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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

ما يقارب � 12ألف مفقود من  6حمافظات منذ 2014

جولة حكومية لتفتي�ش خمازن احل�شد بعد  16تفجرياً غام�ض ًا

قيادات �سنية تخري احلكومة بني ك�شف
م�صري املختطفني �أو تدويل ق�ضيتهم

�سيا�سيون �شيعة يتحدثون عن فر�ضية ا�ستهداف
�إ�سرائيل لل�سالح الإيراين داخل العراق
م��ق��ارن��ا
امل���ه���ن���د����س� :أم��ي�رك����ا ت����واط�����أت م���ع �إ����س���رائ���ي���ل ل��ق�����ص��ف
ّ
 بغداد /وائل نعمة
مل ت�ستبع ��د حت ��ى الآن فر�ضي ��ة
الإهم ��ال فيم ��ا يتعل ��ق بالتفج�ي�ر
الغام� ��ض الذي ح ��دث م�س ��اء �أول �أم�س يف
خم ��ازن ال�س�ل�اح التابع ��ة للح�ش ��د ال�شعبي
يف قاع ��دة ع�سكرية جن ��وب تكريت ،رغم �أن
خ�ب�ر تلميحات رئي�س ال ��وزراء الإ�سرائيلي
بنيام�ي�ن نتنياه ��و �إىل م�س� ��ؤويل بالده عن
غ ��ارات �شن ��ت م�ؤخ ��را عل ��ى مواق ��ع تابعة
للح�شد يف العراق غطت على كل االحتماالت
الأُخرى.

ومل تعل ��ق حكوم ��ة بغ ��داد حت ��ى الآن عل ��ى
احلادث الذي جاء بع ��د �أيام قليلة على قرار
رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د امله ��دي بحظر
الط�ي�ران الع�سك ��ري يف الأج ��واء العراقية
وح�صر املوافقات ب�شخ�صه �أو من يخوله.
باملقاب ��ل نقل موقع "تامي ��ز �أوف �إ�سرائيل"
عن نتنياه ��و قوله لل�صحفيني خ�ل�ال زيارة
�إىل �أوكراني ��ا ي ��وم االثنني املا�ض ��ي" ،لي�س
لإي ��ران ح�صان ��ة يف �أي م ��كان" ،م�ؤك ��دا �أن
�أي ��دي �إ�سرائي ��ل طويلة و�ستتح ��رك �ضدها
�أينما ت�ستدعي احلاجة.
و�أ�شار �إىل �أن الإيرانيني يوا�صلون التهديد

اجلي�ش الأمريكي:
الطلعات اجلوية الطارئة
ال تتطلب موافقة بغداد
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خي ممثلو املدن املحررة
رّ
احلكومة بني الك�شف عن
م�ص�ي�ر � 12ألف مفق ��ود وخمتطف
من حمافظاتهم يف فرتة ال تتجاوز
�ست ��ة �أ�سابي ��ع ،وبني رف ��ع الق�ضية
�إىل املجتم ��ع ال ��دويل واملحاك ��م
الدولية.
وكلفت قيادات ون ��واب املحافظات
املحررة يف اجتماعها الأخري الذي
عقد يف منزل رئي�س حتالف القرار
�أ�سام ��ة النجيف ��ي رئي� ��س جمل� ��س
الن ��واب ال�ساب ��ق �سلي ��م اجلبوري
برت�ؤ� ��س جلن ��ة خا�صة ت�أخ ��ذ على
عاتقه ��ا التفاو� ��ض م ��ع احلكوم ��ة
ملعرفة م�صري املغيبني.
ويق ��ول الوزير ال�ساب ��ق عبد ذياب

�سيد ال�شهداء� ،أحد ف�صائل احل�شد ال�شعبي.
وي�ستغ ��رب البلداوي وهو نائب عن حتالف
الفت ��ح ،املظل ��ة ال�سيا�سية للح�ش ��د ال�شعبي،
حدوث الهج ��وم على �أحد �أط ��راف املع�سكر
بينم ��ا يف الط ��رف الآخ ��ر توج ��د ق ��وات
�أمريكية.
والتفج�ي�ر الأخ�ي�ر ح ��دث يف �أك�ث�ر قاع ��دة
ع�سكري ��ة ح�سا�س ��ة يف الب�ل�اد ،حي ��ث ت�ضم
طائرات الـ(�أف  16الأمريكية) التي ا�شرتاها
العراق م ��ن الواليات املتحدة ،ووحدات من
الدفاع اجلوي وم�ست�شارين �أمريكان.
 التفا�صيل �ص3

�صفقة �أربيل للعقد
املعدل مع كاتانيت�ش
تورط احلكومة بهدر
ِّ
املال
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 ترجمة  /حامد �أحمد
�أو�ضح اجلي� ��ش الأمريكي يف ت�صريح له
الثالثاء ب� ��أن تنفيذه لطلعات �إ�سناد جوي
ومه ��ام طارئة لإخالء جن ��ود جرحى �أثن ��اء عمليات
قتال ال تتطلب موافقة اجلانب العراقي .
وقال املتحدث با�سم التحالف الدويل ملحاربة داع�ش
يف الع ��راق الكولونيل جيم�س راولن�سون ،ب�أنه يف
حاالت الطلع ��ات اجلوية اخلا�صة مبه ��ام الطوارئ
ال يتطل ��ب الأم ��ر احل�ص ��ول عل ��ى موافق ��ة اجلان ��ب
العراقي .
وكان موق ��ع ،تا�س ��ك وبريب� ��س الأمريك ��ي اخلا�ص
بالأخب ��ار الع�سكرية ،قد ذك ��ر االثنني �أنه يتطلب من
اجلي�ش الأمريكي احل�صول على موافقة لتنفيذ مهام
طارئة لطلعات �إخالء جرحى يف عملية قتالية .
و�أ�ضاف الكولونيل راولن�سون بقوله "وفقا حلاالت
الط ��وارئ فان ��ه ال يتطل ��ب م ��ن احلكوم ��ة العراقية
�إعط ��اء موافقة منفردة لكل حادث ط ��ارئ .التحالف
ال ��دويل خمول من قب ��ل احلكوم ��ة العراقية لتوفري
�إ�سناد ط ��ارئ لكل من الق ��وات الأمريكية والعراقية
يف حال حدوث خطر".
 التفا�صيل �ص2

بالق�ض ��اء عل ��ى �إ�سرائي ��ل ويبن ��ون قواع ��د
ع�سكرية يف خمتلف �أنحاء ال�شرق الأو�سط
لتحقيق هذا الهدف.
ويق ��ول حمم ��د البل ��داوي وه ��و نائ ��ب عن
�ص�ل�اح الدين يف ات�ص ��ال هاتف ��ي �أم�س مع
(املدى) �إن "التفج�ي�ر الذي ا�ستهدف خمزن
لعتاد احل�ش ��د ال�شعب ��ي يف البوابة الغربية
لقاع ��دة بل ��د اجلوي ��ة ال يب ��دو و�أن ��ه حادث
عر�ضي".
وجاء احلادث بع ��د �أ�سبوع فقط من انفجار
مماث ��ل ح�صل يف مع�سكر ال�صقر يف جنوب
بغداد ،حي ��ث ا�ستهدف خمزن عت ��اد لكتائب

 بغداد  /محمد �صباح

العجيل ��ي يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)
�إن "ممثل ��ي املحافظ ��ات املح ��ررة
�واب احلالي�ي�ن وال�سابقني
م ��ن الن � ِ
اتفق ��وا يف اجتماعهم الأخري الذي
عق ��د قبل يومني عل ��ى ت�شكيل جلنة
برئا�س ��ة رئي� ��س الربمل ��ان ال�سابق
�سليم اجلب ��وري ملتابع ��ة مو�ضوع
املختطف�ي�ن مع احلكوم ��ة والك�شف
عن م�صريهم".
وهددت قيادات ونواب يف جمل�س
الن ��واب ع ��ن املحافظ ��ات الغربي ��ة
بتدويل ق�ضية اجلثث املجهولة يف
حمافظة بابل واملختطفني وعر�ض
ه ��ذا امللف الإن�ساين عل ��ى املجتمع
الدويل واملحاكم الدولية باعتباره
جرمية �ضد الإن�سانية.
وي�ص ��ر العجيل ��ي عل ��ى �أن "معرفة
م�صري املختطفني واجلثث جمهولة

�ساطع راجي يكتب:
تهديد احلكومة
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جودت هو�شيار
يكتب :ت�أريخ ال�سرية
الذاتية و�إ�شكالية
احلديث عن الذات
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جمل�س الوزراء يق ّر قانون
ت�شغيل اخلريجني الأوائل
 بغداد /املدى
�أق� � ّر جمل� ��س ال ��وزراء� ،أم� ��س الأربع ��اء،
"م�ش ��روع تعليم ��ات تنفيذ �أح ��كام قانون
ت�شغي ��ل اخلريج�ي�ن االوائل ،فيما واف ��ق على تثبيت
جمموع ��ة م ��ن املعلم�ي�ن واملدر�س�ي�ن املتعاقدي ��ن مع
املديرية العامة لرتبية حمافظة الب�صرة".
وذكر بيان للمجل�س �أن "جمل�س الوزراء عقد جل�سته
االعتيادي ��ة ،الأربع ��اء � 21آب  2019برئا�س ��ة رئي�س
جمل� ��س ال ��وزراء عادل عب ��د امله ��دي ،و�أق� � ّر تو�صية
املجل�س ال ��وزاري للطاق ��ة ب�ش�أن مذك ��رة التفاهم مع
دولة الكوي ��ت يف جمال احلق ��ول النفطية احلدودية
امل�شرتك ��ة ،فيم ��ا مت �إقرار تو�صي ��ة املجل�س الوزاري
للطاق ��ة ب�ش� ��أن �إعف ��اء الأنابي ��ب امل�ست ��وردة ل�صال ��ح
�شركة نفط الو�سط من ر�سم حماية املنتج".
و�أو�ض ��ح البي ��ان� ،أن "اجلل�س ��ة �شهدت �أي�ض� � ًا �إقرار
مو�ض ��وع من ��ح مدر�س ��ة الأكادميية الدولي ��ة الأهلية
يف حمافظ ��ة الب�صرة �إجازة ت�أ�سي� ��س" ،الفت ًا �إىل �أنه
"مت ��ت املوافقة على مذك ��رة التفاهم املزمع توقيعها
ب�ي�ن جمهوري ��ة الع ��راق والأمان ��ة العام ��ة جلامع ��ة
الدول العربي ��ة ب�ش�أن �إطفاء ن�سب ��ة ( )%75من ديون
جمهورية العراق �ضمن م�ساهمته يف �صناديق الدعم
املقدمة للدول العربية".
ولف ��ت �إىل �أن "املجل� ��س واف ��ق على م�ش ��روع قانون
ان�ضم ��ام جمهوري ��ة الع ��راق �إىل بروتوك ��ول قم ��ع
الأعم ��ال غري امل�شروعة املوجهة �ضد �سالمة املن�صات
الثابتة القائمة يف اجلرف القاري لعام ."1988

الهوية من مهام عمل احلكومة التي
يفرت�ض به ��ا حماي ��ة كل العراقيني
وم ��ن جمي ��ع املحافظ ��ات دون
ا�ستثناء" ،الفتا �إىل �أن "املجتمعني
خولوا �سليم اجلبوري يف اختيار
�أع�ضاء جلنة املتابعة اجلديدة قبل
�أجرائها لقاءات مع احلكومة".
ويتاب ��ع العجيل ��ي �أن "هذه اللجنة
الرئي�س ��ة �ستق ��وم بت�شكي ��ل جل ��ان
فرعية يف �ست حمافظات لت�سجيل
�أ�سم ��اء كل املختطف�ي�ن واملفقودين
لنقلها �إىل احلكومة للبحث عنهم"،
الفت ��ا �إىل �أن "اللج ��ان الفرعي ��ة
(جلنة حقوق الإن�س ��ان والعالقات
اخلارجي ��ة وال�سيا�سي ��ة) �ستك ��ون
م�سان ��دة للجن ��ة املتابع ��ة الت ��ي
يقودها �سليم اجلبوري".
 التفا�صيل �ص2

العا�صمة ت�ستقبل موجة حر غري م�سبوقة  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

�أبرزها اخلدمات الأ�سا�سية وال�سكن وا�ستئناف امل�شاريع املتلكئة

حمافظ ذي قار اجلديد لـ(
 ذي قار  /ح�سني العامل
ك�ش ��ف حماف ��ظ ذي ق ��ار اجلديد
ع ��ادل الدخيل ��ي ي ��وم �أم� ��س
الأربع ��اء ع ��ن خط ��ة عم ��ل �إدارة املحافظة
للمرحل ��ة املقبل ��ة ،وفيما �أ�ش ��ار �إىل حتديد
خم� ��س �أولوي ��ات لتنفيذه ��ا �ضم ��ن �سق ��ف
زمن ��ي �أمده �أربعة �أ�شهر� ،ش� �دّد على �أهمية
توف�ي�ر اخلدم ��ات الأ�سا� ��س وال�ش ��روع
بخطة �إ�س ��كان املواطنني وا�ستئناف العمل

� 4.3آالف
نازح يعودون
لـ  4مناطق
حمررة

)� 5 :أولويات لتنفيذها خالل �أربعة �أ�شهر

بامل�شاري ��ع املتلكئ ��ة وال�سيم ��ا امل�شاري ��ع
اخلدمي ��ة والأبني ��ة املدر�سي ��ة وامل�ست�شفى
الرتكي.
وق ��ال حمافظ ذي ق ��ار عادل عب ��د احل�سني
عبد الل ��ه الدخيلي الذي با�ش ��ر مبهام عمله
يوم �أم�س الأربعاء لـ(املدى) �إنه "مت حتديد
خم�س �أولويات لعمل �إدارة املحافظة خالل
املرحل ��ة املقبل ��ة حيث �سيتم اي�ل�اء الأهمية
للجان ��ب اخلدم ��ي وحت�س�ي�ن م�ست ��وى
اخلدم ��ات يف مرك ��ز املحافظ ��ة والوحدات
 بغداد /املدى
�أعلن ��ت وزارة الهج ��رة
واملهجرين ،عن عودة �أكرث من
 4الآف ن ��ازح �إىل مناطقه ��م الأ�صلية يف
بيجي وال�شرقاط وال�صينية واحل�ضر.
وذك ��ر بي ��ان لل ��وزارة �أن "� 4آالف و325
نازح� � ًا م ��ن جمم ��ع القاد�سي ��ة للنازح�ي�ن
مبحافظة �صالح الدين عادوا �إىل مناطق

الإدارية وتنظي ��م مداخل املدن التي تعاين
من الإهمال وتراكم النفايات والأنقا�ض".
و�أ�ض ��اف "كم ��ا تت�ضم ��ن اخلط ��ة متابع ��ة
امل�شاريع املتلكئة وال�سيما الأبنية املدر�سية
وامل�ست�شفى الرتكي ف�ضال عن تطوير قطاع
اال�ستثم ��ار واالهتم ��ام بقط ��اع الإ�س ��كان
وت�أم�ي�ن م�ساح ��ات كافي ��ة م ��ن الأرا�ض ��ي
لتنفي ��ذ خطة �سكن املواطن�ي�ن التي يتبناها
جمل�س الوزراء".
و�أو�ض ��ح الدخيل ��ي �أن "�إدارة املحافظ ��ة
�سكناه ��م الأ�صلي ��ة يف مناط ��ق ال�صينية
وبيج ��ي وال�شرق ��اط وق�ض ��اء احل�ض ��ر
التاب ��ع �إىل حمافظ ��ة نين ��وى ب�ش ��كل
طوعي".
وب�ي�ن مدير عام دائرة �ش�ؤون الفروع يف
الوزارة علي عبا�س جهاكري� ،أن "الغالبية
العظمى م ��ن ه�ؤالء العائدي ��ن عادوا �إىل
ناحي ��ة ال�صينية ويليها ق�ض ��اء بيجي ثم
ال�شرقاط وبعده ق�ضاء احل�ضر".

�ستعتم ��د �سقف� � ًا زمني� � ًا �أم ��ده �أربع ��ة �أ�شهر
لتنفي ��ذ تل ��ك الأولوي ��ات" ،منوه� � ًا �إىل �أن
"رئي� ��س جمل�س الوزراء عادل عبد املهدي
طل ��ب تخ�صي� ��ص م�ساح ��ة  1200دومن
لإن�ش ��اء حي �سكن ��ي �ضمن خط ��ة الإ�سكان
التي يتبناها جمل� ��س الوزراء ،وقد وجهنا
الدوائ ��ر املعني ��ة وعل ��ى الف ��ور لتحدي ��د
امل�ساحة املطلوبة".
 التفا�صيل �ص4

و�أ�ض ��اف جهاك�ي�ر �أن "الأي ��ام القادم ��ة
�ست�شهد �إعادة وجبات �أخرى من العوائل
النازح ��ة خ�صو�ص ��ا �ساكن ��ي املخيمات"
م�شريا �إىل �أن "الربنامج احلكومي ي�ؤكد
على �ضرورة غلق مل ��ف النزوح ب�صورة
كامل ��ة ،مم ��ا يجعلنا نعمل بالت ��وازي مع
الربنام ��ج احلكوم ��ي و�إع ��ادة العوائ ��ل
النازح ��ة �إىل مناطقه ��ا الأ�صلي ��ة ب�أ�سرع
وقت ممكن".

الأمانة :رفع � 4آالف
جتاوز خالل �شهر
 بغداد /املدى
�أعلن ��ت �أمان ��ة بغداد� ،أم� ��س الأربعاء ،عن ع ��دد التجاوزات
التي قامت ب�إزالتها خالل �شهر متوز املا�ضي.
وبين ��ت الأمانة يف بيان تلقته (امل ��دى)" ،قيام مالكاتها يف
خمتل ��ف الدوائر البلدي ��ة برفع  3968جت ��اوز ًا خالل �شهر
مت ��وز من ه ��ذه ال�سنة فق ��ط وتنوع ��ت ما ب�ي�ن دور �سكنية
و�أ�سا�سات وب�سطات و�أك�شاك وم�سقفات والفتات و�أ�سيجة
دور وغريها من التجاوزات املختلفة".
واكدت "ا�ستمرارها بحمالت رف ��ع التجاوزات وعن جميع
مناط ��ق بغداد رغم االعتداءات امل�ستم ��رة التي تتعر�ض لها
كوادرها الب�شرية والآلية".
يف �سي ��اق �آخ ��ر ،ك�شف ��ت �أمان ��ة بغ ��داد ،ع ��ن حمل ��ة جديدة
وكبرية لإزالة حظائر الأغنام املتجاوزة يف بغداد.
وذك ��رت الأمان ��ة يف بي ��ان �آخ ��ر� ،أن "مالكاته ��ا قام ��ت يف
بلدي ��ة املن�صور بحملة �أزال ��ت خاللها  40حظرية متجاوزة
يق ��وم �أ�صحابها با�ستغالل الأرا�ض ��ي الزراعية واحلكومية
وت�شييد حظائر للأغنام واملوا�شي عليها �ضمن عدة مناطق
ال �سيما يف حي العدل".
و�أ�ضاف البيان� ،أن "الأمانة �أقدمت على �إزالة تلك احلظائر
وحتذير �أ�صحابها من معاودة التجاوز".
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قيادات �سنية تخري احلكومة بني ك�شف م�صري املختطفني
�أو تدويل ق�ضيتهم

 بغداد  /حممد �صباح
خي ممثلو املدن املحررة رئي�س جمل�س
رّ
ال ��وزراء عادل عبد امله ��دي بني الك�شف
ع ��ن م�ص�ي�ر � 12ألف مفق ��ود وخمتطف
م ��ن حمافظاته ��م يف ف�ت�رة ال تتج ��اوز
�ست ��ة �أ�سابي ��ع ،وبني رف ��ع الق�ضية �إىل
املجتمع الدويل واملحاكم الدولية.
وكلف ��ت قي ��ادات ون ��واب املحافظ ��ات
املح ��ررة يف اجتماعه ��ا الأخ�ي�ر ال ��ذي
عق ��د يف من ��زل رئي� ��س حتال ��ف القرار
�أ�سام ��ة النجيفي رئي�س جمل�س النواب
ال�ساب ��ق �سليم اجلبوري برت�ؤ�س جلنة
خا�صة ت�أخذ عل ��ى عاتقها التفاو�ض مع
احلكومة ملعرفة م�صري املغيبني.
ويق ��ول الوزي ��ر ال�ساب ��ق عب ��د ذي ��اب
العجيل ��ي يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن
"ممثل ��ي املحافظ ��ات املح ��ررة م ��ن
النواب احلاليني وال�سابقني اتفقوا يف
ِ
اجتماعهم الأخري الذي عقد قبل يومني
عل ��ى ت�شكي ��ل جلن ��ة برئا�س ��ة رئي� ��س
الربملان ال�سابق �سليم اجلبوري ملتابعة
مو�ض ��وع املختطف�ي�ن م ��ع احلكوم ��ة
والك�شف عن م�صريهم".
وه ��ددت قي ��ادات ون ��واب يف جمل� ��س
النواب عن املحافظات الغربية بتدويل
ق�ضي ��ة اجلث ��ث املجهول ��ة يف حمافظة
باب ��ل واملختطف�ي�ن وعر�ض ه ��ذا امللف
الإن�س ��اين عل ��ى املجتم ��ع ال ��دويل
واملحاكم الدولية باعتباره جرمية �ضد
الإن�سانية.
وي�صر العجيلي على �أن "معرفة م�صري
املختطف�ي�ن واجلث ��ث جمهول ��ة الهوية
من مه ��ام عمل احلكوم ��ة التي يفرت�ض

م�ؤمتر
لل�سيا�سيني ال�سنة
بعد االجتماع
به ��ا حماي ��ة كل العراقيني وم ��ن جميع
املحافظات دون ا�ستثناء" ،الفتا �إىل �أن
"املجتمعني خولوا �سليم اجلبوري يف
اختيار �أع�ضاء جلن ��ة املتابعة اجلديدة
قبل �أجرائها لقاءات مع احلكومة".
ويتاب ��ع العجيل ��ي �أن "ه ��ذه اللجن ��ة
الرئي�سة �ستق ��وم بت�شكيل جلان فرعية
يف �س ��ت حمافظ ��ات لت�سجي ��ل �أ�سم ��اء

كل املختطف�ي�ن واملفقودي ��ن لنقله ��ا �إىل
احلكوم ��ة للبحث عنهم" ،الفت ��ا �إىل �أن
"اللجان الفرعية (جلنة حقوق الإن�سان
والعالق ��ات اخلارجي ��ة وال�سيا�سي ��ة)
�ستك ��ون م�سان ��دة للجن ��ة املتابعة التي
يقودها �سليم اجلبوري".
وقبل ع ��دة �أيام ك�شف ع ��ن العثور على
 31جث ��ة جمهول ��ة الهوي ��ة يف �شم ��ايل

حمافظ ��ة باب ��ل م ��ن دون الك�ش ��ف ع ��ن
تفا�صيله ��ا �أو ظ ��روف قت ��ل ال�ضحاي ��ا
الذي ��ن دفن ��وا يف مق�ب�رة مبحافظ ��ة
كرب�ل�اء .لكن فيم ��ا بعد �أملح ��ت م�صادر
�إىل �أن اجلثث ال تع ��ود لأهايل الأنبار،
من دون املزيد من التفا�صيل.
ويتحدث وزير التعلي ��م الأ�سبق عن �أن
"ع ��دد املختطف�ي�ن يف حمافظة �صالح

اجلي�ش الأمريكي :الطلعات اجلوية الطارئة
ال تتطلب موافقة بغداد
ترجمة  /حامد �أحمد
�أو�ض ��ح اجلي� ��ش االمريك ��ي يف ت�صري ��ح له
الثالث ��اء ب ��ان تنفي ��ذه لطلعات ا�سن ��اد جوي
ومه ��ام طارئ ��ة الخالء جن ��ود جرح ��ى اثناء
عملي ��ات قت ��ال ال تتطل ��ب موافق ��ة اجلان ��ب
العراقي .
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م التحال ��ف ال ��دويل
ملحاربة داع�ش يف العراق الكولونيل جيم�س
راولن�سون ،بانه يف حاالت الطلعات اجلوية
اخلا�ص ��ة مبه ��ام الط ��وارئ ال يتطل ��ب االمر
احل�صول على موافقة اجلانب العراقي .
وكان موق ��ع ،تا�س ��ك وبريب� ��س االمريك ��ي
اخلا�ص باالخب ��ار الع�سكرية ،قد ذكر االثنني
ان ��ه يتطلب من اجلي� ��ش االمريكي احل�صول
عل ��ى موافق ��ة لتنفي ��ذ مه ��ام طارئ ��ة لطلعات
اخالء جرحى يف عملية قتالية .
وا�ضاف الكولونيل راولن�سون بقوله "وفقا
حلاالت الطوارئ فانه ال يتطلب من احلكومة
العراقي ��ة اعط ��اء موافقة منف ��ردة لكل حادث
ط ��ارئ .التحال ��ف ال ��دويل خم ��ول م ��ن قب ��ل
احلكوم ��ة العراقية لتوف�ي�ر ا�سناد طارئ لكل

م ��ن الق ��وات االمريكي ��ة والعراقي ��ة يف حال
حدوث خطر".
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م التحالف ال ��دويل �إن
ح ��االت الط ��وارئ ت�شمل تعر� ��ض احد افراد
اجلي� ��ش العراقي او االمريك ��ي جلروح تهدد
حياته او فقدان احد اطرافه ،او يف حال كون
القوات يف �ص ��دام مع العدو وتتطلب احلالة
ا�سنادا جويا فوريا قريبا ".
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ق ��ال قائ ��د الق ��وة اجلوي ��ة
االمريكي ��ة اجل�ن�رال مايك هومل ��ز� ،إن الطلب
للموافقة هو بروتوكول معمول به �أ�صال .
وق ��ال هومل ��ز يف حدي ��ث ل ��ه م ��ن وا�شنط ��ن
حول التعليم ��ات اجلديدة "اعتق ��د انه �شيء
كن ��ا نفعله دائما عندما نك ��ون يف حالة تنفيذ
عمليات يف بلد �آخ ��ر .عليك ان حتر�ص دائما
عل ��ى ان ��ك تت�ص ��رف �ضم ��ن نط ��اق قيادته ��م
و�سيطرتهم ".
وم�ضى اجلرنال هوملز بقوله "قدرات العراق
يف مراقبة جماله اجلوي وتوجيه الطائرات
في ��ه واحلف ��اظ علي ��ه يف حت�سن �أك�ث�ر وهذا
�شيء جيد� .سيقوم ��ون الآن مبمار�سة بع�ض
تقني ��ات ال�سيط ��رة ح ��ول جماله ��م اجل ��وي

وتبني م�س�ؤولية الدفاع عن العراق من قبلهم
وه ��ذا تطور جديد .واعتقد انه ما يزال لدينا
�شراك ��ة يف ه ��ذا املو�ض ��وع وان رجالن ��ا من
الق ��وات االمريكي ��ة هن ��اك يعمل ��ون عن قرب
�سوية مع نظرائه ��م العراقيني و�سنبحث يف
تفا�صيل هذا االمر ".
وكان رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د املهدي قد
دع ��ا اال�سب ��وع املا�ضي اىل فر� ��ض قيود على
الطلع ��ات اجلوي ��ة عق ��ب وق ��وع انفج ��ار ال
يعرف �سببه يف مع�سكر ال�صقر يف �ضواحي
بغ ��داد ت�سبب مبقت ��ل مدين وج ��رح ع�شرات
�آخرين .
ووفق ��ا ل�صحيف ��ة وا�شنط ��ن بو�س ��ت فانه مت
حظر اي طلعات جوية غري خمولة .وا�شارت
اىل ان ��ه يف الوقت ال ��ذي بقي �سبب االنفجار
يف املع�سكر غري معروف فان م�س�ؤولني عزو
املو�ض ��وع ام ��ا اىل ارتفاع درج ��ات احلرارة
ب�شكل حاد �أدى اىل انفجار خزين اال�سلحة،
�أو ان ا�سرائي ��ل ق ��د نفذت �ضرب ��ة جوية �ضد
خزين �أ�سلحة تابع لف�صيل م�سلح مدعوم من
ايران .
ويف � 16آب اجل ��اري اعل ��ن التحالف الدويل
بقي ��ادة الواليات املتحدة بان ��ه �سيمتثل لأمر
رئي� ��س الوزراء عادل عبد امله ��دي بان يطلب
موافقة اجلي�ش العراقي لتنفيذ طلعات �ضمن
املجال اجلوي العراقي يف ظروف �أخرى .
وا�ستن ��ادا الح�ص ��اءات ن�شرتها قي ��ادة القوة
اجلوي ��ة ف ��ان طائ ��رات اجلي� ��ش االمريك ��ي
الق ��ت ال�شهر املا�ضي ما يقارب من  105قنبلة
و�ص ��اروخ عل ��ى اه ��داف لداع� ��ش ،وان ه ��ذا
الع ��دد كان اقل من ن�صف ع ��دد الذخرية التي
القي ��ت على داع� ��ش يف �شهر مت ��وز من العام
املا�ض ��ي  2018والت ��ي بلغ ��ت بح ��دود 241
قنبلة و�صاروخ.
�أم ��ا يف متوز من عام  2017فق ��د مت ــ ح�سب
االخ�صائي ��ة ـ� �ـ الق ��اء  4313ذخ�ي�ر ة �ض ��د
داع� ��ش .وبلغ ��ت عدد الذخ�ي�رة الت ��ي القيت
طوال ذلك العام �ض ��د داع�ش بحدود 39577
قنبلة و�صاروخ يف رق ��م قيا�سي �ضمن حملة
التحالف �ضد داع�ش .
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الدي ��ن لوحده ��ا ي�ص ��ل �إىل قرابة ثالثة
�آالف �شخ�ص ال �أحد يعرف م�صريهم"،
منوها �إىل �أن "ذويهم �أكدوا عدم انتماء
املفقودين �إىل تنظيمات داع�ش".
ويلفت �إىل �أن "�أمام احلكومة فرتة من
�شهر �إىل �ستة �أ�سابيع للك�شف عن م�صري
كل املختطف�ي�ن واملفقودي ��ن وبعك�س ��ه
�ستق ��وم جلن ��ة املتابع ��ة ومب�سان ��دة

م ��ن اللج ��ان الفرعي ��ة بتدوي ��ل امللف"،
منوه ��ا �إىل �أن "اجلن ��ة الت ��ي يرت�أ�سها
�سلي ��م اجلب ��وري �ستعق ��د اجتماع ��ات
دورية مع ممثلني من حمافظات �صالح
الدي ��ن وبابل ودياىل وبغ ��داد والأنبار
ونينوى".
ولف ��ت �إىل �أن "م ��ن �أب ��رز املغيب�ي�ن عن
احل�ض ��ور �إىل االجتماع ال ��ذي عقد يف

من ��زل رئي� ��س حتال ��ف الق ��رار �أ�سام ��ة
النجيف ��ي ه ��و رئي� ��س الربمل ��ان حممد
احللبو�س ��ي و�صال ��ح املطل ��ك وبع� ��ض
النواب" ،الفتا �إىل �أن "املتغيبني �أكدوا
ت�ضامنهم مع مقررات االجتماع".
م ��ن جانب ��ه ،ك�ش ��ف القي ��ادي يف حزب
التجم ��ع امل ��دين للإ�ص�ل�اح عب ��د املل ��ك
احل�سين ��ي ع ��ن �أن "ع ��دد املغيب�ي�ن
واملفقودين جت ��اوز � 12ألف عراقي يف
حمافظات بابل والأنبار و�صالح الدين
ونين ��وى ودي ��اىل وبغ ��داد يف الف�ت�رة
املح�صورة بني عام � 2014إىل عمليات
التحرير يف العام .2017
وب�ي�ن احل�سيني يف ت�صري ��ح لـ(املدى)
�أن "احلكوم ��ة واجله ��ات الأمنية لديها
عل ��م بتفا�صي ��ل ه ��ذا املل ��ف وحيثيات ��ه
م ��ن خ�ل�ال عق ��د ع ��دة اجتماع ��ات م ��ع
ذوي املغيب�ي�ن" ،الفت ��ا �إىل �أن "الأنبار
ونين ��وى وباب ��ل هي �أك�ث�ر املحافظات
التي لديها مغيبني".
ويب�ي�ن �أن "عدد املختطف�ي�ن يف منطقة
ال ��رزازة وحده ��ا جت ��اوز ال� �ـ3000
مواط ��ن وال�صقالوية ي�صل لنحو 600
�إىل � 700شخ� ��ص" .وي�ش�ي�ر �إىل �أن
"اللجنة الت ��ي �أعل ��ن ت�شكيلها �ستقوم
بتح ��ركات داخلية تت�ضم ��ن احلوار مع
عدة جه ��ات" ،م�ست ��دركا "لكن يف حال
و�صلت ه ��ذه اللجنة �إىل طريق م�سدود
�سيتم تدويل الق�ضي ��ة عرب الذهاب �إىل
املحاكم الدولية".
وي�ؤك ��د �أن "م ��ا نري ��ده م ��ن اجله ��ات
احلكومي ��ة التع ��اون م ��ن �أج ��ل مللم ��ة
الأو�ضاع وعدم �إث ��ارة امل�شاكل و�إيجاد
احللول املنا�سبة لهذا امللف".

النزاهة� :ضبط � 14صهريج ًا حمم ًال بالنفط
اخلام يف الب�صرة
بغداد /املدى
�أعلن ��ت دائ ��رة التحقيق ��ات يف هيئ ��ة النزاهة ،ام� ��س االربع ��اء ،عن �ضبط
�أربعة ع�شر متهم ًا وثالثة ع�شر �صهريج ًا حُم َّم ًال بالنفط اخلام يف حمافظة
الب�صرة ،خالف ًا للقانون.
وبح�س ��ب بيان ورد لـ(املدى)�" :أن مالكات املديرية التي انتقلت �إىل ناحية
الن�شوة يف �شمال الب�ص ��رة متكنت من �ضبط (� )13صهريج ًا حُم َّم ًال مبادة
النف ��ط اخلام من موق ��ع (بلوك الين  )9النفطي قرب ج�س ��ر الدير ،م�ضيفة
�إنه َّ
مت �ضبط ( )14متهم ًا؛ لقيامهم ب�إخراج تلك ال�صهاريج املُح َّملة بالنفط
اخلام من املوقع ب�صورةٍ خمالف ٍة للقانون".

و�أ�ض ��اف البيان "يف عمليةٍ منف�صلةٍ  ،متكن فري ��ق عمل املديرية من �ضبط
�سي ��ارة (براد) يف �ساحة الك�شف يف منفذ ال�شالجمة احلدودي؛ الحتوائها
على موا َّد غذائية (حلوم) حمظور ا�ستريادها" ،الفتة �إىل �أنه " َّ
مت �إخفا�ؤها
خلف موا َّد �أخرى".
�ضبط �أ�صولي�ي�ن بالعمل َّيـتني اللتني
و�أ َّك ��د �أي�ض ًا "�أن ��ه مت تنظيم حم�ضري ٍ
ُن ِّف َذتا مبوج ��ب مُذ َّكرتني ق�ضائ َّيتني ،وعر�ضهما رفق ��ة املتهمني على قا�ضي
خت�صة بق�ضايا النزاهة يف حمافظة الب�صرة؛ الذي ق َّرر
حمكمة التحقيق املُ ِّ
توقيف املتهمني على ذمة التحقيق".
ويع ّد ملف تهريب النفط العراقي من �أبرز امل�شاكل التي واجهت احلكومات
العراقي ��ة املتعاقب ��ة منذ ع ��ام � ،2003إذ تقدّر �سنوي ًا خ�سائ ��ر العراق جراء
عمليات التهريب بنحو مليار دوالر.

زيباري :ايران �أثبتت ذكاءها يف العراق بعد �سنتني
من االحتالل الأمريكي
بغداد /املدى
قال وزير اخلارجية الأ�سبق ،هو�شيار زيباري،
�إن �إيران �أثبتت ذكاءها بعد �سنتني من االحتالل
الأمريكي للعراق.
و�أ�ضاف هو�شيار زيب ��اري ،القيادي يف احلزب
الدميقراط ��ي الكرد�ستاين� ،أم� ��س الأربعاء ،يف
مقابل ��ة م ��ع �صحيف ��ة "�إنديبندنت عربي ��ة"� ،أنه
"يف ال�سنت�ي�ن الأولي�ي�ن الحت�ل�ال العراق ،كان
هناك ه ��دف �إقليمي يت�ضمن �إرغ ��ام الأمريكيني
عل ��ى اخلروج من العراق ،كي ال ينتقل االحتالل
�إىل بلد �آخر".
و�أو�ض ��ح �أن "الإيرانيني كان ��وا �أذكياء ،بعك�س
ال�سوري�ي�ن� ...إي ��ران كان ��ت �أول ال ��دول الت ��ي
زارت العراق وهن�أت جمل�س احلكم ،وقالت �إنها
تدعمه ،ويف املقابل كانوا يلتقون مع ال�سوريني
يف قراءة املوقف يف الع ��راق ،ويعتربون الأمر
خطرا م�شرتكا".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "�سوري ��ا مل تكن تعرتف بنا ،كنا
نق ��ول لهم �إنن ��ا �أ�صدقا�ؤكم ،وع�شن ��ا يف دم�شق،
و�أغل ��ب قيادات جمل� ��س احلكم ميلك ��ون منازل
�ّب�؟ هل نحن
هن ��اك ،مل ��اذا كل هذا العن ��اد والتك رّ

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

هو�شيار زيباري
غ�ي�ر م�ؤهل�ي�ن� ،أم ل�سن ��ا مب�ستواك ��م؟ فيم ��ا بعد
ذه ��ب الأمريكان �إىل دم�شق ،ذه ��ب كولن باول،
ت�شجع ��وا للفكرة ،امل�س� ��ؤول الأمريكي ذهب كي
يطمئنهم ،وي�ؤكد لهم ب�أنهم غري م�ستهدفني ،كان
ب�إمكان الواليات املتحدة �أن تردعهم".
كم ��ا ك�شف وزي ��ر اخلارجية الأ�سب ��ق ،هو�شيار

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

املدير الفني

خالد خ�ضري

زيب ��اري� ،أن الراح ��ل رفي ��ق احلري ��ري ،رئي�س
وزراء لبن ��ان الأ�سب ��ق ،طل ��ب ر�ؤيت ��ه يف
ال�سعودية.
و�أ�ض ��اف زيب ��اري� ،أن احلري ��ري قال ��ه ل ��ه "�إن
الإيراني�ي�ن ب ��د�أوا بدعم جمموعاته ��م اخلا�صة،
ال�سته ��داف الأمريكي�ي�ن" .و�أ�ش ��ار �إىل �أن
"احلريري نبهني ب� ��أن ال�سوريني والإيرانيني
غ�ي�ر متفق�ي�ن مئ ��ة يف املئ ��ة ،لكنه ��م يلتقون يف
نقطة �إف�شال امل�شروع الأمريكي".
وحت ��دث زيباري عن وزي ��ر اخلارجية ال�سوري
ال�سابق فاروق ال�شرع ،قائال" :يف كل مرة نلتقي
ب ��ه ،كان الوزي ��ر ال�شرع يلقي علين ��ا حما�ضرة،
يقول احت�ل�ال ومتعاونون م ��ع االحتالل ...يف
�إح ��دى امل ��رات مل �أمتال ��ك نف�س ��ي ،وقم ��ت بالرد
عليه ،قلت له (�أنت زودتها ،نحن نعلم من نكون،
و�إذا �أنت تتحدث عن االحتالل ف�سوريا كانت من
امل�صوّ تني على ق ��رار احتالل العراق يف جمل�س
الأمن ،و�أنت الآن تزايد علينا)".
و�أ�ض ��اف" :يف ال�سنت�ي�ن الأولي�ي�ن الحت�ل�ال
العراق ،كان هناك ه ��دف �إقليمي يت�ضمن �إرغام
الأمريكي�ي�ن عل ��ى اخل ��روج م ��ن الع ��راق ،كي ال
ينتقل االحتالل �إىل بلد �آخر".
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سياسة

�سيا�سيون �شيعة يتحدثون عن فر�ضية ا�ستهداف
�إ�سرائيل لل�سالح الإيراين داخل العراق

مل ت�ستبع��د حتى الآن فر�ضية الإهم��ال فيما يتعلق بالتفجري الغام�ض الذي حدث م�س��اء �أول �أم�س يف خمازن ال�سالح التابعة
للح�ش��د ال�شعبي يف قاع��دة ع�سكرية جنوب تكريت ،رغم �أن خ�بر تلميحات رئي�س الوزراء الإ�سرائيل��ي بنيامني نتنياهو �إىل
م�س�ؤولية بالده عن غارات �شنت م�ؤخرا على مواقع تابعة للح�شد يف العراق غطت على كل االحتماالت الأُخرى.
ومل تعل��ق حكوم��ة بغداد حتى الآن عل��ى احلادث الذي جاء بعد �أيام قليلة على قرار رئي���س الوزراء عادل عبد املهدي بحظر
الطريان الع�سكري يف الأجواء العراقية وح�صر املوافقات ب�شخ�صه �أو من يخوله.
 بغداد /وائل نعمة
بالمقاب ��ل نق ��ل موقع "تايم ��ز �أوف
�إ�سرائي ��ل" ع ��ن نتنياه ��و قول ��ه
لل�صحفيين خالل زيارة �إلى �أوكرانيا
يوم االثنين الما�ضي" ،لي�س لإيران
ح�صان ��ة ف ��ي �أي م ��كان" ،م�ؤكدا �أن
�أي ��دي �إ�سرائيل طويل ��ة و�ستتحرك
�ضدها �أينما ت�ستدعي الحاجة.
و�أ�شار �إلى �أن الإيرانيين يوا�صلون
التهدي ��د بالق�ض ��اء عل ��ى �إ�سرائي ��ل
ويبنون قواعد ع�سكرية في مختلف
�أنحاء ال�شرق الأو�سط لتحقيق هذا
الهدف.
ويقول محمد البل ��داوي وهو نائب
عن �ص�ل�اح الدين في ات�صال هاتفي
ام� ��س م ��ع (الم ��دى) �إن "التفجي ��ر
الذي ا�سته ��دف مخزن لعتاد الح�شد
ال�شعبي في البوابة الغربية لقاعدة
بل ��د الجوي ��ة ال يب ��دو وان ��ه حادث
عر�ضي".
وجاء الح ��ادث بعد ا�سبوع فقط من
انفج ��ار مماث ��ل ح�صل ف ��ي مع�سكر
ال�صق ��ر ف ��ي جن ��وب بغ ��داد ،حي ��ث
ا�سته ��دف مخزن عت ��اد لكتائب �سيد
ال�شه ��داء ،اح ��د ف�صائ ��ل الح�ش ��د
ال�شعبي.
وي�ستغرب البلداوي وهو نائب عن
تحال ��ف الفت ��ح ،المظل ��ة ال�سيا�سية
للح�ش ��د ال�شعب ��ي ،ح ��دوث الهجوم
عل ��ى احد اط ��راف المع�سك ��ر بينما
ف ��ي الط ��رف الآخ ��ر توج ��د ق ��وات
امريكية.
والتفجي ��ر االخي ��ر ح ��دث ف ��ي اكثر
قاعدة ع�سكري ��ة ح�سا�سة في البالد،
حي ��ث ت�ض ��م طائ ��رات ال� �ـ(اف 16
االمريكي ��ة) الت ��ي ا�شتراه ��ا العراق

دخان
مت�صاعد من
مكان احلريق
م ��ن الوالي ��ات المتح ��دة ،ووحدات
م ��ن الدف ��اع الج ��وي وم�ست�شاري ��ن
امريكان.
وت�سربت �أنباء بعد الحادث عن بدء
وا�شنطن باج�ل�اء الم�ست�شارين من
القاع ��دة ،فيم ��ا قال ��ت و�سائل اعالم
عربي ��ة ان الهج ��وم "ا�سرائيل ��ي"
باتفاق بي ��ن وا�شنطن ورو�سيا على

ان ال تعلن تل ابيب م�س�ؤوليتها عن
الحادث.
ويقول النائ ��ب المقرب من الح�شد،
ان "الح ��ادث االخي ��ر ه ��و رق ��م 16
من �ضمن الح ��وادث التي ا�ستهدفت
مواق ��ع ومخ ��ازن تابع ��ة للح�ش ��د
ال�شعب ��ي" ،م�شي ��را ال ��ى ان وج ��ود
طائرات م�سي ��رة ف ��وق القاعدة امر

روتينيا يحدث كل يوم.
�أ�سلحة الجيران
ويالق ��ي "�سيناري ��و" الق�ص ��ف
الج ��وي لمخ ��ازن ال�س�ل�اح رواج ��ا
كبيرا ف ��ي الح ��وادث الثالث ��ة التي
ج ��رت ف ��ي الع ��ام الحال ��ي ،حي ��ث
تعر� ��ض مع�سك ��ر للح�شد ف ��ي �شرق

تكريت ال�شه ��ر الما�ضي الى تفجير
مماثل ،لك ��ن تحقيقات الح�شد قالت
ان ��ه "بفع ��ل حري ��ق" ،بينم ��ا �شه ��د
الع ��ام الما�ض ��ي نح ��و  7تفجيرات
عل ��ى اكدا� ��س تابعة للح�ش ��د اي�ضا،
اعنفها في مدين ��ة ال�صدر ،ولم تكن
حينها فر�ضية الطائ ��رات الم�سيرة
فكرة مقبولة.

وق ��ال الدف ��اع المدني ان ��ه ال يمكن
تحدي ��د فيم ��ا ل ��و كان الهج ��وم في
قاع ��دة بل ��د �سبب ��ه طائ ��رة م�سيرة،
لكن ��ه اكد ف ��ي بيان �صحف ��ي ،م�ساء
الثالث ��اء ،ان  ٣٠عجل ��ة اطف ��اء
�شاركت باخماد الحريق الذي اندلع
بمخازن �سالح تابعة لف�صيل كتائب
االمام علي ،اح ��د ت�شكيالت الح�شد

ال�شعبي.
وبي ��ن الدف ��اع المدن ��ي ان ��ه تمك ��ن
من ابع ��اد خطر الني ��ران "عن �ستة
مخ ��ازن عل ��ى بع ��د  ١٥مت ��را م ��ن
الحادث ،وانقاذ �صهريج وقود عدد
� ٢سعة الواحد  ٣٦الف لتر".
وي�ستبعد النائب البلداوي تعر�ض
قاع ��دة بلد ال ��ى ق�ص ��ف بالهاونات،
مبين ��ا ان "المنطق ��ة المحيط ��ة
بالقاع ��دة الع�سكري ��ة منزوع ��ة
ال�س�ل�اح ،وبلدة يث ��رب القريبة من
الموقع نزح �سكانه ��ا بالكامل �أثناء
فت ��رة احتالل داع�ش وع ��اد بع�ضهم
م�ؤخ ��را وه ��م من�شغل ��ون بالزراعة
الآن".
ويعتق ��د �سيا�سي ��ون �شيع ��ة ،ان تل
ابيب تالحق �صواريخ "بالي�ستية"
نقلته ��ا طه ��ران خ�ل�ال العامي ��ن
الما�ضيين ال ��ى الف�صائل الم�سلحة
بالعراق في حربها �ضد وا�شنطن.
وفي وقت �سابق ،قال بهاء الأعرجي
نائ ��ب رئي�س ال ��وزراء الأ�سبق �إنه
م ��ن خ�ل�ال طبيع ��ة ني ��ران حري ��ق
مخازن العت ��اد في مع�سك ��ر ال�صقر
جن ��وب بغ ��داد ،يظه ��ر �أن الأ�سلحة
الت ��ي انفج ��رت غي ��ر اعتيادي ��ة وال
ت�ستعمله ��ا الق ��وات العراقي ��ة وال
حتى الح�شد ال�شعبي.
و�أ�ضاف في تغريدت ��ه" :نعتقد �أنها
عب ��ارة ع ��ن �أمان ��ة لدين ��ا م ��ن دولة
ج ��ارة ،وقد ا�ستهدفت ه ��ذه الأمانة
م ��ن دول ��ة ا�ستعمارية ظالم ��ة بناء
عل ��ى و�شاي ��ة عراقية خائن ��ة" ،في
�إ�شارة �إلى �إ�سرائيل.
بالمقابل ق ��ال النائب فائ ��ق ال�شيخ
علي ف ��ي تغري ��دة على تويت ��ر ،انه
ف ��ي ح ��ال كان ��ت فر�ضي ��ة الق�ص ��ف

اال�سرائيل ��ي �صحيح ��ة الكدا� ��س
الح�ش ��د ال�شعب ��ي ،فيج ��ب ت�سلي ��م
"ال�س�ل�اح للدول ��ة ،ولن ��ر �إذا م ��ا
ا�ستم ��رت �إ�سرائي ��ل ف ��ي ق�صفها �أم
ال؟" .وا�ض ��اف�" :سالح الح�شد مُلك
العراق".
قلة الخبرة
ب ��دوره ك�شف �سع ��ران االعاجيبي،
وهو ع�ضو في لجنة االمن والدفاع
في مجل� ��س الن ��واب لـ(المدى) عن
ب ��دء ب ��دء "رئي�س ال ��وزراء باجراء
ج ��رد لجمي ��ع مخ ��ازن ال�س�ل�اح
التابعة للح�ش ��د ال�شعبي وال�شرطة
االتحادي ��ة بعد حادث ��ة التفجير في
مع�سكر ال�صقر ،جنوبي بغداد".
وق ��ال االعاجيب ��ي وه ��و �ضاب ��ط
�ساب ��ق ،ان ��ه ال يمك ��ن الت�أك ��د م ��ن
ا�ستهداف طائرة م�سيرة او ع�سكرية
لقاع ��دة بلد "نحت ��اج الى خبراء في
المتفج ��رات وف ��ي الدف ��اع الجوي
قبل ان نعطي حكما بالحادث".
وكان عب ��د المه ��دي ق ��د اعل ��ن قب ��ل
اي ��ام ت�شكيل لجن ��ة تحقيقي ��ة بتلك
الح ��وادث ،بينم ��ا يق ��ول النائ ��ب
االعاجيب ��ي ان "فر�ضي ��ة االهم ��ال
و�س ��وء خزن العت ��اد واردة" ،مبينا
ان هن ��اك �أ�سا�سيات لخ ��زن ال�سالح
منه ��ا "ن ��وع المالج ��ئ و�صالب ��ة
الج ��دران ،ودرج ��ة الح ��رارة
وابتعادها بم�سافات عن المدن".
وا�ش ��ار ع�ض ��و لجن ��ة االم ��ن ال ��ى
"احتم ��ال ع ��دم امت�ل�اك ف�صائ ��ل
الح�شد لخب ��رة التخزين" ،فيما دعا
ال ��ى تدخ ��ل وزارة الدف ��اع والدفاع
الج ��وي في اع ��ادة ترتي ��ب مخازن
ال�سالح بطريقة مهنية.

حملل :الق�صف ي�ستهدف الف�صائل التي هددت وا�شنطن فقط

املهند�س� :أمريكا تواط�أت مع �إ�سرائيل لق�صف مقارنا
اته��م نائب رئي�س هيئة الح�شد ال�شعب��ي �أبو مهدي المهند�س� ،أم�س الأربعاء ،الواليات
المتحدة ،بالتواط�ؤ و�إدخال طائرات م�سيرة �إ�سرائيلية لق�صف مقرات الح�شد ال�شعبي
في العراق.
ً
وق��ال المهند���س في بي��ان� ،إن "�أع��داء العراق �أ�صبح��وا يخططون مج��ددا ال�ستهداف
ق��وات الح�شد ال�شعبي بطرق مختلفة� ،أمريكا التي �أ�سهمت بجلب الجماعات الإرهابية
�إل��ى العراق والمنطقة باعتراف ترامب تفكر ب�أ�ساليب متعددة النتهاك �سيادة العراق
وا�ستهداف الح�شد".
 بغداد /المدى
و�أ�ض ��اف �أن "ذلك ي�أتي بعد اندحار داع�ش
الإرهاب ��ي واالنت�ص ��ارات الكبي ��رة الت ��ي
حققها �أبن ��اء الح�شد والق ��وات الع�سكرية
والأمني ��ة وم ��ا �سبقه ��ا ولحقها م ��ن عملية
تثبيت هيئة الح�شد قانوني ًا ور�سمي ًا بدعم
�شعب ��ي ور�سمي بالأخ�ص م ��ن لدن رئي�س
الوزراء و�إ�صداره الأمر الديواني الداعي
لتنظيم الح�شد ،وبعد ق ��رار مجل�س الأمن
الوطني الذي �ألغى جميع رخ�ص الطيران
فوق الأجواء المحلية".
و�أ�ش ��ار المهند� ��س �إل ��ى �أن "عملي ��ات
اال�سته ��داف كان ��ت تجري ت ��ارة من خالل
الطع ��ن ب�شخ�صي ��ات جهادي ��ة ووطني ��ة
م ��ن مختل ��ف الأطي ��اف بوا�سط ��ة حمالت
ت�سقيط �إعالمي ��ة م�صحوبة بو�ضع �أ�سماء
عل ��ى قائم ��ة الإره ��اب ف ��ي وزارة الخزانة
الأميركي ��ة ال�سيئة ال�صي ��ت ،وتارة �أخرى
من خالل ا�ستهداف مقرات الح�شد ال�شعبي
ف ��ي مناط ��ق مختلف ��ة ع ��ن طري ��ق عم�ل�اء
�أو بعملي ��ات نوعي ��ة بطائ ��رات حديث ��ة"،
مبين� � ًا �أنه "تتوف ��ر لدينا معلوم ��ات دقيقة
وم�ؤك ��دة �أن الأمي ��ركان قام ��وا ه ��ذا العام
ب�إدخ ��ال �أربع طائرات م�سي ��رة �إ�سرائيلية
عن طريق �أذربيجان لتعمل �ضمن �أ�سطول
الق ��وات الأميركي ��ة عل ��ى تنفي ��ذ طلع ��ات
جوية ت�ستهدف مق ��رات ع�سكرية عراقية،
كم ��ا لدين ��ا معلوم ��ات �أخ ��رى وخرائ ��ط
وت�سجي�ل�ات ع ��ن جميع �أن ��واع الطائرات
الأميركية مت ��ى �أقلعت ومتى هبطت وعدد
�ساع ��ات طيرانه ��ا ف ��ي الع ��راق ،وقام ��ت
م�ؤخ ��را با�ستط�ل�اع مقراتن ��ا ب ��دل تعقبها
لداع� ��ش ،وجمعها المعلوم ��ات والبيانات

التي تخ�ص �ألوية الهيئة ومخازن �أعتدتها
و�أ�سلحته ��ا ،وقد عر�ضنا ذل ��ك �إلى الأخوة
في العمليات الم�شتركة والدفاع الجوي".
وتاب ��ع المهند�س قائ�ل� ًا" :ما يج ��ري الآن
م ��ن ا�سته ��داف لمق ��رات الح�ش ��د ال�شعبي
�أم ��ر مك�شوف ل�سيط ��رة الجي�ش الأميركي
على الأجواء العراقية عن طريق ا�ستغالل
رخ�ص ��ة اال�ستطالع ،وا�ستخ ��دام الأجواء
المحلي ��ة لأغرا�ض مدني ��ة وع�سكرية ومن
ث ��م الت�شوي� ��ش عل ��ى �أي طي ��ران �آخ ��ر من
�ضمن ��ه طي ��ران ق ��وات الجي� ��ش البطل في
حين ُ�سمِ ��ح لطائرات �أميركية و�إ�سرائيلية
بتنفي ��ذ االعت ��داءات المتك ��ررة ،وه ��ذا ما
ك�شفت ��ه بع� ��ض مراكز البح ��وث الأميركية
وت�صريح ��ات رئي�س ال ��وزراء ال�صهيوني
بهذا ال�صدد".
و�أو�ضح "نحن في الوقت الذي نك�شف فيه
هذه التفا�صي ��ل ،وم�شروع قادم لت�صفيات

ج�سدي ��ة لعدد م ��ن ال�شخ�صي ��ات الجهادية
والداعم ��ة للح�ش ��د ال�شعب ��ي ،نعل ��ن �أن
الم�س� ��ؤول الأول والأخي ��ر عم ��ا حدث هي
القوات الأميركي ��ة ،و�سنحملها م�س�ؤولية
ما يح ��دث اعتبارا م ��ن هذا الي ��وم ،فلي�س
لدين ��ا �أي خي ��ار �سوى الدفاع ع ��ن النف�س
وعن مقراتنا ب�أ�سلحتن ��ا الموجودة حاليا
وا�ستخ ��دام �أ�سلح ��ة �أكث ��ر تط ��ورا ،وق ��د
انتظرن ��ا ط ��ول ه ��ذه الم ��دة لحي ��ن �إكمال
جميع تحقيقاتنا بدقة حول المو�ضوع".
ولف ��ت نائب رئي�س هيئ ��ة الح�شد ال�شعبي
�إلى �أن ��ه "�أبلغنا قيادة العمليات الم�شتركة
ب�أنن ��ا �سنعتبر �أي طي ��ران �أجنبي �سيحلق
فوق مقراتنا دون عل ��م الحكومة العراقية
طيرانا معادي ��ا و�سنتعامل مع ��ه وفق هذا
المنطل ��ق و�سن�ستخ ��دم كل �أ�ساليب الردع
للحيلولة دون االعتداء على مقراتنا".
ب ��دوره ،ق ��ال الخبي ��ر الع�سك ��ري م�ؤي ��د

الجحي�ش ��ي" :كان ��ت االنفج ��ارات الت ��ي
تح ��دث ف ��ي مخ ��ازن الأ�سلحة �س ��واء في
مدين ��ة ال�ص ��در �أو كرب�ل�اء �أو النا�صرية،
ب�سب ��ب �س ��وء التخزي ��ن �أو بفع ��ل فاع ��ل
عل ��ى م�ست ��وى داخل ��ي� ،أم ��ا االنفجارات
الت ��ي ح�صلت في مع�سك ��ر �آمرلي ثم بعده
ف ��ي مع�سك ��ر �أ�ش ��رف ث ��م مع�سك ��ر ال�صقر
و�أخي ��را ف ��ي المع�سكر ق ��رب قاع ��دة بلد،
ف�أن ��ا اعتق ��د �أنه ��ا ح�صلت نتيج ��ة لق�صف
عبر طائرة م�سيرة ولي�ست طائرة حربية،
كونه ��ا ا�ستهدفت موقع ��ا واحدا في عملية
الق�صف".
وتاب ��ع الجحي�ش ��ي�" ،سب ��ق و�أن �أعل ��ن
الأميركي ��ون �أن �إ�سرائيل طلبت منهم فتح
المجال الج ��وي العراق ��ي ،لغر�ض ق�صف
الف�صائ ��ل الم�سلحة الموالي ��ة لإيران على
الأرا�ض ��ي العراقي ��ة ،حي ��ث اال�سته ��داف
ينح�ص ��ر ببع�ض ف�صائل الح�ش ��د ال�شعبي
ولي� ��س جميعه ��ا ،وه ��ي م ��ن ي�سمونه ��ا
بالف�صائل الوالئية ،وقد �أعطتهم الواليات
المتح ��دة الموافقة بعد رف�ضه ��ا في بداية
الأمر".
و�أ�ضاف الجحي�ش ��ي�" ،إن الق�صف الأخير
ا�سته ��دف الف�صائل التي �سب ��ق و�أن قامت
بتهدي ��د الق ��وات الأميركي ��ة ف ��ي الع ��راق،
فل ��و قام ��ت الق ��وات الأميركي ��ة بق�صفه ��ا،
ف� ��إن تلك الف�صائل �سوف تق ��وم بالرد على
القواعد الأميركية المتواجدة في العراق،
لذا �أعط ��وا الأذن لإ�سرائيل من �أجل القيام
با�سته ��داف ه ��ذه الف�صائ ��ل ،وذل ��ك لع ��دم
وج ��ود �إمكاني ��ة الرد ل ��دى الأخي ��رة على
الق�ص ��ف الإ�سرائيلي ،ولتجنب المزيد من
الق�صف ،يجب �أن تق ��وم الف�صائل بت�سليم
�سالحها للدولة العراقية".

" "Zain Cashتتعاون مع مفو�ضية الالجئني و""IrisGuard
لتقدمي امل�ساعدات النقدية عرب تقنية ب�صمة العني يف العراق
• تقنية منصة  EyPay® Cashالثورية ستخدم آلية العمل ملساعدة الالجئني بشكل أسرع
• أكثر من  120ألف عائلة معرّضة للخطر و 30ألف عائلة الجئة تتلقى دعما ً نقديا ً من املفوضية
أعلنت مجموعة زين الشركة الرائدة في مجاالت االبتكار في منطقة
الش��رق األوس��ط وإفريقي��ا ،أ ّن محفظته��ا املتنقل��ة ""ZainCash
ستق ّدم خدمة  ،EyePay® Cashوهي منصة ثورية ستمكّن الالجئني
من صرف مساعداتهم املالية عن طريق بصمة العني.
وأوضحت زين في بيان صحفي أن هذه املنصة املبتكرة مت ّ تطويرها من
قبل شركة  ،Zain Cashبالشراكة مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني ( )UNHCRو ،IrisGuardوهي شركة حللول الدفع اإللكتروني
ومقرّه��ا اململك��ة املتح��دة وتعتب��ر امل��ورد الرئيس��ي لتكنولوجي��ا
القياس��ات احليوية للتعرّف على بصمة العني ،وهي تهدف إلى ضمان
أعلى مستوى حماية ض ّد االحتيال وحتسني حتويل املساعدات النقدية
إلى املستفيدين من مفوضية األمم املتحدة.
وبينت اجملموعة أن هناك أكثر من  120ألف عائلة معرّضة للخطر في
الع��راق ،وحوالي  30ألف عائلة الجئة في البالد تتلقى دعما نقديا من
خالل مفوضية األمم املتحدة لش��ؤون الالجئني ،حيث قدمت املفوضية
دعما بأكثر من  60مليون دوالر من خالل شركائها في العام .2018
اجلدير بالذكر أن االعتماد عل��ى uvhتكنولوجيا بصمة العني الهادفة
سيحس��ن كثي��را من دقّ��ة التعريف
إل��ى دفع املس��اعدات النقدية
ّ
والكف��اءة ،وبش��كل أس��رع م��ن ذي قبل ،كم��ا س��يتمكّن الالجئون
املس��تحقون م��ن صرف النقود ب��دون أي حاجة إل��ى أي أدوات تعريف
أخرى ،فهذه التقنية س��تحد بش��كل كبير من االحتي��ال ،كما جتدر
عال من األمان والتش��فير
اإلش��ارة إلى أ ّن املفوضية لديها مس��توى ٍ
لبيانات التسجيل اخلاصة بها.
وكش��فت زين أن هذه اخلدمة اجلديدة ستس��اعد في عمليات الدعم
الت��ي تقوم به��ا املفوضية الس��امية لألمم املتحدة لش��ؤون الالجئني
وغيرها من املنظمات اإلنس��انية في العراق الذين يس��تهدفون أكثر
من ملي��ون عراقي من النازحني والالجئني للحصول على مس��اعدات
نقدية في العام .2019
وق��ال أمي��ن غرايبة ،ممث��ل املفوضية ف��ي العراق " نحن ف��ي مفوضية
الالجئ�ين دائما نبحث ع��ن أحدث وأفضل احلل��ول التكنولوجية التي
تسهم في تامني أفضل س��بل احلماية لالجئني ،تستخدم املفوضية
تقنية مسح العني لتسهيل املساعدات في منطقة الشرق األوسط
وش��مال إفريقي��ا  -ف��ي األردن ولبنان ومص��ر  -وقد أثبت��ت أنها قناة
أكث��ر فاعلية وكف��اءة ،حيث تعزّز تقنية مس��ح قزحي��ة العني عدد
املستفيدين الذين يضمنون هويّتهم ،وبالتالي فهي تقنية خالية من
احتمالية االحتيال".
وأضاف قائال " يس��ر ّ املفوضية في هذه املناس��بة أن تأخذ شركة زين
كاش زمام املبادرة في طرح اس��تخدام تقنية مسح بصمة العني في
العراق بالتعاون مع ."IrisGuard
وتعليقً ا على اعتماد منصة  EyePay® Cashفي العراق ،قال الرئيس
التنفيذي لشركة زين كاش ،يزن التميمي" ،إن شركة زين لديها التزام
مهم
قوي جتاه شعب العراق وسكانه ،فنحن عازمون على القيام بدور
ّ
في التنمية االجتماعية واالقتصادية لهذا البلد العظيم".
وأضاف قائال "إن تعاوننا مع مفوضية األمم املتحدة لش��ؤون الالجئني و
 IrisGuardيس��مح لنا بتوفير خصوصية أكبر وضمان االندماج املالي
لألش��خاص احملتاجني في جميع أنحاء البالد ،كما ونتوقّع أن تساعدنا
هذه اخلطوة في إحداث تأثير إيجابي وفوري".
وم��ن ناحيت��ه علّق عم��اد ملحس ،املؤس��س والرئي��س التنفيذي في
منه��د الطريق في توفير اإلدماج
 ، IrisGuardقائ�لا ً "نحن فخورون بأن ّ
املالي للمحتاجني بآلية عمل أس��رع ،كما يس��عدنا أن نتش��ارك مع
حل
 Zain Cashومفوضي��ة األمم املتحدة لش��ؤون الالجئني في توفير ٍ
ودقيق بنسبة ." ٪100
موثوق
ٍ
ٍ

وتاب��ع قائ�لا " ه��ذه اخلط��وة س��تحد كثي��را م��ن اخملاطر ،وس��توفر
اخلصوصية للمس��تفيدين ،كما أنها ستضمن في النهاية أ ّن أولئك
الذين يحتاجون إليها يتلقون املساعدات بشكل أسرع وبطريقة أكثر
أمان ًا".
ومن خالل دمج تقنية مس��ح بصمة العني في تس��جيل املساعدات
النقدية املق ّدمة إل��ى الالجئني وصرفها ،فمن املقرّر أن تصبح عملية
الص��رف أكث��ر أمان ًا مقارن ًة بالعملية الس��ابقة التي ع��ادة ما كانت
سيجرى وفق
تس��تغرق  15يوما ،فاالعتماد على مس��ح بصمة العني ُ
عملية س��ريعة وبسيطة – عبر التقاط صورة من  IrisGuardومن ثم
تكوين الهوية ،ويعد جهاز  ®EyePayاملقدم من  IrisGuardاألوّل من
نوع��ه القادر على مصادقة الهوي��ة على نطاق عاملي في غضون ثالث
ث��وان ،ويجمع هذا اجلهاز الذكي اجلديد بني خبرة  IrisGuardفي تقنية
التع��رّف على قزحي��ة العني وإمكاني��ة التنقل ،مما يوف��ر املقارنة بني
مليون إلى مليون شخص في العالم في الوقت الفعلي.
يذك��ر أن  IrisGuardتأسس��ت في العام  ،2001وهي ش��ركة مقرّها
اململكة املتحدة حللول الدفع اإللكتروني واملورّد الرئيسي للتكنولوجيا
احليوية للتعرّف على بصمة العني لنش��رها على نطاق واس��ع ،والتي
تركّز على إدارة متطلّبات الهوية البش��رية املوثوقة لقطاع واسع من
الس��كان ،وق��د مت ّ إط�لاق  Zain Cashفي أواخر الع��ام  2015من قبل
منصة تس��مح
محفظ��ة ، Zain and Iraq Walletوه��ي عب��ارة عن ّ
للمستخدمني باإليداع والس��حب ونقل األموال ودفع قيمة البضائع
واخلدم��ات عب��ر هواتفهم النقال��ة ،واختارت مفوضي��ة األمم املتحدة
لش��ؤون الالجئني ه��ذه اخلدمة فيم��ا بعد كآلية ص��رف لالجئني في
العراق.
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محافظ ذي قار الجديد في �أول ت�صريح للمدى:

حددنا خم�س �أولويات لتنفيذها خالل �أربعة ا�شهر � ،أبرزها توفري اخلدمات اال�سا�سية
وال�شروع بخطة �إ�سكان املواطنني وا�ستئناف العمل بامل�شاريع املتلكئة
ك�ش��ف محاف��ظ ذي قار الجديد ع��ادل الدخيلي اليوم االربع��اء ( � 21آب  ) 2019عن خطة عمل �إدارة المحافظ��ة للمرحلة المقبلة
 ،وفيم��ا �أ�ش��ار الى تحديد خم�س �أولوي��ات لتنفيذها �ضمن �سقف زمني �أمده �أربعة �أ�شهر � ،شدّ د عل��ى �أهمية توفير الخدمات الأ�سا�س
وال�ش��روع بخط��ة �إ�س��كان المواطني��ن وا�ستئناف العم��ل بالم�شاري��ع المتلكئ��ة وال�سيم��ا الم�شاريع الخدمي��ة والأبني��ة المدر�سية
والم�ست�شفى التركي.
 ذي قار  /ح�سين العامل
وق ��ال محاف ��ظ ذي ق ��ار ع ��ادل عبد
الح�سي ��ن عب ��د الل ��ه الدخيلي الذي
با�ش ��ر بمه ��ام عمل ��ه ي ��وم �أم� ��س
االربع ��اء �إن ��ه " تم تحدي ��د خم�س
�أولوي ��ات لعم ��ل �إدارة المحافظ ��ة
خالل المرحل ��ة المقبلة حيث �سيتم
اي�ل�اء الأهمي ��ة للجان ��ب الخدم ��ي
وتح�سي ��ن م�ست ��وى الخدم ��ات
ف ��ي مرك ��ز المحافظ ��ة والوح ��دات
الإداري ��ة وتنظي ��م مداخ ��ل الم ��دن
الت ��ي تعاني م ��ن الإهم ��ال وتراكم
النفاي ��ات والأنقا� ��ض " ،و�أ�ض ��اف
" كم ��ا تت�ضم ��ن الخط ��ة متابع ��ة
الم�شاريع المتلكئة وال�سيما الأبنية
المدر�سي ��ة والم�ست�شف ��ى الترك ��ي
ف�ضال عن تطوي ��ر قطاع اال�ستثمار
واالهتمام بقطاع الإ�سكان وت�أمين
م�ساح ��ات كافي ��ة م ��ن الأرا�ض ��ي
لتنفيذ خطة �سكن المواطنين التي
يتبناها مجل�س الوزراء ".
و�أو�ض ��ح الدخيل ��ي �إن " �إدارة
المحافظ ��ة �ستعتم ��د �سقف� � ًا زمني� � ًا
�أم ��ده �أربع ��ة �أ�شه ��ر لتنفي ��ذ تل ��ك
الأولوي ��ات " ،منوه� � ًا ال ��ى �أن
"رئي�س مجل�س الوزراء عادل عبد
المه ��دي طل ��ب تخ�صي� ��ص م�ساحة
 1200دون ��م لأن�ش ��اء ح ��ي �سكن ��ي
�ضمن خطة الإ�س ��كان التي يتبناها
مجل� ��س ال ��وزراء  ،وق ��د وجهن ��ا

الدوائ ��ر المعني ��ة وعل ��ى الف ��ور
لتحديد الم�ساحة المطلوبة ".
و�أ�ش ��ار محاف ��ظ ذي ق ��ار ال ��ى �أن "
م ��ن �ضم ��ن خط ��ة عم ��ل المحافظة
تخ�صي� ��ص ي ��وم واح ��د م ��ن كل
�أ�سب ��وع ي ��داوم في ��ه المحافظ في
�أح ��د االق�ضية والنواح ��ي لمتابعة
الق�ضاي ��ا الخدمي ��ة والإداري ��ة
والوقوف على متطلبات الوحدات
الإداري ��ة م ��ن الخدم ��ات اال�سا�سية
" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى " �أهمية المتابعة
الميداني ��ة لق�ضاي ��ا المواطنين في
المناطق والق ��رى والمدن البعيدة
عن مركز المحافظة ".

ولف ��ت الدخيل ��ي ال ��ى �أن " �إدارة
المحافظ ��ة تلقت م�ؤخر ًا ع ��دد ًا من
�أوراق العم ��ل والمقترح ��ات م ��ن
المنظم ��ات المدني ��ة والمجتمعي ��ة
والمواطني ��ن و�ستعم ��ل عل ��ى
درا�سته ��ا و�إدراج م ��ا يدخ ��ل منه ��ا
�ضمن �صالحي ��ة الحكومة المحلية
ف ��ي الخط ��ة الحالي ��ة �أو الخط ��ة
الم�ستقبلية وبح�سب الأولويات"،
و�أردف " �أم ��ا م ��ا تت�ضمن ��ه �أوراق
العم ��ل م ��ن ق�ضاي ��ا تتعل ��ق بعم ��ل
ال ��وزارات االتحادي ��ة ف�ستتبناه ��ا
�إدارة المحافظ ��ة وتعم ��ل عل ��ى
متابعته ��ا م ��ع ال ��وزارات المعني ��ة

ومجل�س الوزراء".
و�أكد محافظ ذي قار �أن " الحكومة
المحلي ��ة �ستعم ��ل كفري ��ق واح ��د
مهمته توفير الخدم ��ات الأ�سا�سية
للمواطني ��ن خ�ل�ال المرحل ��ة
المقبلة" .وفي الختام دعا الدخيلي
جمي ��ع و�سائ ��ل الإع�ل�ام المحلي ��ة

الى ط ��رح كل م ��ا يعتقد �أن ��ه يخدم
المحافظ ��ة و�سكانه ��ا وتفعيل دور
الإع�ل�ام في تقويم الأداء الحكومي
عبر الرقابة الإعالمية الفاعلة التي
تخدم المجتمع".
وكان ��ت محافظ ��ة ذي ق ��ار �أعلن ��ت
ف ��ي اليوم االثني ��ن (  19اب 2019

) ع ��ن �ص ��دور مر�س ��وم جمه ��وري
بتعيي ��ن ،ع ��ادل الدخيل ��ي محافظ ًا
ل ��ذي قار ،خلف ��ا للمحاف ��ظ ال�سابق
يحيى النا�صري ،فيما اعلنت ادارة
المحافظ ��ة ع ��ن مبا�ش ��رة النائ ��ب
الأول للمحاف ��ظ �أك ��رم الزي ��دي
بمن�صب ��ه خلف� � ًا للدخيل ��ي ال ��ذي

�أول لمحاف ��ظ ذي قار خلف� � ًا ،لعادل
الدخيل ��ي ال ��ذي انتخ ��ب لمن�ص ��ب
المحافظ.
وكان مجل� ��س محافظ ��ة ذي ق ��ار
�أعل ��ن الخمي�س ( � 1آب  ) 2019عن
م�صادق ��ة المحكم ��ة الإداري ��ة على
ق ��رار مجل� ��س المحافظ ��ة القا�ضي
باقال ��ة محاف ��ظ ذي ق ��ار يحي ��ى
النا�صري م ��ن من�صبه  ،وفيما بين
�أن المحكم ��ة الإداري ��ة ردت الطعن
ال ��ذي تقدم ب ��ه الأخير عق ��ب �إقالته
م ��ن قب ��ل المجل� ��س �آواخ ��ر �شه ��ر
حزيران الما�ض ��ي  ،رجح فتح باب
التر�شيح لمن�ص ��ب المحافظ خالل
مدة �أ�سبوع .
و�شه ��دت الخارط ��ة ال�سيا�سي ��ة
ف ��ي محافظ ��ة ذي ق ��ار م�ؤخ ��ر ًا
ا�صطفاف ��ات �سيا�سية جديدة جرى
بموجبه ��ا ا�ستبع ��اد دول ��ة القانون
و�إزاحته ��ا م ��ن جمي ��ع المنا�ص ��ب
الحكومية وتوزيع المواقع المهمة
في الحكوم ��ة المحلية بين تيارات
الحكمة والأحرار وحزب الف�ضيلة
 ،حي ��ث انتخب ع ��ادل الدخيلي من
انتخب لمن�صب المحافظ.
تي ��ار الحكم ��ة لمن�ص ��ب المحاف ��ظ
وكان مجل� ��س محافظ ��ة ذي ق ��ار و�أك ��رم الزيدي من ح ��زب الف�ضيلة
ق ��د انتخب ي ��وم الخمي� ��س ( � 8آب نائب� � ًا �أول للمحافظة  ،فيما �سيُمنح
 ) 2019ع ��ادل الدخيل ��ي ل�شغ ��ل تيار الأح ��رار المزيد من المنا�صب
من�ص ��ب المحاف ��ظ خلف� � ًا للمحافظ الإدارية �إ�ضافة الى من�صب رئي�س
المق ��ال يحي ��ى النا�ص ��ري  ،فيم ��ا مجل�س المحافظ ��ة الذي انتخب له
انتخب �أك ��رم جودة الزي ��دي نائب ًا رحيم الخاقاني في وقت �سابق.

اعـــــالن

م /مناق�صة رقم ( )57ل�سنة  2019مديرية تربية (الر�صافة الثالثة)

 .1يسر مجلس محافظة بغداد /محافظة بغداد االعالن مشاريع بناء مدارس ضمن قـــاطــــع مـــديرية تــربية (الرصافة الثالثة)املدرجة ادناه ضمن املوازنة االستثمارية لسنة  2019فعلى
كافة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة تقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع ادناه وحسب الوثائق القياسية
 .2على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على الوثائق اخلاصة باملش��اريع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن  /قس��م العقود خالل اوقات الدوام الرس��مي
من الساعه 8صباحا ولغاية الساعة  2ظهرا .
 .3يتضمن العرض ثالث ظروف /ظرف العرض التجاري
ظرف العرض الفني
ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة (شهادة تأسيس ،عقد تأسيس  ،محضر اجتماع  ،اجازة ممارسة مهنة ،هوية تصنيف بدرجة تاسعة انشائية نافذة صادرة
من وزارة التخطيط  ،هوية غرفة جتارة نافذة ، ،تقدمي اعمال مماثلة مصدقة من اجلهه املستفيدة ،تقدمي مستمسكات املدير املفوض  ،تقدمي مايؤيد حجب البطاقة التموينية  ،تقدمي براءة ذمة
معنونة الى محافظة بغداد صادرة من الهيئة العامة للضرائب (نس��خة اصلية) ،وصل الش��راء النس��خة االصلية  ،يتم التوقيع واخلتم على كافة صفحات جداول الكميات من قبل الشركة
املتقدم��ة ،تق��دمي جدول تقدم عمل ،تكون مدة نفاذية العطاء  90يوما ً  ،تقوم الش��ركة بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها م��ع ارقام الهواتف واملوقع االلكتروني اخلاص بها ،يجب ان تكون االرقام
مدونه رقما ً وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والش��طب ومقترن بتوقيع مقدم العطاء ،على الش��ركات االجنبية الراغبة باالش��تراك باملناقصة تقدمي شهادة تاسيس وكافة
مستمسكاتها مترجمة مصدقة من السفارة العراقية في بلد التاسيس  ،تلتزم الشركة بتقدمي االسعار النهائية غير القابلة للتفاوض ،تقدمي جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة
بغداد).
 .4بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان التالي (محافظة بغداد  /قسم العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره ()250.000
(مئتان وخمسون الف دينار عراقي).
 .5يتم تسليم العطاءات  /الى العنوان التالي محافظة بغداد  /االستعالمات االلكترونية /الطابق االول في الساعة  12ظهرا ً من التوقيت احمللي ملدينة بغداد يوم االحد  2019/9/ 8والعطاءات
املتأخرة س��وف ترفض وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في محافظة بغداد  /قس��م العقود الساعة  12ظهرا ً من يوم  2019/9/ 8أو اليوم الذي
يليه.
 .6يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء على شكل( خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) للمناقصة في اجلدول صادر من احد مصارف بغداد املعتمدة لدى البنك املركزي .
 .7يستقطع من مستحقات الشركة املتعاقدة كافة الرسوم والضرائب املشار اليها في القوانني واالنظمة والتعليمات العراقية.
 .8اذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي.
 .9كل ما يخالف ماورد في اعاله ال يعتد به.
 .10جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغير مستجيبة.
 .11يستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية ،االعمال املماثلة).
 .12للمعلومات تتم املراسلة عبر البريد االلكتروني (.)con .baghdad.iq
 .13يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.
حمافظة بغداد /ق�سم العقود
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�صفق��ة �أربي��ل للعق��د املعدل م��ع كاتانيت�ش ت��و ِّرط احلكومة به��در املال


احت�������اد ك������رة ال�����ق�����دم خ�������ارج �����ض����واب����ط جل���ن���ة ال�����ق�����رار  .. 140مل�������اذا؟!

 ك���ي���ف ����س���ك���ت���ت جل���ن���ة امل���ن���ت���خ���ب���ات ع���ل���ى �إه�����ان�����ة امل���������درب ال����ع����راق����ي ؟!


(�أرزاق ع���ل���ى ب�����اب امل���ن���ت���خ���ب) ����ش���ه���ادة دام����غ����ة ل��ع��م��ل��ي��ة ت���خ���ري���ب ال��ل��ع��ب��ة

 متابعة�:إياد ال�صاحلي
تواترت االخب ��ار امل�س َّربة من مقر
احتاد كرة القدم عن م�صري املدرب
ال�سلوفين ��ي �سرتي�شكو كاتانيت�ش
بُعي ��د �إتخ ��اذ املكت ��ب التنفي ��ذي
لالحتاد ق ��راره ب�إع ��ادة النظر يف
عق ��د املدرب وفق ًا مل�صلحة املنتخب
الوطن ��ي وتدعيم ��ه بفق ��رات ع ��دة
لغر�ض التعاقد معه لل�سنة الثانية،
متهيد ًا ملبا�شرته املهمة اال�ستعدادية
خلو�ض �أوىل مباريات الت�صفيات
القاري ��ة املزدوج ��ة لك�أ� ��س الع ��امل
 2022وك�أ� ��س �آ�سي ��ا ،2023
فهناك من ي�ؤكد �أم�ضاء العقد وبدء
مرحل ��ة جدي ��دة من العم ��ل بهدف
العب ��ور اىل املرحل ��ة احلا�سمة من
الت�صفيات والظفر ببطاقة الت�أهل،
والبع� ��ض الآخ ��ر �أ�ش ��ار اىل رّ
تعث
التفاو� ��ض م ��ع كاتانيت� ��ش لرغبته
العم ��ل دون �إم�ل�اء �أو �ش ��رط يف
اجلانب الفني.
�إن اجتم ��اع املكت ��ب التنفي ��ذي
الحتاد كرة القدم يوم االثنني 19
�آب  2019برغ ��م ا�ستغراقه ثالث
�ساعات مل يك ��ن منتج ًا على �صعيد
تقييم ر�ؤي ��ة ا�ستم ��رار كاتانيت�ش
م ��ن عدمه ،وكانت م ��ادة االجتماع
الأوىل ه ��ي مناق�ش ��ة تقري ��ر جلنة
املنتخب ��ات الت ��ي �أقرتح ��ت من ��ح
الثق ��ة للمدرب يف ظ ��ل عدم وجود
الوقت الكايف لت�سليمها �إىل مدرب
وطن ��ي �أو �أجنب ��ي يُكم ��ل امل�شوار
مع الأ�س ��ود ،وجت ّلى تردّد االحتاد
ب�ش� ��أن موقف ��ه حينما �أ�ص ��در قرار
ت�أجي ��ل ح�س ��م م�ص�ي�ر كاتانيت� ��ش
�إىل اجتم ��اع �أربيل لإع ��ادة النظر
يف فق ��رات العق ��د و�إل ��زام املدرب
ب�ش ��روط معين ��ة قبي ��ل توقيع ��ه،
وهذا ما يحتمل قبول ��ه �أو رف�ضه،
ول ��و كان لدى االحت ��اد قرار واثق
ي�ؤ ّم ��ن م�صلح ��ة اللعب ��ة ويحر�ص
عل ��ى الوق ��ت الثم�ي�ن والفا�ص ��ل
ملب ��اراة املنام ��ة ي ��وم � 5أيل ��ول
املقبل لأ�ستب ��ق احلدث قبل بطولة
غ ��رب �آ�سي ��ا و�أجتم ��ع م ��ع املدرب
و�ألق ��ى بورق ��ة تعدي ��ل العقد على
طاولته لتكون البطولة "االختبار
الأ�صل ��ح" لق ��وة االن�سج ��ام يف
امل�ل�اك �أو �ضعف ��ه وفق� � ًا حل�صيل ��ة
العمل امل�شرتك.
الغراب ��ة يف ا�ستعان ��ة املكت ��ب
التنفيذي بتو�صية جلنة املنتخبات
ه ��ذه امل ��رة ت�سرتع ��ي وقف ��ة فنية

م�س�ؤول ��ة ملحا�سبة اللجنة �أو ًال عن
دوره ��ا ال�ضعيف يف ع ��دم مواكبة
املدرب منذ �أول مها ّمه مع الكويت
ي ��وم � 10أيل ��ول  2018حت ��ى
�آخر مباراة حت ��ت قيادته يوم 14
�آب � 2019أم ��ام البحري ��ن ،ومل
يتعام ��ل رئي�سه ��ا الذي ه� �دّد �أكرث
من م ّرة باال�ستقالة ثم تراجع عنها
لإبعاد نف�س ��ه عن �شبهات التق�صري
بغي ��اب تقاري ��ر مهني ��ة وتف�صيلية
تب�ّي�نّ جدوى ا�ستم ��رار كاتانيت�ش
من عدمه ��ا ،بدلي ��ل �أن  18مباراة
ودي ��ة ور�سمي ��ة ب�إ�ش ��راف املدرب
مل تط ��رح جلن ��ة املنتخب ��ات ر�أيها
عنه ��ا ب�ش ��كل وا�ض ��ح ،ودائم� � ًا ما
يلج� ��أ رئي�سه ��ا اىل ت�سطي ��ح الأمر
بت�صريح ��ات مقت�ضب ��ة تطال ��ب
الإعالم واجلماهري ب�إعطاء فر�صة
تل ��و الفر�ص ��ة دون احلديث الفني
املُد َع ��م بتحلي ��ل و�إح�صائي ��ات مل
يب ��ق متابع ًا ح�صيف� � ًا �إال وتناولها
يف مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي،
بينما ظل رئي� ��س جلنة املنتخبات
والأع�ض ��اء يف �سب ��ات عمي ��ق منذ
البطول ��ة الدولي ��ة الرباعي ��ة يف
ال�سعودية ت�شري ��ن الأول 2018
وتلتها بطول ��ة ك�أ�س �آ�سيا 2019

اللت�ي�ن �أثارت ��ا ال�شك ��وك والقل ��ق
ب�أ�سل ��وب �إدارة امل ��درب للمنتخب
و�سخط اجلماهري م ��ن ا�ستمراره
ومل تتح� � ّرك اللجنة لو�ضع املكتب
التنف ��ذي بال�ص ��ورة الواقعي ��ة
ب�سب ��ب وق ��وع رئي� ��س اللجن ��ة
ب�ي�ن �أمري ��ن كون ��ه ع�ض ��و اللجنة
الثالثي ��ة الت ��ي �أبرم ��ت العق ��د مع
كاتانيت� ��ش برفق ��ة �ش ��رار حي ��در
وغال ��ب الزاملي ويتح ّم ��ل تبعات
االختي ��ار غ�ي�ر املوف ��ق وثاني� � ًا
رئا�سته جلنة املنتخبات امل�س�ؤولة
عن تقييم امل ��درب ووجوب �إظهار
مالحظاتها عنه ،وبذلك �ضاع وقت
طوي ��ل مل ي�ستغ ��ل لك�شف احلقيقة
الفنية ب�سب ��ب حرج رئي�س اللجنة
وخ�شيت ��ه م ��ن ق ��ول ال لإ�ستم ��رار
كاتانيت�ش حت ��ى عندما �أهان قيمة
امل ��درب العراق ��ي مبطالبت ��ه �إقالة
الكاب�ت�ن �أحم ��د خلف مقاب ��ل �إبعاد
جنله �أو�س ��كار عقب ف�ضح �أكذوبة
عمل ��ه التدريبي ،فكي ��ف يت�ساوى
م ��درب ك ��فء ُمعتم ��د ومع�ّي�نّ من
احتاد ر�سمي بق ��رار �أعفاء متبادل
م ��ع م ��درب وهم ��ي �أخف ��ى �أب ��وه
احلقيقة ع ��ن اجلميع ومل يتع ّر�ض
للم�ساءلة القانونية؟!

�سن ��ة كامل ��ة منذ ب ��دء املهم ��ة يوم
� 5أيل ��ول  2018مل تك ��ن نتائ ��ج
امل ��درب مقنع ��ة ،وم ��ا �أنف ��ك م ��ن
جتري ��ب الالعبني ومن ��ع الفر�صة
ع ��ن �آخرين ب�سبب ّ
تدخ ��ل مق ّربني
من ��ه ك�شف الزميل ط�ل�ال العامري
جزء ًا م ��ن الواقع امل� � ّر الذي ميكن
�أن ُيع ��د ك�سيناري ��و لق�صة ( �أرزاق
عل ��ى ب ��اب املنتخ ��ب ) لي� ��س م ��ع
ه ��ذا امل ��درب فح�س ��ب ،ب ��ل مع من

�سبقه �أي�ض ًا ا�ش�ت�رك فيها �إداريون
و�إعالمي ��ون وحت ��ى وكالء �أعمال
مدرب�ي�ن والعب ��ون ومواق ��ع
الكرتوني ��ة بح�س ��ب املعلوم ��ات
املتداول ��ة ،وحت ��ى هن ��اك م ��ن ملّح
عنها يف مق ��االت وتقاري ��ر مل يعر
له ��ا االحت ��اد �أي �أهمي ��ة ،فح ّل ��ت
الفو�ض ��ى ودف ��ع الأ�س ��ود الثم ��ن
ب�صعوب ��ة تعزي ��ز ثقته ��م ب�أنف�سهم
قبل منحه ��م �شرف متثيل املنتخب

ديربي خليجي �ساخن بني الليوث والأبي�ض الإماراتي

 بغداد  /حيدر مدلول
يحت�ض ��ن ملعب ال�شهي ��د في�صل احل�سيني
يف مدينة رام الله الفل�سطينية يف ال�ساعة
ال�سابع ��ة م�ساء بع ��د غد ال�سب ��ت بتوقيت
بغ ��داد ديرب ��ي خليج ��ي �ساخ ��ن يجم ��ع
منتخ ��ب ال�شب ��اب لك ��رة القدم م ��ع �شقيقه
املنتخ ��ب االمارات ��ي لك ��رة الق ��دم �ضم ��ن
مناف�س ��ات اجلول ��ة الثاني ��ة م ��ن ال ��دور
الأول حل�س ��اب املجموع ��ة الثاني ��ة الت ��ي
ت�ض ��م اىل جانبهم ��ا املنتخ ��ب البحرين ��ي
من الن�سخ ��ة الأوىل لبطول ��ة احتاد غرب
�آ�سي ��ا لل�شب ��اب حت ��ت  18عام� � ًا الت ��ي
�ستنطل ��ق مبارياته ��ا اعتب ��ار ًا م ��ن اليوم
اخلمي� ��س وت�ستمر حتى الثالثني من �شهر
�آب اجل ��اري مب�شارك ��ة منتخب ��ات قط ��ر
والأردن والع ��راق والبحري ��ن واالمارات

وفل�سط�ي�ن البلد امل�ضي ��ف .و�ستكون هذه
املب ��اراة يف غاي ��ة الأهمية مل ��درب منتخب
ال�شب ��اب لكرة القدم قحط ��ان جثري الذي
ي�سع ��ى اىل نيل انت�صار غ ��ال على �شقيقه
الإمارات ��ي م ��ن �أجل من ��ح منتخبن ��ا دفعة
معنوي ��ة كب�ي�رة نح ��و اال�ستع ��داد ب�ش ��كل
�أمثل للقاء امله ��م الذي �سيكون يف ال�ساعة
الرابعة م ��ن ع�صر يوم االثن�ي�ن املقبل مع
املنتخ ��ب البحرين ��ي ال�شقي ��ق يف خت ��ام
م�شواره يف الدور الأول �أم ًال يف جتاوزه
خلطف �صدارة املجموع ��ة الثانية والذي
�سنلع ��ب عل ��ى �ضوئه ��ا خ�ل�ال مناف�س ��ات
الدورن�صف النهائي م ��ن الن�سخة االوىل
من بطولة احتاد غرب �آ�سيا لل�شباب حتت
 18عام ًا مع �أول املجموعة الأوىل التي
ت�ضم منتخب ��ات قط ��ر والأردن وفل�سطني
م�س ��اء ي ��وم الأربع ��اء املقبل �سعي ��ا لبلوغ

املب ��اراة النهائي ��ة للبطولة الت ��ي �ستجري
يف ال�ساع ��ة ال�سابعة والن�ص ��ف من م�ساء
ي ��وم الثالثني م ��ن �شهر �آب اجل ��اري على
ملعب ال�شهيد في�صل احل�سيني .
ودخ ��ل منتخ ��ب ال�شب ��اب لك ��رة القدم يف
مع�سكر تدريبي خارجي �أقيم له بالعا�صمة
القطرية الدوحة خالل الفرتة من التا�سع
ولغاية الثامن ع�شر م ��ن �شهر �آب اجلاري
خا� ��ض خالله ��ا مبارات�ي�ن جتريبيتني مع
�شقيقه القطري لكرة القدم �أنتهت االوىل
بالتع ��ادل بنتيجة ( )0-0وفاز يف الثانية
( )2-4عل ��ى ملع ��ب �أكادميي ��ة �أ�سباي ��ر
الريا�ض ��ي �أعطتا فك ��رة وا�ضحة للمالك
التدريبي للمنتخب ع ��ن م�ستويات جميع
الالعب�ي�ن الذي ��ن مت �أختياره ��م ومعرف ��ة
نق ��اط الق ��وة واخلل ��ل يف اخلط ��وط اىل
جان ��ب اال�ستفادة من االحت ��كاك باملنتخب

العناب ��ي القط ��ري الذي يت�شاب ��ه �أ�سلوب
لعبه م ��ع �أ�سلوب لعب منتخب ��ي الأمارات
والبحري ��ن املناف�س ��ان الل ��دودان للي ��وث
الرافدي ��ن يف ه ��ذه البطولة الت ��ي ت�شارك
في ��ه خ�ي�رة الف ��رق �ضم ��ن منطق ��ة غ ��رب
�آ�سي ��ا و�ستفتق ��د كتيبة جث�ي�ر اىل خدمات
الالعب�ي�ن �أمري غامن ومنتظر عبد احل�سني
و�أب ��و الف�ضل �صباح ونه ��اد حممد ب�سبب
ت�أخر �إ�صدار ت�صاريح دخولهم اىل مدينة
رام الل ��ه من قبل االحتاد الفل�سطيني لكرة
القدم .
وي�أم ��ل جمل�س �إدارة احتاد كرة القدم من
امل�شارك ��ة العراقية يف البطول ��ة �أن يكون
منتخب ال�شباب مناف�س ًا �شر�س ًا على اللقب
اىل جانب اخلروج بنتائج �إيجابية لكونها
حمط ��ة مثالي ��ة يخو�ض خالله ��ا مباريات
قوي ��ة يف �إط ��ار رحلة ا�ستع ��داده خلو�ض
ت�صفيات ك�أ�س �آ�سيا حتت  19عام ًا �ضمن
املجموعة الأوىل ملنطقة غرب القارة التي
تت�ألف من منتخب ��ات فل�سطني وباك�ستان
وعمان والكويت والتي �سيحت�ضن ملعب
كربالء الدويل يف مدين ��ة كربالء املقد�سة
مناف�ساتها خالل الفرتة من الثاين ولغاية
العا�ش ��ر م ��ن �شهر ت�شري ��ن الث ��اين املقبل
م ��ن �أج ��ل خط ��ف ال�ص ��دارة والت�أهل اىل
النهائيات الآ�سيوية التي �ستجري يف عام
.2020
اجلدي ��ر بالذكر �أن قرعة بطولة غرب �آ�سيا
الأوىل لل�شب ��اب حت ��ت  18عام ��ا ق�سم ��ت
املنتخبات امل�شاركة اىل جمموعتني �ضمت
املجموع ��ة االوىل منتخبات قطر والأردن
وفل�سط�ي�ن فيما جاءت منتخبات البحرين
والإم ��ارات والع ��راق يف املجموع ��ة
الثانية.

كالآتي:
� 10أيلول  2018الكويت 2–2
العراق (ودية – الكويت)
 11ت�شرين الأول  2018العراق
 4–0الأرجنت�ي�ن (البطول ��ة
الرباعية – الريا�ض)
 15ت�شري ��ن الأول 2018
ال�سعودية  1–1العراق (البطولة
الرباعية – الريا�ض)
 20ت�شرين الثاين  2018العراق
 0–0بوليفيا (ودية – دبي)
 24كانون الأول  2018العراق
 1–2ال�صني ( ودية – الدوحة)
 28كان ��ون الأول 2018
الع ��راق  0–1فل�سط�ي�ن (ودية –
الدوحة)
 8كانون الث ��اين  2019العراق
 2–3فيتن ��ام (ك�أ� ��س �آ�سي ��ا –
دبي)
 12كان ��ون الثاين  2019اليمن
 3–0الع ��راق (ك�أ� ��س �آ�سي ��ا -
دبي)
 16كان ��ون الثاين � 2019إيران
 0–0الع ��راق (ك�أ� ��س �آ�سي ��ا –
دبي)
 22كان ��ون الث ��اين  2019قطر
 0-1الع ��راق (ك�أ� ��س �آ�سي ��ا –
�أبوظبي)
� 20آذار  2019الع ��راق 0–1
�سوري ��ا ( بطول ��ة ال�صداق ��ة –
الب�صرة)
� 26آذار  2019الع ��راق 2–3
الأردن ( بطول ��ة ال�صداق ��ة –
الب�صرة)
 7حزي ��ران  2019تون�س 0-2
العراق ( ودية – تون�س)
 30مت ��وز  2019الع ��راق 0-1
لبنان (غرب �آ�سيا – كربالء)
� 2آب  2019فل�سط�ي�ن2:1
العراق (غرب �آ�سيا -كربالء)
� 8آب � 2019سوريا  0:0العراق
(غرب �آ�سيا – كربالء)
� 11آب  2019الع ��راق 1:2
اليمن (غرب �آ�سيا – كربالء)
يف ت�صفيات القارة املزدوجة.
� 14آب  2019الع ��راق 1:0
 18مباراة ودي ��ة ور�سمية حتت البحرين (غرب �آ�سيا – كربالء)
قي ��ادة �سرتي�شك ��و كاتانيت� ��ش ثم ��ة ت�س ��ا�ؤل مطل ��وب يف املرحلة
تو�ضّ ��ح الف ��ارق الفني ب�ي�ن كرتنا الآنية :ما موقف جلنة تنفيذ القرار
والآخري ��ات م ��ن �ش ��رق وغ ��رب  140من هدر مليون و� 200ألف
�آ�سي ��ا كح�صيلة رقمية وم�ستويات دوالر يف �صفق ��ة مع مدرب مل يكن
وتاري ��خ ي�ض ��ع احتاد الك ��رة �أمام بالهوي ��ة الفني ��ة املنا�سب ��ة لكرتنا،
حمط ��ة مف�صلي ��ة التخ ��اذ الق ��رار ومل يحقق ما نتمناه للمنتخب يف
الأ�صوب بد ًال من ا�ستنزاف الوقت طري ��ق الت�أهي ��ل املتكام ��ل لالعبني
بال فائدة ،وجاءت نتائج املباريات برغم متتعه بعام كامل من احلرية

املطلق ��ة يف اختي ��ار الالعب�ي�ن
وتعزيز املراك ��ز بقرارات منفردة؟
هن ��اك احت ��ادات ت�ستع ��د ل ��دورة
طوكي ��و الأوملبية  2020بالعبني
�أو خم�سة ولديهم طموحات كبرية
لتحقي ��ق �أرق ��ام ت�أهيلي ��ة ومع ذلك
يواجهون م�صاعب كثرية من �أجل
ا�ستح�ص ��ال دع ��م م ��ايل م ��ن جلنة
الق ��رار  140الت ��ي حت ��وم حولها
�شبه ��ات التق�ص�ي�ر يف عمله ��ا م ��ن
خالل ت�ش ّكي ر�ؤ�ساء االحتادات من
ت�أخر ا�صدار املوافقات على �صرف
مبالغ تع ّزز خطة حت�ضري االبطال
لالوملبياد ،بينما اللجنة هذه تلزم
ال�صم ��ت �أزاء ه ��در مليون و200
�أل ��ف دوالر عل ��ى عق ��د مل ي�ستف ��د
املنتخ ��ب الوطن ��ي منه ،ول ��و كان
كاتانيت� ��ش جيد ًا وم�صدر ثقة فنية
لتجديد العقد ملاذا ي�شرتط االحتاد
وجود م ��درب م�ساعد وحملل فني
ورمبا م�ست�شار للعمل معه؟
�إن �صراح ��ة اخلب�ي�ر الريا�ض ��ي
د.با�س ��ل عبدامله ��دي يف احللق ��ات
الث�ل�اث م ��ن حديث ��ه م ��ع الزمي ��ل
د.عمار طاه ��ر يف �صحيفة الزمان
ج ��اءت بتوقي ��ت مه ��م ج ��د ًا وه ��و
ي�شري اىل ( وجوب ح�صول �إجراء
م�ستقبلي على احت ��اد القدم �سواء
حكوم ��ي �أو غ�ي�ر حكوم ��ي لأن
البقاء على الو�ضع احلايل ال ميهّد
مل�ست ��وى ك ��روي عراق ��ي ي�ستحقه
بلدن ��ا ،ويج ��ب �أن يع ��ي ويتق ّب ��ل
�أ�صحاب القرار يف احتاد كرة القدم
�أن بقائهم على مثل هذا النظام ملدة
�أرب ��ع وخم� ��س �سن ��وات متتالية،
ه ��ي عملية تخري ��ب حقيقية للعبة
وم�ستوياتها) وهذا م�ؤ�شر حقيقي
متف ��ق علي ��ه م ��ن �أغل ��ب املراقبني
لإدارة اللعب ��ة ،ويلق ��ي امل�س�ؤولية
الكبرية على من يتعامل ر�سمي ًا مع
االحتاد من ناحية منح املال لغياب
ال�سيا�س ��ة احلكيم ��ة يف �إنفاق ��ه،
واحلكوم ��ة ممثل ��ة بلجن ��ة تنفي ��ذ
الق ��رار  140مقبل ��ة عل ��ى ورط ��ة
كبرية �إذا م ��ا �أقدمت على م�صادقة
العقد املعدّل لكاتانيت�ش كون املال
مينح من خزينة احلكومة املرهقة
ب�أولوي ��ات تتقدم عل ��ى ا�ستحقاق
كاتانيت� ��ش وميك ��ن �أن ي�ستح�صل
احت ��اد كرة الق ��دم قيم ��ة العقد من
املن ��ح القاري ��ة والدولي ��ة وعوائد
نقل ال ��دوري وال�ش ��ركات الراعية
وغريه ��ا م ��ن املدخ ��والت الت ��ي ال
عالقة لها باخلزينة.

بروفة ثانية لل�صقور يف مع�سكر بريوت �أمام النجمة
 بغداد  /املدى
يواج ��ه فريق القوة اجلوية و�صيف
حام ��ل لق ��ب دوري الك ��رة املمت ��از
للمو�س ��م املا�ض ��ي نظ�ي�ره فري ��ق
النجم ��ة اللبن ��اين الي ��وم اخلمي� ��س
على ملع ��ب مدينة كميل �شمعون يف
العا�صم ��ة ب�ي�روت �ضم ��ن مع�سك ��ره
التدريبي اخلارجي املقام هناك حتى
يوم ال�ساد�س والع�شرين من �شهر �آب
اجلاري حت�ض�ي� ً
را ملواجهة ال�ساملية
الكويتي �ضم ��ن مناف�سات الدور32
م ��ن بطول ��ة ك�أ� ��س حمم ��د ال�ساد� ��س
للأندية الأبطال .2020
وقال �أم�ي�ن �سر نادي الق ��وة اجلوية
الريا�ض ��ي جا�سم كاط ��ع يف ت�صريح
للم ��دى� :إن ه ��ذه املب ��اراة �ستك ��ون
الثاني ��ة للفري ��ق الأول لك ��رة الق ��دم
يف الن ��ادي بعد �أن متك ��ن من هزمية
فري ��ق طرابل� ��س بنتيج ��ة ()1-3
يف املب ��اراة االوىل الت ��ي جرت على
امللع ��ب الرئي� ��س ر�شي ��د كرام ��ي يف
مدين ��ة طرابل� ��س حي ��ث �سيتمك ��ن
املالك التدريبي بقيادة املدرب �أيوب
�أودي�شو من الوقوف على امل�ستويات
احلقيقي ��ة جلمي ��ع الالعب�ي�ن اجل ��دد
�سواء كانوا من املحليني واملحرتفني
الذي ��ن مت التعاق ��د معهم خ�ل�ال فرتة
االنتقاالت ال�صيفية احلالية ومعرفة
نق ��اط اخلل ��ل وال�ضع ��ف م ��ن �أج ��ل
معاجلتها ب�صورة �سريعة اىل جانب
رفع درجة اجلاهزية البدنية والفنية
قبيل خو�ض مناف�س ��ات بطولة ك�أ�س
حممد ال�ساد� ��س لكرة القدم واملو�سم

اجلدي ��د م ��ن دوري الك ��رة املمت ��از
امل�ؤمل �إنطالقه يوم الثامن ع�شر من
�شهر �أيلول املقبل.
و�أ�ض ��اف �إن الوفد �سيعود اىل مدينة
كرب�ل�اء املقد�سة بعد �إنته ��اء مع�سكر
بريوت م ��ن �أجل التح�ض�ي�ر النهائي
ملواجهة فري ��ق ال�ساملية الكويتي يف
ال�ساع ��ة ال�سابعة م�س ��اء يوم التا�سع
والع�شرين من �شهر �آب اجلاري على
ملع ��ب كرب�ل�اء الدويل �ضم ��ن جولة
الذهاب م ��ن الدور  23م ��ن البطولة
العربي ��ة �أم�ل ً�ا يف حتقي ��ق انت�ص ��ار
كب�ي�ر يرف ��ع م ��ن �سق ��ف الطموحات
يف ني ��ل نتيج ��ة �إيجابي ��ة يف جول ��ة
الإياب ب�ي�ن الفريقني الت ��ي �ستجري
على ملع ��ب ثامر ال�صباح يف ال�ساعة
الثامن ��ة والرب ��ع م�ساء ي ��وم الرابع
والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر �أيل ��ول املقبل

للتواج ��د �ضمن الفرق التي �ست�شارك
يف الدور ثم ��ن النهائي يف ظل رغبة
�إدارة الن ��ادي يف موا�صل ��ة رحل ��ة
النجاح نح ��و الو�ص ��ول اىل املباراة
النهائية ولتعوي�ض اخل ��روج املب ّكر
م ��ن الن�سخ ��ة ال�سابق ��ة م ��ن البطولة
بحك ��م �أن فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة ل ��ه
ر�صي ��د من الإجنازات عل ��ى ال�صعيد
الق ��اري من خ�ل�ال نيله بطول ��ة ك�أ�س
االحتاد الآ�سيوي لك ��رة القدم لثالث
مرّات اىل جانب �أن ��ه ي�ضم جمموعة
كب�ي�رة يف �صفوف ��ه م ��ن العب ��ي
املنتخ ��ب الوطن ��ي لكرة الق ��دم الذي
تنتظ ��ره امل�شاركة يف ت�صفيات ك�أ�س
الع ��امل ف�ض ًال عن �أن ��ه يتمتع ب�شعبية
كبرية لدى اجلماه�ي�ر الريا�ضية يف
العا�صم ��ة بغ ��داد واملحافظ ��ات من ��ذ
ت�أ�سي�سه.
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ت�أريخ ال�سيرة الذاتية و�إ�شكالية الحديث عن الذات
�أ�شار العديد من الباحث�ي�ن الذين تناولوا
مو�ضوع " ال�س�ي�رة الذاتية " اىل �أن جان
ج ��اك رو�س ��و ه ��و �أول م ��ن كت ��ب �سريته
الذاتي ��ة حتت عن ��وان " اعرتافات " وهذا
وه ��م ناجم عن ع ��دم الإطالع عل ��ى تطور
ه ��ذا الف ��ن ع�ب�ر ت�أري ��خ الفك ��ر اليون ��اين
والروم ��اين والنه�ضة الفكرية يف �أوروبا
.ميك ��ن اعتب ��ار يومي ��ات الأمرباط ��ور
الروم ��اين ال�ساد� ��س ع�ش ��ر ماركو� ��س
اوريليو� ��س الت ��ي كتبه ��ا يف ال�سبعينيات
من الق ��رن الث ��اين امليالدي حت ��ت عنوان
" اىل نف�س ��ي" �أو " بين ��ي وبني نف�سي "
�أول حماولة لكتاب ��ة ال�سرية الذاتية وهي
ت�أم�ل�ات ترك ��ز يف املق ��ام الأول على عامله
الروحي .
ولعل واحدة م ��ن �أ�شهر ال�سري الذاتية يف
الع�ص ��ور القدمية املت�أخ ��رة ( حوايل عام
 400ميالدي) هي التي كتبها الفيل�سوف
والكات ��ب واملفك ��ر الأ�سق ��ف �أوريليو� ��س
�أوغ�سط�ي�ن (  )430-354حت ��ت عنوان
" اع�ت�راف " .وحت ��دث في ��ه بالتف�صي ��ل
ع ��ن طفولت ��ه و�شبابه وعائلت ��ه ومدر�سته
وهواياته  .وهي م ��ن �أوائل كتب ال�سرية
الذاتية .
َم َثل اوغ�سطني يف البحث عن الذات  ،عرب
�سعي ��ه الروح ��ي مل يقدر ل ��ه االنت�شار يف
الع�ص ��ور الو�سطى ب�سبب التزمت الديني
 ،فحرا� ��س الف�ضيل ��ة كان ��وا باملر�صاد لكل
من يجر�ؤ على البوح
بدخيل ��ة نف�س ��ه عل ��ى ر�ؤو� ��س الأ�شه ��اد ،
فحت ��ى الأعرتاف ��ات الدينية كان ��ت �سرية
ويحظر تدوينها .
وبع ��د �ست ��ة ق ��رون م ��ن ن�ش ��ر ال�س�ي�رة
الذاتي ��ة لأوغ�سط�ي�ن  .كت ��ب الفيل�س ��وف
والع ��امل الالهوتي الفرن�س ��ي بيرت ابيالر
(  ، )1142-1079م�ؤ�س� ��س جامع ��ة
باري� ��س  ،وال�شعل ��ة الت ��ي الهب ��ت عق ��ل
اوروب ��ا الالتينية يف الق ��رن الثاين ع�شر
 ،كت ��ب �سريت ��ه الذاتي ��ة حت ��ت عن ��وان "
ت�أري ��خ ب�ؤ�س ��ي"  .واذا كان اوغ�سط�ي�ن
حت ��دث ع ��ن حيات ��ه الروحي ��ة واهتدائ ��ه
اىل الأمي ��ان  ،ف�أن ابي�ل�ار حتدث �صراحة
وبالتف�صي ��ل عن حياته اخلا�ص ��ة  ،وحبه
لتلميذت ��ه ايلواز  ،وعن املح ��ن التي حلت
بالعا�شق�ي�ن التعي�س�ي�ن  .ق�ص ��ة " ح ��ب
ابي�ل�ار وايل ��واز" �أ�صبح ��ت واح ��دة م ��ن
�أه ��م ق�ص�ص احل ��ب احلزين ��ة يف الثقافة
العاملي ��ة  .وخالفا لـق�صة "ح ��ب تري�ستان
وايزول ��د " الأ�سطورية  ،وق�صة " روميو
وجوليي ��ت " ،ف ��ان ابيالرد وايل ��واز كانا
�شخ�ص�ي�ن حقيقيني  .وظل ��ت ق�صتهما يف

ذاك ��رة الأجي ��ال املتعاقبة بف�ض ��ل ال�سرية
الذاتية لأبيالر .
الإجتاه ��ات الفل�سفي ��ة لع�ص ��ر النه�ض ��ة
الأوروبي ��ة و�ضع ��ت الإن�س ��ان يف قل ��ب
الع ��امل  ،ورف�ض ��ت فك ��رة اخلطيئ ��ة وعدم
�أهمية الفرد  ،واخذت يف متجيد الإن�سان
وعقل ��ه وجماله وقوت ��ه و�إبداع ��ه العلمي
والفن ��ي  ،ولي�س من قبي ��ل امل�صادفة �إن "
ف ��ن البورتري ��ه " قد ظهر يف ه ��ذا الع�صر
حتديد ًا  ،كم ��ا �شهد ال�شعر الغنائي تطور ًا
مل ي�سب ��ق ل ��ه مثيل  ،حي ��ث �سع ��ى النا�س
حثيث ًا يف هذا الع�صر اىل التعبري العميق
ع ��ن دواخلهم الدفينة عالنية  ،بكل ما فيها
من طيب ��ة �أو خبث  ،وك�أنهم يتطهرون من
عبئها .
وم ��ن امللفت للنظ ��ر �أن ال�شاع ��ر الإيطايل
فران�شي�سك ��و ب�ت�رارك ( 1374 1304-
) ال ��ذي يعد �أحد الآب ��اء البارزين للنه�ضة
الأوروبي ��ة � ،ساه ��م �أي�ض ��ا يف تطوير فن
ال�س�ي�رة الذاتي ��ة  .كت ��ب ب�ت�رارك �سريته
الذاتية يف كتابني هما " �سري اخلا�ص " ،
" م�شاهري الرجال " يت�ضمن الكتاب الأول
م ��ا �سماه برتارك " ر�سائ ��ل اىل الأحفاد "
حتدث فيه عن الأحداث امل�ؤثرة يف حياته
� .أم ��ا الكتاب الثاين فه ��و على �شكل حوار
ب�ي�ن ال�شاع ��ر والقدي� ��س �أغ�سطينو� ��س (
 . )430-354ال�س�ي�رة الذاتية لبرتارك
تتناول حياته الروحية  ،وو�صف تطوره
الأخالقي  ،و�صراعه الداخلي مع نف�سه .
وابتدا ًء م ��ن هذا الع�ص ��ر  ،ع�صر النه�ضة
ا�صبح ��ت ال�شخ�صي ��ة الإن�ساني ��ة وعاملها
الداخلي ذات �أهمية كبرية .
تع ��د ال�س�ي�رة الذاتية التي كتبه ��ا ال�صائغ
والنح ��ات الإيط ��ايل ال�شه�ي�ر بنفينوت ��و
ت�شيليني من �أب ��دع �أعمال ال�سرية الذاتية
 ،والت ��ي تروي الكثري ع ��ن ع�صر النه�ضة
االدبي ��ة والفني ��ة يف �إيطالي ��ا � -أو ع�ص ��ر
االنبع ��اث  .كت ��ب ت�شيلين ��ي رائعت ��ه يف
�شيخوخت ��ه والت ��ي تت�ضم ��ن الو�ص ��ف
الدقي ��ق حليات ��ه العا�صف ��ة كله ��ا تقريبا .
وبلغة نا�صعة  ،وا�سلوب �شائق وم�شرق :
ع ��ن مغامراته العاطفية  ،وال�سنوات التي
ق�ضاه ��ا يف خدمة البابا واملل ��ك الفرن�سي
ودوق فلورن� ��س  ،وعن م�آث ��ره الع�سكرية
وهوايات ��ه  ،وع ��ن ف�ت�رة �سجن ��ه يف قلعة
" امل�ل�اك املقد� ��س " ورحالته  ،وبطبيعة
احلال عن عمله الإبداعي .
مل يلت ��زم ت�شيلين ��ي بحقيق ��ة الأح ��داث
�أحيان� � ًا  ،فقد جل� ��أ اىل التباهي واملبالغة .
بي ��د �أن هذا مل يقلل من قيم ��ة الكتاب  ،بل
عل ��ى النقي� ��ض من ذل ��ك �أ�سه ��م يف رواجه

د .جودت هو�شيار

وذيوع ��ه  .كت ��ب ت�شيليني �سريت ��ه باللغة
الإيطالي ��ة  ،ولي�س باللغ ��ة الالتينية  ،كما
فع ��ل الفال�سف ��ة والق�ساو�س ��ة الإيطاليون
م ��ن قبل  ،وذلك لإتاح ��ة الفر�صة للجمهور
العام لق ��راءة �سريته بلغة �سل�سة وا�ضحة
 .ن�شر الكت ��اب يف عام  ، 1728واكت�سب
عل ��ى الف ��ور �شعبية وا�سع ��ة  ،وترجم اىل
�أه ��م اللغ ��ات الأوروبي ��ة  .ولع ��ل الأهمية
البالغ ��ة للكت ��اب  ،هي التي دفع ��ت ب�شاعر
املاني ��ا العظيم يوهان غوت ��ه اىل ترجمته
اىل الأملانية بنف�سه .
�أ�سهم ��ت ال�س�ي�رة الذاتي ��ة لت�شيلين ��ي
و�شخ�صيت ��ه املتف ��ردة  ،وعم ��ق ت�صويره
ملغامرات ��ه  ،و�أ�سلوب ��ه امل�شرق  ،يف تطور
فن ال�سرية الذاتية .
�أم ��ا ال�س�ي�رة الذاتي ��ة الفل�سفي ��ة  ،ف ��ان
الفيل�س ��وف الفرن�سي مي�شيل دي مونتني
( )1592-1533يع ��د الرائد الأول لهذا
الن ��وع م ��ن ال�س�ي�ر  .ومونت�ي�ن واحد من
�أكرث الك ّتاب والفال�سفة امل�ؤثرين يف ع�صر
النه�ض ��ة  .كتب مونتني �سريته الذاتية يف
�سبعيني ��ات القرن ال�ساد� ��س ع�شر  -خالل
العزل ��ة التي فر�ضها عل ��ى نف�سه  -واطلق
عليها " جت ��ارب "  ،ون�شرت لأول مرة يف
ع ��ام  . 1580وحتول ��ت " جت ��ارب " اىل
واحدة م ��ن اكرث الكت ��ب مقروئية يف ذلك
الع�صر .
تكمن �أهمية " جتارب " مونتني  ،لي�س يف
حديثه ع ��ن نف�سه وعن م�ص�ي�ره املت�شابك
م ��ع �أحداث ع�صره  ،بل حقيقة �أنه بخالف
من �سبقوه يف كتابة �سريهم الذاتية � ،أكد
 ،و�أمع ��ن يف الت�أكيد  ،عل ��ى �أنه فرد عادي
 .وكت ��ب يق ��ول � " :أعر� ��ض حيات ��ي �أم ��ام
الأنظ ��ار وهي حي ��اة عادية لي� ��س فيها �أي
متي ��ز �أو ت�ألق "  .وعلى هذا النحو ظهرت
لأول م ��رة يف الثقافة العاملية الفكرة التي
�صاغه ��ا وه ��ي " �إن كل �شخ� ��ص لدي ��ه كل
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يت�سابق الزعماء ال�سيا�سيون يف توجيه النقد
والل ��وم للحكوم ��ة واىل ح ��د التهدي ��د ب�سحب
الثقة عنه ��ا ،ويبدو هذا التهدي ��د وك�أنه عدوى
انت�شرت حتديد ًا بني الق ��وى التي �شاركت يف
ت�شكي ��ل احلكوم ��ة بل �إن ن�ب�رة التهدي ��د تعلو
كلما كان دور �صاحب التهديد كبري ًا يف ت�شكيل
احلكومة.
نعرف جميع ًا �أن ت�شكيل احلكومات يف العراق
�صع ��ب جد ًا ،ورمبا لوال وج ��ود �سقوف زمنية
د�ستوري ��ة لطال ت�شكي ��ل �أي حكوم ��ة �أعوام ًا،
ولذلك ف� ��إن ادعاءات تغي�ي�ر احلكومات لي�ست
جادة دائم ًا وعليه ف�إن التهديد بتغيري احلكومة
هو غالب ًا حماولة للتن�صل من امل�س�ؤولية تهرب ًا
م ��ن املحا�سب ��ة اجلماهريي ��ة و�أحيان ��ا يك ��ون
التهدي ��د عبث ًا �إعالمي� � ًا لتقم� ��ص دور الغا�ضب
الذي يدافع عن مطالب املواطنني ،ويكون �أداء
التهديد مف�ضوح� � ًا حني يكون للزعيم املهدد �أو
املنتقد �أكرث من وزير يف احلكومة ب�شكل مبا�شر
�أو غري مبا�شر وال يتطرق لإدائهم من قريب �أو
بعيد ،وال يوجه ه ��ذا الزعيم كتلته املكونة من
ع�ش ��رات النواب للقيام ب�أي ا�ستجواب وال هو
يقدم مقرتح ًا لقانون ي�سهل عمل احلكومة فع ًال
�أو يخف ��ف من �أعباء املواطن�ي�ن ويكون قانون ًا
واقعي ًا المزايدات فيه.
التهديدات املتالحقة ب�إ�سقاط احلكومة تعيدنا
اىل الدائرة القدمية ع ��ن لعب دوري احلكومة
واملعار�ض ��ة يف نف� ��س الوق ��ت وهو م ��ا يعني
املزاي ��دة على �أي دور لقوى من خارج ال�سلطة
وقط ��ع الطريق عليها وحماي ��ة الذات احلاكمة
احلقيقي ��ة من النق ��د على اعتبار �إنه ��ا �أول من

وجهت "�سهام النقد" وطالبت ب"التغيري".
لنتذك ��ر �أن رئي� ��س ال ��وزراء احلايل ب�ل�ا كتلة
نيابي ��ة ومت ا�ستدع ��ا�ؤه م ��ن قب ��ل القي ��ادات
ال�سيا�سي ��ة للكت ��ل للقي ��ام باملهم ��ة ،و�إذا كانت
هذه القيادات غا�ضبة �أو غري را�ضية عن االداء
فعليها �إعالن نقاط غ�ضبها ومعاجلتها برملاني ًا
و�إال كان مو�ضوع غ�ضبها مما ال ميكن الإعالن
عنه �أو �إنه غ�ض ��ب مفتعل للت�سويق الإعالمي،
ومب ��ا �أن االتف ��اق عل ��ى رئي� ��س وزراء �صع ��ب
فالأح ��رى بالق ��ادة الغا�ضب�ي�ن تغي�ي�ر الوزراء
املق�صري ��ن �أو الفا�شل�ي�ن ب ��د ًال م ��ن اال�ستمرار
بالتهديد ال ��ذي �سيك ��ون �أذاه م�ضاعف ًا فيما لو
�صوت النواب فع ًال يف يوم ما خالل ال�سنوات
االرب ��ع عل ��ى �سحب الثق ��ة لنبق ��ى يف حكومة
ت�صريف �أعم ��ال ال ميكن حت ��ى ا�ستجواب �أي
م�س�ؤول فيها لزمن طويل.
ويف كل الأح ��وال علين ��ا �أن ال نن�ساق لتمارين
التهدي ��د الغا�ضب ��ة لأن عملية �سح ��ب الثقة من
احلكوم ��ة ت�ستغرق زمن� � ًا واج ��راءات والأهم
حتدي ��د مو�ض ��وع �أو اكرث ال�ستج ��واب رئي�س
الوزراء ،وهي خطوات لن يقدم عليها مفتعلو
الغ�ض ��ب حت ��ى ال يتعر�ض ��ون للف�ضيح ��ة كم ��ا
انه ��م لن يعر�ض ��وا وزرائه ��م للإطاح ��ة ولذلك
ه ��م غالب ًا ما يوجهون نقده ��م لرئي�س الوزراء
فقط دون تلمي ��ح لدور وزرائهم معتمدين على
عبارة "حكومة عبداملهدي" امل�سكوكة للتداول
الإعالم ��ي ولي� ��س للتعبري عن الواق ��ع ،فكل ما
يعر�ضه الزعماء هو نقد عام ومبهم لالداء ،نقد
دون ق�ضايا وبالتايل دون حلول ،و�أي�ضا دون
�أن يواجهوا بع�ضهم بع�ض ًا.

م ��ا هو ممي ��ز للجن�س الب�ش ��ري ب�أ�سره ".
وافرت�ض �أن �سريت ��ه كان�سان عادي ميكن
�أن تكون ممتعة للقراء .
كل ال�س�ي�ر الذاتية التي ظهرت يف القرون
الالحقة ميكن تق�سيمها اىل نوعني :
الن ��وع الأول يقت ��دي ب�س�ي�رة ت�شيلين ��ي
الذاتي ��ة  ،وي�ؤكد �أ�صالة وتف ��رد �أ�صحابها
 .والن ��وع الثاين ي�سري على هدى مونتني
اىل ه ��ذا احل ��د �أو ذاك  .وكان بع�ضه ��م
�صادق� � ًا يف توا�ضع ��ه و البع� ��ض الآخ ��ر
تظاه ��ر بذلك .وكانوا على ثقة ب�أن احلياة
العادية جتذب انتباه القراء العاديني .
اعرتافات " جان جاك رو�سو "
كان ��ت ال�س�ي�رة الذاتي ��ة للكات ��ب واملفك ��ر
والفيل�سوف الفرن�سي جان جاك رو�سو (
 )1778 1712مرحلة مهمة يف تطورفن ال�سرية الذاتي ��ة و م�صدرا للتقليد من
قب ��ل الآخري ��ن  .رو�سو م�ؤ�س� ��س مدر�سة
ال( �سنتمنتالي ��زم ) �أو التيار العاطفي يف
الأدب  .لعب دور ًا مهم ًا يف تطور الفل�سفة
والأدب العامل ��ي  .وكان م ��ن دعاة تقدي�س
الطبيعة والب�ساط ��ة  ،ومتجيد االح�سا�س
بدال من العق ��ل  ،ومثالية احلياة الب�سيطة
يف �أح�ض ��ان الطبيع ��ة  .وهذه كله ��ا �أمور
ولدت الأهتمام باحلياة الداخلية للأن�سان
 .معظ ��م �أعم ��ال رو�س ��و مكر�س ��ة لدرا�سة
م�شاع ��ر الإن�س ��ان  .وكان م ��ن الطبيع ��ي
�أن تق ��وده النظ ��رة املعمق ��ة اىل الطبيع ��ة
الإن�سانية اىل و�صف حياته اخلا�صة .
ب�ي�ن عام ��ي  1769 ، 1766كتب رو�سو
اعرتافات ��ه  ،وق ��ام بتعري ��ة قلب ��ه وك�شف
دخيل ��ة نف�س ��ه يف بع�ض املقاط ��ع .مل تكن
ال�س�ي�ر الذاتي ��ة حتى ذل ��ك الوق ��ت تتميز
مبث ��ل ه ��ذه ال�صراح ��ة املدم ��رة  ،ورمب ��ا
حت ��ى يومن ��ا ه ��ذا  .فه ��و مل يح ��اول ق ��ط
اخف ��اء نزوات ��ه وحماقات ��ه واخطائ ��ه ،
ب ��ل تفاخ ��ر به ��ا .ويف الوق ��ت ذات ��ه ف ��ان

ه ��ذه ( االعرتاف ��ات ) – ق�ص ��ة �شعرية عن
االن�س ��ان وعالقته بالآخري ��ن  ،وباملجتمع
والطبيع ��ة  .ولي� ��س م ��ن قبي ��ل امل�صادف ��ة
�أن يكر� ��س رو�س ��و العديد م ��ن ال�صفحات
يف للتغن ��ي بالطبيع ��ة  ،و�س ��رد مغامراته
العاطفي ��ة احلميمي ��ة  ،الت ��ي تتن ��اوب مع
الأفكار وال�صور املثالي ��ة  .ومل يتوانَ من
اتخ ��اذ اعرتافات ��ه فر�صة ملهاجم ��ة �أعدائه
احلقيقيني واملتخيلني .
كان �ص ��دق االع�ت�راف وح ��دة اجل ��دال
قويان �إىل درجة �أن الكتاب مل ين�شر خالل
حي ��اة امل�ؤلف ب ��ل بعد وفات ��ه  ،حيث ن�شر
يف الف�ت�رة بني عام ��ي ، 1789 ، 1782
يف ح�ي�ن �أن رو�سو نف�سه اعترب اعرتافاته
غري كافية فكتب يف ال�سنوات االخرية من
حيات ��ه عدة حوارات منها " رو�سو يحاكم
جان جاك " (  )1776-1775و" نزهات
حامل وحيد ( . )1778 1777-
تكت�سب " اعرتافات " رو�سو �أهمية بالغة
لأنه ��ا الهمت الرجال الآخري ��ن الرغبة يف
كتابة �سريهم الذاتية على غرارها  .ولكن
رو�س ��و كت ��ب يق ��ول � " :أنا �أفع ��ل �شيئ�أ مل
يفعل ��ه �شخ� ��ص قبل ��ي ولن يق ��در �شخ�ص
بعدي على تقليده "
ً
لق ��د حاول رو�سو �أن يكون �صادقا  ،ولكنه
بال ��غ يف التذل ��ل  ،ح�ي�ن و�ص ��ف نف�س ��ه -
وه ��و يتحدث عن حيات ��ه يف مقتبل العمر
 بالريفي ال�صغري البليد  .وعندما نقارناعرتافات ��ه ب�سل�سل ��ة ر�سائل ��ه ال�شخ�صية
التي كتبها يف تلك الفرتة  ،جند �أن ر�سائله
تنم عن ذكاء ثاقب  ،وعن م�ستوى عال من
عزة النف�س  ،مما يخلق انطباع ًا ب�أنه كتب
بع�ض اعرتافاته يف �إطار ا�ستعرا�ضي .
ليوهان غوته" ال�شعر واحلقيقة "
لعب ��ت ال�س�ي�رة الذاتي ��ة لل�شاع ��ر الأملاين
يوهان غوته (  )1832-1749املعنونة
" ال�شع ��ر واحلقيق ��ة يف حيات ��ي " التي

كتبه ��ا ب�ي�ن عام ��ي  1833 ، 1811دورا
ال تق ��ل �أهمي ��ة ع ��ن ( اعرتاف ��ات ) رو�س ��و
يف تطوي ��ر فن ال�س�ي�رة الذاتي ��ة  .حتدث
غوت ��ه يف مذكرات ��ه ع ��ن �سن ��وات �شباب ��ه
وبداية رحلت ��ه الإبداعية املرتبطة بالتيار
الأدب ��ي امل�سم ��ى " العا�صف ��ة والهجوم ".
وقد �أ�صبح ��ت عبارة " ال�شعر واحلقيقة "
�شائع ��ة  ،وهي غالب ًا م ��ا ت�ستخدم لو�صف
تنا�سب اخليال والواقع
يف الأعم ��ال الأدبي ��ة  .وكان غوته �صادق ًا
،عندم ��ا اطل ��ق ه ��ذا اال�س ��م عل ��ى �سريت ��ه
الذاتية "
 ،لأن حياتن ��ا خليط م ��ن ال�شعر واحلقيقة
 ،وه ��ي �أثمن م ��ا لدينا  ،و�أح ��داث حياتنا
مهما كانت ب�سيطة وعادية مهمة بالن�سبة
�إلينا ،بل �أكرث �أهمية من �أي �شيء �آخر يف
العامل  ،وهي التي تلهمنا امل�شاعراجلميلة
للحظ ��ات ن ��ادرة م ��ن الكم ��ال  ،وعندما ال
توج ��د يف احلي ��اة مث ��ل ه ��ذه اللحظات ،
ف�إننا نعمد اىل خلقها � ،أي �إننا �شعراء بكل
معنى الكلمة .
وكان غوت ��ه يعتق ��د �إن املهم ��ة الأ�سا�سي ��ة
لل�شاع ��ر �أو الكات ��ب ال ��ذي يكت ��ب �سريته
الذاتي ��ة هي و�صف عالقته بزمنه ونظرته
اىل الع ��امل والنا� ��س  ،وكي ��ف انعك�س كل
ذل ��ك عل ��ى نتاجات ��ه  ،حي ��ث ميت ��زج فيها
ال�شعر واحلقيقة .
يف القرن�ي�ن التا�س ��ع ع�ش ��ر والع�شري ��ن
ظه ��رت �سري ذاتي ��ة كثرية  ،لأب ��رز الك ّتاب
وال�شع ��راء منها « ق�ص ��ة حياتي » جلورج
�صان ��د  ،و "البح ��ث ع ��ن الزم ��ن ال�ضائ ��ع
"ملار�سيل برو�ست  ،و"�صورة الفنان يف
�شباب ��ه " جليم� ��س جوي� ��س  ،و" ح�صيلة
حيات ��ي " ل�سومر�س ��ت م ��وم  ،و َك َت � َ�ب
وين�ست ��ون ت�شرت�ش ��ل �سريت�ي�ن ذاتيتني ،
�إ�ضافة اىل مذكراته يف ثالثة جملدات.
وثم ��ة يف الأدب العرب ��ي العدي ��د من كتب
ال�سرية الذاتية لعل �أهمها :
"الأي ��ام" لط ��ه ح�سني ،و" �أن ��ا " لعبا�س
حمم ��ود للعق ��اد ،و" حيات ��ي" لأحم ��د
�أم�ي�ن ،و" تربية �سالم ��ة مو�سى" ل�سالمة
مو�س ��ى ،و" �أوراق العم ��ر " للوي� ��س
عو� ��ض  ،و" م ��اذا علمتن ��ي احلي ��اة "
جلالل �أمني" .
لي� ��س م ��ن ال�ض ��روري ان يك ��ون كات ��ب
ال�س�ي�رة الذاتي ��ة �شخ�صي ��ة عظيم ��ة �أو
م�ؤث ��رة � ،أو جنم� � ًا �شه�ي�ر ًا م ��ن جن ��وم
املجتم ��ع يف ال�سيا�سة �أوالفن �أوالأدب �أو
العل ��م� .أو �أن يكون ق ��د التقى يف م�سرية
حيات ��ه بع� ��ض النا� ��س امل�شهوري ��ن  ،فكل
�شخ�ص يف هذه الدني ��ا متميز  ،ولديه ما

ي�ستحق �أن يروى .
�إ�شكالية احلديث عن الذات
ال �ش ��ك �أن كل �شخ�ص يع ��رف عن �أحداث
حياته �أكرث مم ��ا يعرفه �أي �شخ�ص �آخر .
لذا ق ��د يتبادر اىل الذهن �أن �أي واحد منا
هو خري من يكتب عما يعتربه �أكرث �أحداث
حيات ��ه �أهمي ��ة وداللة  .هكذا يب ��دو الأمر
لأول وهلة  ،ولكنن ��ا حني ن�شرع بالكتابة
 ،نكت�ش ��ف �أن ثمة العدي ��د من ال�صعوبات
تعرت� ��ض طريقن ��ا  ،لأنن ��ا �سنعتم ��د على
ذاكرتنا يف ا�سرتجاع املا�ضي  ،والذاكرة
�أداة خادعة تخزن بع�ض الأ�شياء ،وتهمل
�أ�شياء �أخرى جد كثرية  ،وان كانت مهمة
يف حياتنا  ،ث ��م �أن الذاكرة ت�صبح خاملة
وكث�ي�رة الن�سي ��ان كلما تقدم بن ��ا العمر ،
والنا� ��س يكتب ��ون �سريه ��م الذاتية – يف
العادة – يف �سنني العمر املت�أخرة .
وثمة الرقابة الذاتية التي ميار�سها العقل
على كل ما ي�سيء �إلينا � ،أو كان كريه ًا يف
حياتن ��ا �أو غري م�ست�س ��اغ اجتماعي ًا� .إننا
نتذكر م ��ا نرغ ��ب يف ا�ستعادتها  ،ونودع
يف طيات الن�سيان كل ما ي�ؤملنا �أو نخجل
من الت�صريح به .
َم ��نْ مِ ن الرجال ميتلك ال�شجاعة للحديث
ال�صري ��ح ع ��ن حيات ��ه اجلن�سي ��ة ؟ �إن
�ض ��رورات االحت�ش ��ام ال ت�سم ��ح بذل ��ك .
وال يوجد ان�س ��ان عاقل و�سوي قادر على
الت�صري ��ح ب ��كل �شيء ع ��ن دخيل ��ة نف�سه
وعن �أ�سراره احلميمية .
َمنْ بو�س ��ع �أي �إن�سان االعرتاف بارتكاب
عم ��ل دينء  .وهل ثمة من مل يرتكب عمال
دنيئ ًا يف يوم ما ؟
كما �إننا ال ن�ستطيع قول احلقيقة كلها عن
حياة �أولئك الذين �شاركونا الأعمال التي
ن�صفه ��ا  ،خا�صة �إذا كانوا ما يزالون على
قيد احلي ��اة  .و�إذا فعلنا ذل ��ك  ،نخ�سرهم
اىل الأب ��د � ،أو ندخل معه ��م يف منازعات
نحن يف غنى عنها .
احلدي ��ث عن النف� ��س �أمر غ�ي�ر م�ست�ساغ
� ،إال بكيا�س ��ة ولباق ��ة بعيد ًا ع ��ن االعتداد
بالنف� ��س .كم ��ا �أن و�ص ��ف املنج ��زات
ال�شخ�صي ��ة  ،و�إبراز اجلوانب الإيجابية
للكات ��ب ،قد يع� � ّد غ ��رور ًا م�ستهجن ًا  ،رغم
�أن ذلك �ض ��روري لتقدمي عر� ��ض متكامل
حلي ��اة �صاحب ال�سرية الذاتية � ،إذا كانت
اجلوانب ال�سلبية قد ذكرت .
ال ميك ��ن لأي ان�س ��ان �أن يق ��ول كل �ش ��يء
ع ��ن نف�س ��ه  ،ب�ص ��دق و�شفافي ��ة ونزاهة ،
ويع�ت�رف باحلقيق ��ة كاملة  ،مم ��ا يجعلنا
نعتق ��د با�ستحال ��ة كتاب ��ة �س�ي�رة ذاتي ��ة
حقيقية .

الدولة الريعية  . .تجربة �أميركا الالتينية نموذج ًا
هناك تعريفات متع ��ددة للدولة الريعية
لكن التعري ��ف الأ�شمل له ��ا "هي الدولة
الت ��ي تعي� ��ش عل ��ى العائ ��دات الريعي ��ة
املت�أتية من اخلارج ب�شكل منتظم مقابل
�ضعف العملي ��ات الإنتاجي ��ة املحلية "،
ويف ه ��ذه احلال ��ة يجب �أن يك ��ون دافع
الري ��ع �أجنبي� � ًا ،وبدون ��ه الي�ؤث ��ر عل ��ى
جممل الدخ ��ل لأن الريع لي� ��س ح�صيلة
�إنتاج معني و�إمنا ح�صيلة �إعادة توزيع
الرثوة من دافع الريع ،ولذلك ينبغي �أن
يك ��ون مدفوع� � ًا من اخل ��ارج لي�ؤثر على
دخل الدولة كتحويل م ��ن خارج الدولة
لداخله ��ا .وم ��ن �أمثل ��ة ال ��دول الريعي ��ة
املنتجة للنف ��ط يف ال�شرق الأو�سط هي
ال�سعودي ��ة والإم ��ارات العربية املتحدة
والع ��راق و�إي ��ران والكوي ��ت وقط ��ر،
وهن ��اك دول ريعية يف �أمريكا الالتينية
و�شمايل �أفريقيا مثل فنزويال ونيجرييا
واجلزائر وغريها.

وخ�صو�ص ًا يف املناطق الريفية وان�شاء
عدد كب�ي�ر �أي�ض ًا من بلدان الق ��ارة ُن ُظم ًا
م ��ن للمعا�ش ��ات التقاعدية الت ��ي التقوم
على اال�ش�ت�راكات لتوفري ح ��د �أدنى من
الدخ ��ل للم�سني�ي�ن الذي ��ن التتوف ��ر لهم
احلماي ��ة املقدم ��ة م ��ن نظ ��ام ال�ضم ��ان
االجتماعي الر�سمي.

د .ع ّبا�س الف ّيا�ض

و�أ�صبحت توجه ب�شكل �أف�ضل للفقراء.
وق ��د �أ�ش ��ارت العدي ��د م ��ن الدرا�س ��ات
�إىل ا�ستجاب ��ة البع� ��ض م ��ن البلدان يف
�أمري ��كا الالتيني ��ة الرتق ��اع م�ستوي ��ات
الفق ��ر من خ�ل�ال تنفي ��ذ برام ��ج جديدة
جتربة �أمريكا الالتينية
للم�ساع ��دات االجتماعي ��ة� ،أو تغي�ي�ر
دع ��ت �أمري ��كا الالتيني ��ة م�ؤمت ��ر الأمم القدمي ��ة منه ��ا ،وم ��ن الأمثل ��ة على هذه
املتح ��دة للتجارة والتنمية " �أالونكتاد" الربامج التحوي�ل�ات النقدية امل�شروطة
،Progresa
لأن تق ��دم منوذجه ��ا كبدي ��ل لل�سيا�سات Oportunidades
التحررية التي هيمنت على العامل خالل وت�شم ��ل الربنام ��ج املك�سيك ��ي Bolsa
ف�ت�رة الت�سعينيات وت�سبب ��ت يف �إنتاج  Escolaوالربازيلي Bolsa Familia
الأزمة املالية العاملي ��ة احلالية وقد جاء والت�شيل ��ي  Chile Solidarioو�أن
يف تقريره ��ا ال�سنوي لع ��ام ّ � 2012أن ه ��ذه الربامج تقدم املال للأ�سر الفقرية،
ن�سب ��ة املعدمني الذي ��ن يعي�شون يف فقر ب�شرط �أن يتم ا�ستخدام تلك التحويالت
مدقع قد تراجعت من � 25%إىل  12%با�ستثمار ر�أ�س امل ��ال الب�شري لأطفالهم
وه ��و تراجع يتجاوز  50%وميكن �أن مث ��ل احل�ض ��ور املنتظ ��م يف املدار� ��س،
يعزى  60%من هذا الرتاجع يف الفقر والرعاي ��ة ال�صحية الأ�سا�سية الوقائية.
�إىل النم ��و االقت�ص ��ادي ،بينم ��ا يع ��زى الغر� ��ض م ��ن ه ��ذه الربام ��ج ه ��و وقف
� 40%إىل تراج ��ع التف ��اوت ،وكان انتق ��ال الفق ��ر ب�ي�ن الأجي ��ال ،وتعزي ��ز
العام�ل�ان الريئ�س ��ان يف التف ��اوت هما االندماج االجتماعي من خالل ا�ستهداف
تزايد امل�س ��اواة يف توزيع �أرباح العمل الفق ��راء ب�شكل �صريح م ��ع الرتكيز على
بني العامل�ي�ن ب�أجور و�أ�صح ��اب العمل الأطف ��ال .وتقدمي التحويالت �إىل املر�أة
احلر هو العام ��ل الأهم� ،إذ ميثل  60%وتغيري عالق ��ات امل�س�ؤولية االجتماعية
من تراجع التفاوت يف املنطقة ،والعامل بني امل�ستفيدي ��ن وبني مقدمي اخلدمات
الث ��اين م ��ن حي ��ث الأهمي ��ة امل�س� ��ؤول واحلكوم ��ات .وق ��د �ساع ��دت ه ��ذه
ع ��ن خف� ��ض التف ��اوت ه ��و التحويالت الربام ��ج يف زي ��ادة مع ��دالت االلتحاق
احلكومي ��ة التي تف�س ��ر باملتو�سط نحو باملدار�س واحل�ضور املنتظم ،و�أظهرت
 20%م ��ن ه ��ذا الرتاج ��ع ،فق ��د زادت كذل ��ك التح�س ��ن يف الأو�ض ��اع ال�صحية
التحويالت احلكومية من حيث احلجم للأطف ��ال .ومعظ ��م م�شاري ��ع النقل هذه

ي�ستفي ��د منه ��ا ح ��وايل  110مالي�ي�ن
�شخ� ��ص يف املنطقة ،وتعت�ب�ر رخي�صة
ن�سبي� � ًا ،وتق ��در تكاليف ��ه بنحو 0.5%
من ناجتها املحلي الإجمايل.
ونظ ��ر ًا لتناق� ��ص امل ��وارد املتاح ��ة "
الريعي ��ة " يف �أعق ��اب �أزم ��ة الديون يف
الثمانيني ��ات ا�ستعا� ��ض ع ��دد كب�ي�ر من
احلكوم ��ات يف �أم�ي�ركا الالتيني ��ة ع ��ن
الدع ��م الع ��ام للأ�سعار مرتف ��ع التكاليف
بربامج موجهة للفقراء.
جدي ��ر بالذك ��ر �أن التحوي�ل�ات النقدي ��ة
امل�شروط ��ة نف ��ذت �أو ًال يف الربازي ��ل "
الرئي� ��س ل ��وال با�سلف ��ا "واملك�سي ��ك يف
الن�ص ��ف م ��ن الت�سعيني ��ات .فق ��د مثلت
ابتكار ًا من �أهم االبتكارات يف ال�سيا�سة
االجتماعي ��ة ،لتحقي ��ق مناف ��ع للفق ��راء
و�إىل جان ��ب ه ��ذه التحوي�ل�ات النقدية
ح�سنت امل�ستوي ��ات املعي�شي ��ة للفقراء،
فق ��د �ساع ��دت عل ��ى حت�س�ي�ن م�ستويات
ال�صحة والتعليم والتغذية لدى الأطفال
الذين يعي�شون حالة الفقر ومن ثم ف�أنها
حتمل الوعد بتحقيق فر�ص عمل �أف�ضل
يف امل�ستقب ��ل .ويف الآون ��ة الأخ�ي�رة
�أدجم ��ت بع� ��ض برام ��ج التحوي�ل�ات
النقدية عنا�صر �أخ ��رى مثل امل�ساعدات
الفني ��ة واالئتمان وحتوي�ل�ات الأ�صول
الب�سيط ��ة ل�صغ ��ار املنتج�ي�ن الزراعيني
و�أ�صح ��اب امل�شاري ��ع متناهي ��ة ال�صغر
املوجهة نحو زي ��ادة الإنتاجية والناجت

�أ�سباب جناح التجربة
ي�ش�ي�ر بع� ��ض املحلل�ي�ن �إىل �أن النجاح
يع ��ود �إىل الق ��ادة ال�سيا�سي�ي�ن اجل ��دد
لأمريكا الالتينية الذين حرروا بلدانهم
م ��ن �ش ��روط �صن ��دوق النق ��د ال ��دويل
وقادوه ��ا للخروج من �أزمة مالية عنيفة
ويعت�ب�ر النم ��وذج الأرجنتين ��ي مفتاح
ال�سيا�س ��ة اجلدي ��دة لأمري ��كا الالتينية
الت ��ي اعتم ��دت عل ��ى التو�س ��ع ولي� ��س
�سيا�سي ��ات التق�ش ��ف الت ��ي جنح ��ت يف
اجلم ��ع ب�ي�ن مع ��دالت النم ��و املرتفع ��ة
وحت�س ��ن الو�ضع االجتماع ��ي .وبغ�ض
النظر ع ��ن اخل�ل�اف ب�ي�ن االقت�صاديني
يف ق ��درة الأرجنت�ي�ن عل ��ى اال�ستم ��رار
قي النم ��و ،اال �أن تلك ال�سيا�سة �ساهمت
يف الف�ت�رة م ��ن � 2003إىل 2007
يف تخفي� ��ض مع ��دالت البطال ��ة والفقر
�إىل الن�ص ��ف .لترتاج ��ع البطال ��ة م ��ن
� 20%إىل  9%والفقر من � 50%إىل
 27%وه ��ذه ال�سيا�س ��ة وجدت الدعم
بقوة م ��ن االحتادات النقابي ��ة العمالية
الت ��ي �ساهم ��ت يف حتقي ��ق الأج ��ور
احلقيقي ��ة بن�سب ��ة  70%كم ��ا قدم ��ت
الربازي ��ل منوذج� � ًا للنم ��و االقت�ص ��ادي
يف ف�ت�رة الرك ��ود معتم ��دة بدرج ��ة
كب�ي�رة عل ��ى الت�صني ��ع �إذ اتبعت خالل
ف�ت�رة الأزم ��ة املالي ��ة العاملي ��ة الأخرية
الت ��ي ب ��د�أت � 2008-2009سيا�سات
لدع ��م ال�صناع ��ة " التقت�ص ��ر على تنمية
اال�ستثم ��ارات والإبداع ��ات والتج ��ارة
اخلارجي ��ة فق ��ط و�إمن ��ا تق ��وم عل ��ى
حماي ��ة الأ�س ��واق املحلي ��ة وال�صناعات
املحلي ��ة من في� ��ض ال�صناع ��ات وال�سلع
الرخي�ص ��ة التي ت�سع ��ى �إىل البحث عن
�أ�س ��واق بديلة ت�سه ��م يف �إغراق ال�سوق
املحلي ��ة ،وتهم� ��ش املنتج ��ات الوطنية.

ووفق� � ًا لتقري ��ر منظم ��ة م�ؤمت ��ر الأمم
املتح ��دة للتجارة والتنمية " الأونكتاد"
لع ��ام  2012وكذل ��ك منظم ��ة التع ��اون
والتنميةاالقت�صاد ي ��ةO E C D -
الذي ا�ستهدفت الربازي ��ل دعم �أ�سواقها
املحلي ��ة و�إن�ش ��اء �صناع ��ات ذات تقني ��ة
عالي ��ة لتنويع االقت�صاد .كما عملت على
رف ��ع التعرف ��ة اجلمركي ��ة و�أقدمت على
�سيا�س ��ة تف�ضيل ��ة للمنت ��ج الوطن ��ي يف
امل�شرتي ��ات العامة ،و�سيا�س ��ة �ضريبية
داعم ��ة لل�صناع ��ات الوطني ��ة .كما تفيد
التجرب ��ة �أن الربازي ��ل ا�ستطاع ��ت يف
الوق ��ت ذات ��ه �أن حتاف ��ظ عل ��ى قدرته ��ا
ج ��ذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر حيث
بلغت اال�ستثمارات املتدفقة عام 2011
نح ��و  67ملي ��ار دوالر �أمريك ��ي ،مب ��ا
ميثل  55%م ��ن اال�ستثمارات املتدفقة
�إىل �أمري ��كا اجلنوبي ��ة .ويف الربازي ��ل
هنال ��ك 12مليون عائلة تلت ��زم ب�إر�سال
�أبنائه ��ا للمدر�س ��ة وللوح ��دة ال�صحي ��ة
بف�ض ��ل  Bolsa Familiaاملذك ��ورة
وه ��ي �ش ��كل م ��ن �أ�ش ��كال �إع ��ادة توزيع
الدخ ��ل يف الب�ل�اد" �سيا�س ��ة الرئي� ��س
ال�ساب ��ق ل ��وال دا �سيلف ��ا" وه ��ي الفكرة
الت ��ي اخذت بها العديد م ��ن دول �أمريكا
الالتينية و�أ�صبحت منوذج ًا من مناذج
ال�سيا�س ��ات الأجتماعية الت ��ي ابتدعتها
تلك القارة يف القرن اجلديد.
وت�ص ��ل قيمة الدعم �إىل  12دوالر ًا لكل
طفل �شهري ًا ،ه ��ذا الربنامج الذي �ساهم
تراج ��ع الفق ��ر �إىل نح ��و 27%خ�ل�ال
الف�ت�رة م ��ن رئا�س ��ة ل ��وال ،مم ��ا دف ��ع
الربازي ��ل للم�ض ��ي قدم� � ًا يف ا�ستكماله،
ه ��ذا باال�ضاف ��ة �إىل اخلدم ��ات الأخرى
املجاني ��ة ،كمراح ��ل التعلي ��م الأ�سا� ��س
و�صو ًال �إىل الدكتوراه ،وكذلك اخلدمات
ال�صحية مبا فيها تقدمي الأدوية.
ويف خت ��ام ه ��ذا املق ��ال الب ��د �أن نط ��رح
ت�س ��ا�ؤ ًال معق ��و ًال مف ��اده� :أال ي�ستطي ��ع
العراق بو�صف ��ه دولة ريعية �أن ي�ستفيد
من جت ��ارب دول �أمري ��كا الالتينية لكي
يخرج م ��ن الأزمات واملحن االقت�صادية
التي تكبّله منذ عام  2003حتى الوقت
احلا�ضر؟
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حين تحتفي ال�سينما ببطولة نا�س عاديين

 عالء املفرجي

وح����ي����دون ف����ي ب���رل���ي���ن �أم ف������ي ..ب���غ���داد؟
يو�سف �أبو الفوز

�شاهدت م�ؤخر ًا فيلم ًا ( ن�شر رابط
ل ��ه عل ��ى موقع ��ه يف في� ��س ب ��وك
الفن ��ان ه ��ادي يا�س�ي�ن)  ،ب�إنت ��اج
م�ش�ت�رك  ،فرن�سي �أملاين بريطاين
 ،وبطاق ��م عمل �أمم ��ي من خمتلف
اجلن�سيات ،وطيل ��ة �ساعة وثالثة
و�أربع ��ون دقيق ��ة ،زم ��ن الفيل ��م،
الذي يقدم لنا ق�صة �شجاعة هادئة
ب ��دون �صخب ،يجرتحها عامل يف
ور�ش ��ة جنارة ل�صناع ��ة التوابيت
م ��ع زوجت ��ه الت ��ي �ساندت ��ه لأخر
حلظ ��ة ،فوج ��دت ذهن ��ي ال �إراديا
ي ��دور يف بغ ��داد� ،أو �أي مدين ��ة
عراقي ��ة �أخرى ،يف زم ��ن الطاغية
املجرم �صدام ح�سني ونظام حزبه
الفا�ش ��ي اال�شرتاكي القومي ،رغم
�أن �أح ��داث الفيلم تدور يف املانيا،
برلني الغربية ،يف �سنوات احلرب
العاملي ��ة الثاني ��ة حت ��ت ظ ��ل نظام
احلكم الهتل ��ري الفا�شي وال�سلطة
الوح�شي ��ة لق ��وات الغ�ستاب ��و،
فوجدتن ��ي ،م ��ن الالوع ��ي� ،أ�ض ��ع
ل�شخ�صي ��ات الفيل ��م والأحي ��اء
وال�ش ��وارع �أ�سم ��ا ًء عراقي ��ة ،فل ��م
يك ��ن هن ��اك اخت�ل�اف كب�ي�ر ،فهذا
الفيل ��م ب�ي�ن يل ب�ش ��كل وا�ض ��ح
و�صري ��ح� ،إن الديكتاتوري ��ات
ال�شوفيني ��ة ،مهم ��ا كان ثوبه ��ا
ولونه ��ا ،واملعادية للإن�سان وحقه
يف احلياة الكرمية ،تتنا�سل ،و�إن
ع�سفه ��ا الفا�ش ��ي واح ��د وتت�شابه
ط ��رق تنفيذه ��ا للجرائ ��م بح ��ق
النا� ��س الأبرياء� ،إ�ضاف ��ة اىل ذلك
ب�ي�ن يل الفيلم جيد ًا القدرة الهائلة
الت ��ي متتلكه ��ا ال�سينم ��ا لإدان ��ة
الع�س ��ف والظل ��م و�أي�ض ��ا لتمجيد
البطولة .
الفيل ��م هو "وحي ��دون يف برلني"
انتاج  2016م ��ن اخراج فن�سنت
بريي ��ز (موالي ��د  )1964م�ص ��ور
وممثل وخم ��رج �سوي�سري ،كتب
ال�سيناري ��و بالتع ��اون مع الأملاين
�آخي ��م ف ��ون بوري ��ز(،)1968
�صاح ��ب �سيناري ��و فيل ��م "وداع ��ا
لينني"  2003الذي تر�شح للعديد
من اجلوائز حينهاُ .كتب �سيناريو
فيل ��م "وحي ��دون يف برل�ي�ن" ع ��ن
رواية للكات ��ب الأملاين هانز فاالدا
(� ،)1947 - 1893صاح ��ب
احلي ��اة املث�ي�رة للج ��دل ،وكان ��ت
بعنوان "كل رجل ميوت لوحده"،
وتذك ��ر لنا �سريت ��ه الذاتية (موقع
ويكيبيديا مث ًال) ،انه كتب الرواية
خالل  24يوم ًا ،قبل موته ب�أ�شهر
قليل ��ة خم�ب�ر ًا �أهله �إن ��ه كتب ق�صة
عظيمة .كتب فالدا روايته ا�ستنادا
اىل واقع ��ة حقيقي ��ة ،وجده ��ا يف
ملف ��ات جه ��از الغ�ستاب ��و ،ع ��ن
ق�ص ��ة رج ��ل وزوجت ��ه ،العام�ل�ان
�أوت ��و و�إيليز هامبي ��ل ،املواطنان

الأملانيان ،الذين مل يكونا ع�ضوين
يف احل ��زب النازي لكنهم جمربان
عل ��ى اال�ش�ت�راك يف ن�شاطات ��ه،
بع ��د مقت ��ل ابنهم ��ا الوحي ��د يف
احل ��رب يف فرن�س ��ا ،وجدا يف ذلك
ظلم� � ًا كبري ًا لهم ��ا ،واكت�شفا خداع
الفك ��ر الفا�ش ��ي ،فتح ��ول احل ��زن
يف روحيهم ��ا اىل غ�ض ��ب ب ��ارد،
جعلهم ��ا ينتف�ض ��ان �ض ��د احل ��رب
والفا�شي ��ة فابتكرا �أ�سل ��وب فردي ًا
للمقاوم ��ة ،وذل ��ك بكتابة ن�صو�ص
حتري�ضية ق�ص�ي�رة ،على بطاقات
بريدي ��ة ،تطال ��ب بن�ش ��ر احلقيق ��ة
و�إيقاف احلرب ،و�صارا يوزعانها
يف كل م ��كان يف �أحي ��اء برل�ي�ن،
ي�ضعانه ��ا على ال�س�ل�امل واملداخل
حيث ميكن ر�ؤيتها من قبل املارة،
وا�ستمرا بن�شاطهما الذي ا�ستنفر
جه ��از الغ�ستابو �ضدهم بني عامي
 1940و .1943يذك ��ر �أن هذه
الق�صة �سبق و�أخرجت للتلفزيون
وال�سينم ��ا يف املانيا الدميقراطية
والغربي ��ة يف �أع ��وام1962
و ،1970والفيل ��م مو�ض ��وع
حديثن ��ا يحم ��ل اه ��داء لذكراهم ��ا
وان كان ال�سيناري ��و غيرّ �أ�سميهما
اىل �أوتو و�آنا كواجنيل.
يب ��د�أ الفيل ��م ،ال ��ذي مت ت�صوي ��ره
يف ع ��دة مدن �أملاني ��ة عام ،2015
بانت�ص ��ار الق ��وات الفا�شي ��ة يف
فرن�سا ومقتل االب ��ن ،وعند ابالغ
االب �أوتو كواجني ��ل مبقتل ولده
حاف ��ظ عل ��ى رب ��اط ج�أ�ش ��ه ب�شكل
يثري االعجاب ،و�أدى دوره برباعة
املمثل الأيرلندي برندان غلي�سون
( )1955الذي لعب دور ون�ستون
ت�شر�شل يف فيل ��م " يف العا�صفة"
 ،2009و�ش ��ارك يف �أف�ل�ام
ه ��اري بوت ��ر (،)2010-2004
قل ��ب �شج ��اع ( ،)1995و�أف�ل�ام
�أخ ��رى قادت ��ه لني ��ل ع ��دة جوائ ��ز
رفيع ��ة والرت�شيح لأخ ��رى .كانت
ح ��وارات الفيلم ق�ص�ي�رة وعميقة
ودال ��ة ،رمب ��ا م ��ن �أبرزه ��ا ح ��وار
الزوج مع زوجته الذي ا�ستمد منه
الفيل ��م العنوان حني يخ�ب�ر �أوتو
كواجني ��ل زوجته �آن ��ا ،بعد �أن بد�أ

يف كتاب ��ة البطاق ��ات الربيدي ��ة" :
من الآن ف�صاع ��د ًا ،نحن لوحدنا".
لعب ��ت املمثل ��ة الربيطاني ��ة �إمي ��ا
توم�س ��ون ( )1959دور الزوجة
�آن ��ا ،الت ��ي تناغم ��ت يف هدوءه ��ا
ورباط ��ة ج�أ�شه ��ا و�شجاعته ��ا مع
زوجه ��ا وان كانت المته على موت
ابنها (ان ��ت املالم وحربك اللعينة،
�أن ��ت وزعيم ��ك اللع�ي�ن) ف�أثر على
حميمي ��ة عالقتهم ��ا الزوجية ،لكن
احل ��زن بفق ��دان ولدهم ��ا الوحيد
وجلوئهم ��ا اىل ابت ��كار طريق ��ة
ملقاوم ��ة ماكين ��ة احل ��رب النازية،
ي�ساهم ب�إحياء عالقتهما الزوجية.
ويف م�شهد رائع بتنفيذه ومتثيله،
يف قاعة املحكمة وقبل ان ير�سلهما
القا�ضي للم ��وت باملق�صلة ،تقرتب
�آن ��ا من زوجه ��ا في�س�أله ��ا :تعرفني
ماذا �سيحدث؟ فتخربه بالإيجاب،
فيق ��ول له ��ا "ان ��ه �أم ��ر ال ميك ��ن
تغيريه" ،ويق�ص ��د حكمهما القادم
بالإعدام ،فتنظر اليه بحب وتقول
بثب ��ات�" :أع ��رف� .أوت ��و ،ال يهم".
�إن الفيلم يق ��ول لنا يف هذا امل�شهد
ب�أنه اخل ��وف يتال�شى عندما نقوم
بالفع ��ل ال�ص ��واب ونق ��ف بوج ��ه
الظلم والطغيان.
كان الفيل ��م يتح ��رك بايق ��اع
ه ��ادئ لكنه يحب� ��س االنفا� ��س� ،إذ
ت�ضاف ��ر �أداء برن ��دان غلي�س ��ون
و�إمي ��ا توم�س ��ون بابتعادهم ��ا عن

�صن ��ع فيل ��م ميلودرام ��ي ي�ست ��در
العواط ��ف ،اىل �صن ��ع فيل ��م يقدم
�ص ��ورة للغ�ض ��ب الب ��ارد كداف ��ع
لتنفي ��ذ �أعم ��ال مقاوم ��ة وانتق ��ام
من �سلطة غا�شم ��ة .وكانت كامريا
ال�سينمائ ��ي واملمث ��ل البلجيك ��ي
كري�ست ��وف بي ��اوكارن ()1965
احلائ ��ز واملر�ش ��ح كم�ص ��ور لعدة
جوائ ��ز ،تنتقل بح�سا�سية وبراعة
يف �ش ��وارع مدينة برلني ،يف �أيام
احل ��رب حميط ��ة ب ��كل التفا�صي ��ل
الت ��ي يب ��دو وا�ضح� � ًا �أن الفيل ��م
كان حري�ص� � ًا عل ��ى �إبرازها ،حيث
ن�شاه ��د �ش ��ارع كام ��ل ت ��دور ب ��ه
ال�سي ��ارات من ف�ت�رة االربعينيات
بكل تفا�صيل احلي ��اة التي كر�سها
النظام الفا�شي ،والكامريا تتحرك
بدون �صخب مع مو�سيقى عميقة،
ب�ضربات خفيفة من البيانو ،التي
تعك�س توت ��ر ًا داخلي� � ًا يف �أحداث
الفيلم وروح املتفرج ،واملو�سيقى
م ��ن ت�ألي ��ف الفرن�س ��ي �ألك�سن ��در
دي�سب�ل�ا ( )1961الذي �سبق ومت
تر�شيح ��ه لثالث جوائ ��ز �أو�سكار،
وف ��از بجائ ��زة غول ��دن غل ��وب ،
و ُر�ش ��ح لع ��دة جوائز �أخ ��رى� .إن
م�صيب ��ة �أت ��و كواجني ��ل وزوجته
بفقدان ابنهما ،وان�شغالهما ب�أخفاء
ن�شاطهم ��ا التحري�ض ��ي ال�س ��ري،
مل مينعهم ��ا م ��ن اب ��داء التعاط ��ف
م ��ع جارته ��م العج ��وز اليهودي ��ة

روزنت ��ال (�أدت دوره ��ا املمثل ��ة
الفرن�سي ��ة مونيك �شوميت مواليد
 ،)1927الت ��ي تعر�ض ��ت �شقتها
للنه ��ب واالعت ��داء م ��ن جريانه ��ا
�أع�ض ��اء احلزب النازي م ��ن ك ّتاب
التقاري ��ر والو�ش ��اة! (ه ��ل يُذ ّك ��ر
ه ��ذا العراقي�ي�ن ب�ش ��يء؟) ،والتي
يتعاط ��ف معه ��ا �أوت ��و كواجني ��ل
وزوجته �آن ��ا ،لكن حماولة اعتقال
العج ��وز رزونت ��ال من قب ��ل قوات
الغ�ستاب ��و مب�شاركة اب ��ن جارتها
ال ��ذي رعته ح�ي�ن كان طف ًال ،و�شب
لي�صري فت ��ى يف ال�شبيبة النازية،
يدفعها لالنتح ��ار برمي نف�سها من
�أعلى العمارة ال�سكنية.
�شخ�صي ��ة حمق ��ق ال�شرط ��ة ،الذي
يتاب ��ع ق�ضي ��ة توزي ��ع البطاق ��ات
الربيدي ��ة � ،أدى دوره بتمك ��ن
املمثل الأمل ��اين ـ اال�سباين دانيال
ب ��رول (  ، )1978الذي عرف يف
�أف�ل�ام عديدة منه ��ا "وداعا لينني"
 ،2003و" امل�ستعمرة كولونيا"
 ، 2015و�أف�ل�ام عدي ��دة �أخ ��رى
نال عنها العدي ��د من اجلوائز ،يف
ه ��ذا الفيلم جن ��ح يف تقم�ص دور
حمقق ال�شرط ��ة الذي ي�ؤدي دوره
يف الب ��دء بحما� ��س �أيديولوج ��ي
وحرفي ��ة مهني ��ة يف البح ��ث
ع ��ن كات ��ب وم ��وزع البطاق ��ات
الربيدي ��ة ،وجن ��ح يف حتدي ��د
طبيعة �شخ�صيته من خالل درا�سة
ن�صو�ص البطاق ��ات ،فتو�صل اىل
كونه �شخ�ص مفجوع بفقدان ابنه
الوحيد يف احل ��رب يف فرن�سا ،له
عالق ��ة باملكائن لأن ��ه يكرر عبارات
" ماكين ��ة احل ��رب" و " ماكين ��ة
ّ
و�شخ� ��ص �إن هن ��اك
النظ ��ام"،
تط ��ور ًا يف �أ�سلوب ��ه التحري�ضي،
�إذ ب ��د�أ من عب ��ارات " هتلر كاذب"
و"هتل ��ر قات ��ل" وانتق ��ل اىل طرح
جم ��ل طويل ��ة تطال ��ب بالبح ��ث
ع ��ن احلقيق ��ة و�إيق ��اف احل ��رب
والن�ضال �ض ��د النازية ":كل فكرة
�ض ��د اال�شرتاكي�ي�ن القوميني مثل
حب ��ات الرمال يف �آلة حرب النظام
املج ��رم " .خ�ل�ال التحقي ��ق �أطلق
املحقق �س ��راح مواط ��ن م�شتبه به

كونه كاتب البطاقات لعدم تطابق
املعلوم ��ات فالرج ��ل املته ��م لدي ��ه
ولدي ��ن يف جبهات احل ��رب ،ف�أثار
غ�ضب �ضاب ��ط الغ�ستابو امل�ستثار
(لع ��ب دوره املمث ��ل ال�سوي ��دي
ميكاي ��ل بري�سربان ��ت )1963
ف�أه ��ان املحق ��ق واعت ��دى علي ��ه
بوح�شية ،وطالبه ب�إع ��ادة اعتقال
ع�صف ب�شخ�صية
امل�شتبه ب ��ه ،مما ّ
املحقق و�أثار تعاطف ��ه مع امل�شتبه
ب ��ه� ،إذ وج ��د نف�س ��ه حت ��ول اىل
خائ ��ف ومهانا من ماكين ��ة النظام
مث ��ل الذي ��ن يطارده ��م ،فيخ�ب�ر
امل�شتبه به ب�أن ��ه يدرك كونه بريء
و�إنه لي�س كاتب ًا وموزع البطاقات،
وباالتفاق معه يقوم بت�صفيته يف
غاب ��ة ،لتجنبي ��ه ع ��ذاب التحقي ��ق
وط ��رق التعذي ��ب الوح�شي ��ة لأنه
يف كل الأح ��وال مي ��ت ،ويدع ��ي
�أم ��ام رج ��ال الغ�ستاب ��و انتحاره.
كان املمث ��ل داني ��ال ب ��رول بارع� � ًا
يف عك� ��س التح ��ول يف �شخ�صي ��ة
املحق ��ق ،وت�صاع ��د روح القل ��ق،
وحريت ��ه يف امل�ض ��ي قدم� � ًا يف
تنفي ��ذ واجبه ،فحني يت ��م القب�ض
عل ��ى �أوتو كواجنيل ،بعد ارتكابه
خط� ��أ ب�إ�سقاط ��ه بطاق ��ات بريدي ��ة
حتري�ضي ��ة يف حمل عمل ��ه ب�سبب
اه�ت�راء جي ��ب معطف ��ه ،ي�شع ��ر
املحقق بالغ�ض ��ب لكونه قام بفعل
ق ��اده اىل امل ��وت .وح�ي�ن يرف ��ع
�ضابط الغ�ستابو نخب النجاح يف
�إلق ��اء القب�ض على كاتب البطاقات
ويحطم ��ون ك�ؤو�سه ��م عل ��ى ر�أ�س
كواجني ��ل يرتدد املحق ��ق ويت�أخر
يف فع ��ل ذلك عالمة عل ��ى الت�صدع
الداخل ��ي ال ��ذي �أ�صاب ��ه .و�إذ كان
�أوت ��و كواجنيل كتب ووزع 285
بطاق ��ة ،فيخ�ب�ره املحق ��ق غا�ضب ًا
ب�أنهم ا�ستلموا  267من البطاقات
وجلبه ��ا النا� ��س له ��م طواعي ��ة،
وهن ��اك فق ��ط  18بطاق ��ة مل ت�سلم
له ��م وي�ص ��رخ ب ��ه" :مل ميكنه ��م
االنتظار حتى ي�سلموها لنا  .كيف
ميكنك حق� � ًا �أن ت�صدق �إنك �ستغري
�أي �ش ��يء؟" ،لكن كواجنيل ال ي�أبه
بهذا ،ففي حديث �سابق مع زوجته
ع ��ن م�ص�ي�ر البطاق ��ات الربيدية،
وت�سا�ؤله هل �سيقر�أها النا�س؟ هل
�سيمررونه ��ا للأخري ��ن؟ �أخربه ��ا
"�إن القلي ��ل من الرم ��ل لن يوقف
املاكين ��ة لك ��ن املزي ��د �سيعطله ��ا".
يف م�شه ��د �أخ�ي�ر يف الفيل ��م ،بع ��د
�إع ��دام كواجني ��ل وزوجته مي�سك
املحق ��ق بالبطاق ��ات الربيدي ��ة
وي�صرخ ب�أن ��ه الوحيد الذي قر�أها
جميعه ��ا ،وينرثه ��ا ع�ب�ر ال�شباك
م ��ن �أعل ��ى العم ��ارة اىل ال�ش ��ارع،
ويخ ��رج م�سد�سه م ��ن درج مكتبه،
و�إذ تن�ث�ر الري ��ح البطاق ��ات عل ��ى
�أر� ��ض ال�ش ��ارع ويلتقطه ��ا النا�س
ن�سم ��ع �صوت اطالقة ،فنعرف ب�أن
حبيبات الرمل قامت بدورها!

مايفعله النجم
ف ��ي كتاب ��ه المهم (�أحادي ��ث حول الإخ ��راج ال�سينمائ ��ي) يورد لن ��ا المخرج
الرو�س ��ي الكبي ��ر ميخائي ��ل روم تجربة له تتعل ��ق بعمل الممث ��ل و�ضرورة
ا�ستيعاب ��ه �أبع ��اد ال�شخ�صي ��ة المراد تج�سيده ��ا ،خا�صة �إذا كان ��ت �شخ�صية
واقعي ��ة ولها �آثارها التي تنطق بها وال�شواه ��د التي تدل عليها ،لتوفير قدر
من االقناع وال�صدقية لدى الم�شاهد ،ويتحدث روم في كتابه عن الممثل الفذ
بوري� ��س �شوكين الذي �أ�سند اليه دور �شخ�صي ��ة (لينين) ،وكيف �أن �شوكين
كان يعم ��ل عل ��ى نم ��وذج ه ��ذه ال�شخ�صية باال�ستع ��داد لها قبل �أكث ��ر من عام
على بدء الت�صوير ،وب�ش ��كل تف�صيلي من قراءة كتاباته ،وم�شاهدة الوثائق
ال�سينمائي ��ة عنه ،واال�شتغال على الن�ص باق�ص ��ى درجة من العناية ،لدرجة
�أن ��ه ا�ستقدم جراح� � ًا مجرب ًا لدرا�س ��ة حالة ال�شخ�صية وه ��ي م�صابة بجرح،
ب ��ل �إنه التقى في �أحد الم�ست�شفيات بالأ�شخا� ��ص الذين يتعر�ضون للإ�صابة
نف�سها.
�أ�س ��وق ه ��ذه المقدمة و�أنا اتابع توج ��ه �شركات االنت ��اج التلفزيوني لإنتاج
�أعم ��ال درامية تتن ��اول جوانب من التاري ��خ المعا�صر ،وه ��ي الأعمال التي
لم يج ��ر�ؤ �ص ّناع الدراما على الخو�ض فيها في زم ��ن اال�ستبداد الدكتاتوري
لح�سا�سيته ��ا ،واقترابه ��ا من المناط ��ق المحرمة التي يمكن له ��ا �أن تثير لهم
الكثير من الم�شكالت مع �سلطة الرقيب.
و�أح�س ��ب �أن ارتياد هذه المنطقة البكر م ��ن المو�ضوعات الدرامية ،ي�ستلزم
الكثي ��ر م ��ن العنا�صر المهمة ،الت ��ي يجب �أن تتوف ��ر ل�ص ّناع ه ��ذا النوع من
الدرام ��ا ،خا�صة �أن ه ��ذا النوع من الأعمال غالب ًا م ��ا ي�ستقطب اهتمام قطاع
وا�سع من الم�شاهدين ،لأ�سباب كثيرة ،لي�س هذا مجال الخو�ض فيها.
ولع ��ل االهتمام باختيار الممثل ال�شخ�صي ��ات المُراد تج�سيدها في مثل هذه
الأعم ��ال واحد من �أهم �أ�سباب نجاح هذه الأعمال بافترا�ض �أن الممثل الذي
يق ��ع علي ��ه االختيار يجب �أن يكون بم�ستوى اهتم ��ام كاتب الن�ص بتفا�صيل
هذه ال�شخ�صية �أو تلك ،و�أن يكون ملم ًا ب�أبعاد هذه ال�شخ�صية بالحد الأدنى
لإلمام ممثل مثل �شوكين ب�شخ�صية مثل �شخ�صية (لينين).
وهن ��ا �أ�شير للنجم الفذ دانيال دي لوي�س وهو من الممثلين الذين يجهتدون
ف ��ي الإع ��داد للدور قب ��ل الت�صوير ..ويكاد ه ��ذا الممثل �أن ينف ��رد بمثل هذه
ال�صفة في الأقل على م�ستوى ابناء جيله ..فقد انخرط بمركز للإعداد البدني
ل�شه ��ور عديدة ليبني ج�سد ًا متالئم ًا ل�شخ�صية م ��ن القرن الثامن ع�شر يقوم
بتربيت ��ه الهنود ف ��ي فيلم (�آخر الموهيكان ��ز) ..وهو من �أجب ��ر نف�سه لمهمة
�صعبة تطلبت �أن يتقن اللغة الت�شيكية في وقت قيا�سي ،لتكون لكنته مالئمة
لدوره كبطل لرواية ميالن كونديرا (خفة الكائن التي ال تحتمل) تحت �إدارة
المخ ��رج فيلي ��ب كوفمان ..وتطل ��ب دوره ال ��ذي و�ضعه على طري ��ق المجد
وخط ��ف به �أو�سكاره الأول في فيلم (قدمي الي�سرى) �أن يق�ضي �أ�سابيع عدّة
عل ��ى كر�سي متح ��رك ،ويمار�س ا�ستعمال الري�شة بقدم ��ه الي�سرى �أما عندما
ا�ستع ��ان ب ��ه مارتن �سكور�سي ��زي في فيلم ��ه (ع�صر الب ��راءة) ،ولكي يعي�ش
اجواء ال�شخ�صية الم�سندة له في هذا الفيلم ،فقد ا�شترى �أزياء القرن التا�سع
ع�ش ��ر وعا�ش وحيد ًا في �شقة ا�ست�أجرها وكان ه ��ذا ال�سبب في �أن يلفت �إليه
نظ ��ر عبقري االخراج �سكور�سيزي في فيلم �آخ ��ر هو (ع�صابات نيويورك)،
وهك ��ذا عند ن�صب خيمة ف ��ي �إحدى الغابات ليعي�ش فيه ��ا وحيد ًا بمن�أى عن
كل ما يمت للعالم الحديث ب�صلة ،تارك ًا �أظافره و�شعره تنمو ،ليكون جاهز ًا
ل ��دور فالح من القرن ال�سابع ع�شر في فيلم ( )The Crucibleالمع ّد عن
م�سرحية �آرثر ميللر (البوتقة).
والمتابع للبع�ض من هذه الأعمال ،ال بد له من �أن يقف �أمام الق�صور الوا�ضح
لممثلين ��ا ف ��ي تج�سي ��د ال�شخ�صيات الم�سن ��دة �إليهم ،و�أن يكت�ش ��ف الفقر في
المعلومات عن هذه ال�شخ�صيات باقتفاء �أثرها ،ودرا�ستها وجمع المعلومات
عنه ��ا ،على الرغم من ق�صر الم�سافة الزمنية عنها ،ووجود الأ�شخا�ص الذين
عا�صروه ��ا على قيد الحياة ..وهي م�شكلة يتحم ��ل المخرجون ق�سط ًا وافر ًا
منه ��ا باعتماده ��م الموا�صفات العامة في اختياراتهم وم ��ن ا�ستبطان قدرات
الممثل وامكاناته االدائية على الت�صدي لمثل هذه الأدوار.
في االفق �أكثر من م�شروع من هذا النوع ،وهو �أمر يتطلب الدقة في االختيار
�إن كان هناك حر�ص على ا�ستيفاء كل عنا�صر النجاح لهذه الأعمال.
و�أح�سب �أن ارتياد هذه المنطقة البكر
من المو�ضوعات الدرامية ،ي�ستلزم
الكثير من العنا�صر المهمة ،التي يجب
�أن تتوفر ل�ص ّناع هذا النوع من الدراما

ال���ف���ي���ل���م ال���ق�������ص���ي���ر ف�����ي ف����رن���������س����ا ..ب����إخ���ت�������ص���ار
ترجمة �صالح �سرميني

الفيل ��م الق�صري ،هو فيل ٌم ال تتج ��اوز مدته الزمنية
 59دقيق ��ة ،ويوج ��د يف نف� ��س تن ��وّ ع �أ�ش ��كال،
�جيلي،
وتقني ��ات ،وان ��واع الفيل ��م الطويل :الت�س � ّ
التجريبي....
الروائي ،التحريك،
ّ
ّ
تعريف الفيلم الق�صري
ُ
ميكن �أن تختلف احلدود بني الق�ص�ي�ر ،واملتو�سط
الطول ،والطويل وُفق التعريفات التالية :
يف فرن�سا ،يعتمد املركز الوطني لل�سينما ،وال�صور
�مي يع ��ود تاريخه �إىل
�وم ر�س � ّ
املتحركة على مر�س � ٍ
ع ��ام  ،)1(1964ويُع ّرف الفيلم الق�ص�ي�ر ب�أنه فيل ٌم
ال يتج ��اوز ط ��ول لقطات ��ه  1600م�ت�ر مبقا�س 35
مم (�أو الطول املُكافئ يف املقا�س ��ات الأخرى)� ،أيّ
�دة زمنية  59دقيقة تقريب ًا ،ومع ذلك ،بالن�س ��بة
مب � ٍ
ّ
ل� �ـ "جيلب�ي�ر كوه�ي�ن �سي ��ات" " :بغ� ��ض النظر عن
حمت ��وى الفيل ��م � -أو طبيعت ��ه ُ -ن�سميه ��ا "�أفالم� � ًا
ق�صرية "تلك التي ال يتجاوز طولها  900مرت (�أيّ
بكرات مبقا�س
�أق ّل م ��ن  33دقيقة ،و�أق ّل من ث�ل�اث
ٍ
 35مل ��م) ،و "�أفالم� � ًا طويل ��ة" تل ��ك الت ��ي تتجاوز
�أطواله ��ا  2400م�ت�ر (�أيّ �أك�ث�ر م ��ن �ساع ��ة ،و 28
دقيقة ،و�أكرث من ثماين بكرات)(.)2
�كل عامُ ،ت�سمّى الأفالم التي تزيد مدتها عن 30
ب�ش � ٍ
ً
دقيق ��ة "�أفالم� �ا متو�سطة الط ��ول" ،وال يت ّم قبولها
دائم ًا يف مهرجانات الأفالم الق�صرية.
يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة ،ندع ��و الأف�ل�ام الق�صرية
ج ��د ًا ،تل ��ك الت ��ي ال تتج ��اوز مدتها الزمني ��ة ثالثة
دقائق ،بدون ح�ساب العنوان ،ومعلومات الفيلم.

ب ��دء ًا م ��ن ع ��ام  ،2007ب ��د�أ يرافق ك ّل ع ��دد قر�ص
 DVDيحتوي على الأفالم التي ّ
مت الكتابة عنها
يف نف�س العدد.
ومن ��ذ ع ��ام  ،2016ب ��د�أت املجل ��ة ت�ص ��در �سنوياً،
وتتك ��وّ ن م ��ن � 160صفح ��ة بالإ�ضاف ��ة �إىل موق ��ع
رقمي يتج ��دد بانتظام ،وين�ش ��ر حمتوىً حتريري ًا
ّ
اقرتاحات من
حمدد ًا ،وميكن للم�شرتكني م�شاهدة
ٍ
الأفالم الق�صرية (.)5
يتط� � ّرق املوقع �إىل جميع �أنواع الفيلم الق�صري يف
�ش ��كل مراجعات �أفالم متعلقة بالأخبار ،والأحداث
�ات ع ��ن خم ��رج
ال�سينمائي ��ة اجلاري ��ة ،وملف � ٍ
�سينمائي.
كم ��ا يهت� � ّم باملتابع ��ة ع ��ن كث ��ب ك ّل الأن ��واع مثل:
ال�سينما الت�سجيلية ،ال�سينما التجريبية ،و�سينما
التحري ��ك ،وف ��ن الفيدي ��و ،والأفالم الت ��ي ُتبث عن
طريق الإنرتنت.

هن ��اك مهرجا ٌن فرن�س � ّ�ي يُعترب مرجع� � ًا لهذا النوع
م ��ن الأط ��وال :املهرجان الدويل للأف�ل�ام الق�صرية
ج ��د ًا ،وينعقد يف عدد من املدن الفرن�سية بالتزامن
م ��ع م ��دن يف جمي ��ع �أنح ��اء الع ��امل .ويف اللغ ��ة
الإجنليزي ��ة ،يُ�س ّم ��ى الفيلم الطوي ��ل Feature
 ،Filmومدته الزمنية تزيد عن  40دقيقة.
وعندم ��ا يق� � ّل عن ذل ��ك ،ي�صب ��ح فيلم ًا ق�ص�ي�ر ًا ،و
ُطل ��ق علي ��ه � ، Featurette Filmأو Short
 ، Filmوعندما تكون �أق ّل من ثالث دقائق يقال
عنه Very Short Film
اقت�صاد الفيلم الق�صري
ُ
طرق بديلة للتوزيع
نطاق وا�سع عن
عل ��ى الرغم من عدم توزيعه عل ��ى ٍ
طري ��ق دورات التوزي ��ع التقليدي ��ة� ،إ ّال � ّأن الفيل ��م
الق�ص�ي�ر ي�ستفي ��د من االهتم ��ام الكب�ي�ر من طرف
املهرجان ��ات املُتخ�ص�صة ،وكذل ��ك الأنرتنت ،حيث
يت ّم تخ�صي�ص مواقع خا�صة به.
من امله ّم ت�سليط ال�ضوء على جهود املركز الوطني
لل�سينم ��ا بباري� ��س ،وبع� ��ض املوزع�ي�ن املُهتم�ي�ن
برتويج الأفالم الق�صرية :م ��ن ال�شائع �أكرث ف�أكرث
�أن ن�شاهد يف ال�ص ��االت برامج تتكوّ ن بالكامل من
الأفالم الق�صرية.
كم ��ا ي�ستفيد هذا املقا� ��س �أي�ض ًا من تط ��ور قنوات
الكابل ،والقنوات الف�ضائية ،حيث ت�شرتي الكثري
منه ��ا حق ��وق عر� ��ض الأف�ل�ام الق�ص�ي�رة ،وتبثه ��ا
بانتظ ��ام� .أخ�ي�ر ًا ،قدّمت الأقرا� ��ص املُدجمة دعم ًا
ُكمالت،
ترويجي ًا جديد ًا لهذه الأفالم ،يف �صورة م ٍ
�أو �أقرا� ��ص  DVDخم�ص�ص ��ة ح�صري� � ًا له ��ا.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،هناك م�ؤ�سّ �سات متخ�ص�صة يف
�إ�صدارات الأف�ل�ام الق�صرية ،وخا�ص� � ًة التجريبية
منها ،يف ع ��ام � ،2004أ�ص ��درت �إحداها مو�سوعة

الأفالم الفرن�سية الق�صرية (.)3
ٌ
جملة للأفالم الق�صرية
ت�صدر عن وكالة الفيلم الق�صري بباري�سّ ،
مت �إن�شاء
املجل ��ة يف ع ��ام  1989من قب ��ل "فران�س ��وا �أود"،
امل�ؤ�سّ � ��س ،واملفوّ �ض العام لوكال ��ة الفيلم الق�صري
(.)5/4
والحق� � ًا ،تر�أ� ��س حتريره ��ا "ج ��اك كريماب ��ون"،
و�ساه ��م فيه ��ا كل م ��ن :رافائي ��ل با�س ��ان ،مي�شي ��ل
�شوفيي،
�شي ��ون ،رودولف �أول�سي� ��س ،كري�ستوف
ّ
�سي�سيل جريو ،دونالد جيم� ��س� ،سيلفي ديلبي�ش،
�ستيفان كان ،مارك مر�سييه ،لوك موليه ،ومي�شيل
روديفيت�ش ..

�سيا�سة الأفالم الق�صرية يف فرن�سا
• حت ��ى ع ��ام � ،1939أعاق ��ت �صناع ��ة الأف�ل�ام
الق�صرية ظاهرتان:
احلكومي القت�صاد الأفالم الق�صرية.
ـ غياب الدعم
ّ
ـ كان ��ت دور ال�سينم ��ا متار� ��س بانتظ ��ام الربنامج
املُزدوج (العر�ض املُتتابع لفيلمني روائيني).
ـ نتيجة لذلك ،اجتمع حمرتفو الأفالم الق�صرية يف
�ات �إنتاجي ��ة ،وخا�ص ًة توزيعي ��ة ،مثل les
تعاوني � ٍ

Artisans d'art du cinéma

• يُعت�ب�ر قانون  26ت�شرين الأول ( 1940قانون
تنظي ��م �صناع ��ة الأف�ل�ام ،ال ��ذي �أك� �دّه قان ��ون 29
�سبتم�ب�ر  )1948خطو ًة رئي�س� � ًة يف �إن�شاء حماية
الأفالم الق�صرية:
ـ ي�صبح عر� ��ض الفيلم الق�صري �إلزامي� � ًا قبل الفيلم
الطويل.

ـ تع ��ود ن�سبة  ٪3م ��ن مداخيل العر� ��ض �إىل الفيلم
الق�صري.
وم ��ع ذلك ،مل ي�شج ��ع هذا النظ ��ام بال�ضرورة على
ازده ��ار �أفالم ق�ص�ي�رة بنوعي ٍة عالي ��ة ،وكانت يف
كثري من الأحيان �إعالنية.
• يف عام ّ ،1953
مت تعديل الت�شريع مرتني:
ـ يف � 6آب (�أغ�سط�س)  ،1953ازال قانون املكاف�آت
التلقائي ��ة للفيلم الق�صري مب ��ا يتنا�سب مع �إجمايل
املداخي ��ل ل�صالح ع�ل�اوة اجل ��ودة ،و�أدى ذلك �إىل
ارتياح كبري للمخرجني .
ـ � 21أغ�سط� ��س � ،1953ألغ ��ى مر�س ��وم قان ��ون
االلت ��زام بعر�ض فيلم فرن�سي ق�ص�ي�ر قبل ك ّل فيلم
روائي فرن�س ��ي طويل ،وهذا يعني نظري ًا ال�سماح
بالعودة �إىل الربنامج املزدوج.
ـ كان ذل ��ك مبثاب ��ة هزة عنيفة لع ��امل الفيلم الق�صري
ال ��ذي حترك يف قلب جمموع ��ة الثالثني (�ألك�سندر
�أ�س�ت�روك ،ج ��اك باراتيي ��ه ،يانيك بيل ��ون ،جورج
فراجنو ،بول غرميو ،روب ��رت هي�سينز ،مار�سيل
�إيت�ش ��اك ،بي�ي�ر كا�س ��ت ،روجر لينه ��اردت ،كري�س
مارك ��ر ،ج ��اك دمي ��ي ،روب ��رت مينيج ��وز ،ج ��ان
ميرتي ،فري ��د �أورين ،جان بينليفي ��ه ،بول بافيو،
�آالن ريني ��ه ،جورج روكييه � ،إلخ) ،وكان لتحركهم
�أثر ًا كبري ًا(.)6
ـ ك�سب الفيلم الفرن�سي الق�صري يف اجلودة.
ـ م ��ن املفي ��د الإ�ش ��ارة �إىل الأي ��ام الدولي ��ة للأف�ل�ام
الق�ص�ي�رة يف مدينة ت ��ور ( ،)1971-1955والتي
�شكلت حدث ًا رائد ًا من نوعه يف فرن�سا (.)7
والحق� � ًا ،انتق ��ل املهرج ��ان �إىل جرينوب ��ل ،ثم �إىل
لي ��ل يف ال�سبعين ّي ��ات ،وخ�ل�ال ال ��دورات الأخرية
م ��ن مهرجان لي ��ل ،عمدت جمعي ��ة "�أنقذ م ��ا يمُ كن
لقاءات يف مدينة
�إنق ��اذ الفيلم الق�ص�ي�ر" �إىل تنظم
ٍ
كلريمون ��ت ـ ف�ي�ران ،وكان ��ت يف معظمه ��ا �أفالم� � ًا

فرن�سي ��ة ق�ص�ي�رة .يف ع ��ام ّ ،1982
مت �إن�ش ��اء
املهرج ��ان ال ��دويل للفيل ��م الق�ص�ي�ر يف كلريمون ـ
ف�ي�ران ،و�أ�صبح احل ��دث الرئي�سي م ��ن نوعه ،يف
ح�ي�ن زادت �أع ��داد املهرجانات املُخ�ص�ص ��ة للأفالم
الق�صرية.
ٌ
مدر�سة للمخرجني ال�شباب
و�شك ٌل مف�ض ٌل ل�صانعي الأفالم املتفردين
�اق للمخرج�ي�ن
الفيل ��م الق�ص�ي�ر ه ��و نقط ��ة انط�ل ٍ
ال�شب ��اب املوهوب�ي�ن ،حيث �أنه يتطل ��ب �أمواال �أق ّل
بكث�ي ٍ�ر من فيل ��م روائي طويل ،وله ��ذا ال�سبب ،بد�أ
معظم �ص ّناع الأفالم يف �إنتاج �أفالم ق�صرية.
ولك ��ن ،كم ��ا احل ��ال يف الأدب ،تتطل ��ب الق�ص ��ة
الق�صرية نوع ًا من تركيز جهودها ،بدوره ،يفر�ض
روائي يف
الفيل ��م الق�ص�ي�ر جم ��ع ك ّل �صفات فيل ��م
ّ
فرتة ق�صرية.
ٍ
وبف�ض ��ل ه ��ذا املقا� ��س الق�ص�ي�ر تط ��ورت �أك�ث�ر
املدار� ��س �شه ��ر ًة يف �أف�ل�ام الر�س ��وم املتحرك ��ة،
الأف�ل�ام التجريبية ،الأف�ل�ام الت�سجيلية ال�شعرية،
وال�سينم ��ا الن�ضالية .ق ��د ال يكون الفيل ��م الق�صري
جم ��رد نقطة انطالق ل�صانع�ي�ن م�ستقبليني للأفالم
الروائية ،ولكنه يوفر �أي�ض ًا فر�صة لتطوير م�سري ًة
�شخ�صية .بالن�سبة للمخرجني �أمثال كري�س ماركر،
ويوهان فان دي ��ر كيوكني ،فقد تناوبا يف حياتهما
املهني ��ة بني �إجناز �أفالم ًا طويلة ،وق�صرية ،مل يكن
الطول حا�سم ًا يف ح ّد ذاته ،ولكن ّ
مت اختياره وُفق ًا
للمو�ضوع الذي يت ّم التعامل معه.
وعل ��ى �سبيل املثال ،مل ينجز "�آرتافازد بيلي�شيان"
�س ��وى �أفالم� � ًا ق�ص�ي�رة ،ولكن ��ه خم ��رج �سينمائي
كل من "ل ��وك موليه" ،و"جان لوك
كب�ي�ر ،كما عمد ٍ
ج ��ودار" �إىل �إجناز �أفالم ًا ق�ص�ي�رة ،وطويلة على
نحوٍّ معتدل منذ �أوائل الت�سعينيّات.
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اقــــرأ
الأعمال ال�شعر ّية الكاملة
جلورج �أورويل

عرفتُ ب� ��أين �أريد �أن �أ�صبح �شاعر ًا يف ٍ ّ
�سن مبكرة جدًا.
ربا من عمر اخلام�سة �أو ال�ساد�سة .هكذا يكتب جورج
مّ
�أورويل �صاحب الرواية ال�شهرية  1984الذي �صدرت
ل ��ه م�ؤخر ًا ع ��ن دار امل ��دى الأعم ��ال ال�شعري ��ة الكاملة
”للم ��رة االوىل باللغ ��ة العربي ��ة ويف مقدمة الكتاب
يكت ��ب دي ��ون فينابل ��ر �أن ج ��ورج �أوروي ��ل �أ ّل ��ف هذه
الق�صائد خ�ل�ال فرتات زمنية متباع ��دة وكان ال بد �أن
جتمع لك ��ي تكون متاحة للجميع ،فه ��ي تو ّفر م�صدر ًا
مفيد ًا للأكادميي�ي�ن واملكتبات والطالب وق ّراء ال�شعر
عموم ًا.
ح

ول العا

لم

�ألي���س ووك��ر يف ثالثة �أعم��ال ادبية
ث�لاث��ة �أع �م��ال دف�ع��ة واح ��دة للكاتبة الأم�يرك�ي��ة
املعا�صرة �ألي�س ووكر مت �صدورها حديث ًا عن دار
املدى يف بغداد ،وهي م�ؤلفة �أمريكية� ،شاعرة،
ونا�شطة .ولدت يف � ٩شباط  ١٩٤٤يف مقاطعة
بوتنام ،جورجيا ،الواليات املتحدة� .أ�صدرت
�ألي�س ووكر عدد ًا كبري ًا من الدواوين ال�شعرية
وال ��رواي ��ات وال�ق���ص����ص ال�ق���ص�يرة وامل �ق��االت
والدرا�سات النقدية ،وفازت بالعديد من اجلوائز
املرموقة .لعل �أ�شهرها فوزها بجائزة البوليتزر،
وذلك عن رواي��ة "اللون الأرجواين" (،)1982
كما فازت �أي�ض ًا باجلائزة الوطنية للكتاب .ولدت
ووكر يف مدينة �إيتونتون يف والية جورجيا يف
التا�سع من �شباط  /فرباير عام  .1944و�صدر
�أول ديوان �شعري لها حتت عنوان "ذات مرة"
عام .1968

تو�سّ عت عائلة الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب الذي �أ�صبح جدّا للم ّرة العا�شرة،
بعدما رزق ابنه �إريك مبولودة.
وغ ّرد �إريك ترامب االبن الثالث للرئي�س
الأم�يرك��ي "ي�سعدين والرا ترامب �أن
ن�ع�ل��ن ل�ك��م والدة دوروث � ��ي ترامب"،
بح�سب م��ا �أوردت "فران�س بر�س"،
الثالثاء.
وامل� ��ول� ��ودة اجل ��دي ��دة ه ��ي احل �ف �ي��دة
العا�شرة لرتامب البالغ من العمر 73
عاما ،وال��ذي له خم�سة �أوالد من ثالث
زيجات.
والولدان الأوالن ،دونالد جونيور
و�إي �ف��ان �ك��ا ،ه �م��ا ث �م��رة زواج ��ه
الأول ،ول �ه �م��ا ع �ل��ى ال �ت��وايل
خم�سة وثالثة �أطفال� ،أما �إريك

تفا�صيل �أول رحلة �أمريكية �إىل القمر منذ  50عام ًا
ق��ال��ت ��ش��رك�ت��ان �أم�يرك�ي�ت��ان �إن ��ه م��ن املتوقع
�أن ي� �ك ��ون م �� �س �ب��ا ٌر �آيل ت �� �ص �ن �ع��ه � �ش��رك��ة
"�أ�سرتوبوتيك تكنولوجي" Astrobotic
� ،Technologyأول م��رك�ب��ة ف�ضائية
�أمريكية تهبط على �سطح القمر منذ قرابة 50
عام ًا ،و�ستطلق يف غ�ضون عامني عرب �صاروخ
"فولكان" ال ��ذي تنتجه ��ش��رك��ة "يونايتد
ل��ون����ش �أاليان�س" United Launch
 .Allianceوكانت "�أ�سرتوبوتيك" واحدة

من بني ت�سع �شركات اختريت يف نوفمرب/
ت�شرين الثاين للتناف�س على عقد قيمته 2.6
مليار دوالر �أمريكي ،لتطوير مركبات ف�ضاء
� �ص �غ�يرة وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا �أخ � ��رى ،خم�ص�صة
ل�ـ  20مهمة ال�ستك�شاف �سطح القمر خالل
ال�سنوات الع�شر املقبلة .واختارت ال�شركة،
ومقرها مدينة بيت�سربغ ،ال�صاروخ "فولكان"
 Vulcanالذي يعكف على تطويره م�شروع
م�شرتك لـ"بوينغ"  Boeingو"لوكهيد

مارتن"  ،Lockheed Martinلإطالق
امل���س�ب��ار "بريغرين"  Peregrineمن
ق��اع��دة "كيب كنافريال" يف ف�ل��وري��دا ،خالل
�صيف عام  .2021وقالت "�أ�سرتوبوتيك" �إن
"بريغرين" �ستكون �أول مركبة ف�ضائية
�أم�يرك �ي��ة ت�ه�ب��ط ع�ل��ى ال�ق�م��ر منذ
�أن وط���أت �أق ��دام رواد ف�ضاء
"�أبولو" �سطح القمر عام
.1972

�إ�سقاط التهم عن �سارق "�أو�سكار" فران�سي�س مكدورماند

�أ�سقط الق�ضاء الأمريكي التهم عن
ت�يري بريانت ( 58ع��ام� ًا) ،ب�شكل
مفاجئ ،يوم �أم�س الثالثاء ،علم ًا
�أنه متهم ب�سرقة جائزة "�أو�سكار"
التي منحت �إىل املمثلة الأمريكية
فران�سي�س مكدورماند ،عام .2018
وق��ال امل� ّدع��ي العام �إن��ه لن يتمكن
م ��ن م �ت��اب �ع��ة ال �ق �� �ض �ي��ة ،م ��ن دون

الك�شف ع��ن مزيد م��ن التفا�صيل،
�إال �أن بريانت ك��ان �سي ُْ�س َجن على
الأق��ل لثالث �سنوات� ،إذا ما دانته
املحكمة.
ح �� �ص �ل��ت امل��م��ث��ل��ة الأم�ي�رك� �ي ��ة
فران�سي�س مكدورماند على جائزة
"�أو�سكار" �أف�ضل ممثلة عن دورها
يف فيلم ثالث لوحات خارج �إيبينغ،

م �ي��زوري ع��ام  ، 2018يف الليلة
ّ
ا�ستغل تريي بريانت حلظة
نف�سها،
فو�ضى وت�ش ّتت ،و�سرق التمثال،
بينما ك��ان��ت م�ك��دورم��ان��د جال�سة
على طاولة مع زمالئها ،تارك ًة �إياه
جانبها.
� �س��رع��ان م ��ا اك �ت �� �ش �ف��ت امل�م�ث�ل��ة
ال�سرقة ،و�أب�ل�غ��ت ج�ه��از الأم��ن
امل �� �س ��ؤول ع��ن تنظيم احل�ف��ل.
و�ألقي القب�ض على بريانت يف
 6م��ار���س�/آذار ع��ام  ،2018ثم
�أط �ل��ق � �س��راح��ه حينها بكفالة
قيمتها � 20ألف دوالر �أمريكي.
وكان قد ن�شر مقطع فيديو على
�صفحته ال�شخ�ص ّية على موقع
"في�سبوك" ،ثم حذفه الحق ًا،
�أع �ل��ن ف�ي��ه ع��ن ف ��وزه بجائزة
"�أو�سكار" و�إىل جانبه التمثال
امل�سروق.

تقــريــر...
بيت املدى ي�ستذكر �شهيد الثقافة كامل �شياع
يقيم بيت امل ��دى ل�لاع�لام والثقافة
والفنون يف ��ش��ارع املتنبي ي��وم غد
اجلمعة ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحا
جل�سة ا�ستذكار للمفكر الراحل كامل
�شياع ،الذي اغتيل من قبل ع�صابات
الفكر الظالمي عام  ، 2008مبنا�سبة
ا�صدار ثالثة كتب جديدة له عن دار
املدى و�سي�شارك يف الفعالية عدد من
ا�صدقاء الراحل.

 نادي املدى يناق�ش كتاب احلب واملوت
�ضمن فعالياته ملناق�شة الكتب
يقيم ن��ادي امل��دى للقراءة جل�سة
مل��ن��اق�����ش��ة ك� �ت���اب "عن احل ��ب
واملوت" ل� �ل���روائ���ي االمل � ��اين
باتريك زو�سكيند والذي ترجمه
اىل العربية نبيل حفار ،وتقدمي

ال��روائ �ي��ة لطفية ال��دل�ي�م��ي ،يعد
باتريك زو�سكيند من ا�شهر كتاب
املانيا يف الع�صر احل��دي��ث وقد
حظيت رواي �ت��ه العطر باهتمام
القراء والنقاد وحولت اىل فيلم
�سينمائي �شهري.

ي �ق��ام يف ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة مطلع
 مهند حيال
امل�خ��رج ال�سينمائي ي�شارك فيلمه ال�شهر املقبل  ،الفيلم يروي االحداث
الروائي " �شارع حيفا " يف فعاليات الطائفية واالجتماعية التي مرت
مهرجان بو�سان ال�سينمائي الذي بالعراق يف عام 2006

ترامب يرزق باحلفيد العا�شر

مرييل �سرتيب بطلة
فيلم جديد
ت�شارك مرييل �سرتبت يف فيلم كوميدي حتت ا�سم
"."Let Them All Talk
حيث ان�ضمت �سرتيب �إىل فريق من املمثلني ي�ضم
كاندي�س بريغن ودي��ان دي�ست و لوكا�س هيدجز
وجيما ت�شان.
ويدور الفيلم حول ق�صة م�ؤلفة �شهرية والتي تقوم
برحلة مع الأ�صدقاء القدامى للح�صول على بع�ض
ً
متورطا مع
املتعة ،لي�أتي ابن �أخيها ويجد نف�سه
وكيل �شاب.
ب� ��د�أ �إن� �ت ��اج ال �ف �ي �ل��م يف
الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي ،يف
نيويورك و�سي�ستمر على
منت �سفينة كوين ماري
 2يف امل �ح �ي �ط��ات ويف
اململكة امل�ت�ح��دة ،وكانت
ق ��د ت� � ��رددت ال �� �ش��ائ �ع��ات
�أن � �س�تري��ب وت �� �ش��ان قد
ان�ضما يف �أواخر الأ�سبوع
املا�ضي.
ويعد الفيلم واحد من �أوائل
الأف� �ل��ام ال �ط��وي �ل��ة خل��دم��ة
ال �ب��ث ،وال �ت��ي �أع �ل �ن��ت عن
العديد من امل�سل�سالت مبا
يف ذلك عر�ض "Gossip
 "Girlو�سل�سلة الأ�ساطري
اليونانية "."Circe

الطقس

 علي ح�سني

ملاذا ت�صمت
وزارة الدفاع ؟!
ما معنى �أن يخرج علينا نائب
رئي�س الوزراء ال�سابق بهاء
الأعرجي ليقول �إن" :الأ�سلحة التي
انفجرت يف قاعدة �صقر جنوبي
العا�صمة بغداد وقاعدة بلد �أمانة
لدينا من دولة جارة ،وقد ا�ستهدفت
هذه الأمانة من دولة ا�ستعمارية
ظاملة"؟ و�أن ي�صرح �أع�ضاء يف
جلنة الأمن والدفاع الربملانية ب�أن
التفجريات واحلرائق تقف وراءها
الطائرات الإ�سرائيلية ..دون �أن
ن�سمع ت�صريحا لوزير الدفاع� ،أو
�إ�شارة واحدة من جمل�س الدفاع
الوطني!! منذ �أ�سابيع واحلرائق
والتفجريات ت�شتعل يف خمازن
للأ�سلحة و�ضعت داخل مناطق
�سكنية ،فيما ال�صمت هو ال�شعار
الذي رفعته اجلهات الأمنية يف
العراق ..وزارة الدفاع الأمريكية
تنفي عالقتها بالتفجريات..
ووزارة الدفاع العراقية تردد �أغنية
املرحوم عبد احلليم حافظ ل�ست
�أدري.
طبع ًا ل�ست خبري ًا يف �ش�ؤون الأمن
والدفاع ،لكنني �أعرف �أن الدول
يف مثل هذه احلاالت ،ت�صدر
بيانات تو�ضح للنا�س حقيقة ما
جرى ،وهل حقا �أن الطائرات
الإ�سرائيلية تق�صف مواقع يف
العراق؟ وهل �أ�صبحنا حقل
جتارب لكل من يريد �أن يجرب
قوته يف املنطقة؟ ،لعل ال�س�ؤال
الأهم ملن يتابع الو�ضع يف العراق
هو :هل ما يجري من حرائق
وتفجريات ،مقطوع ال�صلة مبا
يجري من مناو�شات بني �أمريكا
و�إيران؟ ،طبعا ال �أحد ميكن له �أن
ي�صادر حق �إيران يف �أن تدافع عن
م�صاحلها القومية ،و�أن تلعب دور ًا
كبري ًا يف منطقة ال�شرق الأو�سط،
ولكنني �أ�س�أل �سا�ستنا الأفا�ضل،
ملاذا يرت�ضون �أن يلعبوا دوما دور
التابع؟ .
يا �سادة العراقي يحتاج ليكون
�ساذجا متاما ورمبا فاقد ًا للذاكرة
لأق�صى درجة لي�صدق "الأ�سطوانة
امل�شروخة" التي يرددها البع�ض
عن الأمن وحماية احلدود وتدخل
دول اجلوار ،فالنا�س تدرك جيدا
�أن بع�ض ال�سيا�سيني �ساهموا
وي�ساهمون يف تقدمي العراق على
طبق من ف�ضة �إىل دول العامل كافة،
ويدركون �أن كثريا من ال�سيا�سيني
لهم قدم يف العراق و�أخرى يف
�إحدى دول اجلوار ،و�أن البع�ض
من الأحزاب ال�سيا�سية �ساهم يف
اخرتاق الأمن الوطني للعراق.
�ستة ع�شر عاما والبع�ض ال يريد
للعراق �أن يتغري ،الذين ي�صرون
على تغيريه هو الأدوار التي
يلعبونها بني احلني والآخر،
والنتيجة �أننا نعي�ش يف ظل علل
ال�سا�سة ونوازعهم الطائفية ،مَن
يعرف على وجه ال�ضبط ملاذا
يغيب العراق من طاولة املحادثات،
ولكنه يح�ضر يف �ساحات القتال
ومع احلرائق والتفجريات التي
ت�أتينا من كل حدب و�صوب؟
ال يهم� .سوف نعرف يف امل�ستقبل،
فالآن نحن منق�سمون البع�ض منا
ي�صفق للحوثيني والآخر ي�شد
على يد �أ�صحاب عا�صفة احلزم،
هل �سنظل غارقني يف الق�ضايا
الكربى ،كالعالقة امل�ستقبلية بني
طهران ووا�شنطن؟ �أم �سندخل
ع�صر الق�ضايا الب�سيطة ،كتوفري
الأمن والأمان ،وفر�ص العمل
لآالف العاطلني؟ دعونا من خرافة
اال�ستثمار والبناء.

�أغ����������������ان م��������ن ال��������ت�������راث ال�������ب�������غ�������دادي

حممد جا�سم
جل�س ��ة ممتعة عن االغ ��اين البغدادية والرتاثية
اقيم ��ت يف جمعي ��ة الثقاف ��ة للجمي ��ع ،اقامته ��ا
الفنانة الت�شكيلية واالعالمي ��ة ب�شرى �سمي�سم،
و�ش ��ارك فيها املطرب بال�سم عج ��وب ،واملطربة
غ ��ادة وا�صف ،وبح�ض ��ور امتلأت به ��م القاعة.
وقد عاد بن ��ا الطرب اىل اما�س ��ي بغداد القدمية
التي كانت امل�ل�اذ للكثري من النا�س على خمتلف
م�شاربه ��م .واالغنية البغدادي ��ة هي من االركان
املهم ��ة لالغني ��ة العراقي ��ة ا�ضاف ��ة اىل املق ��ام
العراقي واالغنية الريفية .وتو�صف بانها اغنية
�شعبي ��ة تتمي ��ز بحري ��ة االيق ��اع وق ��وة التعبري
واعتماده ��ا عل ��ى الآالت ال�شرقي ��ة يف الع ��زف.
من ابرز امللحن�ي�ن واملطربني لالغنية البغدادية
ناظم الغزايل وعفيفة ا�سكندر وحمدان ال�ساحر
ومائ ��دة نزهت و�صالح وج ��دي ويحيى حمدي
ور�ضا علي وعبا�س جميل وحممد عبد املح�سن
وخزع ��ل مه ��دي وغريهم.

والرا ،فلهما �أي�ضا ابن.
ويتولىّ �إري��ك ترامب مع �شقيقه البكر
دونالد جونيور �إدارة جمموعة "ترامب
�أورغانايزاي�شن" التي تدير ا�ستثمارات
�أ� �س��رة ت��رام��ب يف ال��والي��ات املتحدة
واخل��ارج ،من العقارات والفنادق �إىل
ن� ��وادي ال �غ��ول��ف ،وذل ��ك م�ن��ذ و��ص��ول
والدهما �إىل ��س�دّة الرئا�سة يف يناير
.2017
�أم��ا الرا ت��رام��ب ،فهي �صحفية �سابقة
معروفة بدفاعها عن احليوانات ،وهي
تدير مع زوجها "م�ؤ�س�سة �إريك ترامب"
ال �ت��ي مت���وّ ل خ���ص��و��ص��ا م�ست�شفيات
للأطفال ،وغالبا ما ت�شارك يف برامج
تلفزيونية للدفاع عن �سيا�سة الرئي�س
الأمريكي.

العمود
الثامن

قدمت للجل�سة ب�ش ��رى �سمي�سم فقالت -:نحاول
ان ن�ستعي ��د ج ��زء ًا م ��ن ما�ضين ��ا اجلميل ممثال
باالغني ��ة البغدادي ��ة والرتاثي ��ة ،الت ��ي �شنف ��ت
ا�سماعن ��ا بجمي ��ل االغني ��ات ونتذكره ��ا الي ��وم
باعت ��زاز كب�ي�ر .وه ��ي اغ ��اين رغم قدمه ��ا تظل
امل�ل�اذ االم�ي�ن لن ��ا يف و�س ��ط الغ ��ث الكب�ي�ر من
االغ ��اين الهابطة التي ن�سمعها اليوم ..ي�شاركنا

اح ��د م ��ن الفنانني ال ��رواد الذي عا�ص ��ر الع�صر
الذهب ��ي للغناء العراقي ،وه ��و املطرب وامللحن
بال�س ��م عجوب وهو من موالي ��د امل�سيب من اب
بغدادي ولد يف حمل ��ة الفالحات� .شارع ال�شيخ
معروف يف الكرخ .واكمل درا�سته يف بغداد يف
معهد الفنون اجلميلةامل�سائي /ق�سم املو�سيقى.
تتلم ��ذ على يد الأ�سات ��ذة �سلمان �شك ��ر .توفيق

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوي ��ة العراقية حالة
الطق� ��س لهذا الي ��وم (اخلمي� ��س)� ،أن درج ��ات احلرارة
تنخف� ��ض قلي�ل ً�ا ع ��ن معدالته ��ا لي ��وم �أم� ��س ،م ��ع رياح
خفيفة.

اب ��و التمن� .آرام بابوخي ��ان .وكان من �أ�ساتذته
د .خال ��د ابراهي ��م .ود .ط ��ارق ح�س ��ون فري ��د.
ود .ح�س ��ام يعق ��وب .و�أ�سات ��ذة الع ��ود .معت ��ز
حمم ��د �صال ��ح .وعلي الإم ��ام .ان�ض ��م �إىل فرقة
جن ��وم الفن مع املرحوم عب ��د اجلبار الدراجي.
وال�شاع ��ر عدن ��ان ال�س ��وداين .وع ��ازف الكمان
حممد �سعيد .وعازف العود عبد ال�ستار فا�ضل.
وع ��ازف الن ��اي ولي ��م .كم ��ا ق ��ام بالتدري�س يف
معهد الفن ��ون اجلميلة ومن اب ��رز طالبه ح�سام
الر�س ��ام .وقد غنى بال�سم ع ��دة اغان منها اغنية
حمدان ال�ساحر التي تقول-:
غايل والنبي غايل
لي�ش معذب احوايل
تدري اللي ما اله اول
باحلب ما اله تايل
غايل والنبي غايل
ث ��م جاء �ص ��وت املطربة غ ��ادة وا�ص ��ف لي�شنف
ا�سماعن ��ا باالغ ��اين البغدادي ��ة وكان وقعه ��ا
ح�سن ��ا بني اجلمهور منها اغني ��ة جوز منهم وال

ياهوى ال تلعب بحايل لعب وهذا احللو كاتلني
ياعم ��ة وادي ��ر الع�ي�ن .وغ ��ادة مطرب ��ة جمتهدة
متتل ��ك �صوتا مغ ��ردا ال�سيم ��ا يف ت�أدية االغاين
البغدادية الت ��ي تع�شقها كث�ي�را والحتبذ اغاين
املطرب�ي�ن ال�شباب .م ��ن موالي ��د  1972وتركت
الدرا�سة يف ال�ساد�س االدبي واجتهت للغناء يف
فرقة املاي�سرتو علي خ�صاف منذ خم�س �سنوات
ثم انتمت اىل دائرة الفن ��ون املو�سيقية .ولديها
اغ ��ان خا�ص ��ة تطم ��ح لت�سجيلها لك ��ن الظروف
االقت�صادية حتول دون ذلك منها اغنيات متنيت
ان ��ك حتبن ��ي وي ��ا دار اهلنة .وح�ي�ن ادت اغنية
ادير الع�ي�ن احلان ر�ضا علي �صفق لها اجلمهور
بحرارة وراح يردد كلمات االغنية معها-:
ادير العني ماعندي حبايب
غريبة الدار ب�س وين الكرايب
ي�شوفوين ويحنون على حايل يونون
ويلي ويلي
ا�شكرث احتمل م�صايب
انهدم حيلي.
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