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المتهم ب�ضرب المتظاهرين يعود للتناف�س وم�ؤيد للإقليم يتر�شح مع المالكي

الب�صرة 4 ..قوائم كبيرة تعاقب كل مر�شحيها ال�سابقين
و"الفتح" تعيد  5من �أ�صل  6نواب النتخابات الخريف
 بغداد /تميم الح�سن
قرر ن�صف نواب الب�صرة اجللو�س
عل ��ى دك ��ة االحتي ��اط يف مناف�سات
االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة املقبل ��ة
ل�شغ ��ل  25مقع ��دا خم�ص�ص ��ة
للمحافظة يف الربملان.
وا�ستبدل ��ت  4كت ��ل كب�ي�رة يف

الب�ص ��رة فازت مبقاع ��د يف الدورة
املا�ضي ��ة مث ��ل ائت�ل�اف الن�صر ،كل
مر�شحيه ��ا ال�سابق�ي�ن وغريته ��م
بدماء جديدة.
باملقابل احتفظ حتالف الفتح ،وهو
رقم واح ��د يف االنتخابات املا�ضية
يف الب�ص ��رة ،باغل ��ب نواب ��ه واعاد
تر�شيحهم مرة اخرى.

ويناف� ��س يف الب�ص ��رة �أك�ث�ر م ��ن 70

وتظه ��ر خريطة التناف� ��س يف الب�صرة
وج ��ود نح ��و  300مر�ش ��ح ،بع�ضه ��م حزب ��ا وحتالف ��ا وتي ��ارا بينه ��م كت ��ل
خا�ض "حتوالت" �سيا�سية وتقلب بني جدي ��دة ،فيما �أكرث م ��ن ن�صف القوائم
التحالفات.
هي تر�شيحات فردية.
كم ��ا تظهر ب�ي�ن املر�شح�ي�ن �شخ�صيات والب�ص ��رة م ��ن اه ��م واغن ��ى امل ��دن
تط ��رح نف�سها كمعار�ض ��ة ،بينهم وزير العربية ،حيث ترفد امليزانية لوحدها
�ساب ��ق ،اىل جان ��ب قائ ��د ف�صي ��ل متهم بنح ��و  90%من ميزانة الدولة لأنها
بقتل م�س�ؤولني يف الب�صرة ونا�شطني .ت�ضم �أكرب م�صدر للنفط.

كما ان الب�صرة ه ��ي املنفذ البحري
الوحي ��د يف الب�ل�اد ،واك�ب�ر ثال ��ث
حمافظ ��ة بع ��د بغ ��داد ونين ��وى،
فيم ��ا تت�صاع ��د فيه ��ا ال�صراع ��ات
الع�شائري ��ة و�سب ��ق ان �سجل ��ت
اعم ��ال عنف وقتل �ض ��د متظاهرين
ونا�شطني.
 التفا�صيل �ص2

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

اللجنة ال تعلم بكمية وفرة ارتفاع النفط منذ بداية العام الحالي

المالية النيابية :موازناتنا غير دقيقة
ب�سبب غياب الح�سابات الختامية
 بغداد /فرا�س عدنان
نفت اللجنة املالية يف جمل�س النواب� ،أم�س االثنني،
علمه ��ا بكمي ��ة الوف ��رة املتحقق ��ة م ��ن زي ��ادة �أ�سع ��ار
النف ��ط منذ بداي ��ة العام احل ��ايل ،و�أرجع ��ت ذلك �إىل
عدم �إطالعه ��ا على احل�سابات اخلتامي ��ة منذ ،2014
م�ش ��ددة عل ��ى �أن ذلك �أدى �إىل و�ض ��ع موازنات مبنية
على تكهنات غري حقيقية ال ت�ستند �إىل وثائق ر�سمية.
وق ��ال مق ّرر اللجنة النائب �أحم ��د ال�صفار ،يف حديث
�إىل (امل ��دى)� ،إن "جمل� ��س النواب ال يعل ��م على وجه
التحدي ��د ،كمي ��ة الوف ��رة املالي ��ة الت ��ي حتققت خالل

ب�سبب الف�ساد و�سوء �إدارة م�ؤ�س�سات الدولة

م�ؤ�س�سة تقييم اقت�صادي دولية :ارتفاع
�أ�سعار النفط لن يحل م�شاكل العراق
 ترجمة  /حامد �أحمد
ذكرت م�ؤ�س�سة مودي  Moodyالأمريكية
الدولي ��ة للتقييم االقت�صادي ان ��ه رغم ارتفاع
�أ�سع ��ار النف ��ط فان ��ه �ستبق ��ى هن ��اك حتديات
تواج ��ه ا�ستق ��رار الع ��راق متمثل ��ة باعتم ��اد
اقت�ص ��اد البلد املطل ��ق على النف ��ط مع �ضعف
م�ؤ�س�سات ��ه بالإ�ضاف ��ة اىل �س ��وء الإدارة ،مما
�سي� ��ؤدي اىل �ضع ��ف وتقييد ق ��درة احلكومة
على مواجهة ال�صدمات اخلارجية والداخلية
باعتماده ��ا عل ��ى اقت�ص ��اد هو �أ�ص�ل�ا �ضعيف
الفعالية.
وذك ��رت امل�ؤ�س�س ��ة الدولي ��ة ان تقييمه ��ا اخذ
بنظ ��ر االعتبار متي ��ز العراق مبعدل ��ه العايل

م ��ن املخاط ��ر ال�سيا�سي ��ة وع ��دم اال�ستق ��رار
الناج ��م ع ��ن الن ��زاع ال�سيا�س ��ي واالجتماعي
الداخل ��ي وكذل ��ك التوت ��رات اجليو�سيا�سي ��ة
الإقليمية والتي �ست�ستم ��ر جميعها يف عرقلة
حتقي ��ق ا�ص�ل�اح م�ؤ�س�سات ��ي وحكوم ��ي ،مع
من ��و اقت�صادي بطيء وغياب تن ��وع امل�صادر
املالية.
من جانب �آخر قال ��ت م�ؤ�س�سة مودي الدولية
ان تنفي ��ذ خط ��ط احلكوم ��ة مب�ضاعف ��ة طاقة
الإنت ��اج النفط ��ي اىل ال�ضع ��ف تقريب ��ا عل ��ى
امل ��دى املتو�سط �سي�ؤدي ذل ��ك اىل دعم النمو
االقت�ص ��ادي ويع ��زز موق ��ف الع ��راق امل ��ايل
واخلارج ��ي ،ولك ��ن م ��دى حتق ��ق ذل ��ك عل ��ى
ار�ض الواق ��ع �ستحكمه التوقعات امل�ستقبلية
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�سعي حكومي لمكافحة
التزوير في ملف تعوي�ض
�ضحايا الإرهاب

بالطل ��ب على النف ��ط وتقلب الأ�سع ��ار وكذلك
حتديات ع ��دم اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي و�سوء
الإدارة الت ��ي تقو� ��ض اال�ستثم ��ار يف قط ��اع
النفط والغاز.
و�أ�ش ��ارت امل�ؤ�س�سة الدولي ��ة يف تقريرها اىل
ان �ضع ��ف الإدارة جتلى �أي�ض ��ا يف عدم قدرة
احلكوم ��ة عل ��ى متري ��ر املوازن ��ة ط ��وال عام
 ،2020م ��ع حقيقة ان العراق ما يزال ي�صنف
وفق ��ا مل�ؤ�شر ال�شفافية من ب�ي�ن �أف�سد  20بلدا
يف العامل .تف�شي الف�ساد هو بالنهاية من اكرب
التحدي ��ات امل�ؤ�س�ساتي ��ة للعراق ،ال ��ذي ي�ؤثر
ب�شكل مبا�ش ��ر على طبيع ��ة الإدارة وفعاليتها
و�ضعف التوجه نحو الإ�صالح والتغيري.

 خا�ص /المدى
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�سيناريو حرائق الم�ؤ�س�سات والم�ست�شفيات يتكرر..
ال�سبب في قلة التخ�صي�صات المالية؟
 بغداد /ح�سين حاتم
بع ��د مرور �أك�ث�ر من � 3أ�شه ��ر على فاجعة
اب ��ن اخلطيب انتق ��ل �سيناري ��و احلرائق
اىل مبنى وزارة ال�صحة� ،إذ اندلع حريق
كبري� ،أم� ��س االثنني ،داخ ��ل مبنى وزارة
ال�صح ��ة يف مدين ��ة الطب ،م ��ا �أجرب فرق
الدفاع املدين على اخالء املوظفني.
واك ��دت مديري ��ة الدفاع امل ��دين ،يف بيان
تلقت ��ه (امل ��دى)� ،أن "فرقه ��ا �أخل ��ت مدينة
الطب من املر�ضى والكوادر الطبية".
وبع ��د مرور اقل من �ساعتني على احلادث

�أعلن ��ت وزارة ال�صح ��ة والبيئ ��ة ،فت ��ح
حتقي ��ق يف احلري ��ق ال ��ذي اندل ��ع داخل
مبناها.
وذك ��رت الوزارة ،يف بيان تلقته (املدى)،
�أن "حريق� � ًا حم ��دود ًا ح ��دث يف ع ��دد من
اق�س ��ام مقر وزارة ال�صح ��ة ،وعلى الفور
مت اخ�ل�اء البناي ��ة من جمي ��ع املوظفني".
وتابع ��ت ال ��وزارة يف بيانه ��ا ،ان ��ه "على
الف ��ور ب ��د�أ حتقي ��ق اجله ��ات املخت�ص ��ة
للوقوف عل ��ى �أ�سباب احلري ��ق" ،م�ؤكدة
"ا�ستم ��رار كاف ��ة م�ؤ�س�ساته ��ا يف العمل
ب�شكل طبيعي".

تحديات كبيرة وقدرات متراجعة..
ما الحل االمثل لأزمة الكهرباء والنفط ؟

6

د .فالح الحمـراني يكتب:

قراءة رو�سية :التداعيات المحتملة الن�سحاب
القوات الأمريكية من العراق

باملقابل اكد املتحدث با�سم وزارة ال�صحة
�سيف البدر يف لقاء متلفز تابعته (املدى)،
�إنه "مل يتم ت�سجيل اي �إ�صابات".
وبني الب ��در ،ان "احلري ��ق اندلع يف عدد
م ��ن اق�سام املبن ��ى االداري بال ��وزارة يف
الطاب ��ق الراب ��ع م ��ن م�ست�شف ��ى مدين ��ة
الطب".

م�ستطرق يغطي ر�أ�س طفل (بائع جوال) بال�شم�سية! ..عد�سة :حممود ر�ؤوف
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كان ��ت �إمي ��ان عبدالل ��ه (املعروف ��ة �أي�ض� � ًا ب�إميان
عبا� ��س) يف الثالث ��ة ع�ش ��رة ح�ي�ن فت ��ح تنظي ��م
"داع� ��ش" �أبواب اجلحيم عل ��ى �شعبها .ا ّت�سمت
حياته ��ا بالهدوء والب�ساطة قب ��ل عام  2014وهو
الع ��ام الذي ع� � ّد الأكرث �سواد ًا عل ��ى �شعبها بعدما
ارتك ��ب التنظي ��م الإرهاب ��ي �أب�ش ��ع جرائ ��م القتل
واالغت�ص ��اب والتهجري بح ّقه ��م .كانت تعي�ش مع

�أ�سرتها يف جممع ت ��ل الق�صب يف ق�ضاء �سنجار،
وكان ��ت العائلة متل ��ك دكان� � ًا �صغري ًا لبي ��ع املواد
الغذائية.
مل تك ��ن ابت�سام ��ات �إمي ��ان ق ��د تف ّتح ��ت بع ��د يف
ربي ��ع عمره ��ا ،ح�ي�ن اختطفه ��ا مقاتل ��و "داع�ش"
عام  2014مع كثريي ��ن .كانت واحدة من حواىل
� 6000شخ� ��ص كان ��وا �ضحي ��ة عملي ��ات اخلطف
والتهج�ي�ر واالغت�صاب وال�سب ��ي ،بح�سب الأمم
املتحدة.
ُف�صل ��ت �إميان بالقوة عن ذويه ��ا ،وعُر�ضت الحقاً

ك�سلع ��ة "بخ�س ��ة" يف �س ��وق النخا�س ��ة اخلا� �ّ�ص
بال�سباي ��ا لدى التنظي ��م" .ا�ش�ت�راين �أول عن�صر
من عنا�صر داع�ش يحم ُل اجلن�سية العراقية ،كان
يك ّنى ب�أبي كرم� ،إال �أنه ّ
مل من ب�ضاعته ب�سرعة"،
كم ��ا تق ��ول ،و"�أ�صبح ��تُ منتهي ��ة ال�صالحي ��ة
بالن�سب ��ة �إليه" ،لينتقل �إىل غريه ��ا لكن كان عليه
�أن يبي ��ع �إمي ��ان �أو ًال ،فا�شرتاه ��ا طبي ��ب داع�شي
يحمل اجلن�سية العراقية �أي�ض ًا.
اهل �إمي ��ان كانوا يقيمون يف مدين ��ة تلعفر غرب
املو�ص ��ل ومت اجباره ��م عل ��ى اعتن ��اق الإ�س�ل�ام

الـعـــــراق 1.25 ..مـلـيـون والدة خــالل 2020
 بغداد  /المدى
اعلن ��ت وزارة التخطي ��ط ان الع ��راق
�سج ��ل مليون� � ًا و( )258الف ��ا و()28
ّ
والدة حية خالل العام املا�ضي .2020
املتح ��دث الر�سمي با�سم ال ��وزارة عبد
الزه ��رة الهن ��داوي ،ق ��ال يف بي ��ان ان
اجلهاز املركزي للإح�صاء ،ر�صد خالل
الع ��ام املا�ضي ت�سجيل  224الفا و279
وف ��اة من جمم ��وع عدد ال�س ��كان البالغ
 40مليونا و 150الفا و 200ن�سمة.
وب�ي�ن ان ع ��دد ال�سكان م ��ن الذكور بلغ

 20مليون ��ا و 336الف ��ا و 180ن�سم ��ة،
يف حني بلغ عدد ال�سكان من االناث 19
مليونا و 784الف ��ا ،بح�سب التقديرات
ال�سكاني ��ة التي اعده ��ا اجلهاز املركزي
لالح�صاء.
فيما بلغ عدد ال�س ��كان ال�شباب للأعمار
(� )24-15سن ��ة  8مالي�ي�ن و 100ال ��ف
ن�سمة ل�سن ��ة  2020وق ��د �شكلوا ن�سبة
( ) % 20م ��ن جمم ��وع ال�س ��كان الكلي،
و�شكلت الفئ ��ة العمرية (� )19-15سنة
ن�سب ��ة ( ) % 11م ��ن جمم ��وع ال�س ��كان
الكلي ،يف ح�ي�ن �شكلت الفئ ��ة العمرية

ك�شف ��ت الأمان ��ة العام ��ة ملجل�س ال ��وزراء� ،أم� ��س االثنني،
ع ��ن وج ��ود ح ��االت تزوير عدي ��دة يف معام�ل�ات تعوي�ض
املت�ضررين من العمليات الإرهابية والع�سكرية.
وق ��ال حيدر جميد ،الناطق الر�سمي با�س ��م الأمانة العامة،
يف حدي ��ث ل� �ـ (املدى)� ،إن "هن ��اك اهتمام ًا وا�سع� � ًا وكبري ًا
ب�ش�أن ملف تعوي�ض املت�ضررين جراء العمليات الإرهابية
واالخطاء الع�سكرية من قبل احلكومة".
و�أ�ضاف جميد� ،أن "الأمني العام �شكل جلنة �أخرى برئا�سة
قا� ِ��ض لت�سري ��ع عملي ��ات التعوي�ض ��ات" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
"اللجنة ر�صدت العديد من املعامالت املزورة ،ف�ض ًال عن
�ضب ��ط معامالت عائ ��دة لإرهابيني ادعوا انه ��م م�شمولون
بالتعوي�ضات".
و�أ�ص ��درت اللجن ��ة املركزية الثانية لتعوي� ��ض املت�ضررين
يف الأمان ��ة العامة ملجل�س الوزراء ،يف وقت �سابق ،وجبة
جديدة من �أ�سماء املواطنني.
و�شمل ��ت الوجب ��ة اجلدي ��دة �أ�سماء املواطن�ي�ن املت�ضررين
م ��ن حمافظات :الأنبار ،وكركوك ،و�صالح الدين ،وبغداد،
وباب ��ل ،ودياىل ،ووا�س ��ط ،والب�صرة ،الذي ��ن �صدرت لهم
قرارات عن اللجنتني املركزيتني الأوىل والثانية لتعوي�ض
املت�ضررين ج ��راء العمليات احلربية والأخطاء الع�سكرية
والعملي ��ات الإرهابي ��ة ،مبوج ��ب القانون رق ��م ( 20ل�سنة
 )2009املعدل.

حفظت القر�آن لتتحرر من "داع�ش" ..كيف الطريق �إلى �سنجار؟
 متابعة  /المدى

جبار علي اللعيبي يكتب:

الأ�شه ��ر ال�س ��ت الأوىل من ه ��ذا العام نتيج ��ة ارتفاع
�أ�سعار النفط".
و�أ�ضاف ال�صفار� ،أن "ما ي�صدر عن بع�ض النواب من
ت�صريح ��ات �صحفية بهذا ال�ش� ��أن هو جمرد تقديرات
يف �ض ��وء الأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق العاملية ،طبق ًا
ملا يتم ن�شره من قبل الوكاالت النفطية املتخ�ص�صة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "العلم اليقيني به ��ذه الوفرة مرتبط
بوج ��ود ح�سابات ختامية وك�ش ��وف خا�صة بعمليات
ال�صرف ،وما يرد �إىل اخلزينة العامة من �أموال".
ولفت ال�صف ��ار� ،إىل �أن "�إعداد موازنة لل�سنة القادمة
من املفرت� ��ض �أن يبد�أ من حيث النقط ��ة التي و�صلت
�إليه ��ا املوازنة احلالي ��ة ،واملنفذ منها فعلي� � ًا ،وهو ما
يتطلب وجود ح�سابات ختامية".
و�أك ��د� ،أن "تلك البيان ��ات تعطي لنا احلاج ��ة الفعلية
للنفق ��ات يف �ض ��وء م ��ا مت تخ�صي�صه ،وكمي ��ة املبالغ
التي مت �إنفاقها ب�شكل فعلي ،وحتديد كمية الإيرادات
الت ��ي حت�صلن ��ا عليه ��ا �س ��واء م ��ن النف ��ط �أو املناف ��ذ
احلدودية �أو من امل�صادر الأخرى".

(� )24-20سن ��ة ن�سب ��ة ( ) % 9م ��ن
جمموع ال�سكان الكلي .
ولف ��ت الهن ��داوي ،اىل ان جائح ��ة
كورون ��ا ت�سبب ��ت ب�أزمة مالي ��ة خانقة،
مل تتمك ��ن معه ��ا وزارة التخطي ��ط من
تنفي ��ذ التع ��داد الع ��ام لل�س ��كان ،رغ ��م
اال�ستع ��دادات الوطني ��ة م ��ن م�ل�اكات
ال ��وزارة يف اعداد االنظم ��ة والربامج
اخلا�صة لتنفيذ تعداد الكرتوين ي�ضمن
�سرع ��ة بناء قواعد بيان ��ات ر�صينة عن
�سكان العراق وخ�صائ�صهم االجتماعية
واالقت�صادي ��ة وال�سكاني ��ة والعمرانية

والعلمي ��ة ،اذ ت ��رى وزارة التخطي ��ط
�ض ��رورة تنفي ��ذ تع ��داد ع ��ام لل�س ��كان
يتبن ��ى املنهجي ��ات احلديث ��ة ملواكب ��ة
الع ��امل يف تنفي ��ذ التع ��داد ،الكرتوني ��ا
با�ستخدام االجهزة اللوحية ،ومغادرة
اال�ستم ��ارات واخلرائ ��ط الورقي ��ة يف
ا�ستيفاء البيانات من الأ�سر والأفراد.
ونوه اىل �أن عملية بناء قاعدة بيانات
رقمية ل�سكان العراق كافة ،هي املرحلة
االوىل م ��ن مراح ��ل تكوي ��ن ال�سج ��ل
ال�س ��كاين ،اذ �سيت ��م ربط تل ��ك القاعدة
الت ��ي ي�ستخرجه ��ا التع ��داد م ��ع قواعد

وارغامهم على العمل يف رعاية املوا�شي اخلا�صة
بالتنظي ��م وبع ��د ح�صوله ��ا عل ��ى وثيق ��ة حريتها
انتقلت للعي�ش مع عائلتها.
عل ��ى رغ ��م �أن اللغ ��ة العربي ��ة لي�س ��ت لغته ��ا الأم
وكان ��ت �ضعيفة فيه ��ا� ،إال �أن الطبي ��ب الأربعيني
عر� ��ض عليه ��ا "�صفق ��ة" مبادل ��ة ب�ي�ن حريته ��ا
وحفظه ��ا الق ��ر�آن .ق ��ال له ��ا بو�ض ��وح" :احفظي
الق ��ر�آن وت�أخذي ��ن حريتك" .كان الأم ��ر �أقرب �إىل
امل�ستحيل.
 التفا�صيل �ص3

يورو  2020يتوج
االبطال في ليلة عذاب

بيان ��ات وزارة الداخلي ��ة الت ��ي ت�شمل
"البطاق ��ة الوطني ��ة وبطاق ��ة ال�سك ��ن
واالقام ��ة" ووزارة ال�صح ��ة "بيان ��ات
الوالدات والوفيات" وجمل�س الق�ضاء
االعل ��ى "بيان ��ات ال ��زواج والط�ل�اق"
ووزارة التج ��ارة "بيان ��ات البطاق ��ة
التمويني ��ة" ،لتكوي ��ن �سج ��ل �س ��كاين
يت ��م حتديث ��ه �آني ��ا ،وبالت ��ايل يت ��م
اختزال العدي ��د من الفعاليات التي يتم
اعتمادها يف التعدادات الالحقة ومنها
املوازنة ال�ضخم ��ة التي تتطلبها عملية
تنفيذ التعداد.
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الركالت تك�سر قلوب
الأ�سود  ..ومُلهم الآزوري
بال خ�سارة!

د .نادية هناوي
تكتب:
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املتهم ب�ضرب املتظاهرين يعود للتناف�س وم�ؤيد للإقليم يرت�شح مع املالكي

الب�صــرة 4 ..قــوائــم كبيــرة تـعـاقــب كــل مـر�شحيهــا ال�سـابقيــن
و"الفتح" تعيد  5من �أ�صل  6نواب النتخابات الخريف
 بغداد /متيم احل�سن
ق ��رر ن�ص ��ف ن ��واب الب�ص ��رة اجللو�س عل ��ى دكة
االحتي ��اط يف مناف�سات االنتخاب ��ات الت�شريعية
املقبل ��ة ل�شغل  25مقع ��دا خم�ص�صة للمحافظة يف
الربمل ��ان .وا�ستبدل ��ت  4كتل كب�ي�رة يف الب�صرة
ف ��ازت مبقاع ��د يف ال ��دورة املا�ضية مث ��ل ائتالف
الن�ص ��ر ،كل مر�شحيها ال�سابق�ي�ن وغريتهم بدماء
جدي ��دة .باملقاب ��ل احتف ��ظ حتال ��ف الفت ��ح ،وهو
رقم واح ��د يف االنتخابات املا�ضي ��ة يف الب�صرة،
باغل ��ب نواب ��ه واع ��اد تر�شيحه ��م م ��رة اخ ��رى.
وتظه ��ر خريطة التناف�س يف الب�صرة وجود نحو
 300مر�شح ،بع�ضهم خا�ض "حتوالت" �سيا�سية
وتقل ��ب بني التحالفات .كم ��ا تظهر بني املر�شحني
�شخ�صي ��ات تط ��رح نف�سه ��ا كمعار�ض ��ة ،بينه ��م
وزي ��ر �سابق ،اىل جان ��ب قائد ف�صي ��ل متهم بقتل
م�س�ؤول�ي�ن يف الب�ص ��رة ونا�شط�ي�ن .ويناف�س يف
الب�ص ��رة �أكرث من  70حزبا وحتالفا وتيارا بينهم
كت ��ل جديدة ،فيم ��ا �أكرث م ��ن ن�ص ��ف القوائم هي
تر�شيحات فردية .والب�صرة من اهم واغنى املدن
العربية ،حيث ترفد امليزانية لوحدها بنحو %90
من ميزانة الدولة لأنها ت�ضم �أكرب م�صدر للنفط.
كم ��ا ان الب�ص ��رة ه ��ي املنفذ البح ��ري الوحيد يف
البالد ،واك�ب�ر ثالث حمافظة بعد بغداد ونينوى،
فيما تت�صاعد فيه ��ا ال�صراعات الع�شائرية و�سبق
ان �سجل ��ت اعم ��ال عن ��ف وقت ��ل �ض ��د متظاهرين
ونا�شطني.
دوائر الب�صرة
املدين ��ة الغني ��ة بالنف ��ط ق�سم ��ت باالنتخاب ��ات
الت�شريعية املفرت� ��ض �إجرا�ؤها يف ت�شرين االول
املقب ��ل اىل  6دوائ ��ر .وخ�ص�ص ��ت للدائ ��رة رق ��م
 ،2وه ��ي االك�ب�ر ب�ي�ن الدوائ ��ر ال�س ��ت 5 ،مقاعد
ور�شح عنه ��ا  51مر�شح ًا ،فيما الدائرة رقم واحد
خ�ص�صت له ��ا اي�ضا  5مقاعد لك ��ن ر�شح عنها 39
مر�شح ًا فقط .اما الدوائر  ،4 ،3و ،5فقد خ�ص�صت
ل ��كل منها  4مقاعد ،ور�شح يف االوىل  ،4والثانية
 ،48والثالث ��ة  29مر�شحا ،وه ��ي اقل الدوائر من
حي ��ث ع ��دد املتناف�س�ي�ن .والدائرة االخ�ي�رة التي
حمل ��ت الرق ��م  ،6فق ��د خ�ص�ص ��ت لها اق ��ل مقاعد،
وه ��ي  3مقاع ��د فقط ،لكن ع ��دد مر�شحيها بلغ 36
مر�شح� � ًا .ويبلغ جمم ��وع املتناف�سني يف الب�صرة
 234مر�شح� � ًا عل ��ى  25مقعدا ،وه ��و نحو ن�صف
ع ��دد املر�شح�ي�ن يف ال ��دورة املا�ضي ��ة ،حيث بلغ
عددهم  595مر�شح ًا.

كتلة املحافظ
تظه ��ر قوائ ��م التناف� ��س ع ��ودة  12نائب ��ا حالي ��ا
اىل االنتخاب ��ات ،عل ��ى ر�أ�سه ��م حماف ��ظ الب�صرة
والنائ ��ب الذي مل ي� ��ؤد اليمني الد�ست ��وري ا�سعد
العي ��داين .العيداين �ش ��كل حتالفا جدي ��دا اطلقه
يف الب�ص ��رة وا�ش�ت�رك يف ع ��دد م ��ن املحافظات،
حتت ا�سم حتالف ت�صميم .و"ت�صميم" نزل بثقل
كبري يف الب�صرة ،حيث فاق كل القوى ال�سيا�سية
م ��ن حي ��ث ع ��دد املر�شح�ي�ن يف الب�ص ��رة ،حي ��ث
ر�ش ��ح  17ا�سما .العيداين كان ق ��د رف�ض ا�ستالم
كر�سي ��ه يف ال ��دورة الربملانية احلالي ��ة ،كما بقى
حمتفظ ��ا مبن�ص ��ب املحاف ��ظ رغم حم ��اوالت عدة
قوى �سيا�سية ازاحته عن املن�صب .واملحافظ هو
مزيح متناق�ض من االنتم ��اءات ال�سيا�سية ،حيث
كان ع�ضوا يف امل�ؤمتر الوطني الذي كان يتزعمه
ال�سيا�س ��ي الراحل احمد اجللب ��ي ،فيما كان قبلها
ق ��د ر�شح مع ائتالف دولة القان ��ون يف انتخابات
.2017
بع ��د ا�ست�ل�ام العي ��داين حمافظ ��ة الب�ص ��رة يف

 ،2017اعلن تيار احلكم ��ة بزعامة عمار احلكيم،
ب ��ان املحافظ هو مر�شح التيار ،قبل ان يحاول ان
يطيح به باعتبار املوقع من ح�صة احلكمة.
يف خ�ض ��م اح ��داث تظاه ��رات  ،2018انقل ��ب
العي ��داين عل ��ى رئي� ��س ائت�ل�اف الن�ص ��ر ،رئي�س
ال ��وزراء �آن ��ذاك ،حي ��در العب ��ادي ،حي ��ث كان
املحافظ قد ف ��از بكر�سي الربملان �ضمن االئتالف.
وقف ��ز العيداين من قارب اح ��داث الب�صرة ليرتك
العب ��ادي وحي ��دا يالق ��ي تداعيات اعم ��ال العنف
وح ��رق القن�صلي ��ة االيراني ��ة حينه ��ا ،ليغ ��ازل
املحاف ��ظ زعيم التي ��ار ال�صدري مقت ��دى ال�صدر،
ث ��م ين�ضم مرة خام�س ��ة اىل حتالف الفتح بزعامة
هادي العامري.
حتوالت املر�شحني
وبـ"�سيناري ��و" م�شاب ��ه ق ��ررت زه ��رة البج ��اري
وه ��ي نائب ��ة عن الب�ص ��رة وف ��ازت يف  2018عن
تيار احلكمة ،ان تعيد تر�شحيها مرة اخرى لكنها
ه ��ذه املرة حت ��ت ا�سم كتلة جدي ��دة �أن�ش�أتها حتت

ا�سم "حركة بالدي" .البجاري وهي ع�ضو �سابق
يف جمل�س حمافظة الب�صرة ،كانت قد ان�شقت عن
"احلكم ��ة" بعد ان ف ��ازت يف الدورة االنتخابية
املا�ضية ،والتحقت مع حتالف الفتح.
اي�ض ��ا غ�ي�رت ث ��ورة احللف ��ي ،وهي نائب ��ة فائزة
ع ��ن الب�ص ��رة �ضم ��ن حتال ��ف الن�ص ��ر ،انتماءها
ال�سيا�سي ،لرت�شح هذه املرة مع "العقد الوطني"
الذي يتزعمه رئي�س هيئ ��ة احل�شد فالح الفيا�ض،
والذي ان�شق يف  2018عن حتالف العبادي.
كذلك غ�ي�ر الفائ ��ز الوحيد ع ��ن ائت�ل�اف الوطنية
بزعامة �إي ��اد عالوي يف الب�ص ��رة� ،صفاء الغامن،
تر�شيحه من االئتالف االخري اىل حتالف "تقدم"
بزعامة رئي�س الربمل ��ان حممد احللبو�سي .وقرر
فال ��ح اخلزعل ��ي النائب ع ��ن حتالف الفت ��ح اعادة
تر�شحي ��ه ،وجب ��ار اللعيب ��ي الذي غ�ي�ر تر�شيحه
من ائتالف الن�ص ��ر اىل قوى الدولة وهو حتالف
جدي ��د بني حتالف العب ��ادي واحلكيم .اما مزاحم
التميم ��ي ،فق ��د ا�ستب ��دل حتال ��ف العب ��ادي اي�ضا
ور�شح مع حتالف مهنيون لالعمار ،بزعامة وزير

ب�سبب الف�ساد و�سوء �إدارة م�ؤ�س�سات الدولة

م�ؤ�س�سة تقييم اقت�صادي دولية :ارتفاع �أ�سعار النفط لن يحل م�شاكل العراق
 ترجمة  /حامد �أحمد

ذكرت م�ؤ�س�سة مودي Moody
الأمريكية الدولية للتقييم
االقت�صادي انه رغم ارتفاع
�أ�سعار النفط فانه �ستبقى هناك
حتديات تواجه ا�ستقرار العراق
متمثلة باعتماد اقت�صاد البلد
املطلق على النفط مع �ضعف
م�ؤ�س�ساته بالإ�ضافة اىل �سوء
الإدارة ،مما �سي�ؤدي اىل �ضعف
وتقييد قدرة احلكومة على
مواجهة ال�صدمات اخلارجية
والداخلية باعتمادها على
اقت�صاد هو �أ�صال �ضعيف
الفعالية.

وذك ��رت امل�ؤ�س�س ��ة الدولي ��ة ان تقييمها اخذ
بنظر االعتب ��ار متيز الع ��راق مبعدله العايل
م ��ن املخاط ��ر ال�سيا�سي ��ة وع ��دم اال�ستق ��رار
الناج ��م عن الن ��زاع ال�سيا�س ��ي واالجتماعي
الداخل ��ي وكذل ��ك التوت ��رات اجليو�سيا�سية
الإقليمي ��ة والتي �ست�ستمر جميعها يف عرقلة
حتقي ��ق ا�ص�ل�اح م�ؤ�س�سات ��ي وحكومي ،مع

منو اقت�صادي بط ��يء وغياب تنوع امل�صادر
املالية.
من جان ��ب �آخر قالت م�ؤ�س�سة مودي الدولية
ان تنفي ��ذ خط ��ط احلكوم ��ة مب�ضاعف ��ة طاقة
الإنت ��اج النفط ��ي اىل ال�ضع ��ف تقريب ��ا على
امل ��دى املتو�سط �سي�ؤدي ذل ��ك اىل دعم النمو
االقت�ص ��ادي ويع ��زز موق ��ف الع ��راق امل ��ايل
واخلارج ��ي ،ولك ��ن م ��دى حتق ��ق ذل ��ك على
ار� ��ض الواقع �ستحكمه التوقعات امل�ستقبلية
بالطلب عل ��ى النفط وتقل ��ب الأ�سعار وكذلك
حتدي ��ات عدم اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي و�سوء
الإدارة الت ��ي تقو� ��ض اال�ستثم ��ار يف قط ��اع
النفط والغاز.
و�أ�شارت امل�ؤ�س�س ��ة الدولية يف تقريرها اىل
ان �ضعف الإدارة جتل ��ى �أي�ضا يف عدم قدرة
احلكوم ��ة عل ��ى متري ��ر املوازنة ط ��وال عام
 ،2020مع حقيقة ان العراق ما يزال ي�صنف
وفقا مل�ؤ�ش ��ر ال�شفافية من بني �أف�سد  20بلدا
يف الع ��امل .تف�ش ��ي الف�س ��اد ه ��و بالنهاية من
اكرب التحدي ��ات امل�ؤ�س�ساتية للع ��راق ،الذي
ي�ؤث ��ر ب�ش ��كل مبا�ش ��ر عل ��ى طبيع ��ة الإدارة
وفعاليته ��ا و�ضع ��ف التوجه نح ��و الإ�صالح
والتغيري.
وبنظ ��ر م�ؤ�س�سة مودي للتقيي ��م االقت�صادي
ف ��ان امل�شه ��د ال�سيا�س ��ي املت�ش�ض ��ي للع ��راق
وخماط ��ر ع ��دم اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي
في ��ه� ،سي�ستم ��ر يف عرقلت ��ه حتقي ��ق �أي
تق ��دم يف جم ��ال الإ�صالح ��ات االقت�صادي ��ة
وامل�ؤ�س�ساتية .بالإ�ضافة اىل ذلك فان ارتفاع
�أ�سعار النف ��ط وانخفا�ض احتياجات االنفاق
احلكومي ب�شكل كبري من ��ذ نهاية عام 2020

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

قد قللت احلوافز للم�ضي قدما بالإ�صالحات.
وفيم ��ا يتعل ��ق بتطلعات وفر� ��ص اال�ستقرار
يف العراق ،فان معظم النقا�شات الفنية التي
ج ��رت حلد االن م ��ع �صندوق النق ��د الدويل،
التي ب ��د�أت يف �أواخر عام  ،2020ت�شري اىل
فر�صة ادخال برنام ��ج تعديل هيكلي مدعوم
م ��ن من�ش�أة الدع ��م املايل املقدم م ��ن �صندوق
النق ��د ال ��دويل .مث ��ل هك ��ذا برنام ��ج �سيقوم
مقام منهج �إ�صالحي وتوفري درجة من الدعم
املايل ودعم ا�ستحقاق العراق االئتماين.
و�أ�ش ��ار تقري ��ر امل�ؤ�س�س ��ة االقت�صادي ��ة
الدولي ��ة اىل ان ا�ستم ��رار وج ��ود حتدي ��ات
ع ��دم اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي والإداري
للع ��راق �سي�ستمر بتقوي�ض فر� ��ص ا�ستثمار
وم�شارك ��ة �شركات النفط العاملية يف تو�سيع
وتطوي ��ر قطاعي النف ��ط والغ ��از ،الذي يعد
�ضروري ��ا لتحقيق مع ��دالت انت ��اج اعلى يف
حقول النفط احلالية.
وتذك ��ر امل�ؤ�س�سة الأمريكي ��ة يف تقريرها انه
م ��ع وج ��ود درجة ع ��دم يقني حول م ��ا ميكن
ان تف�ض ��ي �إليه ح�صيل ��ة االنتخابات القادمة
وذل ��ك للتعديل االنتخابي ال ��ذي �صادق عليه
الربملان �أواخر العام املا�ضي ،فانها ال تتوقع
ان تك ��ون ت�شكيل ��ة الربمل ��ان الق ��ادم خمتلفة
جذريا عن ت�شكيلة الربملان احلايل ،مما يقلل
ذل ��ك من فر�صة حدوث تغي�ي�ر مادي ملمو�س
فيما يتعلق مبو�ضوع الإ�صالح.
و�سجل ��ت جوانب ت�أثري االعتب ��ارات البيئية
واالجتماعي ��ة والإدارية للعراق نقاط �سلبية
عالي ��ة بالن�سب ��ة لتقيي ��م م�ؤ�س�س ��ة م ��ودي
الأمريكية.

املدير العام
غادة العاملي

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

حي ��ث ذكرت ان البلد يتعر� ��ض ملخاطر بيئية
�سلبي ��ة جدا ناجمة عن خملفات الكاربون يف
اجلو التي يخلفها حرق الوقود وذلك ب�سبب
االعتماد االقت�ص ��ادي املايل الكلي على قطاع
الوق ��ود الهيدروكرب ��وين .وان �س ��وء �إدارة
ملف قطاع الهيدروكربون وغياب اال�ستثمار
املزمن يف بنى قطاع النف ��ط والغاز التحتية
فاق ��م ه ��ذا التل ��وث البيئ ��ي .الع ��راق يعترب
�أي�ضا من بني اك�ث�ر البلدان تعر�ضا للت�صحر
وانخفا�ض معدالت تدفق املياه ب�سبب غياب
الإدارة اجليدة للموارد املائية واهمال مزمن
للبن ��ى التحتية املائية ما ي�ؤدي اىل قلة املياه
املخ�ص�صة للزراعة وعدم توفر مياه �صاحلة
لل�شرب لتجمعات �سكانية كثرية.
وقال ��ت امل�ؤ�س�س ��ة ان �سلبي ��ة املخاط ��ر
االجتماعي ��ة تتمثل ب�س ��وق العمالة يف البلد
الناجم عن ارتفاع معدالت البطالة خ�صو�صا
بني ال�شباب مع توقعات مبعدالت منو عالية
بال�سكان الذي �سيزيد من تفاقم هذه امل�شكلة.
وتتفاقم املخاط ��ر االجتماعية اكرث مع غياب
توفر خدمات �أ�سا�سية عامة املتمثلة بالرعاية
ال�صحية والإ�س ��كان و�ضعف الو�ضع الأمني
وعدم ا�ستقرار التوترات الطائفية والعرقية.
وذك ��رت امل�ؤ�س�س ��ة ان �سج ��ل �ضع ��ف كفاءة
ال�سيا�س ��ة املالي ��ة للع ��راق و�ضع ��ف هيئات ��ه
التنفيذي ��ة والت�شريعي ��ة وم�ؤ�س�سات ��ه
الق�ضائي ��ة و�ضع ��ف �سيطرت ��ه عل ��ى الف�س ��اد
متثل العوام ��ل الرئي�سة لتقوي�ض قدرة البلد
يف الت�صدي للم�ش ��اكل االجتماعية والبيئية
وال�صدمات امل�ستقبلية.
عن م�ؤ�س�سة  Moodyالدولية

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

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

االعمار ال�سابق حممد �صاحب الدراجي.
وبح�سب قوائم املر�شحني ،فقد اعاد حتالف الفتح
 5م ��ن نوابه الـ 6يف الب�ص ��رة اىل دائرة التناف�س
مرة اخرى.
خارطة التحالفات
واع ��اد التحال ��ف تر�شيح عام ��ر الفاي ��ز ،انت�صار
ح�س ��ن ،عبداالم�ي�ر املياح ��ي ،حمم ��د اب ��و الهيل،
وع ��دي ع ��واد (رئي� ��س ع�صائ ��ب اه ��ل احل ��ق يف
الب�صرة) ،اىل جانب اخلزعلي.
ام ��ا �سائ ��رون التي كان ��ت قد ح�صلت عل ��ى املركز
الثاين يف انتخابات  2018بـ 4مقاعد ،فقد منعت
كل نوابه ��ا من الرت�ش ��ح ،وابرزهم ب ��در الزيادي
ورام ��ي ال�سكيني .وقدم ��ت �سائ ��رون او "الكتلة
ال�صدري ��ة" وه ��ي الت�سمية اجلدي ��دة للتيار التي
�سيخو�ض فيها انتخابات اخلريف 10 ،مر�شحني.
كذل ��ك مل يع ��د حتالف العب ��ادي اي م ��ن مر�شحيه
االثن�ي�ن حتت ا�س ��م "حتالف الن�ص ��ر" ،كذلك فعل
تي ��ار احلكمة بع ��د ان حتول ��ت النائب ��ة الوحيدة

زه ��رة البجاري اىل حتال ��ف جديد .وقدم حتالف
الن�ص ��ر يف الب�ص ��رة يف االنتخاب ��ات املقبل ��ة 6
مر�شحني .واالمر ذاته حدث مع ائتالف الوطنية،
حي ��ث مل يقدم نائبه الوحيد ال ��ذي فاز يف املدينة
بانتخاب ��ات  ،2018بع ��د ان حت ��ول اىل حتال ��ف
"تق ��دم" .ام ��ا دولة القانون فق ��د اعاد خلف عبد
ال�صمد اىل الرت�شح ،فيما كان االئتالف قد فاز يف
الدورة املا�ضية بثالثة مقاعد.
باملقاب ��ل ق ��رر نائبان اثن ��ان �سابق ��ان العودة اىل
الرت�ش ��ح وهم ��ا رح ��اب نعم ��ة ،وزاه ��ر العبادي،
اىل جان ��ب ع�ض ��و جمل� ��س املحافظ ��ة ال�ساب ��ق
جواد الب ��زوين ،وزمالئه يف املجل�س علي �شداد،
وجن�ل�اء التميمي .وبلغ ع ��دد الق ��وى ال�سيا�سية
املتناف�س ��ة يف الب�صرة  72حزبا وتي ��ارا ،مقارنة
بـ 25ائتالفا وحزبا يف انتخابات .2018
وح�صل ��ت الرت�شيحات الفردي ��ة يف الب�صرة على
اكرث من الن�صف ب� �ـ 39ا�سما ،من بينهم م�صطفى
�سن ��د ،وهو احد قي ��ادي تظاهرات  ،2018قبل ان
ير�أ� ��س خلية املتابعة يف حكومة عادل عبد املهدي
ال�سابق ��ة .ومن �أب ��رز املر�شح�ي�ن يف االنتخابات
املقبل ��ة وزير النق ��ل ال�سابق وال ��ذي يطرح نف�سه
كمعار� ��ض عامر عب ��د اجلبار ،الذي يق ��ود حتالفا
جدي ��دا با�س ��م الف ��او زاخ ��و .اىل جان ��ب �ضرغام
املالك ��ي ،وه ��و �شخ�صي ��ة ع�شائري ��ة معروفة يف
الب�ص ��رة وداع ��م لتظاه ��رات ت�شرين ،لكن ��ه فاج�أ
اجلميع حني ر�شح عن ائتالف دولة القانون.
�ضرغ ��ام املالك ��ي ،كان م ��ن ا�ش ��د امل�ؤيدي ��ن لفكرة
"اقلي ��م الب�صرة" ،ومعروف ان "دولة القانون"
كان ��ت م ��ن اك�ث�ر املعار�ضني له ��ذا امل�ش ��روع حني
كانت يف ال�سلطة بني  2006و.2014
"ثار اهلل"
اما مفاج�أة االنتخابات فهي اعادة تر�شيح يو�سف
ال�سناوي ،وهو زعيم حزب "ثار الله" املتهم بقتل
متظاهري ��ن ومالحق ��ة نا�شط�ي�ن .وال�سناوي كان
ق ��د ر�ش ��ح يف انتخاب ��ات  ،2018لكن ��ه مل يح�صل
عل ��ى اي مقع ��د .واته ��م زعي ��م "ث ��ار الل ��ه" ،بقتل
حمافظ الب�ص ��رة ال�سابق حمم ��د م�صبح الوائلي
يف  ،2012بح�س ��ب ت�صريح ��ات �سابق ��ة ل�شقي ��ق
الوائل ��ي .ويف  2020اغل ��ق رئي� ��س ال ��وزراء
م�صطف ��ى الكاظمي مكتب "ث ��ار الله" يف الب�صرة
 قب ��ل ان يع ��ود الفتتاح ��ه بع ��د ا�سب ��وع -عق ��باتهام ��ات باطالق ر�صا�ص من داخ ��ل املكتب �ضد
متظاهري ��ن .وبح�س ��ب نا�شط�ي�ن يف الب�صرة ان
"ث ��ار الله" كان قد رفع دعاوى ق�ضائية �ضد 16
نا�شطا يف املدينة ب�سبب تظاهرات .2018

قرارات حكومية تخ�ص ملف �إعمار جامع النبي
يون�س يف املو�صل
 بغداد  /املدى
بح ��ث وزير الثقافة ح�سن ناظ ��م� ،أم�س ،مع رئي�س ديوان
الوق ��ف ال�سن ��ي �سع ��د كمب� ��ش ملف �إعم ��ار جام ��ع النبي
يون�س ورفع التجاوزات عنه.
وقال ��ت وزارة الثقافة يف بي ��ان �إن "الوزي ��ر ح�سن ناظم
اوع ��ز بدرا�س ��ة امل�شروع ال ��ذي قدمه وفد دي ��وان الوقف
ال�سن ��ي ،ودعم اجلهود لإعادة ت�أهيل جامع النبي يون�س،
وت�شكيل قاعدة بيانات وطنية للمخطوطات".
و�أ�ضاف ��ت "جاء ذل ��ك خالل لقائ ��ه رئي�س الوق ��ف ال�سني
�سع ��د كمب� ��ش يف مكتب ��ه الر�سمي مبقر ال ��وزارة ،وكانت
م ��ن حماور االجتماع مناق�شة �إعم ��ار جامع النبي يون�س
لأهميته ورمزيته العالية ،ورفع التجاوزات عنه بالتعاون
مع البعثة الأملاني ��ة التي توقفت عن العمل ب�سبب جائحة
كورون ��ا ،وج ��رى االتفاق عل ��ى �أن تكون �أعم ��ال التنقيب
فوق الأر�ض م ��ن اخت�صا�ص ديوان الوقف ال�سني ،بينما
تكون �أعمال التنقيب حتت الأر�ض من اخت�صا�ص وزارة
الثقاف ��ة" .وبح�سب البيان" ،ج ��رى االتفاق على ت�شكيل
ث�ل�اث جلان م�شرتك ��ة لهذا الغر�ض بني ال ��وزارة وديوان
الوق ��ف ال�سن ��ي ووزارة ال�صناع ��ة يف بغ ��داد واملو�ص ��ل
للتوا�ص ��ل املبا�شر للحفاظ على ه ��ذا الرتاث الديني الذي
تعر� ��ض للتخريب على ي ��د داع�ش" .من جهته" ،قدم وفد
الوقف ال�سني �شرح ًا معزز ًا باخلرائط عن العمليات التي
ج ��رت يف املوقع وما وثق قب ��ل التفجري وبعده وما اتفق
علي ��ه م ��ع البعث ��ة الأملانية �سن ��ة  2019م عل ��ى �أن تتوىل
�أعم ��ال التنقيب والإعمار ثالث جه ��ات هي ديوان الوقف
ال�سن ��ي ووزارة الثقافة والبعث ��ة الأملانية ،واملطلوب هو
االتفاق بني الديوان والوزارة لتفعيل هذه االتفاقية".
و�أ�ش ��ارت الثقاف ��ة �إىل ان "دائ ��رة الآثار وال�ت�راث لديها
مالحظات تخ�ص عدم التج ��اوز على الآثار ل َّأن هناك بني
الأنقا�ض والأتربة قطع ًا ولقى جتب العناية بها".

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

فيم ��ا "قدم الوقف ال�سني عر�ض ًا لإعمار  75موقع ًا وما مت
�إجنازه بن�سبة كبرية�،أما املخطوطات فهي مو�ضوعة يف
�صناديق حديدية ،ومت االتفاق مع اليون�سكو على تدريب
املوظف�ي�ن يف الأردن على حفظ املخطوط ��ات و�صيانتها،
وعق ��د مذك ��رة تفاه ��م لتحقي ��ق املخطوط ��ات وتعفريه ��ا
و�أُقيم ��ت دور ٌة يف تركي ��ا له ��ذا الغر�ض" .م ��ن جهته قال
املدير العام لدار املخطوطات �أحمد العلياوي "نحتاج �إىل
جه ��ود متظاف ��رة لتحقيق املخطوطات ،ولدين ��ا اتفاق مع
ديوان الوقف ال�سني؛ حلفظ هذه املخطوطات رقمي ًا".
وج ��رى احلدي ��ث ع ��ن ت�شكي ��ل قاع ��دة بيان ��ات وطني ��ة
للمخطوط ��ات وم ��ا تلف منه ��ا ب�سبب الظ ��روف ال�سابقة،
و�إتاح ��ة املخطوط ��ات �أم ��ام الباحثني من خ�ل�ال التوثيق
الرقم ��ي ،و�أعرب الوق ��ف ال�سني عن ا�ستع ��داده للتعاون
وعدم وجود حتفظ على هذا امل�شروع".
وج ��رى احلدي ��ث �أي�ض� � ًا ع ��ن املخطوط ��ات الت ��ي تع ��ود
ملكيته ��ا لبع�ض الأفراد ،وت�شكيل جل ��ان لرتميمها ح�سب
ن ��وع الورق واخل ��ط والزخرفة ،و�إن�ش ��اء مكتبة مركزية
للمخطوطات.
�أما ب�ش�أن قبة ال�سهرودري فجرى "ت�شكيل فريق من دائرة
الآث ��ار والرتاث وتوقف العمل ب�سب ��ب وجود قبور تعود
لأهايل املنطقة ،والعمل متوق ��ف الآن ،واملطلوب ت�شكيل
فري ��ق م�ش�ت�رك لت�سيي ��ج املوق ��ع وتكثي ��ف احلرا�س ��ات،
ومنع الدفن في ��ه وتقييم مو�ضوع مي�ل�ان الزقورة ف� ً
ضال
ع ��ن اعم ��اره" .وفيم ��ا يخ�ص جام ��ع الن ��وري "فاللجنة
الوزاري ��ة املكلفة م ��ن ال�سيد الوزير واجلان ��ب الإماراتي
ومنظم ��ة اليون�سكو توا�صل عمله ��ا بالتن�سيق مع اللجنة
الفني ��ة التي ت�ضم خرباء من معماريني و�آثاريني ،وجرى
�إقرار الت�صميم الفائز بامل�سابقة برغم بع�ض االعرتا�ضات
الت ��ي وجه ��ت �إليه وه ��ي اعرتا�ض ��ات لي�س ��ت جوهرية،
ودعوة جمي ��ع الأط ��راف للتعريف به ��ذا الت�صميم الفائز
و�أهميته".
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اللجنة ال تعلم بكمية وفرة
ارتفاع النفط منذ بداية
العام الحالي

المالية النيابية :موازناتنا غير دقيقة ب�سبب غياب
الح�سابات الختامية
نف��ت اللجنة املالية يف جمل�س النواب� ،أم�س االثنني ،علمها بكمية الوفرة املتحققة من زيادة �أ�سعار النفط
من��ذ بداية العام احل��ايل ،و�أرجعت ذلك �إىل ع��دم �إطالعها على احل�سابات اخلتامية من��ذ  ،2014م�شددة
على �أن ذلك �أدى �إىل و�ضع موازنات مبنية على تكهنات غري حقيقية ال ت�ستند �إىل وثائق ر�سمية.

 بغداد /فرا�س عدنان
وق ��ال مق� � ّرر اللجنة النائ ��ب �أحمد
ال�صفار ،يف حديث �إىل (املدى)� ،إن
"جمل�س النواب ال يعلم على وجه
التحديد ،كمي ��ة الوفرة املالية التي
حتققت خالل الأ�شهر ال�ست الأوىل
من هذا العام نتيجة ارتفاع �أ�سعار
النفط".
و�أ�ض ��اف ال�صف ��ار� ،أن "م ��ا ي�صدر
ع ��ن بع�ض النواب م ��ن ت�صريحات
�صحفي ��ة به ��ذا ال�ش� ��أن ه ��و جم ��رد
تقدي ��رات يف �ض ��وء الأ�سع ��ار
ال�سائدة يف ال�س ��وق العاملية ،طبق ًا
مل ��ا يت ��م ن�ش ��ره م ��ن قبل ال ��وكاالت
النفطية املتخ�ص�صة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "العل ��م اليقين ��ي
به ��ذه الوف ��رة مرتب ��ط بوج ��ود
ح�ساب ��ات ختامية وك�شوف خا�صة
بعملي ��ات ال�ص ��رف ،وم ��ا ي ��رد �إىل
اخلزينة العامة من �أموال".
ولف ��ت ال�صف ��ار� ،إىل �أن "�إع ��داد
موازنة لل�سنة القادمة من املفرت�ض
�أن يب ��د�أ م ��ن حي ��ث النقط ��ة الت ��ي
و�صل ��ت �إليه ��ا املوازن ��ة احلالي ��ة،
واملنف ��ذ منها فعلي ًا ،وهو ما يتطلب
وجود ح�سابات ختامية".
و�أكد� ،أن "تل ��ك البيانات تعطي لنا
احلاجة الفعلي ��ة للنفقات يف �ضوء
م ��ا مت تخ�صي�ص ��ه ،وكمي ��ة املبالغ
الت ��ي مت �إنفاقه ��ا ب�ش ��كل فعل ��ي،
وحتدي ��د كمي ��ة الإي ��رادات الت ��ي
حت�صلن ��ا عليها �سواء من النفط �أو

املناف ��ذ احلدودي ��ة �أو م ��ن امل�صادر
الأخرى".
و�شدّد ال�صفار ،على �أن "احل�سابات
اخلتامية غري متوفرة لدى جمل�س
الن ��واب منذ ع ��ام  ،2014وبالتايل

ف� ��أن الأرق ��ام الت ��ي يت ��م اعتمادها ال تعتم ��د عل ��ى وقائ ��ع وم�ستندات
ب�ش ��كل م�ستمر م ��ن اللجن ��ة املالية حقيقي ��ة" .و�أردف مق� � ّرر اللجن ��ة
وكذل ��ك الت ��ي يت ��م �إر�ساله ��ا م ��ن املالية� ،أن "اللقاءات الأخرية التي
احلكومة تبقى تخمينية وتقديرية عقدتها اللجنة مع وزير املالية علي
وتفتق ��د �إىل الواقعي ��ة ،حي ��ث �أنها عبد الأمري ع�ل�اوي وحمافظ البنك

املرك ��زي م�صطف ��ى غال ��ب الكت ��اب
مل تناق� ��ش مو�ض ��وع الوفرة املالية
للموازنة احلالية".
ون ��وّ ه� ،إىل �أن "احل ��وارات ر ّكزت
على تنفي ��ذ املوازن ��ة ب�أح�سن وجه

وتق ��دمي الت�سهي�ل�ات ومعاجل ��ة
الروتني ،ف�ض ًال ع ��ن دور احلكومة
يف جت ��اوز الآث ��ار ال�سلبية لتغيري
�سع ��ر ال�ص ��رف والت�ضخ ��م يف
الأ�س ��واق ،وحماول ��ة خل ��ق فر�ص

عم ��ل للعاطلني وال�سيم ��ا من حملة
ال�شهادات".
وم�ض ��ى ال�صف ��ار� ،إىل �أن "تق ��دمي
احلكوم ��ة احل�ساب ��ات اخلتامي ��ة
�س ��وف يوف ��ر لن ��ا وقت� � ًا وجه ��د ًا
كبريي ��ن يف �إع ��داد املوازن ��ة ،كم ��ا
�أنه ��ا ت�ضم ��ن ال�شفافي ��ة و�إع�ل�ام
ممثل ��ي ال�شع ��ب بحرك ��ة الأم ��وال
العراقية ب�ي�ن الإيرادات والنفقات،
وي�ساعدن ��ا عل ��ى �س ��ن قان ��ون
يتنا�س ��ب م ��ع الو�ض ��ع االقت�صادي
وامل ��ايل للبالد ،وجت ��اوز مو�ضوع
التكهن ��ات" .من جانب ��ه ،ذكر ع�ضو
اللجن ��ة النائب حمم ��د ال�شبكي يف
ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،أن "هن ��اك
�أك�ث�ر م ��ن �سيناريو ب�ش� ��أن الوفرة
املالي ��ة املتحقق ��ة من زي ��ادة �أ�سعار
النف ��ط بن�س ��ب جي ��دة تف ��وق ما مت
و�ضعه يف املوازنة".
و�أ�ض ��اف ال�شبك ��ي� ،أن "هن ��اك
معلوم ��ات تفي ��د بني ��ة احلكوم ��ة
تق ��دمي موازن ��ة تكميلي ��ة مل ��ا تبقى
من ه ��ذا الع ��ام م�ستفيدة م ��ن هذه
الوفرة ،رغ ��م �صعوبة هذا الإجراء
بالنظر للظروف احلالية".
وحت ��دث ،عن �إمكاني ��ة "تخ�صي�ص
ه ��ذه الوف ��رة لل�سنة املالي ��ة املقبلة
وامل�ساع ��دة يف تغذية ملف الديون
التي بحق العراق من �أجل الإ�سراع
يف ت�سديدها".
ولف ��ت ال�شبك ��ي� ،إىل �أن "امله ��م
بالن�سب ��ة �إلينا كنواب ه ��و مطالبة
احلكوم ��ة بالإ�س ��راع يف تق ��دمي

احل�ساب ��ات اخلتامي ��ة ،وم ��ن ث ��م
موازنة العام املقبل من �أجل �ضمان
�إقرارها ب�أ�سرع وقت ممكن ال�سيما
ونح ��ن مقبول ��ون عل ��ى انتخابات
مبك ��رة �ستج ��ري يف العا�ش ��ر م ��ن
�شهر ت�شرين الأول املقبل".
وكان ��ت اللجن ��ة املالي ��ة ق ��د �أعلنت
يف وق ��ت �ساب ��ق ع ��ن ت�شكي ��ل
احلكوم ��ة فري ��ق م�ش�ت�رك بني عدد
من ال ��وزارات يتوىل حالي� � ًا �إعداد
ال�صياغ ��ات الأولي ��ة للموازن ��ة،
معرب ��ة ع ��ن تطلعه ��ا ب� ��أن تنج ��ز
ال ��وزارات املعني ��ة مهامه ��ا ب�أ�سرع
وق ��ت ممك ��ن ،لكنه ��ا ح ��ذرت م ��ن
ت�أخ�ي�ر تقدمي امل�ش ��روع كما ح�صل
مع املوازنة احلالية.
وانته ��ى ال�شبك ��ي� ،إىل "�أهمي ��ة �أن
يوا�صل جمل�س الن ��واب يف مهامه
الد�ستوري ��ة على �صعي ��د الت�شريع
والرقاب ��ة �إىل �آخ ��ر ي ��وم م ��ن عمر
دورت ��ه احلالي ��ة؛ من �أج ��ل متابعة
و�ص ��ول احل�ساب ��ات اخلتامي ��ة
وكذل ��ك م�ش ��روع قان ��ون املوازن ��ة
ب�أمل الت�صويت عليه وعدم ترحيله
�إىل الدورة املقبلة".
يذك ��ر �أن جمل� ��س الن ��واب كان
ق ��د ت�أخ ��ر كث�ي� ً
را يف �إق ��رار قانون
املوازن ��ة ومل ي�ص ��وت علي ��ه �إال يف
� 30آذار ،فيم ��ا ب ��ادرت احلكوم ��ة
وجه ��ات �أخ ��رى للطع ��ن بع�ش ��ر
فقرات من ��ه توزعت على �ست مواد
ينتظ ��ر ح�سمها من خ�ل�ال املحكمة
االحتادية العليا.

حفظ��ت الق��ر�آن لتتح��رر م��ن "داع���ش" ..كي��ف الطري��ق �إل��ى �س��نجار؟
 متابعة  /املدى
بال�سباي ��ا ل ��دى التنظيم" .ا�ش�ت�راين �أول عن�صر
من عنا�صر داع�ش يحم ُل اجلن�سية العراقية ،كان
كان ��ت �إمي ��ان عبدالل ��ه (املعروف ��ة �أي�ض� � ًا ب�إميان يك ّنى ب�أبي كرم� ،إال �أنه ّ
مل من ب�ضاعته ب�سرعة"،
عبا� ��س) يف الثالث ��ة ع�ش ��رة ح�ي�ن فت ��ح تنظي ��م كم ��ا تق ��ول ،و"�أ�صبح ��تُ منتهي ��ة ال�صالحي ��ة
"داع� ��ش" �أبواب اجلحيم عل ��ى �شعبها .ا ّت�سمت بالن�سب ��ة �إليه" ،لينتقل �إىل غريه ��ا لكن كان عليه
حياته ��ا بالهدوء والب�ساط ��ة قبل عام  2014وهو �أن يبي ��ع �إمي ��ان �أو ًال ،فا�شرتاه ��ا طبي ��ب داع�شي
الع ��ام الذي ع� � ّد الأكرث �سواد ًا عل ��ى �شعبها بعدما يحمل اجلن�سية العراقية �أي�ض ًا.
ارتك ��ب التنظي ��م الإرهاب ��ي �أب�شع جرائ ��م القتل اه ��ل �إميان كانوا يقيم ��ون يف مدينة تلعفر غرب
واالغت�ص ��اب والتهجري بح ّقه ��م .كانت تعي�ش مع املو�ص ��ل ومت اجباره ��م عل ��ى اعتن ��اق الإ�س�ل�ام
�أ�سرته ��ا يف جممع تل الق�صب يف ق�ضاء �سنجار ،وارغامهم على العمل يف رعاية املوا�شي اخلا�صة
وكان ��ت العائل ��ة متلك دكان� � ًا �صغري ًا لبي ��ع املواد بالتنظي ��م وبع ��د ح�صوله ��ا عل ��ى وثيق ��ة حريتها
الغذائية.
انتقلت للعي�ش مع عائلتها.
مل تك ��ن ابت�سام ��ات �إمي ��ان ق ��د تف ّتح ��ت بع ��د يف عل ��ى رغ ��م �أن اللغ ��ة العربي ��ة لي�س ��ت لغته ��ا الأم
ربي ��ع عمرها ،ح�ي�ن اختطفه ��ا مقاتل ��و "داع�ش" وكان ��ت �ضعيفة فيه ��ا� ،إال �أن الطبي ��ب الأربعيني
عام  2014م ��ع كثريين .كانت واحدة من حواىل عر� ��ض عليه ��ا "�صفق ��ة" مبادل ��ة ب�ي�ن حريته ��ا
� 6000شخ� ��ص كان ��وا �ضحي ��ة عملي ��ات اخلطف وحفظه ��ا الق ��ر�آن .ق ��ال له ��ا بو�ض ��وح" :احفظي
والتهج�ي�ر واالغت�صاب وال�سب ��ي ،بح�سب الأمم الق ��ر�آن وت�أخذين حريت ��ك" .كان الأمر �أقرب �إىل
املتحدة.
امل�ستحيل.
ً
ُف�صلت �إميان بالقوة ع ��ن ذويها ،وعُر�ضت الحقا كان ��ت جتل� ��س �أمام ��ه كل م�س ��اء لي�ستم ��ع اىل ما
ك�سلع ��ة "بخ�س ��ة" يف �س ��وق النخا�س ��ة
اخلا�ص حفظت ��ه من الق ��ر�آن ،فتتلو الآي ��ات التي حفظتها
ّ

�أمامه واحتاجت �إىل �شهر و�أربعة �أيام لت�صل �إىل ال�شديدة عليهم من قبل عنا�صر التنظيم.
م ��ا طلبه منها ،وهو حفظ � 101صفحة من القر�آن وخ�ل�ال املع ��ارك الت ��ي �أف�ض ��ت �إىل ا�ستع ��ادة
مقابل تعهّده ب�إطالق �سراحها.
مناط ��ق �سيط ��رة التنظي ��م يف الع ��راق �أواخ ��ر
�أخذه ��ا الطبي ��ب العراقي �إىل �إح ��دى املحاكم يف  ،2017وبعده ��ا ب�أ�شه ��ر يف �سوريا ،متكن مئات
مدين ��ة املو�ص ��ل لإ�ص ��دار وثيقة تثب ��ت �أن الفتاة الإيزيدي�ي�ن من الفرار م ��ن خاطفيهم ،لكن م�صري
الإيزيدي ��ة �أ�صبح ��ت ام ��ر�أة م�سلم ��ة ح ��رة وغري الآالف م ��ن الذين فقدوا ع ��ام  2014وما بعده ،ال
جائز بيعها ك�سبية مرة �أخرى لأي �شخ�ص �آخر .يزال جمهو ًال �إىل الآن ،وفق مكتب الإنقاذ.
اه ��ل �إميان كانوا يقيم ��ون يف مدينة تلعفر غرب ومل يك ��ن �أمام �إميان ،بعد خال�صها من الأ�سر� ،إال
املو�ص ��ل ومت اجباره ��م عل ��ى اعتن ��اق الإ�س�ل�ام خياري ��ن :البق ��اء يف املنزل واالنح ��دار �إىل حالة
وارغامهم على العمل يف رعاية املوا�شي اخلا�صة نف�سي ��ة �صعب ��ة �أو الع ��ودة �إىل مقاع ��د الدرا�سة.
بالتنظي ��م وبع ��د ح�صوله ��ا عل ��ى وثيق ��ة حريتها انتق ��ت اخلي ��ار الث ��اين وكانت تعم ��ل يف العطل
انتقلت للعي�ش مع عائلتها.
و�أوق ��ات الف ��راغ يف مكت ��ب �إنق ��اذ املختطف�ي�ن
بع ��د �أكرث من عام على خطف العائلة متكن مكتب الإيزيدي�ي�ن للم�ساع ��دة يف �إقن ��اع املختطف ��ات
الإنقاذ اخلا� ��ص باملختطفني الإيزيديني من �إنقاذ االيزيديات بالع ��ودة �إىل عائالته ��ن لأن التنظيم
�إمي ��ان وعائلته ��ا عرب و�سي ��ط ،لت�صب ��ح بعد ذلك الإرهابي كان �أقنعهن ب�أن الإيزيديني �سيقتلونهن
نازح ��ة يف خمي ��م �شاري ��ا للنازح�ي�ن م ��ن مدين ��ة يف حال عودتهن �إىل عائالتهن.
�سنجار الذي يقطن فيه �أكرث من � 15ألف �شخ�ص .كان ��ت ت�شرح ّ
لهن �أن هذا الأم ��ر غري �صحيح وان
كان ي ��وم حتريره ��ا معج ��زة حقيقي ��ة بالن�سب ��ة فت ��وى "باب ��ا ال�شي ��خ" خرت ��و حاج ��ي ا�سماعيل
�إليه ��ا و�إىل عائلتها �أي�ض ًا وكانوا فقدوا الأمل يف (رحل عام  )2020بقبول املختطفات االيزيديات
النج ��اة النعدام جميع الو�سائ ��ل ،وكذلك املراقبة كان ��ت مفتاح ًا لع ��ودة الأغلبية منه ��ن ودلي ًال على

�سيناريو حرائق الم�ؤ�س�سات والم�ست�شفيات يتكرر ..ال�سبب في قلة
التخ�صي�صات المالية؟
 بغداد /ح�سني حامت

بعد مرور �أكثـر من � 3أ�شهر
على فاجعة ابن اخلطيب
انتقل �سيناريو احلرائق
اىل مبنى وزارة ال�صحة،
�إذ اندلع حريق كبري،
�أم�س االثنني ،داخل مبنى
وزارة ال�صحة يف مدينة
الطب ،ما �أجرب فرق
الدفاع املدين على اخالء
املوظفني.
واكدت مديرية الدفاع املدين ،يف بيان
تلقت ��ه (املدى)� ،أن "فرقها �أخلت مدينة
الطب من املر�ضى والكوادر الطبية".
وبع ��د م ��رور اق ��ل م ��ن �ساعت�ي�ن على
احل ��ادث �أعلن ��ت وزارة ال�صح ��ة
والبيئة ،فتح حتقيق يف احلريق الذي
اندلع داخل مبناها.
وذك ��رت ال ��وزارة ،يف بي ��ان تلقت ��ه
(امل ��دى)� ،أن "حريق� � ًا حم ��دود ًا ح ��دث

يف عدد من اق�سام مقر وزارة ال�صحة،
وعل ��ى الف ��ور مت اخ�ل�اء البناي ��ة م ��ن
جميع املوظفني".
وتابع ��ت الوزارة يف بيانها ،انه "على
الف ��ور ب ��د�أ حتقيق اجله ��ات املخت�صة
للوق ��وف عل ��ى �أ�سب ��اب احلري ��ق"،
م�ؤكدة "ا�ستمرار كافة م�ؤ�س�ساتها يف
العمل ب�شكل طبيعي".
باملقاب ��ل اك ��د املتح ��دث با�س ��م وزارة
ال�صح ��ة �سي ��ف الب ��در يف لق ��اء متلفز
تابعته (امل ��دى)� ،إن ��ه "مل يتم ت�سجيل
اي �إ�صابات".
وبني البدر ،ان "احلريق اندلع يف عدد
من اق�سام املبنى االداري بالوزارة يف
الطاب ��ق الرابع م ��ن م�ست�شف ��ى مدينة
الطب".
وبعد �إطف ��اء احلريق� ،أ�صدرت وزارة
ال�صح ��ة تو�ضيح� � ًا اك ��دت في ��ه ان
"احلري ��ق حدث يف النف ��ق العمودي
اخلا� ��ص خلدمات الكهرب ��اء والتربيد
ومتت ال�سيطرة عليه بالكامل".
و�أ�ضاف ��ت �أن ��ه "مل حت ��دث �إ�صاب ��ات
ب�شرية وال ا�ضرار يف مكاتب واق�سام
ال ��وزارة جميعها" ،الفت� � ًا �إىل انه "مت
اتخ ��اذ الإج ��راءات الالزم ��ة م ��ن قبل
فرق الدفاع امل ��دين واجلهات ال�ساندة
و�سارع ��ت الف ��رق الهند�سي ��ة والفنية
واالدارية يف ال ��وزارة باجراء الالزم

ومتت �إعادة العم ��ل يف البناية ب�شكل
طبيعي".
وب ��دوره ق ��ال ع�ض ��و جلن ��ة ال�صح ��ة
النيابية �سلم ��ان الغريباوي لـ(املدى)،
�إن "جلتن ��ا تابع ��ت ب�ش ��كل دقي ��ق م ��ع
جل ��ان التحقي ��ق املخت�ص ��ة ب�ش� ��أن
احلري ��ق يف مبن ��ى وزارة ال�صح ��ة،
وتب�ي�ن خ�ل�ال التحقي ��ق ان �سب ��ب
احلريق ه ��و متا�س كهربائ ��ي ببع�ض
�أجه ��زة التربي ��د واحلري ��ق مل ي�سف ��ر
ع ��ن ح ��رق اي وثائ ��ق او عق ��ود مهمة
كم ��ا ن�ش ��رت بع� ��ض مواق ��ع التوا�صل
االجتماعي".
وا�ش ��ار الغريب ��اوي اىل ،ان "جلن ��ة
ال�صح ��ة �ست�ص ��در تو�صي ��ات اىل
ال ��وزارة بخ�صو� ��ص االج ��راءات
االحرتازي ��ة الت ��ي متنع وق ��وع هكذا
حرائق ،خ�صو�ص ًا مع االرتفاع الكبري
يف درجات احلرارة".
م ��ن جهته ،قال مدير ع ��ام دائرة �صحة
بغ ��داد ال�ساب ��ق عب ��د الغن ��ي �سعدون
يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "املوازن ��ات
ال�سابق ��ة مل تن�ص ��ف وزارة ال�صحة"،
م�ؤك ��دا �أن "امل�ست�شفي ��ات تع ��اين م ��ن
قلة التخ�صي�صات املالية التي بدورها
ت� ��ؤدي اىل االفتق ��ار للمنظوم ��ات
احلديثة ملواجهة حاالت الطوارئ".
و�أ�ض ��اف �سع ��دون� ،أن "قل ��ة

التخ�صي�ص ��ات املالية �سب ��ب يف كثري
م ��ن الإخفاق ��ات ل ��دى امل�ؤ�س�س ��ات
احلكومي ��ة والدلي ��ل م ��ا ح ��دث يف
م�ست�شف ��ى اب ��ن اخلطي ��ب يف ني�س ��ان
املا�ضي".
وليل ��ة  25/24ني�س ��ان املا�ضي ،اندلع
حري ��ق يف م�ست�شف ��ى اب ��ن اخلطي ��ب
ال ��ذي يعالج مر�ضى كورونا ما ت�سبب
مب�ص ��رع � 82شخ�ص� � ًا و�إ�صاب ��ة 110
�آخرين.
و�أ�ش ��ار �سع ��دون اىل ،ان "اغل ��ب
امل�ست�شفيات ودوائر الدولة تفتقر اىل
خمارج الطوارئ و�إجراءات ال�سالمة
من احلرائق وغريها من احلوادث".
ويف وق ��ت �سابق من ني�س ��ان املا�ضي
ا�صدرت نقابة الأطباء العراقيني بيانا
او�ضحت في ��ه �إن الأطب ��اء "لن يقبلوا
م�ستقبال بالعم ��ل يف ظروف تعر�ضهم
للخطر يف دوائرهم".
وطالب ��ت النقابة "اجله ��ات احلكومية
كافة بت�أمني متطلبات ال�سالمة الكاملة
ح�سب متطلبات الدفاع املدين وت�أمني
متطلب ��ات الوقاي ��ة ال�شخ�صي ��ة ب�أعلى
م�ست ��وى و�إال ل ��ن نقب ��ل م�ستقب�ل�ا
بالعمل".
و�أطلق ��ت مديري ��ة الدف ��اع امل ��دين
�آن ��ذاك "حملة ك�ب�رى تت�ضم ��ن �إجراء
الك�شوف ��ات ومتابع ��ة الإج ��راءات

الوقائي ��ة لل�سالم ��ة الواج ��ب اتباعه ��ا
يف خمتلف م�ؤ�س�س ��ات الدولة" ،عقب
حريق ابن اخلطيب.
و�أج ��رت ف ��رق الدفاع امل ��دين جوالت
تفقدية لعدد من امل�ست�شفيات واملراكز
الأخرى يف املحافظات.
لك ��ن خبري ال�سالم ��ة ومعدات احلريق
يف بغ ��داد ،عل ��ي غ ��ازي ،ق ��ال �إن
"امل�ست�شفي ��ات العراقية كلها معر�ضة
خلط ��ر م�شاب ��ه خلط ��ر م�ست�شف ��ى ابن
اخلطيب �إن مل يكن �أكرب".
و�أ�ضاف ،غازي ،ال ��ذي عمل بت�أ�سي�س
خط ��وط الإن ��ذار �ض ��د احلري ��ق يف
�أح ��د م�ست�شفي ��ات حمافظ ��ة باب ��ل �إن
"العقود متنح ب�ش ��كل مثري لل�شبهات
�أحيان ��ا" ،م�ضيف ��ا "الف�س ��اد موج ��ود
يف كل تفا�صي ��ل العق ��ود احلكومي ��ة
وعقود �أجهزة الإنذار والإطفاء لي�ست
ا�ستثناء".
وي ��روي �أن ��ه "يف �إح ��دى املحافظات،
طل ��ب م ��ن ال�ش ��ركات املجه ��زة عمولة
ت�ص ��ل �إىل  33باملئة من قيمة العقد ،ما
�أدى �إىل ان�سح ��اب ال�شركات الر�صينة
حتى ال تتعر�ض �إىل اخل�سارة".
وختم غازي بالقول" :دخلت ال�شركات
الرديئة على اخلط ،ونفذت خط �إنذار
وحري ��ق مك ��ون م ��ن منظوم ��ة رديئة
الت�صنيع".

�أن م ��ا كان ي�شيع ��ه تنظيم "داع� ��ش" كان تهوي ًال،
لإخاف ��ة املختطف ��ات الأخري ��ات م ��ن الع ��ودة �إىل
جمتمعه ��ن .وكان ��ت فخ ��ورة بف�ت�رة عمله ��ا م ��ع
مكت ��ب الإنق ��اذ لأنه ��ا كان ��ت ت�ساه ��م يف م�ساعدة
املختطف ��ات ،وكان ذلك ي�سعده ��ا ،لكنها كانت يف
الوقت ذاته حزينة ل�سماع ق�ص�صهن امل�ؤملة.
كان ��ت �إمي ��ان عبدالل ��ه حا�ض ��رة ع ��ام 2019
يف مدين ��ة مومب ��اي الهندي ��ة ال�ست�ل�ام جائ ��زة
الأم تريي ��زا نياب ��ة ع ��ن مكت ��ب �إنق ��اذ املختطفني
الإيزيدي�ي�ن مرتدي� � ًة الزي االيزي ��دي خالل حفل
اجلائزة التي متنح للعم ��ل الإن�ساين ومت منحها
ملكتب �إنقاذ املختطفني الإيزيديني لعمله يف �إنقاذ
و�إع ��ادة دم ��ج الناجيات االيزيدي ��ات يف املجتمع
مرة �أخرى.
يف احلفل كانت تروي ق�صتها وق�ص�ص الناجيات
الأخري ��ات وه ��ذا الأم ��ر �أبك ��ى البع�ض ،كم ��ا �أن
ا�ستالمه ��ا اجلائزة نيابة عن املكت ��ب ،خفف عنها
وجع� � ًا ،ابت�سم وجهها بع� ��ض ال�شيء� ،إمنا زادت
م�س�ؤولياتها جتاه الناجيات الأخريات.
ال�شاب ��ة االيزيدي ��ة تهت ��م ب�ش ��كل الف ��ت باللغ ��ة

الإنكليزي ��ة لأنه ��ا ته ��دف لت�صبح حمامي ��ة تدافع
عن الق�ضية االيزيدية دولي ًا ،وبخا�صة الناجيات
االيزيدي ��ات وال�ضحاي ��ا الآخري ��ن لـ"داع� ��ش"،
وته ��دف اىل الو�ص ��ول �إىل م ��ا و�صل ��ت �إلي ��ه
النا�شط ��ة االيزيدي ��ة نادية مراد احلائ ��زة جائزة
نوبل لل�سالم عام .2018
قب ��ل �أق ��ل م ��ن �أ�سبوع�ي�ن دخل ��ت �إمي ��ان عامه ��ا
الع�شري ��ن وتعي� ��ش الآن برفق ��ة عائلتها يف منزل
م�ست�أج ��ر من ثالث غرف ،يف جممع �شاريا التابع
ملحافظ ��ة دهوك �ضم ��ن �إقلي ��م كرد�ست ��ان �شمايل
الع ��راق ،بعدم ��ا تهجّ ��رت من خمي ��م �شاريا حيث
كان ��ت تعي� ��ش م ��ع عائلتها بع ��د احلري ��ق الأخري
الذي التهم  240خيمة ب�سبب "متا�س" كهربائي.
وعل ��ى رغ ��م �أن خيم ��ة العائل ��ة مل حت�ت�رق يف
احلريق الأخ�ي�ر� ،إال �أن اخلوف م ��ن هذا امل�صري
ي� ��ؤرق �إمي ��ان ،وال �ضمان ��ات لعدم تك ��رار وقوع
ح ��وادث م�أ�ساوي ��ة مماثلة ،ومل يع ��د االيزيديون
قادري ��ن على حت ّم ��ل املزيد من امل�آ�س ��ي ،فال�صيف
هنا ،كما تقول �إميان" ،يحمل مفاج�آت كثرية وال
نعلم ماذا يحمل لنا يف امل�ستقبل".

تعـزيـــة
تنعى م�ؤ�س�سة املدى

للإعالم والثقافة والفنون
الزميل ال�شاب

ح�����س��ن ج��ل�ال حممد
الذي وافته املنية �صباح هذا اليوم بعد
�صراع طويل مع املر�ض ..وقد كان الراحل
مثال املوظف املجتهد من خالل عمله يف
مكتبات املدى ..خال�ص العزاء لعائلته

وال�صرب وال�سلوان ملحبيه
م�ؤ�س�سة املدى
للإعالم والثقافة والفنون
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حمافظ ذي قار يتهم مدراء مقالني وفا�سدين بت�أجيج الأو�ضاع

عــودة الهدوء فـي حميــط ديــوان ذي قـار بعـد ت�سجيل
 70جريح ًا من املتظاهرين

�إدارة الب�صرة لـ :IQالل�سان
امللحي �سيمتد وي�سبب �أزمة
كبرية مبياه ال�شرب يف املحافظة

������ ص�����دور �أوام������������ر م����رك����زي����ة ب���ت���ع���ي�ي�ن م���ع���ت�������ص���م���ي ال���ن���ف���ط

ذي قار /ح�سني العامل
ع ��اد اله ��دوء يف حميط دي ��وان حمافظة ذي
دام �سجل  70جريحا من
قار �أم�س ،بعد يوم ٍ
املتظاهرين والقوات الأمنية.
وفيما �أك ��د املتظاهرون املطالبون بتعيينات
يف املن�ش� ��آت النفطي ��ة موا�صل ��ة اغ�ل�اق
الدي ��وان حلني حتقيق كامل مطالبهم ،ك�شف
حمافظ ذي قار عن اوامر مركزية بتعيينهم،
موجه ��ا ا�صاب ��ع االته ��ام اىل م ��دراء مقالني
وفا�سدين بت�أجيج االو�ضاع يف املحافظة.
وتع ��ود اجواء الهدوء بع ��د دخول احلكومة
املركزي ��ة عل ��ى خ ��ط االزم ��ة واالع�ل�ان عن
تعيني جمي ��ع املتظاهرين املذكورين ب�أجور
يومي ��ة يف املن�ش� ��آت النفطي ��ة ،غ�ي�ر ان
املتظاهرين وا�صلوا اغالق ديوان املحافظة
حلني �صدور �أوامر ر�سمية بتعيينهم.
ب ��دوره ،ق ��ال حماف ��ظ ذي ق ��ار احم ��د غن ��ي
اخلفاجي يف ات�صال هاتف ��ي مع (املدى) ان
"رئي�س جمل�س الوزراء م�صطفى الكاظمي
�أ�ص ��در ام ��را بتعي�ي�ن جمي ��ع املتظاهري ��ن
املعت�صم�ي�ن حاليا ام ��ام دي ��وان املحافظة"،
مبين ��ا ان "التعي�ي�ن �سيك ��ون وف ��ق �صيغ ��ة
االجر اليومي يف املن�ش�آت النفطية".
وع ��ن ا�ص ��رار املتظاهرين عل ��ى غلق ديوان
املحافظ ��ة حلني �ص ��دور اوام ��ر وزارية قال
اخلفاج ��ي ان "ادارة املحافظ ��ة طلب ��ت م ��ن
مكت ��ب رئي�س الوزراء ار�س ��ال كتاب ر�سمي
بتعيينه ��م لك ��ن ل�ل��آن (نه ��ار االثن�ي�ن) مل
ي�صلنا".

ووجه حمافظ ذي ق ��ار ا�صابع االتهام الحد
امل ��دراء املقال�ي�ن ب�سبب الف�س ��اد ومدير �آخر
يعم ��ل يف اح ��د الدوائ ��ر النفطي ��ة بت�أجي ��ج
االو�ضاع يف املحافظ ��ة .واردف ان "ه�ؤالء
مم ��ن ت�ض ��ررت م�صاحله ��م يف التغي�ي�رات
االخرية لهذا جل�أوا اىل الت�صعيد".
ويوا�ص ��ل املئ ��ات م ��ن خريج ��ي املعاه ��د
والكليات التظاهر واالعت�صام �أمام املن�ش�آت
النفطية منذ اكرث من �سنة للمطالبة بالتعيني
يف املن�ش� ��آت املذك ��ورة ،وق ��د �أقدم ��وا خالل
ال�شه ��ر احلايل و�شهر حزيران املن�صرم على
غلق مبن ��ى املحافظة خلم�س م ��رات متتالية
فيم ��ا قاموا ويف م ��رات عدي ��دة ويف �أزمان
خمتلفة بغل ��ق �شركة نفط ذي ق ��ار وم�صفى
النفط و�شركة توزيع املنتجات النفطية.

م ��ن جانب ��ه ،ق ��ال اح ��د اع�ض ��اء تن�سيقي ��ة
اعت�ص ��ام املن�ش� ��آت النفطي ��ة لـ(امل ��دى) ان
"املئ ��ات م ��ن اخلريجني يوا�صل ��ون اغالق
دي ��وان املحافظة وقط ��ع �ش ��ارع االمام علي
امل� ��ؤدي ل ��ه حل�ي�ن تلبي ��ة مطالبه ��م املتمثل ��ة
بالتعي�ي�ن يف املن�ش� ��آت النفطي ��ة" ،منوه ��ا
اىل ان " اخلريج�ي�ن مل يوقف ��وا فعالياته ��م
املطلبي ��ة اال بع ��د �ص ��دور اوام ��ر وزاري ��ة
بتعي�ي�ن اخلريجني وفق قائمة اال�سماء التي
رفعه ��ا املتظاه ��رون اىل احلكوم ��ة املحلي ��ة
ووزارة النفط يف وقت �سابق".
وا�سرت�سل ع�ضو التن�سيقية الذي ف�ضل عدم
ذكر ا�سم ��ه ان "امل�س�ؤولني احلكوميني �سبق
وان �أغدق ��وا الوع ��ود اخلا�ص ��ة بالتعيينات
غ�ي�ر انهم مل يف ��وا بذلك ولهذا م ��ا عدنا نثق

به ��م" ،داعيا " اىل حما�سبة املتورطني بقمع
اخلريجني يف احداث يوم االحد املن�صرم".
وا�ش ��ار ع�ض ��و التن�سيقي ��ة اىل ا�صاب ��ة
الع�ش ��رات م ��ن اخلريج�ي�ن واعتق ��ال 8
متظاهري ��ن افرج عنهم الحقا خالل االحداث
املذكورة.
و�شهد يوم �أول �أم�س االحد ا�شتباكات عنيفة
يف حميط دي ��وان حمافظة ذي قار ا�ستخدم
فيها املتظاهرون احلجارة والقوات االمنية
الهراوات و�إطالق النار وا�سفرت عن ا�صابة
الع�ش ��رات م ��ن اجلانبني وذلك بع ��د ان اقدم
املتظاه ��رون عل ��ى غل ��ق دي ��وان املحافظ ��ة
وجمي ��ع ال�ش ��وارع امل�ؤدية الي ��ه بالإطارات
املحروقة.
ويف غ�ضون ذلك اعلنت دائرة �صحة ذي قار
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احلاقا ً باعالننا املنش��ور بتاريخ  2021/4/5يعل��ن احتاد رجال االعمال العراقيني عن اجراء
االنتخابات التكميلية لسد النقص احلاصل في عدد أعضاء مجلس إدارة االحتاد وندعو
الس��ادة أعضاء الهيئة العامة والس��ادة املرش��حني الى احلضور ال��ى املركز النفطي
الواقع في بارك الس��عدون يوم السبت  2021/7/31للمشاركة في اختيار ممثليهم في
مجلس إدارة االحتاد .مع التقدير
راغب ر�ضا بليبل
رئي�س احتاد رجال االعمال العراقيني

Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

وزارة النفط
�شركة نفط ال�شمال
(�شركة عامة)

عن ارتفاع ح�صيل ��ة اال�شتباكات التي دارت
يوم االح ��د يف حميط دي ��وان املحافظة اىل
 70جريحا.
وق ��ال الناط ��ق االعالمي با�س ��م دائرة �صحة
ذي ق ��ار الدكت ��ور ح�س�ي�ن ريا� ��ض لـ(املدى)
ان "�شعبة الط ��وارئ يف م�ست�شفى احل�سني
التعليم ��ي ا�ستقبل ��ت  70م�صاب ��ا بج ��روح
خمتلف ��ة" ،مبين ��ا ان "اال�صاب ��ات تت ��وزع
بواق ��ع  50م�صاب ��ا م ��ن املتظاهري ��ن و20
�آخرين من القوات االمنية".
واك ��د ريا� ��ض مغ ��ادرة معظ ��م امل�صاب�ي�ن
امل�ست�شفى بعد تلقي العالج.
ويع ��زو اح ��د اع�ض ��اء تن�سيقي ��ة اعت�ص ��ام
املن�ش� ��آت النفطية ا�سب ��اب الت�صعيد االخري
يف الفعالي ��ات االحتجاجي ��ة اىل التالع ��ب
بقوائ ��م التعيين ��ات يف وزارة النف ��ط،
مبين ��ا ان "ممثل ��ي املعت�صم�ي�ن �سب ��ق وان
�سلم ��وا احلكوم ��ة املحلي ��ة ووزارة النف ��ط
قوائ ��م ا�سم ��اء ت�ض ��م  999ا�سما م ��ن ا�سماء
اخلريج�ي�ن املعت�صم�ي�ن �إال انه ��م فوجئ ��وا
م�ؤخ ��را با�ستبدال ا�سمائه ��م و�صدور قائمة
اخ ��رى م ��ن وزارة النف ��ط ت�ض ��م  850ا�سما
لي�س فيها �أي ا�سم من ا�سماء املعت�صمني".
واتهم ع�ضو التن�سيقية الذي ف�ضل عدم ذكر
ا�سمه "االح ��زاب املتنف ��ذة بال�سلطة ونواب
وم�س�ؤول�ي�ن حكوميني بالتالع ��ب بالأ�سماء
ل�صال ��ح اتباعهم" ،حممال "حماف ��ظ ذي قار
ووزارة النف ��ط واح ��زاب ال�سلط ��ة ون ��واب
حمافظ ��ة ذي ق ��ار م�س�ؤولي ��ة �ضي ��اع حقوق
اخلريجني".

�شركة نفط ال�شمال � /شركة عامة
حمافظة كركوك

�إعالن للمرة الأوىل

 -1تعلن شركة نفط الشمال  /شركة عامة  /محافظة كركوك عن اجراء املناقصة العامة املرقمة (م ش / 2021/2
 / 9تشغيلية) واخلاصة بـ (اعمال تأهيل خزان النفط رقم ( )105في محطة ع ت  1 /محافظة كركوك) على الراغبني
باالشتراك باملناقصة أعاله من مقاولي اعمال الهندسة الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية املصنفني من الدرجة
العاش��رة فما فوق واملقاولني والش��ركات املس��جلني في إقليم كوردس��تان وبنفس الدرجة والنافذة هوياتهم ومن
لديهم الهوية الضريبة املوحدة للسنة احلالية متضمنة الرقم الضريبي.
 -2يتم طلب احلصول على وثائق املناقصة من (القسم التجاري  /عرفة) من قبل املدراء املفوضني او اخملولون الرسميني
مبوجب وكالة صادرة من دائرة الكتاب العدل للحصول على شكل قرص ( )CDاملدون فيها الوثائق القياسية اخلاصة
بوثيقة االشغال العامة لقاء مبلغ ( )400.000اربعمائة ألف دينار غير قابل للرد إال في حالة الغاء املناقصة يتم ارجاع
مبلغ وصل شراء أوراق املناقصة.
 -3على املشترك عند شراء وثيقة املناقصة تقدمي صورة ملونة من هوية تصنيف املقاولني ونسخة من املستمسكات
الثبوتية ملدير املفوض او املقاول ونس��خة ثانية الى قس��م حماية املنش��آت النفطية لغرض اس��تحصال املوافقات
األمنية قبل اإلحالة والتعاقد.
 -4تقدمي كتاب عدم املمانعة باالش��تراك في املناقصات صادر من الهيئة العامة للضرائب معنون الى ش��ركة نفط
الشمال (النسخة االصلية).
 -5تقدمي كتاب حجب البطاقة التموينية للمقاول او الشركة املقاولة.
 -6تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتني مصادق عليها من قبل محاسب قانوني وبالنسبة لشركات القطاع العام
تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتني مصدقة من قبل ديوان الرقابة املالية االحتادي.
 -7تق��دمي تأمينات أولية مقطوعة مببلغ ( )15.000.000دينار عراقي (خمس��ة عش��ر مليون دينار عراقي) (باس��تثناء
الشركات احلكومية (القطاع العام)) وتكون اما على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان يتضمن االسم
والعن��وان الوظيفي للمخولني للتوقيع مع مراعاة تدوين مبلغ اخلطاب رقما ً وكتابة وذكر تاريخ النفاذية وش��روطها
ولغرض من إصدارها مع ذكر اس��م ورقم املناقصة واس��م املقاول او املدير املفوض واس��م الشركة املقاولة بشكل
كامل ،صادرين من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي عدا مصارف (حتت التصفية واشراف ووصايا وتأهيل
ومتابعة البنك املركزي العراقي) وملزيد من املعلومات مراجعة البريد االلكتروني للبنك املركزي العراقي  /دائرة مراقبة
الصيرفة ( )cbi@cbi.iqونافذة ملدة ( )28يوما ً بعد انتهاء فترة نفاذية العطاء احملددة في شروط املناقصة البالغة ()90
يوم من تاريخ غلقها.
 -8الكلف��ة التخميني��ة للمناقص��ة ه��ي  )601.921.000( :دينار عراقي (س��تمائة وواحد مليون وتس��عمائة وواحد

الب�صرة  /املدى
ح ��ذرت احلكوم ��ة املحلي ��ة يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة� ،أم�س ،م ��ن امتداد
الل�س ��ان امللح ��ي يف �ش ��ط الع ��رب وح�ص ��ول �أزم ��ة "كب�ي�رة" يف مياه
ال�شرب ب�سبب "قلة" الإطالقات املائية يف �شط العرب.
وق ��ال املتح ��دث با�سم حماف ��ظ الب�صرة ،مع�ي�ن احل�س ��ن ،يف ت�صريح
�صحفي� ،إن "املياه املتوفرة حالي ًا يف �أحوا�ض قناة البدعة ت�سد حاجة
املدين ��ة م ��ن املاء ال�صالح لل�ش ��رب بن�سبة  %70فق ��ط ،واملتبقي هو من
�شط العرب".
و�أ�ض ��اف احل�س ��ن� ،أن "ا�ستم ��رار قل ��ة االطالقات املائي ��ة �سي�ؤدي �إىل
ارتفاع الل�سان امللحي وبالتايل الت�سبب ب�أزمة كبرية يف مياه ال�شرب،
ف�ل�ا ميكن �أن نحول مياه �ش ��ط العرب ملياه �شرب يف ح ��ال ارتفع فيها
فيها الل�سان امللحي".
وتاب ��ع �أن "وزارة امل ��وارد املائي ��ة ملزمة مبعاجلة املو�ض ��وع وعليها
ان ت�ؤ ّم ��ن ح�صة الب�صرة املائية كاملة" ،م�ؤك ��د ًا �أن "االعتماد على ماء
احوا�ض قناة البدعة ال ي�سد حاجة املدينة ب�شكل كامل".
وتع ��اين بع� ��ض املناط ��ق العراقي ��ة ،وخا�صة دي ��اىل و�أه ��وار جنوب
العراق� ،أزمة مي ��اه م�ستمرة منذ �أ�سابيع مت�أث ��رة بانخفا�ض منا�سيب
نه ��ري دجلة والف ��رات وروافدهم ��ا ،ب�سب ��ب تقليل الإطالق ��ات املائية
للأنه ��ر من قبل تركيا و�إيران ،وقد �أجرت بغداد مباحثات مع الطرفني
لك ��ن دون نتائ ��ج �إيجابية كبرية حتى الآن ،ما دف ��ع احلكومة العراقية
للتفكري بالتوجه �إىل املجتمع الدويل بهذا ال�ش�أن.
جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
وكالة الوزارة ل�ش�ؤون ال�شرطة
املديرية العامة ل�شرطة حمافظة بغداد
مديرية �شرطة بغداد الر�صافة  /مديرية �شرطة الكرادة
ال�شرقية  /مركز �شرطة ال�سعدون (د .ق)
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يرجى تبليغ املتهم الهارب (ش.م عبد اللطيف جبير مطير)
باحلضور امام سلطة اجمللس التحقيقي املرقم ()2015/751
ف��ي  2020/5/20وفق أح��كام املادة ( )32من ق.ع  .د رقم ()14
لسنة  2008املعدل وفي حالة عدم حضوره يتم إصدار قرار
غيابيا ً بحقه ..مع التقدير
النقيب ح�سني �سليم تقي
ر.م .ت

Ministry of oil
North oil Company
)(state Company

وعشرون ألف دينار عراقي).
 -9يستبعد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن ( )%20 - +من الكلفة التخمينية.
 -10يدخل العقد حيز التنفيذ اعتبارا ً من تاريخ مصادقة القسم القانوني على العقد.
 -11يعقد املؤمتر الفني اخلاص باالجابة عن استفس��ارات املش��اركني اخلاصة باملناقصة في متام الساعة ( )12:00من
يوم األربعاء املوافق  2021/8/4في مقر قسم الدراسات والتصاميم.
ً
 -12تاريخ غلق املناقصة في متام الساعة ( )12:00الثانية عشر ظهرا من يوم االحد املوافق .2021/8/15
 -13إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون يوم الدوام الرسمي الذي يليه هو تاريخ غلق املناقصة.
 -14تودع العطاءات في صندوق رقم ( )1اخلاص باملقاوالت (االشغال العامة) الكائن في استعالمات (القسم التجاري)
في منطقة عرفة  /محافظة كركوك وقبل الساعة ( )12:00الثانية عشرة ظهرا ً من يوم تاريخ غلق املناقصة.
 -15ال يسمح بتقدمي العطاءات االلكترونية ،وميكن استالم العطاءات عبر البريد املسجل على ان يؤمن وصولها قبل
موعد الغلق وسيتم رفض العطاءات التي ترد بعد موعد الغلق.
 -16تفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مباشرة وبشكل علني وبحضور املقاولني والشركات املقاولة.
 -17تستبعد العطاءات التي ال تتضمن وصل شراء أوراق املناقصة.
 -18ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ،ويتحمل من حتال عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
 -19للش��ركة احلق في إلغاء املناقصة وقبل االحالة وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشتركني في
املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك ويعاد ثمن وصل شراء وثائق املناقصة.
 -20على املش��اركني مراجعة الوثائق القياسية اخلاصة باالش��غال العامة املدون في القرص ( )CDوملئها بالشكل
الصحيح ودقيق ومالحظة جميع الفقرات اخلاصة (بورقة بيانات العطاء ،معايير التقييم والتأهيل ،الشروط اخلاصة).
 -21في حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها سيتم استبعاد عطاءه.
 -22تق��دم كاف��ة أوراق الوثيقة مرتبة بالتسلس��ل ومنظمة مبوجب كراس املثبت بالق��رص ( )CDباجزائها الثمانية
نسخة اصلية ونسخة إضافية منه عدد (.)1
 -23على املشاركني في املناقصة مراجعة الوثائق القياسية اخلاصة باالشغال العامة املدون في القرص ( )CDوملئ
جدول الكميات بش��كل مطبوع (اجلزء الرابع – اس��تمارات العطاء) وكذلك حقل خاص تتضمن استمارة معلومات
ملقدمي العطاء .
 -24للمزيد من املعلومات مراجعة املوقع االلكتروني (( )www.noc.oil.gov.iqصفحة املش��اريع – املناقصات احمللية –
املناقصة احمللية النافذة.

املدير العام �إ�ضافة اىل وظيفته
الق�سم التجاري
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الجمباز باتخاذ قرار اال�صالح
�سكران ُينا�شد عمومية ُ

تو�أمة مناهج التدريب مع مدار�س التربية تق ّوي القاعدة
��و����ض���ت���ا ط����م����وح �أب���ط���ال���ن���ا ن���ح���و ال��ع��ال��م��ي��ة
 ال���ج���ائ���ح���ة وال���م���ي���زان���ي���ة ق� ّ
 بغداد � /إياد ال�صالحي
�أك ��د الكاب�ت�ن حمم ��د �س ��كران ،امل ��درب
والالع ��ب الدويل ال�س ��ابق با ُ
جلمب ��از� ،أن
جمي ��ع �أع�ض ��اء الهيئة العامة م ��ن مدربني
وح� � ّكام و�إداري�ي�ن مُطالب�ي�ن بالتكاتف مع
احتاد اللعبة برئا�س ��ة �إياد جنف ،وم�س ��ك
�س ��لطة القراري ��ن التنفيذي والت�ش ��ريعي،
وقول الكلمة الأوىل والأخرية يف �ش� ��ؤون
اال�ص�ل�اح الواجب القيام به بد ًال من تركها
وفق� � ًا لر�ؤي ��ة الرئي� ��س و�أع�ض ��اء جمل� ��س
�إدارته ح�سب قوله.
وق ��ال حممد ل� �ـ (امل ��دى) اثناء ات�ص ��ال من
العا�صمة القطرية الدوحة ":منذ مغادرتي
العراق ع ��ام  ،1993مل �أنقطع عن متابعة
اللعب ��ة يف بلدي ،ول ��ديّ مالحظات كثرية
حت ّدث ��تُ به ��ا لرئي� ��س االحت ��اد مبنته ��ى
ال�ص ��راحة �أثن ��اء تواج ��ده �س ��ابق ًا يف
الدوحة ،وه ��و يع ��رف �أن غايتي ال تخرج
ع ��ن الإط ��ار الوطني بعي ��د ًا ع ّم ��ا يُثار يف
او�س ��اط ا ُ
جلمباز بني املدرب�ي�ن والالعبني
واحل� � ّكام ،فل ��م يك ��ن ه ّمن ��ا �شخ�ص ��نة �أي
مو�ض ��وع يتن ��اول دور م�س� ��ؤويل االحتاد
�إال بق ��در االرتق ��اء بلعبتن ��ا من خالل
عم ��ل �إداري ّ
منظ ��م يك ��ون حمط
فخرنا".
حذف المن�شور  ..و�إال!

و�أ�ض ��اف ":ج ��رت م�ؤخ ��ر ًا
مُ�ص ��ادقة الهيئ ��ة العام ��ة
الحت ��اد ا ُ
جلمب ��از عل ��ى
النظ ��ام الأ�سا�س ��ي لالحت ��اد،
وكتبتُ يف �ص ��فحة التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ب�ش� ��أن �إلتف ��اف
الهيئ ��ة ح ��ول رئي� ��س االحت ��اد،
و�إقرارها النظام ل�س ��نة ،2021
واتخاذه ��ا موقف� � ًا جت ��اه الفق ��رة
 33م ��ن قان ��ون االحت ��ادات التي
تق�ض ��ي بعدم ازدواجية املنا�ص ��ب،
والغري ��ب بعد مرور �س ��اعة ،تلقيت
مكامل ��ات ع� �دّة م ��ن بغ ��داد تطالبني
بحذف ما كتبت و�إال � ، ...صراحة مل
�ال للأمر لإمياين بقول كلمة احلق
�أب � ِ
ً
ك ��وين ج ��زءا م ��ن تاري ��خ اللعب ��ة يف
بلدي �أحر�ص على ُ�س ��معتها ومن ح ّقي
�أن �أعبرّ عن ر�أيي الذي كفله الد�س ��تور
العراق ��ي �س ��واء كن ��ت يف بغ ��داد �أم
الدوحة �أم �أي عا�صمة يف العامل".
تخطيط ومواكبة

و�أو�ضح الكابنت حممد �":أن االحتاد
العراق ��ي للجُ مباز مبق ��دوره التميّز،
والعم ��ل مب�س ��توى ما يج ��ري هنا يف
االحت ��اد القطري للعب ��ة حيث التنظيم

ويعملون حالي ًا يف بناء البيوت وي ّتخذون
من (ال ُتك ُتك) و�س ��يلة للك�س ��ب يف ال�سوق،
وه ��ذا ميث ��ل ق ّم ��ة الرجول ��ة يف جمابه ��ة
ظروف احلياة بالعمل ال�شريف".
تو�أمة مع التربية

والتخطي ��ط واملواكبة
م ��ع املوهوب�ي�ن
منذ �س ��ن �س ��بعة
�أعوام ،بدليل �أن
�أبنت ��ي واح ��دة
م ��ن املوهوب ��ات
التي متثل قطر
حالي� � ًا بع ��د
والدته ��ا على
�أر�ضها ،ومن
ح ّقها اللعب

مب ��ا ت�ض ��اهي قاع ��ة املنتخ ��ب العراقي يف
بغداد! ومنذ مبا�ش ��رتي العمل �أول م ّرة يف
مراك ��ز التدري ��ب التابعة لالحت ��اد القطري
مل�س ��ت الرعاي ��ة الكب�ي�رة ،وا�س ��تم ّر ذل ��ك
عندم ��ا انتقلت اىل ن ��ادي االحتاد القطري،
ومن ��ذ ع ��ام  2018حت ��ى الآن �أعم ��ل م ��ع
منتخب قطر للبنات ،ومل ت�سمح لنا ظروف
فايرو�س كورونا امل�ش ��اركة يف �أي ن�ش ��اط
با�س ��تثناء بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل للجمب ��از
الفن ��ي الت ��ي �أقيمت يف دول ��ة قطر من 23
اىل  26حزي ��ران املا�ض ��ي مب�ش ��اركة 24
دول ��ة حلجز �س ��ت مقاعد لأوملبي ��اد طوكيو
."2020
وب�ّي�نّ :مل يب � َ�ق مع ��ي يف املنتخ ��ب �س ��وى
العبت�ي�ن ،فجميع العبات املنتخب �س ��افرن
للخارج لأغرا�ض الدرا�س ��ة ،ومنهن �أبنتي
الت ��ي تف ّرغ ��ت للح�ص ��ول عل ��ى ال�ش ��هادة
العلمي ��ة ،ومل ت�ت�رك لن ��ا ظ ��روف جائح ��ة
كورونا �أية فر�ص ��ة لال�ستعداد �أو امل�شاركة
يف بطولة ما طوال عام � 2020أم ًال بتغري
احلال.

واملناف�س ��ة ،وق ��د
ح�ص ��لتْ عل ��ى
ميدالي ��ات ع� �دّة
نظ ��ر ًا لالهتم ��ام
الكبري ال ��ذي حظيتْ به
غياب الخبراء
مع العبي والعبات الأندية
وع ��ن موقف االحتاد القط ��ري للجُ مباز مع
واملنتخبات القطرية".
نظريه العراقي� ،ش� �دّد حممد":ميتاز بقوة
رعاية اللعبة
العالقة والت�ض ��امن الكبري م ��ع �أخوته يف
و�أ�سرت�س ��ل :يف قط ��ر بغ ��داد ،وغالب ًا ما تقام مع�س ��كرات ابطالنا
يوجد �إثنا ع�ش ��ر العراقي�ي�ن هن ��ا يف الدوح ��ة ،وينال ��ون
نادي� � ًا ميار�س الثن ��اء ملا ميتلكونه من مه ��ارة عالية تفتقد
لعب ��ة ا ُ
جلمباز لتخطي ��ط الإدارة بعدم ��ا ت ��رك اخل�ب�راء
وجم ّه ��ز ب�أح ��دث م�س ��تلزمات اللعب ��ة ال�ساحة ملن ال عالقة لهم بها ،ويكفي للداللة

العراق ي�ض ّيف الألعاب الجوية العربية
في �أربيل ودهوك
 بغداد /المدى
�أعلن االحت ��اد العراقي للألعاب اجلوية ،عن ت�ض ��ييف
بطول ��ة الع ��رب الثاني ��ة بالألعاب اجلوي ��ة يف مدينتي
�أربي ��ل وده ��وك ب�إقلي ��م كرد�س ��تان ،للفرتة م ��ن الثالث
والع�شرين ل�شهر �أيلول اىل اخلام�س من ت�شرين الأول
املقبلني.
وق ��ال حام ��د الرعد ،رئي� ��س االحتاد العراق ��ي للألعاب
اجلوي ��ة لـ (امل ��دى) ":مت تق�س ��يم الفعّاليات منا�ص ��فة،
حي ��ث �س ��يقام القف ��ز باملظلة م ��ن الطائ ��رة والطائرات
امل�س�ّي�ررّ ة يف �أربي ��ل ،بينم ��ا الط�ي�ران ال�ش ��راعي م ��ن
اجلب ��ال والط�ي�ران املظل ��ي بالدراج ��ات يف ده ��وك،
متخ�ص�صة من االحتاد العربي
و�ست�ش ��رف جلان فنية
ّ
للألعاب اجلوية على البطولة".
و�أ�ض ��اف ":ي�س ��عى احتادنا اىل اجن ��اح البطولة التي
ي�ض� �يّفها العراق �أول مرّة يف تاريخه ،مب�ش ��اركة �أثني
ع�ش ��رة دولة ،و�س ��يتم ت�أمني الدعم املايل واللوج�ستي
من قبل حكومة �إقليم كرد�س ��تان ،وبالتعاون مع وزارة
ال�شباب والريا�ضة واللجنة الأوملبية الوطنية".
و�أو�ضح ":نعكف على �إعداد ثالثة مع�سكرات تدريبية
ملنتخبن ��ا خ�ل�ال ال�ش ��هرين املقبل�ي�ن لث�ل�اث فعّالي ��ات
والرابعة �ستكون مبثابة بطولة داخلية النتقاء �أع�ضاء
املنتخ ��ب ،بال�ش ��كل الذي ي�ض ��من تق ��دمي الأداء اجليد
للجميع �أثناء متثيلهم بلدهم بني اال�شقاء العرب".
وبينّ الرعد �أنه "منذ ت�أ�سي�س االحتاد العراقي للألعاب
اجلوية منت�صف �سبعينيات القرن املا�ضي ،مل يح�صل
على االعرتاف الدويل ،لك ّنه ما بعد ت�س ّلمنا امل�س�ؤولية
عام � 2014س ��عينا بقوة ليكون احتادنا ع�ض ��و ًا فع ً
ّاال
يف االحتاد الدويل للألعاب اجلوية ،وهو ما ح�صل يف
الوقت احلا�ضر".
وك�ش ��ف رئي�س احتاد الألعاب اجلوية �أنه "مل يُ�ص َرف
لالحتاد �أاي مبالغ تدمي �أن�ش ��طته منذ ت�أ�سي�س ��ه ،وبعد
�أن با�شرنا عملنا بد�أنا من ال�صفر ،وقمنا ب�إعادة تنظيم
الريا�ض ��ة اجلوية ،واجتهنا �صوب االحتادات العربية

والآ�س ��يوية والدولي ��ة لتفعي ��ل ع�ض ��ويتنا فيها نتيجة
جتميده ��ا �س ��نني ً
طواال ب�س ��بب الظروف الت ��ي م ّر بها
بلدنا".
ولفت اىل �أن "االحت ��اد العراقي للألعاب اجلوية "غري
الأوملب ��ي" حظ ��ي باع�ت�راف اللجنة الأوملبي ��ة الدولية
ك�أول احت ��اد يف الع ��امل ،وذل ��ك موث ��ق ل ��دى اللجن ��ة
الأوملبي ��ة الوطنية ،وعلى �أثر ذلك دخل احتادنا �ض ��من
حما�ض ��ر جل ��ان وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة واللجن ��ة
ِ
الأوملبي ��ة الوطنية تدر�س واق ��ع احتادنا بهدف حتديد
ميزانيت ��ه املُقبل ��ة بعد مناق�ش ��ة م�س ��تفيظة مع جلنتني
مالية وفنية نال �إثرها املوافقة الر�سمية".
وبخ�ص ��و�ص تهيئ ��ة مدربي املنتخب� ،أك ��د الرعد ":مت
انتقاء مدربني قدامى �سبق �أن عملوا يف هذه الألعاب،
لت�أهي ��ل ك ��وادر جدي ��دة �أر�س ��لنا بع�ض ��هم اىل رو�س ��يا
و�أوكرانيا لغر�ض التدريب ،بالتعاون مع الريا�ض ��يني
اجلوي�ي�ن املُغرتب�ي�ن ،وك�س ��بنا جمموعة ج ّي ��دة لديها
القدرة على حت�ضري املنتخب للبطوالت الدولية".
وا�ستدرك "بعد ت�س ّلمنا �إدارة االحتاد ،عمدنا اىل �إن�شاء
ثالثة ع�ش ��ر نادي� � ًا ومرك ��ز ًا تدريبي ًا يف عم ��وم البالد،
ح�س ��ب املتط ّلبات املجتمعية والأمنية واملناطقية ،ومت
ت�أ�س ��ي�س احتاد فرعي يف �إقليم كرد�س ��تان كونه ي�ض ��م
ثالث ��ة �أندي ��ة متطابق ��ة مع معاي�ي�ر الت�أ�س ��ي�س وتلتزم
بتوجيهات االحتاد املركزي".
وختم حامد الرعد حديثه �:أن العمل يجري بان�سيابية
وتعاون بني اجلميع ،وم�ؤخر ًا �ص ��ادقت الهيئة العامة
عل ��ى م�س ��ودة النظ ��ام الأ�سا�س ��ي لالحت ��اد عطف� � ًا على
قان ��ون االحت ��ادات  24ل�س ��نة  2021يف اجتم ��اع
ناق�ش ��ت فيه الفقرات بدقة و�أا�ضافت مقرتحات وجيهة
غر�ض ��ها تقومي العمل ،و�ألتزمنا مب ��ا جاء يف حمتوى
القانون با�ض ��افة ممثلني عن الرواد واحلكام ومدربي
املنتخب ��ات والالعب�ي�ن ،ومُراع ��اة الفق ��رات اخلا�ص ��ة
با�ستقالة الأمينني العام واملايل وتعيني بديليهما وفق ًا
لل�ض ��وابط اجلديدة مع ا�ضافة عن�ص ��ر ن�سوي ومدقق
لالحتاد.

عل ��ى ذلك �أن جمل�س �إدارة االحتاد العراقي
ي�ضم ثالثة من �أهل اللعبة احلقيقيني فقط،
و�آخر دكتور مقيم يف �إقليم كرد�س ��تان كان
�أح ��د العبي منتخبن ��ا الوطن ��ي بالكاراتيه
وح�صل على �شهادة املاج�ستري والدكتوراه
بالتخ�ص ���ص يف لعبة ا ُ
جلمب ��از يف جامعة
ّ
�أربيل ،وا�ستم ّر مع االحتاد ب�صفة مدرب".
ت� ّأخر الميزانية

ودع ��ا حمم ��د احت ��اد ا ُ
جلمب ��از اىل ":عق ��د
تو�أم ��ة م ��ع وزارة الرتبي ��ة بخ�ص ��و�ص
رعاي ��ة اجليل اجلدي ��د ،على غ ��رار جتربة
تو�س ��عة القاع ��دة
�ش ��قيقه القط ��ري يف ِ
ورعاية �أف�ض ��ل املوهوبني ممّن يوا�صلون
الدرا�س ��ة االبتدائي ��ة والثانوي ��ة ب�أعم ��ار
م ��ن  6اىل � 18س ��نة ،حي ��ث مت توجيهن ��ا
كم�ل�اك تدريب ��ي عام ��ل يف االحت ��اد �أمثال
القطريني نا�ص ��ر احلمد وحممود ال�سعدي
(الأخ�ي�ر ممث ��ل قط ��ر يف الأوملبي ��اد كحكم
دويل) وامل�ص ��ري حممد عل ��ي والأوكراين
�أوليغ �أن بالذه ��اب اىل املدار�س ثالثة �أيام
يف الأ�س ��بوع لتدري�س الطلبة �ص ��باح ًا كل
�شيء عن ا ُ
جلمباز مبعية مُع ّلمي الريا�ضة،
وب ��دوره قام االحتاد بالتع ��اون مع اللجنة
الأوملبي ��ة القطرية بتجهيز �س ��تني مدر�س ��ة
ب�أجه ��زة اللعب ��ة ع�ب�ر �إح ��دى ال�ش ��ركات
ال�صينية ،و�س ��يتم اعتماد در�س (الريا�ضة
واجلمباز) يف عموم املدار�س القطرية منذ
عام ."2021
وا�ض ��اف ":من ��ذ ع ��ام  2016عم ��ل احتاد
اجلمب ��از القط ��ري جترب ��ة منوذجي ��ة يف
املنطقة ،عندما �أختار �أربع مدار�س للذكور
ومثله ��ا للأن ��اث ،وذه ��ب جمي ��ع املد ّرب�ي�ن
العامل�ي�ن يف االحت ��اد للتدري ��ب يف تل ��ك
املدار�س ،ويف نهاية املو�س ��م الدرا�س ��ي مت
تنظيم بطولة م�ش�ت�ركة لهم مت اختيار �أبرز
التخ�ص�ص ��ي
الالعب�ي�ن ،و�ض� �مّهم للن ��ادي
ّ
التابع لالحتاد ،وامل�شاركة بهم يف بطوالته
اخلارجية �ض ��من مناف�س ��ات دولية �أقيمت
يف مالطا والإمارات ولبنان و�إيران".

وذ َّك َر حممد �":س ��ابق ًا كان ��ت اللعبة تزدحم
باالن�ش ��طة مث ��ل بطولت ��ي بغ ��داد والعراق
لالرتق ��اء بطم ��وح �أبطالن ��ا يف جمي ��ع
البطوالت ،وكانت هن ��اك دورات حتكيمية
ومع�س ��كرات خارجية ،ومل تخل �سنة ما �إال
و�أقام منتخبنا مع�س ��كر ًا يف قطر ،و�شارك
خبرة المدرب العراقي
يف بطولة ك�أ�س العامل بالدوحة ،لكنه غاب
من ��ذ ع ��ام  2017ع ��ن البطوالت ال�س ��باب وختم الكابنت حممد �س ��كران ب�ش� ��أن واقع
غام�ض ��ة ،رمبا ت� ّأخ ��ر امليزانية �أ ّثر ب�ش ��كل التدري ��ب يف الع ��راق ،قائ�ل ً�ا �":أن امل ��درب
العراق ��ي للجُ مباز يُعد من �أف�ض ��ل املدربني
كبري على �أجندة االحتاد اخلارجية.
خ�ب�رة يف املنطق ��ة ،برغ ��م عدم م�ش ��اركته
خامات عالمية
يف دورات تطويرية لأ�س ��باب عدّة حكمتها
وك�ش ��ف �أن "م�س ��توى منتخبن ��ا ي�س ��تحق ظروف البلد و�سيا�سة �إدارة ريا�ضته ،فهو
العناي ��ة بعدم ��ا حق ��ق نتائ ��ج رائع ��ة ع ��ام ق ��ادر عل ��ى التفوق حت ��ى يف عزلت ��ه �إذا ما
 2016يف تون� ��س ،ول ��وال كورون ��ا �أتيحت له الفر�ص ��ة للم�ش ��اركة ثالث م ّرات
وامليزاني ��ة حلق ��ق �أف�ض ��ل العرو� ��ض يف �س ��نوي ًا يف بط ��والت دولي ��ة ،واالتفاق مع
بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل ،وتناهى �س ��معنا �أن االحتاد الدويل لت�س ��مية حما�ضر يف دورة
�أغل ��ب العبي املنتخ ��ب الذين ا�س ��تطيع �أن تدريبي ��ة كل �س ��نتني كي يواك ��ب املدربون
�أ�ؤك ��د قدرتهم عل ��ى الو�ص ��ول اىل العاملية امل�س ��تجدّات يف ع ��امل ا ُ
جلمب ��از مثلما يقيم
مع خامات نادرة يف �أندية اجلي�ش و�أمانة االحت ��اد القط ��ري دورة تطويري ��ة يف
بغ ��داد والأ�س ��كان ،يعان ��ون ق ّل ��ة احلقوق الدوحة ب�إ�ش ��راف دويل �س ��نوي ًا �أو ح�سب
املادية التي ال ت�سعفهم لتلبية احتياجاتهم ،جدول �أعماله".

رياضة
كلمة صدق
 حممد حمدي

نهائي الك�أ�س ..التح�ضير والأمنيات
�س ��تكون بطول ��ة ك�أ�س الع ��راق للمو�س ��م احلايل بني قطب ��ي الكرة يف
الع ��راق القوة اجلوي ��ة بطل الدوري والطامح لتجدي ��د الفوز بثنائية
الألقاب والزوراء الباحث عن لقب الك�أ�س مل�صاحلة اجلمهور� ،ستكون
املباراة واالحتفالية خمتلفة متام ًا بجميع الظروف وامل�س� �مّيات التي
حتي ��ط بها م ��ن اجلمهور ن ��زو ًال اىل امللعب الذي جت ��ري عليه �أعمال
�ص ��يانة مك ّثفة منذ ا�س ��بوع ليكون باملظهر الالئق و�صو ًال اىل الإعداد
ع ��ايل امل�س ��توى مب�ش ��اركة مكت ��ب رئي�س جمل� ��س الوزراء �شخ�ص ��ي ًا
با�صرار وتوا�صل مع وزارة ال�شباب ومنها اىل الهيئة التطبيعية.
م�ؤ�ش ��رات �إيجابية لالهتمام بالريا�ضة واملنا�سبات الكبرية ي�صاحبها
�أول عودة ر�سمية للجمهور ب�صورة حمدودة لع�شرة �آالف متفرج فقط
با�شرتاطات ح�صول املتف ّرج على لقاح م�ضاد لفايرو�س كورونا موثق
ر�س ��مي ًا يف دوائر ال�صحّ ة ،ف�ض ًال عن �إطالق موقع �ألكرتوين للجمهور
لبيع البطاقات وت�س ��جيل �س ��حب اليان�صيب الكبري املُعلن عنه من قبل
ال�ش ��ركات الراعي ��ة التي �س ��تعقد م�ؤمترها ال�ص ��حفي الي ��وم الثالثاء
ل�ش ��رح بن ��ود رعاية املباراة اخلتامي ��ة ،وما يرافقها م ��ن احتفال كبري
وجوائز وت�سويق.
من ال�شرح واملعلومات املتقدّمة ن�ست�شف �أن االهتمام بالريا�ضة وكرة
القدم حتديد ًا اللعبة ال�ش ��عبية الأوىل يف العراق ومنا�سباتها الكبرية
قد و�ص ��ل اىل الذروة اليوم من �أعلى امل�س ��تويات يف الدولة ،وي�س�ي�ر
مبوازاته تطبيق ا�س ��اليب عاملية يف الت�سويق والرعاية ربمّ ا حت�صل
للم ��رة الأوىل يف الع ��راق الذي ي�س ��تحق اعتماد �آلي ��ات احرتافية يف
ت�س ��يري �ش� ��ؤون ك ��رة الق ��دم وغريها من الألع ��اب يف هكذا منا�س ��بات
تتط ّلب تنظيم ًا متكام ًال ي�أخذ بنظر االعتبار قيمة احلدث وامل�ستلزمات
امل�ساعدة على اجناحه بثقة تامة.
هن ��ا من ح ��ق اجلمه ��ور والإع�ل�ام �أن ينتظ ��ر اخ ��راج امل�ش ��هد ب�أرقى
و�أجمل ال�ص ��ور الت ��ي توازي التغيري واالهتمام املن�ش ��ود ال �أن يكون
النق ��ل بدائي� � ًا واالنفالت ّ
يحل حمل االن�ض ��باط والع�ش ��وائية بد ًال عن
التنظيم ،فرنى امللعب وقد ُ�شغل عن �آخره بطريقة عجيبة وتبدّدت كل
طروحات التنظيم امل�ش ��ار اليها ،ولنا يف ذلك �أد ّلة �س ��ابقة كثرية تكون
بها التعهدات واحلديث �ش ��يء ،وما يح�ص ��ل على �أر�ض الواقع �ش ��يء
�آخر متام ًا كما ح�ص ��ل يف مباراة العراق والكويت الودية يف الب�صرة
م�ؤخر ًا على �سبيل املثال ال التحديد!
ً
�ش ��يء �آخر البد من الإا�ش ��ارة اليه �أي�ض� �ا وتطرحه معظ ��م االحتادات
الريا�ض ��ية الأخ ��رى با�س ��تثناء كرة الق ��دم والتي تنا�ش ��د �أن يكون لها
ن�ص ��يبها من االهتمام �أي�ض� � ًا وحيّزها من الرعاية التي قد تف�ض ��ي اىل
نتائج تفوق ما نبحث عنه يف عامل كرة القدم من دون الو�ص ��ول اليه،
ولك ��ي تكون العدالة حا�ض ��رة يف ه ��ذا امليدان ولو بن�س ��بة معقولة ال
�أن تك ��ون موازي ��ة لكرة القدم ونحن نعرف ال�س ��بب يف ذلك كما يعلمه
اجلمهور�أي�ض� � ًا ،فقد �أو�ش ��كت بع�ض الألعاب الريا�ض ��ية على االندثار
وانتهاء وجودها وتوا�ص ��لها وحتت ��اج وقفة حقيقية النعا�ش ��ها ّ
وبث
ال ��روح بها جم� �دّد ًا ببنى حتتي ��ة �أو ًال ودع ��م مادي للم ��درب والالعب
والأندية كي تعاود ن�شاطها.
نتم ّن ��ى �أخري ًا �أن تكون االعدادات وحفل خت ��ام بطولة الك�أ�س على ما
يرام بنجاح مُطلق ي�ض ��عنا يف دائرة املناف�سة مع البلدان املجاورة لنا
على �أقل تقدير ،ونكون قد �س ��لكنا الطريق ال�ص ��حيح لقادم البطوالت
املحلي ��ة والأحداث الريا�ض ��ية الكب�ي�رة ،فلدينا م�ل�اكات �إدارية وفنية
ق ��ادرة على �إخراج النهائي املوعود بخربة كبرية ،وبت�ض ��افر اجلهود
ؤر�ش ��ف
ب�ي�ن ال ��وزارة والتطبيعي ��ة والناديني واجلمه ��ور ميكن �أن ن� ِ
واحدة من �أميز بطوالت الك�أ�س على �أدمي ملعب ال�شعب الدويل.
هنا من حق الجمهور والإعالم �أن ينتظر
اخراج الم�شهد ب�أرقى و�أجمل ال�صور التي
توازي التغيير واالهتمام المن�شود ال �أن يكون
ّ
يحل محل االن�ضباط
النقل بدائي ًا واالنفالت
والع�شوائية بد ً
ال عن التنظيم ،فنرى الملعب
وقد ُ�شغل عن �آخره بطريقة عجيبة وتبدّ دت
كل طروحات التنظيم الم�شار اليها،

يورو  2020يتوج االبطال في ليلة عذاب

الركالت تك�سر قلوب الأ�سود  ..و ُملهم الآزوري بال خ�سارة!
 متابعة  /المدى
تباين ��ت م�ش ��اعر احل ��زن والف ��رح
يف مع�س ��كري انكل�ت�را وايطالي ��ا
عق ��ب �أ�س ��دال ي ��ورو � 2020س ��تار
النهاي ��ة ب ��ركالت ترجي ��ح مُرعب ��ة
تقهق ��ر "الأ�س ��ود الثالثة" فيه ��ا �أمام
"الآزوري" يف مب ��اراة تاريخي ��ة
جرت على ملعب وميبلي �أم�س الأول
الأحد.
وعنون ��ت �ص ��حيفة "الغاردي ��ان":
"الأ�سود الثالثة ي�سقطون �أمام �آخر
عقب ��ة ،حيث ف ��ازت �إيطالي ��ا بركالت
الرتجي ��ح" .وحتدثت ال�ص ��حيفة عن
حظ ��وظ غاري ��ث �س ��اوثغيت ،املدير
الفن ��ي للمنتخ ��ب الإنكلي ��زي ،يف
�ض ��ربات الرتجي ��ح ،حي ��ث كان ق ��د
�أهدر ال�ض ��ربة احلا�سمة يف مواجهة
�أملاني ��ا ،يف الدور قبل النهائي ليورو
 . 1996وقالت �صحيفة "تليغراف":
"�أ�س ��و�أ ع ��ذاب ،ركالت الرتجي ��ح
تك�س ��ر القلوب مرة �أخ ��رى" .وعلقت
"ديلي �إك�س�ب�ري�س"" :قا�س ��ية جد ًا،
الأمل كب�ي�ر جد ًا مع خ�س ��ارة املنتخب
الإنكلي ��زي ب ��ركالت الرتجي ��ح م ��رة
�أخرى ،و�إيطاليا مان�شيني حتتفل".
�أما �ص ��حيفة "م�ي�رور" فقالت�" :أوه
ال ،لي� ��س م ��رة �أخرى ..حل ��م �إنكلرتا
ّ
حتطم جمدّد ًا بركالت الرتجيح ،لكن
ّ
�شباب �س ��اوثغيت متكنوا من توحيد
الأم ��ة" .وت�ص� �دّر �ص ��حيفة "ليكيب"
الفرن�سية عنوان" :ال يُقهر� ..إيطاليا
تفوز على �إنكل�ت�را بركالت الرتجيح
بف�ض ��ل دوناروما ،والآزوري ي�ص ��ل

�س ��بورت) فخرج ��ت بعن ��وان "نحن
فق ��ط !" ،واحتف ��ت مبان�ش ��يني الذي
و�ص ��فته ب�أن ��ه "مله ��م عظي ��م" .كم ��ا
علقت بع�ض ال�ص ��حف العامة بالقول
"نحن �أوروبا" و"نحن الأبطال".
�إ�ساءة عن�صرية!

�إىل  34مباراة دون خ�سارة".
البطل دوناروما

فيم ��ا احتف ��ت ال�ص ��حف الإيطالي ��ة،
�أم�س الأثنني ،مبنتخ ��ب "الأزوري"
بع ��د ف ��وزه يف ملع ��ب وميبل ��ي على
�إنكل�ت�را .وكال ��ت ال�ص ��حف املدي ��ح
للمدرب روبرتو مان�ش ��يني "امللهم"،
ال ��ذي �أعاد احلي ��اة �إىل كرة القدم يف
�إيطاليا .وعنونت �صحيفة (ال جازيتا
ديلو �سبورت) �صدر �صفحتها الأوىل
"جمي ��ل ج ��دا" ،م ��ع �ص ��ورة لقائ ��د
املنتخ ��ب جيورجي ��و كيلين ��ي رافعا بع ��د ت�ص ��ديه لركلت ��ي ترجي ��ح �أمام املدير الفني روبرتو مان�ش ��يني عقب
ك�أ� ��س �أوروب ��ا .و�أ�ش ��ادت بحار� ��س �إنكل�ت�را .وكتبت �ص ��حيفة (كوريري املب ��اراة ،م�ش�ي�رة �إىل كفاءت ��ه يف
الفري ��ق جيانلويج ��ي دوناروم ��ا ،ديلو �سبورت) يف عنوانها الرئي�سي �إدارة فريق متح ��د وواعد منذ اليوم
وو�ص ��فته ب�أن ��ه "بط ��ل الأبط ��ال"�" ،إنه ��ا لن ��ا!" ،كم ��ا �أب ��رزت "دموع" الأول للبطول ��ة� .أما �ص ��حيفة (توتو

ويف �أول رد فع ��ل عل ��ى اخل�س ��ارة
ق ��ال غاريث �س ��اوثغيت ،املدير الفني
لإنكل�ت�را� ،إن ��ه بحاج ��ة �إىل وق ��ت،
للتفك�ي�ر قب ��ل توقي ��ع عق ��د جديد مع
االحتاد الإنكليزي.
وا�ض ��اف "تعر� ��ض بع� ��ض العبين ��ا
لإ�ساءة عن�صرية� ،أمر ال يغتفر� ،أردنا
من ��ذ فرتة طويلة �أن جنعل اللعب من
�أج ��ل �إنكلرتا ممتعا" .ون ��وّ ه "�أعتقد
�أن الالعبني لديهم جتربة رائعة ،هذا
الفريق ميكن ��ه العودة مرة �أخرى ،ال
�ش ��ك يف ذلك" .ووا�صل "�أ�شعر وك�أن
معدتي ق ��د مُزقت ،لك ��ن احلقيقة �أننا
ح�صلنا على عالمة مب�شرة بالو�صول
لن�ص ��ف نهائ ��ي املوندي ��ال ونهائ ��ي
اليورو".
�أم ��ا روبرتو مان�ش ��يني ،املدير الفني
ملنتخ ��ب �إيطالي ��ا ،ف�أكد يف ت�ص ��ريح
ل�ش ��بكة "راي �س ��بورت" الإيطالي ��ة
�أن فريق ��ه مت ّكن م ��ن ال�س ��يطرة على
�إنكل�ت�را ،خ�ل�ال املب ��اراة ،والالعبني
قاموا بعمل جيد ،ا�س ��تقبلنا هدفا يف
البداي ��ة وعانين ��ا ،لكن بع ��د ذلك قمنا
بال�س ��يطرة عل ��ى اللق ��اء" .و�أ�ض ��اف
باكي� � ًا "الالعبون رائع ��ون ،ال �أعرف
م ��اذا �أق ��ول �أك�ث�ر من ذل ��ك� ،إن ��ه مهم
جلميع النا�س وامل�شجعني".
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الطاقة في العراق:

حتديات كبرية وقدرات مرتاجعة ..ما احلل االمثل لأزمة الكهرباء والنفط ؟
منذ تموز  ١٩٥٨وما رافقه على مدار عقود من فو�ضى واعمال عنف و�شرخ مجتمعي
غير م�سبوق �شمل معظم مفا�صل الدولة والمجتمع ،مع االفتقار الوا�ضح في الر�ؤى
والنهج ال�سيا�سي في بناء وطن مزدهر وحر يح�ضن في ثناياه مجتمع ت�سوده العدالة
والديمقراطيه والتنمية االقت�صادية وقد امتد هذا الطوفان لعقود طويلة  ..لم
ينعم البلد في و�ضع ا�ستقرار م�ستدام ب�سبب االنقالبات الع�سكرية والعنف والق�سوة
واالنق�سامات في �شرائح المجتمع .وعلى الرغم من حدة و�شرا�سة تلك الحقب اال ان
هناك بع�ض االنجازات الوا�ضحة تحققت في مفا�صل ا�سا�سية من البلد و�ضعته على
الطريق والم�سار ال�صحيح نحو اال�ستقرار والتنمية ثم توقفت كلها خالل �أزمنة
الحروب المتتالية والح�صار القا�سي م�سببة نتائج كارثية.

وبع ��د م ��ا ح ��دث ع ��ام  ٢٠٠٣ا�ستب�ش ��رت
الغالبي ��ة العظم ��ى م ��ن العراقيني بحدوث
ادن ��ى م�ستوي ��ات التغي�ي�ر يف جم ��االت
التحديات اال�سا�سية والنهو�ض والتنمية،
لك ��ن لال�س ��ف طه ��رت هن ��اك مظاه ��ر
و�سلوكيات �سلبية غري م�ألوفة على طبيعة
ال�شع ��ب واملجتمع العراق ��ي باطيافه كافة
حي ��ث تفاقمت مظاه ��ر اجله ��ل والت�شرذم
والع�شائري ��ة والرتاج ��ع والتخب ��ط يف
كل املج ��االت االمر الذي خل ��ق بيئة لآفتي
الف�ساد واخلراب.
ان مايث�ي�ر اال�ستغ ��راب والتعجب و�صول
البل ��د اىل حال ��ه يقوم بها رئي� ��س الوزراء
مبه ��ام متابع ��ة واال�ش ��راف املبا�ش ��ر على
اعم ��ال تخري ��ب وا�صالح وحماي ��ة ابراج
الكهرب ��اء يف ح�ي�ن ان هذا املن�ص ��ب مثقل
مبه ��ام ج�س ��ام يف خانة االولوي ��ات لعملة
اليوم ��ي ،ا�صبح ال�س�ؤال الكب�ي�ر بل اللغز
الناق�ص لدى الغاليية العظمى من ال�شعب
العراقي يكمن يف العوامل والدوافع التي
او�صل ��ت البل ��د اىل هذا الو�ض ��ع ال�شاذ بل
امل�ؤمل .من خالل مراجعة حيثيات ووقائع
مايج ��ري يف قط ��اع وزارة الكهرباء خالل
العقدين االخريين يو�صلن ��ا اىل ا�ستنتاج
وا�ضح وق ��وي ان احللول ا�صبحت بعيدة
املن ��ال وان الأزمه �سوف ت�ستمر كما كانت
عليها يف ال�سنوات املا�ضية واحلالية.
مادام ��ت مث ��ل هك ��ذا ظواهر ب ��د�أت تخنق
البل ��د وتدفع بة بق ��وة اىل املجهول املظلم
فقد حان الوقت اىل اجراء مراجعه ووقفة
تدب�ي�ر ومعاين ��ة مرتك ��زة عل ��ى الدرو� ��س
والنتائ ��ج للواق ��ع الق ��دمي واحلا�ض ��ر
واالنط�ل�اق منها اىل اتخاذ قرارات ادارية
�شجاع ��ة ومقتدرة النت�شال هذا القطاع من
ظالمية الف�ساد واجلهل والرتاجع ونف�ض
الغب ��ار م ��ن خ�ل�ال تبن ��ي وان�ش ��اء ن�شاط
ملك ��ون جدي ��د مقت ��در ويبتعد ع ��ن الو�ضع
احلايل يعتمد يف عمله على خطط حمكمة

وبرامج عمل هادفة.
ويف مقرتحن ��ا ان ه ��ذا املك ��ون والهي ��كل
اجلدي ��د ه ��و ا�ستح ��داث (وزارة الطاق ��ة
العراقي ��ة) لت�ض ��م وزارت ��ي الكهرب ��اء
والنفط،ومن املفيد يف هذا املجال التطرق
ول ��و بايجاز عن و�ضعي ��ة كل جزء من هذا
الن�شاط:
�أو ًال -قطاع الكهرباء
كما ه ��و معلوم ل ��دى بع� ��ض املطلعني فقد
عان ��ى ال�شع ��ب العراق ��ي اق�س ��ى وا�صعب
االوقات خالل فرتة احل�صار وكان انقطاع
التي ��ار الكهربائ ��ي م ��ن اك�ث�ر الظواه ��ر
واحل ��االت ت�أثريا على حياه النا�س .وقتها
بذل ��ت الدول ��ة جه ��ود ًا جب ��ارة يف ا�صالح
املنظوم ��ات الكهربائيةحت ��ى و�ص ��ل االمر
برئي� ��س الدول ��ة اىل امل�شارك ��ة والتدخ ��ل
املبا�ش ��ر بكل م ��ا ميلك من ق ��وة وجربوت
يف متابع ��ة جمري ��ات واعمال اعم ��ار تلك
املنظوم ��ات اال انه يف نهاية املطاف و�صل
اىل حال ��ة م ��ن الي�أ�س ب�سبب م ��ا كان يدور
م ��ن �ضبابي ��ة ومواق ��ف مت�ضارب ��ة وق ��ام
بتوزي ��ر اح ��د اال�شخا� ��ص للقي ��ام به ��ذة
املهم ��ات اال ان ��ه وبعد ف�ت�رة اودع ال�سجن
ب�سب ��ب �شبه ��ات ف�س ��اد علم� � ًا ان اعم ��ال
االعم ��ار يف حينها كانت تت ��م خارج اتباع
املعاي�ي�ر واملقايي� ��س واملوا�صفات العاملية
وه ��ذا يعن ��ي يف النتيج ��ة ان البن ��اء كان
عل ��ى ا�س� ��س ه�ش ��ة ورمب ��ا خاطئ ��ة .بع ��د
االحت�ل�ال �ساد �شعور ل ��دى املواطنني بان
مع�ضلة الكهرب ��اء يف طريقها للحل ب�سبب
وج ��ود ق ��درات هند�سي ��ة فائقة م ��ع قوات
االحتالل،وبالرغ ��م م ��ن حتقي ��ق بع� ��ض
االعم ��ال يف ه ��ذا ال�سي ��اق اال انه ��ا كان ��ت
حمدودة ثم ترك ��ت االمور ملوجات الف�ساد
لتخي ��م وت�سيطر عل ��ى هذا القط ��اع .ومن
املفي ��د التذك�ي�ر هنا ان قط ��اع الكهرباء يف
الكويت قد مت حموه بالكامل خالل احلرب
اال ان ��ه اعي ��د خ�ل�ال ف�ت�رة زمني ��ة ق�صرية

وقيا�سي ��ة ،وكذل ��ك  -ومن ب ��اب املقارنة -
ف ��ان اقلي ��م كرد�ستان متكن ومن ��ذ �سنوات
طويل ��ة م ��ن التغلب على ه ��ذه اال�شكاالت،
وا�صب ��ح هناك منظوم ��ات كهربائية تعمل
باال�ستدامة وكفاءة .
ال�س ��رد املخت�ص ��ر اع�ل�اة يو�صلن ��ا اىل
ا�ستنتاجات وا�ضحة تتمركز على �ضرورة
اتخاذ خطوات ادارية قوية مدرو�سة بدقة
عالي ��ة ومعاينتها حول حم ��ور ان التغيري
ا�صب ��ح من االولويات وال�ض ��رورات التي
البد منها وتهدف يف اال�سا�س اىل:
او ًال  -ح ��ل وزارة الكهرب ��اء ودجمه ��ا م ��ع
وزارة النفط لي�صبح اجلميع كيانا جديدا
با�سم (وزارة الطاق ��ة العراقية ) تتمحور
اعمال ومهام وزارة الكهرباء يف:
�أ -ر�س ��م اخلط ��ط واال�سرتاتيجي ��ة يف كل
جماالت الطاقة.
ب -اال�ش ��راف ومتابع ��ة كل م ��ا يتعل ��ق
بتوفري التيار الكهربائي لعموم البلد.
ج -العم ��ل �ضم ��ن برنام ��ج عم ��ل وخط ��ة
طموح ��ة ال�ستخ ��دام الطاق ��ة ال�شم�سي ��ة
لتوف�ي�ر الكهرباء يف عم ��وم البلد وبن�سبة
ال تقل عن  ٪٣٠من االحتياجات الكلية .
د -مواكب ��ة التط ��ور والنه�ض ��ة املت�سارعة
يف اغل ��ب دول الع ��امل يف جم ��االت الطاقة
املتجددة والطاقة النظيفة وغريها .
ه� �ـ  -العم ��ل يف م�س ��ار مت�س ��ارع و�ضم ��ن
برنام ��ج زمني حم ��دد وق�ص�ي�ر ال�ستكمال
الربط الكهربائي مع دول اجلوار.
ثاني ًا :قطاع التوليد والتوزيع
 اخ�ضاع القطاعني اعاله اىل اخل�صخ�صةعل ��ى ان تك ��ون �ضم ��ن مقايي� ��س ومعايري
حمددة تعتمد على اخلربة واملقدرة املالية
واالقت ��دار الفني و�شهادة ال�سلوك اخلالية
من �شوائب الف�ساد وما �شابه.
 ان�ش ��اء حمط ��ات تولي ��د يف عم ��وم البلدبطاقة  ٢٠٠٠-١٥٠٠ميكا واط.

ب -تقلي� ��ص او احلد  -ق ��در االمكان  -من التالية:
الن�شاط ��ات يف اكت�ش ��اف وتطوي ��ر حقول  -اخلط ��ط اال�سرتاتيجي ��ة يف جم ��االت
النفط.
اال�ستك�شافات النفطية والغازية
ج -التقدي ��رات االولي ��ة ت�ش�ي�ر ان من ��و  -الت�سويق
الطل ��ب على النف ��ط يف اال�س ��واق العاملية  -و�ض ��ع اخلط ��ط ومراقب ��ة تنفيذه ��ا
ي�صبح اقرب اىل ال�صفر ورمبا يرتاجع  .واال�شراف عليها
د -كل التقدي ��رات وامل�ؤ�ش ��رات تدف ��ع يف  -العمل وف ��ق خطط مدرو�سة يف جماالت
قطاع ��ات الطاق ��ة بالرتكي ��ز عل ��ى ركائ ��ز الطاقات النفطية واملتجددة كافة
الطاق ��ة النظيف ��ة واملتج ��ددة وا�ضافة اىل  -حتدي ��د مع ��دالت االنت ��اج والت�صدي ��ر
الت�س ��ارع والتعجي ��ل يف تطوي ��ر �صناعة وح�سب املعايري املعتمدة وحمددات اوبك
 جبار علي اللعيبي*
الغاز والبرتوكيماويات.
.
هـ  -اغلب �ش ��ركات النفط العاملية و�ضعت  -التدريب والتطوير
خط ��ط حمكم ��ة وج ��ادة يف التح ��ول اىل  -العالقات اخلارجية
الغاز والطاقة واملتجددة وهذا بال�ضرورة -التن�سي ��ق والعم ��ل امل�ستدمي م ��ع وزارة
 ان�ش ��اء حمطات توزيع جديدة يف عموم الوطنية عل ��ى  ٪٩٨من االرا�ضي العراقية يعني ان قط ��اع النفط �سوف ي�شهد و�ضع ًا الكهرب ��اء بخ�صو� ��ص االم ��ور الت ��ي تع ��ملعمليات اال�ستك�ش ��اف والتطوير الوطنية خمتلف ًا خالل ال�سنوات القليلة القادمة.
الطرفني
البلد .
 تبدي ��ل خط ��وط النق ��ل الداخل ��ي اىل ثم قان ��ون انبث ��اق �شركة النف ��ط الوطنية الو�ض ��ع احل ��ايل ل ��وزارة النف ��ط اليعطي  -امور اخرىالعراقية وخالل حقبة ال�سبعينيات و�صل االطمئن ��ان بوج ��ود م�ؤ�ش ��رات وخط ��ط
قابلوات .
ن�ص ��ب ع ��دادات حديث ��ة يف الدوائ ��ر القطاع اىل القم ��ة يف التقدم والتطور يف ا�سرتاتيجية للتعامل مع ما هو �آت ،ا�ضافة ثالث ًا  -جلنة الطاقة الوزاريةكل املج ��االت حت ��ى و�صل انت ��اج البلد من اىل االختناق ��ات واال�ش ��كاالت القائم ��ة او  -ترب ��ط وزارة الطاق ��ة افقي� � ًا م ��ع جلن ��ة
والبيوت.
 جتهي ��ز حمط ��ات غ ��از جدي ��دة وحتويل النف ��ط اخل ��ام بح ��دود  ٤ملي ��ون برميل  /املوروثة منذ  ،٢٠٠٣واهمها :الطاق ��ة الوزاري ��ة برئا�س ��ة رئي�س جمل�س
حمط ��ات التوليد بوقود النف ��ط اىل وقود يوم ثم توال ��ت االنتكا�سات والرتاجع يف  -ان�سح ��اب ال�ش ��ركات من حق ��ول جوالت الوزراء
القط ��اع خالل احلرب مع اي ��ران وما تلتها الرتاخي�ص.
 تتوىل متابعة ومراجعة ن�شاطات وزارةالغاز .
يف ح ��ال تع ��ذر وزارة النف ��ط ع ��ن توفري م ��ن ح ��روب متعاقب ��ة وح�صار قا� � ٍ�س ادى  -التاخ�ي�ر اخلطر ب ��ل الكارث ��ي يف تنفيذ الطاقة
كمي ��ات الغ ��از املطلوب ��ة لتوف�ي�ر الكهرباء اىل هج ��رة وا�سع ��ة من القط ��اع وا�صابته م�شاريع ا�ستثمار الغاز .
 تكون اجتماعاتها جمدولة �ضمن برنامجعندها تظه ��ر احلاج ��ة اىل درا�سة اللجوء بالت�صحر يف الكف ��اءات والقدرات ،والبد  -التاخ�ي�ر غ�ي�ر املقب ��ول يف رف ��ع طاق ��ة عمل حمدد وبواقع مرتني �شهري ًا.
اىل من ��ط ومن ��وذج العم ��ل يف اقلي ��م م ��ن التذكري هنا ان اك�ب�ر خط�أ من ال�سلطة الت�صفية .
مم ��ا ج ��اء يف ملخ� ��ص ال�س ��رد اع�ل�اه فهل
كرد�ستان وال ��ذي اثبت النج ��اح والتفوق �آن ��ذاك تكم ��ن يف وق ��ف ن�شاط ��ات �شرك ��ة  -غي ��اب ا�سرتاتيجي ��ة للعم ��ل امل�ستقبل ��ي يتمك ��ن الع ��راق م ��ن دم ��ل جراح ��ه وه ��ل
النفط الوطنية ودجمه ��ا يف وزارة النفط ومواكبة التط ��ورات يف اال�سواق العاملية ي�ستطي ��ع العطار ا�ص�ل�اح اخلراب يف ظل
بكل جدارة.
والتي كانت يف هيكلها االداري عبارة عن لت�سويق و�شراء النفط.
التحديات الكبرية التالية:
ثاني ًا  -وزارة النفط
تولدت لدي قناعة من خالل خربتي الفنية مديري ��ة وغري م�ؤهلة ال�ستالم وادارة مثل  -ت�أخ ��ر كل اخلط ��ط املو�ضوعة قبل قرون  -من ��و م�ست ��وى �س ��كاين ع ��ايل وبن�س ��ب
يف قطاع النف ��ط والغاز وكذل ��ك مواكبتي هكذا حجوم عمل .توالت ظواهر الرتاجع عدة يف انتاج النفط اخلفيف بهدف توفري مت�صاع ��دة و�ص ��و ًال اىل اعل ��ى امل�ستويات
مل ��ا يج ��ري م ��ن تط ��ورات ومتغ�ي�رات واالنحدار بل واخلراب يف بع�ض االوقات جماالت اف�ض ��ل ت�سويق مث ��ل هكذا نفوط عاملي� � ًا بعد م�صر وقد ت�صل خالل امل�ستقبل
جوهرية ومت�سارعة على �صعيد ال�صناعة عل ��ى القط ��اع وخا�صة خالل ف�ت�رة ما بعد حيث تتخطى يف االف�ضلية.
املنظور والقريب اىل مليون والدة �سنوي ًا
واال�سواق العاملية خا�ص ��ة بعد ما احدثت التغي�ي�ر وح�صل م ��ا ح�صل .ولك ��ي نكون * مم ��ا ج ��اء اع�ل�اه ،م�ضاف ��ا �إىل عوام ��ل .
جائح ��ة كورون ��ا م ��ن متغ�ي�رات جذري ��ة وا�ضح�ي�ن يف الط ��رح ف ��ان قط ��اع النف ��ط كث�ي�رة وم�شعبة �أخرى ،ميكننا اال�ستنتاج  -قطاع �صناعي �شبه معطل.
ووا�سع ��ة ادت اىل اح ��داث تغي�ي�رات يف والغ ��از العراق ��ي يواجه حتدي ��ات ج�سام �أن ��ه ق ��د �آن االوان ب ��ان تتخ ��ذ �إج ��راءات  -قطاع زراعي و�صل اىل م�ستويات ه�شة.
و�ض ��ع �صناع ��ة النف ��ط والغ ��از العراقي ��ة يف القري ��ب املنظور وال اعتق ��د انه بحالة اداري ��ة وا�سعة و�شجاعة يف م�سار تطوير  -قطاع طاقة يف و�ضع زوال وتراجع .
بحي ��ث غ ��دى القط ��اع يف �شاكل ��ة حتت ��اج ت�سم ��ح لهبالت�صدي للتحديات املقبلة التي قط ��اع النفط والغ ��از العراقي».؛ وذلك يف  -قط ��اع ال�صح ��ة و�ص ��ل اىل م�ست ��وى
تقديرنا يكون على النحو التايل:
االنزالق والرتاجع والتخلف.
وب�ش ��كل م�ؤك ��د و�سري ��ع اىل مراجع ��ة تفوق قدراته احلالية .
و�ضع ��ه بخط ��وات جذرية تكم ��ن جمابهه �صناع ��ة النف ��ط والغ ��از يف الع ��امل تتجدد او ًال -انبثاق اربعة �شركات ت�شغيلية هي :اخريا؛ هذه ر�ؤية عاجلة و�سريعة لت�صور
والتعام ��ل م ��ع التحدي ��ات اجل�س ��ام الت ��ي بوتائ ��ر مت�صاع ��دة وتكنولوجيا متطورة  -النفط الوطنية  -للنفط
احللول التي ينبغي ان تراعى عاجال كي ال
تخط ��و بخط ��وات مت�سارع ��ة ويف ح ��ال وادارات مدني ��ة وعلمية نح ��و التغيريات  -الغاز الوطنية  -ا�ستثمار و�صناعة الغاز ت�ستفحل ظواهر انح ��دار الواقع العراقي
الت�صفي ��ة الوطني ��ة  -تطوي ��ر وت�شغي ��ل اىل و�ض ��ع كارث ��ي اليتمك ��ن عن ��ده م ��نت ��رك الو�ض ��ع كم ��ا ه ��و فالطوفان ق ��ادم ال اجلذرية يف املجاالت التالية:
حمالة و�سينجم ع ��ن ذلك كوارث وعواقب �أ -العم ��ل بخط ��وات مت�سارع ��ة لل�سيطرة قطاع الت�صفية
اال�صالح� .إن ر�ؤيتن ��ا املنبثقة من معاي�شة
الوطني ��ة للبرتوكيمياوي ��ات :خل ��ق تف�صيلي ��ة يف ه ��ذه القطاعات تبع ��ث فيناالحتم ��د عقباها وتفوق بكث�ي�ر ما يح�صل على انبعاث الكاربون .
م ��ن معان ��اة م ��ن و�ض ��ع قط ��اع الكهرباء .خ�ل�ال ع ��ام  ٢٠٢٥التقدي ��رات ت�ش�ي�ر �صناع ��ة برتوكيماوي ��ة جدي ��دة تو�سي ��ع الأم ��ل بوج ��ود حلول �سريع ��ة وممكنة �إال
وم ��ن املفيد هن ��ا التذكري ببع� ��ض خلفيات با�ستخ ��دام الهيدروج�ي�ن االخ�ض ��ر دائرة م�ساهمة القطاع يف ن�شاطات النفط �أن ذلك كله مرهون بتوفر النوايا الوطنية
قطاع النفط والغ ��از يف العراق فقد حظى واالزرق فيم ��ا يخ� ��ص قط ��اع ال�سي ��ارات ثاني ًا  :وزارة النفط
ال�صاحلة واالرادة الفاعلة احلقيقية.
ه ��ذا القط ��اع باهتم ��ام كب�ي�ر ووا�س ��ع يف واللوموكوتيف وبن�سبة تفوق  ٪١٧وهذا تكون وزارة النفط كتلة واحدة مع وزارة هذا والله وراء الق�صد.
كل حقب ��ات املتغ�ي�رات ال�سيا�سي ��ة وكان يعن ��ي الرتاجع نح ��و الطل ��ب العاملي على الكهرباء يف مكون جديد هو
* خبري نفطي  -وزير نفط �سابق –
(وزارة الطاق ��ة) تتول وزارة النفط املهام
ع�ضو برملاين حايل
قانون  ٨٠لعام  ١٩٥٩القا�ضي بال�سيطرة النفط اخلام.

نافذة من موسكو

قراءة رو�سية :التداعيات المحتملة الن�سحاب القوات الأمريكية من العراق

بعد الت�صريح الأخير للرئي�س الأمريكي
جون بايدن حول نيته �سحب القوات
الأمريكية من العراق*  ،بد�أ الو�ضع في
البالد يتغير .ون�ش�أ على خلفية �ضعف
ميزان القوى ال�سابق  ،ما ي�سمى بـ «فراغ
ال�سلطة» الذي يمكن مل�ؤه ب�أنواع مختلفة
من الحركات الجهادية والمتطرفة
والتكفيرية.وفي ال�سياق ق�صفت طائرات
التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة
الواليات المتحدة في ال�شهر الما�ضي
ب�شكل متكرر مواقع ومن�ش�آت لتنظيم
داع�ش على الأرا�ضي العراقية.

ويف حزي ��ران تعر�ض ��ت قوافل حتم ��ل �إمدادات
للق ��وات الأمريكي ��ة والتحال ��ف ال ��دويل ملكافحة
الإره ��اب  ،لهجمات على قواعد ع�س ��كرية عراقية
يتمرك ��ز فيه ��ا �أف ��راد ع�س ��كريون �أمريكي ��ون ،
بالإ�ض ��افة �إىل �أه ��داف �أخ ��رى مرتبطة ب�أن�ش ��طة
الق ��وات امل�س ��لحة الأمريكي ��ة وق ��وات التحال ��ف
ال ��دويل ، .يف �أج ��زاء خمتلف ��ة م ��ن الع ��راق .يف
وا�ش ��نطن  ،يعتق ��د �أن امليلي�ش ��يات ال�ش ��يعية
املدعومة من �إيران وراء الهجمات.

وي�ش ��ار �إىل �أن “الت�شكيالت امل�س ��لحة املتحالفة
م ��ع �إي ��ران ق�صف ��ت يف الأ�شه ��ر الأخرية م ��را ًرا
مب�ساع ��دة طائرات بدون طيار ،من�ش�آت ع�سكرية
�أمريكي ��ة يف الع ��راق” .با�ستخ ��دام طائ ��رات
�صغرية ب ��دون طي ��ار مليئة باملتفج ��رات ت�سقط
عل ��ى اله ��دف .و ُن ِ ّف ��ذت الهجم ��ات لي�ل ً�ا .وكان ��ت
الأهداف “قواعد عراقي ��ة  ،مبا يف ذلك تلك التي
ت�ستخدمه ��ا وكالة املخاب ��رات املركزية والقوات
الأمريكية اخلا�صة”.
وتخ�ش ��ى وا�شنطن �أن تتمكن �إيران من ا�ستغالل
ان�سحابه ��ا وزي ��ادة وجوده ��ا الع�سك ��ري يف
الع ��راق و�سوريا .وتهدف ال�ضرب ��ات الأمريكية
الأخرية على �أهداف �إيرانية يف �سوريا والعراق
�إىل �إظهار �أن وا�شنطن لن ت�سمح بتعزيز مواقف
�إي ��ران يف ال�شرق الأو�س ��ط .ويف الوقت نف�سه ،
قل�ص ��ت الوالي ��ات املتح ��دة ن�شاطها عل ��ى امل�سار
التفاو�ض ��ي م ��ع �إي ��ران ب�ش� ��أن م�س�أل ��ة جتدي ��د
املعاهدة اخلا�صة بالربنام ��ج النووي الإيراين.
وم ��ن ناحية �أخ ��رى  ،حتاول الوالي ��ات املتحدة
ك�أح ��د اخلي ��ارات � ،إقام ��ة ح ��وار بناء م ��ع تركيا
واملف ��ارز اخلا�ضع ��ة ل�سيطرتها م ��ن الت�شكيالت
امل�سلحة م ��ن �أجل ب�سط �سيطرته ��ا على املناطق
الت ��ي تن ��وي الق ��وات الأمريكي ��ة مغادرته ��ا. .
وم ��ن جانبه ��ا  ،ل ��ن تف�ش ��ل تركي ��ا يف اال�ستفادة
م ��ن الو�ضع احلايل .فمن جه ��ة � ،ست�سعى �أنقرة
لتو�سي ��ع املناط ��ق الواقع ��ة حت ��ت �سيطرتها يف
الع ��راق و�شم ��ال و�شم ��ال �ش ��رق �سوري ��ا  ،ومن
جه ��ة �أخرى  ،لقمع حركة املتمردين عليها بالقوة
 ،وب�ش ��كل �أ�سا�س ��ي يف �شخ� ��ص ح ��زب العم ��ال
الكرد�ست ��اين (ح ��زب العم ��ال الكرد�ست ��اين).
ح ��زب العمال الكرد�ست ��اين) واملنظمات الأخرى
الت ��ي يعتربه ��ا �إرهابية وته ��دد �أمنه ��ا القومي.
يف الو�ض ��ع احل ��ايل  ،ق ��د ت�صب ��ح العالقات بني
الوالي ��ات املتح ��دة وتركي ��ا �أك�ث�ر تعقي� �دًا .ومن
ناحي ��ة �أخرى  ،ف� ��إن التغيريات املذك ��ورة �أعاله
تزي ��د م ��ن �إرب ��اك الو�ض ��ع يف املنطق ��ة وت�أجيل
تنفي ��ذ االتفاق ��ات الت ��ي مت التو�صل �إليه ��ا �ساب ًقا

 د .فالح احلمـراين

ب�ش�أن العبور ال�سيا�سي يف �سوريا �إىل �أجل غري
م�سمى.
وناق� ��ش الطرف ��ان  ،خ�ل�ال امل�ش ��اورات املغلق ��ة
الأخ�ي�رة ب�ي�ن املمثل�ي�ن الأمريك ��ي والرتك ��ي
 ،الأو�ض ��اع يف �سوري ��ا والع ��راق .واتف ��ق
املفاو�ضون عل ��ى احلاجة �إىل مزيد من التن�سيق
للإج ��راءات لت�شكي ��ل مناطق �أمني ��ة حمتملة يف
الع ��راق و�شمال �شرق �سوري ��ا .يف الوقت نف�سه
 ،ح ��ذرت الوالي ��ات املتحدة القي ��ادة الرتكية من
التبع ��ات ال�سلبي ��ة لأنق ��رة �إذا هاجم ��ت تركي ��ا ،
بع ��د ان�سح ��اب الق ��وات الأمريكية م ��ن العراق ،
الأك ��راد ال�سوري�ي�ن والعراقيني خ�ل�ال عملياتها
الع�سكري ��ة .وبح�س ��ب خ�ب�راء �أمريكي�ي�ن  ،م ��ن
ال�ض ��روري �إن�ش ��اء منطقة عازل ��ة بعمق حوايل
 32كيلوم ً
رتا يف �شمال �سوريا .تعتزم الواليات
املتح ��دة تعزي ��ز “وح ��دة حف ��ظ ال�س�ل�ام” يف

�سوريا  ،والتي تتكون من عدة مئات من القوات
الأمريكي ��ة بع ��د ان�سح ��اب قواته ��ا م ��ن العراق.
بالإ�ضاف ��ة �إىل الأمريكي�ي�ن  ،يخطط الفرن�سيون
والربيطاني ��ون للبق ��اء يف �شم ��ال �سوريا بنف�س
الع ��دد تقري ًب ��ا .ي ��رى ق ��ادة املتمردي ��ن الأك ��راد
(قوات �سوري ��ا الدميقراطية) �أنه من ال�ضروري
ت ��رك ح ��وايل  1500جن ��دي دويل يف الع ��راق
و�سوريا للم�ساع ��دة يف حماربة م�سلحي تنظيم
الدول ��ة الإ�سالمية (داع�ش) املحظور يف رو�سيا.
بالإ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك  ،ف�إنه ��م يرغب ��ون يف بق ��اء
“املجموع ��ة ال�صغرية من الق ��وات الأمريكية”
يف �سوريا .م ��ن الوا�ضح �أنه ب ��دون الأمريكيني
� ،سيغ ��ادر الفرن�سيون والربيطانيون هناك على
الفور.
وخ�ل�ال املحادث ��ات الأمريكي ��ة الرتكي ��ة  ،تلق ��ت
�أنق ��رة ت�أكي� �دًا ب� ��أن الوالي ��ات املتح ��دة تعار�ض

ب�ش ��كل قاط ��ع �أي عملي ��ات ع�سكري ��ة وا�سع ��ة
النطاق من قبل الأت ��راك واملتمردين املوالني لهم
يف الع ��راق و�سوري ��ا .وبالت ��ايل  ،هن ��اك �صراع
�أع�ص ��اب ب�ي�ن الوالي ��ات املتح ��دة وتركي ��ا .م ��ن
ناحية �أخرى  ،يب ��د�أ ال�سكان املحليون يف �إظهار
ع ��دم ر�ضاهم ع ��ن ال�سيط ��رة على حق ��ول النفط
 ،وثان ًي ��ا  ،يق ��وم الأت ��راك  ،من خ�ل�ال وكالئهم ،
بال�ضغ ��ط على الف�صائ ��ل الكردية يف �سوريا يف
ملناط ��ق التي من املحتم ��ل ان تخرج منها القوات
الأمريكية .كل هذا يزيد من حدة الو�ضع املتوتر
بالفع ��ل يف املنطقة .وتزاي ��دت وترية حماوالت
الأعمال الإرهابية يف مناطق خمتلفة من �سوريا
والعراق.
كل ه ��ذه النق ��اط ق ��د ت�ش�ي�ر �إىل �أن االن�سح ��اب
النهائ ��ي للقوات الأمريكية م ��ن العراق ميكن �أن
يعق ��د الو�ضع ب�شكل خطري يف ع ��دد من املناطق
الرئي�سي ��ة يف الب�ل�اد  ،ف�ض�ل ً�ا عن تفاق ��م الو�ضع
يف �سوري ��ا ب�ش ��كل خطري وتعقي ��د العالقات بني
دم�شق و�أنقرة.
ويف ه ��ذا ال�صدد  ،تعمل وزارة الدفاع الأمريكية
عل ��ى خط ��ط لإن�ش ��اء مناط ��ق �أمني ��ة للت�شكيالت
املتعاونة معها يف الع ��راق و�شمال �شرق �سوريا
مب�شارك ��ة ع�سكري�ي�ن م ��ن دول �أوروبي ��ة .دع ��ا
ممثل ��و الإدارة الأمريكية  ،خ�ل�ال القمم الأخرية
مع �شركائهم الأوروبيني  ،قادة الدول الأوروبية
 ،وال �سيما بريطانيا العظم ��ى و�أملانيا وفرن�سا ،
�إىل �إن�ش ��اء منطقة �أمني ��ة و�إر�سال فرقة م�شرتكة
قوامها  1500جندي حلمايتهم .من حيث املبد�أ ،
ميكن لرتكيا �أن تر�سل بنف�سها قواتها �إىل �سوريا
و�أن تتعام ��ل مع الت�شكي�ل�ات الكردية ب�شخ�صية
ق ��وات الدف ��اع الذات ��ي ال�شعبي ��ة املدعوم ��ة م ��ن
وا�شنطن  ،وتعترب �أنقرة �إرهابية.
�إذا ق ��ررت دول �أوروبا �إر�س ��ال فرقة قوامها 1.5
�أل ��ف ف ��رد  ،ميك ��ن للوالي ��ات املتح ��دة �أن ت�ت�رك
حوايل  200من جنودها يف �شمال �شرق �سوريا
م ��ن �أج ��ل تزويدهم بالدع ��م وتق ��دمي املعلومات
اال�ستخباراتي ��ة  ،وكذل ��ك التعامل م ��ع الق�ضايا.

دبابري القيادة وال�سيطرة .ومل يعرف بعد ما �إذا
كان الناتو �سي�شارك يف هذه العملية.
يج ��ب �أن ي�ؤخ ��ذ يف االعتبار �أن هن ��اك قوى يف
البنتاغ ��ون تعار�ض الرئي�س باي ��دن فيما يتعلق
باالن�سح ��اب الكامل املحتم ��ل للقوات من العراق
و�أفغان�ست ��ان .يف هذه احلالة  ،يعتربون �سوريا
�سابق ��ة خط�ي�رة م ��ن حي ��ث تقلي� ��ص الوج ��ود
الع�سك ��ري لي� ��س فقط يف ه ��ذه الدول ��ة العربية
 ،ولك ��ن � ً
أي�ض ��ا يف �أفغان�ست ��ان  ،تليه ��ا مراجع ��ة
ج ��ادة ل�ضرورة االحتفاظ بعدد كبري من القواعد
الع�سكرية الأمريكية يف اخلارج.
والي ��وم  ،يح ��اول اجلي� ��ش الأمريك ��ي  ،بذريعة
حمارب ��ة داع� ��ش � ،إجب ��ار حلفائه عل ��ى لعب دور
�أك�ث�ر فاعلي ��ة يف الوجود الع�سك ��ري يف ال�شرق
الأو�س ��ط� .إنه ��م ي ��رون ه ��ذه اخلط ��ة كن ��وع من
الت�سوي ��ة بني رغب ��ات بايدن يف �سح ��ب القوات
الأمريكي ��ة م ��ن �أك�ب�ر ع ��دد ممك ��ن م ��ن مناط ��ق
النزاع ��ات املحلية وتطلعاته ��م اخلا�صة للحفاظ
على وجودهم هناك.
نتيجة لذل ��ك  ،يحاول البنتاغ ��ون اجللو�س على
“كر�سي�ي�ن” .فم ��ن جهة  ،علي ��ه االن�صي ��اع لأمر
الرئي� ��س ب�سح ��ب القوات الأمريكي ��ة من العراق
واال�ستع ��داد لتك ��رار ه ��ذا اخلي ��ار بدرج ��ة �أو
ب�أخ ��رى يف �أفغان�ستان .من ناحية �أخرى  ،يجب
�أن يحاف ��ظ على وجوده يف عدد من نقاط الربط
هناك .ومن هنا ج ��اءت حماوالت �إن�شاء خمطط
ال�ستب ��دال قواته ��م بق ��وات حلفائه ��م الأت ��راك
والأوروبيني .هذا هو اخليار الذي ميكنه تهدئة
�إدارة وا�شنط ��ن وال�سم ��اح للوالي ��ات املتح ��دة
باحلف ��اظ عل ��ى وجوده ��ا يف كل م ��ن �سوري ��ا
و�أفغان�ستان.وبينم ��ا حتاول الوالي ��ات املتحدة
تنفيذ هذه املن ��اورة  ،ال يزال الو�ضع يف العراق
و�سوريا �صعبًا و�آفاق حل الأزمة قامتة للغاية.
•اعتمدت املادة على تقارير ن�شرها معهد
ال�شرق الأو�سط يف مو�سكو.
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لميعة عبا�س عمارة و�أمومة ال�شعر الن�سوي
د .نادية هناوي

قيل �إن لإيليا �أبي ما�ضي �أثرا في ق�صائدها وقيل
�أن لري�شة جواد �سليم ت�أثيرا كبيرا على هيئتها
و�أن لل�سياب دورا في �صناعة �شاعريتها ،وكلها
�أقوال ال تنفي عنها موهبتها التي جعلت ق�صائدها
�أغاني ع�شتار التي طم�س التاريخ �أ�سطوريتها
ف�ألغى ما كان لها من دور امومي فيه كانت هي الأم
الكبرى التي تحت�ضن �أبناءها فيلوذون بكنفها.

و�إذا كان لنا �أن نحدد لل�شعر الن�سوي �أمومة ،فان مليعة
عبا�س عمارة هي املمثلة لهذه االمومية فلقد تربعت على
عر�ش ال�شعرية الن�سوية بب�ساطة روحها وعفوية منطقها
فال ت�صنعت وال بالغت .وال تعني الب�ساطة والعفوية
الت�سطح و�إمنا هي ال�سهولة املمتنعة التي جعلت فتاة
الرافدين تع�شق غرين ال�سومريني فت�صنع منه �شعرا
موزونا مقفى �أو موزونا حرا عاميا وف�صيحا ،ميا�شي
م�شاعرها الطافحة بالأحا�سي�س اجليا�شة امل�شوبة
بالوجدانية جتاه الوطن وم�آ�سيه.
وهي التي وظفت يف �سبيل ذلك موهبتها وكل ما لها من
�أناقة ولباقة داح�ضة فكرة �أن املر�أة مو�ضوع �شعري،
م�ؤكدة �أن ال�شعر يف الأ�صل ق�صيدة كتبتها �أنثى �أ�سطورة
�صنعت ال�شعر ومل ي�صنعها.
ولقد قالت مليعة ال�شعر يف زمن مل يكن �سهال على املر�أة
اقتحام عامل الرجال تعليما وعمال و�إبداعا لكنها حتدت
موانع احلياة االجتماعية و�ضغوطاتها فكانت كبرية
وهي ت�صنع لها خطا يف ال�شعر مييزها من ديوانها
الأول الزاوية اخلالية عام  1959ومرورا بدواوينها(
عودة الربيع  1962و�أغاين ع�شتار  1969وي�سمونه
احلب  1972ولو �أنباين العراف  1980والبعد الأخري
 1988وعراقية ،و�أنا بدوي دمي)
وبالرغم من �أن �أ�صواتا �شعرية ن�سوية جايلتها فان
�أيا منها مل يكن له مثل خطها ،وبع�ض هذه الأ�صوات
يذكرها تاريخ الأدب مثل عاتكة اخلزرجي ووفية �أبو
�أقالم ورباب الكاظمي ومقبولة احللي وابتهاج عطا �أمني
وفطينة النائب( �صدوف) العبيدية وبع�ض الأ�صوات ال
تكاد تذكر يف تاريخ الأدب مثل �سهام القنديلجي وباكزة
�أمني خاكي و�أمرية نور الدين ،لذا متيزت مليعة عليهن
ك�شاعرة الهم�س الوردي والب�سمة احلاملة وخفقة النظر
بالقول البليغ الذي يخت�صر معاين الهجر والعناد
والتجني والكربياء واالبتعاد..الخ.
وهي التي اختطت لها مكانا يف ال�شعر العربي املعا�صر
مفرتعة يف هذا ال�شعر م�سارات ت�ؤ�س�س �أر�ضية جمالية

تبعده عن كل و�صاية ومتلق وتبعية وترتفع به عن
الإغراء بال�صبابة وعن امليوعة بالغنج وعن االفتعال
بال�صدق.
و�صحيح �أن خطها ال�شعري مل يكن مبنزلة اخلط الذي
�شكلته نازك املالئكة ك�أحد رواد حركة ال�شعر احلر لكن
للميعة م�شرتكات جتمعها بنازك املالئكة اجتماعية
ومكانية ،فكلتاهما مولدتان يف بغداد وقرب دجلة
فكانت مليعة كرخية ونازك ر�صافية واالثنتان ن�ش�أتا
يف �أ�سرتني توفرت فيهما �أجواء اال�ستقالل والتميز من
ناحية ال�شغف باللغة واحلياة والولع ب�ضفاف النهر
اخلالد وتلقيتا عناية خا�صة وت�شجعيا ملوهبتيهما من
لدن �أ�سرتيهما ومعلميهما ووا�صلتا تعليمهما يف دار
واحدة هي دار املعلمني العالية وعا�شتا �أجواءها الثقافية
الواعدة بالتحوالت الأدبية ،وقالتا ال�شعر ود ّر�ستا اللغة
العربية و�آدابها.
و�إذا كانت نازك قد اهتمت بالتوغل يف العملية ال�شعرية
والتغلغل يف بناء الق�صيدة فكانت ال�شاعرة الناقدة فان
مليعة اختارت �أن توجه ثورتها �إىل لغة الق�صيدة فكان
ذلك هو مو�ضع متيزها يف ال�شعر الذي ما غا�صت يف
عوامله الدفينة و�إمنا تلم�ست علياءه حماولة �أن تطوعه
بعفوية وب�ساطة ف�أرخى ال�شعر لها عنانه و�س ّلم قياده
لذاتها العا�شقة .
ومليعة �إذ الذت بالق�صيدة اىل عامل خا�ص ،فلأنها تعرف
�أن ال�شعر غواية ال بد �أن تتح�صن بها كي تذود عن
ق�صيدتها قامعة الذكورية بدل �أن تقمعها :
لعنة الالعن يا �شعر عليك
ما الذي �أوقعني بني يديك
كل �أ�سرار الورى مكتومة
وخفي الهم�س مف�ضوح لديك
�أنت لو كنت �صالحا وهدى
ما تو�سلنا ب�شيطان �إليك
من مفارقات مليعة �أنها �شاعرة رومان�سية ترى العامل
بواقعية وهي مفارقة قلما جندها عند ال�شعراء الرجال
والن�ساء ،وما واقعية مليعة �سوى هذا التفاعل ال�صادق
للذات الرومان�سية مع هموم النا�س وخ�صو�صا الن�ساء
املهم�شات فتحدثت عن جامعات امللح كما قالت �شعرا

بل�سان املتعبات واملقعدات .وهي �إذ ا�ستعملت القناع
يف كتابة الق�صيدة امل�شوبة بااليروتيك ال�شفيف فلأن يف
الق�صيدة �شغافا ال بد من مالم�ستها كي تو�صل جرعات
واقعيتها من خالل حالوة الرومان�سية جامعة خما�ضات
الواقع القا�سي ومق ّلبة �آالم املتعبني والكادحني.
جربت خمتلف �أ�شكال الق�صيد ،فكتبت الق�صيدة العمودية
وق�صيدة التفعيلة وق�صيدة النرث والق�صيدة احلوارية
والوم�ضة والق�صيدة الق�صرية والطويلة والدرامية
واملركبة والغنائية جاعلة الأمومة قبلة �صالة و�أغنية
حب و�صيحة ثورة ( �أنا بنت هذا ال�شعب  ..و�صديقي
اجلائع واحلايف)
ات�سمت حياة مليعة بالنبل واجلمال فلم تندفع ومل ت�سف
ومل تتملق او تهادن ظلت مرتفعة يف علياء ال�شعر تعب
من كا�س ال�شاعرية ال متعكزة على مكانة اجتماعية او
من�صب وظيفي وال متملقة النقاد واالعالميني .كانت
ترتفع كبرية بتوا�ضعها عا�صرت كبار ال�شعراء ورافقتهم
فلم يزدها ذلك اال ترفعا وظلت موهبتها ال�شعرية طافحة
باجلديد كلما ا�ستجد اخلطب و�ضاق االمل.
ويخطيء من يعتقد �أن �شاعرية مليعة عبا�س عمارة
نبعت من �شغفها باحلياة وولعها مبلذاتها ومطاوعتها
الذكورية بل �شاعريتها نبعت من التفا�صيل ال�صغرية
ف�إذا ر�أت يف �إحدى املكتبات ديوانها بجوار ديوان �شاعر
كتبت ق�صيدة( اللقاء اخلالد) تقول:
( وبيننا قبل الردى برزخ
من عفن الرتاث والعرف
�إذا بنا ،ورغمها نلتقي
هنا
كتابني على الرف)
وهي �شغوف بالأمور الكبرية �أي�ضا جتمع ال�شهواين
بال�صويف ،وكل �شيء يقلقها حتى النعا�س ال تعرف مباذا
تناديه وكيف ت�صفه :
(�أقول حبيبي و�ألف فم الكها واحتواها وغري �ألوانها
العابثون وغالوا ر�ؤاها )
وهي التي اقرتبت يف رومان�سيتها من غنائيات نزار
قباين وذاتية فدوى طوقان ومتاهة جربان وانك�سارات
�إيليا ابو ما�ضي وربيع �أبي القا�سم ال�شابي ف�إنها �أي�ضا

على فكرة
� أحمد الزبيدي

رف�ضت ذكورية ال�شعر وتغلغلت �إىل ابعد تواريخه
حيث امومية ال�شعر تلعن التاريخ الذي حرف الأ�ساطري
فتتحري
( حتريت ماذا ادعوك يا �أيها املبهم؟ و�آي نداء �أناديك ال
يرتدد فيه الفم؟) وتت�ساءل �أية قيمة لذكاء الن�ساء تنفع
ولي�س من �إذن ت�سمع ودنيا الأماين بلقع والفجائع ترتى
وت�سرتجع:
( غدا يزورين غدا
ليت غدا ال يطلع)
فمنذ جلجام�ش والذكور يعبثون بال�شعر فكانت هي
ع�شتار التي تغني يف و�ضح النهار مهاجمة الذكورية يف
عقر دارها:
�أ�أدعوك جلجام�ش املتغطرف  /يف كل بيت له غانية /
له الر�شفة البكر من ثغرها  /وللخاطب الثانية /تناديها
ع�شتار من عر�شها  /فيهزا بالربة الداعية� /ألي�ست هي
امر�أة مثلهن /امل تك ع�شاقها تظلم  /وتهوي يد وميج
�شرارة فم /وتبكي الإلهة ذال /وي�ضحك جلجام�ش
االعظم)
وقد انزاحت عن خط الرواد متخذة لها خطا خا�صا
ال يثور على ال�شعر كم�ؤ�س�سة بل يثور على امل�ؤ�س�س
الرجل ،فكتبت بعيدا عن �صخب التمرد على العمود
وجلجلة االقتحام للرموز والأ�ساطري �إذ ال يعنيها �سوى
م�ضامني الرومان�سية:
من بالط الر�شيد زهو عليها
وغمو�ض من بابل وفتون
تتهادى ك�أنها للقاء مرتف
بانتظارها هارون)
هي �شاعرة املحو والعتاب وال�شكوى ،تعتا�ش على
الذكرى وقد حتولت حما�سن اجل�سد عندها �إىل كلوم
وبلوى واالما�سي �إىل م�أ�س والذهاب �إياب والغادي
رائح والهوى ا�ستهواء والغرية حمقاء وال�سنني خ�صام
وما من بد من التخل�ص من الأمل �سوى بالأمل الذي
ي�شعل احلياة ق�صيدة بها تعي�ش ال�شاعرة �سعيدة.
وحني ر�أت نف�سها �أنها كل الن�ساء �سمت وترفعت عن كل
ارتعا�ش وغ�ضون وغمو�ض وال يقني ،وهي �أن حتريت
وارتبكت و�أطرقت وت�ساءلت ف�إنها مل ت�شتك �أو ت�ستجري
فلقد تعلمت �أن مات يف نف�سها �شي كثري فعليها �أن تختال
ب�شو�شة يف �صفاء ال�ضمري وبدعوة ( يا رب موت يهون)
وبقبلة �إىل بغداد تودع الأمومة �أمانة يف �أعناق �أجيال
قادمة من �شواعر الن�سوية :
بغداد تائهة انا حريى
من بعد �صدرك مل �أجد �صدرا
حتى باحالمي �أدور ال ارى
بيتا الهلي فيك �أو قربا
ال ام�سي  ،ال تاريخ يل
فانا ممحوة من عاملي ق�سرا
ال جار يل ،كل البيوت خلت
من مات مقبورا ومن فرا
وال�شعر حتى ال�شكر انكرين
اين �أجاهد ال �أرى �شعرا
بغداد يا امي اجيبي دمعتي
كيف الأمومة بدلت غدرا

محمود ن�سيمي يقدم در�سافي الحياة في رواية( افغاني في باري�س )
ترجمة  :عدوية الهاللي
بع ��د �إجباره عل ��ى الفرار من ب�ل�اده افغان�ستان
بني ع�شية و�ضحاه ��ا يف عام  ، 2013من دون
�أن يكون قادرًا عل ��ى توديع �أقاربه واحبائه ،ثم
عب ��وره العديد من البل ��دان �سريًا عل ��ى الأقدام
خماط ��را بحياته يف ظ ��روف رهيبة ال يخو�ض
يف تفا�صيله ��ا  ،بدافع احلي ��اء و�ضبط النف�س ،
و�صل هذا الرجل �إىل فرن�سا دون �أن ينطق كلمة
فرن�سية واحدة ..
ظل ال�شاب االفغاين ( حممود ن�سيمي) يتجول
وحي� �دًا وبائ�سً ��ا يف �شوارع باري� ��س  ،من دون
ارتب ��اط �أو �صديق يتحدث معه  ،وعندما يدخل
ال�ش ��اب الق ��ادم م ��ن اجلان ��ب الآخر م ��ن العامل
مق�ب�رة ب�ي�ر ال�شي ��ز .ويكت�ش ��ف لأول م ��رة قرب

بل ��زاك  ،ال ��ذي ال يعرف عنه �شي ًئ ��ا  .،ي�شرح يف
كت ��اب �سريت ��ه ال�صغري كي ��ف �أن ��ه  ،ومن خالل
بحث ب�سيط على ال�شبكة املعلوماتية يف هاتفه
 ،يك�شف النقاب ع ��ن هوية هذا الكاتب املرموق
بو�ضوح  ،قب ��ل �أن ي�صبح ً
�شغوفا ب�أعماله  ،كما
�سيفعل بعد ذل ��ك مع امل�ؤلفني الكب ��ار الآخرين.
وه ��ذا م ��ا �سيغري حيات ��ه وطريقت ��ه يف العي�ش
ور�ؤي ��ة الأ�شي ��اء .و�شي ًئ ��ا ف�شي ًئ ��ا � ،سيغ ��ادر
�سجن ��ه اخلارجي ليح�صل عل ��ى حريته ..وبعد
 730يومًا من عبور اجلحيم� .أ�صبحت اللغة
الفرن�سي ��ة مال ًذا لهذا الأجنب ��ي الذي �أقام عالقة
�شعري ��ة مع املقابر  ،وخا�ص ��ة مقربة بري ال�شيز
يف باري�س  ..الداخلية.
تعلم حممود ن�سيمي الفرن�سية من خالل قراءة
ت�شارل ��ز بودلري ومار�سيل برو�ست و�إميل زوال
 ،وهي �آث ��ار �أدبية وجدها يف مقربة بري ال�شيز

يف �ش ��رق باري�س.ث ��م ق ��ام بت�ألي ��ف �أول كت ��اب
يف ع ��ام  ، 2018و�أ�ص ��در بع ��ده كتابه الثاين
“�أفغ ��اين يف باري�س “ ال�صادرعن من�شورات
دوبالي ��ه بلغ ��ة لي�ست لغت ��ه .فبع ��د ان عانى من
الوحدة والي�أ�س � ،سي�سمح لنف�سه �أن ي�سرت�شد
بف�ضوله و�شغفه .وب�شكل منهجي  ،ومب�ساعدة
دفرت مالحظاته الذي ي�سجل فيه كل �شيء بدقة
 ،مل يتعل ��م الفرن�سية فقط بنف�سه (يف البداية) ،
ولكن قبل كل �شيء التهم �أعمال بلزاك وبرو�ست
وايلوار و�آخرين.
يق ��ول ن�سيمي يف كتابه  ”:ل�س ��ت قار ًئا �صغريًا
(وال قار ًئ ��ا كبريًا ج� �دًا)  ،انا �أجد نف�سي �صغريًا
ج� �دًا فيم ��ا يتعلق بالثقاف ��ة الفرن�سي ��ة “ ..تلك
الثقاف ��ة التي اكت�سبها ه ��ذا الرجل بالفعل  -يف
غ�ض ��ون ث�ل�اث �أو �أرب ��ع �سن ��وات بال ��كاد � -إىل
جانب خربة ا�ستثنائية بالفعل.

ويج ��د ن�سيم ��ي نف�سه يف ه ��ذا امل ��كان املثايل:
ب�ي�ن ق�ب�ري مار�سي ��ل برو�س ��ت و�أونوري ��ه دي
بل ��زاك .يف مق�ب�رة ب�ي�ر ال�شي ��ز ،وه ��ي مقربة
باري�سي ��ة �شهرية حي ��ث ي�سرتيح �أعظ ��م كتاب
الأدب الفرن�س ��ي .حيث يجل�س امل�ؤلف الأفغاين
البال ��غ من العمر  34عا ًم ��ا على مقعد بني قبور
اجلراني ��ت  ،وه ��و ي�شع ��ر باالرتي ��اح .فهذا هو
املكان الذي ي�شعر فيه ب�أف�ضل ما يكون عليه منذ
و�صوله �إىل فرن�سا.
لك ��ن م ��ا مييزن�سيمي قب ��ل كل �شيء ه ��و حالة
ذهنية معنية البد ان ي�ستلهمها الكثريون  ،فهو
يعرب عن ق ��وة �شخ�صية وحري ��ة داخلية رائعة
للغاي ��ة بحي ��ث ت�صبح منوذجً ��ا حقيق ًي ��ا .فمن
خ�ل�ال حالة ذهنية معينة  ،ومزي ��ج من التفا�ؤل
والإرادة  ،ميك ��ن للمرء التغلب على �سل�سلة من
امل�صائب ال�شديدة و�صياغة م�ستقبل بدا �أنه كان

معر�ضا للخطر �إىل حد كبري.
يف مايخ� ��ص كت ��اب (افغ ��اين يف باري�س) فهو
مكت ��وب بلغة رائعة  ،ويف نف� ��س الوقت �أنيقة ،
ومليئة بالرباعة وال�شاعرية� .أما املو�ضوع فهو
ذكي ومدرو�س وينفث نف�س ًا من احلياة وال�صفاء
امل�ستعاد جزئي� � ًا والذي ي�ستح ��ق االحرتام .اذ
ميك ��ن التغلب عل ��ى ال�شوق والوح ��دة والي�أ�س
بف�ضل قوة حيوية جتد م�صدر �إلهامها يف الأدب
الراقي وهذا لي�س �شائع ��ا جدا.وبهذه الطريقة
ميكن ان ي�ساعد اكت�شاف االدب وحبه يف انقاذ
رجل فقد حريته ..
وبالن�سبة لنا نحن الأ�شخا�ص املتذمرين  ،الذين
اعتدنا على التح�سر على ال �شيء  ،يقدم حممود
ن�سيمي در�سً ا يف احلياة �سي�ستفيد منه اجلميع.
ع�س ��ى ان يتمكن يف يوم من الأي ��ام من العثور
على �أحبائه  ،املوجودين دائمًا يف قلبه.

قراءة الفنجان ال�شعري
�أكان يظ � ّ�ن ام ��ر�ؤ القي�س �أن بكاءه على الديار �س ��يتحول �إىل ُ�س� � ّنة
�شعر ّي ��ة مت ّي ��ز �أ�صي ��ل ال�شع ��ر من حديث ��ه ؟! وهل فط ��ن ح�سان بن
ثاب ��ت �إىل ل�سانه ال ��ذي الن و�ضعف ج ّراء جتني ��ده �شاع ًرا للدين ؟
ه ��ل كان يُدرك �أبا متام ب�أن اللوم عليه �أ�صب ��ح مدحً ا له؟ ولو �أعدنا
�صياغ ��ة هذه الت�سا�ؤالت ع ��ن �شعرنا املعا�صر فه ��ل �سيعي ال�سياب
ب� ��أن ا�ستخفاف ��ه م ��ن �شعر البيات ��ي مل يلغ الأخري م ��ن طبقة الرواد
وتناف� ��س ال�سبق مع ن ��ازك املالئكة �أن�سى النق ��اد دليليهما ال�شعري
؟! ..ال �أظ ��ن �أن حماول ��ة فردية تكفي لنبوءة ريادية وال ميكن لعمل
�شخ�ص ��ي �أن يك ��ون م�ؤث ��را �إن مل تكن هنالك ثم ��ة تنا�صات جمالية
تخل ��ق �سياق ��ا وخطا ًب ��ا ي�صب ��ح طاق ��ة مرجعي ��ة حت ��دد الفوا�صل
اجلمالي ��ة والأ�سلوبي ��ة ب�ي�ن مرحلة و�أخ ��رى �أو جترب ��ة وجارتها
املتناف�سة معها ..
وحت ��ى لو ت�صال ��ح جمموعة من ال�شعراء واتفق ��وا على حلو اللغة
ومره ��ا ،فلن متنحهم اجلماعة وظيفة الري ��ادة امل�سبقة ،وال التميّز
املبكر .واملفارقة �أنهم حني يتخا�صمون  -و�سرعان ما يتخا�صمون
 �ست�ب�رز قيمته ��م ال�شعري ��ة �أك�ث�ر وك�أن اخل�ص ��ام ي�ستقطب النقدواحلدي ��ث والت�شه�ي�ر وال�صحافة واملذك ��رات والكتاب ��ات !  ..فقد
ا�ستل ��ذ النق ��د خ�صوم ��ات العق ��اد م ��ع املازين �أك�ث�ر م ��ن اتفاقاتهم
وتط ��رب النفو� ��س ل�سماع هج ��اء �سعدي يو�سف للبيات ��ي �أكرث من
مدي ��ح عبد ال ��رزاق عبد الواحد للجواهري ..ولعل ��ه من املنطق �أن
ت�ستقط ��ب الأ�شياء املفارقة ذهن الإن�سان وحتث ��ه على اكت�شافها ..
ولك ��ن ما �أعني ��ه �أن التح ��والت ال�شعرية تقوم عل ��ى ( اخل�صومات
) �أك�ث�ر مم ��ا تقوم عل ��ى ( االتفاق ��ات ) وك�أن ال�شعر ح ��رب ال تعرف
العي�ش �إال باالقتتال  ..لن�سمها ( املناف�سة ).
وم ��ن الأ�شياء ( املتفق ) عليها بني النقاد الع ��رب �أن ال�شعر العربي
ه ��و �شع ��ر غنائ ��ي قائم على حم ��اكاة ال ��ذات والتعبري ع ��ن خوالج
النف� ��س واللق ��اء م ��ع املتلقي لق ��اء مبا�ش� � ًرا ذات ًي ��ا ..وه ��ذه ال�سمة
اجلمالي ��ة امت ��دت لت�صب ��ح �سم ��ة ثقافي ��ة واجتماعية ؛ ول ��و قلبنا
الأم ��ر لوجدناه �صاحل ��ا للتفكري فطبيعة ال ��ذات العربية الوا�ضحة
غ�ي�ر املنتظمة �أ�سهم ��ت يف التج�سد الغنائي يف ال�شعر ؛ وعليه ف�إن
ال ��ذات الغنائي ��ة ال�شعرية ترادفه ��ا ذات غنائية ثقافي ��ة واجتماعية
وم ��ن هن ��ا ف� ��إن اخل�صوم ��ات ال�شعري ��ة وتناف�ساتها تهيم ��ن عليها
اخل�صوم ��ة الغنائي ��ة التي تنربي م ��ن حلظة متيز ف ��ردي �أكرث من
والدة فكري ��ة ناجم ��ة عن ت�أث ��ر بنظرية فل�سفي ��ة �أو مرجعية ثقافية
ي�ؤم ��ن به ��ا ال�شاعر الف ��رد املنتم ��ي �إىل تلك اجلماع ��ة الفكرية ومن
ه ��ذا املنطلق فما جن ��ده يف ثقافتنا املعا�صرة ه ��و ( جماعات ) وال
جن ��د مذاهب ومدار�س كالتي جنده ��ا يف الفكر الغربي الذي حقق
متيزه وتناف�سه عرب جدل مدر�سة براغ و ال�شكالنيني ووالدة النقد
اجلدي ��د الذي ا�س�ت�رد ب�ضاعت ��ه البنيوية م ��ن اجلماع ��ة الفرن�سية
وكيف ا�سهم مركز الدرا�سات الثقافية يف خلق النقد الثقايف ..بهذا
العم ��ل اجلماعي الواعي ا�ستطاع الفرد �أن يخلق من �صوته خطابا
م�ؤثرا يف الثقافة العاملية.
الوج ��ود ملدار� ��س فكرية عربية معا�صرة؛ ولك ��ن هنالك العديد من
اجلماعات الأدبية وال�شعرية والفنية التي تنتظم بقرابة اجتماعية
وثقافية ويتعهدون لبع�ضه ��م بااللتزام مبقررات (البيان)! ثم يبد�أ
بع ��د حني ( التباعد ) اجلماع ��ي لأن من قدم التعه ��دات اكت�شف �أنه
متمي ��ز ع ��ن �أ�صدقائ ��ه و�إن املتلقي يف�ضله عن �س ��واه  .ويف الوقت
نف�س ��ه هن ��اك م ��ن ال�شعراء م ��ن تع ��ده ( جماع ��ة ) و(مدر�س ��ة ) و(
جي�ل�ا) كامال م ��ن دون هذا ال�صخ ��ب والبحث عن ال ��ذي ال يخونك
 ..فه ��ل يحت ��اج املتنبي �إىل غري املتنبي كي ي�ت�رمن الزمن ب�شعره ؟
وه ��ل للمعري معني لفل�سفته ال�شعري ��ة و�شعره الفل�سفي غري عماه
وب�صريت ��ه وفردانيت ��ه؟  ..املهم ��ة _ �إذن _ ه ��ي مهم ��ة ا�ستقرار
التجرب ��ة وهدوئها بع ��د انتظامه ��ا وتنا�سقها مع اخلالي ��ا الثقافية
املتزامن ��ة معه ��ا م ��ن جه ��ة واملتعاقب ��ة م ��ع ال�سابق ��ة والالحقة من
جه ��ة �أخ ��رى ..ومن هذا املنطل ��ق ف�إن املهمة هي مهم ��ة نقدية تقوم
على ق ��راءة التج ��ارب ال�شعرية بعيدا ع ��ن التو�صيف ��ات الفردانية
والنب ��وءات الإيديولوجي ��ة وتعل ��ن (موت اجلماع ��ة) حتى ت�شرح
الن�ص بعيدا عن التناف�سات الغنائية وحينئذ ميكن للناقد �أن يدرك
مكان ��ة التجربة م ��ن رفيقاته ��ا وحما�س ��ن متيزها ..وتبق ��ى �أجمل
نب ��وءة �شعرية نبوءة الفرزدق حني ق ��ال ( :علينا �أن نقول وعليكم
�أن تت�أوّ لوا )
ومن الأ�شياء ( المتفق ) عليها بين النقاد
العرب �أن ال�شعر العربي هو �شعر غنائي
قائم على محاكاة الذات والتعبير عن
خوالج النف�س واللقاء مع المتلقي لقاء
مبا�شرا ذاتيًا..
ً

�أكثر من ت�أويل ب�صري لرواية مدام بوفاري
عالء املفرجي

مدام بوفاري هي اولى الروايات
التي كتبها غو�ستاف فلوبير عام
 .. 1856ترجمت الى عديد من
اللغات و�صد �صدرت اخيرا عن دار
المدى بترجمة محمد مندور،
بد�أ فولبير العمل على رواية مدام
بوفاري ،وقد ا�ستغرق خم�س
�سنوات في كتابتها بعد عودته
من م�صر ،وبعد ن�شرها بالمجلة
قامت الحكومة برفع دعوى على
الم�ؤلف والنا�شر بتهمة الفجور �إال
�أنه تم تبرئة كليهما ،وتم ا�ستقبال
الرواية بحما�س عند ظهورها على
�شكل كتاب ،ومن الأعمال الأخرى
لجو�ستاف.

ت ��دور �أح ��داث رواي ��ة م ��دام بوف ��اري يف
منطق ��ة ريفي ��ة �شم ��ال فرن�س ��ا بالق ��رب
م ��ن مدين ��ة ْروان يف نورمان ��دي ،وتب ��د�أ
بت�شارل ��ز بوف ��اري وه ��و مراه � ٌ�ق خجول
يرتدي مالب� ��س غريبة ي�ص ��ل �إىل مدر�س ٍة
جدي ��دة يتعر� ��ض فيه ��ا لل�سخري ��ة م ��ن
زمالئ ��ه اجل ��دد ،ويكاف ��ح للح�ص ��ول على
�شهادة طبية من الدرج ��ة الثانية ويتزوّ ج
من ام ��ر�أةٍ �أرملة ثري ��ة مزعجة من اختيار
والدت ��ه ،ويف �أح ��د الأي ��ام يق ��وم ت�شارلز
بزي ��ارة ملزرعة حملية ملعاجلة �ساق مالكها
املك�س ��ورة وهن ��اك يلتق ��ي بابن ��ة مري�ضه
وال ��ذي ينج ��ذب �إليه ��ا على الف ��ور ،وهي
�شا ّب ��ة جميل ��ة تدع ��ى �إمي ��ا ح�صل ��ت على
تعليم جي ��د يف الدّير ،ولديه ��ا ٌ
تلهف قوى
للرفاهي ��ة والرومان�سي ��ة املُكت�سب ��ة م ��ن
ق ��راءة الروايات ال�شعبية ،ويقوم ت�شارلز
بال ��زواج من �إميا بعد وف ��اة زوجته وبعد
موافقة والدها .بعد ال ��زواج جتد �إميا �أن
خا�ص ًة
حياته ��ا الزوجي ��ة ممل ��ة وفات ��رةّ ،
بعد �أن قام ��ت بح�ضور �إح ��دى املنا�سبات
الأر�ستقراطي ��ة الراقية برفق ��ة زوجها يف
من ��زل �أح ��د النب�ل�اء ،ونتيج ًة لذل ��ك يقرر
ت�شارل ��ز الإنتق ��ال �إىل مدين ��ة �أخرى ذات

�أ�س ��واق كب�ي�رة اعتق ��ادًا من ��ه �أن زوجت ��ه
بحاج ��ة �إىل تغيري حميطها وبيئتها ،ويف
املدينة اجلدي ��دة يُنجبا طفل� � ًة وي�سمونها
بريث ��ي لكن الأمومة تثب ��ت خيبة �أمل �إميا
الت ��ي �أ�صبحت مفتونة ب�ش ��اب ذكي يدعى
ليون وهو طال ��ب حقوق ،والذي ي�شاركها
يف اهتماماتها الأدبية واملو�سيقية ويعيد
له ��ا م ��ا فقدته م ��ع زوجه ��ا غري املُل� � ّم بهذه
االهتمام ��ات ،وللحف ��اظ عل ��ى �صورته ��ا
كزوجة و�أم خمل�صة تخفي �إميا احتقارها
لت�شارل ��ز .وتتع ّر� ��ض �إمي ��ا ل�صدمة كبرية
بعد عالق ��ة غرامية بنهاي ��ة مل تتوقعها مع
�أح ��د الأثري ��اء �أوقعته ��ا يف مر� ��ض مميت
تتج ��ه بعدها ولف�ت�رة وجي ��زة �إىل الدّين،
وبع ��د �أن تتعافى �إميا ب�ش ��كل كامل تقريبًا
إ�صرار من ت�شارلز يقومان بح�ضور
وبعد � ٍ
الأوب ��را ،وهناك تلتق ��ي �إميا بلي ��ون مر ًة
�أخ ��رى والذي كان ق ��د �ساف ��ر �إىل باري�س
للدرا�س ��ة ،وتب ��د�أ عالقة غرام ّي ��ة بني �إميا
وليون ،حيث ت�سافر �إميا �أ�سبوعيًا ملالقاة
ليون ،يف ح�ي�ن يعتقد ت�شارلز ب�أن زوجته
�إمي ��ا تتل ّق ��ى درو�سً ا يف البيان ��و ،وتنتهي
رواية مدام بوفاري بوفاة �إميا وت�شارلز.
تعد مدام بوفاري م ��ن بني اكرث الروايات

التي عاجلته ��ا ال�سينما ،ومن بني هذه
املعاجل ��ات ما قام ب ��ه املخرج :فن�سنت
مينيلي عام 1949
مت ��ت ترجم ��ة الن�ص م ��ن الإجنليزية
هي فيل ��م درامي رومان�س ��ي �أمريكي
مت اقتبا�س ��ه عام  1949ع ��ن الرواية
الكال�سيكي ��ة .م ��ن بطول ��ة جنيف ��ر
جون ��ز وجيم� ��س ما�س ��ون وف ��ان
هيفل�ي�ن ولوي� ��س ج ��وردان و�أل ��ف
كيل�ي�ن وج�ي�ن لوكه ��ارت وفران ��ك
�ألنبي وجالدي�س كوبر .ويكيبيديا
(�إجنليزية)
وكذل ��ك معاجلة املخ ��رج ال�صيني
زياوجاجن فين ��ج ،بعنوان (ل�ست
م ��دام بوف ��اري) وت ��دور �أحداث
الفيل ��م ح ��ول ام ��ر�أة تتح ��دى
البريوقراطي ��ة ال�صيني ��ة ،حي ��ث
تنا�ض ��ل بعن ��اد ال�ستع ��ادة �شرفه ��ا بع ��د
طالق زائ ��ف واتهامات بجرائ ��م جن�سية،
فت�ش ��ق طريقه ��ا ع�ب�ر النظ ��ام القان ��وين
ال�صين ��ي ال�شائك طل ًب ��ا للعدالة .ويف عام
 2014قدمت م ��دام بوف ��اري كفيلم دراما
�أمريك ��ي وبلجيك ��ي و�أمل ��اين� .أخرجت� � ُه
املخرج ��ة الفرن�سية �صويف بارت  ،ولُغ ُت ُه

الأ�ص ِل َيّة هي
الإجنليزية .مثلت فيه دور �إميا املُمَثلة
الأ�سرتالية-البولونية ميا وا�سيكو�سكا.
الرواية التي
الفيلم مقتب�س مُبا�شر ًة م ��ن ِ ّ
حتم ��ل نف� � َ�س اال�س ��م للكات ��ب الفرن�س ��ي
جو�ست ��اف فلوب�ي�ر ،م ��ع تغي�ي�ر كبري يف
بع�ض التفا�صيل.
كان يف فيل ��م املخ ��رج املك�سيك ��ي ارت ��و

رب�ست�ي�ن امله ��م (�أ�سب ��اب القل ��ب)
ع ��ام  ،2011ه ��م م ��ن االعم ��ل الت ��ي
ا�ستفادت م ��ن الرواية ،فه ��ي خمل�صا
ملنه ��ج املخ ��رج يف الأدب والرواي ��ات
العاملية مو�ضوع ��ات لأفالمه ،وهو يف
ه ��ذه الأعمال التي طبع ��ت �أكرث �أفالمه
�إمن ��ا يبح ��ث عما هو مله ��م ،فهو يبحث
ع ��ن الأعم ��ال الت ��ي تتماه ��ى ور�ؤيت ��ه
ال�سينمائية  ،لذا تراه يعيد �إنتاج الفكرة
مبا ين�سجم مع هذه الر�ؤية.
وكم ��ا نق ��ل رب�ست�ي�ن �أج ��واء القاه ��رة
�إىل املك�سي ��ك يف فيلم ��ه املعد ع ��ن رواية
جني ��ب حمفوظ (بداية ونهاي ��ة) ،ف�إنه قد
اختار يف فيلم ��ه (�أ�سباب القلب) احد �أهم
ال�شخ�صيات الروائية يف الأدب الفرن�سي
عل ��ى الإطالق( ،اميا) يف رواية غو�ستاف
فلوبري (مدام بوف ��اري) لتكون مو�ضوعا
لفيلم ��ه هذا.م ��ن خ�ل�ال ام ��ر�أة مك�سيكية
تعي� ��ش الأج ��واء النف�سي ��ة واالجتماعية
نف�سها .ومنذ امل�شهد اال�ستهاليل يف الفيلم
يجعلن ��ا رب�ست�ي�ن نعي� ��ش حلظ ��ات القلق
واخلواء ال ��ذي تعي�شه بطل ��ة الفيلم التي
تتنازعه ��ا الرغب ��ة يف االنعتاق م ��ن القيد
االجتماع ��ي والإح�سا� ��س بالالجدوى من

حي ��اة ال جديد فيها �سوى اله ّم االجتماعي
واالقت�ص ��ادي ..ومث ��ل امي ��ا �شخ�صي ��ة
فلوب�ي�ر ت�شع ��ر بالنف ��ور م ��ن احلا�ض ��ر
الرتي ��ب ،حامل ��ة بحي ��اة مكتظ ��ة بالعاطفة
لتنغم�س فيها برغبة عارمة ،لكنها ت�صطدم
بواق ��ع ال مينح �أمثاله ��ا فر�صة االنفالت..
ام ��ر�أة متزوجة من زوج خ ��ال من احلياة
ال يوليه ��ا االهتم ��ام املطل ��وب ..تع�ش ��ق
مهاجرا كوبيا غري �شرعي ال يبادلها احلب
نف�سه ،فهو من�شغ ��ل بحياته وطموحه يف
�أن يك ��ون ع ��ازف �ساك�سف ��ون م�شه ��ورا،
وه ��ي ال تتوانى �أي�ض ��ا يف خيانة االثنني
يف حلظ ��ة ي�أ�س مطبقة مع رج ��ل جار لها
يف عالقة عبثي ��ة عابرة حتيلنا �إىل غريب
كامو  .حت ��اول الزوجة الإف�ل�ات من هذه
الدائرة املغلقة بالجدوى لتقرر االنتحار،
ال ��ذي تب ��دو هن ��ا ح�ل�ا (معق ��وال) لورطة
ال ��روح ..وعن ��د جثمانها يجتم ��ع الرجال
الثالثة مع ابنتها ال�صغرية بحوار هام�س
ت�صحبه مو�سيقى ال�ساك�سفون احلزينة..
وبلغة �سينمائية جميلة ي�ستبطن رب�ستني
دواخل �شخ�صياته ،ب�أجواء قامتة تقب�ض
النف� ��س الفيل ��م منفذ بالأبي� ��ض والأ�سود
و�أداء معجز للممثلة ار�سيليا رامرييز.
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رواية حياتي
�صدرت ع ��ن دار املدى للكات ��ب الكوبي ليوناردو ب ��ادورا "رواية
حياتي" والرواية ت�سرد وقائع �سريتني متوازيتني يف�صل بينهما
ق ��رن ون�ص ��ف من الزم ��ان ،واح ��دة خيالية مبنية عل ��ى �شخ�صية
حقيقي ��ة ،والثاني ��ة خيالية بحتة� .سرية خو�سي ��ه ماريا هرييديا
وهو �شخ�صية كوبية حقيقية ،تاريخية و�أدبية ،ت�صرف امل�ؤلف،
يف �س ��رد وقائ ��ع حياتها وتكييفها مبا يخ ��دم اخلطاب الروائي،
والرواي ��ة مدعوم ��ة بن�صو� ��ص م�أخ ��وذة م ��ن ر�سائ ��ل ووثائق
�شخ�صي ��ة ،ف� ��إن علين ��ا �أن ننظ ��ر �إىل ق�صة حي ��اة خو�سيه ماريا
هرييدي ��ا ،مروي ��ة على ل�س ��ان بطلها� ،أم ��ا ال�شخ�صي ��ة فرناندو
تريي ،فهي ،حم� ��ض خيال ،والرواية ت�ضعه ��ا زمنيا يف القرن
املا�ضي ثمانينياته وت�سعينياته.

كورون��ا ينتق��ل للحيوان��ات الأليف��ة م��ن الب�ش��ر مبع��دالت عالي��ة للغاي��ة!
تو�صل ��ت درا�س ��ة جدي ��دة �إىل �أن القطط
والكالب الأليف ��ة غالبا ما ت�صاب بعدوى
مر�ض كوفيد 19-من �أ�صحابها ،وفقا ملا
ن�شره موقع العلوم احلية.
�أعل ��ن باحث ��ون م ��ن جامع ��ة جويل ��ف
الكندي ��ة �أن نتائ ��ج اختب ��ارات وحتاليل
الأج�س ��ام امل�ض ��ادة لفايرو� ��س كورون ��ا
املُ�ستجد ،ج ��اءت �إيجابية حلوايل ثلثي
القط ��ط و�أكرث من  ٪40من الكالب ،التي
تعاف ��ى �أ�صحابه ��ا م ��ن كوفي ��د ،19-مما
يعني �أنها �سبق �أن �أ�صيبت بالعدوى.
ح

ول العا

لم

وعل ��ى الرغم م ��ن �أن الباحث�ي�ن كانوا قد
قام ��وا بتوثي ��ق بع� ��ض ح ��االت �إ�صاب ��ة
احليوان ��ات الأليفة بع ��دوى كوفيد19-
م ��ن �أ�صحابه ��ا يف ال�ساب ��ق� ،إال �أن ��ه مل
ي�سب ��ق �أن مت حتدي ��د بال�ضب ��ط م ��دى
�شي ��وع انتق ��ال الع ��دوى م ��ن الب�شر �إىل
احليوانات الأليفة.
قال ��ت دكت ��ورة دوروثي بين ��زل� ،أ�ستاذة
عل ��م الأمرا� ��ض البيطري ��ة يف جامع ��ة
جويل ��ف يف �أونتاري ��و بكن ��دا�" ،إذا
�أ�صي ��ب �شخ� ��ص م ��ا بكوفي ��د ،19-ف� ��إن
هن ��اك احتماالت كب�ي�رة النتقال العدوى
�إىل حيوان ��ه الأليف" .ون�صح الباحثون
مر�ض ��ى كوفي ��د 19-باالبتع ��اد ع ��ن
حيواناته ��م الأليف ��ة خالل ف�ت�رة املر�ض

والقابلي ��ة النتق ��ال الع ��دوى ،و"�إبق ��اء
احليوانات الأليفة خارج غرفة النوم".

الأوروب ��ي االفرتا�ض ��ي لعل ��م الأحي ��اء
الدقيق ��ة ال�سريري ��ة والأمرا� ��ض املعدية
�إىل �أن عدوى فايرو�س كورونا املُ�ستجد
عل ��ى الأرج ��ح تنتق ��ل م ��ن الب�ش ��ر �إىل
احليوانات الأليفة ،ولي�س العك�س ،حيث
�أن مقارنة ن�سبة العدوى لدى احليوانات
ال�ضالة واملالجئ كانت �أقل و�أن التف�سري
املحتم ��ل ه ��و �أنها عل ��ى ات�ص ��ال �أقل مع
الب�شر مقارنة باحليوانات الأليفة.
اخت�ب�ر الباحثون  48قط ��ة و 54كلبا من
� 77أ�سرة ،ثبت ��ت �إ�صابتهم بكوفيد،19-
بحث ��ا ع ��ن �أج�س ��ام م�ض ��ادة لفايرو� ��س
و�سئ ��ل مالك ��و
كورون ��ا املُ�ستج ��دُ .
ت�ش�ي�ر نتائ ��ج الدرا�سة ،التي م ��ن املقرر احليوان ��ات الأليف ��ة ع ��ن تفاعالته ��م مع
تقدميه ��ا ه ��ذا الأ�سب ��وع �إىل امل�ؤمت ��ر القطط والكالب ،وما �إذا كانوا ي�سمحون

قرى �إيطالية تدفع � 33ألف دوالر ملن ي�سكن فيها
متنح ق ��رى �إيطالية مذهل ��ة يف �أق�صى جنوبي
�إيطالي ��ا ،حيث يك ��ون اجلو دافئا ط ��وال العام
تقريبا ،فر�ص ��ة ذهبية ملن يرغب يف اال�ستقرار
فيه ��ا .وتخط ��ط منطق ��ة كاالبري ��ا لتق ��دمي م ��ا
ي�ص ��ل �إىل � 28ألف يورو (� 33ألف دوالر) على
م ��دى ثالث �س ��نوات كحد �أق�ص ��ى للأ�ش ��خا�ص
امل�س ��تعدين لالنتقال �إىل القرى �شبه املهجورة
لل�س ��كن فيه ��ا ،والتي بال ��كاد يبلغ عدد �س ��كانها
 2000ن�س ��مة حالي ��ا ،على �أمل عك�س �س ��نوات
من االنخفا�ض ال�سكاين.

و�أولئ ��ك الذي ��ن يرغب ��ون يف حي ��اة جديدة يف
"جن ��ة" جنوب ��ي �إيطالي ��ا يج ��ب �أن يكون ��وا
�أق ��ل م ��ن  40عام ��ا ،ويحتاجون �إىل ب ��دء عمل
جت ��اري جديد يف حماولة لإعط ��اء دفعة للبلدة
"النائمة" ،والتي يتناق�ص عدد �سكانها.
و�أث ��رت �سن ��وات م ��ن الرتاجع ال�س ��كاين على
االقت�ص ��اد املحلي ،ولذل ��ك يجب عل ��ى ال�سكان
اجل ��دد �إما بدء �أعماله ��م التجارية اخلا�صة من
ال�صفر� ،أو تنفيذ م�شاريع موجودة م�سبقا.

بتواجدها يف غرف نومهم �أو النوم على
خمادعهم.
ويف الوق ��ت نف�س ��ه ،ق ��ام الباحث ��ون
باختب ��ار  75كلب ��ا وقطط ��ا يف مالج ��ئ
للحيوان ��ات ،و 75م ��ن القط ��ط ال�ضال ��ة
بحثا ع ��ن الأج�س ��ام امل�ض ��ادة لفايرو�س
كورونا.
�أو�ضح ��ت النتائ ��ج �أن  ٪67م ��ن القط ��ط
الأليف ��ة ( 32م ��ن �أ�صل  48قط ��ط) ثبتت
�إ�صابتهم ب�أج�سام م�ض ��ادة لكوفيد،19-
و ٪43م ��ن الكالب الأليف ��ة ( 23من �أ�صل
 54كلب ��ا) .يف املقاب ��ل ،مل ت ��زد الن�سب ��ة
ع ��ن  ٪9من القطط وال ��كالب يف مالجئ
احليوان ��ات و ٪3فق ��ط ب�ي�ن القط ��ط
ال�ضالة.

ترحيب حار بعودة كاترين
ّ
"كان"
دينوف ملهرجان

ما �سر املكاملة التي �أجراها مي�سي عقب �إحراز لقب كوبا �أمريكا؟
ك�شف ��ت �شبكة "�إي �إ� ��س بي �إن" الأمريكي ��ة تفا�صيل
املكامل ��ة الت ��ي �أجراه ��ا النج ��م الأرجنتين ��ي ليوني ��ل
مي�سي م ��ن على �أر�ضي ��ة امللعب ،بع ��د تتويجه مع
منتخ ��ب ب�ل�اده بلق ��ب كوب ��ا �أم�ي�ركا .وتوج
املنتخ ��ب الأرجنتين ��ي ،م�س ��اء ال�سب ��ت،
بلق ��ب ك�أ�س كوب ��ا �أمريكا لك ��رة القدم
للمرة  ،15عندما ق ��اده هدف �أنخيل
دي ماري ��ا للتغل ��ب �-1صفر على
الربازي ��ل .وانت�ش ��رت ،خ�ل�ال
ال�ساعات املا�ضية� ،صور كثرية
لنج ��م بر�شلون ��ة الإ�سب ��اين
وه ��و يج ��ري مكامل ��ة فيديو

جال�س ��ا عل ��ى ع�ش ��ب امل�ستطي ��ل الأخ�ض ��ر ،عقب فوز
الأرجنتني ب� ��أول بطولة كبرية يف  28عاما .وح�سب
م ��ا ذك ��رت "�إي �إ�س ب ��ي �إن" ،ف�إن مي�س ��ي كان يجري
مكامل ��ة بال�ص ��وت وال�ص ��ورة م ��ع زوجت ��ه �أنطونيال
روك ��وزو لالحتفال معه ��ا باللقب ون�ش ��رت روكوزو
ع�ب�ر ح�سابه ��ا عل ��ى موق ��ع "�إن�ستغرام" �ص ��ورة من
املكامل ��ة الت ��ي �أجراه ��ا "الربغ ��وث" معها م ��ن امللعب
وعر� ��ض خالله ��ا ميداليت ��ه الذهبي ��ة .وكان ��ت زوجة
"لي ��و" ترتدي قمي�ص املنتخب الأرجنتيني ،ويبدو
�أن املكامل ��ة �شارك فيها كذل ��ك �أبنا�ؤهم الثالثة ،تياغو،
ماثيو ،و�س�ي�رو .و�أجريت "املكاملة االحتفالية" عقب
انتهاء املن�صة من ت�سليم الك�أ�س وامليداليات لالعبني.

مادونا ترف�ض الو�صاية على بريتني �سبريز
هاجمت املغنية الأمريكية ،مادونا� ،أم�س اخلمي�س ،الو�صاية
املفرو�ض ��ة على مواطنته ��ا املغنية ،بريتني �سب�ي�رز ،منذ 13
عاما.
وقالت "ملكة البوب" مطالب ��ة عرب خا�صية "ال�ستوريز" على
ح�سابه ��ا عل ��ى موق ��ع "�إن�ستغ ��رام" لل�ص ��ور والفيديوهات:

 حامد خ�ضر
الفن ��ان الم�سرح ��ي الراح ��ل تقي ��م
ل ��ه نقاب ��ة الفناني ��ن العراقيي ��ن
بالتع ��اون م ��ع ن ��ادي الم�س ��رح ف ��ي
باب ��ل احتفالي ��ة ا�ستذكاري ��ة ع ��ن
راه ��ب الم�س ��رح العراق ��ي الفن ��ان
حامد خ�ض ��ر ،بمنا�سب ��ة الذكرى 24
لرحيل ��ه .وتت�ضم ��ن االحتفالية �إلقاء
كلمات ا�ستذكاري ��ة عنه من ا�صدقائه
وطلبت ��ه ،وتقدي ��م م�شه ��د م�سرحي،
ومقطوع ��ة مو�سيقي ��ة ،فيم ��ا تختتم

 علي ح�سني

ملاذا هذا
ال�شعب مت�شائم؟
قال يل �أحد الزمالء ملاذا �أنت
مت�شائم ونحن على ابواب
انتخابات رمبا حتل لهذا ال�شعب
التغيري الذي نادى به �شهداء
ت�شرين ؟ قلت له �أنا"مت�شائل"على
طريقة الكاتب الفل�سطيني
الراحل �أميل حبيبي ،ومثل
بطل روايته �أبي �سعيد� ،أريد
�أ ّال �أحرت�س بكالمي ،و�أنا �أوجه
خطابي للعديد من ال�سا�سة الذين
يعتربون االقرتاب من قالعهم
جرمية وم�ؤامرة على العراق .
منذ �أيام واجلميع يتحدث عن
م�شاريع التغيري واالنتخابات
النزيهة والوجوه التي �ستملأ
الربملان خريا  ،واملقاعد التي
�ستبتعد عن الطائفية ّ ،
لكن
املواطن يعرف جيد ًا �أن ما يقال
على الف�ضائيات واملهرجانات
اخلطابية  ،ال يعدو كونه جمرد
كالم ،الذي �أعرفه خالل ثمانية
ع�شر عاما ع�شناها مع اخلراب،
�أن الق�ضية مل تعد جمرد تغيري
و�إ�صالح ،بل �إنقاذ العراق ،وقد
�أعطيت نف�سي �أكرث من فر�صة
�أتفاءل فيها مبا �سيفعله ال�سادة
امل�س�ؤولني االفا�ضل  ،وكنتُ
مراه ًنا نف�سي على � ّأن البع�ض
منهم �سيخلع"معطف" الطائفية
 ،ويرتدي ثوب رجل الدولة،
ويبدو � ّأن املت�شائم انت�صر
يف النهاية وخ�سرت الرهان،
مثل ّ
كل مرة �أراهن فيها على
م�س�ؤول عراقي ،ويف هذه
الزاوية املتوا�ضعة كنتُ بني
احلني والآخر �أُ�صدّع ر�ؤو�س
الق ّراء ،بحديث عن رجال
دولة تاريخيني ،ا�ستطاعوا �أن
ي�صمدوا بوجه املغريات ،فخ ّلدهم
التاريخ ب�أن �أبعد عنهم غبار
الن�سيان.
�شيء م�ؤ�سف �أن ال يكون لدى
الكاتب ما يكتبه للق ّراء �سوى
الت�شا�ؤم وال�سخرية من الأمل،
ولكنني �س�أترك"املت�شائل"جانب ًا
و�أمتنى على احزابنا التي
تخو�ض معركة ك�سر العظم من
اجل االمتيازات �أن تخربنا ماذا
�ستختار :ال�سعي �إىل مل�ستقبل �أو
الإ�صرار على التربّك باملا�ضي،
نظام �سيا�سي يعتمد على
الكفاءة والنزاهة �أم نظام ي�ص ّفق
للمح�سوبية واالنتهازية؟
هذه اال�سئلة وغريها ت�شغل بال
معظم العراقيني ،وهي تطرح
يف كل حوار بني اثنني من
العراقيني .لال�سف اجلميع ين�سى
� ّأن �صناعة الف�شل ال ّ
تقل خطر ًا
على العراق من �صناعة الإرهاب،
الثانية ت�ضرب يف الدولة على
�أمل �إ�سقاطها بالقا�ضيةّ ،،
لكن
الأوىل جتعلها تت�آكل من الداخل
حتى يجد املواطن نف�سه �أمام
م�ؤ�س�سات حكومية عاجزة عن
الوفاء ب�أيّ التزام ،ل ّأن التزامها
الوحيد هو للطائفة والع�شرية
ولي�س للمواطن .
منذ �سنوات وبدافع "التباهي"
باملعرفة� ،صدّعت ر�ؤو�سكم
ببالد �صغرية ا�سمها �سنغافورة،
وكان بع�ض الق ّراء الأعزاء
يه ّزون �أيديهم بالت�أكيد كلما
حاول"جنابي" وهم يقولون :لقد
�أ�ضجرتنا ب�أحاديثك العجيبة عن
يل كوان وجزيرته �سنغافورة ،
وعن �إ�صراره على حتويل ماليني
الفقراء �إىل الرفاهية االجتماعية.
يا�سادة هذا ما يفرت�ض �أن نكتب
عنه .ت�أملوا حياتنا ،فعمّاذا
نكتب؟ ت�أملوا معي الفو�ضى
ال�سيا�سية ،وغياب العدل
والقانون ،وال�صواريخ التي
ا�ستبدلت بامل�سريات التي ي�صر
ا�صحابها ان نفرح بالنموذح
احلوثي بدال من ال�سنغافوري .

املمثلة واملخرجة زهراء غندور لـ(املدى)" :مي�سي بغداد" �سي�صل بعيداً

خاص جداً ...

 ها�شم حنون
الفن ��ان الت�شكيل ��ي يقي ��م معر�ض ��ه
ال�شخ�ص ��ي �أح�ل�ام ملون ��ة الي ��وم
الثالث ��اء  13تم ��وز ٢٠٢١عل ��ى قاعة
ميب ��ري و�سط مدينة تورنتو  -كندا،
وقال حن ��ون ان "ه ��ذا المعر�ض هو
تكري ��م لتجربت ��ي طيل ��ة �إقامت ��ي في
كندا و�ستكون االعمال لفترات زمنية
مختلفة مع ثالثة �أعمال جديدة نفذت
هذا العام ."2021

"�أعي ��دوا لهذه امل ��ر�أة حياتها ،لقد �ألغيت العبودية منذ فرتة
طويلة ،املوت للأبوي ��ة اجل�شعة التي ظلت تفعل هذا بالن�ساء
لق ��رون ،هذا انتهاك حلقوق الإن�سان" ،بح�سب �شبكة "�سي �إن
�إن" الأمريكي ��ة .وتابعت مادونا موجه ��ة حديثها �إىل بريتني
�سبريز" :نحن قادمون لإخراجك من ال�سجن".

ا�س ُتقبل ��ت املمثل ��ة الفرن�سي ��ة كاتري ��ن دين ��وف بحف ��اوة بالغة يف
مهرج ��ان "كان" ال�سينمائ ��ي .وقالت يوم الأحد �إنه ��ا مل تت�أثر �أبد ًا
بالع ��ودة �إىل املهرج ��ان ،مثلما ت�أث ��رت هذا العام ،ال ��ذي ي�أتي بعد
جائح ��ة فايرو�س كورونا وال�سكت ��ة الدماغية التي �أ�صيبت بها يف
 .2019ودين ��وف ( 77عام� � ًا) م ��ن �أعمدة ال�سينم ��ا الفرن�سية ،وما
زالت تظهر يف �أف�ل�ام عديدة وت�شارك يف كان منذ �ستينيات القرن
املا�ضي .وعادت �إىل املهرجان �أم�س الأول ال�سبت ،مرتدية ف�ستان ًا
�أ�س ��ود وقالدة ذهبي ��ة ،حل�ضور العر� ��ض الأول لفيل ��م "بي�سفول"
للمخرجة الفرن�سية �إميانوي ��ل بريكو الذي عُر�ض خارج امل�سابقة
الرئي�س ��ة .ومل تظه ��ر النجم ��ة الفرن�سية كث�ي� ً
را على امل�ل��أ ،بعدما
�أج�ب�رت اجلائحة دور الأزياء على �إقام ��ة العرو�ض عرب الإنرتنت
ومنظمي مهرجان "كان" على �إلغاء دورة .2020
وقال ��ت دين ��وف يف م�ؤمتر �صحايف ع ��ن الفيل ��م" :كان الأمر غري
عادي على الإطالق .كنا حتى اللحظة الأخرية نت�ساءل عما �إذا كان
ميكن �أن ينعقد (املهرجان) بالفعل".
و�أ�ضاف ��ت�" :أعرف (مهرج ��ان) "كان" منذ زمن بعيد .يف كل دورة
يك ��ون الأمر خمتلف ًا متام� � ًا .لكني �أعتق ��د �أنني رمب ��ا مل �أت�أثر �أبد ًا
مثلم ��ا ح ��دث م�س ��اء �أم�س ،عندم ��ا دخل ��ت امل�سرح ور�أي ��ت طريقة
ترحيب اجلمهور بالفيلم وبي".

العمود
الثامن

عامر م�ؤيد

االحتفالي ��ة بتوقي ��ع كت ��اب (حام ��د
خ�ض ��ر راه ��ب الم�س ��رح العراق ��ي)
ت�أليف ب�شار علي ��وي ..و�ستقام هذه
االحتفالي ��ة عل ��ى قاع ��ة النقاب ��ة في
بغداد م�ساء الخمي�س القادم.

 علي بدر
الروائ ��ي والمترج ��م ا�ستقبله وزير
الثقاف ��ة الدكت ��ور ح�س ��ن ناظم ام�س
االثني ��ن ف ��ي مكتب ��ه الر�سم ��ي بمقر
الوزارة .وجرى خ�ل�ال اللقاء بحث
بع� ��ض الم�سائ ��ل الأدبي ��ة والثقافية
الت ��ي تخ� ��ص الم�شه ��د الثقاف ��ي
العراقي ،و�سبل تن�شيط الثقافة.

تدخ ��ل املمثل ��ة زهراء غن ��دور يف
جترب ��ة �سينمائي ��ة جدي ��دة بفيل ��م
مي�سي بغ ��داد الذي ت ��دور احداثه
عن طف ��ل يع�شق كرة الق ��دم ولكنه
يفقد احد اطرافه ال�سفلى.
و�سب ��ق لغن ��دور وان ادت بطول ��ة
عدد من االفالم الروائية وح�صدت
جوائ ��ز حملي ��ة ودولي ��ة ،التقين ��ا
زهراء وكان لنا معها هذا احلوار.
* م ��ا ه ��و دورك اجلدي ��د يف فيل ��م
مي�سي بغداد؟
 �سل ��وى ،رب ��ة بيت در�س ��ت �آداب�إنكلي ��زي ومل جت ��د وظيف ��ة ،رب ��ة
بي ��ت وام حلم ��ودي ال ��ذي ق ��ام
بدوره املمثل الطفل �أحمد عبدالله

الطقس

م ��ن مدين ��ة الرم ��ادي (ال�شخ�صية
االوىل يف الفيلم) املهوو�س بلعب
وم�شاه ��دة كرة القدم ويلقب نف�سه
مبي�سي بغداد .وزوجة كاظم الذي
يلعب دوره املمثل �أثري عادل.
* ما �سبب قبولك بهذا العمل؟

 ال�سب ��ب الأ�سا�س ��ي ه ��و انن ��يعجبت ب�شخ�صي ��ة �سلوى ،الق�صة
خمتلفة عم ��ا قدمته �سابق ��ا وكذلك
مه ��ارة املخ ��رج �سهيم عم ��ر خليفة
وثقتي بجودة ما يقدمه.
* ه ��ل يف العم ��ل ر�سال ��ة تودي ��ن

اي�صالها؟
 بالت�أكي ��د ،وه ��ي ان الأ�شخا� ��صالذين نخ�سرهم ب�سبب التفجريات
يف الع ��راق والذي ��ن ينج ��ون م ��ع
خ�س ��ارة �أح ��د �أطرافهم ه ��م لي�سوا
رقم� � ًا فق ��ط ،كل �شخ� ��ص منه ��م
ل ��ه فردانيت ��ه و�أهميت ��ه واحالم ��ه
الكب�ي�رة ال ��ذي تبدده ��ا احل ��رب
بلحظة .هذه احل ��رب قد تكون من
قبل املحتل �أو حكومة وم�س�ؤولني
فا�سدي ��ن .ل ��كل �شهي ��د وم�ص ��اب
�أهمي ��ة واح�ل�ام ق ��د تغ�ي�ر الكثري
بالبلد.
* هل تتوقعني ان ي�صل الفيلم اىل
مدى بعيد؟
 نع ��م وبق ��وة ،م ��ع ه ��ذه الق�ص ��ةوكذلك اجلودة العالية التي قدمت

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأربعاء) �أن درجات احلرارة تنخف�ض عن معدالتها ليوم �أم�س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�س ًا يف جميع مناطق البالد.

من قبل كل ف ��رق الفيلم �أتوقع ب�أنه
�سي�ص ��ل جلمه ��ور وا�س ��ع داخ ��ل
وخارج الع ��راق وكذلك ملهرجانات
مهم ��ة .هذا ما بذلن ��ا جهدنا جميع ًا
لأجله.
* ما هي �آخر اعمالك؟
 كتمثي ��ل� ،شخ�صي ��ة �سل ��وى يففيل ��م (بغ ��داد مي�س ��ي) و�أعمل منذ
�سنت�ي�ن على وثائق ��ي طويل ،وهو
الفيلم امل�ستقل االول يل كمخرجة.
يتحدث عن حياتنا وموتنا كن�ساء
يف بغ ��داد� .س�أ�شارك معك ��م املزيد
ع ��ن ه ��ذه امل�ش ��روع يف مراح ��ل
قادمة.
* ه ��ل ال�سينما املحلي ��ة قادرة على
الو�صول اىل م�ستويات ابعد؟
 -بر�أي ��ي ،ال�سينم ��ا يف الع ��راق

مازالت يف ط ��ور الوالدة ،نعم ،مت
تقدمي �أعمال مهمة وو�صلت للعامل
لكن اجلميع م ��ازال يتعلم ويبحث
ع ��ن �أ�سلوب ��ه واجلي ��ل اجلدي ��د
�سيكون خمتلفا.
* ع ��ن م ��اذا يبح ��ث جيلك ��م
ال�سينمائي احلايل؟
 جيلن ��ا يبح ��ث ع ��ن احرتافي ��ة�أك�ث�ر بتنفي ��ذ العمل والب ��دء بفهم
مراحل �صن ��ع الفيل ��م ووظيفة كل
فري ��ق فالفو�ض ��ى م ��ا زال ��ت قائمة
ولك ��ن العمل على رغمه ��ا يعطيني
االم ��ل ،ولدين ��ا نهر م ��ن الق�ص�ص
املميزة املتعلق ��ة بهويتنا العراقية
وهذا �سيو�صلنا مل�ستويات �أف�ضل.
ق�ص�صن ��ا ودوافعن ��ا ال�شخ�صي ��ة
لروايتها عن طريق الأفالم.
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