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�إ�ضافة � 30ألف عن�صر جديد للح�شد ال�شعبي

 بغداد /املدى

حتى �س ��اعة مت�أخرة من ليلة �أم�س� ،أقر جمل�س
الن ��واب ،معظ ��م م ��واد قان ��ون املوازن ��ة لع ��ام
 ،2021بعد جوالت من التفاو�ض وال�صراعات،
ا�ستمرت على مدار ثالثة �أ�شهر.
و�أ�ض ��افت الكتل ال�سيا�س ��ية ،التي �ش ��اركت يف
جل�سة الت�صويت ،مادتني مل تكونا يف م�شروع
املوازنة ،الأوىل تلزم جمل�س الوزراء ب�إر�س ��ال
�أ�س ��ماء املكلف�ي�ن مبنا�ص ��ب الهيئ ��ات امل�س ��تقلة
والدرج ��ات اخلا�ص ��ة �إىل الربمل ��ان ،مبوع ��د
�أق�ص ��اء يوم  30حزي ��ران املقبل ،لإنه ��اء �إدارة
تلك املنا�صب بالوكالة.
�أما امل ��ادة الثانية امل�ض ��افة �إىل القانون ،تن�ص
على تخ�ص ��ي�ص � 30ألف درج ��ة وظيفية لإعادة
املف�س ��وخة عقوده ��م م ��ن منت�س ��بي احل�ش ��د
ال�شعبي.
و�س ��قطت  5م ��واد يف الت�ص ��ويت وه ��ي (،20

املو�صل تنتظر جلنة حكومية لإعادة العمل بـ199
م�شروع ًا خدمي ًا متوقف ًا

الت�ص ��ويت على امل ��ادة  21من قان ��ون املوازنة
اخلا�صة ب�إلغاء اجلمع بني راتبني او �أكرث.
كم ��ا �ص ��وت الربمل ��ان عل ��ى ح ��ذف امل ��ادة 38
اخلا�ص ��ة بفتح باب اال�س ��تثمار بال�ش ��راكة بني
القطاعني العام واخلا�ص.
كم ��ا �أق ��ر املجل� ��س حذف امل ��ادة  42م ��ن قانون
املوازن ��ة اخلا�ص ��ة بامل�ش ��اريع ال�س ��ياحية
والتجاري ��ة واخلدمي ��ة ،وامل ��ادة  43اخلا�ص ��ة
ببيع العقارات ،اما املادة  47اخلا�ص ��ة ب�أ�صول
ال�شركات فقد �صوت على حذفها.
و�أكم ��ل جمل�س النواب الت�ص ��ويت عل ��ى املادة
 44من قانون املوازنة اخلا�ص ��ة ببيع احلنطة،
واملادة  45اخلا�ص ��ة ببيع ال�ش ��عري ،واملادة 46
اخلا�صة بحجب احل�ص ��ة التموينية عن بع�ض
الفئات.
ه ��ذا وقاطعت كتلت ��ا "دولة القان ��ون" و"النهج
الوطني" اجلل�س ��ة ب�س ��بب عدم الأخذ مبطالب
الكتلتني ،ح�سبما تزعمان.

موقع �إخباري :اتفاقية �سنجار معلقة وال�سكان يريدون
تكليف قوة حملية بجهود احلماية
 ترجمة /حامد احمد
بع ��د مرور �س ��تة ا�ش ��هر عل ��ى توقيع
اتفاق �س ��نجار ي�ش ��كو االهايل هناك
م ��ن ان االتفاقي ��ة الت ��ي كان الغر�ض
منها جلب اال�ستقرار واعادة االعمار
ملنطقته ��م بانه ��ا مل حتق ��ق �ش ��يئا من
ذل ��ك ،وا�ص ��فني الوع ��ود بانها جمرد
كالم  .دلي ��ار ،احد منت�س ��بي �ش ��رطة

�س ��نجار الذي طلب ذكر ا�س ��مه االول
فقط ،قال وهو يومئ بيده اىل �شارع
تتخلله ابنية حمطمة "هذه االتفاقية
لي� ��س له ��ا ت�أث�ي�ر حقيق ��ي هن ��ا .احد
الف�ص ��ائل امل�س ��لحة يتواجد يف هذا
اجلانب ،وحزب العمال الكرد�ستاين
يف جان ��ب �آخ ��ر .ويف الليل لن جتد
هن ��ا ب�ش ��را حي ��ث ينت�ش ��ر الظالم".
كان م ��ن املفرت� ��ض باالتفاقي ��ة،

2021

الت ��ي مت ابرامه ��ا يف ت�ش ��رين االول
 ،2020ان تعال ��ج بع� ��ض امل�ش ��اكل
الت ��ي حتول دون ا�س ��تئناف االهايل
حلياته ��م الطبيعية وذل ��ك بعد مرور
اك�ث�ر م ��ن خم� ��س �س ��نوات عل ��ى
ط ��رد م�س ��لحي داع� ��ش من �س ��نجار.
وتعهدت االتفاقية ،التي مت توقيعها
ب�ي�ن حكوم ��ة االقلي ��م واحلكوم ��ة
االحتادية ،بدعم جهود اعادة االعمار

 بغداد /متيم احل�سن
قراب ��ة ال� �ـ 200م�ش ��روع متوق ��ف يف نين ��وى
ب�س ��بب �ش ��حة التمويل ،فيما بدد م�س� ��ؤولون
يف املحافظ ��ة نح ��و تريلي ��ون دين ��ار خ�ل�ال
�سنوات ما بعد التحرير .باملقابل بد�أت بغداد
بت�ش ��كيل "جلن ��ة علي ��ا" الع ��ادة االعم ��ار يف
املو�ص ��ل ،والتي �س ��تكون هذه املرة برئا�س ��ة
رئي�س الوزراء م�ص ��طفى الكاظمي ،لكن حتى
الآن ال يع ��رف من �أين �س ��تمول ه ��ذه اللجنة؟

يف �س ��نجار وتعزي ��ز االم ��ن فيها مع
ترحي ��ل املجامي ��ع امل�س ��لحة .ولك ��ن
�س ��كان حمليني وم�س�ؤولني ون�شطاء
قال ��وا ملوقع �آيرن نيوز االخباري ان
�أح ��د ا�س ��باب ع ��دم فاعلي ��ة االتفاقية
يكم ��ن يف حقيق ��ة ان ال�س ��نجاريني
مل تتم ا�ست�ش ��ارتهم على نحو وا�سع
اثناء مراحل ر�سم االتفاق .
 التفا�صيل �ص2

وبح�سب �إح�ص ��ائيات ف� ّإن هناك نحو � 70ألف
من ��زل قد ُد ِّم ��ر يف نين ��وى� 15 ،ألف� � ًا منها يف
املدينة القدمية فقط .الدمار الهائل الذي حلق
باملحافظ ��ة بع ��د �س ��يطرة داع�ش �إ�ض ��افة اىل
احلرب ال�شر�س ��ة التي دامت � 9أ�شهر لإخراجه
ت�س ��بب يف ان ت�ص ��ل ن�س ��بة الدمار يف بع�ض
املناطق اىل  ،%100كم ��ا هو احلال يف بع�ض
�أحي ��اء قل ��ب �س ��احل املو�ص ��ل الأمين.واعلن
حي ��در العب ��ادي رئي� ��س احلكوم ��ة ال�س ��ابق،
يف مت ��وز  2017حتري ��ر نين ��وى بالكامل من
�سيطرة تنظيم داع�ش .ويقول ق�صي ال�شبكي،

�أو�ساط �سيا�سية� :أجندة الكاظمي حتمل و�ساطة بني طهران ووا�شنطن والريا�ض
زيارة رئي�س جمل�س الوزراء م�صطفى
الكاظم ��ي �إىل ال�س ��عودية ته ��دف يف
طبيعتها �إىل تهدئة االو�ضاع ال�ساخنة
يف املنطقة عرب تبني العراق للو�ساطة
ب�ي�ن طه ��ران والريا� ��ض وتقري ��ب
وجهات النظر بينهم ��ا حلل الكثري من
امل�ش ��اكل" .وي�ض ��يف �أن "هذا التوجه
ي�أت ��ي بدعم مبا�ش ��ر من قب ��ل الواليات
املتح ��دة االمريكية الت ��ي قدمت موعد
احل ��وار ال�س�ت�راتيجي مع بغ ��داد �إىل
ال�س ��ابع من �ش ��هر ني�س ��ان اجل ��اري"،
الفت ��ا �إىل �أن "التق ��دمي يف موع ��د
ه ��ذا احل ��وار يعطينا م�ؤ�ش ��را على ان
الواليات املتحدة االمريكية تريد جعل

يحم ��ل رئي� ��س ال ��وزراء م�ص ��طفى
الكاظمي �ض ��من اجندت ��ه اىل الريا�ض
ملف و�س ��اطة بني ال�س ��عودية وايران
تعق ��د يف الع ��راق مب�ش ��اركة الواليات
املتح ��دة ،بح�س ��ب �أو�س ��اط �سيا�س ��ية
مطلع ��ة .وت�ؤك ��د الأو�س ��اط ان كل
الأط ��راف الثالثة (اي ��ران ،والواليات
املتح ��دة ،وال�س ��عودية) لي�س ��ت لديهم
�ش ��روط قبل عقد اللق ��اء ،وانه قد يعقد
خ�ل�ال الأي ��ام القريبة املقبل ��ة .ويقول
رحي ��م العبودي ،ع�ض ��و الهيئة العامة
لتي ��ار احلكم ��ة لـ(امل ��دى) ان "�أبع ��اد

الب�صرة ت�ستقبل الأحد املقبل فريق
تفتي�ش بطولة ك�أ�س اخلليج 25
 بغداد /حيدر مدلول

م ��ن امل�ؤم ��ل ان ي�ص ��ل ي ��وم االح ��د املقبل
املواف ��ق الرابع من �ش ��هر ني�س ��ان اجلاري
اىل حمافظ ��ة الب�ص ��رة فري ��ق التفتي� ��ش
املنبثق عن جلنة تقييم ملفات بطولة ك�أ�س
اخلليج العربي اخلام�سة والع�شرين لكرة
الق ��دم برئا�س ��ة د.حمي ��د ال�ش ��يباين التي
مت ت�ش ��كيلها خ�ل�ال االجتماع ال ��ذي عقده
احت ��اد ك�أ�س اخللي ��ج العربي لك ��رة القدم
يف العا�ص ��مة القطري ��ة الدوح ��ة برئا�س ��ة
حم ��د ب ��ن خليف ��ة به ��دف الوق ��وف عل ��ى
جاهزي ��ة الهيئ ��ة التطبيعي ��ة باحت ��اد كرة
القدم ال�ست�ض ��افة البطولة املزمع ب�صورة
مبدئي ��ة اقامته ��ا نهاي ��ة العام اجل ��اري �أو
بداي ��ة الع ��ام املقب ��ل مب�ش ��اركة منتخبات
البحري ��ن حام ��ل لق ��ب الن�س ��خة االخرية
وال�س ��عودية والكوي ��ت وقط ��ر واليم ��ن
واالمارات وعمان والعراق.
و�س ��يقوم فريق التفتي�ش اخلليجي خالل
ه ��ذه الزي ��ارة التي �ست�س ��تمر مل ��دة �أربعة

�أي ��ام متتالي ��ة بتفق ��د ملعبي ج ��ذع النخلة
والفيح ��اء ومالع ��ب التدريب واملن�ش� ��آت
واملراف ��ق امللحق ��ة والفن ��ادق الثماني ��ة
املوج ��ودة يف املدين ��ة الريا�ض ��ية وملعب
املين ��اء االوملب ��ي ال ��ذي و�ص ��لت ن�س ��بة
اجنازه اىل اكرث من  %90وزيارة عدد من
امل�ست�ش ��فيات احلكومية ومطار الب�ص ��رة
ال ��دويل وع ��دد م ��ن الفن ��ادق يف حمافظة
الب�صرة اىل جانب االطالع على االو�ضاع
االمني ��ة قب ��ل رف ��ع تقري ��ره اىل االجتماع
اال�س ��تثنائي ال ��ذي �س ��يعقده ر�ؤ�س ��اء
االحت ��ادات اخلليجي ��ة والع ��راق واليمن
مبنت�ص ��ف ال�ش ��هر اجلاري الذي �سيكون
حا�سما ب�ش�أن �إ�صدار قراره النهائي القامة
الن�س ��خة املقبلة من بطول ��ة ك�أ�س اخلليج
العربي لكرة القدم يف الب�ص ��رة من عدمها
وال�س ��يما ان رئي� ��س الهيئ ��ة التطبيعي ��ة
باحت ��اد كرة القدم اياد بنيان �أر�س ��ل كتابا
ر�س ��ميا اىل االمان ��ة العام ��ة يف االحت ��اد
اخلليجي لكرة القدم يطالب فيه ب�ض ��يافة
العا�صمة بغداد لالجتماع.

ر�شيد اخليون يكتب:

الف�ساد امل�سلح..
الل�صو�ص بثياب التجار
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املو�صل قد تتلقى �أموا ًال دولية لإعادة االعمار
وهو نائب عن نين ��وى لـ(املدى) ان "االخفاق
يف اع ��ادة اعمار نينوى طوال تلك ال�س ��نوات
كان ب�س ��بب �ش ��حة التمويل والتلك� ��ؤ من قبل
بع� ��ض املقاول�ي�ن" .واك ��د ال�ش ��بكي ان "199
م�ش ��روعا خدمي ��ا م ��ن ط ��رق وم�ست�ش ��فيات
وج�س ��ور متوقف ��ة من ��ذ �س ��نوات ب�س ��بب قلة
التمويل" .وت�ش�ي�ر االح�ص ��ائيات املقدمة من
م�س� ��ؤولني حمليني ومنظمات دولية ح�ص ��لت
عليها (املدى) ،ان �أ�ض ��رار ال�ساحل االمين يف
املو�صل بن�سبة تفوق الـ. %95
 التفا�صيل �ص3

لأول مرة� ..إحباط ا�ستهداف لأرتال
الدعم اللوج�ستي و�سط العراق

�سيزور �إيران قريب ًا لرتتيب �أوراق اللقاء
 بغداد /حممد �صباح

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

حتركت عقب زيارة البابا وتوقعات باحل�صول على �أموال دولية

قانون الموازنة يلزم الحكومة ب�إنهاء
منا�صب "الوكالة" قبل منت�صف العام
 .)47 ،43 ،42 ،38و�صوت الربملان على املادة
( )11املعنية بح�ص ��ة اقليم كرد�ستان ب�سال�سة.
وكانت ه ��ذه املادة من ابرز امل ��واد التي عطلت
الت�صويت على القانون.
ون�ص ��ت امل ��ادة ( )11عل ��ى ت�س ��ليم الإقلي ��م
� 460أل ��ف برمي ��ل م ��ن النف ��ط يومي� � ًا �إىل
�ش ��ركة الت�س ��ويق الوطنية (�س ��ومو) ،ومن ثم
ا�س�ت�رجاع � 30ألف برميل لتغطية اال�س ��تهالك
املحل ��ي و�إنت ��اج الكهرب ��اء ،وكذل ��ك � 180أل ��ف
برميل لت�س ��ديد تكاليف الإنتاج والت�صدير �إىل
جانب � 20ألف برميل كم�ستحقات البرتودوالر
ل�صالح االقليم ،على ان ال تقل ن�سبة امل�سلم اىل
�سومو  250الف برميل يومي ًا.
ورف� ��ض جمل� ��س الن ��واب املادة  20م ��ن قانون
املوازن ��ة اخلا�ص ��ة بفر� ��ض �ض ��ريبة دخ ��ل
وا�س ��تقطاع على رواتب املوظفني واملتقاعدين
مب ��ا فيها اال�س ��تقطاعات من رواتب الرئا�س ��ات
الث�ل�اث والدرج ��ات اخلا�ص ��ة� ،إال �أن ��ه �أكم ��ل

� 12صفحةمع الملحق ( )500دينار

العراق و�س ��يطا ناجح ��ا يف حواراتها
القادمة".
و�أعلن ��ت وزارة اخلارجية الأمريكية،
الثالث ��اء� ،أن اجلول ��ة القادم ��ة م ��ن
احل ��وار ال�س�ت�راتيجي العراق ��ي -
الأمريكي �س ��تجري يوم  7ني�سان عرب
دائ ��رة فيدي ��و مغلق ��ة بح�س ��ب اتفاقية
الإط ��ار ال�س�ت�راتيجي ل�س ��نة 2008
ب�ي�ن البلدي ��ن ،م�ض ��يفة �أن املحادث ��ات
�س ��تتناول ق�ض ��ايا الأم ��ن ومكافح ��ة
الإره ��اب ،واالقت�ص ��اد والطاق ��ة،
وامل�س ��ائل ال�سيا�س ��ية والتع ��اون يف
جمال التعليم والثقافة.
 التفا�صيل �ص2
�سامل رو�ضان املو�سوي يكتب:
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حقوق الإن�سان يف العراق
و�ضعف الن�شاط الإعالمي

 بغداد /املدى
�أعلنت القوات الأمني ��ة� ،أم�س الأربعاء،
احب ��اط هج ��وم مع ��د ال�س ��تهداف �أح ��د
الأرت ��ال التابع ��ة للتحال ��ف ال ��دويل بني
حمافظت�ي�ن و�س ��ط الع ��راق ،يف �أول
�إع�ل�ان من نوع ��ه .وقالت خلي ��ة الإعالم
الأمني يف بيان تلقته (املدى) �إن القوات
الأمنية متكنت من خالل تكثيف اجلهود
امليدانية والعمل اال�ستخباري امل�ستمر،
من تفكيك عبوة نا�سفة �صباح (االربعاء)
كانت معدة للتفج�ي�ر وا�ستهداف �إحدى
االرت ��ال التابع ��ة للتحال ��ف .و�أو�ضحت
اخللية� ،أن العبوة التي مت تفكيكها معدة
ال�سته ��داف �أح ��د الأرت ��ال عل ��ى الطريق
الرابط بني حمافظت ��ي الديوانية وبابل
و�س ��ط الب�ل�اد� ،ضم ��ن قاط ��ع م�س�ؤولية
�ش ��رطة حمافظ ��ة الديواني ��ة ،م�ؤك ��دة
�إحباط هذه املحاول ��ة دون حادث يذكر.
ومل ي�ص ��در ع ��ن ق ��وات التحال ��ف �أو
ال�سلطات العراقية �أي تعقيب ر�سمي.

وتتعر� ��ض �أرت ��ال التحال ��ف ال ��دويل
الت ��ي تنق ��ل م ��واد لوج�س ��تية ومعدات،
يف حمافظات و�س ��ط وجنوب ��ي العراق
والعا�ص ��مة ،لهجم ��ات بعب ��وات نا�س ��فة
ب�ش ��كل م�س ��تمر ت�س ��فر عنه ��ا �ض ��حايا
عراقي�ي�ن يعمل ��ون ب�ص ��فة �س ��ائق
لل�شاحنات.
 التفا�صيل �ص3

نفط الب�صرة يبحث
عن مفاج�أة مدوّ ية
يف ملعب ال�شعب
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نواب وخمت�صون :حظر التجوال خف�ض �إيرادات الطبقات الفقرية % 70
 بغداد /ح�سني حامت
مل ين ��ه تخفيف اج ��راءات حظر التج ��وال ،معاناة
ا�ص ��حاب الدخ ��ول املتو�س ��طة ،فمنتظ ��ر م ��ازن،
�ص ��احب حم ��ل لبي ��ع املالب� ��س يف منطق ��ة الب ��اب
ال�ش ��رقي ،ي�س ��ابق الوق ��ت واحيانا ي�ض ��طر للبيع
با�س ��عار منخفظة ج ��د ًا لت�أمني م�س ��تلزمات عائلته
خالل يومي احلظر ال�شامل.
ويغل ��ق حممد حمل ��ه يف يومي اجلمعة وال�س ��بت
ـ� �ـ يعت�ب�ران يومي ذروة ــ ب�س ��بب اج ��راءات حظر
التج ��وال ،و�س ��بق ان الت ��زم م ��ازن م ��ع جت ��ار
لت�ص ��ريف ب�ض ��اعتهم ،لهذا هو ي�ص ��ارع م ��ن �أجل
الوفاء بالتزاماته مع التجار وت�أمني قوت عائلته.
ويق ��ول لـ(امل ��دى)" :يخاف ��ون عل ��ى املواط ��ن من

الفايرو� ��س وال يخافون عليه م ��ن اجلوع وتراكم
الدي ��ون وااليج ��ارات" .وي�ض ��يف �أن "حظ ��ر
التجوال �أثر على عملنا ب�صورة جدا كبرية ال احد
ي�شعر بنا نحن الك�سبة".
ب ��دوره ،يق ��ول رئي� ��س جلن ��ة العم ��ل وال�ش� ��ؤون
االجتماعي ��ة والهج ��رة واملهجري ��ن الربملاني ��ة
النائ ��ب رع ��د الدهلك ��ي يف حدي ��ث لـ(امل ��دى) �إن
"العراق يفتقد اىل دولة امل�ؤ�س�سات واىل الر�ؤية
االقت�ص ��ادية" ،م�ش�ي�را اىل �أن "الطبق ��ة الفق�ي�رة
واملتو�س ��طة ت�ض ��ررت كثريا جراء حظر التجوال
�إذ و�ص ��لت ن�سبة ال�ض ��رر اىل ما ال يقل عن  60اىل
 ."%70وكانت اللجنة العليا لل�ص ��حة وال�س�ل�امة
قد اعلنت يف �ش ��باط املا�ضي ،فر�ض حظر التجول
ال�ش ��امل �أي ��ام اجلمع ��ة وال�س ��بت من كل �أ�س ��بوع

اعتب ��ارا م ��ن ي ��وم � 18ش ��باط  ،2021فيم ��ا يكون
احلظر جزئي ��ا يف ايام االحد واالثن�ي�ن والثالثاء
واالربعاء واخلمي�س من ال�ساعة التا�سعة م�ساء.
وي�ض ��يف الدهلك ��ي �أن "املواط ��ن يفتق ��ر حت ��ى
اىل لقم ��ة العي� ��ش يف الكث�ي�ر م ��ن املناط ��ق لع ��دم
وجود ر�ؤية اقت�ص ��ادية حقيقية وواقعية وا�س�س
اقت�ص ��ادية" .ويب�ي�ن الدهلك ��ي ان جلنت ��ه طالبت
احلكوم ��ة منذ بدء احلظ ��ر بـ"توزي ��ع املبالغ على
الطبق ��ات الفق�ي�رة وزي ��ادة رات ��ب املوظفني ممن
ال تتج ��اوز رواتبه ��م ال� �ـ  600الف دين ��ار واعطاء
زي ��ادة يف من ��ح الرعاي ��ة االجتماعي ��ة وتوزي ��ع
املواد الغذائية ب�شكل منتظم ودوري لت�ساعد على
ا�ستقرار الو�ضع".
بدوره ،يقول املخت�ص بال�ش�أن االقت�صادي �صفوان

ق�صي ،يف حديث لـ(املدى) �إن "االقت�صاد العراقي
ت�ض ��رر ب�ص ��ورة كب�ي�رة نتيج ��ة حظ ��ر التج ��وال
ال�س ��يما على م�ستوى النفط �إذ ان ايرادات العراق
انخف�ضت بن�سبة ال تقل عن ."%20
وي�شري ق�ص ��ي اىل �أن "ن�سبة ال�ض ��رر التي �سببها
حظر التجوال ت�ص ��ل اىل اكرث م ��ن  %25يف عامة
املجتم ��ع" .وي�ض ��يف �أن "انخفا� ��ض م�س ��توى
اال�س ��تهالك بالن�س ��بة للعوائ ��ل �أث ��ر عل ��ى مبيعات
جتار اجلملة واملفرد �إذ انخف�ض ��ت ن�سبة املبيعات
ب�ص ��ورة كب�ي�رة" .وم�ض ��ى املخت� ��ص يف ال�ش� ��أن
االقت�ص ��ادي بالق ��ول ،اىل �أن ��ه "مع وج ��ود اللقاح
واجراءات وزارة ال�ص ��حة من املمكن اعادة النظر
مبو�ض ��وع حظ ��ر التجوال من اجل ع ��ودة احلياة
اىل �سابق عهدها".
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�سيزور �إيران
قريب ًا لترتيب
�أوراق اللقاء

�إي�ضــاح
ن�شرت (املدى) يف عددها
املرقم ( )4909ال�صادر
يوم االثنني املوافق (/29
�آذار )2021 /تقرير ًا
بعنوان (اتفاقية �سنجار..
رواتب احل�شد ت�صل
ملقاتلني من مو�سكو..
وحزب العمال يح�صن
اجلبل).
و�أثار هذا العنوان نوعا
من اللب�س ،يف جزيئة ان
"رواتب احل�شد ت�صل اىل
مقاتلني من مو�سكو" ولهذا
جاء الإي�ضاح:
�إذ كان ق�صد هيئة التحرير
�أن هناك مقاتلني �أ�صلهم
من رو�سيا غادروا بالدهم
م�سبقا وان�ضموا اىل
حزب العمال الكرد�ستاين
وقاتلوا معه ،وب�سبب
و�ساطات غري �شرعية
ونتيجة ل�ضعف �سلطة
الدولة يف جبل �سنجار
و�ضع ه�ؤالء امل�سلحون
اليد على جزء من رواتب
تر�سلها هيئة احل�شد
ال�شعبي اىل مقاتليها
هناك.
وهذا الق�صد كان وا�ضح ًا
يف �سياق التقرير ،وفيما
يلي الن�ص الذي ا�ستخرج
منه حمررو ال�صحيفة
العنوان:
"وبح�سب امل�صدر وهو
م�س�ؤول حملي طلب
عدم ذكر ا�سمه لـ(املدى)
ان " 1500عن�صر من
تلك الت�شكيالت تابع
للح�شد ال�شعبي من داخل
�سنجار ،ي�ستلم رواتب
وا�سلحة ،كما ان هناك
نية لزيادة عددهم اىل 3
�آالف".
ويتابع امل�س�ؤول املحلي:
"يتقا�سم هذا العدد
مرتباتهم منا�صفة مع
�أعداد اخرى لعنا�صر يف
حزب العمال من جن�سيات
غري عراقية بع�ضهم
رو�سيون ،ومنهم عنا�صر
من�شقة عن داع�ش".
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�أو�ساط �سيا�سية� :أجندة الكاظمي حتمل و�ساطة
بني طهران ووا�شنطن والريا�ض

 بغداد /محمد �صباح
يحم ��ل رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظمي �ضمن اجندته الى الريا�ض
ملف و�ساطة بين ال�سعودية وايران
تعقد في الع ��راق بم�شاركة الواليات
المتح ��دة ،بح�سب �أو�س ��اط �سيا�سية
مطلعة.
وت�ؤك ��د الأو�س ��اط ان كل الأط ��راف
الثالثة (ايران ،والواليات المتحدة،
وال�سعودي ��ة) لي�ست لديه ��م �شروط
قب ��ل عقد اللقاء ،وان ��ه قد يعقد خالل
الأيام القريبة المقبلة.
العراق يتبنى الو�ساطة
ويقول رحيم العبودي ،ع�ضو الهيئة
العام ��ة لتي ��ار الحكم ��ة لـ(المدى) ان
"�أبعاد زيارة رئي�س مجل�س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي �إل ��ى ال�سعودية
ته ��دف ف ��ي طبيعته ��ا �إل ��ى تهدئ ��ة
االو�ض ��اع ال�ساخنة في المنطقة عبر
تبن ��ي العراق للو�ساط ��ة بين طهران
والريا� ��ض وتقريب وجه ��ات النظر
بينهما لحل الكثير من الم�شاكل".
وي�ضيف �أن "هذا التوجه ي�أتي بدعم
مبا�ش ��ر من قب ��ل الوالي ��ات المتحدة
االميركي ��ة التي قدمت موعد الحوار
ال�ستراتيجي مع بغ ��داد �إلى ال�سابع
من �شه ��ر ني�سان الجاري" ،الفتا �إلى
�أن "التقدي ��م في موعد ه ��ذا الحوار
يعطين ��ا م�ؤ�ش ��را عل ��ى ان الوالي ��ات
المتح ��دة االميركي ��ة تري ��د جع ��ل
العراق و�سيطا ناجحا في حواراتها
القادمة".
و�أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية،
الثالث ��اء� ،أن الجول ��ة القادم ��ة م ��ن
الح ��وار ال�ستراتيج ��ي العراق ��ي -
الأميركي �ستجري يوم  7ني�سان عبر
دائ ��رة فيديو مغلق ��ة بح�سب اتفاقية
الإط ��ار ال�ستراتيج ��ي ل�سن ��ة 2008
بين البلدي ��ن ،م�ضيفة �أن المحادثات
�ستتن ��اول ق�ضاي ��ا الأم ��ن ومكافح ��ة
الإره ��اب ،واالقت�ص ��اد والطاق ��ة،
والم�سائل ال�سيا�سي ��ة والتعاون في
مجال التعليم والثقافة.
وي�شي ��ر ع�ضو الهيئ ��ة العامة �إلى �أن
"الكاظم ��ي يتمت ��ع بمقبولي ��ة عالية
ل ��دى الوالي ��ات المتح ��دة االمريكية
وكذلك من قب ��ل الجانبين ال�سعودي

وااليراني" ،الفت ��ا �إلى �أن "المنطقة
مقبل ��ة عل ��ى تهدئ ��ة م ��ن خ�ل�ال
الحوارات التي �ستكون عبر العراق
لح ��ل او تقريب وجه ��ات النظر بين
االطراف المتخا�صمة".
حوار تاريخي
ويو�ض ��ح القيادي في تي ��ار الحكمة
�أن "الع ��راق �سيلع ��ب دورا محوريا
ف ��ي المفاو�ض ��ات القادم ��ة الت ��ي
�سيكون �أطرافه ��ا الواليات المتحدة
االمريكي ��ة وال�سعودية م ��ع ايران"،
م�شي ��را �إل ��ى �أن "تح ��رك الوالي ��ات
المتح ��دة االمريكية ب�ش� ��أن اال�سراع
ف ��ي ح ��ل ه ��ذه الم�ش ��اكل ي�أت ��ي بعد
تحرك ال�صين وعقدها اتفاقية كبيرة
مع ايران".
ويلف ��ت العب ��ودي �إل ��ى �أن "زي ��ارة
الكاظم ��ي تن ��درج �ضمن بح ��ث �آلية
�شكل الح ��وار ال ��ذي �سينطلق قريبا
ف ��ي العا�صم ��ة بغ ��داد بم�شارك ��ة

وزراء خارجي ��ة الوالي ��ات المتحدة
االميركي ��ة والع ��راق وال�سعودي ��ة
واي ��ران لمناق�ش ��ة جمي ��ع الم�ش ��اكل
والتحدي ��ات والخالف ��ات ف ��ي
المنطقة".
وكان رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي قد �أرج�أ زيارته لل�سعودية
والمق ��رر له ��ا ف ��ي تم ��وز م ��ن العام
� 2020إلى �أق ��رب موعد ممكن يتفق
علي ��ه الجانب ��ان؛ بعد دخ ��ول الملك
�سلم ��ان بن عبدالعزي ��ز الم�ست�شفى؛
لإجراء فحو�صات.
و على غرار زيارة لل�سعودية �سيتجه
في القريب العاجل �إلى طهران للقاء
بالم�س�ؤولي ��ن االيرانيي ��ن لبح ��ث
امكاني ��ة عقد الحوار في بغداد ،على
حد تعبير رحيم العبودي.
وبي ��ن العب ��ودي �أن "اللق ��اء ال ��ذي
يجم ��ع ال�سعودي ��ة والوالي ��ات
المتح ��دة االمريكي ��ة واي ��ران ف ��ي
بغ ��داد �سيك ��ون بع ��د ب ��دء الح ��وار

ال�ستراتيجي بين العراق والواليات
المتح ��دة االمريكية ف ��ي ال�سابع من
�شهر ني�سان المقبل" .وينوه �إلى ان
"ال�سعودي ��ة لم تعط �شروطا مقابل
الح�ض ��ور والتفاو� ��ض م ��ع اي ��ران
حت ��ى ه ��ذه اللحظ ��ة" ،م�ضيف ��ا �أن
"طهران هي االخرى اكدت موافقتها
وح�ضوره ��ا �إل ��ى ه ��ذا االجتماع او
اللقاء المقبل بح�ضور جميع اطراف
النزاع".
ت�شكيك في الو�ساطة
من جهت ��ه يرى ال�سيا�س ��ي الم�ستقل
مثال االلو�سي في ت�صريح لـ(المدى)
ان "و�ض ��ع الحكوم ��ة العراقي ��ة ال
ي�سمح لها ان تلعب بهذه الم�ساحات
االقليمي ��ة والدولي ��ة" ،معتق ��دا ان
"الحكومة العراقية اعطت عددا من
االنطباع ��ات بعدم قدرته ��ا في ادارة
هك ��ذا ملف ��ات ف ��ي مقدمته ��ا المل ��ف
الداخلي والموازنة وح�صر ال�سالح

بيد الدولة والمتظاهرين".
وي�ضي ��ف �أن "الحكوم ��ة لو ح�سمت
جزءا من هذه الملفات كان باالمكان
ان تق ��وم في ادارة مل ��ف الو�ساطات
بي ��ن ه ��ذه ال ��دول ،لك ��ن ع ��دم ح�سم
ه ��ذه الملفات اعطى دلي�ل�ا على انها
غير ق ��ادرة او غير راغب ��ة بحل هذه
الم�شاكل والتحديات".
ويتاب ��ع �أن "الزي ��ارة مهم ��ة
بروتوكولي ��ة ت�ص ��ب ف ��ي م�صلح ��ة
الطرفين".
ال ��ى ذل ��ك ،و�ص ��ف ح�سين ع�ل�اوي،
م�ست�ش ��ار رئي�س ال ��وزراء م�صطفى
الكاظم ��ي ،الزي ��ارة ب�أنه ��ا مهم ��ة
و�ست�شه ��د توقيع عدد من االتفاقيات
بين البلدين.
وق ��ال ع�ل�اوي ان "الزي ��ارة مهم ��ة
وت�أتي في وقت نحتاج �إلى المبادرة
وت�ضام ��ن ال�سيا�س ��ات ف ��ي ظ ��ل
جائح ��ة كورون ��ا وتعزي ��ز ال�شراكة
في التج ��ارة واال�ستثم ��ار والتنمية

الكاظمي خالل زيارته ال�سعودية �أم�س االربعاء
والأم ��ن الغذائ ��ي م ��ا بي ��ن الع ��راق
والمملك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة م ��ن
جه ��ة والع ��راق والعال ��م م ��ن جه ��ة
�أخرى".
وتاب ��ع م�ست�شار رئي� ��س الوزراء �أن
"الزيارة �ستبحث عدد ًا من الملفات
الت ��ي تحظ ��ى باهتم ��ام البلدي ��ن
ال�شقيقي ��ن ،من بينه ��ا �سبل مواجهة
الأزم ��ات الموج ��ودة ف ��ي المنطق ��ة
والتن�سي ��ق االقت�ص ��ادي ودع ��م
خط ��ط التنمي ��ة واال�ستثم ��ار الت ��ي
عر�ضته ��ا هيئة اال�ستثم ��ار الوطنية
العراقي ��ة على ال�ش ��ركات ال�سعودية
والت�سهي�ل�ات الت ��ي �ستقدمه ��ا
الحكوم ��ة العراقي ��ة لل�ش ��ركات
ال�سعودي ��ة والتوج ��ه نح ��و �إن�ش ��اء
م�شاريع م�شتركة" .و�أ�ضاف عالوي
�أن الكاظم ��ي "�سيجري مناق�شة عدد
م ��ن الق�ضاي ��ا ال�سيا�سي ��ة والأمني ��ة
واالقت�صادية ،و�سيجري توقيع عدد
من االتفاقيات في مجاالت مختلفة".

ف�صائل م�سلحة وحزب العمال يتواجدون في المنطقة

موقع �إخباري :اتفاقية �سنجار معلقة وال�سكان يريدون تكليف قوة حملية بجهود احلماية
 ترجمة /حامد احمد
بعد م ��رور �ستة ا�شهر على توقي ��ع اتفاق �سنجار
ي�شك ��و االهالي هن ��اك من ان االتفاقي ��ة التي كان
الغر� ��ض منه ��ا جلب اال�ستق ��رار واع ��ادة االعمار
لمنطقته ��م بانها لم تحقق �شيئا من ذلك ،وا�صفين
الوعود بانها مجرد كالم .
دلي ��ار ،احد منت�سب ��ي �شرطة �سنج ��ار الذي طلب
ذك ��ر ا�سمه االول فقط ،ق ��ال وهو يومئ بيده الى
�شارع تتخلله ابنية محطمة "هذه االتفاقية لي�س
لها ت�أثي ��ر حقيقي هن ��ا .احد الف�صائ ��ل الم�سلحة
يتواج ��د ف ��ي ه ��ذا الجان ��ب ،وح ��زب العم ��ال
الكرد�ستان ��ي في جانب �آخر .وف ��ي الليل لن تجد
هنا ب�شرا حيث ينت�شر الظالم".
كان من المفتر�ض باالتفاقية ،التي تم ابرامها في
ت�شري ��ن االول  ،2020ان تعال ��ج بع�ض الم�شاكل
الت ��ي تح ��ول دون ا�ستئن ��اف االهال ��ي لحياته ��م
الطبيعي ��ة وذل ��ك بع ��د م ��رور اكث ��ر م ��ن خم� ��س
�سن ��وات على ط ��رد م�سلحي داع�ش م ��ن �سنجار.
وتعه ��دت االتفاقية ،التي تم توقيعها بين حكومة
االقليم والحكوم ��ة االتحادية ،بدعم جهود اعادة
االعمار في �سنجار وتعزيز االمن فيها مع ترحيل
المجاميع الم�سلحة.
ولكن �س ��كان محليين وم�س�ؤولين ون�شطاء قالوا
لموق ��ع �آيرن نيوز االخباري ان �أحد ا�سباب عدم
فاعلية االتفاقية يكمن في حقيقة ان ال�سنجاريين
ل ��م تتم ا�ست�شارتهم على نحو وا�سع اثناء مراحل
ر�سم االتفاق .
ف�ض�ل�ا عن ذلك فان االتفاقي ��ة ال ت�شتمل على اطار
زمن ��ي وا�ض ��ح وال تمويل م�ضم ��ون ويبدو ان ال
اح ��د يعرف ح ��دود �صالحيات ��ه لفع ��ل اي �شيء.

وبالتال ��ي فان الحياة بالن�سب ��ة لمئات الآالف من
ال�سنجاريين ،ف ��ي مناطقهم او في �أماكن اللجوء
االخ ��رى ،ما تزال عل ��ى نف�س الح ��ال التي كانوا
فيها قبل توقيع االتفاقية.
وي�شير الموقع االخب ��اري الى ان منطقة �سنجار
تحتل موقعا �ستراتيجيا ما بين الحدود ال�سورية
والتركي ��ة ف�ضال عن كونها منطق ��ة زراعية وفيها
م ��وارد معدنية اخرى من نفط وغ ��از لم تكت�شف
بع ��د جعله ��ا مرك ��ز �صراع بي ��ن �أط ��راف م�سلحة
متعددة ومن ي�ساندهم .

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

عام ��ل العن ��ف هذا هو من بي ��ن عوامل اخرى من
افتقاد خدمات ا�سا�سية وبنى تحتية وم�ساعدات،
تح ��ول دون ع ��ودة اغل ��ب ال�س ��كان الأ�صليي ��ن
ال�ساكني ��ن في مخيمات ن ��زوح على مدى �سنوات
الى مناطقهم وبيوتهم في �سنجار .
في �آذار �أقر البرلمان قانون الناجيات االيزيديات
وال ��ذي يت�ضمن تعوي�ضات مالي ��ة واعادة ت�أهيل
وع�ل�اج طب ��ي م ��ع تخ�صي� ��ص راتب �شه ��ري لهن
وبقية المت�ضررين من االقليات العرقية االخرى.
�سكان محلي ��ون في �سنجار ي�شع ��رون اي�ضا بان

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

قوة �أمنية م�شرتكة قرب �سنجار
هذا القرار لن ي�ضمن تطبيقا فعليا لحل م�شاكلهم
.
م�س�ؤول ��ون حكومي ��ون يق ��رون ب ��ان التح ��رك
والتق ��دم بط ��يء ويلقون اللوم في ج ��زء من ذلك
على اقل تقدير على غياب التمويل و�ضعفه .
محاف ��ظ نين ��وى نجم الجب ��وري ق ��ال "االتفاقية
جي ��دة ،ولكن ب�ش ��كل �صادق اق ��ول ،علينا ان نقر
بان تنفيذها على الأر�ض بطيء ".
وا�ض ��اف الجب ��وري بقول ��ه "طلب ��ت م ��ن رئي�س
ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي ع ��دة مرات بان يفرد

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

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

ميزانية خا�ص ��ة لمنطقة �سنج ��ار .الن المحافظة
لي�س ��ت لها التموي�ل�ات الكافي ��ة ال�سترجاع البنى
التحتية لهذه المنطقة المدمرة ".
خل ��ف دخيل �سي ��دو� ،شي ��خ ايزيدي م ��ن �سنجار
يعي� ��ش حاليا مع نازحي ��ن �آخرين في دهوك ،قال
لموقع �آيرن "ل ��م يخبرونا �أو ي�أخذوا ر�أينا ،هذه
االتفاقية جيدة ولكنها لم تطبق على االر�ض".
غالبي ��ة �سكان منطق ��ة �سنجار اال�صليي ��ن ،الذين
يق ��در عددهم بح ��دود  210,000وفق ��ا لتقديرات
منظمة الهجرة التابعة لالمم المتحدة ،ما يزالون
يعي�شون حال ��ة نزوح في مناطق �شمالي العراق.
ع�ش ��رات الآالف ع ��ادوا الع ��ام الما�ض ��ي .واح ��د
االه ��داف من االتفاقي ��ة الموقعة ف ��ي ت�شرين هو
ت�شجيع المزيد على الرجوع الى بيوتهم .
عن ��د م�ست�شف ��ى �سابق في �سنج ��ار ،ا�سرة مغطاة
ب�أترب ��ة في منظر كئي ��ب ،وتوجد لوح ��ة يعلوها
ال�ص ��د�أ م ��دالة م ��ن �سقف ن�ص ��ف منه ��ار مكتوب
عليها" :م�ست�شف ��ى �سنجار العام ،ردهة الن�سائية
والتوليد ".
ل ��م يولد طفل في ه ��ذا الم�ست�شفى منذ زمن بعيد.
وبينم ��ا توج ��د هن ��اك بع� ��ض مجامي ��ع االغاث ��ة
توف ��ر خدمات طبية في المنطق ��ة ف�ضال عن مركز
طب ��ي في البل ��دة ،فان خدمات رعاي ��ة متخ�ص�صة
ب�ضمنها عمليات التوليد فهي غير متوفرة حاليا.
فالن�س ��اء ي�ضط ��ررن لل�سفر من �سنج ��ار قاطعات
م�ساف ��ة  50كم عل ��ى اقل تقدير لل ��والدة في اقرب
م�ست�شفى هناك .
النقي ��ب حن ��ون فرح ��ان ،نائ ��ب قائ ��د �شرط ��ة
�سنج ��ار ،ق ��ال "الخدم ��ات هن ��ا خرب ��ة ومهدم ��ة،
النا� ��س يواكبون الو�ضع فق ��ط .الكهرباء ت�ستمر
ل�ساعتي ��ن او اربع �ساعات في اليوم فقط ومن ثم

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

يقوم مركز ال�شرطة بت�شغيل المولدة التي �سددنا
تكلفتها من م�صروفاتنا الخا�صة نحن ال�شرطة".
ام ��ا فيما يخ� ��ص من يتول ��ى الو�ض ��ع االمني في
�سنج ��ار ،فتق ��ول االيزيدي ��ة ماي ��ان نا�ص ��ر انه ��ا
ه ��ي و�آخ ��رون يري ��دون ان يتول ��ى االيزيدي ��ون
المحليون مهمة م�سك االمن في البلدة .
وت�ضي ��ف نا�ص ��ر بقوله ��ا "نري ��د ق ��وة ايزيدي ��ة
واح ��دة تحمينا ولي� ��س الب ��ه كاكا وال اي ف�صيل
م�سل ��ح �آخر .اذا ل ��م يكن عنا�صر االم ��ن من ابناء
المنطقة المحليين فال نثق بهم ".
حي ��در �شي�ش ��و ،قائ ��د ق ��وة ازديخ ��ان م ��ن وحدة
حماي ��ة �سنج ��ار ،ق ��ال ان ��ه لم ي ��ر اي تق ��دم فيما
يخت� ��ص بت�شكي ��ل قوة محلي ��ة .واك ��د بقوله "لم
ن�سم ��ع حت ��ى االن بت�شكي ��ل ق ��وة م ��ن ايزيديين،
اال اذا كان هن ��اك عم ��ل بخ�صو�ص ذل ��ك من وراء
الكوالي�س".
م�س� ��ؤوالن �آخران على اط�ل�اع بالمو�ضوع ،طلبا
عدم ذك ��ر ا�سماء ،ذك ��را اي�ضا ان ��ه ال توجد هناك
حركة نحو ت�شكيل ق ��وة محلية ،م�شيرين الى ان
المجامي ��ع الرئي�سة المتناف�سة عل ��ى ال�سلطة في
�سنجار ماتزال موجودة .
ا�ستن ��ادا ال ��ى دبلوما�سيي ��ن اثني ��ن م ��ن االم ��م
المتح ��دة رف�ضا الك�شف ع ��ن ا�سميهما ،فان هناك
بع� ��ض التدخ ��ل م ��ن االم ��م المتح ��دة ف ��ي ق�ضية
�سنجار ،رغم ان مدى هذا التدخل غير وا�ضح.
وتق ��ول االيزيدية نا�صر من منطق ��ة �سنجار "اذا
كانت هناك ان�سانية فعليهم ان يعطوا االيزيديين
حقوقه ��م ويوفروا لهم الخدم ��ات .انهم يتكلمون
بوعود فقط من دون فع ��ل اي �شيء .لهذا ال�سبب
ال نث ��ق به ��م ال ��ى ان نراه ��م يطبق ��ون وعوده ��م
بالفعل".
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حتركت عقب زيارة البابا..
وتوقعات باحل�صول على
�أموال دولية

املو�صل تنتظر جلنة حكومية لإعادة العمل بـ199
م�شروع ًا خدمي ًا متوقف ًا

 بغداد /تميم الح�سن
قراب ��ة ال� �ـ 200م�ش ��روع متوق ��ف ف ��ي
نينوى ب�سب ��ب �شحة التموي ��ل ،فيما بدد
م�س�ؤول ��ون في المحافظ ��ة نحو تريليون
دينار خالل �سنوات ما بعد التحرير.
بالمقاب ��ل ب ��د�أت بغ ��داد بت�شكي ��ل "لجنة
علي ��ا" الع ��ادة االعم ��ار ف ��ي المو�ص ��ل،
والت ��ي �ستك ��ون ه ��ذه الم ��رة برئا�س ��ة
رئي� ��س الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي ،لكن
حت ��ى الآن ال يعرف م ��ن �أين �ستمول هذه
اللجن ��ة؟ وبح�سب �إح�صائي ��ات ف� ّإن هناك
نح ��و � 70ألف من ��زل قد ُدمِّر ف ��ي نينوى،
� 15ألف ًا منها في المدينة القديمة فقط.
الدم ��ار الهائ ��ل ال ��ذي لح ��ق بالمحافظ ��ة
بع ��د �سيطرة داع� ��ش �إ�ضافة ال ��ى الحرب
ال�شر�س ��ة الت ��ي دام ��ت � 9أ�شه ��ر لإخراجه
ت�سب ��ب ف ��ي ان ت�ص ��ل ن�سب ��ة الدم ��ار في
بع�ض المناطق الى  ،%100كما هو الحال
ف ��ي بع� ��ض �أحياء قل ��ب �ساح ��ل المو�صل
الأيم ��ن .واعل ��ن حي ��در العب ��ادي رئي�س
الحكوم ��ة ال�ساب ��ق ،ف ��ي تم ��وز 2017
تحرير نينوى بالكامل من �سيطرة تنظيم
داع�ش.
�شحة التمويل
ويق ��ول ق�ص ��ي ال�شبكي ،وه ��و نائب عن
نينوى لـ(الم ��دى) ان "االخفاق في اعادة
اعم ��ار نينوى ط ��وال تلك ال�سن ��وات كان
ب�سب ��ب �شح ��ة التمويل والتلك� ��ؤ من قبل
بع�ض المقاولين".
واكد ال�شبك ��ي ان " 199م�شروعا خدميا
من طرق وم�ست�شفي ��ات وج�سور متوقفة
منذ �سنوات ب�سبب قلة التمويل".
وت�شي ��ر االح�صائي ��ات المقدم ��ة م ��ن
م�س�ؤولي ��ن محليي ��ن ومنظم ��ات دولي ��ة
ح�صل ��ت عليه ��ا (الم ��دى) ،ان �أ�ض ��رار

ال�ساح ��ل االيم ��ن ف ��ي المو�ص ��ل بن�سب ��ة
تفوق ال� �ـ . %95و�صوت مجل�س النواب،
ف ��ي �أيل ��ول  ،2017على اعتب ��ار ق�ضاءي
المو�صل وتلعفر مناطق منكوبة.
ودمر "داع�ش" نحو  72ج�سر ًا ومج�سر ًا
في نينوى ،بينها  6رئي�سيات ،باال�ضافة
ال ��ى تدمي ��ر  26مبن ��ى طبي ��ا ،بينه ��ا 9
م�ست�شفي ��ات ف ��ي المو�صل م ��ن ا�صل 13
م�ست�شفى في المدينة.

وكان  %90م ��ن �ش ��وارع ال�ساحل االي�سر
قد دمرت بفعل المع ��ارك وقذائف الهاون
التي كان ي�ستخدمها داع�ش.
و�ألح ��ق الدم ��ار ال ��ذي لح ��ق بالط ��رق
�أ�ضرار ًا كبيرة ب�شبكة المياه واالت�صاالت
والكهرباء المدفونة تحت االر�ض.
بالمقاب ��ل تحط ��م  %60م ��ن البناي ��ات
الحكومية في �شرقي المو�صل ،كما �أُلحق
دمار كبير بم�ست�شف ��ى ال�سالم والخن�ساء

بن�سب ��ة  .%70بينما خرج ��ت كل المراكز
ال�صحية عن الخدمة .وكانت الم�ؤ�س�سات
االمنية ومراكز ال�شرطة قد دمرت بن�سبة
 ،%100بينم ��ا و�صلت ن�سب ��ة التدمير في
االبني ��ة المدر�سي ��ة ال ��ى  .%30و�أ�ض ��رت
الأحداث والمع ��ارك هناك قرابة الـ2000
مدر�س ��ة ،بينه ��ا  70مدر�س ��ة �سوّ ي ��ت
باالر� ��ض ،ن�صفها على الأق ��ل في المدينة
القديمة.

منازل وعمارات مهدمة يف املو�صل
تكاليف الإعمار
و�أك ��د محافظ نين ��وى ،نج ��م الجبوري،
ان المبال ��غ المخ�ص�ص ��ة لإع ��ادة ت�أهي ��ل
م ��ا دمرت ��ه الحرب ف ��ي المحافظ ��ة تفوق
تكاليفه ��ا الح�صة ال�سنوي ��ة من الموازنة
ب�أكثر من � 30ضعف ًا.
و�أ�ض ��اف الجب ��وري ف ��ي ت�صريح ��ات
�صحفي ��ة قب ��ل اي ��ام ان "الخب ��راء قدروا

اعتقال  8متهمين بالإرهاب خالل "�سل�سلة واجبات دقيقة"

�إحباط �أول عملية ال�ستهداف �أرتال الدعم اللوج�ستي

حج ��م ال�ض ��رر ب� �ـ  15ملي ��ار دوالر كح ��د
�أدن ��ى ،لك ��ن ميزاني ��ة نين ��وى ت�ص ��ل في
�أح�س ��ن الأح ��وال �إل ��ى ن�ص ��ف ملي ��ار �أو
يزيد قلي ًال" .وفي الع ��ام الما�ضي ،ك�شف
الجبوري عن تخ�صي� ��ص �صندوق اعادة
اعم ��ار المناطق المح ��ررة لنينوى ،مبلغ
 109ملي ��ار دينار �ضم ��ن خطة ال�صندوق
لتنفيذ  80م�شروعا داخل المحافظة.
وخ�ل�ال ال�سن ��وات م ��ا بع ��د التحري ��ر،
ك�ش ��ف بع� ��ض النواب عن وثائ ��ق مر�سلة
م ��ن وزارة المالي ��ة بمقت�ضاه ��ا ت�سلم ��ت
المحافظ ��ة منذ عام � ،2016أكثر من 408
مليارات دينار �ضمن الموازنة الت�شغيلية
واال�ستثمارية عدا رواتب الموظفين.
و�إ�ضاف ��ة ال ��ى ه ��ذه المبال ��غ ،ف� ��إن مبالغ
�أخ ��رى قد و�صل ��ت ال ��ى المحافظة خالل
نف� ��س تل ��ك الفت ��رة تح ��ت بند م ��ا يعرف
بـ"مبالغ اال�ستقرار".
وق ��ال ن ��واب في وق ��ت �ساب ��ق لـ(المدى)
ان "تل ��ك الأم ��وال هي �أم ��وال تحول من
ميزاني ��ة وزارة الهج ��رة ل�صال ��ح دع ��م
اال�ستق ��رار ف ��ي المحافظ ��ات الت ��ي كانت
محتل ��ة من داع�ش" .وفي موازنة ،2019
كان ��ت مبال ��غ اال�ستقرار ه ��ي  460مليار
دين ��ار 130 ،ملي ��ار ًا منه ��ا ال ��ى نين ��وى
لوحده ��ا .وبح�س ��ب المعلوم ��ات الت ��ي
وردت لـ(الم ��دى) ف� ��إن مبال ��غ اال�ستقرار
الت ��ي �أر�سل ��ت لنينوى في الع ��ام ،2018
كان ��ت  180ملي ��ار دين ��ار ،وف ��ي ،2017
 100ملي ��ار ،فيم ��ا ال يع ��رف بالتحدي ��د
المبلغ ال ��ذي منح للمحافظ ��ة في ،2016
لك ��ن بح�سب بع�ض التقديرات ف�إنه ال يقل
عن الـ 100مليار دينار.
ودار ج ��دل كبير حول �أب ��واب �إنفاق تلك
المبال ��غ مقارن ��ة بالإنج ��ازات الفعلي ��ة
عل ��ى �أر� ��ض الواق ��ع ف ��ي عه ��د المحافظ
اال�سبق نوفل العاك ��وب ،الذي حكم عليه

في �شب ��اط الما�ضي بال�سج ��ن � 5سنوات
بق�ضايا ف�ساد.
كم ��ا كان بي ��ان للق�ض ��اء ،ق ��د اك ��د حينه ��ا
"ا�ستمرار التحقيق مع العاكوب في �أكثر
من  15ق�ضية تحقيقية �أخرى".
لجنة عليا
وك�ش ��ف م�ص ��در حكوم ��ي ،الثالث ��اء،
ع ��ن توجي ��ه رئي� ��س ال ��وزراء ،م�صطفى
الكاظم ��ي ،بت�شكيل اللجن ��ة العليا لإعمار
مدينة المو�صل.
وقال الم�صدر ف ��ي ت�صريح نقلته الوكالة
الر�سمي ��ة� ،إن "الكاظم ��ي وج ��ه بت�شكيل
اللجنة العلي ��ا لإعمار مدين ��ة المو�صل"،
مبين� � ًا �أن ��ه "جاء ف ��ي الأم ��ر الديواني �أن
اللجن ��ة المذك ��ورة �ستبد�أ عمله ��ا برئا�سة
الكاظم ��ي ،وع�ضوي ��ة وزراء؛ المالي ��ة،
والتخطي ��ط ،والإعم ��ار والإ�س ��كان
والبلديات ،ومدير مكتب رئي�س الوزراء،
والأمي ��ن الع ��ام لمجل�س ال ��وزراء ،ف�ضال
عن رئي� ��س الهي� ��أة الوطني ��ة لال�ستثمار،
ورئي� ��س �صندوق �إعادة �إعم ��ار المناطق
المحررة ومحافظ نينوى".
ويقول ق�صي ال�شبكي ،النائب عن نينوى
ان "ه ��ذه التط ��ورات ج ��اءت بع ��د زيارة
البابا االخيرة الى العراق".
وكان محاف ��ظ نين ��وى نج ��م الجب ��وري،
قال ف ��ي وق ��ت �ساب ��ق ان باب ��ا الفاتيكان
فرن�سي� ��س وع ��د بدع ��م مل ��ف اعم ��ار
المو�ص ��ل .و�سلط ��ت زيارة الباب ��ا ال�شهر
الما�ض ��ي ال ��ى المو�ص ��ل ،ال�ض ��وء م ��رة
اخرى على الدمار الذي حل بالمدينة.
وا�ضاف ال�شبك ��ي" :ام ��وال الميزانية ال
تكف ��ي بالع ��ادة للم�شاري ��ع العادي ��ة ،لكن
ت�شكي ��ل لجنة علي ��ا برئا�س ��ة الكاظمي قد
تعن ��ي ان هناك ام ��واال قادمة من الخارج
العادة اعمار المو�صل".

ب�سبب خالف على من�صب مدير عام
وا�سط تطلب �إعادة ملف الرتبية �إىل الوزارة

�أعلن��ت القوات الأمني��ة� ،أم���س الأربعاء ،احب��اط هجوم معد ال�سته��داف �أحد
الأرتال التابعة للتحالف الدويل بني حمافظتني و�سط العراق ،يف �أول �إعالن من
نوع��ه .وقالت خلية الإعالم الأمني يف بيان تلقت��ه (املدى) �إن القوات الأمنية
متكنت من خ�لال تكثيف اجلهود امليداني��ة والعمل اال�ستخب��اري امل�ستمر ،من
تفكيك عبوة نا�سفة �صب��اح (االربعاء) كانت معدة للتفجري وا�ستهداف �إحدى
االرتال التابعة للتحالف.
 بغداد /المدى
و�أو�ضح ��ت الخلي ��ة� ،أن العب ��وة الت ��ي
ت ��م تفكيكه ��ا مع ��دة ال�س ��تهداف �أح ��د
الأرت ��ال عل ��ى الطري ��ق الراب ��ط بي ��ن
محافظت ��ي الديواني ��ة وباب ��ل و�س ��ط
البالد� ،ض ��من قاطع م�س� ��ؤولية �ش ��رطة
محافظة الديوانية ،م�ؤكدة �إحباط هذه
المحاولة دون حادث يذكر.
ول ��م ي�ص ��در ع ��ن ق ��وات التحال ��ف �أو
ال�سلطات العراقية �أي تعقيب ر�سمي.
وتتعر� ��ض �أرت ��ال التحال ��ف الدول ��ي
الت ��ي تنقل م ��واد لوج�ستي ��ة ومعدات،
ف ��ي محافظات و�س ��ط وجنوبي العراق
والعا�صم ��ة ،لهجم ��ات بعب ��وات نا�سفة
ب�ش ��كل م�ستم ��ر ت�سف ��ر عنه ��ا �ضحاي ��ا
عراقيي ��ن يعمل ��ون ب�صف ��ة �سائ ��ق
لل�شاحنات.
وبين الحين والآخ ��ر ،تتعر�ض الأرتال

التابع ��ة للتحال ��ف الدول ��ي ف ��ي بغ ��داد
والمحافظ ��ات �إل ��ى هجم ��ات بعب ��وات
نا�سفة .ونقلت (المدى) عن م�صادر في
عدد �سابق قولهم :يق ��ف وراء �شعارات
"المقاوم ��ة" ف ��ي ا�سته ��داف الم�صالح
الأجنبي ��ة و�أرت ��ال الدع ��م اللوج�ست ��ي
تناف� ��س ح ��اد بي ��ن �أح ��زاب عل ��ى عقود
ت�أمين تلك القوات.
وقالوا �أي�ضا ان ف�صائل م�سلحة تحاول
من خالل اال�ستعرا�ض ��ات في ال�شوارع
او ال�سيطرة على بل ��دات كاملة ،ار�سال
ر�سائ ��ل ال ��ى جه ��ات غربي ��ة ب�ض ��رورة
التفاو� ��ض معه ��ا لأنها "�صاحب ��ة القوة
على الأر�ض".
الحكوم ��ة بدوره ��ا تجاهل ��ت ع�ش ��رات
الحوادث التي ا�ستهدفت �شاحنات تنقل
مع ��دات للقوات االجنبية ،ولم تعلن عن
حدوثه ��ا غي ��ر م ��رات قليل ��ة دون �سبب
وا�ض ��ح .ومنذ حزي ��ران  2020و�سعت

ف�صائ ��ل �شيعية با�سم ��اء متعددة تطرح
نف�سه ��ا كجماع ��ات "مقاوم ��ة" عمله ��ا
با�سته ��داف ارت ��ال الدع ��م اللوج�ست ��ي
للقوات االميركية على الطرق ال�سريعة.
ونف ��ذت تل ��ك الف�صائل هجم ��ات بمعدل
 10الى  15هجوم ��ا في ال�شهر الواحد،
ث ��م ت�صاع ��د بعد ذل ��ك العدد لي�ص ��ل �إلى
اكثر م ��ن  20هجوم ��ا �شهري ��ا ،بح�سب
الم�ص ��ادر ذاته ��ا .وف ��ي �سي ��اق �آخ ��ر،
�أك ��د المتح ��دث با�س ��م القائ ��د الع ��ام
للق ��وات الم�سلحة يحي ��ى ر�سول� ،أم�س
االربعاء ،القاء القب� ��ض على  6متهمين
ب� �ـ "االره ��اب" ف ��ي مناط ��ق متفرقة من
البالد.
وقال ر�س ��ول في بيان ،تلق ��ت (المدى)
ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن ��ه "ح�س ��ب توجيه ��ات
القائ ��د العام للق ��وات الم�سلح ��ة ،تمكن
جه ��از ُمكافح ��ة الإره ��اب م ��ن تنفي ��ذ
�سل�سل ��ة دقيقة م ��ن الواجب ��ات النوعية

قوة �أمنية �شمال بغداد

الت ��ي تكلل ��ت بالنج ��اح من خ�ل�ال �إلقاء
القب� ��ض عل ��ى ع ��دد م ��ن المطلوبين في
مناطق ُمختلفة من البالد".
و�أ�ض ��اف �أنه "تم القاء القب�ض على �أحد
عنا�ص ��ر داعـ� ��ش ف ��ي منطق ��ة الحبانية
 الأنب ��ار ،وبالتن�سي ��ق م ��ع �أ�ساي� ��شال�سليمانية القى ابطال الجهاز
ُمحافظة ُ
القب� ��ض عل ��ى �إرهابيي ��ن (اثني ��ن) كانا
ين�شطان �ضم ��ن مف ��ارز �إرهابية خطرة
�أحدهما كان هاربا من �سجن �أبو غريب
في العام (.")٢٠١٣
وتاب ��ع� ،أن "ه ��ذه الت�شكي�ل�ات البطل ��ة
تمكن ��ت �أي�ضا من �إلقاء القب�ض على ()٣
من بقايا داعـ�ش �أثنين منهم في ب�ساتين
�شمال ��ي بغ ��داد والآخ ��ر ف ��ي غربيه ��ا"،
مبين ��ا �أن "ع ��دد الذي ��ن �أُلق ��ي القب� ��ض
عليهم و�صل �إلى (� )٦إرهابيين".
وف ��ي �سي ��اق مت�ص ��ل ،تمكن ��ت الأجهزة
الأمني ��ة ،ام� ��س الأربع ��اء ،م ��ن اعتقال
اثنين من �أخطر الإرهابيين في محافظة
كركوك �شمالي العراق.
وقال ��ت خلي ��ة اال�ستخبارات ،ف ��ي بيان
تلقت ��ه (الم ��دى)" :بجه ��ود ا�ستثنائي ��ة
ومعلوم ��ات دقيق ��ة ،تمكن �أبط ��ال خلية
اال�ستخب ��ارات ومكافح ��ة الإره ��اب في
مديري ��ة اال�ستخب ��ارات الع�سكرية ،من
�إلق ��اء القب�ض عل ��ى �إرهابيين اثنين في
قاطع عمليات كركوك �شمالي البالد".
و�أ�ضاف ��ت الخلي ��ة� ،أن الإرهابيي ��ن
اعترف ��ا بالقي ��ام بع ��دد م ��ن العملي ��ات
الإرهابية ،وتجهي ��ز الإرهابيين بالدعم
اللوج�ست ��ي ،والأ�سلح ��ة ،والغ ��ذاء
و�إي�صاله ��ا �إلى الم�ضاف ��ات ،وتزويدهم
بالمعلومات عن الق ��وات الأمنية لتنفيذ
عمليات �إرهابية".
و�أك ��دت �أن "ه ��ذا الواج ��ب يع ��د م ��ن
�ضم ��ن الواجب ��ات الناجح ��ة لرج ��ال
اال�ستخبارات الع�سكرية".
و�أعل ��ن العراق ،في كانون الأول 2017
تحرير كامل �أرا�ضي ��ه من قب�ضة تنظيم
داع�ش ،بعد نحو ثالث �سنوات ون�صف
ال�سن ��ة م ��ن المواجه ��ات م ��ع التنظي ��م
الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البالد.

 وا�سط /جبار بچاي
ف ��ي خط ��وة غي ��ر م�سبوق ��ة �أعلن ��ت
حكوم ��ة وا�س ��ط المحلي ��ة تخليها عن
ملف التربية.
وت�سبب ��ت ال�صراع ��ات والتقاطع ��ات
بتقدي ��م المحافظ ��ة طلب ��ا ال ��ى رئي�س
ال ��وزراء بف ��ك ارتب ��اط التربي ��ة ع ��ن
المحافظة و�إرجاعها الى الوزارة.
وت�ضمنت ه ��ذه الخطوة دع ��وة هيئة
النزاه ��ة ولجن ��ة التربي ��ة البرلماني ��ة
لفت ��ح ملف تربية وا�سط ب ��كل �شفافية
وت�شكي ��ل فري ��ق اتح ��ادي يتول ��ى
النظ ��ر بكافة الملفات الت ��ي �سبق و�أن
�شخ�صتها المحافظة.
مقاب ��ل ذل ��ك رحبت الك ��وادر التربوية
بالق ��رار وعدت ��ه خط ��وة باالتج ��اه
ال�صحي ��ح ،معتب ��رة �أن الحكوم ��ات
المحلي ��ة ف ��ي المحافظات �سع ��ت الى
تقوي� ��ض دور التربي ��ة و�أرادت فر�ض
�سطوته ��ا عليه ��ا الأم ��ر ال ��ذي خل ��ق
ارب ��اك ًا وا�ضح� � ًا ف ��ي قط ��اع التربي ��ة
بعم ��وم المحافظ ��ات .وا�ستعر� ��ض
محافظ وا�س ��ط محمد جميل المياحي
ع ��دة نق ��اط ب�ش� ��أن طبيع ��ة الخالفات
وال�صراعات الحا�صلة بين المحافظة
والوزارة حول ال�صالحيات واالحقية
فيها .وج ��اء في ا�ستعرا�ض المحافظ،
ح�صل ��ت (الم ��دى) عل ��ى ن�سخ ��ة منه،
�إنه " منذ �أ�شه ��ر ونحن نعي�ش �صراعا
وتقاطع ��ا بي ��ن المحافظ ��ة وال ��وزارة
وتنازع ��ا حول ال�صالحي ��ات انحدرت
لت�ص ��ل لأم ��ور �شخ�صي ��ة انعك�س ��ت
�سلب� � ًا على ا�ستق ��رار المديرية وعموم
المحافظ ��ة وبذلك ال بد م ��ن عدم �إبقاء
االم ��ور عل ��ى ماه ��ي علي ��ه و�ض ��ورة
تو�ضيحه ��ا" .و�أ�ض ��اف البي ��ان" :بعد
�أن قدم مدير ع ��ام التربية ال�سيد منعم

�ص ��ادق عابدي وللم ��رة الثالثة طلبات
للإحال ��ة للتقاع ��د ،طل ��ب من ��ا ال�سي ��د
وزي ��ر التربي ��ة فت ��ح ب ��اب التر�شي ��ح
لموقع مدير عام تربية وا�سط ورفعنا
ثالث ��ة مر�شحي ��ن وبعده ��ا تراجع ��ت
الوزارة ع ��ن ذلك و�أ�ص ��رت على �إبقاء
المدي ��ر الع ��ام " .وتاب ��ع "من ��ذ �أ�شهر
ونحن نخاطب مكت ��ب رئي�س الوزراء
واالمان ��ة العام ��ة ب�ض ��رورة التدخ ��ل
وح�س ��م مو�ض ��وع مدي ��ر ع ��ام تربي ��ة
وا�سط ولم نجد ا�ستجابة وا�ضحة" .
وق ��ال المحافظ ف ��ي البي ��ان" :بعد �أن
ا�ستنفذن ��ا كل الط ��رق القانوني ��ة التي
�أردنا �إ�ص�ل�اح التربية فيه ��ا و�إبعادها
ع ��ن المحا�ص�ص ��ة التي تج ��ذرت فيها
وو�صل ��ت حت ��ى لإدارات المدار� ��س
ناهي ��ك ع ��ن االنهي ��ار الت ��ام اداري� � ًا
وتنظيمي� � ًا (وجدن ��ا) �أن قوة االحزاب
والمحا�ص�ص ��ة �أكب ��ر م ��ن الم�ساع ��ي
الت ��ي كن ��ا ومازلن ��ا نطم ��ح له ��ا ،ومن
�أج ��ل �إخ�ل�اء م�س�ؤوليتن ��ا االخالقي ��ة
م ��ن االنهي ��ار الحا�ص ��ل ف ��ي مديري ��ة
تربي ��ة وا�س ��ط نطل ��ب م ��ن ال�سي ��د
رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء ف ��ك ارتباط
التربية ع ��ن المحافظة وعلى الوزارة
تحم ��ل م�س�ؤوليته ��ا وادارة كاف ��ة
االمور المالي ��ة واالداري ��ة والخدمية
وبن ��اء المدار� ��س وابع ��اد التربية من
�سط ��وة االحزاب " .و�أ�ض ��اف" :ادعو
مج ��ددا هيئة النزاهة ولجن ��ة التربية
البرلماني ��ة لفت ��ح ملف تربي ��ة وا�سط
ب ��كل �شفافية وت�شكي ��ل فريق اتحادي
يتول ��ى فت ��ح كاف ��ة الملف ��ات الت ��ي
�شخ�صناها �سابقا ".
ف ��ي غ�ض ��ون ،ذل ��ك ر�أى ع ��دد م ��ن
المدر�سي ��ن والمعلمي ��ن �أن ه ��ذه
الخطوة جاءت باالتجاه ال�صحيح.
وق ��ال مدير متو�سط ��ة التحرير ح�سن

مدر�سة يف وا�سط
�شه ��د الع ��زاوي لـ(الم ��دى) �إن "اغلب
زمالئ ��ي المدر�سي ��ن وان ��ا م ��ن بينهم
يف�ضل ��ون اع ��ادة ارتب ��اط المديري ��ة
ب ��وزارة التربي ��ة بع ��د ان �شه ��دت
تجرب ��ة ف ��ك االرتب ��اط ف�ش�ل�ا كبي ��را
نتيج ��ة للتدخ�ل�ات ال�سيا�سي ��ة بعم ��ل
المديرية بل حتى في مفا�صل الأق�سام
وال�شع ��ب وكذل ��ك ادارات المدار� ��س
الت ��ي ا�صبح ��ت عر�ض ��ة للمزاي ��دات
بي ��ن الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة ".و�أ�ض ��اف:
"اعتق ��د ان اع ��ادة ارتب ��اط المديرية
بال ��وزارة �سيعي ��د هيبة المعل ��م التي
ا�ستبيح ��ت ف ��ي الآون ��ة االخي ��رة،
ناهيك ع ��ن االجتهادات ف ��ي القرارات
وال�ضغوط ��ات والإمالءات التي كانت
تفر� ��ض عل ��ى اي مدي ��ر ع ��ام يت�سن ��م
المن�صب ".واعتبر العزاوي "قرار فك
االرتباط عن وزارة التربية كان قرارا
مت�سرع ��ا وغي ��ر مدرو� ��س ،والواق ��ع
المري ��ر ال ��ذي ع�شن ��اه خ�ل�ال الفت ��رة
الما�ضية خير دليل على ذلك".
من جانبه قال علي ح�سين مدير �إحدى
المدار� ��س الثانوي ��ة ف ��ي المحافظ ��ة
لـ(الم ��دى) �إن "التربي ��ة ف ��ي جمي ��ع
المحافظات يج ��ب �أن يكون ارتباطها
بال ��وزارة فه ��ي �صاحب ��ة ال�ش� ��أن
والمعرف ��ة والدراي ��ة الكامل ��ة بقط ��اع
التربي ��ة الوا�س ��ع والمت�شع ��ب والذي
ي�ش ��كل �أعل ��ى ن�سبة في ع ��دد منت�سبيه
بالمقارنة مع الدوائر االخرى".
و�أ�ضاف "طالبن ��ا �سابقا ونطالب الآن
وفي الم�ستقب ��ل بفك ارتب ��اط التربية
ع ��ن المحافظ ��ة لأن التربي ��ة م�ؤ�س�سة
عريق ��ة تختلف عن الدوائ ��ر ال�صغيرة
مث ��ل العم ��ل وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة
وال�شباب والريا�ضية التي من الممكن
�إدارته ��ا ب�سهول ��ة من قب ��ل الحكومات
المحلية ".
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قفزة مريبة ب�أ�سعار مواد البناء� ..إحدى المواد
ارتفعت بنحو ال�ضعف!
 بغداد  /املدى
�أعلن ��ت وزارة التخطي ��ط� ،أم�س الأول
الثالثاء ،عن ارتفاع �أ�سعار مواد البناء
يف العراق ل�شه ��ر �شباط املا�ضي ،حيث
ارتف ��ع الطاب ��وق والإ�سمن ��ت بن�سب ��ة
 %16واحلدي ��د بن�سب ��ة %48
وال�شيلمان بن�سبة .20%
وقال اجلهاز املرك ��زي للإح�صاء التابع
لل ��وزارة �أن “ارتف ��اع �سع ��ر �ص ��رف
ال ��دوالر يف الأ�س ��واق املحلية �أدى اىل
رف ��ع �أ�سع ��ار امل ��واد الإن�شائي ��ة املحلية
وامل�ستوردة يف القطاع اخلا�ص بن�سب
متفاوتة عل ��ى م�ستوى املحافظات كافة
ما ع ��دا �إقلي ��م كورد�ستان” ،مبين� � ًا �أنه
“متت متابعة وت�سجيل  64مادة بناء
مت ت�سجيلها يف الأ�سواق املحلية ل�شهر
�شب ��اط املا�ض ��ي ومقارنته ��ا م ��ع �شه ��ر
ت�شري ��ن الثاين  2020ال ��ذي مت خالله
رفع �أ�سعار الدوالر”.
و�أ�ض ��اف �أن “مع ��دل �سع ��ر الطاب ��وق
العادي ل�شهر �شب ��اط املا�ضي بلغ 162
�ألف دينار ل ��كل  1000طابوقة م�سج ًال
ارتفاع ًا بلغ  %16عن معدل �سعر �شهر
ت�شرين الثاين  2020الذي كان قد بلغ
� 140أل ��ف دينار ل ��كل  1000طابوقة،
فيم ��ا بل ��غ �سع ��ر الطاب ��وق اجلمهوري
ل�شهر �شب ��اط املا�ض ��ي � 172ألف دينار
ل ��كل  1000طابوق ��ة م�سج�ل ً�ا ارتفاع ًا

بن�سب ��ة  %7ع ��ن مع ��دل �سع ��ر �شه ��ر
ت�شري ��ن الث ��اين  2020الذي بلغ 161
�ألف دينار لكل  1000طابوقة”.
و�أ�ض ��اف �إن “مع ��دل �سع ��ر الإ�سمن ��ت
العادي ل�شهر �شب ��اط املا�ضي بلغ 104
و�ألف ��ي دين ��ار للط ��ن الواح ��د م�سج�ل ً�ا
ارتفاع ًا بن�سب ��ة  %16عن معدل �سعر
�شهر ت�شرين الث ��اين  2020ب�سعر 90
�ألف دينار للطن الواحد ،فيما بلغ معدل

�سع ��ر الإ�سمن ��ت املق ��اوم ل�شه ��ر �شباط
� 127أل ��ف دينار للط ��ن الواحد م�سج ًال
ارتفاع ًا بن�سب ��ة  %13عن معدل �سعر
�شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين  2020ب�سع ��ر
� 112ألف دينار للطن الواحد”.
و�أ�ش ��ار اىل �أن “�أ�سع ��ار احلدي ��د ”
ال�شي� ��ش” م ��ن املن�ش� ��أ الأجنب ��ي ل�شهر
�شباط بلغت مليون� � ًا و� 155ألف دينار
للطن الواح ��د م�سج ًال ارتفاع� � ًا بن�سبة

 %48ع ��ن معدل �سعر �شه ��ر ت�شرين
الث ��اين  2020ب�سع ��ر � 779ألف دينار
للط ��ن الواح ��د  ،فيم ��ا بلغ مع ��دل �سعر
احلدي ��د” ال�شيلم ��ان” ل�شه ��ر �شب ��اط
� )18( 2021أل ��ف دين ��ار للم�ت�ر
الواحد م�سج�ل ً�ا ارتفاع ًا بن�سبة %20
ع ��ن مع ��دل �سعر �شه ��ر ت�شري ��ن الثاين
 2020ال ��ذي بل ��غ (� )15أل ��ف دين ��ار
للمرت الواحد”.

(�شركة م�صايف ال�شمال  /م�صفى ال�صمود – �إعالن مناق�صة عامة حملية)
تعلن ش��ركة مصافي الشمال (مصفى الصمود) احدى تش��كيالت وزارة النفط عن إعالن (مناقصة
عام��ة محلية) وحس��ب التفاصي��ل املبينة في اجل��دول ادناه وج��دول الكميات واملواصف��ات الفنية
واملناش��ئ .فعلى الراغبني باالشتراك من الش��ركات املتخصصة ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية
املذكورة في ادناه مراجعة مقر ش��ركتنا في بيجي – مصفى الصمود  ،اعتبارا ً من تاريخ نش��ر اإلعالن
الس��تالم نسخة من جدول املواصفات والكميات ووثائق املناقصة مقابل مبلغ قدره ( )100.000فقط
مائة ألف دينار عراقي غير قابلة للرد إال في حال الغاء املناقصة أو تغيير أسلوب تنفيذها على ان يتم
تس��ليم العطاء بظرف مغلق في أو قبل الس��اعة الواحدة ظهرا ً ليوم االثنني املوافق  2021/5/3وفي
حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس��مية أو حظرا ً للتجوال من قبل اجلهات الرس��مية فيكون تاريخ
الغلق في أول يوم دوام رس��مي يلي تاريخ العطلة أو احلظر ويتحمل من حتال بعهدته املناقصة أجور
نشر اإلعالن والرس��وم القانونية ،علما ً أنه سيتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابة على االستفسارات في
متام الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء املوافق  2021/4/27في نفس مكان القطع.
ت

رقم
املناق�صة

مو�ضوع املناق�صة

عدد مرات
الإعالن

الكلفة
التخمينية

مدة
التنفيذ

تأهيل منظومة
سيطرة متكاملة
()800.000.000
2021/27
للخزانات النفطية
للمرة األولى ثمامنائة مليون /180يوم
 1احتياطي
في ضخ وخزن
دينار عراقي
التوسعات
مصفى صالح الدين
2-1

الهوية
املطلوبة

مبلغ
الت�أمينات
الأولية

هوية شركة
()16.000.000
كهربائية/
ستة عشر
ميكانيكية
مليون دينار
نافذة لعام
عراقي
2021

�أو ً
ال :امل�ستم�سكات املطلوب ارفاقها مع العطاء:
 -1هوية الش��ركة (كهربائية – ميكانيكية نافذة لعام  2021مع ارفاق (ش��هادة تأس��يس – إجازة ممارس��ة
مهنة – عقد التأسيس – النظام الداخلي للشركة).
 -2التأمينات األولية حس��ب املبلغ املبني في اجلدول أعاله على شكل صك مصدق ممغنط أو خطاب ضمان
ص��ادر من مصرف حكومي أو مص��رف أهلي معتمد من قبل البنك املركزي العراقي ألمر ش��ركة مصافي
الش��مال على أال يكون ضم��ن املصارف احملظور التعامل معه��ا واملبينة في القائم��ة املرفقة ضمن وثائق
املناقصة ويتم مصادرة التأمينات عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب اإلحالة أو عند سحب
مقدم العطاء لعطائه خالل فترة نفاذه وبعد غلق املناقصة أو رفض التصحيح على اخطاءه احلسابية في
العطاء وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية.
 -3جل��ب كتاب عدم ممانعة من االش��تراك باملناقصة صادر من الهيئة العام��ة للضرائب نافذة لعام 2021
(تصوير ملون) باسم الشركة مقدمة العطاء (حصراً) مع هوية ضريبية.
 -4اعمال مماثلة بالتنفيذ على ان يتم تقدمي العطاء مع املستمسكات أعاله (بظرف مغلق).
 -5وصل شراء وثائق املناقصة (األصلي).
 -6تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية أو عدم شموله باجراءات احلجب.
ثاني ًا :تعترب ال�شروط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءاً ال يتجز�أ من العقد:

 -1يتم توقيع العقد بعد اإلحالة من قبل املدير املفوض.
 -2يك��ون التنفيذ حس��ب م��ا محدد من كميات ومواصفات ومناش��ئ وش��روط في ج��دول املواصفات أو
الكميات.
 -3يعتبر العطاء نافذ ملدة ( )120يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل أي حتفظ يرد على فترة نفاذية العطاء.
 -4شركتنا غير ملزمة بقبول أوطأ األسعار.
 -5يكون التس��عير بالدينار العراقي حصرا ً ويتم تثبيت األس��عار رقما ً وكتابة (طباعة الكترونية أو باملداد)
على جدول الكميات املرفقة طي هذه املناقصة خالية من احلك والشطب وختمها ومصادقتها على جميع
الصفحات ويعول على السعر املدون كتابة في حالة اختالفه مع السعر املدون رقما ً كما يعول على سعر
الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.

 -6ال يجوز ملقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق املناقصة أو اجراء تعديل عليها.
 -7ال يجوز ملنتس��بي دوائر الدولة والقطاع العام االش��تراك في املناقصة بصورة مباش��رة أو غير مباش��رة
ويتحمل اخملالف التبعات القانونية.
 -8ال يجوز للمدير املفوض في اكثر من شركة تقدمي أكثر من عطاء واحد في املناقصة الواحدة.
 -9تقدمي احلسابات اخلتامية للسنتني األخيرتني كحد ادنى.
 -10ال يج��وز مطلق��ا ً بيع العقد أو التنازل عنه إلى ش��خص آخ��ر وفي حالة ثبوت ذلك يع��د ناكال ً وتتخذ
اإلجراءات القانونية بحقه.
 -11يتحمل من حتال بعهدته املناقصة كافة الضرائب والرسوم املفروضة مبوجب القوانني النافذة.
 -12العقد خاضع للضريبة وكافة الرسوم القانونية وقانون حتصيل الديون احلكومية رقم  56لسنة 1977
والقوانني العراقية النافذة.
 -13يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم  2لسنة  2014املعدلة والضوابط امللحقة بها
املعدلة والوثائق القياسية والشروط العامة ملقاوالت الهندسة الكهربائية وامليكانيكية.
 -14يلت��زم من حتال بعهدته املناقصة تقدمي كفالة حس��ن التنفيذ بنس��بة ( )%5من مبلغ اإلحالة تغطي
كامل مدة العقد وفترة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد على شكل خطاب ضمان صادر من مصرف
حكومي أو مصرف أهلي معتمد لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي ألمر ش��ركة مصافي الش��مال
(ش.ع).
 -15على املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وأرقام هواتفه والبريد االلكتروني وبشكل دقيق وواضح.
 -16يعتبر مبلغ اإلحالة قطعيا ً وال يجوز التفاوض عليه.
 -17املفاضل��ة واالحالة س��تكون وفق تعليم��ات تنفيذ العق��ود احلكومية رقم ( )2لس��نة  2014املعدلة
والوثائ��ق القياس��ية ومعايير التأهي��ل املرفقة طيا ً والتي يج��ب ختمها وتقدميها م��ع وثائق املناقصة مع
مراعاة االس��تثناء املمنوح لش��ركتنا بخصوص قبول العطاء الذي يقل بنسبة اكثر من ( )%20عن الكلفة
التخميني��ة إذا كان��ت العطاءات مقبولة من الناحية الفنية حس��ب قرار اجمللس ال��وزاري للطاقة رقم ()1
لسنة .2019
 -18لشركتنا احلق في متديد موعد غلق املناقصة أو الغاءها في أي مرحلة من مراحلها دون حتمل أي تبعات
مالية أو قانونية.
 -19يتم صرف املستحقات للشركة احملال بعهدتها املناقصة على حساب ( )I BANحسب نظام املدفوعات
العراقي.
 -20يلتزم املتقدم بكافة الشروط املطلوبة باإلعالن.
 -21للجنة دراسة وحتليل العطاءات اهمال أي عطاء في حالة وجود أخطاء في األسعار أو حك أو شطب أو
تصحيح أو تعديل حتى وان كان املتقدم أوطأ العطاءات.
 -22يكون القطع واالشتراك باملناقصة في كافة أيام األسبوع (أيام الدوام الرسمي) من الساعة التاسعة
صباحا ً ولغاية الساعة الواحدة ظهرا ً واعتبارا ً من تاريخ نشر االعالن.
 -23بإمكان كافة املشتركني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات في متام الساعة التاسعة
صباحا ً من يوم الثالثاء املوافق  2021/5/4في مقر شركتنا في بيجي  -مصفى الصمود.
 -24ال تصرف املستحقات النهائية إال بعد تقدمي براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب.
 -25تدفع املس��تحقات بعد التجهيز بالكامل على ش��كل ذرعات ومطابقتها من قبل ش��ركتنا حس��ب
املواصفات والكميات الواردة بجدول الكميات.
 -26ال��زام ش��ركات القطاع اخملتلط بتق��دمي التأمينات األولية اس��تنادا ً إلى كت��اب وزارة التخطيط  /دائرة
العقود احلكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب املرقم ع  19006 /7 /في . 2019/8/6
 -27لالطالع على الش��روط اخلاصة بالتقدمي وجدول املواصفات اخلاص باملناقصة أعاله ميكن تصفح موقع
شركتنا على الشبكة العاملية (.)/https://nrc.oil.gov.iq
 -28يجب االطالع على الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها.
 -29لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني(.)nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq
و .قا�سم عبد الرحمن ح�سني
املدير العام
رئي�س جمل�س الإدارة
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�شاهد المن�صور يك�شف عن حقه المغدور ..عقيل عطرة:
ِ

معالي الكلمة

الديمقراطية ال ت�صلح في الريا�ضة ..ولجنةاالنتخاب مار�ست الترغيب والتهديد!

 عمـار �سـاطع

ماذا بعد؟

 القا�ض��ي ل��م يط��رد الجمعي��ة بتهم��ة الت�آم��ر  ..والوزي��ر (الالع��ب) يتعاط��ف م��ع زمالئ��ه!
ّ
ومر�ش��ح ب�ش��هادة عب��ر الق��ارات ل��م يجت��ز الإعدادي��ة!
المتورطي��ن ..
 البرلماني��ة �أ�ص��درت �أخط��ر بي��ان النق��اذ
ّ
بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أك ��د خب�ي�ر ريا�ض ��ة رف ��ع الأثق ��ال ،احلكم
الدويل عقيل عط ��رةّ � ،أن مافيا االنتخابات
يف الريا�ض ��ة لن ي�س ��محوا بع ��ودة بع�ض
ّ
املر�ش ��حني النزيهني والأكفاء واملُخل�صني
خلدم ��ة بلدهم ،فم�ص�ي�رهم الإق�ص ��اء قبل
دخوله ��م م�ؤمت ��ر االق�ت�راع ،ودع ��ا �أجهزة
ال�س ��لطة الرقابي ��ة والق�ض ��ائية والأمني ��ة
ُ
لإجراء حتقيق �شامل مع جميع االحتادات
الريا�ض ��ية للقب� ��ض عل ��ى الفا�س ��دين
واملرت�ش�ي�ن واملزوّ ري ��ن واملتاجري ��ن
مب�ص ��لحة الريا�ض ��ة من �أجل حما�سبتهم،
وطالب احلكومة ب�إ�صدار قرار جديد يح ُّل
َ
املكت ��ب التنفي ��ذي املُنتخ ��ب لعدم �ش ��رعية
نتائ ��ج م�ؤمت ��ره ويُ�ش� � ّكل جلنة خما�س ��ية
ُتدي ��ر العمل مل ��دة عام واحد جت ��ري بعده
انتخاب ��ات مُت�سل�س ��لة تبد�أ م ��ن الأندية ثم
االحتادات وتنتهي بالأوملبية".
و�أ�ض ��اف عطرة يف حديث لـ(املدى) مُدعم
باحلقائ ��ق ":نتيج ��ة �إحل ��اح �شخ�ص ��يات
ريا�ض ��ية ب ��ارزة ب�ض ��رورة تر�ش ��يحي
النتخاب ��ات اللجنة الأوملبي ��ة ،وعدم ترك
املواق ��ع مل ��ن حتيط بهم ُ�ش ��بهات الف�س ��اد،
ق ّررتُ الرت�ش ��يح عرب نافذة ال�شخ�ص ��يات
املم ّي ��زة ،وم ��ع �إمي ��اين ب� ��أن حظوظ ��ي
معدومة و�س ��ط ه ��ذا التكالُب املُريب حول
املواق ��ع ،حت ّركتُ مب ��ا �أمتلك م ��ن عالقات
متوازن ��ة م ��ع �أع�ض ��اء اجلمعي ��ة العام ��ة،
لك ّن ��ي ُ�ص ��دمتُ ب� ��أن حتالُ َف ��ي املُ ّ
ر�ش � َ�ح نْي
رع ��د حم ��ودي ود.طال ��ب في�ص ��ل مُتف ��ق
عليهما مُ�س ��بق ًا ،ومت �أداء ال َق َ�سم على منح
الأ�ص ��وات اليهما ،ثم الرتاجع عنه الحق ًا،
فوجدتُ من الأن�س ��ب �أن �أعلن ان�س ��حابي
ك ��وين ال �أ�ش ��ارك يف انتخاب ��ات ت�ش�ت�رط
علي �أن �أ�ؤدّي طقو�س ��ها اجلديدة الغريبة
ّ
أمنح �ص ��وتي
بال َق َ�س ��م عل ��ى كت ��اب الل ��ه ل َ
لف�ل�ان! انا رج ��ل م�س � ّ
�تقل و�ص ��وتي ُحر،
أق�س َم حتى
ولو م�ض ��يتُ يف تر�ش ��يحي لن � ِ
ل ��و غدروا حقي وج ��اءت نتيجتي يف عدد
اال�صوات ِ�صفر ًا".
المغامرة

و�أو�ض ��ح ":جرى ان�س ��حابي من امل�ؤمتر
االنتخاب ��ي بع ��د ح�ض ��وري اىل فن ��دق
املن�صور ميليا ،و ُب ّلغتُ من د.طالب في�صل
�أن ��ه ال م ��كان يل يف قائم ��ة الفائزين كون
املو�ض ��وع حم�سوم �سلف ًا بعد االتفاق على
ا�س ��ماء بعينه ��ا ،وطل ��ب مني االن�س ��حاب
باحل ��ال م ��ع �أن حديث ��ه يل بُعي ��د تقدميي
ا�س ��تمارة الرت�ش ��يح خمتل ��ف ك ّلي� � ًا حيث
�أ�ش ��اد ب�س�ي�رتي وم ��ا ح ّققت ��ه للريا�ض ��ة
ومت ّنى يل ّ
حظ� � ًا وافر ًا ،وه ��ذا واقع لعبة

واحدة ومل يح�ضروا ،ثم �سمحوا ّ
ملر�شحة
�أن ت�شارك يف االنتخابات عرب �أونالين يف
�أغ ��رب قرارات العم ��ل الأوملبي ،وال ندري
كيف �ست�شارك ّ
املر�ش ��حة لو عقد التنفيذي
اجتماع ًا هل ت�صوّ ت على قراراته عن بُعد؟
وا�س ��تطرد ":كما �أن القا�ض ��ي ت�س ��اهل مع
�أع�ض ��اء اجلمعية العامة ،ومل يطردهم من
القاعة عندم ��ا تعادل ثالثة مر�ش ��حني عرب
ناف ��ذة اخل�ب�راء بثالثة ع�ش ��ر �ص ��وت ًا لكل
ّ
مر�ش ��ح �إذ طل ��ب الأع�ض ��اء منحهم فر�ص ��ة
لإقناع �أحدهم على االن�سحاب! كيف �سمح
القا�ضي بذلك ومل يوجّ ه لهم تهمة الت�آمر؟!
�أية مهزلة انتخاب ه ��ذه ووفق ًا لأي قانون
مت �إبع ��اد �أثنني من ّ
املر�ش ��حني ع ��ن تكملة
ال�س ��باق االنتخابي كونهم ��ا تعادال خم�س
م ّرات بد ًال من �إجراء القرعة بينهما؟!"
خبرة الوزير

االنتخاب ��ات الت ��ي ال ت�ؤ َم ��نْ املغام ��رة يف
كوالي�سها!
ولف ��ت اىل �أن ��ه ":ميك ��ن ت�س ��مية ال ُكت ��ل
املُتف ��ق عليه ��ا ب� �ـ "املُنافِقة" ك ��ون اجلميع
يعلم �أنه يف انتخابات  14ت�ش ��رين الثاين
عام 2020عديد الأ�س ��ماء �أ�ش ��هرتْ الوالء
ّ
للمر�ش ��ح ف�ل�ان ودافعت عنه
�أم ��ام التلفاز
بق ��وّ ة ،وهذه امل ّرة حتوّ ل ��ت اىل ع ّالن ومل
تكت � ِ�ف بدعمه ،بل راحت تكي ��ل االتهامات
اىل الأول كونه مل يخدم الريا�ض ��ة ،فكيف
مت دعم ��هِ �س ��ابق ًا؟ واملفارقة املُ�ض � ِ�حكة �أن
فالن ًا وعالن� � ًا كانا يف حتالف واحد!! لهذا
ال �أمل وراء �إ�ص�ل�اح الأوملبي ��ة طاملا هناك
من يفتقد املبادئ وهمّه الكرا�سي ،ويعمل
مل�صلحة الأ�شخا�ص لي�س �إال".

ون ّب ��ه عط ��رة اىل �أن ":م�س� ��ؤولية وزي ��ر
الريا�ض ��ة كب�ي�رة يف الدف ��اع ع ��ن نزاه ��ة
االنتخاب ��ات يف �أي م� ّؤ�س�س ��ة كون ��ه راعي
الريا�ض ��ة الأول ،لك ��ن يف احلالة العراقية
ث ُب ��تَ ع ��دم �ص�ل�اح الالعب ال ��دويل يف �أي
لعبة ليكون وزير ًا للريا�ض ��ة ال�سيما �إذا مل
تكن لديه خربة �إدارية و�سيا�س ��ية مُ�سبقة،
فتغلُ ��ب علي ��ه العاطف ��ة عن ��د اتخ ��اذه �أي
قرار م�ص�ي�ري ينح ��از دون �إرادته لزميله
امل�س� ��ؤول عن م�ؤ�س�س ��ة �أخ ��رى كونه كان
مع ��ه يف الن ��ادي �أو املنتخب ،وه ��ذا الأمر
مف�ض ��وح ال ميكن �أن تف ّنده مُكابرة الوزير
وتظاهره باحلياد واحلزم".

بيان برلماني!

ونا�ش ��د عط ��رة جلنة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة
الربملاني ��ة �":آم ��ل م ��ن اللجن ��ة مراجع ��ة
بيانه ��ا الر�س ��مي اخلطري ال ��ذي �أ ّكدت فيه
ال�س ��ماح ل�ش ��اغلي املنا�ص ��ب احلالي ��ة يف
الأندي ��ة واالحت ��ادات البق ��اء يف مواقعهم
دورت�ي�ن �أي ثم ��اين �س ��نوات اعتب ��ار ًا
م ��ن تاري ��خ �ص ��دور القانون ،وف ��ات على
اللجنة ت�ض ��مني عبارة ب�أث ��ر رجعي لإنهاء
حُ قب ��ة مُظلمة م ّرت على الريا�ض ��ة بوجود
مت�ش� �بّثني باملنا�ص ��ب ،ومنه ��م م ��ن تو ّرط
يف �ش ��بهات ف�س ��اد تزوي ��ر و�س ��رقة وهدر
�أموال عامة و�أ�سا َء ل�سمعة البلد يف ق�ضايا
مخُ ّلة بال�ش ��رف ،و�إال كيف ت�س ��مح اللجنة
الربملاني ��ة متديد بقاء ر�ؤ�س ��اء االحتادات
ف�ساد ال�ضمائر
والأندي ��ة دورت�ي�ن وهن ��اك م ��ن يعمل يف
و�أ�ش ��ار اىل �أن ":الدميقراطي ��ة ال ت�ص ��لح االحتاد والنادي من مطل ��ع الألفية الثالثة
يف الريا�ض ��ة الت ��ي ك�ش ��فت م�ؤمت ��رات الأول من كانون الثاين عام ."!2001
اللجن ��ة الأوملبي ��ة �أع ��وام  2004و2009
�أين هيئة النزاهة؟
و 2014و( 2019و )2020املُبط َلت�ي�ن
ق�ض ��ائي ًا ،و� 2021أنها عبارة عن توافقات وك�ش ��ف �أن ":الهيئ ��ة امل�ش ��رفة عل ��ى
�أف�س ��دت �ض ��مائر البع� ��ض الذي ��ن ّ
ف�ض ��لوا انتخابات املكتب التنفي ��ذي مل تبذل جهد ًا
دعم �أ�ش ��خا�ص غري م�ؤهلني لقيادة املكتب واف ��ر ًا لتدقيق �ش ��هادات الدرا�س ��ة لبع�ض
ّ
املر�ش ��حني ،فمنه ��م م ��ن فاز مبقعد ع�ض ��و
التنفيذي يف �أكرث م ��ن دورة بداللة مل ّفات
�شبهات الف�ساد التي رفعها وزراء الريا�ضة تنفيذي ولدي ��ه �ش ��هادة البكالوريو�س من
ال�س ��ابقني اىل هيئ ��ة النزاه ��ة ،ومنها اىل خالل الدرا�س ��ة عن بُعد �أي ع�ب�ر القارات،
الق�ض ��اء ،وما حتدّث به بع�ض امل�ش ��اركني ومل ت�س�أله كيف اجتزتَ مرحلة الإعدادية؟
يف الت�صويت واملن�س ��حبني من �سلوكيات و�آخ ��ر رئي� ��س احت ��اد �أبلغوه قب ��ل دخوله
الرتغي ��ب والتهدي ��د ملافي ��ا االنتخاب ��ات قاعة االنتخاب ب�ش ��طب �أ�سمه لأنه مل يقدّم
واللت�ي�ن َتبرْ َ �أ منهم ��ا الدميقراطي ��ة احل ّقة كت ��اب �ص � ّ�حة �ص ��دور �ش ��هادتهِ الدرا�س ��ية
وا�ست�س ��لم للأمر ب�أنه مُبع ��د ،وبعد دقائق،
وامليثاق الأوملبي".

ا�س ��تدعي للهيئة املُ�ش ��رفة التي ت�ش ��اورت
يف �أم ��ره ،وقال ��ت ل ��ه ّ
تف�ض ��ل �أجل� ��س بني و�أختت ��م عقي ��ل عط ��رة حديث ��ه بالق ��ول
ّ
املر�ش ��حني فقد قبلنا م�ش ��اركتك! �أين هيئة �":أطال ��ب احلكوم ��ة العراقي ��ة بغربل ��ة
النزاهة ملا جرى يف انتخابات الأوملبية؟ م� ّؤ�س�س ��ات الريا�ض ��ة (�أندي ��ة واحتادات
و�أوملبية) من خ�ل�ال حملة تدقيق مل ّفاتها
خروق الم�ؤتمر
املالي ��ة والإداري ��ة من ��ذ ع ��ام  2003حتى
وعن �إج ��راءات امل�ؤمتر االنتخابي �أكد �أنه �ص ��دور قرار جمل� ��س ال ��وزراء  140يف
"�شهد خروق ًا كثرية ،و�أهمها املتعارف عليه ني�س ��ان ع ��ام  2019وال ��ذي مل يُع َم ��ل به
قبيل انعقاد امل�ؤمتر �أن تتم مفاحتة وزارة �أو �أهمِ � � َل متابعت ��هِ بع ��د مغ ��ادرة وزي ��ر
العدل من قبل اللجن ��ة الأوملبية �أو اللجنة الريا�ضة ال�سابق د�.أحمد ريا�ض من�صبه
الثالثية التي ُ�ش ّكلتْ لت�سيري �أعمالها ب�صدد مت ��وز ع ��ام ،2020و ُت�ص ��دِ َر ق ��رار جديد
تر�ش ��يح ُق�ض ��اة للإ�ش ��راف عل ��ى امل�ؤمتر ،ي ّ
ُنظ ��ف الو�س ��ط الريا�ض ��ي م ��ن عب ��ث
ح�ص ��نوا مواقعهم بدعم
وه ��ذا مل يح�ص ��ل ،ب ��ل اجتمع ��ت الثالثية البع� ��ض الذي ��ن ّ
مع االحتادات الريا�ض ��ية لتختار الق�ض ��اة هيئ ��ات عام ��ة ت�ش ��اركهم �س ��وء الإدارة
ال�س ��بعة ،فم ��ن �أي ��ن لالحتادات �ص�ل�احية ومتنحه ��م ا�ص ��واتها ليبق ��وا �أك�ث�ر م ��ن
تعيني ال ُق�ض ��اة؟ و�أي�ض ًا مت اعتماد تر�شيح خم�سة ع�ش ��ر عام ًا بال محُ ا�سبة ،و�أنتجت
كل من مل يح�ض ��ر اىل قاع ��ة االنتخاب ومل هكذا قي ��ادات ال ُتبايل لرتاجع الريا�ض ��ة
يقدّم خطاب ان�سحاب بتوقيعه وهذا قرار و�ضياع قواعدها الأ�سا�سية ،وتقه ُقر قيم
غريب ،فهناك من خوّ ل عبدالكرمي جا�س ��م التعام ��ل مع االنتخابات وتباط�ؤ محُ اربة
الب�ص ��ري للتوقيع بالإنابة عن ��ه يف قائمة الفا�سدين بالتطهري ال التوثري!
حملة الحكومة

�سلة النفط ت�صطدم بزاخو في افتتاح الجولة الثالثة
بغداد  /املدى
ي�ص ��طدم فري ��ق النفط لكرة ال�س ��لة حامل
لق ��ب ن�س ��خة  2019يف ال�س ��اعة الثالث ��ة
ع�ص ��ر الي ��وم اخلمي� ��س مب�ض ��يفه فري ��ق
زاخو لكرة ال�س ��لة الثامن �صاحب النقاط
 13عل ��ى قاع ��ة الأخ�ي�ر املُغلق ��ة للألع ��اب
الريا�ض ��ية يف حمافظ ��ة ده ��وك ب�إقلي ��م
كرد�س ��تان يف افتت ��اح اجلول ��ة الثالثة من
املرحل ��ة الثاني ��ة ل ��دوري ال�س ��لة املمت ��از

باملو�س ��م  2021-2020ال ��ذي ُيق ��ام وفق ًا
لإج ��راءات احرتازي ��ة �ص � ّ�حية ووقائي ��ة
م�ش� �دّدة تنفي ��ذ ًا للربوتوك ��ول الط ّب ��ي
ال�ش ��امل املو�ضوع من قبل وزارة ال�شباب
والريا�ض ��ة تنفي ��ذ ًا للتعليم ��ات ال�ص ��ادرة
من قبل اللجنة العليا لل�ص � ّ�حة وال�س�ل�امة
الوطنية مبجل�س الوزراء ملكافحة جائحة
كورونا.
ويتط ّل ��ع فري ��ق النف ��ط اىل حج ��ز مقعده
ب�ص ��ورة مب ّك ��رة يف مناف�س ��ات امل�س ��د�س

الذهب ��ي للدوري من خ�ل�ال حتقيقه الفوز
الراب ��ع ع�ش ��ر عل ��ى الت ��وايل يف �إط ��ار
م�س�ي�رته الت ��ي ي�أم ��ل فيه ��ا املحافظة على
�س ��ج ّله اخلايل من اخل�سارات حتت قيادة
املدي ��ر الفني خال ��د يحيى برغم ال�ض ��ائقة
املالي ��ة التي مي ُّر بها النادي خالل املو�س ��م
احل ��ايل ج� � ّراء ع ��دم ت�س� � ّنمه امليزاني ��ة
املخ�ص�ص ��ة ل ��ه م ��ن قب ��ل وزارة النف ��ط
ّ
الراع ��ي الر�س ��مي ل ��ه برغ ��م �أن مناف�س ��ه
�ص ��عب املرا�س حت ��ى اللحظ ��ات الأخرية

ج�سور يناق�ش تح�ضيرات المونديال وت�أثيرات كورونا
الدوحة  /خا�ص باملدى
اختت ��م معه ��د ج�س ��ور القط ��ري ،مرك ��ز التم ّي ��ز
يف �إدارة الريا�ض ��ة وتنظي ��م الفعالي ��ات الك�ب�رى
باملنطق ��ة ،فعّالي ��ات الن�س ��خة الثاني ��ة م ��ن منتدى
"ح ��وار" عرب تقنية االت�ص ��ال املرئي ،مب�ش ��اركة
خ�ب�راء ومتخ�ص�ص�ي�ن و�أكادميي�ي�ن ،ملناق�ش ��ة
املو�ض ��وعات ذات ال�صلة باال�س ��تعدادات اجلارية
ال�ست�ضافة بطولة ك�أ�س العامل .2022
و�أتاح املنتدى ،الذي توا�ص ��لت �أن�شطته على مدى
ثالث ��ة �أيام ،الفر�ص ��ة �أمام املعني�ي�ن واخلرباء يف
قطاع الريا�ضة وكرة القدم للتعرف على �إجنازات
قطر يف م�شوارها نحو ا�ست�ض ��افة املونديال ،كما
�ألقى امل�شاركون ال�ضوء على مو�ضوعات �أ�سا�سية
منه ��ا التوجه ��ات احلالية يف �ص ��ناعة الريا�ض ��ة،
وت�أث�ي�ر جائح ��ة كورون ��ا عل ��ى قط ��اع الريا�ض ��ة
وتنظيم الأحداث الريا�ضية.
و�أعرب ��ت عفراء النعيم ��ي ،املدي ��ر التنفيذي ملعهد
ج�س ��ور القطري ،عن �س ��عادتها با�ست�ض ��افة املعهد
للن�س ��خة الثاني ��ة م ��ن املنت ��دى ال ��ذي بات ي�ش ��كل
من�ص ��ة هامة يتب ��ادل اخلرباء من خالله ��ا املعرفة
ّ

واخلربات يف املجاالت املتعلقة ب�صناعة الريا�ضة
وا�ست�ضافة البطوالت الريا�ضية الكربى.
و�أ�ض ��افت" :يُ�س ��هم منت ��دى ح ��وار يف تعزي ��ز
واملتخ�ص�ص�ي�ن ،و�إتاحة
التوا�ص ��ل بني اخل�ب�راء
ّ
الفر�ص ��ة �أمام كافة امل�ش ��اركني واحل�ضور ملواكبة
�آخ ��ر امل�س ��تجدات و�أحدث التوجّ ه ��ات يف خمتلف
املجاالت املتعلقة با�ست�ضافة الفعاليات الريا�ضية،
و�أود �أن �أ�ش ��كر املتحدّثني وال�سادة احل�ضور على
طرحه ��م ومداخالته ��م القيم ��ة و�إثرائه ��م حمتوى
املنتدى ،والإ�سهام يف حتقيق �أهدافه".
وتناولت فعاليات اليوم الأول للمنتدى التداعيات
االقت�ص ��ادية للجائح ��ة ،والتوجهات التي �س ��بقت
ّ
تف�ش ��ي الوب ��اء ،وناق� ��ش الي ��وم الث ��اين �أب ��رز
التط ��ورات عل ��ى طريق الإع ��داد ملوندي ��ال 2022
مث ��ل �أماك ��ن الإقام ��ة ،والأم ��ن وال�س�ل�امة خ�ل�ال
البطول ��ة ،والإتاح ��ة و�س ��هولة الو�ص ��ول ل ��ذوي
الإعاق ��ة ،والدبلوما�س ��ية الريا�ض ��ية وغريه ��ا،
يف ح�ي�ن تط ّرقت جل�س ��ات �آخ ��ر �أي ��ام املنتدى �إىل
املهارات امل�س ��تقبلية يف قطاع الريا�ض ��ة املتنامي،
والتخطيط للم�س�ي�رة املهنية يف �صناعة الريا�ضة
وتنظيم الفعاليات.

من الأ�ش ��واط الأربع ��ة مع ��وّ ًال على عامل
الأر�ض لدعم العبيه ال�ش ��باب واملحرتفني
الذي ��ن مت التعاق ��د معه ��م قبي ��ل انط�ل�اق
املناف�س ��ات م ��ن قبل جمل� ��س �إدارة النادي
ودخوله ��م مع�س ��كر ًا تدريبي� � ًا خارجي ًا يف
مدينة �أنطاليا الرتكية.
ويلع ��ب فري ��ق احلل ��ة �ص ��احب املرك ��ز
الأخري يف الرتتيب بر�ص ��يد  10نقاط يف
التوقيت ذاته على قاعته يف حمافظة بابل
مع �ضيفه فريق ال�شرطة و�صيف املت�صدّر

بر�ص ��يد  24نقطة يف لق ��اء متيل كفته اىل
�ص ��الح الأخ�ي�ر نتيج ��ة اخل�ب�رة الطويلة
الت ��ي يتم ّتع به ��ا جنومه الذين ي�ش� � ّكلون
الأعمدة الرئي�س ��ة للمنتخب الوطني لكرة
ال�س ��لة الذي �ش ��ارك م�ؤخر ًا يف ت�ص ��فيات
ك�أ�س �آ�س ��يا لكرة ال�سلة  2021ويقف على
ر�أ�س ��هم حمم ��د �ص�ل�اح اخلفاجي �إ�ض ��افة
اىل تواجد املدرب التون�س ��ي ماهر خنفري
على رئا�س ��ة املالك التدريبي للفريق للعام
الثاين على التوايل.

م ��اذا بعد �أن انته ��ت حكاية انتخابات اختي ��ار مكتب تنفيذي جديد
لقي ��ادة العمل الريا�ض ��ي الأوملب ��ي يف العراق ،بعد والدة ع�س�ي�رة
وتدخ�ل�ات دولية و�أخرى قاري ��ة من �أجل التو�ص ��ل حللول ناجعة
تنقذ ريا�ضة الوطن من العقوبات �أو العزلة؟!
�أي حلول تلك التي تناق�ض نف�سها بنف�سها� ..إذ �أن القانون وتطبيقه
جرى وفق ًا الجتهادات �شخ�ص ��ية ،رمبا جاء بع�ض ��ها ترقيع ًا يُر�ضي
�أطراف� � ًا ..ومينح البع�ض فر�ص ��ة البقاء �ض ��من ركب الرت�ش ��يحات
ويق�ض ��ي على �آم ��ال �آخرين ،مثل تل ��ك التي �س ��بقت اختيار املكتب
التنفي ��ذي والت ��ي حدث ��ت الختي ��ار الفائزي ��ن مبقاع ��د حم ��ددة يف
اجلمعية العمومية التي يحق لها الرت�ش ��ح والت�ص ��ويت وامل�صنفة
بني املتميزين والأبطال وغري االوملبية والكوتا الن�سائية!
حت ��ى ُنق ��رب ال�ص ��ورة للمتابع�ي�ن ..ف�إن م ��ا جرى من ا�ص ��طفافات
واتفاقيات ت�ؤ�س ���س لتكتالت همها الفوز ولي�س م�صلحة الريا�ضة،
ه ��و ٌ
مقرف حق� � ًا ،لأنه ��ا باتت تظه ��ر وت�ص ��بح مك�ش ��وفة من خالل
اجتماع ��ات وحمادث ��ات تفر� ��ض نف�س ��ها مقاب ��ل �أثم ��ان العه ��ود
والتعه ��دات وم ��ن بعده ��ا االتهام ��ات والتخوي ��ن الت ��ي ا�س ��تمرت
وقطعت �ش ��وط ًا مهم ًا يف م�س�ي�رة الريا�ض ��ة العراقية و�أ�س�ست اىل
اختي ��ارات ال متن ��ح مكانة للأف�ض ��ل والأجود والأح�س ��ن ،بل ت�أتي
متوافقة ومتطابقة على قيا�س ��ات الأ�ش ��خا�ص الذين ميلكون نفوذ ًا
وت�أثريات املدعومني وامل�سنودين ،بغ�ض النظر على برنامج العمل
الذي يفرت�ض �أن يظهر قبل كل �ش ��يء لر�س ��م مالم ��ح الأهداف التي
يو ُد املر�شح حتقيقها!
ما حدث من ك�ش ��ف للأوراق و�شرح للتكتالت وت�أدية ق�سم االتفاق،
ه ��و ام ��ر ٌ
مقرف متام� � ًا ،وقد �أ�ش ��رنا �إليه �أكرث من م ��رة وحذرنا من
اال�ستمرار على هذا النهج غري ال�صحيح والتخندق امل�سيء ،وعليه
ُكن ��ا ندرك ونع ��ي �أن الأهم يف ما نقوله ،ه ��و توعية اجلميع بهدف
الق�ض ��اء على دابر مثل هكذا ظواهر ت�ؤدي فيما بعد اىل انق�سامات
وك�شف حقائق ُتدمر الريا�ضة العراقية وتعيدها اىل الوراء!
�أبرز تناق�ض ��ات الواقع املرير للريا�ضة العراقية يف حقبة الرئي�س
ال�س ��ابق واجلديد ،الكابنت رعد حمودي ،منذ ني�سان  2009ولغاية
ترف غري م�س ��بوق� ،إذ ُ�ص � ِ�ر َفت
اليوم هو �أن ريا�ض ��تنا عا�ش ��ت يف ٍ
عليه ��ا قرابة ال� �ـ  400ملي ��ار دينار مل ��دة  12عام ًا وه ��و رقم مهول،
بل ومذه ��ل ،مل ينفع االحتادات الريا�ض ��ية املن�ض ��وية حتت خيمة
االوملبي ��ة �أن حتق ��ق �أي تق ��دم وتف ��وق يُذك ��ر نتيجة ه ��در الأموال
ب�ش ��كل �أو ب�آخ ��ر ،دون �أن تنجح الريا�ض ��ة العراقية للو�ص ��ول اىل
حاف ��ة الإجناز �أو تق ��دمي مواه ��ب و�أبطال على خمتلف الأ�ص ��عدة
و�صو ًال اىل من�صات التتويج وتقدمي ر�سالة االنت�صار الفعلي الذي
ت�أ�س�ست الأوملبية من �أجله!
تخيل ��وا �أن  70باملئ ��ة م ��ن املبال ��غ الت ��ي متنحها الدول ��ة العراقية
اىل اللجن ��ة الأوملبية خ�ص�ص ��ت ،وفق ًا اىل رئي� ��س اللجنة االوملبية
ـ وه ��ذا ال ��كالم بعد دورة ريودي جانريو �ص ��يف عام  ،2016كانت
تذه ��ب اىل روات ��ب ومن ��ح موظف ��ي اللجن ��ة الأوملبي ��ة وممثليات
املحافظات وموظفي االحتادات الريا�ض ��ية ،بينما بقيت الريا�ض ��ة
العراقية تبحث عن املنقذ ،وهي تعي�ش �صراعات مكاتبها التنفيذية
وتقاطع ��ات �أع�ض ��ائها منذ �أعوام ،وتتو�س ��م مبن يبح ��ث عن حقها
امل�سلوب ،بل وتلهث خلف ت�سجيل رقم �أو حتقيق فوز!
�أقول اىل االخ رعد حمودي رئي�س اللجنة االوملبية� ..إن ريا�ض ��تنا
عرج ��اء ،وعليك ��م �أن تعلموا �أن كل ما واجه ريا�ض ��تنا كان ب�س ��بب
�سيا�س ��تكم اخلاطئ ��ة وقيادتكم ال�ض ��عيفة ،هذا هو الواق ��ع ..لأنكم
مل تت�ص ��دوا للمهام اجل�س ��ام بحنكة ودراية وتعاملتم بان�س ��انيتكم
ومبد�أ �إتاحة الفر�ص ملن ال ي�س ��تحقها وكانت �أغلب قراراتكم تت�أثر
بعالقاتكم ومدى ال�ضغوطات التي تمُ ار�س عليكم!
�أمتن ��ى �أن تتحم ��ل مني ما �أذك ��ره الآن ..فث�ل�اث دورات انتخابية
�س ��ابقة والنتيج ��ة واحدة ،افتق ��ار يف الر�ؤية و�ض ��عف يف الإدارة
وغي ��اب يف الأه ��داف وعجز يف العم ��ل ..يا �س ��يادة رئي�س اللجنة
االوملبي ��ة املُنتخب ..ي ��ا كابنت رعد� ..أيها احلار� ��س الذي ُكنا ننظر
�إليك قامة و�أنت حتمل لواء الوطن وتدافع عن عرينهِ ب�ش ��موخ ..يا
�ص ��احب القدرة اال�ستثنائية يف احلفاظ على �ش ��باكه نظيفة ،عليك
العمل بجدية �أكرب واهتمام �أكرث!
�إن ريا�ضتنا �ضائعة ومُت�أثرة جد ًا ب�سبب الرتاخي الذي ح�صل َ
منك
وم ��ن مع ��ك؟ و�أعلم �أنني لن �أحتدث عن �شخ�ص ��ك ،بل �أق�ص ��د عملك
يف االوملبية ،طيلة الأعوام املا�ض ��ية ،فقد �أثرت تلك ال�سنوات حتى
عل ��ى تاريخك الكروي النا�ص ��ع ،و�أن ��ا ومعي الكثري م ��ن املراقبني
واملنتقدين نبحث عن ريا�ض ��ة ُتبحر �ص ��وب الإجنازات ومن�ص ��ات
التتويج!
ما حدث من ك�شف للأوراق و�شرح للتكتالت
ٌ
مقرف تمام ًا،
وت�أدية ق�سم االتفاق ،هو امر
وقد �أ�شرنا �إليه �أكثر من مرة وحذرنا من
اال�ستمرار على هذا النهج غير ال�صحيح
والتخندق الم�سيء ،وعليه ُكنا ندرك ونعي
�أن الأهم في ما نقوله ،هو توعية الجميع
بهدف الق�ضاء على دابر مثل هكذا ظواهر
ت�ؤدي فيما بعد الى انق�سامات وك�شف
حقائق ُتدمر الريا�ضة العراقية وتعيدها
الى الوراء!

نفط الب�صرة يبحث عن مفاج�أة مد ّوية في ملعب ال�شعب
بغداد  /حيدر مدلول
يبح ��ث فريق نفط الب�ص ��رة لك ��رة القدم
الثال ��ث ع�ش ��ر يف الرتتي ��ب بر�ص ��يد 28
نقطة ،يف ال�س ��اعة اخلام�س ��ة والن�ص ��ف
م�س ��اء الي ��وم اخلمي� ��س ،ع ��ن مفاج� ��أة
مدوّ ية ،وهو يح ُّل �ضيف ًا ثقي ًال على فريق
ال ��زوراء ،الرابع بر�ص ��يد  45نقطة ،يف
ملعب ال�ش ��عب الدويل بالعا�صمة بغداد،
يف افتت ��اح مناف�س ��ات اجلولة ال�س ��ابعة
م ��ن مرحلة الإياب ب ��دوري الكرة املمتاز
للمو�س ��م احل ��ايل ،ال ��ذي يتوا�ص ��ل في ��ه
غي ��اب اجلماه�ي�ر عل ��ى املدرج ��ات من ��ذ
ي ��وم اخلام� ��س والع�ش ��رين م ��ن �ش ��هر
ت�ش ��رين الأول  2020تنفي ��ذ ًا للق ��رار
ال�ص ��ادر م ��ن قب ��ل الهيئ ��ة التطبيعية يف
احت ��اد ك ��رة الق ��دم للحف ��اظ على �ص ��حّ ة �شهر �شباط املا�ضي ،ممّا �أدّى اىل ارتفاع
و�س�ل�امة اجلمي ��ع ،ال�س ��يما بع ��د ظه ��ور معدّالت الإ�صابة يف اليوم الواحد لأكرث
ال�س�ل�الة اجلديدة م ��ن فايرو�س كورونا من �ستة �آالف �شخ�ص وع�شرات الوفيات
(كوفي ��د )-19منذ يوم الثالث ع�ش ��ر من ح�س ��ب �آخر االح�ص ��ائيات ال�ص ��ادرة من

نقط ��ة التق� �دّم اىل الأمام ودخ ��ول قائمة
الف ��رق الع�ش ��رة الكب ��ار اىل جان ��ب ّ
ف�ض
�ش ��راكة النقاط م ��ع فرق �أربي ��ل احلادي
ع�ش ��ر ،وامليناء الثاين ع�شر ،والديوانية
الراب ��ع ع�ش ��ر ،يف ظ� � ّل ال ��روح املعنوية
العالي ��ة الت ��ي يتح ّل ��ى به ��ا اجلمي ��ع بعد
�إنه ��اء الأزم ��ة املالي ��ة اخلانق ��ة الت ��ي م ّر
بها يف نهاي ��ة العام املا�ض ��ي ،اىل جانب
الت� ّأهل اىل الدور ربع النهائي من بطولة
ك�أ�س العراق لكرة القدم للمو�سم -2020
 2021حيث �س ��يواجه فريق الكرخ على
ملع ��ب (ال�س ��احر �أحمد را�ض ��ي) مبدينة
املن�ص ��ور يف موعد �سيتم حتديده الحق ًا
من قبل جلنة امل�سابقات املركزية باحتاد
كرة القدم ،عالوة على �أن مناف�س ��ه يفتقد
اىل حالة عدم اال�ستقرار يف نتائجه التي
قبل وزارة ال�صحّ ة والبيئة.
م ّر بها خالل �شهر �آذار اجلاري و�ساهمت
و�س�ي�رفع املدرب عم ��اد ع ��ودة والعبوه يف ابتع ��اده ع ��ن دائ ��رة املثل ��ث الذهبي
�ش ��عار الف ��وز كخي ��ار وحي ��د يف ه ��ذه الت ��ي يت�ص� �دّرها فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة
املب ��اراة الت ��ي تعتربه ��ا �إدارة الن ��ادي بفارق  11نقطة ب�ش ��كل ب ��ات هو الأقرب

اىل ني ��ل لقب الدوري املمتاز حتت قيادة
املدرب اخلبري �أيوب �أودي�ش ��و بعد غياب
ا�ستم ّر ملدة ثالثة موا�سم حيث ّ
مت و�ضعه
م ��ن قب ��ل االحتاد الآ�س ��يوي لك ��رة القدم
�ض ��من قائمة �أف�ض ��ل فرق منطق ��ة الغرب
لكرة القدم.
وحق ��ق فريق نفط الب�ص ��رة لك ��رة القدم
االنت�صار يف �ست مواجهات مقابل ت�سع
هزائ ��م وع�ش ��رة تع ��ادالت يف املباري ��ات
اخلم�س ��ة والع�ش ��رين الت ��ي لعبه ��ا حتى
الآن حيث �س ��جّ ل العبوه  23هدف ًا مقابل
 30ك ��رة دخلت �ش ��باكه ،وت� �ولىّ املدرب
عم ��اد ع ��ودة تدريبه خلف� � ًا لزميل ��ه عمار
ح�س�ي�ن ال ��ذي قدم ا�س ��تقالته من رئا�س ��ة
املالك التدريبي ليغادر حمافظة الب�صرة
�ص ��وب العا�ص ��مة بغ ��داد لقي ��ادة فري ��ق
احلدود حتى نهاية املو�س ��م حيث يعترب
ث ��اين فري ��ق ميث ��ل املحافظ ��ة يف دوري
الك ��رة املمت ��از بع ��د فري ��ق املين ��اء لكرة
القدم.

آراء وأفكار
الف�ساد الم�سلح ..الل�صو�ص
بثياب التجار
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نوال ال�سعداوي� :أمثولة فريدة للعقل العربي الن�سوي

 د .نادية هناوي

 ر�شيد اخليون
"كت ��ل �ش ��يعية متنف ��ذة تطلب تقيي ��د جلنة مكافحة الف�س ��اد ،بع ��د اقرتابها
م ��ن اعتقال ق ��ادة بارزي ��ن يف الف�صائل"(امل ��دى البغدادي ��ة � 24آذار،)2021
املق�ص ��ود بالف�صائ ��ل «امل�سلحة» ،لي�ست ف�صيلة الدم ،وال اب ��ن ال َّناقة ،لكن َمن
يحم ��ي ال ��ذي يُ�سميها با�سمه ��ا ،وهي حلماي ��ة الفا�سدي ��ن ا�ستعر�ضت قوتها
و�س ��ط بغداد م�ؤخر ًا؟! �أقول :لي�س هناك دول ��ة خلت مِ ن ف�سا ٍد مايل و�إداري،
وح�سيب ،وبال جتديد وتكييف
فامل ��ال واملن�صب مغريان� ،إذا ُتركا بال رقي � ٍ�ب
ٍ
�سب ��ل ال ّرقابة ،ففي نهاية اخلم�سيني ��ات ،مِ ن القرن املا�ضي ،ن�شطت احلكومة
العِ راق َّية امللكيّة مكافحة الف�ساد ،بطرح �شعار «مِ ن �أين لك هذا» ،مع �أن الف�ساد
ال�سلطة يف
�آن ��ذاك كان يج ��ري ب�سرية تامة ورعب مِ ��ن الف�ضائح ،و�أ�شاع ��ت ُّ
�إعالمه ��ا هذا ِّ
ال�شعَار ،وحينه ��ا غنت عفيفة �إ�سكن ��در(ت« :)2012:مِ نْ �أين لك
ُ
نْ
هذا /هذا من ف�ضل ربي /مِ �أين لك هذا /هذا جمهودي وتعبي /ما تكلي(قل
يل) م ��ن �أي ��ن لك هذا»! مِ ن امل�ؤك ��د ّ
بال�س�ؤال" :مِ ن
كل �إجراء �ضد الف�ساد يب ��د�أ ُّ
�أين لك هذا" !
ال�سلط ��ة ،يُحرم هذا
لك ��نَّ عندم ��ا يك ��ون الف�س ��اد م�سلح ًا ،وله ي ��د ط ��وىل يف ُّ
ال�س� ��ؤال ،لأن الف�ساد قاعدة والأمانة َّ�شواذ! وم ��ا ي�ؤ�س�س مِ ن �أجهزة للنزاهة
وال َّرقابة تبقى خا�ضعة للف�ساد نف�سه.
الكب�سات(ال�سطو) نهار ًا ،فكانوا
ح�صل ببغداد �أنْ ن�شط اللُّ ُ�صو� ��ص ،وكرثت
َّ
«مي�شون بثياب ال ُّتجار يف ال َّنهار ،فال يعرفهم الإن�سان حتى ي�أخذوه ،ف�أخذت
يارف(ال�صيارفة) ،و�ضاقت املعاي�ش (ابن اجلوزي ،املنتظم) ،وها
ال�ص
َّ
خرق َّ
ه ��م مي�شون بثي ��اب الع�سكر م�ستعر�ض�ي�ن �سالحهم ،ورايته ��م بعنوان "ربع
الله" !
كان يج ��ري اتف ��اق ب�ي�ن وزي ��ر �أو قا� ٍ��ض واللُّ�صو� ��ص ،يطلق ��ون �أيديهم يف
الل�صو�صي ��ة مقابل ح�صة يدفعونها مم ��ا ي�سرقون ،وا�شتهر �آنذاك ال ِّل�ص ابن
ُ
حم ��دي وال ِّل�صان ه ��اروت وماروت برعاية اململوك الرتك ��ي �أمري الأمراء مع
اخلليف ��ة العبا�سي ،والوزير مع البويهيني ،اب � ُ�ن �شريزاد ،خالل (334-333
و�ص و�أخذوا الأموال ،وجال ال ّتجار»(ابن الأثري،
هجرية) ،حينها «ظهر اللُّ ُ�ص ُّ
ُّ
أنَّ
الكامل يف ال َّتاريخ) ،ومعلوم � البالد التي يهجرها التجار يهتز اقت�صادها.
�أك�ب�ر معان ��اة اقت�صاد الدَّول ��ة الت ��ي ي�سودها الف�س ��اد امل�سلح -والي ��وم ك�أنه
الأم� ��سّ � -أن امل�ستثم ��ر املحل ��ي والأجنب ��ي ي�ت�ردد ،عندم ��ا ال يج ��د الأم ��ن له
ولأموال ��ه ،فالدَّول ��ة لي�س ��ت دول ��ة ،وال َّتهدي ��د ي�أتي مِ ��ن متنفذي ��ن ،وف�صائل
م�سلحة ،التي ال ت�سمح بالو�صول �إىل ر�ؤو�س الف�ساد.
�إال �أن «�شحنكي ��ة بغداد»(نائ ��ب َّ
ال�سلطان
ال�شرط ��ة) ،كان مقدام ًا ،ح�ض ��ر عند ُّ
ال�سلجوق ��ي ،فق ��ال الأخ�ي�ر ل ��ه�« :إن ال�سيا�س ��ة قا�ص ��ر والنا� ��س ق ��د هلكوا»!
ّ
ف�أجاب ��ه�« :إذا كان عقيد العيارين ولد وزيرك و�أخا امر�أتك ،ف�أيّ قدرة يل على
املف�سدين؟!
فابن حمدي الل�ص لي�س �شخ�ص ًا� ،إمنا كان م�ؤ�س�سة مِ ن اللُّ�صو�ص .مِ ن �صالح
الل�صو� ��ص ،وه ��م الفا�س ��دون الي ��وم� ،أنَّ تبق ��ى الأزمات قائم ��ة ،والأمن غري
م�ستق ��ر ،فهم ين�شطون خالل الك ��وارث والأزمات والأوبئة .غري �أن الزمن مل
ي�ستمر �ضاحك ًا البن حمدي ،وال حلاميه �أمري الأمراءُ ،قتل الأول بـ«التو�سيط»
و�سمل ��ت عينا ال َّث ��اين (ال ُقرطبي�ِ ،صلة
ُقطع ��ه ن�صفني(الكام ��ل يف ال َّتاريخ)ُ ،
تاري ��خ َّ
الطربي) .كان قتل ال ِّل�ص امل�سلح يوم �سرور ببغداد ،فقال ال َّنا�س«:ما
�أَمِ ن ��ا على �أنف�سن ��ا و�أموالنا �إال الآن ،بقتل ابن حم ��دي و�أ�صحابه«(م�سكويه،
جتارب الأُمم) !
جن ��د يف عب ��ارة «كان اللُّ ُ�صو� �ّ�ص مي�شون بثي ��اب التجار يف ال َّنه ��ار» تعبرياً
عميق� � ًا ع ��ن �سيادة الف�س ��اد وانح�س ��ار الدولة ،فالفا�س ��د غدا مدرع� � ًا بدرعها.
تعي� ��ش بغ ��داد مع الف�س ��اد تلك الف�ت�رة و�أ�س ��و�أ ،وحينها ت ��داول البغداديون
قبل �أنْ ي�أخذك»(ال َّثعالبي ،ال َّتمثيل واملحا�ضرة).
�ص مِ ن ِ
املثل«:خذ ال ِّل َّ

()3
الفكرة الثانية :موقع املر�أة
النف�سي والأدبي

ي�صعب الإلمام باالتجاهات والأطر
التي كانت تتبعها نوال ال�سعداوي في
منهجها الن�سوي وهي تتبنى الق�ضية
الن�سوية وتدافع عن حقوق المر�أة
العربية ،والأ�سباب من وراء هذا التنوع
المنهجي متعدّ دة لكن �أهمها تجارب
الطفولة وذكرياتها وما تتركه في
الإن�سان من طبائع و�أهواء ت�ؤثر في
عموم حياته وتحدد طبيعة توجهاته
و�سلوكياته .ولقد عانت نوال ال�سعداوي
من طفولة �صعبة ،وهو ما تدلل عليه
كتاباتها ال�سيرية والمذكراتية التي
فيها تكرر تلك الحادثة التي كانت فيها
ترى نف�سها ال�ضحية ووالدتها وجدتها
هما الجالد حين قامتا بختانها هي
و�أختها ال�صغرى على حين غفلة منهما
فظل �ألم المباغتة منقو�ش ًا في ذاكرتها
ومربوط ًا بالوعيها حتى بعد �أن در�ست
وتخرجت وعملت وتزوجت و�أنجبت.
وقد ك�شفت لها مهنتها كطبيبة تعمل
في الأرياف كثيراً من ال�صورة الب�شعة
لفتيات عانين ما عانته هي وربما �أكثر
منها بكثير .

وكان من تبع ��ات تلك احلادثة امل�ؤمل ��ة وال�صادمة
�أن بق ��ي ي ��دور يف وجدانها �س� ��ؤال كبري وحمري
لي�س ل ��ه جواب حول اجلندر وال ��ذي فيه تتجلى
امل�أ�ساة احلقيقية التي عانت وتعاين منها البنات
يف م�صر وال�سودان وبع�ض الدول العربية .وما
ت�أكي ��د ال�سع ��داوي على مرحلة الطفول ��ة �إال لأنها
الأ�سا� ��س ال ��ذي فيه تت�ش ��كل �شخ�صي ��ة الإن�سان،
و�أي �إف�س ��اد �أو حرم ��ان يح�ص ��ل فيه ��ا �سينعك�س
على حياته النف�سي ��ة واجلن�سية ويحول دون �أن
يعي�ش حياة �صحية مكتملة.
ولقد ركزت نوال ال�سعداوي يف كثري من كتاباتها
عل ��ى مو�ضوعة اخلتان بو�صفه ��ا �إحدى الق�ضايا
املهم ��ة التي ينبغ ��ي �أن تكاف ��ح �ضده ��ا الن�سوية
العربي ��ة ال�سيم ��ا يف املرحل ��ة الت ��ي كان ��ت فيه ��ا
ال�سعداوي ت�شق طريقها داخل املجتمع الذكوري
ب�صعوبة بالغة منت�صف القرن الع�شرين ،ب�سبب
تغلغل العادات املتخلفة داخل الأرياف .ومع تقدم
الزم ��ن مل تعد هذه الق�ضية بتل ��ك الأهمية ال�سيما
يف بع� ��ض البل ��دان العربية بل تقدم ��ت عليها يف
الأهمية ق�ضاي ��ا الوالية والقيموم ��ة ون�سب الأم
و�إح ��كام ال ��زواج والط�ل�اق والنفق ��ة والن�ش ��وز
وبيت الطاعة واملرياث و�شه ��ادة املر�أة والت�شدد
يف �سفره ��ا ف�ض ًال عن التعلم والتطور احل�ضاري
ال ��ذي �شهدته املدن الكربى ورمبا بع�ض الأرياف
الت ��ي و�صل التثقفيف �إليها َّ
فقل فيها اجلهل  ،ومل
تع ��د امل ��ر�أة الريفي ��ة بتل ��ك ال�سذاجة الت ��ي كانت
عليها �أمها �أو جداتها �أبان احلرب العاملية الثانية
وما قبلها.
�أم ��ا الن�سوي ��ة العربي ��ة الي ��وم فتتوج ��ه يف
اهتماماته ��ا نح ��و مو�ضوع ��ات وق�ضاي ��ا بع�ضها
جديد يتعل ��ق باالندماج االثني والتعدد يف اللغة
والهوية والتمييز العن�صري والعرقي ،وبع�ضها
الآخر تقلي ��دي يتعلق بنظرة املجتم ��ع التقليدية
لل�شرف والتحر�ش اجلن�سي والتنمر االجتماعي
واالخت�ل�اط بني اجلن�س�ي�ن يف املدار�س ومواقع
العمل والت�ضيي ��ق على احلريات وفر�ض الت�شدّد
يف مظه ��ر املر�أة �إىل غري ذلك م ��ن �أ�شكال الهيمنة
الذكوري ��ة الت ��ي فيها تب ��دو امل ��ر�أة ذكورية وهي
ت�ساي ��ر ه ��ذه الهيمنة ومتا�ش ��ي نظامه ��ا وتعمل
مبوا�ضعاتها وقوانينها الت ��ي تراعي الرجل وال
تراعي املر�أة فيما يتعلق بالأ�سرة و�شغل منا�صب
ر�سمية �أو �سيادية.
وهذه املوا�ضعات هي يف جمموعها تنبع من �أمر
واح ��د يتمث ��ل يف التزمت الرتب ��وي الذي يجعل
البيئة االجتماعية موب�ؤة وهي تتعامل مع البنت
بطريق ��ة منغلق ��ة ومتحيزة تختلف ع ��ن الطريقة
التي بها تتعامل مع الولد ،فتبدو القيم الأخالقية
ب�سبب ذل ��ك ال �أخالقية كم ��ا يف ممار�سات بع�ض

الآباء جتاه بناتهم حني يزوجوهن يف عمر مبكر
�أو حني يفر�ضون عليهن �أزواج ًا لأ�سباب عدة.
وبه ��ذا ال�شكل تغدو البن ��ات يف �أغلب جمتمعاتنا
العربي ��ة �ضحاي ��ا ه ��ذه الرتبي ��ة اخلاطئ ��ة التي
لي� ��س فيه ��ا عدال ��ة و�إمنا اعت ��داء عل ��ى طفولتهن
م ��ن دون �شع ��ور �أو عل ��م ،ع�ب�ر و�ض ��ع ق�ضي ��ة
اجلن ��در قبال ��ة البنت و�ص ��وب ناظريها وهي يف
مقتب ��ل عمرها ،لرت�سم لنف�سه ��ا �صورة م�ستقبلية
فيه ��ا امل�صري ال ��ذي ينتظره ��ا �س ��وداوي كامر�أة
منغ�ص ��ة يف عي�شه ��ا ومغلوب ��ة عل ��ى �أمره ��ا،
وال�سب ��ب بح�س ��ب ن ��وال ال�سع ��داوي ه ��و كرثة
املتناق�ض ��ات ال�صارخة يف ه ��ذه املجتمعات التي
يحت ��اج ك�شفها �إىل جر�أة كبرية ودرجة عالية من
االحت�شاد الفكري والتحدي االجتماعي ،وهو ما
ال يقدر على مواجهته حتى رجال واعون مل�سائل
الرتبي ��ة اخلاطئة؛ ب ��ل �إن بع�ضا منه ��م وبتعبري
ال�سع ��داوي يدفن ��ون ر�ؤو�سه ��م يف الرم ��ال حني
يدع ��ون �أن املجتم ��ع مت�صال ��ح ومتعاي�ش ولي�س
فيه متناق�ضات.
ولي�س ��ت املر�أة يف الأدب العربي بقدميه وحديثه
�أف�ض ��ل ح ��ا ًال م ��ن امل ��ر�أة يف واقعه ��ا النف�س ��ي
واالجتماع ��ي .وال�سب ��ب �أن امل ��ر�أة يف الأدب
العربي هي جم ��رد مو�ضوع �أثري ،فيه تلعب دور
املث�ي�رة �أو ال�شخ�صية الثانوي ��ة والكيان امل�ضاد
بال�ضع ��ف والنعومة ت ��ارة ،وبال�ش ��ر وال�شيطنة
تارة �أخرى .وما ح ��ب الرجل �أو خوفه من املر�أة
�سوى تعبري عن حب االمتالك والرغبة يف التميز
الرجويل واثبات الفحول ��ة .والدليل على ذلك ما
يف الأدب م ��ن غ ��زارة يف توظيف �ص ��ورة املر�أة
الآثمة و�ضديدتها �صورة الطاهرة العذراء.
وال غراب ��ة �أن تكون ال�صورة الأوىل هي الأو�سع
متثي�ل� ًا لأنها �أك�ث�ر �إغراء للقراء وجذب� � ًا الهتمام
النق ��اد من الذي ��ن ميا�شون الذكوري ��ة يف نظامها
البطريرك ��ي .ومن الأعم ��ال الأدبي ��ة التي وقفت
عنده ��ا ن ��وال ال�سع ��داوي ور�صدت فيه ��ا هاتني
ال�صورتني هي �ألف ليلة وليلة وما فيها من ن�ساء
يرثن امل�شاكل ويتحايلن ب�شتى �أ�ساليب االحتيال
والكيد مفي ��دات مما لديهن م ��ن الفتنة وال�سحر.
ولي�س ��ت الأمث ��ال ال�شعبي ��ة واملالح ��م وال�س�ي�ر
ال�شعبي ��ة العربي ��ة ب�أق ��ل منه ��ا توظيف ��ا ل�صورة
املر�أة ال�سلبية مثل مريون ��ة وميمونة والقنا�صة
وزنان�ي�ر ،وكل واحدة منه ��ن حمتالة على الرجل
ومتم ��ردة و�صاحبة مكر ودهاء ،تقاتل ال�شجعان
فتهزمهم وهي التي توقع بهم.
وال ت ��رى ال�سع ��داوي يف هذه النظ ��رة فرق ًا بني
الرج ��ل �أديب� � ًا وغ�ي�ر �أدي ��ب ،لأن كليهم ��ا يظ�ل�ان
خا�ضع�ي�ن ملنظوم ��ة الذك ��ورة التي فيه ��ا الرجل
�أعلى و�أهم و�أعق ��ل من املر�أة .ولقد انتقدت نوال

ال�سعداوي �أدباء م�صريني كبارا مثل العقاد الذي
ع ��رف عنه حتامل ��ه على امل ��ر�أة حت ��ى �سمي عدو
امل ��ر�أة ووجدت ��ه يف ه ��ذا الع ��داء قد تف ��وق على
�أ�ستاذه �شوبنهاور.
و�آخ ��ذت ن ��وال ال�سع ��داوي ط ��ه ح�س�ي�ن عل ��ى
ت�صوي ��ره امل ��ر�أة يف روايت ��ه( دع ��اء الك ��روان)
عاج ��زة يف �سقوطه ��ا ،متعاطف� � ًا معه ��ا تعاط ��ف
الرجل العربي التقلي ��دي ،وما كان ل�سعداوي �أن
ت�ؤاخ ��ذ الكات ��ب لوال �أنه ��ا �أرادت من ��ه �أن يتعاىل
عل ��ى الواق ��ع في�صور املر�أة كم ��ا ينبغي �أن تكون
 .وه ��و املطلب نف�سه الذي �أرادت ��ه يف م�ؤاخذتها
ملحم ��د عبد احللي ��م عبد الله ،واج ��دة �إياه الأكرث
حنق� � ًا عل ��ى امل ��ر�أة و�أ�ش ��د احتق ��ار ًا وازدراء لها،
لأن ��ه �صوره ��ا يف روايت ��ه( �شم� ��س اخلري ��ف)
غ�ي�ر م�س�ؤولة ع ��ن �سقوطها الأخالق ��ي الذي هو
دلي ��ل عدم وعيه ��ا بالإثم ..ومل ي ��رد الكاتب بذلك
انتقا� ��ص امل ��ر�أة بقدر م ��ا �أراد انتقا� ��ص املجتمع
وحتميله امل�س�ؤولية �أي�ض ًا.
وعل ��ى الرغم م ��ن �أن ن ��وال ال�سع ��داوي اعتذرت
لنجي ��ب حمف ��وظ بر�ؤيت ��ه املتقدم ��ة للعدال ��ة
االجتماعي ��ة و�أنه جعل ل�سقوط امل ��ر�أة الأخالقي
�أ�سباب� � ًا اقت�صادي ��ة ف�إنه ��ا �أي�ض� � ًا �أخ ��ذت عليه �أن
امل ��ر�أة عن ��ده هي امل ��ر�أة ك�أنثى �ضعيف ��ة ،ومن ثم
مل يتغ�ي�ر مفه ��وم ال�ش ��رف عن ��ده �أي�ض� � ًا .وه ��ذه
امل�ؤاخ ��ذة تن ��م ع ��ن نظ ��رة جتزيئي ��ة تنظ ��ر اىل
املو�ض ��وع م ��ن زاوي ��ة وال تنظ ��ر اىل الزواي ��ا
الأخرى .وال �ش ��ك �أن ال�شخ�صيات الن�سوية التي
�أباح لها حمفوظ حري ��ة التعلم والعمل والإنفاق
كث�ي�رة ومتنوع ��ة ..فكيف بعد ذل ��ك تكون نظرته
�إىل امل ��ر�أة غري خمتلف ��ة عن نظ ��رة الأدباء الذين
�سبقوه !!.
ويبدو �أن حتاملها عل ��ى الروائيني والق�صا�صني
امل�صريني �سببه موقف بع�ضه ��م ال�سلبي والبارد
م ��ن ق�ضي ��ة �سجنه ��ا ،فانتق ��دت توفي ��ق احلكي ��م
ويو�س ��ف �إدري�س قائلة ":حني كن ��ت يف ال�سجن
كتب ��ت �إىل توفي ��ق احلكي ��م ويو�س ��ف �إدري� ��س
قلت لتوفي ��ق احلكيم� :أنت رئي� ��س احتاد الكت ّاب
ورئي� ��س جلنة الق�ص ��ة باملجل�س الأعل ��ى للفنون
والآداب  ..وقد دخلت ال�سجن دون حتقيق ودون
جرمي ��ة �أرجو �أن ترفع �صوت ��ك �ضد هذا احلب�س
غ�ي�ر القان ��وين و�أن تر�س ��ل مندوب� � ًا م ��ن احت ��اد
الكت ��اب ليكت ��ب تقرير ًا ع ��ن حال ��ة الزنزانة التي
�أعي� ��ش داخلها .ويف الر�سال ��ة نف�سها �إىل يو�سف
�إدري� ��س قلت له� :أنت زمي ��ل يل يف احتاد الكتاب
وجلن ��ة الق�ص ��ة ول ��ك مق ��ال �أ�سبوع ��ي بجري ��دة
الأه ��رام �أرجو �أن تكتب �شيئ� � ًا �ضد قرار احلب�س
دون حتقيق ودون جرمية"( �أوراقي حياتي ج،3
�ص)27

حق��وق الإن�س��ان في الع��راق و�ض��عف الن�ش��اط الإعالمي
عندم ��ا ت�شكلت املفو�ضية العليا حلقوق
الإن�س ��ان مبوج ��ب القان ��ون رق ��م 53
ل�سن ��ة  2008ا�ستب�ش ��ر اجلميع خري ًا
الن وجوده ��ا عل ��ى وف ��ق م ��ا ر�س ��م لها
القان ��ون م ��ن �أدوار كان �سي�ش ��كل قفزة
حقيقي ��ة يف حماي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان
م ��ن االعت ��داء والنهو�ض بقي ��م وثقافة
احلقوق املدني ��ة وال�سيا�سية والثقافية
واالقت�صادي ��ة يف املجتم ��ع ،لكن خالل
فرتة عم ��ل املفو�ضي ��ة من ��ذ ت�شكيلها مل
نلم� ��س �أي تطور جتاه �سل ��وك ال�سلطة
القاب�ض ��ة عل ��ى مقدرات البل ��د ومل نرى
ذاك الن�ش ��اط الإعالم ��ي ال ��ذي يغط ��ي
اخلروق جتاه احلق ��وق  ،وعند العودة
�إىل املوق ��ع االلك�ت�روين للمفو�ضي ��ة ال
جند فيه �سوى تقارير الرقابة والر�صد
وتلق ��ي ال�ش ��كاوى ،مع التنوي ��ه �إىل �أن
هذا املوقع قد ال يعلم به املواطن العادي
الذي �شغلته عنه هموم احلياة وال�سعي
وراء رزق ��ه ال ��ذي ي ��كاد ال يح�صل عليه
�أحيان ًا ،ونح ��ن ال نغمط دور املفو�ضية
يف عمله ��ا لكن ندع ��و �إىل م�ساندتها يف
حتقي ��ق �أهدافها الت ��ي وردت يف قانون
ت�شكيلها حيث ر�سم القانون �أهدافها يف
امل ��ادة ( )3التي جاء فيه ��ا الآتي (وال-
�ضم ��ان حماية وتعزيز اح�ت�رام حقوق
الإن�س ��ان يف الع ��راق .ثاني� � ًا -حماي ��ة

احلق ��وق واحلري ��ات املن�صو�ص عليها
يف الد�ستور ويف القوانني واملعاهدات
واالتفاقيات الدولية امل�صادق عليها من
قب ��ل الع ��راق ،ثالث� � ًا -تر�سي ��خ وتنمية
وتطوير قيم وثقاف ��ة حقوق الإن�سان).
ومن هذه الأهداف �أم ��ور �إجرائية البد
للمفو�ضي ��ة م ��ن القي ��ام به ��ا و�أهمهم ��ا
�ضم ��ان حماية وتعزيز اح�ت�رام حقوق
الإن�س ��ان يف الع ��راق ،لكن م ��ا نراه من
دور للمفو�ضي ��ة ي ��كاد يقت�ص ��ر عل ��ى
الر�صد والرقابة ،وه ��ذا وحده ال يكفي
�إذا م ��ا علمن ��ا �أن التقاري ��ر ترف ��ع �إىل
جمل�س النواب الذي نعتقد ب�أنه هو من
كان ال�سب ��ب يف ع ��دم ت�شري ��ع القوانني
التي تعزز من حق ��وق الإن�سان الواردة
يف الد�ست ��ور الناف ��ذ لع ��ام � ،2005أو
ممار�سة دوره الرقابي ،كما الحظنا يف
�آخ ��ر تقرير �ص ��در لها ع ��ن واقع حقوق
الإن�س ��ان يف الع ��راق واملن�ش ��ور يف
موقعها ،ب�أنه ��ا �شخ�صت اخلروق وكما
ورد في ��ه ع ��دد ال�ش ��كاوى الت ��ي تلقته ��ا
املفو�ضي ��ة مب ��ا يق ��ارب (� )2000ألفي
�شك ��وى �أو �أك�ث�ر بقليل وعل ��ى وفق ما
ورد يف تقري ��ر املفو�ضي ��ة لعام 2019
املرف ��وع �إىل جمل� ��س الن ��واب ،لأن من
مه ��ام املفو�ضية �إ�شع ��ار جمل�س النواب
و حق ��وق الإن�س ��ان يف الع ��راق ،لك ��ن

� سامل رو�ضان املو�سوي
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ه ��ل فع�ل ً�ا هذا الع ��دد هو م ��ا ميثل عدد
اخلروق فقط �أم ان ��ه ال يكاد يذكر نظر ًا
للواق ��ع الراهن ،لأن جميع املبادئ التي
وردت يف الد�ستور النافذ تكاد تكون قد
اعت ��دى عليها من ه ��و يف ال�سلطة ومن
ه ��و خارجها ولك ��ن من املدع ��وم بنفوذ
رجاالتها ،فه ��ل يكفي �أن نر�صد ونخطر
جمل� ��س الن ��واب� ،أرى �أن ه ��ذا ال ��دور
هو اجل ��زء الأي�سر من مه ��ام املفو�ضية
لأن مهامه ��ا الك�ب�رى تكم ��ن يف حماي ��ة
احلق ��وق عل ��ى وف ��ق م ��ا ورد يف املادة
(/3ثاني� � ًا) وهذه احلماي ��ة ال تقف عند
الر�ص ��د وتلقي ال�شكاوى و�إمنا البد من
�إجراءات �أخرى ومنها ت�سخري الإعالم
لف�ض ��ح ه ��ذه اخل ��روق واجله ��ات التي

تق ��وم بها وت�سم ��ى الأم ��ور مب�سمياتها
كم ��ا على املفو�ضية �أن ت�ستحدث برامج
تلفزيوني ��ة بالتع ��اون م ��ع القن ��وات
الف�ضائي ��ة يخ�ص� ��ص لتلق ��ي ال�شكاوى
م ��ع عر� ��ض م�ضام�ي�ن حق ��وق الإن�سان
والتثقي ��ف علي ��ه وجعله من�ب�ر ًا لف�ضح
اجله ��ات الت ��ي تخ ��رق ه ��ذه احلق ��وق
واالهتم ��ام بال ��ر�أي الع ��ام وت�سي�ي�ره
باجت ��اه توف�ي�ر احلماية لتل ��ك احلقوق
الت ��ي نا�ض ��ل ال�شع ��ب من �أجله ��ا وعلى
وف ��ق م ��ا ورد يف ديباج ��ة الد�ست ��ور
ب�أن ��ه ي�سع ��ى لتحقيق تطلع ��ات ال�شعب
العراق ��ي يف امل�س ��اواة وعل ��ى وف ��ق
الناه�ض
�راق
ِ
الآت ��ي ( َنح ��نُ َ�ش ْع ��ب الع � ِ
َت � َّ�و ًا م ��ن ك ْب َوت ��هِ  ،وامل َتطل � ِّ�ع بثق ��ةٍ �إىل
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�إحت � ٍ
ُ
الع ��ز َم برجالن ��ا ونِ�سائن ��ا ،و�شيوخن ��ا
احترِ ِام َق َواعدِ ال َقا ُنون،
و�شبابنا ،عل ��ى ْ
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و َن� � ْز ِع َف ِتي ��لِ الإرهاب)  ،كم ��ا �أن قانون
املفو�ضي ��ة ق ��د �ألزمها بعق ��د امل�ؤمترات
والن ��دوات وه ��ذه يج ��ب �أن ال تقت�ص ��ر
على الدرا�س ��ات التنظريية و�إمنا يجب
�أن تكون منابر لتلق ��ى ال�شكاوى ب�شكل
مبا�ش ��ر من املواطن مبعنى الذهاب �إليه
يف داره ومنطقته ال �أن ننتظره �أن يقدم

و ال�شك ��وى عن خرق ما ،كذلك عليها �أن
تن�ش ��ر يف جميع و�سائ ��ل الإعالم نتائج
ال�شكاوى الت ��ي حركتها جتاه اخلروق
الت ��ي علمت بها و�أن تو�ضح ماهية هذه
اخل ��روق و�أن ال تكتف ��ي باملخاطب ��ات
الورقي ��ة املخفية عن �أنظار املجتمع لأن
ال�شك ��وى و�إن تعلق ��ت ب�شخ� ��ص ما �إال
�أنه ��ا تتعل ��ق باملجتمع عندم ��ا يتم خرق
احلقوق واملبادئ الواردة يف الد�ستور
 ،و�أ�ض ��رب مث ��ا ًال عل ��ى ذل ��ك �أح ��وال
املتظاهري ��ن �ض ��د الف�س ��اد ال�سيا�س ��ي
والإداري واملايل وعدد ال�ضحايا الذين
وقع ��وا من ج ��راء قمع ال�سلط ��ة وكذلك
اخلارجني عن القان ��ون ،فان املفو�ضية
يجب عليها �أن تعلن للجميع وبالأ�سماء
ه� ��ؤالء ال�ضحايا وما �آل �إليه م�صريهم،
حيث علمت ب� ��أن �أحدهم مت احلكم عليه
باحلب� ��س لأن ��ه خ ��رج يف التظاه ��رات
وانتق ��د �أداء امل�ؤ�س�سة الت ��ي يعمل فيها
و�إن ��ه ت ��ويف �أثن ��اء ق�ض ��اء حمكوميته
يف �أح ��د �سج ��ون العا�صم ��ة بغ ��داد مع
�أنه من �أه ��ايل حمافظة وا�سط وب�سبب
نق� ��ص الرعاي ��ة ال�صحي ��ة ،وكان عل ��ى
املفو�ضية �أن تراق ��ب مثل هذه احلاالت
و�أن تعلنه ��ا للجمي ��ع ع�ب�ر و�سائ ��ل
الإع�ل�ام وه ��ذا م ��ن �صمي ��م واجبها يف
قانونه ��ا عل ��ى وف ��ق م ��ا ورد يف امل ��ادة

(�/4ساد�س� � ًا/ب) التي ج ��اء فيها الآتي
(عقد امل�ؤمت ��رات والندوات والفعاليات
الفني ��ة واالجتماعية و�إ�صدار الن�شرات
واملطبوع ��ات و�إع ��داد الربام ��ج
الإعالمي ��ة للمو�ضوع ��ات املتعلق ��ة
بحق ��وق الإن�س ��ان) ،ون�ش ��اط �أع�ضائها
الإعالم ��ي املنف ��رد و�إن كان ل ��ه ح�ضور
يف ال�ساحة وبني اجلمهور فانه ال يلبي
الطموح لأننا بحاجة �إىل عمل م�ؤ�س�سة
متكام ��ل يك ��ون ع�ي�ن ال�شع ��ب املب�صرة
وي ��ده الت ��ي تعال ��ج اجل ��روح ،و�أمتنى
�أن يك ��ون للمفو�ضي ��ة �ش� ��أن يف متابعة
الأو�ض ��اع االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة
وال�سيا�سي ��ة والأمني ��ة لأن كل ه ��ذه
الأو�ض ��اع ذات �صل ��ة وثيق ��ة بحق ��وق
الإن�س ��ان ،و�أن تق ��دم احلل ��ول العملي ��ة
لال�ستعانة ب�أهل اخلربة من اقت�صاديني
و�أطباء ومهند�سني وغريهم ،واالبتعاد
ع ��ن التعمي ��م والتو�صي ��ف ،لأن ثق ��ة
اجلمه ��ور به ��ا �سيمنحه ��ا و�سيمن ��ح
اجلمه ��ور ذاته الأمل بالنج ��اح يف �أداء
مهامه ��ا� ،أما التعل ��ل ب�ضع ��ف مواردها
الب�شري ��ة واملادية ال يعفي م ��ن اللجوء
�إىل اجلمه ��ور مل�ساندتها ع�ب�ر منظماته
املجتمعي ��ة وجتمعات ��ه الب�شري ��ة ذات
احل�ضور الفاعل يف ال�ساحة العراقية.
قا�ض متقاعد
* ٍ
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�صناعة الكتاب ال�سينمائي ..بني التكاليف الباهظة و�سوء التوزيع
المحرر

�إن �صناعة الكتاب في العراق
�صناعة معقدة ومت�شابكة،
تتداخل فيها الكثير من
الأطراف وت�ؤثر فيها الكثير من
العوامل .والكتاب ال�سينمائي
يعاني من نف�س الم�شكلة ،بل
يزيد عليها بنوعية المو�ضوعات
التي يتناولها ،خا�صة من القارئ
العراقي الذي اجبرت الظروف
التي يمر بها العراق على بع�ض
القراء ،الى االن�صراف الى الكتب
ال�سيا�سية واالقت�صادية .فما زال
الكتاب ك�صناعة يعاني من ق�صور
نظر من �صناعه ،وال يُنظر �إليه
كما في العالم المتقدّ م بو�صفه
�صناعة قومية ،ومن الواجب
و�ضعه �ضمن �أولى االهتمامات
ال�سيا�سية و ال�ستراتيجية ،مثلها
ّ
مثل الت�سليح �أو الأمن الغذائي و
الح�سا�سة.
غيرهما من الملفات
ّ

ورغ ��م االنتعا�ش الوا�ضح يف ال�سنوات
الأخ�ي�رة �شه ��دت حرك ��ة الكت ��اب ب�شكل
ع ��ام والكت ��اب ال�سينمائ ��ي يف الع ��راق
انتعا�ش� � ًا كب�ي�ر ًا وخ�صو�ص� � ًا يف جمال
الكتب املرتجمة.
املدى ا�ستطلع ��ت �أراء املهتمني ب�صناعة
الكتاب ال�سينمائي يف العراق.
يق ��ول مدي ��ر دار امل ��دى للن�ش ��ر �إيه ��اب
القي�س ��ي وهي �أك�ب�ر دار ن�ش ��ر عراقية:
لي� ��س هن ��اك ف ��رق بالن�سبة لأن ��واع من
الكتب ،التي تنتجه ��ا (املدى) ،فال�سياق
هو الكتاب الذي ي�ستح ��ق الن�شر �سواء
كان �سينمائي ًا �أو �أي نوع �آخر من �أنواع
الكت ��ب ،ولكن ب�شكل ع ��ام ال�شروط هي
نف�سها بالن�سبة لأي كتاب نن�شره  ..ولكن
امل�شكلة يف نوعية الكت ��اب ال�سينمائي،
فنح ��ن بامل ��دى نخت ��ار العناوي ��ن التي
ت�ستهوي الق ��ارئ ومن ثم املتخ�ص�صني
يف جم ��ال ال�سينما؛ وي�ضي ��ف �أن �أغلب
الكت ��ب ال�سينمائي ��ة تعر� ��ض م ��ن قب ��ل

م�ؤلفيه ��ا للطب ��ع يف ال ��دار ويت ��م الب ��ت
بها� ،أما �إذا كانت الكتب مرتجمة ونحن
ب�سبب ال�سياقات املعتمدة يف املدى يتم
الت�أكد من حقوق الكتاب ،وثاني ًا االتفاق
عل ��ى �أجر الرتجمة و�أ�ش�ي�ر �أن (املدى)
ه ��ي الدار الوحي ��دة التي تعتمد �ش ��راء
حق ��وق الت�ألي ��ف والرتجمة م ��ن امل�ؤلف
�أو املرتجم.
ولأن الت�س ��ويق ي�ش�ي�ر القي�س ��ي واحد
م ��ن الأ�س ��باب املهمة يف جن ��اح اخلطة
الإنتاجي ��ة لل ��دار ،فنح ��ن �إ�ضاف ��ة اىل
مكاتبن ��ا الت ��ي تت ��وزع يف ع ��دد م ��ن
العوا�ص ��م العربي ��ة ،ف�أنن ��ا �أي�ض� � ًا م ��ن
امل�شارك�ي�ن يف كل املعار� ��ض العربي ��ة،
وهذا �سبب جناح خططنا الت�سويقية ..
فكتاب املدى ومنها الكت ��اب ال�سينمائي
املن�ش ��ور يف املدى ،يحظ ��ى بالت�سويق
للبل ��دان العربي ��ة ومتوف ��ر دائم� � ًا يف
املكتبات العربية.
فيم ��ا ي ��رى يا�س ��ر عدن ��ان مدي ��ر (دار
عدن ��ان للن�ش ��ر)� :إن الطل ��ب على الكتب
ب�ش ��كل ع ��ام وعل ��ى الكت ��اب ال�سينمائي
متدن
وامل�سرح ��ي �أي�ض� � ًا ب�شكل خا� ��ص ٍ
ب�ش ��كل كبري ،وي ��رى �أن ال�سبب يف ذلك
يعود اىل عدم وجود �شريحة كبرية من
ال�سينمائيني واملخت�صني بهذا اجلانب،
ف�أنا ك�صاحب دار ن�شر �إذا خريوين بني
الكت ��اب العلمي �أو الفل�سفي والتاريخي
وال�سينمائي �س�أكون مي ��ا ًال �إىل العلمي
بالت�أكي ��د ب�سب ��ب الطل ��ب يف ال�س ��وق
بالإ�ضافة �إىل �أن اجلامعات املتخ�ص�صة
باجلان ��ب الفن ��ي مكتباته ��ا فق�ي�رة جد ًا
وال تطلب �إ�ص ��دارات فني ��ة حديثة ابد ًا
والدلي ��ل �أن �أغلب مكتبات اجلامعات مل
حُت� �دّث من عدة �سنوات ،وي�شري اىل �أن
دار عدن ��ان الدار طبعت �أك�ث�ر من كتاب
�سينمائ ��ي وفني لكن للأ�س ��ف �أ�صبحت
حبي�سة املخازن .
بينما يق ��ول علي الطوك ��ي مدير الن�شر
يف مكتب ��ة (درابني الكت ��ب) البغدادية :
�إن امل�شكل ��ة الت ��ي نعاين منه ��ا هي عدم
�إمكاني ��ة الطب ��ع يف الع ��راق الرتف ��اع
�أ�سع ��ار الطب ��ع وال�سب ��ب مع ��روف �أن
ا�صح ��اب املطاب ��ع يعانون م ��ن انقطاع
الكهرب ��اء والذي ��ن يحمله ��م م�صاري ��ف
املولدات و�أي�ض ًا ال�ضريبة التي تفر�ضها
الدولة على الورق و�أخري ًا منع ت�صدير
وت�سوي ��ق الكت ��اب العراق ��ي وخا�ص ��ة

الفن ��ي وال�سينمائي املطب ��وع يف داخل
الع ��راق ،ولهذا ن�ضط ��ر اىل الطباعة يف
ب�ي�روت �أو م�ص ��ر وخ ��زن الكت ��ب هناك
وحتميل م�صاريف ال�شحن.
وي�ضي ��ف الطوك ��ي �أن م ��ا حتتاج ��ه
�صناعة الكتاب هو وجود النا�شر املثقف
والذي يجيد اختيار الكتب  ،فالكثري من
دور الن�ش ��ر العراقية ه ��ي جمرد دكاكني
جتاري ��ة با�ستثناء دور ن�ش ��ر مهمة مثل
امل ��دى واجلم ��ل و�سط ��ور والرافدي ��ن
ونابو  ..و�أي�ض� � ًا لأن بع�ض دور الن�شر
حت ��اول ا�ستغ�ل�ال امل�ؤلف�ي�ن وخا�ص ��ة
م�ؤلفي الكتب الفنية اىل دفع �أجور طبع
الكت ��اب و�شحنه ولهذا جنده ��ا ال تدقق
يف نوعية الكتاب م ��ا دامت هي تقب�ض
�أجور الطبع مقدم ًا ..
و ُيجم ��ع �أغلب �أ�صح ��اب دور الن�شر اىل
�أن التوزي ��ع ه ��و احللق ��ة الأ�ضعف يف
�سل�سل ��ة الن�شر ورمبا يع ��د م�س�ؤو ًال عن
م�ش ��اكل باق ��ي احللق ��ات� ،إذ ال وج ��ود
ل�شبكات توزي ��ع حمرتفة على امل�ستوى
املحل ��ى (وطني) فما بالك على امل�ستوى
العرب ��ي ،وله ��ذا الأم ��ر �أ�سباب ��ه فق ��د
ان�سحب ��ت الدولة (القطاع الع ��ام) التي
كانت ت�سيطر على �شبكات التوزيع ومل
تتمك ��ن ال�شركات اخلا�صة ال�صغرية من
تغطي ��ة العجز ي�ض ��اف �إىل ذلك كله عدم
وج ��ود قوان�ي�ن حتك ��م عملي ��ة التوزيع
وحتفظ حقوق النا�شر واملوزع.
وكان البد من املرور على امل�شتغلني يف
ال�سينم ��ا لبي ��ان ر�أيهم يف ن ��درة الكتاب
ال�سينمائ ��ي يف الع ��راق ،فالباح ��ث
مه ��دي عبا�س ي ��رى �أن �صناع ��ة الكتاب
يف الوقت احلا�ض ��ر وخ�صو�ص ًا الكتاب
ال�سينمائ ��ي تعاين من �صعوبات عديدة
وخا�ص ��ة يف م�س�أل ��ة الن�ش ��ر فالدوائ ��ر
الفني ��ة وخ�صو�ص� � ًا ال�سينمائية تعاين
م ��ن �إفال� ��س من ��ذ �سن ��وات ،وال تق ��وم
بطبع �أي كتاب �سينمائي ،وي�شري �أن له
جترب ��ة �شخ�صية يف ه ��ذا املو�ضوع مع
�إدارة ه ��ذه امل�ؤ�س�سة الت ��ي اعتذرت عن
طبع �سل�سلة الكتب ال�سنوية التي اعدها
ع ��ن ال�سينما ،لع ��دم وج ��ود تخ�صي�ص
م ��ادي �أم ��ا �إذا �أر�سل ��ت كتاب ��ك اىل (دار
ال�ش� ��ؤون الثقافية) وهي الدار الر�سمية
فاق ��ر�أ علي ��ه ال�سالم ! ،فعلي ��ك �أن تن�ساه
وتنتظر �سنوات و�إذا كان كتاب ًا من هذه
ال�سل�سلة ال�سينم ��ا العراقية فهذا يعني

موت قيمة الكتاب الذي يجب �أن ي�صدر
يف الوق ��ت املح ��دد له ،ل ��ذا مل ي�صدر يف
الع ��راق �س ��وى �ست ��ة كت ��ب �سينمائي ��ة
طبعها م�ؤلفوها على ح�سابهم اخلا�ص.
بينم ��ا ي ��رى الناق ��د ال�سينمائ ��ي عدنان
ح�س�ي�ن �أحم ��د �أن �صناع ��ة الكت ��اب
ال�سينمائ ��ي تتطل ��ب الإمل ��ام النظ ��ري
بهذه الفنون القولي ��ة وغري القولية فال
غراب ��ة �أن ترى املُنج ��ز يف هذا امل�ضمار
�ضئي ًال ويقت�صر على جمموعة حمدودة
م ��ن الن ّق ��اد والباحث�ي�ن ال�سينمائي�ي�ن،
وي�ضي ��ف �أن امل�ش ��اكل الت ��ي تواج ��ه
�صناع ��ة الكت ��اب ال�سينمائ ��ي عدي ��دة
و�أوله ��ا �ض�آل ��ة ع ��دد ق� � ّراء الكت ��ب
قيا�س ��ا بق� � ّراء الرواي ��ة
ال�سينمائي ��ة
ً
وال�شع ��ر واحلق ��ول املعرفي ��ة الأخ ��رى
�روج لها و�سائل الإع�ل�ام املرئية
التي ت � ّ
وامل�سموع ��ة واملكتوب ��ة ،وت�ست�ضيفه ��ا

معار� ��ض الكت ��ب ،وتقي ��م له ��ا الدول ��ة
م�سابق ��ات كث�ي�رة ومتنوع ��ة بينم ��ا مل
ن�سمع عن م�سابق ��ة للنقد ال�سينمائي �أو
جائزة خم�ص�صة للأبح ��اث ال�سينمائية
وعل ��ى املعني�ي�ن يف وزارة الثقاف ��ة �أن
يروج ��وا بع� ��ض اجلوائ ��ز له ��ذا النمط
ّ
من الكت ��ب والأبح ��اث ال�سينمائية و�أن
ي�صب ��ح الناق ��د �أو الباح ��ث ال�سينمائي
جنم� � ًا معروف ًا ال يق � ّ�ل �أهمية عن مخُ رج
الفيل ��م �أو ممثل ��ه �أو كات ��ب ق�صت ��ه
ال�سينمائية.
ويط ��رح الناق ��د عدن ��ان ح�س�ي�ن �سبب� � ًا
للإحج ��ام عن طب ��ع الكت ��اب ال�سينمائي
املتخ�ص� ��ص حي ��ث يقول :الن ّق ��اد ميكن
�أن يتذ ّكره ��م الق ��ارئ جميع� � ًا م ��ن دون
�أن ين�س ��ى �أحده ��م وذل ��ك لق ّلتهم وكرثة
ظهوره ��م يف ال�صفح ��ات ال�سينمائي ��ة
لل�صحف واملجالت العراقية والعربية،
�أم ��ا الباحث ��ون ال�سينمائي ��ون فهم �أكرث
ع ��دد ًا ،و� ّ
أقل ظه ��ور ًا ،فمجموع ��ة الن ّقاد
ُتنت ��ج كتب� � ًا �سينمائي ��ة مق ��روءة لأنه ��ا
خفيف ��ة الظ ��ل ،وهي يف الأع ��م الأغلب،
مراجع ��ات وحتليالت لأف�ل�ام وظواهر
�سينمائي ��ة �سهل ��ة اله�ض ��م ،فيم ��ا تلج� ��أ
املجموع ��ة الثاني ��ة �إىل �إنت ��اج كت ��ب
�سينمائي ��ة تنظريية ت�ستجيب ملتطلبات
البح ��ث العلمي ولكنه ��ا ت�ستع�صي على
الق ��ارئ العادي الذي يبح ��ث عن �أ�شياء
ي�سرية وقابلة للفهم واال�ستيعاب.
الناق ��د واالكادمي ��ي �أحمد جب ��ار يقول:
�إن املتتب ��ع للثقاف ��ة ال�سينمائية يتلم�س
�شُ ��ح الإ�ص ��دارات املتعلق ��ة بنظري ��ات
ف ��ن الفيل ��م  ،مقارن ��ة مب ��ا ت�ص ��دره دور
الن�ش ��ر احلكومي ��ة  ،و الأهلي ��ة م ��ن
م�ص ��ادر تعنى ب�آخر حت ��والت الفكر يف
العل ��وم الإن�ساني ��ة  ،و الفنون و الآداب
املج ��اورة  ،خا�ص ��ة ونح ��ن يف ع�ص ��ر
ازداد املن�شغل�ي�ن في ��ه مبمكن ��ات ه ��ذا
الف ��ن التعبريية  ،امل�س ��وغ الذي يطرحه
النا�شر حمدود قراء الكتاب ال�سينمائي
مقارن ��ة بجمه ��ور الرواي ��ة � ،أو جمهور
النظرية الأدبية  ،وم ��ا زال هذا امل�سوغ
فاع�ل ً�ا حت ��ى بع ��د ازدي ��اد ع ��دد املعاهد
و اجلامع ��ات الت ��ي تعن ��ى بتعلي ��م الفن
ال�سينمائ ��ي ! .وي ��رى الناق ��د جبار� :أن
دور الن�شر التابع ��ة للم�ؤ�س�سة الر�سمية
للحكومة العراقي ��ة اقت�صر ن�شرها على
مدونات على م�ستوى عالٍ من اله�شا�شة
 ،با�ستثناء بع� ��ض امل�صادر القليلة التي
كان ��ت يف الأ�سا�س ر�سائ ��ل ماج�ستري ،
�أو �أطاري ��ح دكت ��وراه  ،وهذا ما الميكن
مقارنته باجلهد الرتجمي الذي قامت به
امل�ؤ�س�سة العامة لل�سينما التابعة لوزارة
الثقاف ��ة ال�سوري ��ة  ،حي ��ث قام ��ت بطبع
�أمهات امل�ص ��ادر ال�سينمائية التي �أثرت
املكتب ��ة  ،ور�صنت الدر� ��س الأكادميي ،
و غريت م ��ن م�س ��ارات التفكري البحثي
 ،و ال ميكنن ��ا �أن نن�س ��ى ال ��دور الكب�ي�ر
جله ��ود املرك ��ز القوم ��ي للرتجم ��ة يف
م�ص ��ر الذي ق ��دم لن ��ا �أه ��م املو�سوعات
ال�سينمائية التي جعلت الباحث العربي
ينفت ��ح على �إعادة قراءة ت�أريخ ال�سينما
 ،ونظرياتها  ،و اجتاهاتها  ،و �أ�ساليبها
الفنية بوعي معا�صر .

كالكيت

 عالء املفرجي

ال�شعر وال�سينما
حينم ��ا نتحدث عن ال�سينما ف�إننا ال نتحدث عن حقل ب�صري فقط،
و�إمن ��ا عن حقل ندخل في ��ه ال�سيماء واللغة و�أظ ��ن �أن هذا املركب
ال�ساح ��ر حتم ًا �سيفتح �أمامنا مناطق �شا�سع ��ة ملعرفة العامل ،نحن
ال ميكنن ��ا �أن نع ��رف العامل �إال من خالل اجلمال ،ال نقرتب �إال حني
نلتذ به.
و �شعرية ال�سينما حقل قد يبدو فيه من التخ�ص�ص ال�شيء الكثري،
لكن ��ه �أي�ض ًا ه ��و �أكرث ا�شتباك ًا م ��ع اللحظة الأدبي ��ة ،حتى اللحظة
املعرفي ��ة بحك ��م �أن ال�سينم ��ا اليوم تقدم لن ��ا الوثيق ��ة وال�صورة
وفكرة ومفهوم ًا ،وهذه التو�صيفات انتقلت على م�ستوى �صناعة
ال�سينما وطبيعة الأفكار املتداولة و�سيا�سات و�سرتاتيجيات.
فللوهل ��ة الأوىل «ن ��رى عن عدم وجود عالقة بين ��ة و�صريحة بني
ال�سينم ��ا وال�شعر باملعنى الدقي ��ق ،على غرار العالقة التي جندها
ب�ي�ن الأدب وال�سينم ��ا وبني الت�شكيل وال�سينم ��ا وكذلك املو�سيقى
واملعم ��ار واالقت�ص ��اد والأيديولوجيا وثم ب�ي�ن الثقافة وال�سينما
ب�شكل عام.
و �إنن ��ا قد نفرت� ��ض انعدام هذه العالق ��ة ب�صري ًا عل ��ى الأقل وذلك
من خالل ما تقدمه بع� ��ض النظريات العامة (نظرة اللغة) باملعنى
الل�س ��ان وم ��ا يت�ضم ��ن ذل ��ك م ��ن م�ستوي ��ات التفك�ي�ر ،باعتبارها
و�سيل ��ة تعبري وتوا�ص ��ل وتفاعل على �أ�سا� ��س اقرتانه مبجموعة
م ��ن املفاهيم اخلا�ص ��ة بالدرا�سة الل�سانية للغ ��ة باملعنى الو�صفي
والنظري والتداويل ثم ال�سعي بعد ذلك على �إ�سقاط هذه املفاهيم
واكت�شاف طبيعة التغيري فيها.
فاللغ ��ة يف ال�سينم ��ا �أو لغ ��ة ال�سينم ��ا تعتم ��د بدوره ��ا �صفات قد
جندها يف اللغة عامة ،ويف اللغة ال�شعرية ب�شكل خا�ص”.
ويق ��ول «�أندريه تاركوف�سكي» يف كتابه املهم (النحت يف الزمن):
حني نتحدث عن ال�شعر ف�إنني ال �أنظر اليه كنوع �أدبي ،ال�شعر هو
وع ��ي بالعامل خا�صة عن ��د االت�صال بالواقع ،هك ��ذا ي�صبح ال�شعر
فل�سف ��ة تر�شد الإن�سان طوال حياته ،ي�صب ��ح الفنان خالق ًا للجمال
اخلا� ��ص ال ��ذي ينت�س ��ب لل�شعر فق ��ط ،وق ��ادر ًا �أن يتب�ي�ن خطوط
الت�صميم ال�شعري و�أن يتخطى حدود املنطق املتما�سك”
فيل ��م (باتر�س ��ون) للمخ ��رج جارمو� ��ش ،ال ��ذي ي�صنف م ��ن �أفالم
ال�س�ي�رة الذاتي ��ة ،م ��ن جان ��ب �أن ال�س�ي�رة ه ��ي الت ��ي حتف ��ز على
اكت�شاف الذات واكت�ش ��اف �أفكار وتقاربات يف احلياة والق�ص�ص
والتجارب ،يف ه ��ذا الفيلم عن ال�شاعر الأمريك ��ي ،وليم كارلو�س
وليامز ،لكنه هنا لي�س لأداء �شخ�صية ال�شاعر ،بل عن جتربته ،عن
�شعره � ،إذن الفيلم يتحدث عن �شاعر ،ولكنه لي�س كالأفالم الأخرى
التي تتناول �سرية �شاعر ،بل يتحدث عن ق�صيدة «باتر�سون».
وي�س ��رد الفيلم حياة �شاع � ٍ�ر يعمل �سائق با�ص ،متزوج ،ويقيم يف
مدين ��ة باتر�سون �أي�ض ��ا ،ال�شخ�صية ال عالقة له ��ا بال�شاعر البطل
ال�سائ ��ق ،وحتى الق�صائد التي يلقيها من�سوبة ل�شعراء �آخرين ،ما
الذي تبقى من �سرية ال�شاعر وليم؟
نح ��ن هنا مع �أ�سل ��وب جارمو� ��ش يف الإخراج حيث �س ��رد الفيلم
يتم ��رد على ال�س ��رد التقليدي مثلما م�شاهده ب�ش ��كل عام متداخلة،
فيعر� ��ض م�شاه ��د لأح ��داث ال �صل ��ة بينه ��ا لكنها تتقاط ��ع بالكثري
م ��ن ال ��دالالت ،الفيلم هنا ه ��و املع ��ادل الب�صري لق�صي ��دة (وليم)
يف تفا�صيله ��ا احلياتي ��ة واجلمالي ��ة� ،إذ ر�سم املخ ��رج جارمو�ش
ب�صري� � ًا ملحاول ��ة ولي� ��س لكتاب ��ة ق�صيدت ��ه مثلما كان ��ت الق�صيدة
ت�ستله ��م التجوال يف �شوارع املدينة وحرك ��ة النا�س و�أحاديثهم،
ف� ��إن كام�ي�را جارمو�ش من خ�ل�ال البطل ر�ص ��دت تفا�صيل يومية
والأحادي ��ث الغريب ��ة ..يف البا�ص .ويق ��ول املفرجي عرب حديثه
�إن عي� ��ش �أج ��واء الق�صي ��دة وممار�ستها بل وتذوقها ه ��و ما فعله
جارمو�ش بفيلمه.
يتبع
فللوهلة الأولى «نرى عن عدم وجود
عالقة بينة و�صريحة بين ال�سينما
وال�شعر بالمعنى الدقيق ،على غرار
العالقة التي نجدها بين الأدب وال�سينما
وبين الت�شكيل وال�سينما وكذلك المو�سيقى
والمعمار واالقت�صاد والأيديولوجيا وثم
بين الثقافة وال�سينما ب�شكل عام.

�إطالق فيلم حار�س الذهب جتارياً ابتداءً من اليوم عودة �إنديانا جونز  :هل ميكن �أن يعي�ش بدون �سبيلربغ ؟
متابعة :املدى
بعد بدايته التجارية الناجحة يف الإمارات،
تطلق م ��اد �سوليو�شنز بالتع ��اون مع �شركة
رواد ميدي ��ا الفيل ��م الأ�س�ت�رايل حار� ��س
الذهب للنجم� أحم ��د مالك واملخرج رودريك
م ��اكاي يف ال�سعودي ��ة ابتدا ًء م ��ن اخلمي�س
 1ني�س ��ان،

لي�ست�أن ��ف بذل ��ك جول ��ة عرو�ض ��ه عربي� � ًا،
ويُعر� ��ض م�صحوب� � ًا بالرتجمت�ي�ن العربي ��ة
والإجنليزية ،ومن املرتقب �إطالق الفيلم يف
باقي الدول العربية قريب ًا.
وق ��ال املدي ��ر التنفي ��ذي ل�شرك ��ة رواد ميديا
«ت�شه ��د �ص ��االت ال�سينم ��ا يف ال�سعودي ��ة
ازدي ��اد ًا يف ع ��دد �شا�ش ��ات ال�سينم ��ا نتيج ��ة
حج ��م الطل ��ب املوج ��ود واملتوق ��ع �أن ت�صل
عدده ��ا اىل � 2500شا�شة وفق ًا لر�ؤية اململكة
2030
حي ��ث
�سيك ��ون ال�س ��وق
الأك�ب�ر يف املنطقة،
ون�سع ��د بالتع ��اون
MAD
م ��ع
Solutions

يف تق ��دمي �أعم ��ال
�سينمائي ��ة عربي ��ة
وعاملي ��ة حتظ ��ى
ب�إعج ��اب النق ��اد
و ا ملهر جا ن ��ا ت
ال�سينمائي ��ة لن�سع ��ى
�سوي ًا لتطوير ال�سينما
العربي ��ة �إىل �أك�ب�ر حد
ممكن ،وذل ��ك لت�صحيح
املفاهي ��م حولها ،وخلق
م�ساحة ميكن من خاللها
عر�ض وم�شاهدة الأفالم
العربية املتنوعة”.
�شه ��د
و
حار�س الذهب عر�ض ��ه

العامل ��ي الأول يف مهرج ��ان فيني�سي ��ا
ال�سينمائ ��ي الدويل حي ��ث ن ��ال ا�ستح�سان� � ًا
عاملي ًا� ،إذ و�صفته جملة فارايتي ب�أنه «جتربة
ممتع ��ة �أخ ��اذة» وقالت الغارديان «فيل ��م
وي�س�ت�رن يف ق ��وة اجلل ��ود القدمي ��ة
وجودة الذه ��ب» ،كم ��ا ح�ص ��د بطل ��ه
ال�شاب� أحمد مالك� إعجاب ومديح النقاد � ،إذ
كتبت عنه جملة �سكرين دايلي «مالك خاطف
للأنظار يف دور حنيف (البطولة)».
�أم ��ا العر� ��ض العرب ��ي الأول للفيل ��م ف ��كان
يف مهرج ��ان اجلون ��ة ال�سينمائ ��ي ،و�أ�ش ��اد
ب ��ه احل�ض ��ور الكب�ي�ر م ��ن النج ��وم والنقاد
ومنه ��م ط ��ارق ال�شناوي ال ��ذي ق ��ال «مال ��ك
ممثل موه ��وب وي�ستحق �أن يك ��ون عاملي ًا»،
كم ��ا ت�صدر حينها قوائ ��م البحث على غوغل
والتفاعل على مواق ��ع التوا�صل االجتماعي
الأخرى.
وتبد�أ �أح ��داث الفيلم مع نهاي ��ة القرن الـ 19
يف �أ�سرتالي ��ا الغربي ��ة ،ح�ي�ن ي�سع ��ى راعي
جم ��ال �أفغ ��اين للتخل�ص من �أزم ��ة وجودية
قا�سي ��ة والع ��ودة �إىل وطن ��ه ،ت�ضط ��ره
الظ ��روف لعق ��د �شراك ��ة م ��ع ّ
حط ��اب ه ��رب
وبحوزت ��ه �سبائك ذهبي ��ة ،ت ��زن � 400أوقية
وخمتومة بتاج امللكة  ،فيتحتم على الثنائي
املتناف ��ر ت�ضلي ��ل رقي ��ب �شرط ��ة متع�ص ��ب
وجن ��وده يف �سب ��اق الو�ص ��ول �إىل ف ��رن
�س ��ري ل�صه ��ر الذه ��ب ،حيث امل ��كان الوحيد
ال ��ذي يتيح �إزال ��ة ختم تاج امللك ��ة ،وي�شارك
يف بطول ��ة الفيلم� أحم ��د مالك والنجم ��ان
الأ�سرتاليان ديفي ��د وينهام وج ��اي راي ��ان،
وت�أليف و�إخراج رودريك ماكاي.

ترجمة � /أحمد فا�ضل
يق ��ال �أن املخرج الكب�ي�ر �ستيفن �سبيل�ب�رغ لن يعود
لإخ ��راج اجل ��زء اخلام� ��س مـ ��ن " �إنديان ��ا جونز " ،
تارك ًا �إخراجه جليم�س ماجنولد الأمريكي املرت�شح
جلائ ��زة الأو�س ��كار ع ��ن فيل ��م " لوغ ��ان " اخلارق
 ، 2017ال�شيء اجلميل يف ال�شخ�صيات اخليالية
الطويل ��ة الأم ��د � ،أنه ��ا ميكنه ��ا �أن تظ ��ل �إلـ ��ى الأبد
بكام ��ل حيوياته ��ا  ،جيم� ��س بوند على �سبي ��ل املثال
� ،سيبق ��ى قوي� � ًا �إىل الأبـد ب�سبب ا�ستب ��دال املمثلني

الذي ��ن ي�صوروه مبجرد �أن يكربوا �سن ًا على الدور،
ال ميك ��ن �أن يتمت ��ع �إنديان ��ا جون ��ز  ،لأي �سب ��ب كان
مبكان ��ة مماثلة لن يك ��ون �إال هاري�سون فورد  ،على
م ��ا يب ��دو ال ميكن ت�صوره مث ��ل �أي �شخ�ص �آخر ،
�إذا حكمن ��ا من خ�ل�ال عودته املتكررة على الرغم من
ظهوره غري املرتابط مع م�آثره يف اجلر�أة  ،يظهر
ه ��ذا االمتي ��از مثل القليل مـن الآخرين  ،والإعالن
الأخ�ي�ر ع ��ن الدفعة اخلام�سة يلـق ��ي بالكثري من
الإ�ستغ ��راب حول �أبط ��ال احلركة امل�سنني  ،يك�شف
ه ��ذا البند �أن �سبيلربغ �سيتنازل عن دوره كمخرج
ملوهب ��ة �أخرى بع ��د �أن تعامل م ��ع �أول �أربعة �أفالم ،

و�أن جيم� ��س ماجنول ��د ق ��د دخ ��ل يف مفاو�ض ��ات
كخليفة حمتمل  ،لكن كان رد فعل املعجبني �سريع ًا
وقا�سي ًا  ،حيث كان ال�شعور العام هو �أنه ال ميكن
لأح ��د �أن ي�ستح�ض ��ر �سحـر احلن�ي�ن �إىل م�سل�سالت
املغام ��رات يف زم ��ن احل ��رب التي �ألهم ��ت �شخ�صية
�إنديان ��ا جون ��ز متام� � ًا مث ��ل �سبيل�ب�رج  ،رمب ��ا هـ ��ذا
�صحي ��ح � ،إن ا�ستح�ضار �إح�سا� ��س " الأيام اجليدة "
ه ��ي عالمته التجارية �إىل حد كبري  ،لكن رمبا فقدانه
ل ��ن يك ��ون �أ�سو�أ �ش ��يء  ،م ��ن املُ ّ�سلم ب ��ه �أن العدد
املح ��دود لل�سن ��وات املتبقي ��ة ل�سبيلب�ي�رج  -وه ��و
الرج ��ل البالغ من العمر  73عام ًا  -رمبا يكون من
الأف�ض ��ل �إنفاقها على م�شروع �آخر  ،بالن�سبة لعامل
ال�سينما ككل � ،سيكون مك�سب ًا كبري ًا .
بغ� ��ض النظ ��ر عم ��ا �إذا كان �إن ��دي يحت ��اج �إىل
�سبيل�ب�رغ للبق ��اء يف ذهـ ��ن املتف ��رج طوي�ل ً�ا  ،ف�إن
اال�ستنت ��اج احلقيق ��ي الذي يج ��ب ا�ستخال�صه هنا
ه ��و �أن الوق ��ت ق ��د ح ��ان لو�ض ��ع �إنديان ��ا جونز يف
راح ��ة �أخ�ي�رة  ،فا�ستبدال هاري�س ��ون فورد يف دور
ه ��ان �سول ��و مل ينج ��ح  ،وا�ستبدال ��ه هن ��ا ل ��ن ينجح
�أي�ض� � ًا  ،مث ��ل هذا القرار يتعار�ض م ��ع كل اجتاهات
اال�ستوديو الرائجة حالي ًا  ،ولكن يف بع�ض الأحيان
 ،م ��ن الأف�ض ��ل ترك الأم ��ور ت�س�ي�ر  ،اىل جانب ذلك ،
م ��ا ه ��و املتوقع م ��ن �أنديان ��ا جونز الق ��ادم يف �سنه
الثمان�ي�ن ؟ م ��ع � 10سن ��وات تف�ص ��ل ب�ي�ن الإ�صدار
الرابع واخلام�س املق�ت�رح  ،تفوح رائحة اال�ستيالء
على النقود �أقوى من �أي وقت م�ضى  ،رمبا
يك ��ون م�شروع� � ًا منا�سب� � ًا متام� � ًا ملاجنول ��د ال ��ذي
�سيخ ��رج اجل ��زء اخلام� ��س م ��ن �إنديان ��ا جون ��ز ،
ال�ستعادة بع�ض �سحره القدمي .
عن � /صحيفة الإندبندنت الربيطانية
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اقــــرأ
طقو�س فار�سية

�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى رواي ��ة "طقو� ��س فار�سي ��ة" للكاتبة
الإيراني ��ة �سيمني دان�ش ��ور ترجمة علي عب ��د االمري �صالح،
والرواي ��ة تتناول �أفكار وتطلعات جيل كامل من الإيرانيني
يف حقبة زمنية متيزت بغليان اجتماعي و�سيا�سيُ .ن�شرت
الرواية عام  ١٩٦٩فبيع منها �أكرث من ن�صف مليون ن�سخة
و ُترجمت �إىل  ١٧لغة وعُدت عمال كال�سيكي ًا .عملت �سيمني
دان�ش ��ور بالإذاع ��ة وال�صحاف ��ة وكتب ��ت الق�ص ��ة الق�صرية
والرواية وترجم ��ت لت�شيخوف وبرن ��ارد �شو وهوثورن
ونال ��ت الدكت ��وراه يف الأدب الفار�سي م ��ن جامعة طهران
وتزوجت م ��ن جالل �آل �أحمد؛ املثق ��ف والكاتب الإيراين
الب ��ارز ولعبت دور ًا مهم� � ًا يف جمعية الك ّت ��اب الإيرانيني
ودعمت املعار�ضني منهم حلكم ال�شاه.

"ف��رد ع��ود" حت�ص��د اجلوائ��ز فـ��ي مهرج��ان قرط��اج للمونودرام��ا
فاز العر�ض امل�سرحي العراقي (فرد عود..
احالم عازف اخل�شب) للم�ؤلف واملخرج
ح�سني علي ه ��ارف ،ب��اجل��ائ��زة الف�ضية
ملهرجان امل��ون��ودرام��ا ال ��دويل بقرطاج،
ال ��ذي �أق �ي��م يف تون�س للمدة /٢٨-٢٥
 ،٢٠٢١ال�ع��ر���ض م��ن متثيل ال�ف�ن��ان طه
امل�شهداين وع��زف الفنان حممد العطار
و�سينوغرافيا علي جواد الركابي .
تعد م�سرحية "فرد عود" �أول م�سرحية
تتناول ��س�يرة الفنان املو�سيقى ن�صري
�شمة حتدث الفنان ح�سني علي هارف عن
ح

ول العا

لم

م�سرحيته قائال" :مو�ضوعة امل�سرحية
م�ستوحاة من معزوفات و�سرية الفنان
ن�صري �شمة الإبداعية (ال احلياتية)� ،إذ
اعتمدت التقاطات فنية وبنيتها بقالب
مونودرامي لإط�لاق العنان للك�شف عن
معاناة الفنان واغرتاباته داخ��ل الوطن
ق �ب��ل وب �ع��د ه �ج��رت��ه ،م ��ن خ�ل�ال ال �ب��وح
املو�سيقي وامل�ؤلفات التي كانت تتماهى
م ��ع ال ��واق ��ع ال �� �س �ي��ا� �س��ي والإج �ت �م��اع��ي
للوطن ".م�ضيفا ان "امل�سرحية لي�ست
م�سرحية �سرية باملعنى التقليدي املتداول
لأننا �أخذنا �سرية وط��ن من خ�لال �سرية
فنان .مل �أُع��ن كثري ًا مبحطات �إجتماعية
وحياتية بل مبواقف وانفعاالت ن�صري
��ش�م��ة م��ع م��ا ح��ل ب��ال��وط��ن ،وال �ت��داخ��ل

والتماهي مع �أوجاع الفنان وهمومه مع عربت عن وطن جريح".
�أوج��اع الوطن وهمومه .هي �إذ ًا �سرية وب�ش�أن ما الذي مييز هذه امل�سرحية عن
�إب ��داع �� ..س�يرة وط��ن�� ،س�يرة مو�سيقى غريها م��ن امل�سرحيات النظرية �أو�ضح

حفل جوائز "�أو�سكار"  2021يقام يف ثالث دول

خ�ص�ص منظمو اح�ت�ف��ال ت��وزي��ع جوائز
"�أو�سكار" ،موقعني يف بريطانيا وفرن�سا
للذين لن يتمكنوا من ت�س ّلم جوائزهم يف
ل��و���س �أجن �ل��و���س ،يف � 25إبريل/ني�سان
املقبل ،على م��ا �أبلغت م�صادر قريبة من

احل��دث ال�سينمائي الأه��م ،وكالة "فران�س
بر�س" .و�أو� �ض��ح �أح��د ه��ذه امل���ص��ادر �أن
مقدمي االح�ت�ف��ال �سيكونون موجودين
كما هو متوقع يف حمطة �سابقة للقطارات
يف ل��و���س �أجن�ل��و���س ،لكن منتجي احلفل

"يخططون ل�ترت�ي�ب��ات خ��ا��ص��ة للموقع
الربيطاين" ال ��ذي وُ ِ���ص��ف ب ��أن��ه "حمور
مركزي" .و�أ� �ض��اف م�صدر �آخ ��ر �أن ��ه من
املقرر �إن�شاء موقع �آخر يف باري�س ،م�ؤكد ًا
معلومات ن�شرتها و�سائل �إعالم متخ�ص�صة.
وتعر�ضت ج��وائ��ز "�أو�سكار" النتقادات
� �ش��دي��دة ،ب �ع��د رف ����ض امل�ن�ظ�م�ين ال���س�م��اح
ل �ل �م��ر� �ش �ح�ين ال ��ذي ��ن ال ي ��رغ� �ب ��ون �أو ال
ي�ستطيعون ح�ضور االح�ت�ف��ال يف لو�س
�أجنلو�س ،بت�سلم جائزتهم عرب الإنرتنت.
وك ��ان ح���ض��ور بع�ض ال�ف�ن��ان�ين الأج��ان��ب
��س�ي��دف�ع�ه��م �إىل خم��ال �ف��ة ق��ي��ود ال���س�ف��ر،
وي�ضطرهم �إىل اخل�ضوع للحجر ال�صحي
لكي ال يكونوا غائبني متام ًا عن االحتفال.
وبناء على ذلك� ،أعيد النظر يف التوجهات
الأ�سا�سية ،عرب خطة لإقامة مواقع فرعية
�ستخ�ص�ص مل��ن ل��ن يتمكنوا م��ن ح�ضور
االح�ت�ف��ال يف ل��و���س �أجن�ل��و���س �أو يف
املوقع الربيطاين ال��ذي مل يُك�شف
عن مكانه.

بريانكا �شوبرا تقيم حفل"بوجا" التقليدي
�أ�صبحت جنمة بوليوود وهوليوود الهندية املمثلة
بريان ��كا �شوب ��را جونا� ��س جاهزة ر�سمي� � ًا الفتتاح
مطعمها الهن ��دي يف نيويورك بعد �إقامتها مرا�سيم
تقليدية حملية ملباركته.
فبح�س ��ب موق ��ع "هوال"،اجتمعت املمثل ��ة الهندية
بريان ��كا �شوب ��را جونا� ��س وفريقها ومال ��ك املطعم
معه ��ا ماني� ��ش جوي ��ال يف مطعم "�سون ��ا" اجلديد
لأداء طقو�س تقليدية تعرف با�سم "بوجا".
بريان ��كا وزوجه ��ا نيك جونا�س ي�ش ��اركان يف حفل
بوج ��ا التقلي ��دي يف مبن ��ى مطعمه ��ا الهن ��دي يف

 ح�سن ناظم
وزي ��ر الثقاف ��ة ح�ض ��ر خت ��ام حف ��ل
برنام ��ج تح ��اور حيث الق ��ى كلمة اكد
فيه ��ا � َّأن الع ��راق ب�أح ��وج م ��ا يك ��ون
للتح ��اور بي ��ن طوائف ��ه ومكونات ��ه،
مبين� � ًا � َّأن الم�ش ��روع ي�أتي ف ��ي �صميم

خاص جداً ...

 عقيل مهدي
االكاديم ��ي والمخ ��رج الم�سرح ��ي
�ص ��در ل ��ه ع ��ن من�ش ��ورات اتح ��اد
االدب ��اء والكت ��اب ف ��ي الع ��راق كت ��اب
بعن ��وان "االدب الدرام ��ي ..ف ��ي
ال�سي ��رة االفترا�ضي ��ة" .والكتاب ي�ضم
مجموعة م ��ن الن�صو�ص ،والحوارات،
وال�شهادات الم�سرحية ،ومواقف �سلط
من خاللها الدكتور عقيل مهدي ال�ضوء
عل ��ى بع� ��ض التج ��ارب الم�سرحي ��ة،
ويذك ��ر ان عقيل مهدي يع ��د واحدا من
اب ��رز الرم ��وز الم�سرحية ف ��ي العراق،
كت ��ب واخ ��رج العدي ��د م ��ن الن�صو�ص
الم�سرحي ��ة ا�شهره ��ا يو�س ��ف العان ��ي
يغني ،وكلكام�ش ،والجواهري ،وعلي
الوردي.

نيويورك.
وق ��ام اجلميع ب�إقامة الطقو� ��س التقليدية الهندية
يف مطع ��م "�سون ��ا" ب�إح ��راق البخ ��ور ،وتقدمي
الزه ��ور والطع ��ام حت ��ى حت ��ل الربك ��ة عل ��ى
املطعم.
وقال ��ت بريان ��كا �شوب ��را جونا� ��س ع�ب�ر
ح�ساباته ��ا مبواق ��ع التوا�ص ��ل الإجتماع ��ي
و"�إن�ستغرام"�،إن ��ه كان م ��ن املهم ج ��د ًا �إقامة
حف ��ل مرا�سيم ممي ��ز ونقل طقو� ��س "جوبا" �إىل
نيويورك قبل فتح �أبواب املطعم ر�سمي ًا للزبائن.

عادل عبا�س لـ(

قحطان جا�سم جواد

ه ��ذه المرحل ��ة ،خا�ص� � ًة بع ��د دع ��وة
رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
�وار لي�س فقط
الكاظم ��ي الى عق ��د ح � ٍ
بي ��ن الم�ؤ�س�س ��ات الحكومي ��ة ،و�إ َّنما
ي�شمل كافة مكونات ال�شعب العراقي.

 طاهر �سلمان
ال�شاع ��ر الغنائ ��ي كتب كلم ��ات اغنية
جديدة بعن ��وان "�ضاع العم ��ر" التي
�سجله ��ا المط ��رب مك�ص ��د الحل ��ي،
ولحنه ��ا الفنان يو�سف ن�ص ��ار ،وقال
الفن ��ان مك�ص ��د الحل ��ي� ،إن" :الأغنية
ذات طاب ��ع عاطف ��ي وروح ريفي ��ة،
وا�ض ��اف "�سجلته ��ا بطريق ��ة اداء
جديدة �ستعجب الم�ستمعين".

يبدو ان دراما رم�ض ��ان �ستعيد الينا
الكث�ي�ر م ��ن الفنان�ي�ن الذي ��ن غابوا
عنه ��ا من ��ذ �س ��نوات .فبع ��د الفنان ��ة
هن ��د كام ��ل �س ��يعود الين ��ا الفن ��ان
ع ��ادل عبا�س يف عمل لبناين عراقي
بعن ��وان "ام بديلة" ميث ��ل فيه دور
االب امل�ش ��غول باعماله على ح�ساب
عائلت ��ه .وقد التقينا بفناننا اجلميل
ودار معه هذا اللقاء-:
*دورك لرجل كبري ال�سن �أال جتد ان
ال�شخ�صية اكرب منك �سنا؟
امل�سل�س ��ل امثل فيه دور اجلد وهومايتنا�س ��ب مع عم ��ري اليوم ..بعد
ان راحت علينا ادوار احلب!
*ماهي ال�شخ�صية؟

الطقس

ال��دك �ت��ور ح�سني ع�ل��ي ه� ��ارف :م��ا مييز
جتربتي امل��ون��ودرام�ي��ة "فرد عود" هو
توزعها على حمطات درامية (م�شهدية)
م�ت�ن��وع��ة وم �ت �ح��ول��ة م��ن م���ش�ه��د لآخ ��ر،
وك ��أن كل م�شهد هو عر�ض مونودرامي
م�ستقل برغم وجود رابط درامي وفكري
(داخ�ل��ي) متني ،وق��د و�ضعت لكل م�شهد
م�ستقل ا�سما وعنوان ًا مثل :بوح العود،
وب��وح الطفولة ،وب��وح احل ��رب ،وب��وح
ملج�أ العامرية ،وبوح اليد تغني.
م��ن جانبه ق��ال بطل العر�ض الفنان طه
امل�شهداين :للمونودراما طريقة خا�صة
يف ت��ق��دمي ال �ع��ر���ض ف �ه��ي تعتمد
على املمثل ومنظوماته احل�سية
والفكرية واجل�سدية وال�صوتية،

و"فرد عود" �أج�سد فيها �شخ�صية ما زالت
متواجدة بيننا ،ب��ل يعرفها العراقيون
والعرب والعامل وذلك لإجنازاتها الفنية
الكبرية� .إنه ن�صري �شمة ذلك الطائر الذي
حلق يف �سماء ال�ع��امل م��ن خ�لال رحتله
منذ الطفولة مع �آل��ة العود التي ع�شقها
وع�شقته هي بدورها.

بريتني �سبريز :بكيت
�أ�سبوعني ب�سبب هذا
الفيلم
قال ��ت املغني ��ة الأمريكي ��ة ،بريتني �سب�ي�رز� ،إنها بكت
لأ�سبوع�ي�ن بعدم ��ا �شاهدت ج ��زء ًا من وثائق ��ي �أعدته
�صحيفة "نيويورك تاميز" ح ��ول م�سريتها والو�صاية
املفرو�ض ��ة عليه ��ا من ��ذ ع ��ام  ،2008بع ��د دخوله ��ا
امل�ست�شف ��ى لتلق ��ي ع�ل�اج نف�س ��ي ،عق ��ب انهي ��ار
ُ�س ِّلطت الأ�ضواء عليه بقوة.
و�أو�ضح ��ت بريتن ��ي �سب�ي�رز ،ع�ب�ر
ح�سابه ��ا عل ��ى "�إن�ستغ ��رام"
�أم� ��س الأربع ��اء� ،أنه ��ا مل
ت�شاه ��د الفيل ��م الوثائق ��ي
F r a m i n g
Britney Spears
كل ��ه ،لكنه ��ا ا�ستاءت من
الأج ��زاء الت ��ي عر�ض ��ت
قا ئل ��ة
�أمامها ،وبكت لأ�سبوعني،
�إنه ��ا "�شع ��رت بالإحراج من الأ�ض ��واء التي
�سلطوها (�ص ّناع الفيلم) عليها".
وه ��ذا ه ��و التعلي ��ق الأول ل�سب�ي�رز عل ��ى
الفيلم الوثائقي ال ��ذي �أرفقته بفيديو عرب
"�إن�ستغرام" ،ترق�ص فيه على �أنغام �أغنية
"كريزي"  Crazyلفرقة "�إيرو�سميث".
و�أ�ضاف ��ت ملتابعيه ��ا عل ��ى "�إن�ستغ ��رام"
البال ��غ عدده ��م  29مليون� � ًا" :لطامل ��ا
�أث�ي�رت التكهن ��ات ح ��ول حيات ��ي،
وروقب ��ت ،وحُ ك ��م عل � ّ�ي ط ��وال
حيات ��ي!!! الثقة بالكون تتطلب قوة
�شدي ��دة ،لأنن ��ي دائم� � ًا واجه ��ت الأحكام
والإهان ��ة والإحراج من الإع�ل�ام ،وال �أزال
�إىل اليوم".
و�أكدت" :ل�س ��ت هنا لأكون مثالي ��ة ،فالكمال
ّ
ممل� .أنا هنا لأ�شارك حلظات لطيفة معكم".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

درو�س ال�سودان
للربملان العراقي
منذ �أن تفجرت االحتجاجات يف
ال�سودان ونحن نتابع التطور
املثري يف هذه البالد التي �أرادت
�أن يثبت للعامل �أن التغيري ممكن
ب�أب�سط الأدوات ،املهم �أن تتوافر
الإرادة ال�شعبية املخل�صة،
و�أن يكون هناك ا�ستعداد لدفع
الثمن ،و�ساعتها �سيكون التغيري
�سه ًال ،ويف ال�سودان �شاهدنا
كيف �أن �شباب ًا ا�ستطاعوا �أن
ينهوا ثالثني عام ًا من الب�ؤ�س
عا�شها ال�سودانيون يف ظل
الرئي�س امل�ؤمن عمر الب�شري..
فيما احتجاجات �شباب العراق
ابتلعتها االنتهازية  ،وكانت طريق ًا
للح�صول على املنا�صب .
يف واحدة من �أجمل م�شاهد
تظاهرات ال�سودان ،كان م�شهد
الفتاة �آالء �صالح التي ا�شتهرت
بلقب "حبوبتي كنداكة" ،وقبل
هذا امل�شهد كان الب�شري يقف
بنف�سه لري ّد على املنظمات الدولية
التي اعرت�ضت على جلد فتاة
�سودانية لأنها ارتدت البنطلون،
قال �آنذاك �ساخر ًا وهو يحمل
ع�صاه "البع�ض يتحدث عن الفتاة
التي جلدت على وفق حدود الله
والذين يقولون �إنهم خجلوا من
هذا عليهم �أن يغت�سلوا وي�ص ّلوا
ركعتني ويعودوا للإ�سالم".
�أتذكر ما قاله الب�شري ،و�أقر�أ خرب ًا
من بالد الطيب �صالح يقول �إن
اتفاق ًا وُقع بني اجلهات ال�سيا�سية
ين�ص على ف�صل الدين عن الدولة،
واحليادية يف الق�ضايا الدينية،
وكفالة حرية املعتقدات و�أن ال
تتب ّنى الدولة �أي ديانة لتكون
ر�سمية يف البالد.
منذ اعوام و�سا�ستنا الأ�شاو�س
يروّ جون لقرارات ُتخر�س
كل من يطالب باقامة دولة
مدنية ،ويخرجون على
الف�ضائيات يحذرون من ن�شر
الرذيلة والفح�ش يف �ساحات
االحتجاجات  ،ويطالبون
العراقيني بالهداية ،لكنهم �ص ّم
وبكم وهم ي�شاهدون العمليات
املنظمة لنهب ثروة البالد و�إ�شاعة
الطائفية وت�شجيع االنتهازية
والتزوير ،وفيما عمر الب�شري
"امل�ؤمن" ّ
ظل يهدّد الغرب ملوّ ح ًا
بع�صاه" :من يطمع يف ال�سودان
عليه �أن يلح�س كوعه" ،ا�ضطر
يف النهاية �أن يلح�س كوعه ،فيما
نحن نواجه �آخر الإح�صائيات
التي تقول �إن ن�سبة الفقر يف
بع�ض مدننا يدير �ش�ؤونها �سا�سة
"م�ؤمنون" و�صلت �إىل ما يقارب
الـ 50باملئة .
ثالثون عام ًا من الب�ؤ�س عا�شها
ال�سودانيون يف ظل الرئي�س
"امل�ؤمن" عمر الب�شري ،ويف
حلظة واحدة  ،كان االتفاق بني
جميع الأطراف ال�سيا�سية على
ف�صل الدين عن الدولة ،فقد
جرب ال�سودانيون حكم الدولة
الدينية التي كان فيها عمر الب�شري
يقف بنف�سه ليربر جلد الفتيات
ال�سودانيات لأنهن يرتدين
البنطلون ،فيما ي�صر �سا�ستنا على
ا�صدار قوانني م�ضايقة احلريات
 ،لتكون بديال عن توفري الكهرباء
ونق�ص مواد البطاقة التموينية
وانعدام اخلدمات والأهم �أنها
حتميه من �شر العبوات " امل�ؤمنة
" التي عجزت الأجهزة الأمنية
عن ك�شف ا�صحابها .يف كل دورة
"مباركة " من دورات الربملان
يعد النا�س بالرخاء والنماء
واال�ستقرار  ،ومل يعدهم بت�ضييق
احلريات وخلق معارك جانبية ال
ت�صب يف م�صلحة املواطن ،كان
�آخرها حماولة حتويل املحكمة
االحتادية �إىل حمكمة �شرعية .

)� :أمثل دور اجلد لأنه ينا�سب عمري الآن
�شخ�صي ��ة نبي ��ل الورق ��ي ال�ث�ري
والرج ��ل الع�صام ��ي ..الذي يالحقه
ما�ضي ��ه .وه ��ي �شخ�صي ��ة مركب ��ة
و�صعب ��ة وتتطل ��ب جه ��دا ادائي ��ا
كبريا..
*كي ��ف مت اختي ��ارك وانت بعيد عن
الدراما منذ �سنوات؟
والل ��ه ال ادري ات�صل ��وا ب ��ي م ��نالقن ��اة وقالوا ر�شح ��ت لل�شخ�صية
ووافق ��ت عليه ��ا بع ��د ق ��راءة الن�ص
واعجابي بها.
*هل هي �شخ�صية جديدة عليك؟
نعم النه ��ا �شخ�صية مركب ��ة تراهايف البي ��ت ب�سل ��وك يختل ��ف ع ��ن
�شخ�صيت ��ه خ ��ارج املن ��زل ومل امثل
مثلها �سابقا.
*املخ ��رج ال ��ذي اكت�ش ��ف نواح ��ي

ابداعك؟
املخ ��رج اركان جهاد هو اف�ضل مناكت�شف طاقاتي ...الن له عينا ثاقبة

يف مراقب ��ة املمث ��ل وا�ستخال� ��ص
اف�ضل ماعنده وحتياتي له.
*ما االختالف بني خمرجي امل�سرح
والتلفزيون؟
 االخ ��راج يختل ��ف ماب�ي�ن امل�سرحوالتلفزي ��ون وكل خم ��رج فيهم ��ا
يع ��رف بطريقت ��ه اخلا�ص ��ة يف
ا�ستفزاز املمثل ال�ستخراج اف�ضل ما
عنده .وهذه احلالة جتدها وا�ضحة
ل ��دى خمرج ��ي امل�سرح اك�ث�ر ،منهم
قا�س ��م حمم ��د وع ��ادل كاظ ��م ،ويف
التلفزيون عادل طاهر واركان جهاد
وحممد �شكري جميل.
*ما الذي ي�ستفزك يف الن�ص؟
ان ��ا اق ��ر�أ الن� ��ص بتمع ��ن ودراي ��ةوعم ��ق لع ��دة م ��رات ..ت�ستف ��زين
�شخ�صيتي في ��ه ..ابعاده ��ا وعمقها

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(اخلمي� ��س) �أن درج ��ات احلرارة �ستحاف ��ظ على معدالتها لي ��وم ام�س ،وان
اجلو �سيكون غائما يف بع�ض مناطق البالد.

وطريقة تقدميها وحتوالتها املركبة
وال ار�ض ��ى ب�سهول ��ة عل ��ى قب ��ول
ال�شخ�صية العادية وال�سطحية.
*ماذا تريد من الفن؟
الف ��ن ه ��و اجلم ��ال واخلل ��قوالطم ��وح وهو االن�سان الذي خلق
من قبل الله بالكمال ..وان يكون فنا
راقيا ويخدم املجتمع.
*هل قدمت الكوميديا؟
قدمته ��ا باللغة االجنبي ��ة يف كنداواورب ��ا وامتن ��ى ان اقدمه ��ا باللغة
العربي ��ة وباط ��ار نا�ض ��ج وجمي ��ل
لك ��ن لال�س ��ف مل يتوف ��ر ن� ��ص جي ��د
لكوميدي ��ا املوق ��ف ...وال اح ��ب
كوميدي ��ا احل ��وار ال ��ذي يت�ضم ��ن
النكت ��ة ال�ساذج ��ة والب�سيط ��ة .الن
الكوميديا فن راق.

*كيف تختار ادوارك؟
يف عمري الفن ��ي مل اخرت دورا...ماعدا يف امل�سرح بكندا.
*كيف تظهر ثقاف ��ة املمثل من خالل
ادواره؟
تظهر حني يكون واعيا ل�شخ�صيتهوي�ستطي ��ع ان ير�سمه ��ا باج ��ادة
ع�ب�ر خزين ��ه الثق ��ايف ويعطيه ��ا
بعده ��ا ال�سايكولوج ��ي والنف�س ��ي
وي�ستوع ��ب معطياتها وحتوالتها..
وهنا تلعب ثقاف ��ة املمثل دورا مهما
يف عملية الفهم والتقم�ص.
*امنيتك؟
ان يك ��ون الع ��راق �سعي ��دا و�شعبهبخ�ي�ر وعلى �صعيد �شخ�صي امتنى
ان اعي� ��ش بقي ��ة عم ��ري ب�صح ��ة
وعافية.
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