهود
واخل�ب�راء واملخربي ��ن واملجن ��ي عليه ��م
رقم ( )58ل�سن ��ة  ،2017كما قرر املجل�س
املوافق ��ة على حل امل�ش ��اكل ال�سرتاتيجية
باالعتم ��اد على امل�ل�اك الوطني يف وزارة
التعلي ��م العايل والبح ��ث العلمي ،كما يف
بقية الوزارات".
وتاب ��ع املكت ��ب �أن "املجل� ��س واف ��ق على
م�شروع قانون ان�ضمام جمهورية العراق
اىل االتفاقي ��ة الدولي ��ة ب�ش� ��أن امل�س�ؤولية
املدني ��ة عن �أ�ض ��رار التل ��وث بالزيت لعام
 ،1992كم ��ا �أقر املجل�س م�ش ��روع قانون
التعدي ��ل الثالث لقان ��ون تنفي ��ذ م�شاريع

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

خرباء يحذرون من خماطر حدوث مواجهة �أمريكية
�إيرانية على العراق

ال ��ري رق ��م ( )138ل�سن ��ة  ،1971وق ��رر
�أي�ض� � ًا تعدي ��ل تعليم ��ات تنفي ��ذ قان ��ون
املوازنة العام ��ة االحتادية لل�سن ��ة املالية
 2019 /ب�ش�أن �صالحية الوزير املخت�ص
ورئي�س اجلهة غ�ي�ر املرتبطة بوزارة يف
�إهداء ال�سلع واخلدمات ،كما قرر املجل�س
تغي�ي�ر ا�س ��م �شرك ��ة تعبئة الغ ��از لت�صبح
�شركة تعبئة وخدمات الغاز".
يف �سي ��اق آ�خ ��ر ،بح ��ث جمل� ��س الأم ��ن
الوطن ��ي ،ي ��وم �أم� ��س ،خ�ل�ال جل�ست ��ه
املنعق ��دة برئا�س ��ة القائ ��د الع ��ام للق ��وات
امل�سلح ��ة ع ��ادل عب ��د امله ��دي� ،أو�ض ��اع
حمافظ ��ة كرك ��وك .وق ��ال بي ��ان ملكتبه �إن
االجتم ��اع ال ��ذي ح�ض ��ره حماف ��ظ وقائد
عملي ��ات كرك ��وك� ،شهد "تقيي ��م الأو�ضاع
يف املحافظ ��ة م ��ن جمي ��ع النواح ��ي:
الإداري ��ة ،واخلدمي ��ة ،والأمني ��ة� ،إذ أ�ك ��د
عبد املهدي عل ��ى �أن الو�ضع يف املحافظة
م�سيطر علي ��ه على الرغم م ��ن التداخالت
والتعقي ��دات ".وتاب ��ع" :يج ��ب امل�ض ��ي
باحللول الأمنية املعززة بجهود �سيا�سية
عرب تعاون ت ��ام ودون ا�ستبعاد �أية جهة،
�إذ يجب االبتعاد عن الت�صريحات التي ال
تخدم الأمن ،فالع ��دو الوحيد هو داع�ش،
ويجب اال�ستمرار مبالحقة خالياه".
و�أ�ض ��اف" :التن ��وع الكب�ي�ر يف املحافظة
ي�ستدع ��ي التع ��اون ب�ي�ن احلكوم ��ة
االحتادي ��ة ،واملحلي ��ة ،وتل ��ك الت ��ي يف
الإقليم ،ع�ب�ر تغليب امل�صلح ��ة العليا مبا
يحفظ الوح ��دة الوطني ��ة ،ويخدم جميع
املكونات".
كم ��ا �أ�ش ��ار رئي� ��س ال ��وزراء �إىل �أن
التفج�ي�رات بالعب ��وات النا�سف ��ة ق ��د "مت
ت�ضخيمه ��ا ب�ش ��كل كب�ي�ر واملبالغ ��ة فيه ��ا
�إىل جان ��ب الت�صريح ��ات الت�صعيدي ��ة،
الأم ��ر ال ��ذي ال يخ ��دم م�ساع ��ي الأمن يف
املحافظة".
ي�شار اىل �أن االجتماع �شهد اخلروج �أي�ض ًا
مبقررات منه ��ا امل�صادقة على التو�صيات
اخلا�ص ��ة بدائ ��رة الإ�ص�ل�اح يف حمافظة
نينوى ،وتخفي�ض �أعداد ال�سجناء فيها.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

وي�ش ��رح الع�ض ��و يف املجل� ��س الأعل ��ى
ملكافح ��ة الف�س ��اد عملي ��ة ا�س�ت�رداد
ال�شخ�صي ��ات املطلوب ��ة والهارب ��ة �إىل
العراق من خالل قي ��ام اجلهات املخت�صة
مبخاطبة الإنرتب ��ول الوطني يف وزارة
الداخلي ��ة ال ��ذي يعمم �أ�سم ��اء املتورطني
والهارب�ي�ن على �أق�س ��ام ال�شرطة الدولية
يف كل �أنحاء العامل ".وي�شري مو�سى �إىل

�أن "فري ��ق دائرة ا�س�ت�رداد الأموال الذي
يقوده مكتب رئي�س جمل�س الوزراء لعب
دور ًا كب�ي�ر ًا يف متابع ��ة ا�س�ت�رداد ه�ؤالء
املطلوبني و�إعادتهم اىل العراق".
وي ؤ�ك ��د �أن "جميع املطلوبني للق�ضاء من
العراقي�ي�ن ُع ِّمم ��ت فيه ��م مذك ��رات قب�ض
وا�سرتداد من قبل ال�سلطات الق�ضائية".
وي�ش�ي�ر اىل �أن "بريطانيا وبنما وتركيا

و�أذربيج ��ان ودول ��ة الإم ��ارات وبع�ض� � ًا
من دول اخلليج تعد م�ل�اذ ًا �آمن ًا للأموال
املنهوب ��ة وامله ّرب ��ة ولعملي ��ات غ�س ��ل
الأم ��وال احلا�صل ��ة يف الع ��راق" ،معل ًال
�سب ��ب ذلك ب� ��أن "ه ��ذه الدول تع ��د �سوق ًا
حرة متن ��ح امتيازات لأ�صح ��اب ر�ؤو�س
الأم ��وال م ��ن دون التدقي ��ق يف م�ص ��در
�أموالهم".

وي�ضيف �أن "العراق و ّقع مذكرات تفاهم
مع الأردن و�إيران وم�صر ولبنان ملالحقة
جرائ ��م الف�ساد وغ�سل الأم ��وال" ،منوه ًا
�أن "الع ��راق ولبن ��ان طرف ��ان يف اتفاقية
الأمم املتح ��دة ملكافحة الف�ساد التي ت�ضم
قرابة  128دولة والتي ت�ستلزم التعاون
بني ال ��دول ملالحقة جرائم الف�ساد وغ�سل
الأموال".
باملقاب ��ل ،ت�ؤكد جلنة النزاه ��ة الربملانية
�أن "�أوام ��ر القب�ض ال�صادرة بحق بع�ض
امل�س�ؤول�ي�ن الهارب�ي�ن خ ��ارج الع ��راق
تق ��ع �ضم ��ن اخت�صا� ��ص دائ ��رة ا�سرتداد
الأموال التابعة �إىل مكتب رئي�س جمل�س
الوزراء التي لديها تعاون مع الإنرتبول
(ال�شرطة الدولية)".
عل ��ى م ��دار الأع ��وام املا�ضي ��ة ف�شل ��ت
احلكوم ��ات العراقي ��ة املتعاقب ��ة يف
�إع ��ادة �أمواله ��ا املهربة رغ ��م ت�شكيل عدة
جل ��ان حكومي ��ة وبرملاني ��ة ال�سرتداده ��ا
كان ��ت �أخراه ��ا حني ا�ستعان ��ت احلكومة
بفري ��ق �أمم ��ي كل ��ف با�س�ت�رداد الأموال
وال�شخ�صيات املتورطة.
وكان ��ت احلكومة ال�سابقة الت ��ي تر�أ�سها
حي ��در العب ��ادي ق ��د �أعلن ��ت ع ��ن ت�شكيل
جلن ��ة وزاري ��ة مب�شاركة البن ��ك املركزي
العراقي ،وهيئة النزاهة ،ووزارة املالية،
وجه ��از املخاب ��رات ،ووزارة اخلارجية،
ملتابع ��ة ا�ستع ��ادة �أموال الع ��راق املهربة
اىل اخل ��ارج ،لكنه ��ا مل تف� ِ��ض �إىل نتائج
ملمو�سة.
ويق ��ول ع�ض ��و اللجنة يو�س ��ف الكالبي،
يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)� ،إن "هن ��اك
تفعي ًال ملو�ض ��وع ا�س�ت�رداد ال�شخ�صيات
املطلوب ��ة" ،م�ؤكد ًا �أن "ه ��ذا العمل ي�أتي
بالتع ��اون بني دائ ��رة اال�س�ت�رداد وهيئة
النزاه ��ة والتن�سي ��ق احلا�ص ��ل ع�ب�ر
جمل�س مكافحة الف�س ��اد مع اجلهات ذات
العالقة".

ق��ال خ�براء يف وا�ش��نطن �إن �أي��ة مواجهة حمتمل��ة بني الوالي��ات املتحدة و�إي��ران يف الع��راق قد حتمل
خماطر جيو�سرتاتيجية كبرية ،وقبل كل �شيء ال يوجد �أحد يف العراق ممن يريد مزيداً من احلروب .
اخلبرية جينيف �آبدو ،من مركز �أرابيا فاوندي�ش��ن للبحوث يف وا�شنطن قالت�" :أعتقد �أن العراقيني هم
يف و�ضع �صعب جداً الآن ،لأن العقوبات على �إيران حتد من فر�ص العراق يف احل�صول على ما يحتاجه من
طاق��ة كهربائية ،و�أن مهمة �إبعاد العراق عن �أن يكون و�س��ط معركة ثانية قد تكون �ص��عبة ،ولكن لي�س
من م�صلحة �إيران �أو الواليات املتحدة �أن يقعا يف حرب ".

 ترجمة /حامد �أحمد
وكان ��ت الوالي ��ات املتح ��دة ق ��د �أر�سلت
حاملة طائ ��رات وقا�صف ��ات اىل منطقة
ال�ش ��رق االو�س ��ط رد ًا عل ��ى معلوم ��ات
بوج ��ود تهديدات مل�صال ��ح �أمريكية من
قب ��ل �إيران يف املنطق ��ة .ووردت �أخبار
هذه التحذيرات بعد �أن قامت الواليات
املتح ��دة ب�إنهاء ف�ت�رة اال�ستثناءات من
العقوب ��ات املمنوح ��ة ل ��دول ت�ش�ت�ري
النفط من �إيران.
م ��ن جانب �آخ ��ر ،ق ��ال م�ست�ش ��ار الأمن
الوطن ��ي الأمريكي ،ج ��ون بولتون� ،إن
هن ��اك معلوم ��ات م�ؤكدة ت�ش�ي�ر اىل �أن
�إي ��ران كان ��ت وراء انفج ��ارات الألغام
التي �أحلقت �أ�ضرار ًا بناقالت نفط قرب
دولة الإمارات .
من ��ذ ذلك الوق ��ت �أدت احل ��رب الكالمية
بني الواليات املتحدة و�إيران اىل �إثارة
القل ��ق ل ��دى الكثريي ��ن مم ��ن احتمل ��وا
ح�صول مواجهات ع�سكرية.
وكان ��ت اخلب�ي�رة �آبدو ق ��د حتدثت يف
معهد هود�سون للدرا�سات يف وا�شنطن
عن احتمالية حدوث حترك ع�سكري يف
الع ��راق �إذا ت�صاعدت ح ��دة التوترات .
عبا� ��س كاظ ��م ،مدي ��ر معه ��د مب ��ادرة
املجل� ��س الأطل�سي للعراق وزميل مقيم
فيه ،ق ��ال �إن احلكومة العراقية �ستعمل
على اتخاذ جانب احلياد للحيلولة دون
وقوعها و�سط هذه الأزمة .
وم�ض ��ى بقوله "ال �أحد يريد �أن حت�صل
معرك ��ة ،حت ��ى الإيراني ��ون ال يريدون
ذل ��ك .و�إذا م ��ا قام ��ت ف�صائ ��ل م�سلح ��ة
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موالية لإي ��ران يف الع ��راق ب�أي حترك وق ��ال الن ��داوي�" :سح ��ب الع ��راق اىل
ف� ��إن ذل ��ك �سيك ��ون مبثاب ��ة كابو� ��س و�سط معركة يف الوقت احلايل �سيجعله
للعراق.
يف و�ضع �سيئ وعواقب ذلك �سيئة على
الع ��راق ال يري ��د �أن ينح ��از لأي م ��ن اجلمي ��ع ،إ�ي ��ران ال تريد ح ��دوث حرب
الطرف�ي�ن ،لأن وقوف ��ه م ��ع �أي ط ��رف يف الع ��راق لأن له ��ا م�صالح يف العراق
�سيك ��ون مكلف� � ًا " .من جان ��ب �آخر ،قال " .مايكل بريجينت ،خبري �سيا�سي من
املحل ��ل العراق ��ي عمر الن ��داوي �إن �أهم معهد هود�سون يف وا�شنطن ،يقول �إن
ع ��دو للع ��راق ه ��و الكهرباء م ��ع حلول �أي ف�صيل م�سلح يج ّر العراق اىل حرب
ف�ص ��ل ال�صي ��ف ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن حرائ ��ق �سيكون ال�شعب العراقي �ضده .
امل ��زارع الت ��ي تتك ��رر بني ح�ي�ن و�آخر م ��ن جان ��ب �آخر ،تق ��ول الباحث ��ة �آبدو
وتتلف حما�صيل احلنطة وال�شعري .
�إن هن ��اك هاج�س ًا يف العراق ب�أن بع�ض
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خالد خ�ضري

�أع�ض ��اء احلكوم ��ة الأمريكي ��ة يدفعون
باجتاه مهاجم ��ة �إي ��ران او �أتباعها من
ف�صائ ��ل م�سلح ��ة يف الع ��راق  .وم�ضت
بقولها "علينا �أن نغري من هذا ال�شعور
لديهم ،علينا �أن ال نعطي مربر ًا لإيران،
وكيف �سيكون رد �إيران او العراق ،بل
يج ��ب �أن نرك ��ز عل ��ى �شيء ون�س� ��أل ما
الذي ينبغي على �إدارة الرئي�س ترامب
فعله لتاليف ح�صول هذا ال�شيء؟"
عن :موقع ذي �آراب ويكلي
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سياسة

ان�شقاقات جديدة ّ
تهدد حتالف البناء عقب مقتل
 3مدنيني فـي دياىل

ً
خ��وف��ا م��ن ه��ج��م��ات ج��دي��دة
��� س��ك��ان ق���رى ���ش��م��ال ب��ع��ق��وب��ة ي�����س��ت��ع��دون ل��ل��ن��زوح
 0بغداد /املدى
هزة �أخرى ق ��د يتعر�ض لها حتالف
البن ��اء ،ال ��ذي ي�ض ��م كتل ��ة املالك ��ي
وحتال ��ف ق ��وى احل�ش ��د ال�شعب ��ي
ال�سنية ،على �إثر
وبع�ض الأط ��راف ُ
هج ��وم م�سلح ج ��رى يف دياىل قبل
�أيام.
التحال ��ف ال ��ذي واج ��ه قب ��ل �شه ��ر
انق�سام ��ات ب�سب ��ب �أزم ��ة اختي ��ار
حمافظ نينوى ،يواجه اليوم حتدي ًا
جدي ��د ًا يتمثل بتهدي ��د ان�سحاب ما
ال�سنية املن�ضوية
تبقى من الق ��وى ُ
فيه.
وجاءت تلك التهدي ��دات عقب مقتل
 3مدني�ي�ن ي ��وم �أم� ��س الأح ��د  ،يف
بل ��دة تق ��ع �شم ��ال �شرق ��ي بعقوب ��ة
(مرك ��ز حمافظ ��ة دي ��اىل) عل ��ى ي ��د
جماعات م�سلحة.
وبح�سب م�صادر (املدى) يف ناحية
�أب ��و �صي ��دا الت ��ي ج ��رى احل ��ادث
يف �إح ��دى القرى التابع ��ة لها ،ف�إن
"م�سلحني يرتدون الزي الع�سكري،
وي�ستلقون �سي ��ارات رباعية الدفع
ومظ ّللة دخلوا نهار �أم�س الأحد اىل
�سوق قرية �أبو اخلنازير ،واطلقوا
الن ��ار عل ��ى ثالث ��ة �أ�شخا� ��ص داخل
�أحد املحال التجارية".
وقتلت املجموعة امل�سلحة ،بح�سب
امل�ص ��در الأمن ��ي يف الناحية ،رج ًال
يف الـ 60من عمره وجنله وحفيده
بع ��دد م ��ن الر�صا�ص ��ات يف منطقة
ال�ص ��در م ��ا ت�سب ��ب بوفاته ��م عل ��ى
الفور.
ووف ��ق ما يقوله امل�صدر ف�إن اجلناة
م ��روا اثن ��اء دخوله ��م القري ��ة عرب
ال�سيط ��رة الأمنية القريبة من مكان
احل ��ادث ،وخرج ��وا م ��ن الطري ��ق
نف�سه دون �أن يعرت�ضهم �أحد.
وبح�سب �شهود عيان ،يف الناحية،
حتدث ��وا لـ(امل ��دى) ع�ب�ر الهات ��ف،
�أك ��دوا �أن عدد ًا من �س ��كان قرية �أبو

�آلية ع�سكرية
�شمال بعقوبة..
�أر�شيف
اخلنازير ،وقرى �أخرى تابعة لأبو
�صيدا ي�ستع ��دون للنزوح خوف ًا من
تعر�ضهم لهجمات جديدة.
وعل ��ى �إث ��ر الهج ��وم ملّح ��ت ناه ��دة
الداين ��ي ،النائب ��ة ع ��ن دي ��اىل يف
كتل ��ة املحور �ضمن حتال ��ف البناء،
بان�سحاب كتلتها من التحالف اذا مل
يتحرك باجتاه اخلروقات الأخرية.

امل�س�ؤولون العراقيون
يرحبون ويدعون
وا�شنطن لتب ّني احلوار
 بغداد /املدى
ك�ش ��ف ال�سفري العراق ��ي يف �إيران عن وجود
طل ��ب ر�سمي من ال�سلط ��ات الإيرانية ،ممثلة
بوزي ��ر خارجيته ��ا حمم ��د ج ��واد ظري ��ف،
للعراق ،للعمل كو�سيط لتطبيع العالقات بني
�إيران ودول اخلليج.
و�أفاد م�س�ؤولون عراقيون برتحيبهم بالطلب
الإي ��راين ،و�أك ��دوا عزمهم عل ��ى �إي�صاله �إىل
الطرف اخلليجي ،فقد �أكد ال�سفري �أن العراق
�سيلع ��ب دور الو�سي ��ط الر�سم ��ي يف �إي�صال
الر�سائل الإيرانية �إىل كل من الريا�ض ،و�أبو
ظبي ،واملنامة.
ع ��ن هذا املو�ض ��وع ،يقول املحل ��ل ال�سيا�سي
عب ��د الأم�ي�ر املجر" :م ��ن ال�صع ��ب �أن يكون
الع ��راق و�سيط� � ًا ،لأنه غري م�ضم ��ون كدولة،
فه ��و ال ميتل ��ك مقوم ��ات الدول ��ة املوحدة ،ال
عل ��ى م�ست ��وى الق ��رار ال�سيا�س ��ي وال عل ��ى
م�ست ��وى الأر� ��ض ،وه ��و بالن�سب ��ة ل ��دول
اخلليج يُعد حديق ��ة خلفية لإيران ،فالأخرية
تتحكم بالق ��رار ال�سيا�سي العراق ��ي �أو ت�ؤثر

وقال ��ت الداين ��ي �إن "جرمية قتل 3
مدنيني يف و�ضح النهار على مقربة
م ��ن ال�سيط ��رات الأمني ��ة� ،ستدف ��ع
لن ��زوح جماع ��ي من القري ��ة وقرى
�أخرى".
و�أ�ضافت �أن "دياىل يف خطر وحان
الوقت لق ��رارات جريئة م ��ن القائد
الع ��ام للق ��وات امل�سلحة م ��ن ناحية

التغي�ي�رات يف القي ��ادات وتغي�ي�ر
الت�شكي�ل�ات املا�سك ��ة للقواط ��ع
ال�ساخنة ب�سبب تك ��رار اخلروقات
الت ��ي يدفع ثمنها الأبري ��اء" ،مبينة
�أن "العودة للوراء مرفو�ضة".
و�أ�ش ��ارت الداين ��ي اىل �أن "وج ��ود
كتل ��ة املح ��ور الوطن ��ي يف حتالف
البناء مره ��ون بت�صحيح الأو�ضاع

يف دي ��اىل وخا�ص ��ة الأمني ��ة ،وم ��ا
يح ��دث الآن �أم ��ر بال ��غ اخلط ��ورة،
وه ��و ما قد يدفعن ��ا اىل اتخاذ قرار
االن�سح ��اب من ��ه اذا مل يك ��ن هنالك
�أي موق ��ف �إزاء �أحداث �أبو خنازير
الأخرية".
باملقاب ��ل ،ق ��ال حتال ��ف الق ��وى
العراقي ��ة ،الذي كان بع�ض �أع�ضائه

طهران تطلب ر�سمي ًا من بغداد العمل
كو�سيط بني �إيران ودول اخلليج

ب ��ه ،ودول اخلليج ت ��رى �أن �إيران قد متددت
ب�ش ��كل يحي ��ط بال ��دول اخلليجي ��ة ،لأنه ��م
ي ��رون �أن �إي ��ران تخن ��ق املنطقة ،ول ��ذا تريد
ال ��دول اخلليجية �أن تعود �إيران �إىل بالدها،
فاملعادالت الداخلية لدول ال�شرق الأو�سط ال
ت�سمح ب�أن تكون �إيران مهيمنة" .
وتابع املجر�" :أعتقد �أن الر�سالة التي ينقلها
الع ��راق ال تعط ��ي �ضمان ��ة لل ��دول اخلليجية
وبنف�س الوق ��ت لوا�شنط ��ن ،فمنطقة ال�شرق
الأو�سط منطقة نفوذ لل ��دول الكربى ،كونها
منطق ��ة ح�سا�سة ،وال ميكن لل ��دول الإقليمية
فر�ض �سيطرته ��ا ومناف�سة الواليات املتحدة
�أو باقي الدول الكربى".
وفيما �إذا كانت مهمة العراق تنح�صر يف نقل
الر�سائ ��ل �أم طرح ر�ؤيته حل ��ل الأزمة ،يقول
املج ��ر" :مم ��ا ي�ؤ�سف له �أن الع ��راق ال ميتلك
ر ؤ�ي ��ة ،كونه ال ميتل ��ك �سرتاتيجي ��ة للدولة،
فهناك ق ��وى داخل الع ��راق تبحث عن وحدة
م ��ع �إي ��ران ،وقوى �أخ ��رى تتمن ��ى �أن تكون
حت ��ت ظالل الوالي ��ات املتح ��دة ،وغريها من
القوى تتمنى االنف�صال ع ��ن العراق ،كما �أن

�شكل الدولة العراقية وحلد الآن غري وا�ضح،
ه ��ل ه ��ي علماني ��ة مدني ��ة �أم ديني ��ة ،وه ��ذه
الأم ��ور مبجمله ��ا ال ت�سم ��ح للع ��راق يف �أن
يك ��ون له دور فاعل ليقن ��ع الآخرين يف كونه
دول ��ة �ضامنة لالتفاقيات ،فال الإيرانيون وال
الأم�ي�ركان يرونه و�سيط ًا ،فهم يدركون مدى
الوهن الذي يعانيه العراق".
يف �سياق �آخر ،دعا العراق الواليات املتحدة
الأمريكي ��ة �إىل تبن ��ي نه ��ج احل ��وار وجتنب
�سيا�س ��ة احل ��روب يف تعامله ��ا م ��ع �أزم ��ات
املنطقة.
وذك ��ر بي ��ان للرئا�س ��ة العراقي ��ة �أن رئي� ��س
اجلمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح ،خ�ل�ال ا�ستقباله
القائم ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية يف العراق،
ج ��وي ه ��ود ،يف الق�ص ��ر الرئا�س ��ي� ،أك ��د
"حر� ��ص العراق على اتب ��اع احلوار البناء
يف معاجل ��ة الأزمات يف املنطق ��ة ،واالبتعاد
عن �سيا�سات احلروب واملحاور".
كم ��ا �أكد الرئي� ��س العراقي "�ض ��رورة جتنب
الع ��راق �آث ��ار ال�صراع ��ات والأزم ��ات وف ��ق
م�صاحله الوطنية يف اال�ستقرار واالزدهار"،

بالإ�ضاف ��ة �إىل "بن ��اء عالق ��ات متوازن ��ة مع
جمي ��ع الدول عل ��ى �أ�سا�س اح�ت�رام ال�سيادة
وامل�صالح املتبادلة".
وت�شه ��د العالق ��ات ب�ي�ن الوالي ��ات املتح ��دة
و�إي ��ران ت�صعي ��د ًا الفت ًا يف الأ�شه ��ر الأخرية
عل ��ى خلفي ��ة فر� ��ض وا�شنط ��ن عقوب ��ات
اقت�صادية موجعة على �إيران.
يت�صاع ��د التوت ��ر ب�ي�ن �إي ��ران والوالي ��ات
املتح ��دة ،ويتزايد القلق حي ��ال تفجر �صراع
حمتم ��ل يف وق ��ت ت�ش ��دد في ��ه وا�شنط ��ن
العقوبات وال�ضغوط ال�سيا�سية على طهران
وتكثف وجودها الع�سكري يف املنطقة.
و�أر�سلت الواليات املتحدة تعزيزات ع�سكرية
�إىل ال�شرق الأو�سط ت�ضمنت حاملة طائرات
وقاذفات من طراز (بي —  ،)52و�صواريخ
باتري ��وت ،يف ا�ستعرا�ض للقوة يف مواجهة
م ��ا يق ��ول م�س�ؤولون م ��ن الوالي ��ات املتحدة
�إن ��ه تهدي ��دات �إيراني ��ة للق ��وات وامل�صال ��ح
الأمريكية يف املنطقة.
و�أ�صدر اجلي� ��ش الأمريكي ،يوم اجلمعة 10
�أي ��ار ،حتذي ��ر ًا �شديد اللهج ��ة م ��ن �أن �إيران
ووكالءه ��ا ق ��د ي�ستهدفون ال�سف ��ن التجارية
يف البح ��ر الأحم ��ر وب ��اب املن ��دب ،ح�س ��ب
"رويرتز".
وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات امل�سلحة
الإيراني ��ة من �سمّته ��م الأعداء م ��ن مغبة �أية
حت ��ركات عدائية حمتملة ،م�ش ��ددة على �أنها
�ستواجه برد م�ؤمل يبعث على الندم.
َ
يف �سي ��اق �آخ ��ر� ،أك ��د وزي ��ر اخلارجي ��ة
الأمريك ��ي ،مايك بومبيو ،ي ��وم �أم�س الأحد،
�أن وا�شنط ��ن م�ستع ��دة للجلو� ��س �إىل طاولة
احل ��وار والتفاو�ض مع �إي ��ران ،عندما تقرر
طهران �أن تت�صرف كدولة طبيعية.
وق ��ال بومبي ��و ،يف م�ؤمت ��ر �صحف ��ي جمعه
بنظ�ي�ره ال�سوي�س ��ري �إيغنا�سي ��و كا�سي�س:
"نحن بالت�أكيد م�ستعدون للحوار مع �إيران
عندما يقرر الإيراني ��ون �أن يت�صرفوا كدولة
طبيعية".
وتاب ��ع وزي ��ر اخلارجي ��ة الأمريك ��ي قائ�ل ً�ا:
"نحن على ا�ستعداد للتفاو�ض دون �شروط
م�سبق ��ة ،وللجلو� ��س معه ��م (الإيراني�ي�ن)،
لك ��ن اجله ��ود الأمريكي ��ة ملكافح ��ة ال�سل ��وك
امل�ؤذي له ��ذه الدولة ،وهذه الق ��وة الثورية،
�سي�ستمر".

�ضمن حتالف البناء قبل �أن ين�شقوا
عل ��ى �إث ��ر اخل�ل�اف يف اختي ��ار
من�ص ��ور املرعيد حمافظ� � ًا لنينوى،
�إنه "يف الوقت الذي نعمل على غلق
ملف الن ��زوح وتوط�ي�ن اال�ستقرار
و�إع ��ادة الأم ��ن للمواطن�ي�ن يف
املحافظ ��ة امل�شرتكة ،نفاج�أ بجرمية
قت ��ل ب�شعة ترتكبها جماميع متنفذة

يف املحافظ ��ة خارجة ع ��ن القانون
ترت ��دي ال ��زي الع�سك ��ري بح ��ق
املدني�ي�ن الأبري ��اء الآمنني يف قرية
�أبو اخلنازير ".
و�أ�ض ��اف التحال ��ف يف بيان �صدر
عن ��ه �أن "ه ��ذه املجامي ��ع ان�سحبت
حت ��ت م ��ر�أى وم�سم ��ع الق ��وات
الأمني ��ة املحلي ��ة وق ��وات اجلي� ��ش

يف املنطق ��ة" ،م�ش�ي� ً
را اىل �أن "ذلك
يه ��دد ال�سل ��م املجتمع ��ي يف م ��دن
املحافظة".
وطال ��ب التحال ��ف رئي� ��س الوزراء
ع ��ادل عب ��د امله ��دي بـ"حتم ��ل
م�س�ؤوليته الد�ستورية والأخالقية
وتق ��دمي مرتكب ��ي اجلرمي ��ة اىل
الق�ض ��اء لإن ��زال �أق�ص ��ى العقوبات
بهم وحفظ �أمن املواطنني جميع ًا".
و�ش ��دد عل ��ى "�ض ��رورة توط�ي�ن
اال�ستق ��رار و�إع ��ادة النازح�ي�ن
وتفوي ��ت الفر�صة على م ��ن ي�سعى
اىل تخريب وحدة املجتمع".
الأ�سب ��وع املا�ضي ،ق ��ال م�س�ؤولون
يف دي ��اىل لـ(امل ��دى) �إن جمل� ��س
املحافظ ��ة يق ��ود حمل ��ة لإقناع نحو
 2000عائلة بالع ��ودة اىل قرى يف
�شرق بعقوبة ،نازحة منذ .2014
وتزامن ��ت �إع ��ادة  24عائلة اىل تلك
الق ��رى ،كمرحل ��ة �أوىل ،م ��ع حادثة
�سق ��وط  15قذيف ��ة ه ��اون ،ف�س ��رت
ب�أنها قد تك ��ون متعمدة ملنع رجوع
ال�سكان.
م ؤ�خ ��ر ًا ،عاد بع� ��ض امل�س�ؤولني يف
دي ��اىل للتحذير م ��ن انهيار �أمني قد
يحدث يف املحافظ ��ة ،ب�سبب تكرار
الهجمات امل�سلحة ،خا�صة يف قرية
املخي�سة القريبة من �أبو اخلنازير،
التي �شهدت اخلرق الأمني الأخري.
وكانت املخي�سة قد �شهدت قبل �أيام
عمليات تطه�ي�ر ،قالت عنها القوات
الأمني ��ة �إنه ��ا "حا�سم ��ة" وو�ضعت
ح ��د ًا لبع� ��ض ن�شاط ��ات تنظي ��م
"داع�ش".
ب ��دوره ،طال ��ب رئي� ��س جمل� ��س
حمافظ ��ة دي ��اىل ،عل ��ي الداين ��ي،
امل�ؤ�س�سة الأمني ��ة باتخاذ �إجراءات
رادع ��ة عق ��ب اخلروق ��ات الأمني ��ة
املتكررة يف ناحية �أبو �صيدا.
وحذر الدايني من "�أجندة تخريبية
ل�ض ��رب اال�ستق ��رار الأمن ��ي يف
حمافظة دياىل".

اعتقال � 3إرهابيني ّ
خططوا لتنفيذ
عمليات �إرهابية �شمايل بغداد
 بغداد /املدى
�أعلن جهاز مكافحة الإرهاب اعتقال ثالثة عنا�صر كانوا
يخططون لتنفيذ "عمليات �إرهابية ".وقال اجلهاز ،يف
بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه� ،إنه "�ضمن �إطار عمليات
التعقب واال�سته ��داف للخاليا الإرهابية وا�ستناد ًا اىل
جه ��د ا�ستخباري دقيق ،نفذت قيادة العمليات اخلا�صة
الثانية البطلة� ،أف ��واج املو�صل ،كركوك� ،صالح الدين
عمليات �إلقاء قب�ض بحق ثالثة عنا�صر".
و�أ�ض ��اف البيان �أن املعتقل�ي�ن كانوا "يخططون لتنفيذ
عمليات ارهابية ت�ستهدف �أمن وا�ستقرار املواطنني"،
من دون ذكر املزيد من التفا�صيل.
يف �سياق �آخر� ،أعلنت مديرية اال�ستخبارات الع�سكرية،

�أول من �أم�س ال�سبت ،اعتقال "�إرهابي خطري" �صادرة
بحقه ثالث مذكرات قب�ض يف حمافظة دياىل.
وقال ��ت املديري ��ة ،يف بي ��ان� ،إن "مف ��ارز مديري ��ة
اال�ستخب ��ارات الع�سكري ��ة يف الفرق ��ة اخلام�س ��ة،
بالتع ��اون م ��ع جه ��از الأم ��ن الوطن ��ي وا�ستن ��ادا اىل
معلوم ��ات ا�ستخباري ��ة دقيقة� ،ألقت القب� ��ض على �أحد
الإرهابيني اخلطرين يف ق�ضاء اخلال�ص بدياىل".
وا�ضافت املديرية �أن "الإرهابي كان قد �شارك بالهجوم
على منطقة العنبكي ��ة يف الق�ضاء املذكور ،كما ا�شرتك
يف ع ��دة عملي ��ات �ض ��د قواتن ��ا الأمني ��ة يف املو�صل"،
الفت ��ة اىل �أنه "يعد واحد ًا م ��ن عنا�صر اخلاليا النائمة
يف اخلال� ��ص و�ص ��ادرة بحق ��ة ث�ل�اث مذك ��رات قب�ض
ومطلوب للق�ضاء وفق �أحكام املادة � ٤إرهاب".

الإعدام لـتا�سع فرن�سي بتهم االنتماء لداع�ش
 بغداد  /املدى
�أ�ص ��درت املحكمة ،ي ��وم �أم�س الأحد،
حكم� � ًا بالإع ��دام على تا�س ��ع فرن�سي
بتهمة االن�ضمام لتنظيم داع�ش.
ونقل ��ت وكال ��ة ال�صحاف ��ة الفرن�سية
�أن "حمكم ��ة مكافح ��ة الإره ��اب يف
العراق �أ�صدرت حكم� � ًا بالإعدام على
في ��اين �أوراغ ��ي (28عام� � ًا) ،وه ��و
الفرن�سي التا�سع ال ��ذي ي�صدر بحقه
حك ��م بالإع ��دام ،لإدانت ��ه باالنتم ��اء
لتنظيم داع� ��ش ".و�أ�ش ��ارت الوكالة
�إىل �أن "املته ��م م ��ن �أ�ص ��ل جزائري،
و�أق ��ر بالعمل م ��ع داع� ��ش ،لكنه نفي
م�شاركته يف القتال �سواء يف �سوريا
�أو يف العراق".
ي ��وم �أم�س �شهد احلكم على فرن�سيني
اثنني� ،أما ال�سبعة الآخرون فقد حكم
عليهم بالإعدام خالل الأيام املا�ضية.
وقال وزير اخلارجية الفرن�سي جان
�إيف لودريان ،يف كلمة �أمام اجلمعية
الوطني ��ة� ،إن "الفرن�سي�ي�ن ال�سبع ��ة
الذي ��ن حكم عليه ��م الع ��راق بالإعدام
بتهمة االنتماء لداع�ش نالوا حماكمة
عادلة".
وكان ل ��و دري ��ان ق ��د ق ��ال �إن باري�س
تكث ��ف اجله ��ود الدبلوما�سي ��ة ملن ��ع

�إع ��دام �أربع ��ة م ��ن مواطنيه ��ا يف
العراق بعد �إدانتهم باالنتماء لتنظيم
"داع�ش" الإرهابي ،م�ؤكد ًا يف الوقت
ذاته� ،أن فرن�سا حترتم �سيادة العراق
لكنها تعار�ض عقوبة الإعدام.
وكان ��ت منظم ��ة هيوم ��ن رايت� ��س
ووت� ��ش ق ��د قال ��ت �إن مواط َن�ي�ن
فرن�س َيّني حوكما م�ؤخر ًا يف العراق،
بتهمة االنتم ��اء �إىل تنظيم "داع�ش"،
زعم ��ا تعر�ضهما للتعذي ��ب �أو الإكراه
على االعرتاف.
وحُ كم على  7فرن�سي�ي�ن بالإعدام يف
حماكمات ب�ي�ن  26و� 28أيار .2019
وق ��ال مدعى علي ��ه واحد عل ��ى الأقل

�إن "عنا�ص ��ر �أمن عراقي�ي�ن عذبوه"،
و�أف ��اد �آخ ��ر �أن "العنا�ص ��ر �أج�ب�روه
على االعرتاف حتت الإكراه وتوقيع
بيان مل ي�ستطع قراءته".
وقالت املدي ��رة بالإنابة لق�سم ال�شرق
الأو�سط يف هيومن رايت�س ووت�ش،
مل ��ا فقي ��ه� ،إن ��ه "ينبغ ��ي عل ��ى فرن�سا
ودول �أخ ��رى �أال تعه ��د ب�ش� ��ؤون
امل�شتب ��ه يف تورطه ��م يف الإره ��اب
�إىل �أنظم ��ة ق�ضائية منت ِهكة ،وينبغي
�أال تقف ه ��ذه البلدان مكتوفة الأيدي
بينم ��ا يُنق ��ل مواطنوه ��ا �إىل ب�ل�اد
يُق َّو� ��ض فيها حقهم يف حماكمة عادلة
واحلماية من التعذيب".
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حكم��ت محكمة قوى األمن الداخلي األولى – للمنطق��ة الثالثة  /بغداد غيابيا ً على
امل��دان الهارب ر.ع( .نضير جاس��م جلوب عبد اهلل البديوي) بالس��جن ملدة  6س��نوات
اس��تنادا ً إلحكام املادة  32أوال ً من ق .ع .د .رقم  14لس��نة  2008الختالس��ه املس��دس
احلكوم��ي نوع كلوك املرقم ( )FTE367وملحقاته وعتاد مس��دس من نوعه عدد ()100
اطالقة وتضمينه مبلغ قدره ( )5.900.000دينار عراقي قيمة املسدس احلكومي اخملتلس
اس��تنادا ً ألح��كام امل��ادة  32ثانيا ً ق .ع .د .رقم  14لس��نة  2008واعتب��ار جرميته مخلة
بالش��رف اس��تنادا ً إلحكام الفقرة  /21أ  6 /ق.ع رقم  111لس��نة  1969وحجز امواله
املنقول��ة والغير منقولة اس��تنادا ً الحكام املادة  69رابعا ً ق .أ .د .رقم  17لس��نة 2008
ومصادرة السالح املذكور أعاله وطرده من اخلدمة.

اخلبري النفطي
علي رحيم فيا�ض
مدير معهد التدريب النفطي /الب�صرة

تهنئة

ونحن نستقبل تباش��ير عيد الفطر املبارك يسعدني أن اتقدم
بأسمى آيات التبريك والتهاني إلى مراجعنا العظام وإلى األمة
األسالمية وإلى شعبنا العراقي األبي بهذه املناسبة السعيدة،
داعيا اهلل سبحانه وتعالى أن يدمي على شعبنا وحكومتنا األمن
واألمان وأن ميكّننا من تقدمي أقصى اجلهود خلدمة هذا الش��عب،
ومن اهلل التوفيق.
املهند�س عبد اهلل لعيبي باه�ض
وزير النقل

اعـــالن رقم ( )57-54ل�سنة 2019

تعلن �شركة م�صايف الو�سط عن اعالن الطلبيات اال�ستريادية ((وفق ًا للوثائق القيا�سية)) وكما مبني �أدناه-:
ADVERTISEMENT
BID BOND
NO.
Second
4200 $

ESTIMATED
COST
213125 $

3000 $

first

100000 $

3100 $

Second

310000 $

12000 $

first

1200000 $

QTY
17 Items
9000 kg
1080 lit
16 Items
7 items

DESCRIPTION

REQ. NO.

1224 / 2019 Oil & Gas Packing Plant
– oxidant add
1619 / 2019 Anti
Anti - static add
1214 / 2019 Valve and fitting
3511 / 2019 Rim seal fire protection system for floating roof tank

وبالشروط التالية-:
 -1يتم تقدمي العروض وفقا ً للوثائق القياسية وفي حالة عدم التزام مقدم العطاء في تطبيق الوثيقة القياسية بكافة أقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه
مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
 -2يلتزم مقدمو العطاء مبلئ القسم الرابع من الوثيقة القياسية واخلاص باستمارات العطاء والذي يكون بصيغة ( )wordثم تقدم ورقيا بعد ختمها باخلتم
احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء وبخالف عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات.
 -3يت��م بي��ع مواصفات الطلبية مببلغ ( 250000مائتان وخمس��ون ألف) دين��ار عراقي غير قابل للرد او حتويل ذلك املبلغ الى املصرف اخلاص لش��ركتنا (مصرف
الرافدين) الفرع الرئيسي ورقم احلساب هو  .90956إال في حالة الغاء الطلبية من قبل شركتنا يعاد املبلغ إلى اجملهز بعد تقدمي طلب من قبله.
 -4يتم فتح العروض (في اليوم الذي يلي تاريخ الغلق) وفي حالة مصادفة عطلة تؤجل الى اليوم التالي وباالمكان حضور ممثلي الش��ركات الى مقر ش��ركتنا
عند الساعة العاشرة من اليوم الذي يلي تاريخ الغلق واملثبت في الفقرة ( )28ادناه.
 -5يتم تقدمي االس��عار بعملة الدوالر – يورو – دينار عراقي ( )CIPواصل بغداد /مخازن مصفى الدورة وتكون االس��عار نهائية وغير قابلة للتفاوض وشركتنا غير
ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
 -6يت��م تق��دمي العرض بظرف مثبت علي��ه رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقع من قبل املدير العام او املدير املفوض مع تثبيت االس��م الكامل وعليه
ختم الش��ركات في الصندوق اخلاص في اس��تعالمات شركتنا تقبل العروض التي ترسل مغلفة بالبريد أو  D.H.Lوتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق أو
عن طريق البريد االلكتروني.
 -7يج��ب حتدي��د فترة نفاذية العرض وتثبيتها على الظرف اخلاص بالعرض وكذلك حتدي��د تاريخ نفاذية التأمينات االولية في العرض ويجب ان ال تقل مدة نفاذ
العروض عن ( 120يوماً).
 -8ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات.
 -9يتم تقدمي تأمينات أولية من قبل مقدم العطاء أو من احد املس��اهمني في الش��ركة وحس��ب التعليمات وترفق مع العروض على ش��كل (خطاب ضمان او
صك مصدق او سفتجة) نسخة اصلية صادرة من احد املصارف العراقية الواردة في صفحة رقم  3من وثيقة جتهيز السلع وصفحة رقم  5من وثيقة االشغال
ويجب أن تكون هذه التأمينات نافذة ملدة التقل عن ( )120يوما ً وتهمل العطاءات اذا كانت على شكل سويفت.
 -10حتديد فترة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة (من – إلى).
 -11تفرض غرامة تأخيرية على اجملهز اليتجاوز حدها األعلى نسبة  %10من مبلغ عقد في حالة عدم جتهيز املواد بفترة التجهيز املثبتة في العقد.
 -12تقدم التأمينات النهائية على شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ (حصراً) للعقد بنسبة ( )%5خمسة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة
وقب��ل توقي��ع العقد ومن احد املصارف الواردة في الفقرة رقم  9خالل مدة التتج��اوز ( )14يوما ً وفي حالة التأخر ،تهمل اإلحالة ويحال اجملهز الى جلنة الناكلني.
وتبق��ى الكفال��ة نافذة ملدة العقد او متديده عند متديد فترة التجهيز او حلني انتهاء فترة الضمان ،في حالة وجود (فترة ضمان) تطلق كفالة حس��ن االداء بعد
استالم املواد كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد اجناز اجملهز كافة التزاماته املنصوصة في العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل شركتنا.
 -13تس��تقطع نس��بة ( )%2,7من قيمة العقد كضريبة للشركات العراقية وللشركات الغير عراقية والتي تستلم مستحقاتها بالدينار العراقي ويتم حجز
 2.7كأمان��ات ضريبي��ة وتك��ون النس��بة  %3للعقود املتضمنة نصب وتدريب واش��راف موقعي وال تعاد إليك��م اال بعد تزويدنا ببراءة ذمة م��ن الهيئة العامة
للضرائب وخالل ( )30يوم من تاريخ اجناز العمل وبخالفه يتم اس��تقطاع ما نس��بته ( )%10عشرة من املئة من قيمة العقد (وللمبالغ املتحققة) وارسالها إلى
الهيئة العامة للضرائب قبل اطالق الدفعة االخيرة سواء اكان تنفيذ العقد على دفعة واحدة ام على عدة دفعات.
 -14تستقطع نسبة ( )0,003من مبلغ العقد كرسم طابع.

 -15سيتم استقطاع مبلغ اجازة االستيراد بعد إصدار العقد مبوجب ما يتم حتديده من وزارة التجارة (الشركة العامة للمعارض واخلدمات التجارية العراقية)
للمواد الكيمياوية حصراً.
 -16االلتزام بتقدمي شهادة املنشأ من الشركة املصنعة للمواد فاتورة بيع ووثيقة التأمني باسم اجملهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية
أو السفارة في اخلارج سواء كان (بلد املنشأ أو بلد اجملهز أم في بلد الشحن).
 -17سيتم استقطاع مبلع االجور البيئية بعد اصدار العقد مبوجب ما يتم حتديده من قبل وزارة الصحة والبيئة بالنسبة لطلبيات املواد الكيمياوية).
 -18اليجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه.
 -19منش��أ املواد ينبغي ان يحدد في العرض ويكون من ضمن املناش��ئ املطلوبة وثابت (لن يتغير الي س��بب كان) مع حتديد طريقة وميناء الش��حن ونقطة
الدخول.
 -20يقوم اجملهز بتثبيت عنوانه الكامل (الدولة – املدينة – الشارع – البناية  -العنوان البريدي والهاتف) واسم املدير العام للشركة او من يخولهم في العروض
واملراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض.
 -21تقدمي شهادة فحص طرف ثالث من احدى الشركات التالية IIOYSA REGISTER, INTERTEK GLOBAL, TUV RHEINLAND , DNV, ATG, SGS, B.V
 -22تقدمي كتاب تخويل من الش��ركات املصنعة مصدقة من وزارة اخلارجية أو الس��فارة أو القنصلية أو امللحقية التجارية في بلد املنش��أ ( نس��خة أصلية)
وحسب التعليمات لطلبيات (جتهيز املواد املتخصصة).
 -23يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن مقدارها ( 150دوالر).
 -24تطبيق القوانني والتعليمات املعمول بها في العراق في حالة وقوع منازعات او في كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا ً لوالية القضاء العراقي مع
تطبيق قانون حتصيل الديون احلكومية رقم  56لسنة  1977بأن املستحقات املالية تترتب لشركتنا بذمة الطرف االخر.
 -25في طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فترة الغلق (مع العرض) وخالف ذلك لشركتنا احلق في اهماله.
 -26يتوجب على الشركات التي ترغب باملشاركة في اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية شراء الطلبية ويتم ارفاق وصل الشراء مع الرسالة وقبل مدة
مناس��بة من تاريخ الغلق وس��تقوم شركتنا بتحديد تاريخ انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة عن استفس��ارات املشتركني في املناقصة وقبل موعد ال يقل عن ()7
ايام من تاريخ غلق املناقصة.
 -27ان املواد سوف تعتبر غير مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غير مطابقة لشروط العقد او لشروط االعتماد (في حالة عدم قبول الطرف
االول للخالفات في مستندات الشحن).
 -28تاريخ الغلق الساعة ( )1بعد الظهر ليوم .2019/7/15
 -29على الش��ركات الراغبة في املش��اركة تقدمي كافة املستمس��كات األصولية والقانونية اخلاصة بالش��ركة (شهادة تأسيس��ية حديثة ونافذة ومصدقة
حس��ب االصول من الس��فارة أو القنصلية العراقية في بلد الش��ركة – براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب تتضمن الرقم الضريبي – املوقف املالي
متمثل بحس��ابات ختامية رابحة آلخر س��نتني مالية – الهوية التجارية النافذة) مع تقدمي االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد املعنية قبل ش��راء
الطلبية أو ترفق مع العرض املقدم في حالة عدم تقدميها سابقاً.
 -30استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة  %20فاكثر عن الكلفة التخمينية.
 -31للشركات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الصرف ( )1182دينار عراقي لكل دوالر امريكي.
 -32بخصوص الشركات الغير عراقية فيتطلب تقدمي إحدى املستمسكات التالية:
 نسخة واضحة من شهادة تأسيس الشركة أو املكتب مصادق عليها اصوليا ً من ملحقياتنا التجارية في بلد التأسيس مع نسخة مترجمة باللغة العربيةلشهادة تأسيس الشركة من مكتب أو جهة معتمدة ومتخصصة .
 نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع أو مكتب متثيل الشركة في العراق صادر عن دائرة تسجيل الشركات (مصادق اصولياً). -33كافة االجراءات لطلبيات الشراء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014والضوابط والتعديالت.
مالحظة ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع االلكتروني-:
www.oil.gov.iq , www.mrc.oil.gov.iq
مع التقدير
زيد كاظم �شريف
املدير العام وكالة
رئي�س جمل�س الإدارة

العدد ( )4443ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -االثنني ( )3حزيران
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رياضة

ات�صاالت خفية ومر�ض رئي�س الميناء يطيحان بمدرب �شاب

 عماد ع��ودة  :ودّ ع��ت "ال�سفانة" مجبراً وحفظت كرامتي من ده��اء المت�آمرين!
ّ
وحذرتمن�سوءم�صيرهفي"الإن�ستغرام"!
�أنقذناالناديمنالهبوطبـ�250ألفدوالر..
وي�ضي ��ف ":ث ّم ��ن عل ��ي طال ��ب جه ��ودي،
ووعدين خ�ي�ر ًا ،طالب ًا من ��ي الرتكيز على
عمل ��ي ،فوعدت ��ه باال�ستم ��رار يف مهمت ��ي
م�شرتط� � ًا �إيق ��اف الإدارة حت� � ّركات �أح ��د
االع�ض ��اء بت�سمية مدرب بديل لي�س خوف ًا
من التغيري ،بل لأن العملية برمتها ال تليق
بالن ��ادي ،وفع ًال ا�ستج ��اب طالب حلظتها
رمب ��ا لتهدئ ��ة موقف ��ي ،وثب ��ت يل عج ��ز
الإدارة ع ��ن و�ض ��ع ح� � ٍّد لت�ص� � ّرف الع�ضو
بدلي ��ل مت �إنتهاز فر�صة تغيّبي عن الفريق
وا�صدرت الإدارة بيان اعفائي من مهمتي
بذريع ��ة الغي ��اب عن الوح ��دات التدريبية
ملدة ت�سعة �أيام ،وال�صحيح �أنني انقطعت
يوم � 25أيار املا�ض ��ي ب�شهادة علي طالب
وطاهر بل�ص".

 بغداد� /إياد ال�صاحلي
دع ��ا م ��درب فري ��ق املين ��اء امل�ستقي ��ل عم ��اد
ع ��ودة العبي الفريق وم ��ن خلفهم اجلماهري
�إىل تفوي ��ت الفر�ص ��ة عل ��ى معرقل ��ي م�سرية
"ال�سفان ��ة" يف دوري الكرة الذين يعملون
مل�صاحله ��م �أو ًال وغاياته ��م معروف ��ة وي�شكل
تواجده ��م ن�ش ��از ًا ال ين�سج ��م م ��ع �إيث ��ار
املخل�ص�ي�ن ،م�ؤك ��د ًا �أن ق ��رار اعت ��ذاره ع ��ن
موا�صل ��ة املهمة جاء حفاظ� � ًا على كرامته من
دهاء ومتادي البع�ض يف حماربته باخلفاء!
وقال ع ��ودة يف حديث خ�ص به "املدى" �:إن
رئي� ��س الهيئ ��ة الإدارية لن ��ادي امليناء هادي
�أحمد ات�صل بي قب ��ل بدء املرحلة الثانية من
دوري ك ��رة املمت ��از �شباط املا�ض ��ي ،عار�ض ًا
عل � ّ�ي قي ��ادة الفريق ،ويومها كن ��ت يف تركيا
�أمت ّت ��ع بف�ت�رة ا�ستجمام
بعد �إنته ��اء م�شواري مع
فريق �أربيل ،وقال يل �إن
�أع�ضاء الإدارة يطالبونك
بقب ��ول العر� ��ض كون ��ك
ابن الن ��ادي ويحتم عليك
الوفاء �أن تقف معنا".
وتاب ��ع "ع� � ّزز الكاب�ت�ن
جه ��اد مدل ��ول م�ش ��رف
الفري ��ق عر� ��ض رئي� ��س
الن ��ادي بات�ص ��ال ه ��و
الآخر ،م�ؤكد ًا �إن الو�ضع
م�ستق ��ر ،وال تتمن ��ى
الإدارة �س ��وى احت�ل�ال
الفري ��ق مرك ��ز ًا جي ��د ًا يك ��ون يف م�أ َم � ٍ�ن من
اخلطر ،فوافقت ف ��ور ًا ،ومل اتك ّلم ب�شيء عن
حقوقي ،وحجزتُ تذك ��رة العودة اىل مدينة
الب�ص ��رة يف اليوم الت ��ايل وتوجّ هت للمهمة
بحما�سة كبرية".
الع�سر المادي

تجربة مميزة

مي� � ّر ب ��ه الن ��ادي
وخا�ص ��ة �أن
الالعب�ي�ن كوران
و�آي ��دن يطلب ��ان
مببالغ كبرية من
عقودهم".
وي�ضيف عماد":تدخل ��تُ �شخ�صي ًا مع بع�ض
�أع�ض ��اء �إدارة ن ��ادي املين ��اء ملقابل ��ة وزي ��ر
النق ��ل عبدالله لعيبي بحث ًا ع ��ن حل مل�شاكله،
وبالفعل مت تذليلها ،ال�سيما �أن النادي واجه
خط ��ر الهب ��وط اىل الدرج ��ة الأوىل ب�سب ��ب
الديون املرتاكمة ،فتك ّلل ��ت جهودنا بالنجاح
و�أخ� �ّ�ص بالذك ��ر �صف ��اء عبداحل�س�ي�ن مدير
ال�شرك ��ة العام ��ة للموان ��ئ ،وكذل ��ك ال�شي ��خ
�ضرغام املالكي والأخ علي طالب �أي�ض ًا ،ومت
توف�ي�ر ما يق ��ارب  250أ�ل ��ف دوالر لت�سديد
الديون دون املجاهرة به ��ا ،فاملهم عندنا و�أد
امل�شكلة".

املا�ض ��ي حت ��ى ترك ��ي الفري ��ق قبل �أي ��ام من
مباراتن ��ا �أم ��ام الكهرب ��اء الت ��ي ج ��رت ي ��وم
الأح ��د املواف ��ق � 26أي ��ار املا�ض ��ي ،والت ��ي
�أنته ��ت بالتعادل ( )1-1لأ�سباب كان موقفي
فيه ��ا وا�ضح ًا وطوال حيات ��ي مل �أخ�ش �أحد ًا
فعل ي�سب ��ب �ضرر ًا يل �أو
يف م�صارحت ��ه عن ٍ
للآخري ��ن حت ��ى لو جنم عنه ��ا �إنهاء عالقتي
بالعمل".
وذك ��ر عم ��اد  ":قب ��ل يوم م ��ن لق ��اء الكهرباء
كتب ��ت يف ح�ساب ��ي (�إن�ستغ ��رام) �إن الوداع
كلم ��ة ال �أحبّذه ��ا يف قامو� ��س حيات ��ي مهم ��ا
كانت الظروف والتحدّيات ،هناك من فر�ضها
علينا ،والق ��ادم �سيكون �أ�سو أ� لو مل ن ّن�سحب
ِحفاظ ًا على الكيان الأكرب ،نعم �أجربت بق�صد
ودون ��ه على قول الوداع حت ��ى يت�س ّنى لأهل
الوعد الوفاء لأ�صحابهم بد ًال من �أن ي�سهموا
يف �إغ ��راق ال�سفينة ،ع�س ��ى �أن يكون رحيلي
�سبب� � ًا يف �إتفاق املختلف�ي�ن واملت�آمرين ،و�أن
ي�ضع ��وا املين ��اء �أمان ��ة يف �أعناقه ��م بد ًال من
حقدهم وغدرهم"!

وتط ��رق كابنت عم ��اد اىل عالقته م ��ع رئي�س
الن ��ادي ،وق ��ال " :مل �ألت � ِ�ق ه ��ادي �أحمد منذ
�أن تو ّلي ��ت املهم ��ة ب�سب ��ب مر�ض ��ه ومت ّتع ��ه
ب�إجازة ملدة ثالث ��ة �أ�شهر ،ومل يَز ْر النادي �إال
م ��رة واحدة قب ��ل ا�ستقالتي بف�ت�رة ق�صرية،
وبالن�سبة يل كانت الأمور ت�سري على ما يرام
نتائج منطقية
برغ ��م �أهمية وج ��ود الرئي�س ه ��ادي لتذليل
العقبات التي واجهتها و�آلت اىل قطع ال�صلة وحول نتائ ��ج فريق امليناء الت ��ي قيل �أنها ال
اهتزاز الثقة
م ��ع الفريق ،املهم عن ��دي �إين ر ّتب ��ت �ش�ؤون تتنا�سب م ��ع الطموح ،قال ":بالعك�س ،كانت
الالعب�ي�ن ،وكان هن ��اك �أربع ��ة حمرتف�ي�ن ،نتائ ��ج الفري ��ق منطقية يف �ض ��وء الظروف وك�ش ��ف الكاب�ت�ن عم ��اد " بع ��د قيادت ��ي
�أبقيت �أثنني منهم ب�سبب الع�سر املادي الذي الت ��ي مي ّر بها من ��ذ ت�س ّلمي املهم ��ة يف �شباط للفري ��ق عدة مباريات� ،أقد َم بع�ض �أع�ضاء

و�أ�ش ��ار م ��درب املين ��اء ال�ساب ��ق �إىل":
�أن جتربت ��ي م ��ع املين ��اء تبق ��ى ذات قيمة
كب�ي�رة يف م�سريتي التدريبي ��ة ،لأنني مل
�أخ ��ذل رئي�س الن ��ادي ه ��ادي �أحمد عندما
ا�ستنج� � َد ب ��ي للدف ��اع ع ��ن �سمع ��ة الك ��رة
الب�صري ��ة �صاحبة الف�ضل علين ��ا �أيام كنا
العب�ي�ن �أوفي ��اء له ��ا ،وحققن ��ا طموحاتنا
يف التدري ��ب ومل نتخ� � َل عن نادين ��ا الأم،
وهي جتربة مم ّي ��زة بكل ت�أكيد �إىل جانب
جتارب ��ي ال�سابقة مع ف ��رق نفط اجلنوب
وزاخو وال�صناع ��ات الكهربائية و�أربيل،
وكان ��ت ا�ستفادت ��ي كب�ي�رة يف امليناء عن
كيفي ��ة التعام ��ل م ��ع اجلمه ��ور والإدارة
وال�ضغوط ��ات ،ومت ّكن ��ا من �إح ��راج فرق
جيدة مثل الزوراء والنفط والكرخ ونفط
الو�سط والطلبة ،برغم الفارق يف الإعداد
بيننا".

مم ��ن وقف ��وا بال�ض ��د م ��ن
�إدارة الن ��ادي ّ
وج ��ودي على �إتخاذ ق ��رار مبعاقبة بع�ض
الالعب�ي�ن دون علم ��ي ،وهذا غ�ي�ر مقبول
كوين امل�س� ��ؤول عنه ��م ،و�إذا كان البد من
العقوبة ف�إنها ت�ص ��در مني ،و�أب ّلغ م�شرف
الفريق كاب�ت�ن جهاد وبدوه يُعل ��م الإدارة
ح�س ��ب ال�سياق ��ات ،والأم ��ر الآخ ��ر ال ��ذي
عجل من مغادرت ��ي الفريق �إنه يف الوقت
ّ
ال ��ذي ا�ستم ّر عمل ��ي ب�إخال�ص كب�ي�ر ت�أكد
يل مبعلوم ��ة م ��ن داخ ��ل الإدارة �أن �أح ��د
�أع�ضائها يت�صل مبدربني عاطلني ويعدهم
المدربون ال�شباب
بق ��رب توليهم امله ّم ��ة بد ًال عن ��ي! و�أبلغت
الإدارة وح ّذرته ��م من �إهتزاز الثقة بيننا ،واختت ��م عماد ع ��ودة احلدي ��ث  ":يحتاج
و�أك ��دت عليهم �إذا كنتم ال ت�ساندوا مهمتي املدرب ��ون ال�شباب ممّن يت�ص� �دّون للمهام
يف ال ��دوري هذا املو�سم �إىل الدعم الكامل
كيف �أحقق النجاح"؟
م ��ن احت ��اد ك ��رة الق ��دم لتطويره ��م يف
وعد طالب  ..ولكن!
دورات خارجي ��ة ،وتعظي ��م ثق ��ة �إدارات
وع ��ن موق ��ف الإدارة من التح� � ّرك اخلفي الأندية بهم ،ومواكبة الإعالم خلطواتهم،
للإطاحة به ،قال ":كنت قد �صارحت نائب و�صرب اجلمهور على نتائجهم ،فال يجوز
رئي� ��س النادي علي طالب ع ��ن رغبتي يف مقارنته ��م مع مدربني كب ��ار بع�ضهم بد�أوا
خدمة الفريق وا�ستم ��رار النتائج اجليدة وبرزوا يف ثمانينيات وت�سعينيات القرن
الت ��ي تتط ّلب دع ��م الإدارة اىل حني �إنتهاء املا�ض ��ي وهم كب ��ار يف العط ��اء والقيادة،
املو�سم وب�إمكانه ��ا �أن تتعاقدوا مع مدرب ونتمن ��ى �أن نحق ��ق النجاح ��ات الت ��ي
جديد وقتها لأن غايتي خدمة امليناء".
بلغوها".

حممد �صالح يوا�صل كتابة التاريخ مع ليفربول

 بغداد  /املدى
وا�صل مهاجم املنتخب امل�صري لكرة القدم
حمم ��د �ص�ل�اح جن ��م ليفرب ��ول الإنكلي ��زي
كتاب ��ة التاري ��خ م ��ع فريق ��ه اللن ��دين ،بع ��د
تتويجه بلقب دوري �أبطال �أوروبا 2019
إ�ث ��ر فوزه عل ��ى ح�ساب مواطن ��ه توتنهام
هوت�سب�ي�ر بهدف�ي�ن دون رد يف املب ��اراة

النهائية التي جرت على ملعب واندا ميرتو
بوليتانو بالعا�صمة اال�سبانية مدريد.
حمم ��د �صالح جنح يف كتابة ا�سمه ب�أحرف
من ذه ��ب يف تاريخ م�سابق ��ة دوري �أبطال
�أوروب ��ا ،بالتواج ��د يف نهائ ��ي امل�سابق ��ة
الأوروبي ��ة مرت�ي�ن متتالتي�ي�ن ،كم ��ا ب ��ات
الفرع ��ون امل�ص ��ري ،خام�س الع ��ب �أفريقي
ي�سجل يف النهائي.

حي ��ث �سبق حممد �ص�ل�اح يف الت�سجيل كل
من اجلزائري راب ��ح ماجرمع فريق بورتو
الربتغ ��ايل  ،و العاجي ديدي ��ه دروغبا مع
فري ��ق ت�شيل�سي االنكلي ��زي و الكامريوين
�صاموي ��ل �إيت ��و مع بر�شلون ��ة اال�سباين و
ال�سنغايل �ساديو م ��اين زميله يف ليفربول
خالل نهائي املو�سم املا�ضي يف مرمي ريال
مدريد الإ�سباين.
وب ��ات حمم ��د �ص�ل�اح �أول الع ��ب م�ص ��ري
ي�سج ��ل يف نهائ ��ي دوري الأبط ��ال ويتوج
بلق ��ب ال�شامبيونزلي ��غ مع فري ��ق ليفربول
حي ��ث �أعترب هدف ��ه الذي �سجل ��ه يف مرمى
توتنهام بعد  108ث ��واين هو ثاين �أ�سرع
ه ��دف يف املب ��اراة النهائي ��ة بع ��د ه ��دف
االيطايل باولو مالديني مليالن الذي �سجله
بع ��د  50ثاني ��ة يف مرم ��ى ليفرب ��ول ع ��ام
. 2005
وجه الالع ��ب امل�صري حمم ��د �صالح ،جنم
فري ��ق ليفربول الإنكلي ��زي ،ر�سالة لع�شاقه
بعد التتويج بلقب دوري �أبطال �أوروبا مع

الريدز.
وقال �ص�ل�اح عرب ح�ساب ��ه الر�سمي مبوقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي (توي�ت�ر ) �أم� ��س
الأح ��د ،عق ��ب التتويج الأوروب ��ي� ":صدق
�أحالمك واعم ��ل باجتهاد� ،سيتحقق هدفك"
مرفق� � ًا تلك الر�سال ��ة ب�صورة ل ��ه مع العبي
ليفربول يحمل فيها ك�أ�س البطولة.
و�أ�صب ��ح �ص�ل�اح �أول الع ��ب م�ص ��ري ع�ب�ر
التاريخ يفوز بلقب دوري �أبطال �أوروبا.
ويف تطور الحق حر� ��ص �أ�شرف �صبحي،
وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ض ��ة امل�ص ��ري ،على
تهنئ ��ة حمم ��د �ص�ل�اح ،مهاج ��م ليفرب ��ول
الإنكلي ��زي ،وذلك بعد فوزه مع فريقه بلقب
دوري �أبطال �أوروبا.
و�ساه ��م �ص�ل�اح يف ه ��ذا التتوي ��ج بق ��وة،
بعد �أن �أحرز ه ��دف التقدم للريدز من ركلة
ج ��زاء ،مطلع ال�ش ��وط الأول ،لي�صبح بذلك
�أول العب م�صري يح�صد اللقب.
و أ�ع ��رب وزي ��ر الريا�ض ��ة امل�ص ��ري يف
ت�صريح ��ات تلفزيوني ��ة ،ع ��ن �سعادت ��ه مبا

حقق ��ه حممد �صالح ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أنه �شرف
م�صر ب�أكملها.
كم ��ا حر�ص ��ت اللجن ��ة الأوملبي ��ة امل�صري ��ة
برئا�س ��ة ه�شام حطب ،على تق ��دمي التهنئة
ل�ص�ل�اح ،ع�ب�ر �صفحاتها اخلا�ص ��ة مبواقع
التوا�صل االجتماعي.
وقال ��ت " :يهن ��ئ جمل� ��س �إدارة اللجن ��ة
الأوملبية ال�شعب امل�ص ��ري ،وجمل�س �إدارة
احت ��اد الك ��رة به ��ذا الإجن ��از الكب�ي�ر الذي
�سج ��ل يف تاري ��خ الك ��رة امل�صري ��ة ب�ش ��كل
خا�ص والريا�ضة ب�صفة عامة".
وختمت اللجنة االوملبي ��ة امل�صرية تهنئتها
بالق ��ول  :يع ��رب جمل� ��س �إدارة اللجن ��ة
الأوملبية ع ��ن خال�ص التهنئة ملحمد �صالح،
ال ��ذي �أ�صب ��ح م�ص ��در �سع ��ادة اجلماه�ي�ر
امل�صري ��ة ،ونتمن ��ى �أن يوفق ��ه الل ��ه يف
خطواته القادمة ،ويوفق منتخبنا الوطني
يف نهائي ��ات ك�أ� ��س الأمم الأفريقية القادمة
الت ��ي �ستق ��ام يف م�ص ��ر يف �شه ��ر حزيران
املقبل .

بأمانة

 حممد العبيدي

ثقافة االحرتاف
عل ��ى الرغم من حج ��م التطوّ ر الهائل يف �ش ��تى جم ��االت احلياة،
ومنه ��ا الريا�ض ��ة وتفا�صي ��ل ممار�سته ��ا وف ��ق نظ ��ام اح�ت�رايف
�أ�سه ��م يف الإرتق ��اء بها على كاف ��ة امل�ستوي ��ات� ،إال �أن هذه الفئة،
برغم اهميته ��ا الق�صوى يف جمتمعاتن ��ا وخ�صو�ص ًا يف العراق،
مازالت تعي�ش عتمة �إدارية بدائية مل تعد جمدية حتى مع الهواة،
والأمثلة عديدة يف ه ��ذا املجال ،لع َّل �أهمها تلك التي تعي�شها كرة
القدم ب�سبب احلياد عن امل�صلحة العامة ،ورف�ض ثقافة االحرتاف
بكل �أ�شكالها الإدارية والتنظيمية والفنية يف الأداء والنتائج .
االح�ت�راف يف ك ��رة الق ��دم أ�م ��ر ال منا� �َ�ص عن ��ه لتحقي ��ق التد ّرج
الطبيع ��ي يف دورة احلي ��اة الت ��ي طاله ��ا التق� �دّم يف كل �ش ��يء،
وب ��ات ينعك�س على ثقاف ��ة و�سلوك اجلميع تلقائي� � ًا ،و�أ�صبح من
البديهي ��ات مواكبة الرك ��ب ،وحتقيق �أدنى مع ��دالت الأداء �سواء
كان ذل ��ك �ضمن مفهوم عام �أم االح�ت�راف يف كرة القدم على وجه
اخل�صو�ص.
االحرتاف مبفهومه العام يعني امتهان املمار�سة الريا�ضية كمهنة
�أو �صنع ��ة ،وبالتايل التف ّرغ الكام ��ل ملمار�ستها مقابل مبالغ مالية
كرواتب ومكاف� ��آت مبوجب عقد حمدّد املدة .وهو ال�سبيل الأمثل
لتطوي ��ر �أي قط ��اع ريا�ضي يف العامل لأنه الناف ��ذة الوحيدة التي
يط ُّل م ��ن خاللها الالعب وامل ��درب وامل�ؤ�س�س ��ة الريا�ضية ب�أكملها
لالرتق ��اء بالعم ��ل وف ��ق م�ستجدات العل ��وم الريا�ضي ��ة احلديثة،
وخ�صو�ص� � ًا تط ��ور �أ�سالي ��ب ونظ ��م التدريب يف ك ��رة القدم ،فلم
يع ��د تطبيق نظام االحرتاف �أمر ًا ع�ص ّي� � ًا على �أحد يف يومنا هذا
ال�سيم ��ا مع جناح جتارب الآخرين ممّن �سبقونا مبراحل وتوافر
ال�سب ��ل واالمكاني ��ات للفائ ��دة م ��ن الفر� ��ص املتاح ��ة يف ه ��ذا
كل ُ
اجلانب .
بق ��اء منظومة كرة الق ��دم العراقية يف خانة التخ ّلف بعد �أن كانت
�إمنوذج� � ًا يُحتذى ب ��ه مق�صود لغايات وا�سب ��اب ال ح�صر لها ،لكن
يبق ��ى التذكري وتنبيه الر�أي العام واج ��ب البد منه خ�صو�ص ًا مع
تواف ��ر العنا�ص ��ر الأ�سا�سي ��ة واهمه ��ا االمكاني ��ات الب�شرية التي
ب�إمكانه ��ا �أن تعم ��ل بتع ��اون وتفاه ��م وف ��ق الأنظم ��ة والقوانني
واللوائح املُ ّ
نظمة لعملية االحرتاف.
ثقاف ��ة االحرتاف متنح ل ��كل طرف حقوقه وواجبات ��ه و�إلتزاماته
جت ��اه نادي ��ه ح�سب �ش ��روط ،ومنها التف� � ّرغ ملمار�سة ك ��رة القدم،
و�صو ًال اىل اتباع نظام غذائي �صارم واالن�ضباط يف ال�سلوكيات
والأخالقيات ،ومع �أن ال�شائع هو النموذج الأوروبي الذي يعتمد
نظام ًا �صارم ًا لالحرتاف ،و�أ�شدّها �إتزام ًا بال�شروط والعقود ،لكن
ا ألك�ث�ر �إثارة لالهتمام ه ��و االحرتاف يف كرة ال�سل ��ة الأمريكية،
وه ��و يف الواقع نظ ��ام متكامل ي�شم ��ل تفا�صي ��ل وا�سعة جد ًا يف
غاي ��ة الأهمية ،وهي التي �أدّتْ باللعبة وحتديد ًا دوري املحرتفني
اىل ما و�صل اليه من م�ستوى و�شهرة و�شعبية واجنازات .
دوري املحرتف�ي�ن الأمريك ��ي لكرة ال�سلة له حمكم ��ة خا�صة ّ
لف�ض
النزاع ��ات والنظ ��ر يف كل الق�ضاي ��ا املتعلق ��ة باللعب ��ة ناهيك عن
م�ستوى الوعي وامل�ستوى التنظيمي الرهيب يف عامل الـ NBA
.
بات لزام ًا معرفة معنى االح�ت�راف احلقيقي وتطبيقه عرب �إيجاد
لوائ ��ح �شامل ��ة وثابتة ووا�ضح ��ة ت�ستويف كل ال�ش ��روط ،ومنها
�إ�ستح ��داث املرجعية القانوني ��ة للف�صل يف املنازعات التي حتدث
نتيجة ق�صور يف اللوائح بعيد ًا عن االجتهادات ال�شخ�صية.
يتح ّت ��م �أي�ض ًا تعميم ثقافة االحرتاف بع� �دّة طرق و�إخاذ خطوات
عملي ��ة جادة م ��رور ًا ب�إدرك �أهمي ��ة مفهوم اال�ستثم ��ار الريا�ضي،
والدعاية والت�سويق والتمويل والبيع وال�شراء .
الفك ��ر االحرتايف يجب �أن يطغى على كل النواحي الأخرى التي
ت�ساعد يف هذا التطوير ،فاللعبة ال تدار من قبل هواة �أو منتفعني
�أو طارئ�ي�ن ،و�إمنا من قبل متخ�ص�صني وخرباء حمرتفني يف فن
الإدارة وط ��ي �صفح ��ة الع�شوائية وامل�صال ��ح ال�شخ�صية واجلهل
الريا�ضي التي دمّرت الريا�ضة العراقية واف�سدت مفاهيمها.
أ�ه ��م ما يحتاجه الالع ��ب اليوم هو الوع ��ي والثقافة التي تفر�ض
عليه واجبات حتدّد الإلتزام واالن�ضباط الأخالقي والأدبي الذي
يج ��ب �أن يكون عليه عند تعامله مع الإداريني والإعالم واملدربني
والالعب�ي�ن واجلمهور بجانب ثقافة االح�ت�راف املهني كجزء من
واج ��ب الإيفاء مب�ستلزمات العقد و�أي�ض� � ًا بالنواحي االجتماعية
والرتبوية املطلوبة.
�صحوة الريا�ضة العراقية مرهون بتفاعل جميع الأطراف برغبة
املخت�صني يف املنظومة الريا�ضية لأداء
�صادقة للعم ��ل وا�ستنفار
ّ
دوره ��ا يف املراقب ��ة والتقيي ��م واالختي ��ار ،وتهيئ ��ة كل الظروف
العام ��ة الت ��ي حتي ��ط وتدير عملي ��ة االح�ت�راف وتطوي ��ره وفق
املنظورين العام واخلا�ص.
االحتراف بمفهومه العام يعني
امتهان الممار�سة الريا�ضية كمهنة
التفرغ الكامل
�أو �صنعة ،وبالتالي
ّ
لممار�ستها مقابل مبالغ مالية
كرواتب ومكاف�آت بموجب عقد
محدّ د المدة

��دم م�����درب ال��وط��ن��ي ق��ب��ل ودي�����ة ت��ون�����س
�أح���م���د ي��ا���س��ي��ن ُي�������ص� ِ
 بغداد  /حيدر مدلول
م ��ن امل�ؤمل �أن ي�صل وف ��د منتخبنا الوطني لكرة
الق ��دم الي ��وم الأثن�ي�ن اىل تون� ��س للدخ ��ول يف
مع�سك ��ر تدريبي ق�صري هن ��اك حت�ضري ًا ملواجهة
�شقيقه املنتخب التون�سي لكرة القدم يف ال�ساعة
التا�سعة م�ساء يوم اجلمعة املقبل بتوقيت بغداد
يف إ�ط ��ار حت�ضريات ��ه للم�شارك ��ة يف الت�صفيات
الآ�سيوي ��ة امل�ؤهلة لبطولتي ك�أ�س العامل 2022
وك أ�� ��س �آ�سي ��ا  2023بال�ص�ي�ن الت ��ي �ستنطل ��ق
مناف�ساته ��ا ي ��وم اخلام� ��س م ��ن �شه ��ر �أيل ��ول
املقب ��ل مب�شارك ��ة  40منتخب ًا م ��ن مناطق القارة
اخلم�س.
و�أختار ال�سلوفيني �سرتي�شكو كاتانيت�ش مدرب
منتخبن ��ا الوطن ��ي لكرة الق ��دم قائمت ��ه النهائية
املكوّ ن ��ة م ��ن  21العب� � ًا خلو�ض مب ��اراة تون�س
وهم (جالل ح�سن وحمم ��د حميد وحممد �صالح
حلرا�س ��ة املرمى و�أحم ��د �إبراهي ��م و�سعد ناطق

و�سام ��ح �سعي ��د و�ضرغام �أ�سماعي ��ل وعالء علي
مه ��اوي وح�سام كاظم وعدي �شهاب وميثم جبار
خل ��ط الدفاع ،وهمام طارق وح�سني علي و�أجمد
عطوان ومازن فيا�ض وكرار نبيل وحممد قا�سم
وجي�س�ت�ن مريام خل ��ط الو�سط ،و أ�مي ��ن ح�سني
ومهند علي كاظم وع�ل�اء عبا�س للهجوم ،م�شري ًا
اىل �أن ع�ض ��و احت ��اد الكرة علي اال�س ��دي تر�أ�س
الوف ��د بعد ت�سميته من قبل جمل� ��س �إدارة احتاد
الكرة.
و�ش ّكل االعتذار الذي قدّمه �صانع �ألعاب املنتخب
الوطن ��ي لكرة الق ��دم �أحمد يا�س�ي�ن املحرتف يف
�صفوف فريق هاكن ال�سوي ��دي بذريعة الإ�صابة
�صدمة كبرية للمالك التدريبي بقيادة كاتانيت�ش
لكون �أحمد حمرك ًا رئي�س ًا يُعوَّ ل عليه يف تطبيق
م ��ا يطلب من ��ه امل ��درب يف مواجه ��ة تون�س بعد
الدور الكبري الذي بذل ��ه يف تتويج فريقه بك�أ�س
ال�سوي ��د �أث ��ر تغلب ��ه عل ��ى فري ��ق اي�سكيل�ستونا
يف املب ��اراة النهائي ��ة بثالثية نظيف ��ة وم�شاركته

واملحرتفني.
و�أ�صب ��ح �أحم ��د يا�س�ي�ن الالعب اخلام� ��س الذي
يغي ��ب عن ودية تون�س بعد ب�شار ر�سن وفران�س
بطر� ��س �ضياء و�أ�سام ��ة ر�شيد وريب�ي�ن �سوالقة
بداعي الإ�صابة �أو ع ��دم اجلاهزية الكاملة حيث
�أختار كاتانيت�ش بدالء عنهم يف القائمة النهائية
ملنتخبنا الوطني من العبي الدوري املمتاز لكرة
الق ��دم الذين قدم ��وا م�ستويات رفيع ��ة مع الفرق
الت ��ي دافع ��وا ع ��ن �ألوانه ��ا يف املو�س ��م الكروي
احلايل وك�سبوا ثق ��ة ال�سلوفيني يف �أن يكونوا
م ��ن الدم ��اء اجلدي ��دة الت ��ي �ست�ت�رك ب�صم ��ات
وا�ضحة مع �أ�س ��ود الرافدين برغم �أن عدد ًا منهم
�سي�شارك ��ون لأول م ��رة يف املباري ��ات الودي ��ة
الدولي ��ة املقبل ��ة وبطول ��ة غ ��رب �آ�سي ��ا التا�سعة
ليحج ��زوا مقاعد دائم ��ة يف املباري ��ات الر�سمية
اجلماهري أ�ف ��راح االنت�صار بحمل العلم العراقي با�س ��ل كوركي� ��س ال ��ذي �أر�س ��ل له تذك ��رة ال�سفر �ضم ��ن ت�صفيات ال ��دور الثاين امل ؤ�ه ��ل ملونديال
على كتفه حيث ترك االعتذار عالمات اال�ستغراب اخلا�صة ب ��ه و�إعالمه مبوعد و�صوله اىل تون�س  2022وك�أ�س �آ�سيا .2023
والده�ش ��ة ل ��دى احت ��اد الك ��رة واملدي ��ر الإداري لالن�ضم ��ام اىل جانب زمالئ ��ه الالعبني املحليني ويبحث مدرب منتخبن ��ا الوطني لكرة القدم عن

ف ��وز معنوي عل ��ى تون�س �أم ًال يف زي ��ادة ر�صيد
نق ��اط العراق يف ت�صنيف االحت ��اد الدويل لكرة
القدم املقبل املتوقع �صدوره يوم الرابع ع�شر من
�شهر حزيران القادم لكون املنتخب ال�شقيق يحتل
املركز الثام ��ن والع�شرين عاملي� � ًا ويت�صدّر قائمة
املنتخبات العربي ��ة وي�أمل احتاد الكرة �أن يكون
�أ�سود الرافدين �ضمن املنتخبات الثمانية الأوىل
اىل جان ��ب �إي ��ران والياب ��ان وكوري ��ا اجلنوبية
و�أ�سرتاليا وقط ��ر وا إلم ��ارات وال�سعودية التي
�ستك ��ون عل ��ى رئا�س ��ة املجموع ��ات الثماين يف
مرا�س ��م حف ��ل �سحب ��ة القرع ��ة الذي �سيق ��ام يوم
ال�ساب ��ع ع�ش ��ر من �شهر مت ��وز املقب ��ل بالعا�صمة
القطري ��ة الدوح ��ة ويج ّنبن ��ا املواجه ��ة معها يف
الت�صفيات الآ�سيوية امل�شرتكة و�ضمان تواجدنا
�ضم ��ن قائم ��ة املنتخبات  12الت ��ي �ست�شارك يف
مناف�سات الدور الثالث احلا�سم امل�ؤهل ملونديال
قط ��ر اىل جانب حجزه بطاقة العبور اىل بطولة
ك�أ�س �آ�سيا  2023يف ال�صني.
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"حرائق الحنطة وال�شعير" في العراق� :أبعاد الأزمة الزراعية وتداعياتها

د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة

لي�ست المرة الأولى التي يجابه
العراق فيها حرائق تلتهم م�ساحات
وا�سعة من �أرا�ضيه منها مثال حرائق
الغابات في الإقليم ال�شمالي
"كرد�ستان" التي اتلفت مايقارب من
 1.3مليون هكتار على مدى � 5أعوام.
علم ًا ب�إن هذه الم�ساحات هي جزء من
م�ساحات �أكبر بلغت  2.2مليون هكتار
دمرت على مدى  19عام ًا لي�س فقط
كنتيجة للحرائق التي يمكن �إرجاع
�أ�سبابها �إلى الظروف الطبيعية �أو �إلى
ً
عامال
ظروف كان و�سيظل االن�سان
رئي�س ًا في �إ�شعالها  .مناطق �أخرى من
حقول الغابات تمت تخلية �أجزاء
وا�سعة منها من الأ�شجار بما يعرف ب
 . Deforestationكما يمكننا القول
ب�إن عدم توفر الموازنات الكافية
لإدامة الغابات عدت من الأ�سباب
المهمة التي ترجع لتقل�ص م�ساحات
الت�شجير في �شمالي العراق.

م ��ن الأهمية مبكان الإ�ش ��ارة �إىل �أن هذه الأرقام
مت ن�ش ��رها بن ��ا ًء عل ��ى م�س ��ح �أجرت ��ه منظم ��ة
الأمم املتح ��دة للغ ��ذاء والزراع ��ة( Food and
 )Agricultural Organization FAOمن ��ذ
نهاية الت�سعينيات  .لذا من املنا�سب الإ�شارة �إىل
خارط ��ة جغرافية رقمية تخ� ��ص حجم امل�ساحات
العراقي ��ة الزراعي ��ة ن�سبة �إىل جمم ��ل الأرا�ضي
العراقي ��ة مت ن�شره ��ا م ��ن قب ��ل منظم ��ة الغ ��ذاء
والزراع ��ة التابع ��ة للأمم املتح ��دة  ) )FAOيف
عام : 2016
�أو ًال  :م�ساحة العراق  43505.2هكتار ،
ثاني� � ًا  :امل�ساح ��ة الأر�ضي ��ة الكلي ��ة للع ��راق =
 43412.8هكتار،
ثالث ًا  :م�ساحة الأر�ض الزراعية =  9300هكتار،

رابع ًا  :م�ساحة الغابات =  825هكتار ًا.
جدير باالهتمام �إىل �إنه ميكننا الت�أكيد بوجود
ظ ��روف وعوام ��ل �أخرى تق ��ع يف ظ ��ل منظومة
قانوني ��ة – بريوقراطي ��ة –جمتمعية-ثقافي ��ة-
تعليمي ��ة – العلمي ��ة  -اقت�صادية �شاملة تعد ( �إن
مل حت�سن �إدارتها) من الأ�سباب واملعطيات املهمة
التي انهكت وا�ضعفت و�ست�ضعف كثري ًا �إنتاجية
االقت�ص ��اد الزراع ��ي ب�إعتباره ج ��زء ًا حيوي ًا من
االقت�ص ��اد العراق ��ي يف مرحلت ��ه اجلدي ��دة عقب
 . 2003علم� � ًا ب� ��إن الع ��راق �سب ��ق و�أن ا�ستقطب
عل ��ى م ��ر تاريخ ��ه ال�سيا�س ��ي – االقت�ص ��ادي
املعا�صر جمموع ��ات �سكانية كبرية جد ًا �إعتمدت
يف حياته ��ا وا�ستم ��رار بقائه ��ا عل ��ى الن ��اجت
الزراعي وذل ��ك قبل ولوج ع�صر النفط والتمدن
والتحدي ��ث ال�صناعي –االقت�ص ��ادي واالزدهار
التعليمي بل وحت ��ى يف مراحل الحقة من ع�صر
الرثوة النفطية التي بد�أت عوائدها املهمة ت�صل
ملوازن ��ات الدول ��ة ويت ��م توزيعه ��ا عل ��ى خمتلف
قطاع ��ات االقت�صاد الوطني عق ��ب اخلم�سينيات
 ،ال�ستيني ��ات وال�سبعيني ��ات .لعل م ��ن املنا�سب
القول بان تقرير منظم ��ة الغذاء والزراعة للأمم
املتح ��دة للع ��ام  2013اعت�ب�ر القط ��اع الزراع ��ي
بالرغ ��م من �ضعف ��ه االنتاجي الوا�ض ��ح يقع يف
مرتب ��ة ثانية م ��ن االهتمام عق ��ب القطاع النفطي
يف دع ��م القيمة الكلي ��ة للناجت املحل ��ي ))GDP
حيث وفر ما قيمته . 5%
علم ًا ب�إن عدد �س ��كان الريف العراقي املعتمد يف
حياته اليومية على الناجت الزراعى يقارب حالي ًا
ثلث املجموع الكل ��ي ل�سكان العراق الذي جتاوز
ال 38مليون ن�سمة (علم ًا ب�إن االح�صاء ال�سنوي
املرتق ��ب مل يح ��دث بع ��د) .املو�ض ��وع الذي نحن
ب�ص ��دده يتعلق ج ��زء ًا منه بوقائع مث�ي�رة للقلق
مفاده ��ا ح�صول �سل�سل ��ة من احلرائ ��ق املفاجئة
والت ��ي ق ��د تك ��ون مفتعل ��ة (بفعل فاع ��ل) لبع�ض
حق ��ول احلنطة وال�شعري يف ع ��دد من حمافظات
�شم ��ال � ،شرق وغ ��رب العراق (نين ��وى  ،كركوك
 ،دي ��اىل و�ص�ل�اح الدين) ق ��درت م�ساحتها (وفقا
للمتح ��دث الر�سم ��ي ب ��وزارة الزراع ��ة حمي ��د
الناي ��ف) ب�ألفي دومن من �أ�ص ��ل  12مليون دومن
�إجمايل م�ساح ��ة حقول احلنطة يف العراق .رقم
كهذا ن�سبي لي� ��س م�ؤكد ًا ب�شكل دقيق حتى كتابة
املق ��ال � .إال إ�ن ��ه وبغ� ��ض النظ ��ر عن قل ��ة �أو كرب
حج ��م م�ساحة م ��ا مت حرقه م ��ن �أرا�ضي زراعية
منتجة ارجعت وزارة الزراعة العراقية ح�صول

مثل هذه الأحداث اخلطرية �إىل كونها "ممنهجة
وت�ستهدف ثروة البالد الوطنية" ت�صريح خطري
فع�ل ً�ا  ،خا�صة و�أن الوزارة ق ��د �أكدت م�سبق ًا ب�إن
الع ��راق وبالنظ ��ر ملو�س ��م الأمط ��ار �أو ال�سي ��ول
الغزي ��رة يف ربي ��ع � 2019سيتمكن من التو�صل
حلال ��ة م ��ن االكتفاء الذات ��ي من ن ��اجت حم�صول
احلنط ��ة للمرة االوىل منذ عق ��ود .علما ب�إن ذات
ال�ص ��ورة الذهني ��ة تقريب� � ًا ت�شكل ��ت يف مرحل ��ة
�سابق ��ة حول حال ��ة االكتفاء الغذائ ��ي من "طعام
اال�سم ��اك" قبل نف ��وق اال�سم ��اك� .إن اجلدية يف
التعام ��ل مع نتائ ��ج الأزمة الراهن ��ة جت�سدت من
خالل ت�صريح املتحدث الر�سمي لوزارة الزراعة
�إذ �أ�ش ��ار اىل "�أن ال�سلطات (العراقية) �ستتعامل
م ��ع منفذي ه ��ذه احلرائق ب�إعتباره ��م �إرهابيني
حتى لو كانت دوافعهم �شخ�صية �أو ث�أرية ".
يبقى ال�س� ��ؤال قائم ًا مع ذلك عن �ضرورة ت�سمية
اجله ��ات الداخلي ��ة او اخلارجي ��ة الت ��ي �أ�شارت
اليها جلن ��ة الزراعة يف الربمل ��ان العراقي كونها
تق ��ف وراء ح ��ادث احلري ��ق اخلطري .ه ��ذا ومن
هن ��ا مبكان � ،أهمي ��ة طرح الت�س ��ا�ؤل التايل  :هل
تق ��ف وراء احلاجز "م�ؤام ��رة خارجية" كما ذكر
رئي�س جلنة الزراع ��ة يف الربملان العراقي �أم �أن
املو�ض ��وع أ�خ ��ذ �سم ��ة التهوي ��ل والت�ضخيم غري
امل�ب�رر .بع�ض امل�صادر احلكومي ��ة الغري حمددة
جيدا ا�ش ��ارت �إىل �أن عددا م ��ن اجلهات االخرى
قد تك ��ون وراء مثل هذه احل ��ادث مثل داع�ش �أو
جه ��ات ملي�شياوية ع�سكرية تعم ��ل خارج �سلطة
و�أخت�صا� ��ص الدول ��ة .م ��ن االراء الالفت ��ة الت ��ي
حتت ��اج للتاكيد اي�ضا تلك التي تق ��ول ب�إن �إيران
تطم ��ح "لتمري ��ر نح ��و ملي ��ون ون�ص ��ف طن من
احلنط ��ة وال�شع�ي�ر ا إلي ��راين وبيعه ��ا للحكومة
العراقي ��ة ع�ب�ر و�سط ��اء متنفذي ��ن"� .ضم ��ن هذا
الت�ص ��ور ج ��اء �إته ��ام الربمل ��اين العراقي حممد
الكربويل "�إيران بالت ��ورط يف �إ�شعال احلرائق
الت ��ي طالت م�ساحات �شا�سعة م ��ن حقول النفط
وال�شع�ي�ر  ،يف حمافظات دي ��اىل و�صالح الدين
ونين ��وى وكركوك " .ك ��ي يكون الأم ��ر وا�ضح ًا
�أو جلي� � ًا ب�صورة الترق �إىل ال�شك البد من �إجراء
حتقيق حكومي حازم �شف ��اف و �شامل ملحا�سبة
كل م ��ن �أعت ��دى على �أرا�ض ��ي الدول ��ة و�سيادتها
الوطني ��ة او �أ�ضر مبنظومة حقوق الإن�سان دون
وج ��ه حق .جدي ��ر باالهتم ��ام �أن بع�ض مواطني
املناطق التي تعر�ضت �أرا�ضيها للحرق �أكدوا من
جهته ��م �أن لي�س لديهم خط ��وط نقل كهربائي كي

يحدث ما يعرف بالتما�س الكهربائي الذي كرثت
حول ��ه االتهامات يف الت�سب ��ب بعدد من احلرائق
االخ ��رى التي حدث ��ت يف الع ��راق � .إن تداعيات
�أحداث حرائق احلنط ��ة وال�شعري قادتنا ب�إجتاه
الرتكي ��ز عل ��ى � 3أولوي ��ات رئي�سة ملنظم ��ة الفاو
 ))FAOللتدخ ��ل "�إيجاب ًا" يف ال�ش� ��أن الزراعي
– االقت�صادي العراقي :
( )1فه ��م و تو�ضي ��ح م ��دى عالق ��ة االقت�ص ��اد -
ال�سيا�سي يف قطاع الزراعة والأمن الغذائي.
( )2بناءوتطوير قط ��اع امل�شروعات اال�سثمارية
للتنمية الزراعية.
(  ) 3القي ��ام بجمل ��ة �أعم ��ال �أو جه ��ود :هدفه ��ا
املعل ��ن توف�ي�ر امل�ساع ��دة التقنية ،تقيي ��م العمل
وفقا ملقايي�س حمددة ،وتقدمي االر�شاد للقطاعات
الزراعية املختلفة ب�ضمنها الثانوية حيث تتفاعل
وتتداخ ��ل التخ�ص�ص ��ات حتت مظل ��ة خرباء من
منظم ��ة الغ ��ذاء والزراعة يتول ��ون مهمة تقدمي
الن�صح وبناء القدرات .capacity building
الأم ��ر ال ��ذي يج ��ب مالحظت ��ه ه ��و �أن التنمي ��ة
الزراعية يف العراق يف املدى الق�صري على الأقل
مرتبطة بكيفية و�سرع ��ة مواجهة الرتكة الثقيلة
ملعاناة ال�سكان ومنه ��ا على �سبيل املثال م�ستقبل
�أولئ ��ك الذي ��ن رزح ��وا حتت ن�ي�ر داع� ��ش لفرتة
طويل ��ة ن�سبي ��ا وا�ضح ��وا م ��ن الفئ ��ات النازحة
مم ��ا ي�ستوجب توف ��ر الإدارة اجلي ��دة الكفوءةة
� ،أي �ض ��رورة �أن يتح�س ��ن الأداء الر�سم ��ي
"احلكوم ��ي" ب�صورة م�ضطردة لعالج خمتلف
االمرا�ض االجتماعية –– االقت�صادية والبيئية
وال�سيا�سي ��ة .املعادل ��ة ال�سرتاتيجي ��ة التي نرنو
�إليها يجب �أن تعتمد على حتقيق املكا�سب املادية
مرتافق ��ة م ��ع �إرتف ��اع مه ��م يف من�س ��وب الروح
املعنوية للفالحني �أو املزارعني وكل من له يد يف
بناء وا�ستعادة القط ��اع الزراعي مل�ستواه اجليد
يف ف�ت�رات �سابق ��ة مقارن ��ة بغ�ي�ره م ��ن قطاعات
الدول ��ة الأخ ��رى  :ال�صناع ��ي واخلدمي وغريه.
اكرث من ذلك يفرت� ��ض ان تتمحور ال�سرتاتيجية
االقت�صادي ��ة اجلدي ��دة للع ��راق ح ��ول �إقام ��ة
توازن ��ات وعالق ��ات جيو�سيا�سي ��ة – �إقت�صادية
جدي ��ة وجدي ��دة قائم ��ة عل ��ى امل�صال ��ح املتبادلة
واملتوازنة بني العراق ودول اجلوار.
جدي ��ر باالهتم ��ام �أي�ض� � ًا �ض ��رورة ت�أكيد �صحة
املث ��ل ال�شعب ��ي القائل " :اللي مايع ��رف تدابريه
حنطته ت� ��آكل �شع�ي�ره" .من هنا �أهمي ��ة الركون
�إىل التخطي ��ط ال�سرتاتيج ��ي –الإداري الناجح

لتف ��ادي ف�ش ��ل الإدارات الزراعي ��ة املتعاقب ��ة م ��ا
ي�ستدع ��ي ت�شجي ��ع كل فر� ��ص و�أدوات التعاون
والتن�سي ��ق ب�ي�ن فرق ��اء العملي ��ة الزراعية داخل
وخارج الع ��راق بهدف إ�جن ��از متطلبات التنمية
الزراعي ��ة ال�شامل ��ة الت ��ي م ��ن جمل ��ة جوانبه ��ا
مايل ��ي  :توف ��ر �شب ��كات وا�سع ��ة وكافي ��ة للمياه
م ��ن خالل ا�ستخدام أ�ح ��دث التقنيات التي هدفها
خدمة االنت ��اج الزراعي وتو�سعت ��ه وبناء �شبكة
�س ��دود جدي ��دة لتنظيم وخ ��زن املي ��اه من خالل
تلبي ��ة احلاج ��ة املرتفعة للمي ��اه (�س ��وا ًء لل�شرب
ولال�ستخ ��دام الداخل ��ي) ل ��كل مواط ��ن ومقي ��م
على �أر� ��ض العراق �أخذ ًا باالعتب ��ار �أي�ض ًا تنامي
م�س�ألة التغي�ي�ر املناخي حيث ت�صاعد ت درجات
احل ��رارة �إىل ح ��دود غ�ي�ر م�سبوق ��ة وم ��ا يعنيه
ذلك م ��ن ف�ت�رات طويلة ن�سبي� � ًا �ساده ��ا اجلفاف
�أو الت�صح ��ر منعك�س ��ة �سلب ��ا ب�ص ��ورة �سلبي ��ة
على تنمي ��ة عي�ش االن�سان وعل ��ى م�سار التغذية
ال�صحي ��ة املتوازنة للب�شر .كم ��ا �أن م�س�ألة �إعداد
ممن هاج ��روا �أو�سيهاج ��رون م�ستقبال مناطقهم
اال�صلي ��ة باعتبارها "مناطق ط ��اردة" لوجودهم
مل يت ��م بع ��د حله ��ا ب�ش ��كل منا�س ��ب وقاط ��ع م ��ن
خ�ل�ال ت�أهيله ��ا جم ��دد ًا (خا�صة عق ��ب االنت�صار
عل ��ى داع�ش) �أو كونها تع ��د مناطق مهملة ن�سبي ًا
لأ�سب ��اب متع ��ددة منه ��ا ت� ��آكل الرتب ��ة اخل�صب ��ة
وزيادة ملوح ��ة االرا�ضي كنتيجة لعدم ا�ستثمار
الوقت املنا�س ��ب ول�سوء الإدارة امل�ستمر ما �أدى
�إىل مزي ��د م ��ن ح ��االت الهج ��رة م ��ن الري ��ف �إىل
املدين ��ة �أي اىل مناط ��ق عمل و�سك ��ن �أخرى تعد
�أكرث منا�سبة �أو مالئمة .
امل�س�أل ��ة �إذن الزل ��ت غ�ي�ر متيق ��ن منه ��ا وتنتظر
عناي ��ة فائق ��ة به ��ا �إ�ضاف ��ة �إىل تعزي ��ز احلماي ��ة
احلكومية امل�ستدام ��ة .من منظور مكمل البد من
توفر درا�سة �أو درا�سات و�أبحاث معمقة تو�ضح
طبيع ��ة العالقات املتبادل ��ة املتفاعلة بني خمتلف
الأبع ��اد الأمني ��ة – ال�سيا�سي ��ة  -االقت�صادية –
املجتمعي ��ة والبيئي ��ة .م ��ن ال�ض ��روري �إذن �أن
تعم ��د تعم ��د احلكوم ��ة املركزي ��ة "االحتادي ��ة"
�إىل االف�ص ��اح والك�ش ��ف الر�سم ��ي ع ��ن احلقائق
املتواف ��رة حت ��ى الآن ب�ص ��ورة علمي ��ة و�سريعة
ن�سبي ًا م ��ن خالل متابعة و�سائل االعالم احلديث
وتوافقا م ��ع خدمة �شبكة التوا�ص ��ل االجتماعي
ع ��ن كل مايرتدد م ��ن �أحداث �س ��وا ًء �أكانت داخل
�أو خ ��ارج نط ��اق البع ��د الأمني -ال�سي ��ادي منع ًا
لتك ��رار �أزمات الغذاء – املي ��اه والبيئة ال�صحية

النظيف ��ة اخلالي ��ة م ��ن كل �أن ��واع التل ��وث� .إن
حمل ��ة ت�شجري لع ��راق �أخ�ضر تع ��د من احلمالت
االيجابي ��ة بيئي� � ًا الت ��ي (�إن نفذت بح ��ق) هدفها
�إنعا� ��ش م�ساحات وا�سعة من االرا�ضي الزراعية
وتقلي� ��ص امل�ساحات الوا�سعة املعر�ضة للت�صحر
�أوللتغي�ي�ر املناخ ��ي املتوات ��ر وال ��ذي نت ��ج عنها
مزيد ًا م ��ن العوا�صف الرملي ��ة والغبارية .حملة
�أعلن عنها وزير الزراعة اال�ستاذ �صالح احل�سني
يف  2019/3/20يف م ��ا يع ��رف مبب ��ادرة البنك
املرك ��زي العراقي لدعم ال ��وزارة من خالل تنفيذ
حم�ل�ات ت�شج�ي�ر وا�سع ��ة النط ��اق يف بغ ��داد
واملحافظ ��ات ملكافح ��ة الت�صح ��ر حي ��ث تت�ضمن
املبادرة "�إنت ��اج وزراعة)  (200000مئتي �ألف
�شجرة".
�إن حم�ل�ات كه ��ذه يعتم ��د مق ��دار جناحه ��ا على
م ��ا توفر م ��ن جدي ��ة يف �أداء امل�س�ؤولية الوطنية
التي من املفرت�ض �أن تغطي كافة اجلهات املعنية
خا�صة تلك التي يعهد �إليها �إزالة �أو تقلي�ص �آثار
االزمة الزراعية املتفاقم ��ة �إن�سانيا ما ي�ستوجب
توفر كل ال�سبل والطرق املنا�سبة لتعزيز القطاع
الزراعي ال ��ذي يعاين من �ضعف �شديد يف بنيته
وهيكل ��ه الداخلي ما ي�سمح بوج ��ود معادلة غري
متوازنة بني حماية م�صالح املزارعني العراقيني
من جه ��ة و�إقامة عالقات تعاون وتن�سيق متبادل
م�ش�ت�رك مع دول اجلوار من جه ��ة �أخرى يف كل
ما يتعل ��ق بال�ش�أن الزراعي ا�ست�ي�راد ًا وت�صدير ًا
وذل ��ك تبديد ًا للهم ��وم وتقلي�ص ًا حلج ��م ال�شكوك
املتبادل ��ة ب�ي�ن الع ��راق وجريان ��ه ح ��ول تب ��ادل
امل�صال ��ح ب�ص ��ورة متوازن ��ة دون �أن حت ��دث
�ض ��رر ًا مل�صالح العراق الزراعي ��ة – االقت�صادية
من خالل فق ��دان التخطي ��ط ال�سرتاتيجي املبكر
واملنا�سب ما ي�ستدعي تا�سي�س منظومة التعاون
والتن�سي ��ق امل�ش�ت�رك ب�ي�ن خمتل ��ف امل�ؤ�س�س ��ات
وال ��وزارات املعني ��ة وطني ��ا بال�ش� ��أن امل ��دين-
ال�سيا�س ��ي واالقت�ص ��ادي الكل ��ي � .إن حتقي ��ق
التنمي ��ة االن�ساني ��ة يف ظ ��ل مقايي� ��س العدال ��ة
االجتماعي ��ة و حك ��م القان ��ون �سي�سم ��ح �أي�ض� � ًا
بت�ضيي ��ق الفج ��وة املت�سع ��ة بني فئ ��ات و�شرائح
املجتم ��ع العراق ��ي طبقي ًا � -إقت�صادي� � ًا مع حتقق
حت�س ��ن حيوي يف نوعية احلياة للفرد العراقي.
�إن تواف ��ر اخلي ��ارات والفر�ص املنا�سب ��ة لتنمية
القط ��اع الزراع ��ي كما ونوع� � ًا �سيحد كث�ي�ر ًا من
�أي �إخت�ل�االت �أوتدخالت ت� ��ؤدي لتكرار حوادث
احلرائق  ،ربي احفظ بلدنا �آمن ًا.

نافذة من موسكو

العراق بني التوترات الإقليمية و�صحوة داع�ش
ما يزال الو�ضع يف العراق �صعب ًا ،فعلى الرغم
م ��ن اجله ��ود الت ��ي تبذله ��ا احلكوم ��ة ل�ضمان
الأمن ،ف�إن العدي ��د من العراقيني ي�شككون يف
فعالي ��ة التدابري التي اتخذته ��ا ال�سلطات .ومل
تتوق ��ف الهجم ��ات الت ��ي ي�شنه ��ا االرهابيون،
الذي ��ن يعتربون �أنف�سهم م ��ن �أن�صار ما ي�سمى
ب "الدول ��ة الإ�سالمي ��ة" ،ويرتكب ��ون يف
مناط ��ق خمتلفة من البالد العدي ��د من عمليات
ال�سطو واالختطاف ،وقتل امل�س�ؤولني و�أفراد
ال�شرطة ،وت�ستمر التناق�ضات واخلالفات بني
ممثلي الأدي ��ان والأعراق ،وتخ�ش ��ى الأقليات
القومية الت ��ي تعي�ش يف اجل ��زء ال�شمايل من
العراق من العودة �إىل ديارها.
و عل ��ى ال�صعي ��د اخلارج ��ي ،تتمث ��ل املهم ��ة
الرئي�سي ��ة للنخب ��ة ال�سيا�سي ��ة يف الع ��راق
يف ه ��ذه املرحل ��ة يف من ��ع حت ��ول ه ��ذا البل ��د
ال�ش ��رق �أو�سط ��ي� ،إىل �ساحة ن ��زاع بني �إيران
والوالي ��ات املتح ��دة .و�أ�صبحت بغ ��داد تدرك
�إن مفت ��اح النجاح هو ا�ستع ��ادة اقت�صاد البلد
املدم ��ر ،بالتعاون م ��ع جميع ج�ي�ران العراق،
مب ��ا يف ذلك �إيران يف .الوق ��ت نف�سه ي�ستخدم
الأمريكي ��ون اخلالف ��ات ب�ي�ن ال�سيا�سي�ي�ن
العراقي�ي�ن م ��ن �أج ��ل �إ�ضع ��اف املواق ��ف
الإيراني ��ة يف هذا البلد ،ومنعه ��ا من ال�شراكة
ال�سرتاتيجي ��ة م ��ع طهران .ويف ه ��ذا ال�صدد،
يتم ا�ستخ ��دام ا�ستياء جزء من النخبة ال�سنية

من الهيمنة الإيرانية ومواقف احل�شد ال�شعبي
املت�شددة يف ال�سيا�سة ،واالقت�صاد يف العراق،
وعوامل �أخرى.
وعل ��ى ال�صعي ��د الداخلي ،بالرغ ��م من هزمية
داع� ��ش ،م ��ا ت ��زال املنظم ��ة الت ��ي "تتاج ��ر"
بالإ�س�ل�ام تن�شط يف العراق على نحو متزايد،
وبد�أت املناطق الآمنة وعا�صمة البالد تتعر�ض
للهج ��وم .وعلى ما يبدو ،به ��ذه الطريقة تروم
داع� ��ش ،ال ��رد عل ��ى الأعم ��ال وا�سع ��ة النطاق
الت ��ي تق ��وم بها ق ��وات الأم ��ن واجلي�ش .ويف
الوق ��ت نف�س ��ه ،على ما يب ��دو ،مل تدخل داع�ش
جتديدات عل ��ى منطلقاته ��ا النظري ��ة البالية،
وال تزال �أفكار �إحياء "اخلالفة" جذابة لبع�ض
العراقيني.
وانطالق ًا من االت�صاالت الدولية التي �أجراها
الرئي�س بره ��م �صالح ورئي�س ال ��وزراء عادل
عب ��د امله ��دي ،ن�ستنت ��ج �إن بغ ��داد باتت تدرك
جيدًا� ،أن الن�صر عل ��ى داع�ش و�أيديولوجيتها
ال ميكن حتقيقهما بالق ��وة الع�سكرية وحدها.
و�إن مفت ��اح النجاح هو ا�ستعادة اقت�صاد البلد
املدمر ،مبا يف ذلك بالتعاون مع جميع جريان
العراق  ،مبا يف ذلك �إيران.
و�شه ��د الع ��راق �أ�سلوب� � ًا جدي ��د ًا م ��ن �أعم ��ال
التخريب اخلط�ي�رة ،متثل ب�إ�شع ��ال احلرائق
يف حمافظات كركوك ونينوى و�صالح الدين،
ويف دياىل ح�صدت احلرائق مئات الهكتارات

من احلق ��ول املزروعة بالقمح وال�شعري .وهذا
م ��ن عم ��ل داع� ��ش .ووف ًق ��ا لل�س ��كان املحليني،
يدخل امل�سلحون الق ��رى ويجمعون اخلاوات
م ��ن الفالح�ي�ن .ويطل ��ب امل�سلح ��ون ،م ��ن كل
ح�ص ��ادة تعم ��ل يف احلقل �أربع ��ة �آالف دوالر،
ّ
�أم ��ا �أولئ ��ك الذين ال ي�ستطيع ��ون دفع االبتزاز
ال ��ذي يفر�ضه قطاع الط ��رق ،فتٌحرق حقولهم.
وي�شن الإرهابيون الهجمات على حقول .ففي
� 22آي ��ار هاجموا حقل العا� ��ص �شرق تكريت.
ومتكن ��ت ق ��وات الأم ��ن م ��ن �صده ��ا .ووف ًق ��ا
ملعطيات للجي�ش العراق ��ي ،مني كال اجلانبني
باخل�سائر.
و ُيخي ��م القل ��ق عل ��ى الو�ض ��ع يف العا�صم ��ة
العراقي ��ة ،حي ��ث كان حتى وق ��ت قريب هادئ
ن�سبي ًا� ،إذا كن ��ت ت�ستطيع �أن ت�سميه بالهدوء.
ووق ��ع يف � 11آيار �أول انفج ��ار جلهاز متفجر
ي ��دوي ال�صن ��ع يف �شم ��ال �شرق ��ي بغ ��داد.
و�أحبط ��ت ق ��وات الأم ��ن يف االثن�ي�ن املا�ض ��ي
�سي ��ارة مفخخ ��ة يف بغ ��داد م ��ن االنفج ��ار.
حاول تنفي ��ذه مقاتلو داع�ش .وهذه لي�ست كل
احلوادث يف املدينة خالل ال�شهر املا�ضي ،فقد
تعر�ضت �سيارة حكومي ��ة يف � 17آيار لإطالق
الن ��ار .و�أ�صي ��ب م�س� ��ؤول م ��ن وزارة الإعمار
والإ�س ��كان .وانفج ��ر �ص ��اروخ يف "املنطق ��ة
اخل�ض ��راء" ببغداد يف � 19آي ��ار ،حيث توجد
من�ش�آت �أجنبي ��ة وحكومية .و�سقط ال�صاروخ

د .فالح الحمـراني

يف املنطق ��ة التي تقع فيها ال�سفارة الأمريكية.
وكان ��ت القذيفة قد أُ�طلقت م ��ن اجلزء ال�شرقي
م ��ن املدين ��ة .و�أعلنت جمموعة غ�ي�ر معروفة
�ساب ًقا ا�سمها "عملي ��ات ال�شهيد علي من�صور"
م�س�ؤوليتها عن احلادث.
جغرافي ��ة الأعمال الإرهابي ��ة متتد على �أجزاء
وا�سعة م ��ن البالد فف ��ي املو�ص ��ل ،وقعت عدة
هجم ��ات �إرهابي ��ة يف �آن واح ��د .وا�ستخدمت
يف كل م ��رة ،العب ��وات النا�سف ��ة املثبت ��ة عل ��ى
املركب ��ات  -الدراجات الناري ��ة �أو ال�سيارات.
و يف  15و � 16آي ��ار قت ��ل اجلهادي ��ون يف
كرك ��وك خ�ل�ال حادث�ي�ن منف�صل�ي�ن �سبع ��ة من
منت�سب ��ي قوات الأمن العراقية .ويف � 19آيار،
وانفجرت يف حمافظة دياىل عبوة نا�سفة على
جان ��ب الطري ��ق ،بالق ��رب من مدين ��ة بلدروز،
مم ��ا �أ�سفر عن مقتل �سبع ��ة �أ�شخا�ص و�إ�صابة
� 26آخري ��ن .ويف الي ��وم الت ��ايل ،مت تفعي ��ل
عب ��وة نا�سفة على جان ��ب الطريق يف حمافظة
نين ��وى ،جنوب تلعف ��ر .وتويف م ��دين واحد
وج ��رح ثالثة .ويف � 22آي ��ار ،تعر�ض ال�سكان
املحليون لهج ��وم بقذائف الهاون يف حمافظة
دي ��اىل .مت �إطالق �سراحه ��م يف  13دقيقة .يف
نف� ��س الي ��وم  ،هاجم م�سلحو داع� ��ش ال�شرطة
يف حمافظ ��ة �صالح الدين .ونتيجة لذلك ُ ،قتل
�شرطي و�أ�صيب خم�سة �آخرون .يف � 28أيار ،
وقع هجوم �إرهابي �آخر يف مدينة يف حمافظة

الأنب ��ار  -مت تفجري �سيارة مفخخة .تقريب ًا كل
�أ�سب ��وع من �شهر �أيار ،وقعت هجمات �إرهابية
يف العراق.
وتقع االنفجارات يف معظم الأحيان يف �أماكن
مزدحم ��ة ،لك ��ي ي�سق ��ط أ�ك�ب�ر ع ��دد ممكن من
ال�ضحاي ��ا بني ال�سكان .ويت ��م تثبيت العبوات
النا�سف ��ة يف الأ�س ��واق وحمط ��ات احلافالت،
وعل ��ى الط ��رق امل�ؤدي ��ة �إىل حق ��ول الفالحني.
وه ��دف اجلهاديني هو بث الذعر و�إعادة ت�أكيد
�أنف�سهم.
�أن ق ��رار الوالي ��ات املتحدة القا�ض ��ي بتقلي�ص
ع ��دد موظفي بعثته ��ا الدبلوما�سية يف العراق
�أ�صب ��ح �أي�ض� � ًا عام�ل ً�ا يف ت�أجي ��ج التوت ��ر يف
الب�ل�اد .وقام ��ت �شرك ��ة نف ��ط �إك�س ��ون موبيل
ب�إجالء موظفيها من حقل غرب القرنة .و�صرح
ر�سمي� � ًا �أن هذه اخلطوة قد اتخذت على �ضوء
التهدي ��دات املتزاي ��دة للمواطن�ي�ن الأمريكيني
يف العراق .و�أو�صت وزارة خارجية البحرين
مواطنيها مبغ ��ادرة العراق فور ًا .وال ي�ستبعد
�أن ه ��ذه اخلط ��وة ج ��اءت ب�سب ��ب اخل�شية من
ن�شوب نزاع ع�سكري مع �إيران.
يف ه ��ذه الأثناء  ،تبح ��ث ال�سلط ��ات العراقية
ع ��ن �أموال لبناء �سجن جدي ��د ملقاتلي داع�ش ،
الذين من املفرت� ��ض �أن ت�سلمهم قوات �سوريا ـ_____________
الدميقراطية للحكومة العراقية ،ويبلغ عددهم •اعتم ��دت امل ��ادة عل ��ى م ��واد ن�ش ��رت يف و�س ��ائل
ح ��وايل � 1000شخ� ��ص ،وجت ��ري عملي ��ات الإعالم الرو�سية

ملكافح ��ة الإره ��اب يف عدة مناطق م ��ن البالد.
وتع�ي�ن على القوات امل�سلح ��ة ا�ستخدام �سالح
اجل ��و يف حمافظت ��ي �صالح الدي ��ن والأنبار.
و�أنزل ��ت ال�ضربات يف مالجئ �إرهابية جمهزة
يف مناطق ي�صعب الو�صول �إليها  ،مبا يف ذلك
املناطق اجلبلي ��ة .و�أثناء عملي ��ات البحث يف
حمافظ ��ة دي ��اىل ،مت �إلق ��اء القب� ��ض على ثالثة
من قادة داع�ش رفيعي امل�ستوى ،الذين �شغلوا
منا�صب قيادية يف حمافظة دياىل.
يف الوق ��ت نف�سه تنظر املحاك ��م يف عجلة من
�أمره ��ا بق�ضايا �أع�ضاء داع� ��ش الذين �سلمتهم
ف�صائل الدفاع الذاتي ال�سورية للعراق ونقلتهم
�إىل بغ ��داد ،ومت احتجازهم �أثن ��اء العملية يف
حمافظ ��ة دير ال ��زور .من بينه ��م مواطنني من
دول �أجنبي ��ة .عل ��ى وج ��ه اخل�صو� ��ص ،جرت
�إدانة  6مواطنني فرن�سيني من بني � 12إرهابي ًا،
ا�ستلمه ��م الع ��راق  .وحك ��م عليه ��م بالإع ��دام
�شنق� � ًا .ولديه ��م  30يوم� � ًا لال�ستئن ��اف .لكن ال
توجد فر� ��ص كثرية للبقاء على قيد احلياة من
املدان�ي�ن  -وتقول ال�سلط ��ات الفرن�سية �إنه من
ال�ضروري حماكمة الإرهابيني حيثما ارتكبوا
جرائم .ويف الواقع� ،إن باري�س تخلت عنهم.
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ق�صة مدينة النحا�س
نتعرف في ّ
ّ
لفوزي كريم ،على �سبب �آخر من
�أ�سباب الآغتراب ،وفي الوقت
نف�سه،
نتعرف على نف�سية بطل
ّ
الق�صة ال�شرقي ،من خالل تجربة
ّ
جن�سية.
الق�صة ،كما ر�أى توما�س
ر�أى راوية
ّ
كاراليل من قبل� ،أنّ "روح الما�ضي
برمته �إ ّنما يكمن في الكتب".
ّ

تبد�أ الق�صة كالتايل" :تو ّقفت ،و�أنا �أت�صفح كتاب
مروج الذه ��ب ،للم�سعودي ،عن ��د حديث "مدينة
النحا�س""...و�إ ّنه ��ا مدين ��ة كل بنائه ��ا نحا� ��س
ن�صي،
ب�صح ��راء �سجلما�سة ،ظفر بها مو�سى بن رْ
يف غزوت ��ه �إىل املغ ��رب ،وانه ��ا مغلق ��ة الأبواب،
و�أن ال�صاع ��د �إليها �إذا �أ�شرف على احلائط �ص ّفق
ورمى
بنف�سه فال يرجع �إليها �آخر الدهر".
الق�صة وزاد من
هذا الغمو�ض العجيب �ش ّد راوية ّ
�أوار ف�ضول ��ه .يقول الراوية":مم ��ا �أثار ده�شتي
ح ّق� � ًا � ّأن ورود اخل�ب�ر دون �إ�ش ��ارات و�ش ��روح
يف الهام� ��ش ق ��د خ ّلف لديّ �شيئ ًا م ��ن خيبة الأمل

واملرارة".
الق�ص ��ة� ،إىل كتابة ر�سالة
دف ��ع الف�ضول براوي ��ة ّ
�آ�ستف�سارية� ،إىل حم ّق ��ق الكتاب بالقاهرة ،ولكنْ
م ��ا م ��ن جواب .بع ��د �سنني ،تقع يف ي ��ده "طبعة
حجري ��ة من مروج الذهب"ُ ،ط ِبعتْ ب�أ�صبهان� ،إ ّال
�أ ّنها زادتْ من حريته .كيف؟ "ومن �أعجب ما وقع
يل و أ�ن ��ا �أبحث متلهف ًا ،عن ن� �ّ�ص مدينة النحا�س
ب�ي�ن ال�سط ��ور� ،أنن ��ي وج ��دتُ اخل�ب�ر ،ق ��د �أُتلف
بر ّمت ��ه ،خم ّلف� � ًا �شتات ًا من احل ��روف هنا وهناك.
�أوقفن ��ي هذا الأمر كثري ًا و�أ�ضفى يف داخلي على
اخلرب بعد ًا جديد ًا".
بهذه اخليبات املتواليات ،يكون امل�ؤلف ،قد �أخذ
زم ��ام قارئه ب إ�ح ��كام .من ناحية أ�خ ��رى ،ال ب ّد �أن
الق�صة ال
يك ��ون القارئ قد �آعتق ��د الآنّ � ،أن بط ��ل ّ
عالقة ل ��ه باحلا�ض ��ر وال بامل�ستقب ��ل ،وبالتايل ال
عالقة له بال�سيا�سة� .أك�ث�ر من ذلك ف� ّإن جغرافيته
املحدودة يف التجوال يف زقاق حم ّلته ال�صغرية،
وهام�شية تل ��ك املح ّلة ال�صغ�ي�رة "على نهر دجلة
�زال زماين
يف جان ��ب الك ��رخ" ،تدل�ل�ان على �آنع � ٍ
وم ��كاين يف �آن واح ��د .مع ذلك كان ��ت ثمّة عيون
تراقبه.
الق�صة لآن�صرافه الك ّلي
التمهيد الذي قدّمه راوية ّ
خا�صة ج� � ّد ًا ،يجعل تلك العيون
مل� أس�ل ��ة ت�أريخية ّ
املرت�صدة ،على � ُأ�شدّها تط ّف ًال .ما �س ّرها؟
ّ
عل ��ى حني غ� � ّرةّ ،
تف�شت يف البل ��د ،فل�سفة جديدة
�":إذا مل تك ��نْ م ّن ��ا ف أ�ن ��ت علين ��ا" .تغ�ّي رّ �إيق ��اع
املح ّل ��ة ،و�شرع احلزبيون يطرق ��ون الأبواب يف
�أيّ وق ��ت ي�شا�ؤون .لكنْ كيف التوفيق بني راوي ٍة
وربا العابث ،عن مدينة
ّ
لق�صة وبحثه الد�ؤوب ،مّ
النحا�س ،وبني �سلطة مرتابة ،يف ّ
كل معرفة غري
معرفتها .مغادرة البلد ّ
حل.
عن ��د ه ��ذا التوقي ��ت تظه ��ر اال ّم وك�أ ّنه ��ا اجل ��ذر
الأ�سا�س ��ي الذي تركه الراوي ��ة وراءه .حتى الأ ّم
 -ياللعج ��ب وم ��ا من عج ��ب – حت � ّ�ث �آبنها على

الرحيل.
يق ��ول الراوية ":يف يوم ال�سف ��ر الذي كان �شديد
التك ّتم وال�س ّري ��ة �آحتفظتُ بالطبعة احلجرية من
"مروج الذهب" بني طيّات الثياب يف احلقيبة،
وك�أنن ��ي �أُودِعُ دواء للط ��وارئ ،وغ ��ادرتُ املنزل
فجر ًا".
مل ��اذا أ�خ ��ذ مع ��ه "م ��روج الذه ��ب" وه ��و ال ��ذي
وج ��د خ�ب�ر املدين ��ة النحا�سي ��ة ،يف تل ��ك الطبعة
احلجرية"،ق ��د أُ� ْت ِل � َ�ف بر ّمت ��ه خم ّلف� � ًا �شتات� � ًا م ��ن
احل ��روف هنا وهناك" .هل هو الت�شبث باملا�ضي
ولو كان مطمو�س ًا؟
الق�ص ��ة ،ن�صادف الراوية،
يف الق�س ��م الثاين من ّ
عام�ل ً�ا يغ�س ��ل ال�صح ��ون يف مطعم �إيط ��ايل ،مع
�شا ّب ��ة �إيطالي ��ة� ،آ�ستدرجهم ��ا اجله ��د امل�ش�ت�رك
"�إىل تبادل الآهات ال�صغرية والهموم ال�صغرية
والآالم ال�صغرية ث ّم الآتفاق على ال�سكن يف غرف ٍة
بعيدة".
يب ��دو � ّأن كلم ��ة "بعي ��دة" ،موا�صلة لتل ��ك الروح
الآنعزالي ��ة التي ورثها عن حم ّلته ببغداد .كما � ّأن

"ال�صغرية" التي تكررت ثالث م ّرات ،تفيد �أوّ ًال
عل ��ى حميمية الألفة ب�ي�ن الآثنني ،كما �أنها توحي
ب�أن ه� � ّم الراوي ��ة �أكرب ،لأ ّن ��ه من�ص ��رف كلية �إىل
مدينة النحا�سّ .
كل �شئ عدا ذلك طفيف.
ك�شف ��ت جتربت ��ه احل�سية م ��ع الفت ��اة الإيطالية،
ع ��ن جوع ��ه الطوي ��ل ،.وع ��ن غرارته".فاللم�سة
املرتددة" ،و"ه�سرتيا احلركة الفزعة" ،والقب�ض
عل ��ى النهد ْي ��ن" و"واالن�ص ��راف كال�س ��ارق �إىل
م ��ا ب�ي�ن الفخذ ْي ��ن" و"واالنطف ��اءات العاجل ��ة"
ت ��د ّل ك ّلها عل ��ى عمليات مت�شنج ��ة ال تبلغ ذروتها
بالتطوّ ر والنموّ ".
الغري ��ب �أن تلك الت�شنج ��ات مل ترثْ يف تلك الفتاة
الإيطالي ��ة إ� ّال احلنان �":آحت�ضنتْ ر�أ�سي و�ضمّته
�إىل �صدرها ،ف�أيقظتْ بي طفولة من �سبات طويل
�آ�ستعدتُ بها مل�سات �أمّي البعيدة".
به ��ذه الو�سيل ��ة الالمبا�ش ��رة ،تكون ه ��ذه الفتاة
الأجنبي ��ة ،ق ��د �أرجعت ��ه �إىل ما�ضي ��ه �أوّ ًال ،و�إىل
حنان �أمّه املتم ّثل باللم�سات� ،أي ال وجود لنزوة،
�أو مل تكنْ هي املق�صودة من اجلن�س� .سعادته هنا

الذاكرة ال ُم َم ّرنة على ال�سخرية ..في رواية (النبيذة) لأنعام كجه جي
د .نادية هناوي

في �أغلب الأعمال الروائية
للكاتبة العراقية �أنعام كجه جي،
هناك ارتياد لمنطقة الهوية
بو�صفها رهان ًا �سردي ًا ،يرادُ منه
ُ
يتبعثر
االنتماء الذي
الك�شف عن
ِ
ُ
مت�شظي ًا بين مكانين� :أحدهما
الوطن /الأ�صل ،والآخر المنفى/
البديل.
وهذه المراهنة هي التي تحيد
بروايات كجه جي عن �أن تكون
نوع ًا �أدبي ًا �إلى �أن تكون نوع ًا
فوق االنواع �أو جن�س ًا متقدم ًا
كتركيبة رفيعةَ
على الأجنا�س،
ٍ
وكتابة تجتمع فيها
ال�صيغة،
ٍ
المت�ضادات من قبيل الب�ساطة
والتعقيد ،اله�شا�شة والمتانة،
التعقل والجنون ،الغنى والخواء،
الو�ضوح وااللتبا�س.

�إن الرواي ��ة عن ��د كج ��ه جي ه ��ي احلياة يف
يومياته ��ا ودوام ��ة روتينه ��ا ال ��ذي ينبغ ��ي
ُ
التعاي�ش مع ��ه با�ستمرار.
عل ��ى ال�شخ�صي ��ة
وال يعن ��ي اهتمام الكاتبة مبو�ضوعة الهوية
خط كتاب ��ي ،يجع ��ل رواياتها
ارتكان� � ًا عن ��د ٍ
كاحلفي ��دة االمريكي ��ة والنبي ��ذة ،ت�س�ي�ر
عل ��ى ذات املن ��وال يف التعب�ي�ر ع ��ن الهوية،
و�إمنا ه ��ي ذاتُ خط ��وط ٍ متج ��ددةٍ  ،تفاجئنا
ُ
توظيف ال�سخرية
بتوظيفات خمتلف ٍة ،ومنها
ٍ
التي تند� � ُ�س يف ت�ضاعيف رواية ( النبيذة )
خملخل ًة الر�ؤية الواقعية اجلادة بالتنا�صات
ال�شعبي ��ة الت ��ي تقل ��ب الرواية �إىل م ��ا ي�شبه
البارودي ��ا الت ��ي هي عند منظ ��ري الأجنا�س
الأدبي ��ة تق ��ع يف درج ��ة ثاني ��ة بع ��د الرواية
الواقعي ��ة .وم ��ا كان متاح ًا له ��ذا التحول من
الرواي ��ة الواقعي ��ة �إىل البارودي ��ا الهزلي ��ة
ال�ساخ ��رة �أن يكون ،لوال �أ ّنه �سمة من �سمات
�ات ال�شتات الت ��ي فيها تك ��ون �أحادية
�سردي � ِ
االنتماء وب ��ا ًال ومر�ض ًا ،بينم ��ا يغدو التعدد
يف االنتماء ا�ستقرار ًا وتعافي ًا.
ويتخ ��ذ التنابذ يف رواي ��ة( النبيذة ) �صيغة
الذكري ��ات واالعرتاف ��ات ب�ضم�ي�ر املتكل ��م
كطري ��ق �سالك ��ة للتعب�ي�ر ع ��ن الهوي ��ة يف
ت�شظيها ون�ستولوجي ��ا التعبري عنها� ،سواء
يف الغو� ��ص يف �أعماق النف�س االن�سانية �أو
يف مواجهة الواقع املعي�ش الذي هو مو�ضع
اته ��ام وا�ستخفاف و�إدانة؛ نظ ��ر ًا ملا فيه من
قي ��م الوه ��م واخلداع الت ��ي حر� ��ص الكاتب
الواقعي دائم ًا على التعبري عليها.

وب�سب ��ب ال�سخرية يغ ��دو احل ��دث ال�سردي
ممهور ًا بني حكاية تري ��د من ال�شخ�صية نبذ
انتمائه ��ا للما�ض ��ي؛ وب�ي�ن حمك ��ي يريد من
ال�شخ�صية التم�س ��ك بذاكرة حية ال ت�ستغني
عن هويتها ب�شتى الو�سائل ،ومنها ا�ستعمال
اللهج ��ة الدارجة باملثل العام ��ي �أو باالغاين
ال�شعبي ��ة �أو بالط ��رف املبتذل ��ة ،رغب ��ة يف
نوع من االنتماء.
توكيد ٍ
وما بني ه ��ذه الت�ضادات تت ��وزع ال�شخ�صية
ب�ي�ن منفى ه ��و احلا�ض ��ر ال ��ذي يحميها من
اخل ��ارج ،ووط ��ن ه ��و الغائ ��ب ال ��ذي يعمق
خواءها من الداخل .وهذا بال�ضبط ما تريده
�سردي ��ات ال�شت ��ات �أعني التعب�ي�ر عن خيبة
ا ألم ��ل بالعودة �إىل م ��كان يوتوبي ال وجود
له هو الوط ��ن ،وبارقة �أمل يف االعتياد على
منفى هو بيئة ح�ضارية ما بعد �أنوارية ،من
جتلياتها االقرار بالتعددية يف الهوية كعالج
ناج ��ع ،به ت ��داري ال ��ذوات امل�س ��رودة خيبة
�أمله ��ا يف ا�ستع ��ادة وط ��ن �ضائ ��ع �أو امتالك
هوية م�ستلبة.
وال�سبيل ال ��ذي به يتحول االقرار بالتعددية
�إىل واق ��ع ن�ص ��ي ه ��و الذاك ��رة ال�سردي ��ة،
الت ��ي يتخ ��ذ اال�شتغ ��ال عليها � ً
أمناط ��ا �شتى،
والنم ��ط الذي ا�شتغل ��ت عليها كجه جي هو(
الذاكرة املمرن ��ة ) التي ت�ؤدي دوري ال�شاهد
وامل�ش ��ارك� ،ساخر ًة من ما� ٍ��ض غائر خمروم
غاو م�صنوع .و�أهمية هذه الذاكرة
ٍ
وحا�ضر ٍ
يف ال�س ��رد ه ��ي الت ��ي جعل ��ت ب ��ول ريك ��ور
يت�ساءل يف كتابه( الذاكرة التاريخ الن�سيان)
مم تكون الذكرى؟ وملن هي الذاكرة ؟
ال منا� ��ص م ��ن الق ��ول �إن للذاك ��رة عالق ��ة
بالتاريخ بو�صفها هي ال�شاهد ب�أنا املتكلم �أو
نح ��ن املتكلمني على حقيق ��ة �أنها هي املا�ضي
ال ��ذي ت�ستعيده متمرنة عل ��ى مقاومة اخلرم
واخل ��رف ،متداري ��ة باخلي ��ال وه ��ي تتمثل
حا�ضر �شيء غائب ك ��ي تقب�ض عليه ،حائزة
احلا�ض ��ر والغائ ��ب مع� � ًا ،وه ��ذه احلي ��ازة
ي�شبهها ب ��ول ريكور باالحتف ��اظ بالع�صفور
يف اليد �أو يف القف�ص .
هكذا تك ��ون الذاك ��رة املمرنة فاع�ًل�اً �سرديًا،
فيه ��ا اخلي ��ال ي�ضاه ��ي الواق ��ع ،والقري ��ن
يرافق ال ��ذات التي �أني�سته ��ا ال�سخرية التي
به ��ا تناب ��ذ ن�ستولوجي ��ا ما� ٍ��ض جمي ��ل يف
�ش ��كل مونولوج ��ات داخلي ��ة" م ��ن ي�صدقها
ل ��و ح ��ررت ه ��ذا الل�س ��ان وروت؟ �سيقولون
�أ�صابه ��ا اخل ��رف لي�س ��ت خرفان ��ة كل ما يف
الأمر �إنها ام ��ر�أة ذات ما�ض طويل ،هو على
عالته و�س ��ام �شرفها" �ص ،15متمتعة بهوية
خالية من ال�شرخ ،ووعي ال يعاين خرم ًا وال
خو ًفا.

وال ت�ستح�ض ��ر الذاكرة املمرن ��ة املا�ضي مثل
�سر تنغلق عليه؛ بل با�شهار يتو�سل باخليال
الذي به تقاوم الن�سي ��ان والعوق ،متح�صنة
م ��ن الك�آبة ،غ�ي�ر متهالك ��ة ب ��الأمل واملر�ض.
وهذا ما ج�سدت ��ه ذاكرة البطلتني تاج امللوك
وودي ��ان وهم ��ا تبحث ��ان يف ذاكريتهم ��ا عن
هوي ��ة تدل ��ل عل ��ى ح�ضورهم ��ا� ،شاهدت�ي�ن
عل ��ى زمنني عراقيني ،ع ��راق الأم�س املا�ضي
وعراق اليوم احلا�ضر.
به ��ذا تغ ��دو الرواية حلب ��ة لتن ��ازع �صوتني
�سردي�ي�ن كل �ص ��وت يح ��اول �أن يج ��د يف
م�أ�سات ��ه م ��ا ي�سخر من ��ه ،وقد م� � ّرن ذاكرته،
متالعبًا به�شا�شتها ،مت�سائ ًال :من �أنا ؟
وال عج � َ�ب �أنْ ت�أتي الإجاب ��ات َّ
ه�شة كما يرى
ريكور على �صيغة :ه ��ذا ما نحن عليه ،نحن
املختلفتني ,وقد ا�ستعادتا التاريخ بالتخييل
وا ألن ��ا بالنح ��ن ،تعبري ًا عن تع ��دد هوياتي،
م ��ن �ص ��وره تع ��دد اال�سم ��اء ( ت ��اج املل ��وك،
تاجي عبد احلمي ��د ،مدام �شامبيون ،وديان،
�صغريتي ،وادي)
و�إذا كان ��ت الذاك ��رة لديهم ��ا متدرب ��ة عل ��ى
التح�صن م ��ن الن�سيان باالغ ��راء واملواربة،
ف�إنه ��ا �أي�ض ��ا حم ِّر�ض ��ة ولي�س ��تْ �صامت ��ة،
م�ؤدجل ��ة بالتنمّر ومتمرك ��زة بالتذمّر .الأمر
ال ��ذي يجع ��ل احلبك ��ة ال�سردي ��ة عب ��ارة عن
ا�سرتاتيجي ��ة يف ح�س ��ن ا�ستعم ��ال الذاكرة
املمرن ��ة التي تغ ��دو جماعي ��ة ،تعالج احلزن
واالنط ��واء بال�سخرية من القل ��ق والن�سيان
" أ�ح ��وال البل ��د مث ��ل ب ��ول البع�ي�ر يتقهقر
للوراء"�ص.،320
وبالذاك ��رة اجلماعي ��ة ت�صب ��ح البطلت ��ان
متناظرت�ي�ن يف االنت�س ��اب �إىل هوي ��ة تتعدد
بتناب ��ذ ال�صور التي ُت�ستدعى بطريقة جتعل
الرواية بتعبري واال�س مارتن خطابًا ت�ضاديًا،
مي ��زجُ الواقع باخليال والأنا بالنحن واجلد
بال�سخري ��ةّ ِ ،
متفكه� � ًا بالتوليفي ��ة الت ��ي به ��ا
يتغلب التغريب على املحاكاة .ويغدو التنمر
و�سيلة يف ك�شف زيف الواقع ،ككابو�س فيه
ال�سخري ��ة ه ��ي امل�ل�اذ م ��ن ما� ٍ��ض م�أ�ساوي
يط ��ارد البطلت�ي�ن كخفا� ��ش يري ��د م ��ن ت ��اج
امللوك العج ��وز الت�سليم للمر�ض ،ويريد من
ودي ��ان ال�شابة الطر�ش ��اء التنازل عن احللم،
لكنهما تقاومان بيقظة ذاكرتيهما املمرنتني (
ت�ستطيل احلياة وتتمطى �أكرث من الالزم ثم
تبد�أ مبخالف ��ة خط �سريها وتلعب ب�صاحبها
�شاط ��ي باطي ال �أحد يع ��رف بال�ضبط ما هو
ال�شاطي وال ما هو الباطي) �ص9
ويك�ث�ر يف الرواية هذا االنثيال من التداعي
الذاكرات ��ي للأمث ��ال وا ألغ ��اين ،ال ��ذي ه ��و
�أي�ض ��ا نوع من املقاومة يف الت�شبث باملكان/

املنف ��ى ،وال�سخري ��ة م ��ن الزم ��ان وال ��ذات
مع ��ا .و�إذا كان ما�ضي ت ��اج امللوك مغامرات
�صحفي ��ة وانت�ص ��ارات عاطفي ��ة ،وما�ض ��ي
ودي ��ان مواه ��ب �ضائع ��ة و�آم� �الاً خذلته ��ا
ال�سلط ��ة ودحرته ��ا الذكوري ��ة؛ ف� ��إنَّ كليهما
جتدان يف الذاك ��رة املمرنة عل ��ى ال�سخرية،
و�سيل ��ة بها تناالن الت�شف ��ي من هذا املا�ضي(
الدني ��ا �صينية بق�ل�اوة بالدهن احل ��ر �أقبلت
�إحداهما عليها ب�شهي ��ة واكتفت الأخرى ب�أن
تك� ��ش عنها الذب ��اب ..ك�أنهم ��ا �ضرتان ل�شبح
واحد) �ص18
وع ��دو ه ��ذه الذاك ��رة ه ��و الن�سي ��ان ال ��ذي
تقاومه ت ��اج امللوك باخلرف "مي�ضي الوقت
وذكريات ��ك ال تنته ��ي" � ��ص 143وتقاوم ��ه
ودي ��ان بالطر�ش (ال ترتا�ص ��ف الكلمات على
ل�ساين غابت عن ��ي ابتهاالتي واالدعية التي
احفظ..ر�أ�سي مثقل بطن حديد)�ص167
وتبل ��غ ه ��ذه املقاومة ال ��ذروة الدرامية حني
نكت�ش ��ف �أنَّ هن ��اك ما�ض ًي ��ا ه ��و �أخ ��زى م ��ن
ما�ض ،وذاكرة ممرنة ه ��ي �أذكى من �أخرى،
ٍ
وذل ��ك يف امل�شه ��د امل�أ�ساوي ال ��ذي هو �أطول
م�شه ��د �س ��ردي يف الرواي ��ة ،وفي ��ه يقب� ��ض
الأ�ست ��اذ اب ��ن ال�شي ��خ على ودي ��ان يف حفلة
تنكري ��ة ،لي�ضع مكربات ال�ص ��وت يف �أذنيها
وي�صيبه ��ا بالطر�ش(�شعل ��ة ال حتتم ��ل تثقب
�أذين عين ��اي تغيم ��ان وهو ي�ضح ��ك ي�صفق
بيدين كبريتني ..اتذكر فتتدفق دموعي نبعا
يف �صخ ��ر ت�صعد حراقة م ��ن اعماق �سحيقة
يف روحي )�ص169
وبالرغ ��م م ��ن �أنَّ وديان تكا�شفن ��ا بجربوت
الذكوري ��ة ممثل ��ة باال�ست ��اذ وحا�شيت ��ه،
وتخ ��اذل الذكورية ممثل ��ة بيو�سف خطيبها
(ينتحب يو�سف و�أنا تقتلني دموع الرجال)
�ص ،114ف�إنَّ ال�سخري ��ة تظل �سالح الذاكرة
املمرن ��ة الذي به تتقب ��ل ودي ��ان �صممها (�أن
تذك�ي�ري بحظي �أبه ��ظ من ال�شفق ��ة و�أق�سى
) � ��ص ، 183كم ��ا يك ��ون ا�ستدع ��اء االمث ��ال
واالغ ��اين والأو�ص ��اف التهكمي ��ة والكلمات
الفرن�سي ��ة معا�ض ��د ًا ه ��ذا ال�س�ل�اح (�أخف ��ف
ما�ضي بالكثري من املاء بوهم �أن �أنزع
خمرة
ّ
عنها التحرمي) �ص . 27
وه ��ذا بال�ضب ��ط �أي�ض ��ا م ��ا جن ��ده عن ��د تاج
امللوك وهي تر�سم خياالت من عري وخالعة
وجمون ،بها تقاوم ما�ضيها املرتع باالجماد
الذي تهر أ� بالعجز وتبدد بكرب ال�سن.
وم ��ا �أن تبل ��غ ه ��ذه الذاك ��رة املمرن ��ة عن ��د
البطلتني الذروة حتى ت�أخذ بالرتاجع منثقبة
ً
تاريخا وحا�ض� � ًرا� ،أوال عند تاج امللوك (بعد
تل ��ك الرحلة ب ��د�أت ذاكرتها تنثق ��ب تنطفيء
وت�ض ��يء مث ��ل الفت ��ات الني ��ون تطل ��ع يل
بق�ص ��ة جديدة يف كل لقاء)� ��ص ،315وثانيا
عن ��د ودي ��ان ( ثقب طبلتي ففق ��دت تاريخي)
�ص..85لكن اجلملة التي بها تختتم الرواية
(ك ْم يخ�سر اجلمال لو اكتمل) هي التي جتعل
ال�س ��رد ينفتح على الرغم م ��ن ثقوبه ،ليكون
يف النق� ��ص ربح ،ويف الن�ستولوجيا جمال.
ولن تكون النبيذة هي وديان �أو تاج امللوك؛
بل هي الذاكرة التي �أريد لها �أن تكون نبيذة.
بهذا يغ ��دو النبذ مو�ضوعً ا م ��ن مو�ضوعات
ال�سرد ما بع ��د احلداثي ،فيه يك ��ون للذاكرة
املمرن ��ة باجلماعية وجود فاع ��ل ،كما يكون
للتوطن بهوي ��ة متعددة ،ح�ض ��و ٌر مركزي ال
ميكن جتاهله �أو اال�ستهانة به.

ال تنب ��ع من �آنطفائه اجلن�سي ،ب ��ل من يقينه"من
�سعة روحها وعطفها" .يق ��ول الراوية":وك�أنني
�ألق ��ي حج ��ر ًا يف بئ ��ر �صحراوي ��ة ف�أ�سمع �صوت
مياه هناك".
أخ�ص �صداه� ،صورتان
البئر ال�صحراوي ��ة ،وبال ّ
لهما وقع ت�أريخي ،قادم من بطون الكتب.
مهم ��ا دار الأم ��ر ،مي ّه ��د الراوي ��ة به ��ذه الو�شائج
خا�صة
التاريخية� ،إىل ما�سي�ستنبطه من مفهومات ّ
ب�ش� ��أن املا�ضي ،الذي يقول عن ��ه ،إ� ّنه":ح�سا�سية
مفرط ��ة ،م�ستع ّد �أب ��د ًا لتعزيز ح�ض ��وره احلا�سم
كا�ست ��دارة كلية ال ي�ش� � ّكل احلا�ض ��ر �أو امل�ستقبل
فيه ��ا �إ ّال خط ��وات م�ت�ردّدة يف نق ��اط التما�س...
لهذا تب ��دو ّ
كل الأنا�شي ��د وال�شع ��ارات للم�ستقبل
للحجر على الذاكرة واعتقال
وهي تت�ضم ��ن �أمر ًا ْ
ّ
ومتقطع ��ة
الآلتفات ��ة احلاني ��ة لل ��وراء �شاحب ��ة
الأنفا� ��سّ �...إن �سط ��وة االحت�ل�ال� ،سط ��وة الفرد
الزائل� ،سطوة احل ��رب ،جت ّرد حا�ضر النا�س من
ما�ضيها وت�شحنه بامل�ستقبل."...
مل ي ُك ��نْ �آهتم ��ام الراوي ��ة يف ال�صفح ��ات الأوىل
باملا�ض ��ي� ،إ ّال �آن�شغاف ًا �شخ�ص ّي ًا ،ولكنْ يف املقطع
ال ��ذي �آقتب�سناه �أعاله ،يظهر بو�ض ��وح ،أ� ّنه بات
موقف� � ًا فل�سف ّي� � ًا و�أيدولوجي ��ة .كي ��ف ح ��دث هذا
التطور؟ هل م ��ردّه العي�ش يف بيئة غريبة و�أكرث
تطوّ ر ًا؟
عن ��د هذه املرحلة ،ت�صبح الفتاة الإيطالية مبثابة
كتاب م�ستغلق على ما�ضيه ،كما حقيبته م�ستغلقة
ربا من ج ّراء هذا اال�ستغالق،
عل ��ى حمتوياتها .مّ
تتداع ��ى الأف ��كار �إىل ذلك البعث ��ي احلزبي ،الذي
الق�صة،
�آختط ��ف كي�س النايل ��ون ،من يد راوي ��ة ّ
وفيه ��ا كت ��ب م�ستع ��ارة ،ف ��دار احل ��وار الت ��ايل
بينهما:
ـــ لمِ َنْ تكتب؟
ـــ �أكتب بحث ًا لال �أحد
َ
يكتب لال �أحد ،ال ف�ضل له على �أحد
ـــ َمنْ ْ

ُث ّم �أ�صبح احلوار �أحاد ّي ًا يديره احلزبي فقط:
كل �أحد .عل ��ى كلّ
ــ� �ـ ه ��ذا الوط ��ن له ف�ض ��ل عل ��ى ّ
�دب حتت �أفق ��ه ،ويتن ّف�س ه ��واءه .كلّ
خملوق ي � ّ
�أحد مدين لهذا الوطن.
ـــ �أين الآعرتاف باجلميل فيما تكتب؟
ــ� �ـ الث ��ورة التي مل ت ْله ْم ��ك الكتابة ع ّلمتن ��ا الفعل.
ع ّلمتنا امل�ستقبل.
ــ� �ـ �ست�صلك ق�سيم ��ة الآنتماء (�إىل ح ��زب البعث).
إ� ّنه ��ا �آمتح ��ان دون �ش � ّ�ك .ول ��ك �أنْ تفع ��ل به ��ا ما
ت�شاء".
ع ��ادت مدين ��ة النحا� ��س ت�شغ ��ل ذاك ��رة الراوية،
وال �س ّيم ��ا بعد زيارته للمكتب ��ة الأهلية بباري�س،
وبوّ ابته ��ا ذات اجل�ل�ال الذي هو �أ�شب ��ه "بجالل
روم ��اين �شديد املهاب ��ة" ،حت ��ى ك� ّأن الدخول �إىل
املكتب ��ة م ��ن ه ��ذه البوابة � ،مّإن ��ا هو دخ ��ول �إىل
الت�أريخ عرب رائحة اخل�شب والورق.
خمطوطتي "مروج الذهب"،
طل ��ب الراوي ��ة
ْ
فجاءتاه على عربة �صغ�ي�رة ،وهما جمموعة من
املجلدات".
يقول الراوية":اندفعتُ  ،قبل �أن تلم�س م� ّؤخرتي
مقع ��د الكر�سي ،بتقلي ��ب الأوراق الثقيلة "لكتاب
املروج"...
ال ري ��ب� ،إن تقلي ��ب الأوراق قب ��ل اجللو� ��س على
الكر�سي يد ّل �أوّ ًال على عِ َظ ِم لهفة الراوية ،وثاني ًا
وهو الأه ��م ي�ضفي م�صداقية على احلدث ،وك�أ ّنه
وق ��ع ف ْع ًال .حت ��ى تعب�ي�ر "الأوراق الثقيلة" تدلل
على واقعية ملمو�سة.
مل يع�ث ْ�ر عل ��ى مدينة النحا� ��س يف املخطوطتني.
"قارب ��تُ ال�صفحت�ْي�ننْ م ��ن الن�سخت�ْي�ننْ
املتجاورتي""،ن�صف ال�صفحة ذاتها بي�ضاء وقد
عبثت بها ي ٌد جانية عبث ًا ال رحمة فيه".
الق�ص ��ة �إىل غرفته "حمت�ضن� � ًا �آثار
يع ��ود راوية ّ
ال ��دفء التي خ ّلفت ��ه الفتاة الإيطالي ��ة ،منذ فرتة
لي�ست طويلة على ما يبدو".

����ش���خ�������ص��� ّي���ات
�شعر� :أديب كمال الدين
�صانع الوهم

اخلي ُ
ّاط الذي خدعَ الإمرباطور
ثياب الوهم
ألب�س ُه َ
و� َ
ا�س عاري ًا متام ًا.
ح ّتى � َ
أخرج ُه �إىل ال ّن ِ
هذا اخلي ُ
ّاط حتوّ َل
َ
احتفال بهيج-
 بعد �أن ُ�شنِق الإمرباطور يفٍ
مذيع تلفزيو ّ
ين يقر�أُ الأخبا َر بطريق ٍة عجيبة:
�إىل ٍ
كانَ يح ّر ُك �شفتيه فقط
ا�س ّ
يتوهمون �أ ّنهم ي�سمعون!
وكانَ ال ّن ُ
ّ
الطلقة الأولى

ُ
آالف املُ�ص ّلني الفقراء:
قا َل
العارف ل ِ
ّ
َّ
ّ
ا�س �ص ّلوا معنا اجلمعة
ن
ال
ل
ك
أن
�
لو
ِ
ُ
اجلوع يف العامل.
النهارتْ منارة
ِ
اجلوع وا أل ِمل واحلرمان
بدموع
بكى املُ�ص ّلون
ِ
ِ
ح ّتى ّ
غطتْ دموعُهم احل ّرى وجوهَ هم وقلوبَهم
ُ
ال�سماء
يف
ة
أجنح
�
فرفرفتْ
املالئكةِ
ّ
ذهبي بني الغيمات:
وتر ّد َد �صوتٌ
ٌّ
َ
�صدق العارف.
َ
�صدق العارف.
َ
�صدق العارف.
*
ُ
بنادق جندِ ّ
الطاغية
حت ّركتْ
وطوّ قت املُ�ص ّلني الباكني من ِّ
كل جهة
وبد�أتْ حت�صدهم ح�صد ًا.
........................................
........................................
........................................
كانت ّ
العارف بالطبع!
ن�صيب
الطلق ُة الأوىل من
ِ
ِ
ِق َردة

�ضاعت ُ
جحيم ال ّرايات
املدن يف
ِ

وامل�سارح
املنابر
و�صارت ال ِق َرد ُة تخطبُ على
ِ
ِ
واملالعب،
ِق َرد ٌة من ِّ
كل الأنواع:
ِق َرد ٌة عُراة،
ّ
بطون التاريخ،
ِق َرد ٌة خرجتْ من
ِ
ب�شعر �أ�صفر
ِق َرد ٌة ٍ
�أو بلحى ِبي�ض
�أو ب�سراويل حُ ْمر،
ِق َرد ٌة
ني ي�سمعها ّ
ترطن ِّ
ال�ش ُ
ُ
أكاذيب التي ح َ
يطان
بكل ال ِ
ي�ضحك
لأ ّنه ال ُ
يعرف منها �إلاّ حرف ًا �أو حرفني.
ملك المنفى

اليوم التقيتُ � ،صدف ًة ،مبلكِ املنفى.
كانَ ر ّث ًا ،بائ�س ًا ،مفل�س ًا
ّ
لك ّنه ال ُّ
ّ
كات والرتهات
إطالق الن ِ
يكف عن � ِ
القهقهات الكاذبة.
لأتباعه الذين يطلقون
ِ
الكرا�سي ّ
الذهب ّية
�صانع
ُ
ّ

الكرا�سي ال ّذهبيّة
�صان ُع
ّ
للملوكِ ّ
والطغاةِ والأباطرة
ال ُ
كر�سي كان،
ميلك يف بيته �أيَّ
ّ
ح ّتى من الهواء.
وح َ
بب ،قال:
ني �س�أل ُته عن ّ
ال�س ِ
يجل�س عليها
الكرا�سي ومَن
�أكر ُه
ُ
ّ
و�أكر ُه �أكرث
�أولئك الذين ميتدحون بري َقها املُخيف.
كتاب الموتى

البارحة
كتاب املوتى:
كنتُ �أقر أ� يف ِ
ال�سحريّ .
الكتاب ّ
ال�صغري ،الأ�سْ وَدّ ،
فعجبتُ
ح َ
ني ر�أيتُ � ّأن �أ�سما َء املوتى التي تنتهي
بحرف ّ
ال�شني
ِ
قد �سقطتْ ُ
نقاطها و�أ�سنا ُنها،
و� ّأن �أ�سما َء املوتى التي تنتهي بالالم
طويل عن ّ
زمن
الطريان.
ٍ
قد تو ّقفتْ من ُذ ٍ
ال َآخ ُر الذي هو �أنا

مل �أكنْ محُ تاج ًا �إىل ما تقول،
َ
�شفتيك.
كنتُ محُ تاج ًا �إىل
َ
�شفتيك بل �إىل ل�سانِك.
ومل �أكنْ محُ تاج ًا �إىل
ال مل �أكن محُ تاج ًا �إليه بل �إىل روحِ ك.
ال ال مل �أكنْ محُ تاج ًا �إليها بل �إىل حائك،
�أعني �إىل بائك،
�أعني �إليك.
أعرف �أ ّن َك ال ُ
و� ُ
تعرف َن ْف َ�س َك مِ ْثلي
فقدْين �إليك.
نعم،
جمي ٌل �أن �ألتقي ب�أعمى مِ ْثلي،
تائ ٍه مِ ْثلي
يبحث ع ّني
وال يرتكني �أهذي يف ّ
الطريق
�إىل �أن �أموت.
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اقــــرأ
"نهاية اللعبة"

�ص ��درت م�ؤخ ��ر ًا عن "دار امل ��دى" م�سرحي ��ة �صموئيل
بيكيت "نهاي ��ة اللعبة" برتجمة ال�شاع ��ر بول �شا�ؤول.
امل�سرحية من ف�صل واحد ي�صفها مرتجمها يف مقدمته:
"�إنه ف�صل مك ّثف ومتو ّتر وخمتزل� ،شخ�صياته يح ّركها
بيكي ��ت مبه ��ارة وق ��درة فائقت�ي�ن ،كم ��ا يح� � ّرك الالعب
املاه ��ر حج ��ارة ال�شط ��رجن ".يف "نهاية اللعب ��ة" �أربع
�شخ�صي ��ات تعي� ��ش بعيدة ع ��ن احلي ��اة يف غرفة مغلقة
ذات نواف ��ذ مرتفع ��ة ،عامل ال يتح ّرك وال حت ��دث فيه �أو
تغيات� ،شخ�صي ��ات ال ّ
متل من تكرار حواراتها
ل ��ه �أية رّ
من دون معنى �أو هدف ،من دون حتى �أن تكمل جملها،
�ضمن العبثية التي تب ّناها بيكيت يف كتاباته.

رمضانيات

ت��رام��ب ي�صف م��ي��غ��ان م��ارك��ل ب��ـ "املقرفة" ق��ب��ل زي��ارت��ه �إىل لندن
و� �ص��ف ال��رئ �ي ����س ا ألم�ي�رك��ي
دونالد ترامب دوقة �سا�سك�س،
ا ألم�ي�رك� �ي ��ة م �ي �غ��ان م��ارك��ل،
ب �ـ "املقرفة" ،يف مقابلة مع
�صحيفة "�صن" الربيطانية.
وق��ال ت��رام��ب" :مل أ�ك��ن �أعلم
�أن� �ه ��ا مقرفة" ،ع �ل��ى خلفية
ت�صريحات �أدل��ت بها ماركل
ع � ��ام  ،2016ح �ي�ن ه� ��ددت
ب��ال�ه�ج��رة �إىل ك �ن��دا يف ح��ال
فوزه بالرئا�سة.

وقد تزوجت ماركل من الأمري
ه ��اري ع��ام  .2018و أ�جن �ب��ا
طفلهما الأول "�آرت�شي" يف
مايو�/أيار املن�صرم.
وخ�ل�ال زي��ارت��ه املرتقبة �إىل
اململكة املتحدة ،اليوم الإثنني،
من املتوقع �أن يلتقي ترامب
وزوج� �ت ��ه م�ي�لان�ي��ا و�أوالده
الأربعة بالأمري هاري ودوق
ك ��ام�ب�ري ��دج ا ألم� �ي��ر وي �ل �ي��ام
وزوج� �ت ��ه دوق� ��ة ك��ام�بري��دج

�صوفى ترينر تك�شف عن
تفا�صيل جديدة حول "كوب
القهوة" يف "�صراع العرو�ش"

كايت .ويرجح �أن تالزم ماركل
املنزل مع طفلها .وقال ترامب

لـ"�صن" �إن��ه ال علم لديه ب�أنه
لن يقابل ماركل ،متوقع ًا �أنها

�ستكون "�أمرية جيدة جد ًا".
خ�ل�ال امل�ق��اب�ل��ة ن�ف���س�ه��ا ،ع�ّب�رّ
الرئي�س ا ألم�يرك��ي ع��ن دعمه
لبوري�س جون�سون ،خلالفة
رئي�سة الوزراء ترييزا ماي.
وج��ون���س��ون وزي ��ر خارجية
�سابق ُينظر له على �أنه املر�شح
الأوفر حظ ًا خلالفة ماي ،بعد
�أن تتنحى ع��ن زع��ام��ة حزب
امل �ح��اف �ظ�ين يف ال �� �س��اب��ع من
حزيران اجلاري.

ملكات جمال عربيات �أ�صبحن ممثالت

�شهرة وا�سعة متتعت بها النجمة العاملية �صويف ترينر
�صاحبة �شخ�صية �سان�سا �ستارك يف م�سل�سل
العرو�ش" ،فلم تخ�ض �أي لقاء �صحفي �أو تلفزيوين �إال
وكان احلديث و�أغلبية الأ�سئلة حول دورها
ال�شهري يف العمل ال��درام��ي الأ��ش�ه��ر يف
تاريخ التلفزيون .وبالرغم من وجودها
يف م� ��ؤمت ��ر ��ص�ح�ف��ي خ��ا���ص بفيلمها
اجل��دي��د X-Men: Dark Phoenix
الذي تلعب فيه دور جان جراى ،جاءت
معظم الأ�سئلة التي وجهت اليها عن
دورها يف امل�سل�سل الدرامي الذي �أ�سدل
ال�ستار عليه يوم � 19أي��ار املا�ضي بعد
عر�ض ملدة ع�شر �سنوات .وجاءت �أبرز
تعليقات "ملكة ال�شمال" ح��ول كوب
القهوة الذي تواجد على الطاولة يف
�أح��د امل�شاهد ،حيث نفت كونه تابع ًا
ل�شركة "�ستارباك�س" ،وقالت ترينر:
"الكل يعتقد �أنه كان �ستارباك�س ،لكنه
مل يكن كذلك ،لقد كان جمرد فنجان
ق �ه��وة ع� ��ادي ،و��ض�ع��ه أ�ح ��د أ�ف ��راد
طاقم العمل ثم ن�سيه" .و�أ�ضافت
ترينر يف ت�صريحاتها التي نقلتها
�صحيفة "� ، "CNNأن احلديث
ح ��ول  GOTل��ن ينتهي اب���د ًا،
ولكن حان الوقت �أن نقول وداع ًا
ل�سان�سا ،أ�ن ��ا م�ستعدة ل��وداع�ه��ا
الآن ،لقد مرت � 10سنوات من حياتي كانت
ا ألف���ض��ل يف جت�سيد ال�شخ�صية ،انتهيت
يف م �ك��ان �سعيد ل�ل�غ��اي��ة ل�سان�سا وح��ان
وقت ال�سماح بالرحيل" .واختتمت �سان�سا
ت�صريحاتها بقولها�" :أ�شعر �أنني لو قمت
بلعب ال�شخ�صية مرة �أخرى ف�سيكون الأمر
جم��رد �صدمة �أك�ب�ر ،ول��ن أ�ك��ون ق��ادرة على
ا�ستيعابها".

"�صراع

قبل موعد اإلفطار

دخلت بع� ��ض ملكات جمال الع ��امل العربي
الالت ��ي ف ��زن ب�ألق ��ت جمالي ��ة خمتلفة عرب
ال�سن�ي�ن جم ��ال الف ��ن ،وحتدي ��د ًا التمثيل،
فربع ��ن ب�أدوارهن البطولية ،كانت �آخرهن
النجمت�ي�ن �سريي ��ن عبد الن ��ور ملكة جمال
العار�ضات لع ��ام  ،2002ونادين
ن�سيب جنيم ملكة جمال لبنان
لع ��ام  .2007كذل ��ك ملك ��ة
جم ��ال لبن ��ان لع ��ام 1995
دين ��ا ع ��ازار الت ��ي �شاركت
بع ��د انتخابه ��ا ملك ��ة يف

م�سل�سل "رماد ومل ��ح" وكانت بالن�سبة لها
جتربة فريدة يف حياتها.
نيك ��ول بردوي ��ل ملك ��ة جم ��ال لبن ��ان لعام
� 1992شاركت يف م�سل�سل "احلب الأعمى"
ويف بع�ض الأفالم.
جوي ��ل بحلق ملكة جمال لبنان لعام 1997
�شارك ��ت يف م�سل�س ��ل "�آخ ��ر الفر�سان" مع
املخرج جن ��دت �أنزور وغريه م ��ن الأدوار
البطولية املختلفة.
نادين ن�سيب جنيم ملك ��ة جمال لبنان لعام
 2007كان له ��ا الن�صيب الأكرب من الأدوار
البطولي ��ة التمثيلي ��ة و�أهمه ��ا
م�سل�س ��ل "�سم ��را" وم�سل�س ��ل
"ت�شيلل ��و" والآن يف رم�ض ��ان
م�سل�سل "خم�سة ون�ص".
كري�ستين ��ا �صواي ��ا ملك ��ة جم ��ال
لبن ��ان لع ��ام  2001خا�ض ��ت ع ��دة
جت ��ارب متثيلي ��ة مث ��ل م�سل�سل ��ي
"�أ�شرق ��ت ال�شم� ��س" و "غ ��زل
البنات".

نادين ن�سيب جنيم:
زوجي ال يقول يل
�أحبك!
حتدّثت املمثلة نادين ن�سيب جنيم
عن عالقتها بزوجها املهند�س هادي
�أ�سمر� ،إذ قالت �إن "زوجي ال يقول
يل بحبك ..يقول يل مبوت
فيكِ ".
هذا احلديث جاء رد ًا على
�س�ؤال الإعالمية امل�صرية
ب��و� �س��ي ��ش�ل�ب��ي ل�ن�ج�ي��م،
ع �م��ا �إذا ك ��ان ��ت ت�ع�ي����ش
الرومان�سية التي ظهرت
ف�ي�ه��ا مب�سل�سل "خم�سة
ون�ص" يف بيتها.
كما ك�شفت جن�ي��م ،خالل
امل �ق��اب �ل��ة م��ع ��ش�ل�ب��ي ،عن
ت� �ط ��ور ��ش�خ���ص�ي�ت�ه��ا يف
امل �� �س �ل �� �س��ل ،وع�لاق �ت �ه��ا
ب �ق �� �ص��ي خ � ��ويل (ع��م��ار
الغامن) ومعت�صم النهار
(جاد).
ُي��ذك��ر �أن امل�سل�سل من
ب �ط��ول��ة ن ��ادي ��ن ن�سيب
جن��ي��م ،ق �� �ص��ي خ ��ويل،
معت�صم ال �ن �ه��ار ،روال
ح� � �م � ��ادة ،رف � �ي� ��ق ع �ل��ي
�أحمد.

الذكاء اال�صطناعي يتغلب للمرة الأوىل على الب�شر يف لعبة جماعية
�� �ص� �م ��م ف� ��ري� ��ق م��ن
املربجمني يف �شركة
ب��ري �ط��ان �ي��ة ل �ل��ذك��اء
اال��ص�ط�ن��اع��ي العبني
آ�ل�ي�ين يف لعبة "كويك
� 3أرينا" مت �ك �ن��وا من
االنت�صار بانتظام على جمموعة العبني
م��ن ال �ب �� �ش��ر .وورد ع �م��ل ال �ب��اح �ث�ين يف
�شركة "ديب مايند" التي متلكها جمموعة
"�ألفابت" ال�شركة الأم لـ"غوغل" ،يف جملة
"�ساين�س" وت�شكل النتيجة هذه �سابقة يف
هذا املجال .وقد �أثبتت احلوا�سيب حتى الآن
مرار ًا وتكرار ًا تفوقها على الب�شر يف �ألعاب
فردية مثل ال�شطرجن منذ تغلب حا�سوب

"ديب بلو" من �شركة "�آي بي ام" على بطل
العامل ال�سابق غاري كا�سباروف يف .1997
ويف العام  ،2017تغلب العب �آيل يتحلى
بذكاء ا�صطناعي من "غوغل" على الالعب
امل�صنف �أوال يف العامل يف لعبة "غو" .لكن
القدرة على املواجهة يف لعبة ي�شارك فيها
الع�ب��ون ع��دة وت�ق��وم على العمل اجلماعي
والتفاعل يف بيئات معقدة ،كانت حتى الآن
مهمة م�ستحيلة .ويف إ�ط��ار ه��ذه الدرا�سة،
عمل الفريق بقيادة ماك جادربرغ على ن�سخة
معدلة من لعبة "كويك � 3أرينا" التي �أطلقت
للمرة الأوىل العام  1999لكنها ما تزال تلقى
رواج � ًا يف م�سابقات ا ألل�ع��اب االلكرتونية.
وق��د اختار الفريق فئة "كابت�شر ذي فالغ"

(اال�ستيالء على العلم) يف اللعبة التي تقوم
على العمل �ضمن فريق النتزاع علم الفريق
اخل�صم م��ع املحافظة على علمهم اخلا�ص
ما يرغم الالعبني على و�ضع �سرتاتيجيات
معقدة متزج بني الدفاع والهجوم .وبعد تلقي
العنا�صر الآلية التدريبات الالزمة ،تواجهت
مع جمربي �ألعاب حمرتفني.
وك�ت��ب ال�ف��ري��ق" :حتى بعد � 12ساعة من
املمار�سة ،مل يتمكن الفريق الب�شري من الفوز
�إال ب�ـ 25يف املئة من املواجهات مع الفريق
الآيل ".وب �ق��ي م �ي��زان ال��رب��ح واخل �� �س��ارة
ل�صالح فريق الذكاء اال�صطناعي حتى عندما
مت �إبطاء �سرعة تفاعله وخف�ض قدرته على
الت�صويب.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

املتنبي والزبيدي
كنت ،ومل �أزل ،جمرد كاتب يحاول
�أن يالحق الأحداث يف هذه البالد
التي يخرج فيها نائب ليقول
�" :س�أ�شرتي من�صب حمافظ
الأنبار" ،وي�ص ّر فيها حزب
الف�ضيلة على مطالبة احلزب
ال�شيوعي العراقي بف�صل ع�شائري
 ،و�إال ف�إن "الرمّانات" جاهزة.
ولهذا كنت ،وما زلت� ،أمتنى �أن
�أجد م�س�ؤو ًال عراقي ًا يرد على
الرئي�س الإيراين روحاين حني
يقول "�إننا نتدخل يف ال�ش�أن
العراقي� ".سيقول لك البع�ض يف
مثل هذه املواقف "�إن ال�سكوت من
ذهب ".ولأننا يف �أيام عيد� ،أمتنى
ان �أ�ستيقظ ذات يوم  ،فال �أجد
يف ن�شرات الأخبار خرب ًا يتعلق
باال�ستحقاق الطائفي ،لي�ست
عندي يا�سادة من مقرتحات غري
التمني ،وهي ب�ضاعة املفل�سني
يف ع�صر ي�ستمد معارفه وعلومه
من مكتبة �إبراهيم اجلعفري
التي ال �أدري �أين ّ
حل بها الدهر،
بعد �أن عاد اجلعفري اىل موطنه
الأول "بريطانيا" ،لذلك جتدين
�أحيان ًا �أهرب اىل الكتب ،و�أ�صدع
ر�ؤو�سكم بحكايات م�ؤلفيها،
و�أتغنى بخ�صال افالطون ورو�سو
وجنيب حمفوظ  ،لأن واقعنا
يا�سادة �أ�صبح جمرد ا�ستعرا�ض
خلطب �سا�سة بال لون وال طعم.
حال عُدتَ يا
�سيقول البع�ض :ب�أيةِ ٍ
عيد ،لكنه يعود يا�سادة و�سيكون
فيه جتديد برغم و�ساو�س عمّنا
املتنبي وت�شا�ؤمه ،فمثلما يريد
البع�ض لهذا الوطن �أن يكون
�ضحية ملطاحمه وقربان ًا لدول
اجلوار ،ف�إن هذا ال�شعب الميكن
�أن يوا�صل الر�ضوخ ليقدم كل
عام �أ�ضحية ،وت�سرق �آماله
وم�ستقبله و�أحالمه .فليوا�صل
الكاذبون كذبهم ،كما ي�شاءون،
وي�ستمر امل�ضحوك عليهم يف
ا�ستقبال مزيد من احلكايات
الكوميدية عن اال�صالح
والنزاهة � ،أما نحن ف�سنغ�سل
�أحزاننا ما دام هناك من
ا�ستطاع �أن يحرر املو�صل،
ويحوّ ل خيبات مهدي الغراوي
و�أكاذيبه اىل انت�صارات
ومباهج.
�سنوات وال�سيد باقر جرب
الزبيدي ي�صدّع ر�ؤو�سنا ب�أنه
�صاحب "ال�صنائع ال�سبع":
�أمن و�أمان وهند�سة وعمران
ومال ومالية وزراعة و�صناعة
و�إ�سكان ،واليوم ،واحلمد لله،
نكت�شف له �صنعة جديدة خبري
يف ال�ش�أن ال�سوداين لي�صدر
بيانا اىل اهايل اخلرطوم
يخربهم فيه " :من خالل
متابعتي لل�ش�أن ال�سوداين
ات�ضح يل �أن الب�شري يقود
جمموعة من اجلرناالت الذين
يربطهم تنظيم خا�ص مبا�شر بدولة
خليجية متوي ًال وتخطيط ًا ،ومن
هنا ف�إن قادة االنقالب الع�سكري
مل يقنعوين او يقنعوا ال�شعب
ال�سوداين ب�إمكانية ت�سليمهم
ال�سلطة" ،وب�سبب هذا البيان
الثوري اقرتح على احلكومة
العراقية �أن تعري الزبيدي
لل�سودان ملدة ع�شرة اعوام  ،ع�سى
�أن ين�صلح حالهم وتنتهي �أزماتهم.
يف كل الأحوال ،وبرغم احلال
التي يعود فيها هذا العيد وابراهيم
اجلعفري ومكتبته "العامرة"
ولغته ال�سن�سكريتية  ،غائبون عن
الأنظار واال�سماع  ،ومع �شغفي
بعمّنا �أبي الطيب� ،أقول لكم :كل
عام و�أنتم على عتبة �أيام �أف�ضل
الت�سمعون فيها �صراخ عالية
ن�صيف.

كاظم �س ّلوم املر�شدي :يف رم�ضان �أتذكر م�سل�سل الن�سر وعيون املدينة

الناقد"كاظم �س ّلوم املر�شدي"
من الأقالم النقدية
ال�سينمائية املهمة ،ومتابع
�شديد لل�سينما يف العامل،
و�صدر له غري كتاب �سينمائي
يو�ضح فيها ر�ؤيته لفن
ال�سينما .ا�ست�ضفناه يف �آخر يوم
من �أيام رم�ضان �ضمن زاوية
"قبل موعد الفطور" ،قلت له-:

الطقس

حممد جا�سم
 ه ��ل ميك ��ن �أن تخت�ص ��ر لن ��ا �شه ��ر
رم�ضان بكلمة واحدة؟
 ا�سرتاحة. ما الذي يج ��ب �أن نتعلمه من �شهر
رم�ضان؟
 ال�صرب. ما الربامج التي ت�صر على متابعتها
بعد الإفطار ؟
 ال �إ�ص ��رار على برنامج حمدد ،فقطما ي�ستهويني.
 هل يرتب ��ط رم�ضان عن ��دك مبدفع
الإفطار؟
 يف طفولتي فقط. كيف تق�ضي يومك يف رم�ضان؟
 قراءة مكثفة ،بعيد ًا عن ال�سينما. هل تت�صف ��ح املواق ��ع الإلكرتونية

على مائدة الإفطار؟
تتابعه؟
يف رم�ضان؟
 ال�شوربة.الفي�سبوك.قلي ًال جد ًا. م ��ا املوق ��ع الإلك�ت�روين ال ��ذي  م ��ا ه ��ي الوجب ��ات املف�ضل ��ة عندك  ه ��ل تابعت عم�ل� ًا فني� � ًا �أعجبك يف
رم�ضان؟
 م�سل�سل "زلزال". هل لديك ممثل مف�ضل تتابعه خالل
رم�ضان؟
 لي�س يف رم�ضان هذا. ماذا حتمل لرم�ضان من ذكريات؟
 تزوجت يف منت�صفه. هل ا�ستطاعت الدراما العراقية �أن
تناف�س العربية يف �شهر رم�ضان؟
 �أبد ًا ،و�إن كنت �أمتنى ذلك. م ��ا ه ��و امل�سل�س ��ل التلفزي ��وين
ال ��ذي عر� ��ض يف رم�ض ��ان وبقي يف
ذاكرتك؟
 -الن�سر وعيون املدينة.

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقية حال ��ة الطق�س لهذا
الي ��وم (الإثنني)� ،إذ ترتفع درجات احل ��رارة عن معدالتها مع رياح
خفيفة
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 امل خ�ضري
املطربة ،ت�شارك مع املطربني
ك��رمي من�صور ووح�ي��د علي
يف االوب�� ��ري�� ��ت ال �غ �ن��ائ��ي
واملو�سيقي "العراق" الذي
ك�ت��ب كلماته ال���ش��اع��ر كاظم
ال�سعدي وحلنه الفنان علي
�سرحان  ..االوبريت يتناول  احمد ال�سعيد
ان �ت �� �ص��ار ال �ع��راق �ي�ي�ن على رئي�س جمعية الت�شكيليني
ع�صابات داع�ش االرهابية .ف� ��رع ال �ب �� �ص��رة اع� �ل ��ن ع��ن
اق��ام��ة معر�ض دائ��م العمال
 علي �صربي
ال� � ��رواد ب �ع �ن��وان "طبيعة
ال �� �س �ي�نري �� �س��ت وال� �ك ��ات ��ب م��ن الب�صرة" ي�ضم اعماال
امل �� �س��رح��ي ي��وا� �ص��ل ك�ت��اب��ة ت�شكيلية اجن��زه��ا فنانون
م�سل�سل بعنوان "النهروان" ب�صريون م��ن ال ��رواد حيث
يتناول االح��داث التي جرت يج�سد املعر�ض تاريخ الفن
خ�ل�ال ال �� �س �ن��وات امل��ا��ض�ي��ة .الت�شكيلي يف الب�صرة.
امل�سل�سل �سيقوم باخراجه
�صالح ك��رم  ..يذكر ان علي
�صربي يعد من كتاب الدراما
ال�ب��ارزي��ن و�سبق ان ق��دم له
م�سل�سله ال�شهري " مناوي
با�شا " .

