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قائد �أمني �سابق متهم ب�ضرب المحتجين ونائب تتبر�أ منه ع�شيرته بعد "خيانة دولة القانون"

قوائم المتناف�سين في بابل :توريث كر�سي
البرلمان من الآباء �إلى الأبناء والأ�شقاء

 بغداد /تميم الح�سن

ا�ش ��قاء وابن ��اء ن ��واب و�ش ��يوخ
ع�شائر يتناف�س ��ون على  17مقعدا
خم�ص�ص ��ا ملحافظة باب ��ل ،جنوب
بغ ��داد ،بينهم قائ ��د ع�سكري متهم
ب�ضرب املحتجني.
وو�ص ��ل ع ��دد املر�شح�ي�ن يف
املحافظ ��ة اىل نح ��و  160مر�شحا،
بينهم اكرث م ��ن  10نواب حاليني،
ونائب حمافظ ورئي�س جمل�س.
و�شه ��دت خارط ��ة التناف� ��س يف
باب ��ل تنق�ل�ات لن ��واب اىل خ ��ارج
املحافظة ،فيما ا�ستبدل مر�شحون
احزابهم ال�سابقة.
ومل تخ ��ل املحافظ ��ة م ��ن ا�سم ��اء
مر�شح�ي�ن مث�ي�رة للج ��دل ،مث ��ل
انته ��اء القطيع ��ة ب�ي�ن النائب ��ة
ال�سابقة حن ��ان الفتالوي ورئي�س
احلكومة ال�سابق نوري املالكي.
اح ��د املر�شح�ي�ن يف باب ��ل مت�ل��أ
اخباره عن "ال�سطو" و"االعتداء"
املواق ��ع االخباري ��ة ،حينم ��ا كان
نائب ��ا قب ��ل دورت�ي�ن والرت�ش ��ح
للثالثة.
النائب احمد حبيب اخلبط ،توجد
ر�سال ��ة من�سوب ��ة ل�شي ��خ ع�شريته
حي ��در نعمان العبا�سي ،يترب�أ فيها
من االخري ب�سبب "اخليانة".

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

الذكرى ال�سابعة لمجزرة
�سنجار :الإيزيديون يعانون
التهجير وعدم اال�ستقرار!
 ترجمة  /حامد �أحمد
يف الثال ��ث من �شه ��ر �آب � ،2014شن تنظيم
داع� ��ش الإرهابي هجوما مميتا على منطقة
�سنج ��ار و�أهاليها م ��ن االيزيديني .جمتاحا
مدين ��ة �سنجار وما حوله ��ا من قرى مرتكبا
ا�شن ��ع اجلرائم بح ��ق �سكانه ��ا املدنيني من
االيزيدي�ي�ن �صنفتها الأمم املتحدة على انها
جرمية �إبادة جماعية.
حي ��ث نفذ م�سلح ��و التنظيم يف ه ��ذا اليوم
امل�ش�ؤوم من �شه ��ر �آب عمليات قتل جماعي
لرجال ون�ساء من كب ��ار ال�سن مع اختطاف

�آالف من ن�ساء وفتيات واقتيادهن ا�سريات
ا�ستعباد جن�سي يتم بيعهن ما بني م�سلحي
التنظيم حيث ما تزال املئات منهن يف عداد
املفقودات حلد الآن.
وعلى الرغم من حترير مدينتهم وما حولها
م ��ن قب�ض ��ة تنظيم داع� ��ش يف �أواخ ��ر عام
 2015م ��ا يزال هناك الآالف منهم يعي�شون
حالة ن ��زوح يف خميم ��ات �إقلي ��م كرد�ستان
وتقدر ن�سبتهم بحدود  % 30من النازحني
املتواجدي ��ن يف املخيم ��ات البال ��غ عدده ��م
 665,000نازح.
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العراق :حين ت�ضيق الحياة
وي�صبح االنتحار ظاهرة
 متابعة  /المدى

حمالت بغداد ال�شعبية تعاين الإهمال واالندثار ..عد�سة :حممود ر�ؤوف
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وزارة ال�صحة :النظام ال�صحي �أ�صبح مهدد ًا بعد ارتفاع �أعداد الإ�صابات
بغداد  /المدى
�أك ��دت رب ��ى ف�ل�اح ح�س ��ن ،ع�ض ��و الفري ��ق الطب ��ي
الإعالمي لوزارة ال�صحة� ،أم�س ،ان النظام ال�صحي
العراق ��ي �أ�صبح مهدد ًا بعد ارتف ��اع �أعداد الإ�صابات
بفايرو� ��س كورونا ،فيما دعت اجلمي ��ع �إىل االلتزام
بالإج ��راءات الوقائي ��ة والت�سجي ��ل عل ��ى املن�ص ��ات
االلكرتونية لتلقي اللقاح.

وذك ��رت ال ��وزارة يف بي ��ان" ،ن�سج ��ل الي ��وم زيادة
ب�أعداد الوفيات وه ��ذا الرتاجع الب�سيط بالإ�صابات
حي ��ث ان ��ه م ��ازال يف تزاي ��د و ال ن�ستند علي ��ه الننا
مازلنا يف مرحلة اخلطر مل نتعداها الو�ضع الوبائي
خط�ي�ر والنظ ��ام ال�صحي ا�صبح مه ��ددا باخلطر يف
حال ا�ستمرار عدم االلتزام بالإجراءات الوقائية".
وا�ضاف ��ت ف�ل�اح "حي ��ث ا�صبح لب� ��س الكمام ��ة �شبه
مع ��دوم يف ال�ش ��ارع العراق ��ي والتجمع ��ات الكبرية

واملنا�سبات وعدم االكرتاث بالتعليمات واالجراءات
الوقائية على الرغم من حتذيرات وزارة ال�صحة يف
جمي ��ع بياناتها على مدى خط ��ورة الو�ضع الوبائي
وامت�ل�اء امل�ست�شفيات باحل ��االت احلرجة وال�شديدة
وا�ستمرار ع ��دم االلت ��زام والزيادة الكب�ي�رة باعداد
اال�صاب ��ات وبت�ضاع ��ف ممك ��ن ان يف ��وق الق ��دره
اال�ستيعابي ��ة للم�ؤ�س�سات ال�صحي ��ة وانهاك الكوادر
الطبية وال�صحية".

وا�شارت اىل انه "من املمكن ان تتعر�ض البالد ملوجة
اخ ��رى رابعة كما حدث يف بع� ��ض بلدان العامل التي
بالفع ��ل دخلت مبوج ��ة رابعة اخطر م ��ن �سابقتها"،
داعي ��ة اىل "تعاون اجلميع يف االلتزام باالجراءات
الوقائي ��ة والت�سجيل على املن�صات االلكرتونية وان
تعذر ذلك فمراجعة اق ��رب منفذ تلقيحي لغر�ض اخذ
اللقاح حيث ان اللقاحات متوفرة وبكميات كافية يف
املنافذ التلقيحية يف بغداد وجميع املحافظات".

مخت�صون :تعافي �أ�سعار النفط و�إقرار الموازنة مبرران لإعادة النظر
ب�سعر �صرف الدوالر
 بغداد /ح�سين حاتم
ي�ستبع ��د خمت�صون يف ال�ش� ��أن االقت�صادي،
انهي ��ار االقت�صاد العراقي وو�صوله ملا و�صل
الي ��ه لبنان وغ�ي�ره من البل ��دان ،م�ؤكدين �أن
الع ��راق ميتل ��ك احتياطيات عالي ��ة يف البنك
املرك ��زي العراق ��ي ت�ساع ��ده عل ��ى ال�سيطرة
االقت�صادية واال�ستقرار.
فيما دعوا اىل اعادة النظر يف تخفي�ض �سعر

الدين ��ار العراق ��ي مقابل ال ��دوالر بعد تعايف
ا�سع ��ار النفط واق ��رار املوازن ��ة املالية للعام
احل ��ايل ،مطالبني بتفعيل القطاعني الزراعي
وال�صناعي للنهو�ض باالقت�صاد العراقي.
ويق ��ول املخت� ��ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي
�صف ��وان ق�ص ��ي يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن
"العراق ميتلك موارد مالية قوية وخمتلفة،
وم ��ن امل�ستحيل ان ي�ص ��ل اىل ما و�صل اليه
لبنان م ��ن انهيار اقت�صادي" ،م�شريا اىل �أن

"الع ��راق ميتلك احتياطي ��ات عالية تقرتب
م ��ن  60ملي ��ار دوالر يف البن ��ك املرك ��زي
العراقي".
وي�ضي ��ف ق�صي� ،أن "عالق ��ات العراق جيدة
م ��ع العديد م ��ن دول العامل وه ��ذه العالقات
ت�ساعد يف انتعا�ش االقت�صاد".
وي�شري املخت� ��ص بال�ش� ��أن االقت�صادي اىل،
ان "اتفاق اوبك بل�س مع الدول خارج اوبك
م�ستم ��ر وهناك �سيط ��رة عل ��ى اال�سعار وال

توجد م�ؤ�شرات على ف�شل االتفاق".
وي ��رى ق�ص ��ي ،ان "ا�سعار النف ��ط �ست�ستقر
مبع ��دل  80-70دوالرا خ�ل�ال اال�شه ��ر
املتبقية من العام" ،م�ستبعدا "انهيار ا�سعار
النفط".
ويلف ��ت اىل ،ان "الو�ض ��ع النفط ��ي م�سيطر
علي ��ه والع ��راق ميتل ��ك احتياطي ��ات م ��ن
العمالت االجنبية".
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عن ��د التا�سع ��ة �صباح� � ًا ،و�ضع �أحم ��د جبار
قدم� � ُه اليمن ��ى داخ ��ل �سيارت ��ه ،فيم ��ا كانت
الي�س ��رى متم�س ّكة بالأر�ض� .شع ��ر ب�أ ّنها لن
تلتحق ب ��الأوىل ،وه ��و ين ��وي الذهاب اىل
عمله كما اعتاد كل يوم ،فج�أة يطرق زجاجة
ب ��اب �سيارت ��ه طفل ج ��اره ،طالب� � ًا امل�ساعدة
الفورية لإنقاذ �شقيقته الكربى هدى �سلمان
( 17عام� � ًا)" :عمو الله يخليك اختي حركت
(�أحرق ��ت) نف�سه ��ا داخ ��ل احلم ��ام ،احلكه ��ا
(احلقه ��ا) الل ��ه يخليك" ،توج ��ه م�سرع ًا �إىل
دار الطفل ليجد بنت اجلريان "كتلة ملتهبة
من النريان التي كانت تلتهم ج�سدها".
مل ميتل ��ك جبار خي ��ار ًا �سوى �أن مي ّزق ثوب
جارت ��ه هدى التي حتوّ ل ��ت اىل كتلة ملتهبة
م ��ن الن�ي�ران داخ ��ل حم ��ام بيته ��ا ال ��ذي ال
تتج ��اوز م�ساحت ��ه  100مرت مرب ��ع يف �أحد
الأحي ��اء ال�شعبي ��ة م ��ن حمافظ ��ة نين ��وى،
ليطل ��ب بعده ��ا ب�صوت ��ه الع ��ايل املخنوق:
"انط ��وين بطاني ��ة ،جيب ��ويل بطاني ��ة
ب�سرعة".
عنده ��ا مل ي ُكن �أمام ال�ش ��اب املو�ص ّلي �سوى
خي � ٍ�ار واح ��د وهو �أن مي� � ّزق ث ��وب جارته،
ويطرحها �أر�ض� � ًا ،وثم يل ّفه ��ا بـ"البطانية"،
لينقله ��ا اىل امل�شف ��ى ب�سي ��ارة والده ��ا .بعد
ذل ��ك ،علم ج ّب ��ار ان طريقة انق ��اذه جلارته،

ق ّلل ��ت من ن�سبة االح�ت�راق يف ج�سدها التي
مل تتج ��اوز الـ ،%40وعاد ًة يف هكذا حاالت
تتج ��اوز ن�سبة االحرتاق �أكرث من  %90يف
ح ��ال كان االحرتاق ع ��ن طريق �سكب النفط
على اجل�سم.
ُ
على عك�س هدى التي كتبت لها حياة جديدة
بع ��د حماولته ��ا االنتح ��ار ب�سب ��ب اجبارها
عل ��ى ال� � ّزواج م ��ن �أح ��د �أقربائها م ��ع تركها
مقاع ��د الدرا�س ��ة ،فق ��د �سجّ ل الع ��راق 122
حالة انتحار با�ستخدام احلرق بالنار خالل
عام  2020من جمموع  644حماولة انتحار
�سجل ��ت يف عموم البالد ،ومن هذا املجموع
بلغ ��ت �أعداد الذك ��ور  ،368والإن ��اث ،276
لتت�صدر العا�صمة بغداد املحافظات الأخرى
ب�أعلى املعدالت ،حيث بلغت  139حالة تلتها
حمافظة الب�صرة  86حالة وحمافظة ذي قار
 80حالة وحمافظة نينوى  69حالة.
تع� �دّدت و�سائ ��ل وط ��رق االنتح ��ار� ،إال �أن
�أبرزه ��ا اط�ل�اق الن ��ار م ��ن �أ�سلح ��ة قريب ��ة
وه ��ي  159حال ��ة ،و 319حال ��ة بوا�سط ��ة
ال�شن ��ق با�ستخ ��دام احلب ��ال ،و 6ح ��االت
متثل ��ت بال�سقوط من �أماك ��ن مرتفعة ،و 20
حال ��ة با�ستخ ��دام املواد ال�سا ّم ��ة اخلطرة و
 3ح ��االت متثل ��ت بقطع الوري ��د و  8حاالت
عن طريق الغرق و  2حالة بوا�سطة ال�صعق
بالكهرباء.
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رعد العراقي يكتب:

ع�����������ص�����ا �أدف�����������وك�����������ات!
د .فالح الحمـراني يكتب:

مو�سكو والتطورات ب�شان االن�سحاب االمريكي من العراق

طالب عبد العزيز يكتب:

رح���ل���ة ي��ا���س��ي��ن غ���ال���ب ال��م��غ��ل��ق��ة

5
6
6

�����س����وء ال��ت��ن��ظ��ي��م ب���م���راك���ز ل���ق���اح���ات ك�����ورون�����ا ي���ث���ي���ر ح��ف��ي��ظ��ة ال��م��واط��ن��ي��ن
 بغداد /المدى
بع ��د مراجعت ��ه مرك ��ز التلقي ��ح القريب على
منزله لأكرث من مرة ،خرج حممد تقي حامال
بطاقة اللقاح وابت�سامة وا�ضحة على وجهه
م ��ن خل ��ف الكمام ��ة قائ�ل�ا "و�أخ�ي�را اخذت
ح�صتي من اللقاح".
تقي الذي اقبل على التقدمي لأخذ اللقاح قبل
نح ��و �شه ��ر ،ح�صل على اللق ��اح بعد و�صول
ر�سال ��ة ع�ب�ر جه ��از الهات ��ف تخ�ب�ره مبوعد
اخ ��ذ اجلرعة الأوىل ،لكن ��ه عند ذهابه للمرة
الأوىل �أخ�ب�روه ب� ��أن اال�ستم ��ارات الورقية
نفدت وعليه ان ي�أتي يف اليوم التايل.
ويق ��ول يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)" ،قدم ��ت على
اللقاح عرب املن�صة اخلا�صة بوزارة ال�صحة
ورغ ��م انتظ ��اري نحو �شه ��را فوجئ ��ت عند

دخ ��ويل املرك ��ز ال�صح ��ي بق ��ول املوظ ��ف ورغ ��م الإعالن عن فتح مناف ��ذ التلقيح حتى ب ��دوره ،يق ��ول املواط ��ن عل ��ي �ص�ل�اح يف
امل�س� ��ؤول ع ��ن اال�ستم ��ارات الورقي ��ة ب�أنها الثامنة م�ساء بعد ان كانت للواحدة ظهرا اال حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "هن ��اك العدي ��د م ��ن
نفدت وعلي املجيء يف وقت �آخر".
ان ذلك مل يظهر �أي فرق حتى االن.
االج ��راءات الروتينية الت ��ي ال داعي لها يف
مناف ��ذ التطعي ��م ينبغي جتاوزه ��ا وت�سهيل
العملية ب�سبب االعداد الكبرية للمقبلني على
التطعي ��م ،اذ قد ت�ستغ ��رق � 4ساعات او �أكرث
م ��ا قد ي�سب ��ب نفورا م ��ن املواطنني يف حال
اال�ستمرار باتباعها".
�صالح ،يب�ي�ن �أن "االجراءات تتمثل ب�سحب
ا�ستمارة من قب ��ل امللقح متلأ فيها معلوماته
ومن ثم تدون من قبل �أحد العاملني يف املنفذ
لي�أت ��ي بعدها التلقيح ،تتبعه ��ا عملية ادخال
املعلوم ��ات الكرتوني ��ا التي ت�ستغ ��رق وقتا
طويال ب�سبب الزخم وقلة مدخلي البيانات،
واخريا يجري ت�سليم كارت التطعيم".
وتداول ��ت مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي

يف الأي ��ام املا�ضي ��ة م�شاه ��د توث ��ق الزحام
احلا�صل على منافذ التلقيح وح�صول بع�ض
االرب ��اك يف التطعيم نتيج ��ة الزخم الذي مل
ت�ألفه املنافذ منذ انطالق عملها.
باملقاب ��ل� ،ش ��كا مواطن ��ون م ��ن ع ��دم توف ��ر
جمي ��ع اللقاح ��ات يف املراك ��ز القريب ��ة منهم
واقت�صارها على نوع واحد فقط.
م ��ن جهته ��ا ،تب�ي�ن الأ�ست ��اذة اجلامعي ��ة
واملخت�ص ��ة يف عل ��م املناع ��ة واالحي ��اء
املجهرية رغد ال�سهي ��ل يف حديث لـ(املدى)،
�أن "الو�ضع ال�صحي يف العراق جدا مرتبك
ولي� ��س هن ��اك �أي الت ��زام حقيق ��ي م ��ن قب ��ل
املواطن" ،الفتة اىل ان "املواطن �أ�صبح غري
مكرتث لفايرو� ��س كورونا ويعامله على انه
غري موجود".
وت�ضي ��ف ال�سهي ��ل� ،أن "التق�صري ال يقت�صر

عل ��ى املواط ��ن فق ��ط ب ��ل ان هن ��اك تق�صريا
م ��ن قب ��ل الطرف�ي�ن (احلكوم ��ة واملواط ��ن)
م ��ن ناحية �س ��وء التنظيم يف مراك ��ز اللقاح
وعدم الت�شديد يف فر� ��ض �إجراءات التباعد
وغريها من الإجراءات ال�صحية".
وت ��رى املخت�صة يف عل ��م املناع ��ة واالحياء
املجهري ��ة ،ان ��ه "م ��ن املفرت� ��ض ان ت�س ��ري
عملي ��ة التطعي ��م يف قاع ��ات كب�ي�رة تت�س ��ع
للأع ��داد ال�ضخم ��ة م ��ن املواطن�ي�ن املقبل�ي�ن
على اللق ��اح كالقاعات املتوف ��رة يف معر�ض
بغ ��داد وغريه ��ا من القاع ��ات الأخ ��رى لكي
جتري عملي ��ة التنظي ��م والتلقي ��ح ب�أريحية
وان�سيابية".
وتنوه ال�سهي ��ل اىل �أن "اخذ اللقاح ال مينع
م ��ن الإ�صاب ��ة وامن ��ا يخف ��ف م ��ن حدته ��ا"،
م�ؤكدة على "االلت ��زام بالإجراءات الوقائية

قب ��ل اللق ��اح وبع ��ده ،وارت ��داء كمامت�ي�ن"،
مبين ��ة ان "الدرا�سات اثبت ��ت فعالية ارتداء
كمامتني يف مواجهة جائحة".
ودع ��ت وزارة ال�صح ��ة اىل "تنظي ��م �أوقات
لق ��اح املواطن�ي�ن وعمل ج ��داول له ��م و�أن ال
يبقوا عليهم يف املراك ��ز ل�ساعات طويلة يف
ظ ��ل الكثافة الكبرية التي من املمكن ان تنقل
العدوى ويكون الو�ضع ا�شد خطورة".
يذكر �أن وزارة ال�صحة� ،أعلنت ام�س الأحد،
و�صول ال�شحنة الأكرب من لقاحات "فايزر"
امل�ضادة لفايرو�س كورونا.
وذك ��رت ال ��وزارة يف بي ��ان تلقت ��ه (امل ��دى)
�أن "ع ��دد اللقاح ��ات الت ��ي ا�ستلمه ��ا العراق
بل ��غ� 571 ،ألف جرع ��ة" ،مبينة �أن ��ه "�سيتم
توزيعه ��ا عل ��ى دوائ ��ر ال�صح ��ة يف بغ ��داد
وعموم املحافظات".
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قائد �أمني �سابق متهم ب�ضرب املحتجني ونائب تترب�أ منه ع�شريته بعد "خيانة دولة القانون"

قوائم المتناف�سين في بابل :توريث كر�سي البرلمان من الآباء �إلى الأبناء والأ�شقاء
ا�شقاء وابناء نواب و�شيوخ ع�شائر يتناف�سون على  17مقعدا خم�ص�صا ملحافظة بابل ،جنوب بغداد ،بينهم قائد ع�سكري
متهم ب�ضرب املحتجني .وو�صل عدد املر�شحني يف املحافظة اىل نحو  160مر�شحا ،بينهم اكرث من  10نواب حاليني،
ونائب حمافظ ورئي�س جمل�س .و�شهدت خارطة التناف�س يف بابل تنقالت لنواب اىل خارج املحافظة ،فيما ا�ستبدل
مر�شحون احزابهم ال�سابقة.
 بغداد /متيم احل�سن

ترك العب ��ادي والذهاب مع الفيا�ض يف
حتالف "العقد الوطني".
لذلك غادر امني عام احلزب النائب ر�شيد
العزاوي والنائبة مها اجلنابي حتالف
الن�ص ��ر اىل "العقد" ،وقرر النائب فالح
الرا�ضي البقاء مع العبادي.

ومل تخل املحافظة من ا�سماء مر�شحني
مث�ي�رة للج ��دل ،مث ��ل انته ��اء القطيع ��ة
ب�ي�ن النائب ��ة ال�سابقة حن ��ان الفتالوي
ورئي� ��س احلكوم ��ة ال�ساب ��ق ن ��وري
املالك ��ي .اح ��د املر�شح�ي�ن يف بابل متلأ
اخب ��اره ع ��ن "ال�سط ��و" و"االعت ��داء"
املواقع االخبارية ،حينما كان نائبا قبل
دورتني والرت�شح للثالثة.
ع�شرية تترب�أ من نائب
النائ ��ب احم ��د حبي ��ب اخلب ��ط ،توج ��د
ر�سال ��ة من�سوبة ل�شي ��خ ع�شريته حيدر
نعم ��ان العبا�سي ،يترب�أ فيها من االخري
ب�سب ��ب "اخليان ��ة" .العبا�سي يقول يف
ر�سال ��ة ن�ش ��رت يف  ،2014ان النائ ��ب
اخلب ��ط "خان الأمانة وانقلب �ضد دولة
القانون وان�ضم للمجل�س االعلى".
ووف ��ق ذل ��ك يعل ��ن �شي ��خ الع�ش�ي�رة
الرباءة م ��ن النائب ال�ساب ��ق "املتقلب"
بح�س ��ب الو�ص ��ف ال ��ذي ج ��اء يف
الر�سال ��ة املن�ش ��ورة .ويف الع ��ام نف�سه
ن�ش ��رت وكال ��ة "براث ��ا" وه ��ي معروفة
بانه ��ا قريبة من املجل� ��س االعلى ،الذي
يفرت� ��ض ان النائب اخلب ��ط انتقل اليها
من "دولة القانون" ،خربا عن "اعتداء"
االخ�ي�ر على �سيط ��رة امنية .اخلرب اكد
ان النائب ال�سابق حني كان مر�شحا يف
انتخاب ��ات " ،2014اعت ��دى على رجال
االمن قرب مرك ��ز �سب�أ وبريوت بناحية
بن ��ي م�سل ��م /الكف ��ل بع ��د ان �أوقف ��وا
�سيارت ��ه الغرا� ��ض التفتي� ��ش" .وا�شار
اخل�ب�ر اىل ان اخلب ��ط "تلف ��ظ بالف ��اظ
جارح ��ة �ض ��د عنا�ص ��ر االم ��ن و�ض ��رب
�أحده ��م ،كم ��ا هددهم باالنتق ��ام" .ويف
فرتة اال�ستع ��دادات النتخاب ��ات 2014
ن�ش ��رت وكاالت حملي ��ة� ،ص ��ورة م ��ن
اح ��دى بل ��دات بابل مينع فيه ��ا ال�سكان
دخ ��ول مر�ش ��ح �آخ ��ر اىل منطقتهم غري

احمد حبيب اخلبط.
وكت ��ب عل ��ى الالفتة الت ��ي و�ضعت عند
مدخل ناحية الكف ��ل التابعة لبابل "اىل
كاف ��ة املر�شح�ي�ن اىل جمل� ��س الن ��واب
يرج ��ى عدم الدخ ��ول اىل الناحية لأنها
حمجوزة للنائب احمد حبيب خبط".
النائب اخلبط هذه املرة تخلى عن دولة
القان ��ون واملجل�س االعل ��ى معا ،وجاء
ا�سمه �ضمن الرت�شيح ��ات الفردية ،كما
ر�ش ��ح اىل جانب ��ه يف نف� ��س املحافظ ��ة
�شقيقه ابراهيم اخلبط.
االبن بدل الأب!
ام ��ا ا�سكن ��در وتوت وه ��و اول حمافظ
لباب ��ل بعد  2003ونائ ��ب يف الدورتني

الثاني ��ة والثالثة يف الربمل ��ان ،فقد غاب
عن االنتخابات هذه املرة.
ور�ش ��ح وت ��وت ب ��دال عن ��ه ابن ��ه يا�س ��ر
ا�سكن ��در عن كتلة الوفاء التابعة للنائب
واملكل ��ف ال�ساب ��ق بت�شكي ��ل احلكوم ��ة
بع ��د ا�ستقالة عادل عبد امله ��دي ،عدنان
الزريف.
ووت ��وت ال ��ذي كان نائب ��ا ع ��ن دول ��ة
القان ��ون ،ف�ش ��ل يف انتخاب ��ات 2018
باحل�ص ��ول على مقعد بع ��د تر�شحه عن
حتال ��ف الفتح بزعامة ه ��ادي العامري،
رغ ��م ح�صول ��ه عل ��ى اك�ث�ر م ��ن � 8آالف
�صوت.
وق�سم ��ت باب ��ل بح�س ��ب قان ��ون
االنتخاب ��ات اجلدي ��د القائم عل ��ى تعدد

الدوائ ��ر ،اىل  4دوائ ��ر ،خ�ص�ص ��ت 4
مقاع ��د للدوائ ��ر الث�ل�اث االوىل ،و5
مقاعد لالخرية.
وو�ص ��ل ع ��دد املر�شح�ي�ن الكل ��ي يف
املحافظ ��ة اىل  157مر�شح� � ًا ،بينه ��م
 39ام ��ر�أة ،مقارن ��ة ب� �ـ 334مر�شح ًا يف
االنتخابات املا�ضية.
وتناف�س  40مر�شحا يف كل من الدائرة
االوىل والثاني ��ة ،و 39مر�شح� � ًا يف
الثالثة ،فيما ر�شح  38يف الرابعة وهي
ت�ضم مناطق �شمايل بابل.
مو�سم االنتقاالت
بح�سب خارطة املر�شحني ،فان  12نائب ًا
من ا�صل  17يف الربملان احلايل ،عادوا

اىل التناف� ��س ،فيم ��ا نقل النائ ��ب هيثم
اجلبوري تر�شيحه من بابل اىل بغداد.
وا�ستب ��دل حتال ��ف �سائرون ال ��ذي قرر
مقاطع ��ة االنتخابات ،نوابه االربعة يف
الربملان با�ستثن ��اء �سالم ال�شمري الذي
يرت�ش ��ح ع ��ن "الكتلة ال�صدري ��ة" ،وهو
اال�س ��م اجلدي ��د للتي ��ار ال�ص ��دري الذي
يخو�ض فيه �سباق انتخابات .2021
وخ ��رج م ��ن التناف� ��س ع ��ن ال�صدري�ي�ن
رئي�س جلن ��ة االم ��ن يف الربملان حممد
ر�ض ��ا ،ا�ضاف ��ة اىل النائ ��ب علي غاوي،
والنائبة نور�س كامل.
ام ��ا حتالف الفتح وال ��ذي لديه  4نواب
عن بابل ،فقرر اع ��ادة كل مر�شحيه اىل
التناف� ��س ،على الرغم م ��ن النائبة منال

الكتلة البنف�سجية تعود �إىل
املالكي
ويف مو�س ��م االنتق ��االت ،خ�سر ائتالف
دول ��ة القان ��ون نائب�ي�ن ،حي ��ث انتق ��ل
النائ ��ب وحمافظ باب ��ل ال�سابق �صادق
مدل ��ول اىل حتال ��ف ق ��وى الدولة الذي
يق ��وده عم ��ار احلكي ��م ويتحال ��ف معه
العب ��ادي ،ومن�ص ��ور البعيج ��ي اىل
الفتح.
باملقابل حاف ��ظ النائبان �س ��امل طحيمر
وح�سن فدعم على والئهما لتيار احلكمة
يف انتخاب ��ات  ،2021فيم ��ا مل تر�ش ��ح
النائبة عن الكتلة لبنى رحيم.
اي�ض ��ا تظه ��ر يف قوائ ��م املتناف�س�ي�ن
النائبة ال�سابقة حن ��ان الفتالوي و هي
رئي�سة حركة ارادة (املعروفة ب�شعارها
البنف�سج ��ي) .الفت�ل�اوي غ ��ادرت ه ��ذه
امل ��رة حتالفه ��ا احلدي ��ث م ��ع العبادي،
وق ��ررت خو�ض االنتخاب ��ات مع كتلتها
ال�سابق ��ة والت ��ي ان�شقت عنه ��ا قبل عدة
�سن ��وات دول ��ة القان ��ون .ويتناف�س يف
باب ��ل رع ��د اجلب ��وري ،وه ��و رئي� ��س
جمل� ��س املحافظ ��ة ال�ساب ��ق ،ع ��ن كتلة
هيث ��م اجلب ��وري (كف ��اءات) ،باال�ضافة
اىل و�س ��ام ا�صالن وه ��و نائب املحافظ
�ضمن الرت�شيح ��ات الفردية ،اىل جانب
ثائ ��ر كت ��اب وهو اب ��رز �شي ��وخ ع�شائر
اجلبور يف بابل لكن عن دولة القانون.
كم ��ا ق ��رر رئي� ��س ال�شرط ��ة ال�سابق يف
بابل عل ��ي كوة الرت�شح �ضم ��ن القوائم
الفردي ��ة ،بعد اقالته الع ��ام املا�ضي بعد
عمليات عن ��ف حدثت �ضد املحتجني يف
املحافظة.

امل�سلم ��اوي ذهبت �ص ��وب الرت�شيحات
الفردي ��ة ،لك ��ن ح�سب مراقب�ي�ن ان هذه
االنتقاالت "تكتي ��ك جديد" داخل الكتل
واليعني ان�شقاق ًا.
وق ��رر كل م ��ن الن ��واب ثام ��ر ذيب ��ان،
وعدنان فيح ��ان التابعني لع�صائب اهل
احل ��ق ،وح�سن �شاكر (قيادي �سابق يف
احد الف�صائل) الرت�شح عن "الفتح".
ام ��ا حتال ��ف الن�ص ��ر بزعام ��ة رئي� ��س
احلكوم ��ة ال�ساب ��ق حي ��در العب ��ادي،
فان اث ��ار ان�شقاق رئي� ��س هيئة احل�شد
فال ��ح الفيا�ض يف  2018ع ��ن التحالف
مازال ��ت وا�ضح ��ة .فق ��د ق ��رر مر�شحو
احل ��زب اال�سالمي (اعلن ع ��ن م�شاركته
يف انتخاب ��ات  2018با�سمه ال�صريح)

ال������ع������راق :ح���ي���ن ت�����ض��ي��ق ال����ح����ي����اة وي�������ص���ب���ح االن����ت����ح����ار ظ���اه���رة
ّ
ُ
متم�سكة بالأر�ض.
قدمه اليمنى داخل �سيارته ،فيما كان��ت الي�سرى
عن��د التا�سعة �صباح ًا ،و�ضع �أحمد جب��ار
�شعر ب�أ ّنها لن تلتحق بالأوىل ،وهو ينوي الذهاب اىل عمله كما اعتاد كل يوم ،فج�أة يطرق زجاجة باب �سيارته
طف��ل جاره ،طالب�� ًا امل�ساعدة الفورية لإنقاذ �شقيقته الكربى هدى �سلم��ان ( 17عام ًا)" :عمو اهلل يخليك اختي
حركت (�أحرقت) نف�سها داخل احلمام ،احلكها (احلقها) اهلل يخليك" ،توجه م�سرع ًا �إىل دار الطفل ليجد بنت
اجلريان "كتلة ملتهبة من النريان التي كانت تلتهم ج�سدها".
 متابعة  /املدى
مل ميتل ��ك جب ��ار خي ��ار ًا �س ��وى �أن مي ّزق
ثوب جارته ه ��دى التي حتوّ لت اىل كتلة
ملتهب ��ة م ��ن الن�ي�ران داخل حم ��ام بيتها
الذي ال تتجاوز م�ساحته  100مرت مربع
يف �أح ��د الأحياء ال�ش ��عبية م ��ن حمافظة
نين ��وى ،ليطل ��ب بعدها ب�صوت ��ه العايل
املخن ��وق" :انط ��وين بطاني ��ة ،جيبويل
بطانية ب�سرعة".
عندها مل ي ُكن �أمام ال�شاب املو�ص ّلي �سوى
�ار واحد وهو �أن مي� � ّزق ثوب جارته،
خي � ٍ
ويطرحها �أر�ض ًا ،وثم يل ّفها بـ"البطانية"،
لينقلها اىل امل�شف ��ى ب�سيارة والدها .بعد
ذل ��ك ،علم جبّار ان طريقة انقاذه جلارته،
ق ّلل ��ت م ��ن ن�سب ��ة االح�ت�راق يف ج�سدها
الت ��ي مل تتجاوز الـ ،%40وعاد ًة يف هكذا
ح ��االت تتجاوز ن�سبة االحرتاق �أكرث من
 %90يف ح ��ال كان االح�ت�راق عن طريق
�سكب النفط على اجل�سم.
عل ��ى عك�س ه ��دى الت ��ي ُكتبت له ��ا حياة
جدي ��دة بع ��د حماولتها االنتح ��ار ب�سبب
اجبارها على ال ّزواج من �أحد �أقربائها مع
�سجل العراق
تركها مقاع ��د الدرا�سة ،فقد ّ
 122حال ��ة انتح ��ار با�ستخ ��دام احل ��رق
بالنار خالل عام  2020من جمموع 644
حماول ��ة انتحار �سجلت يف عموم البالد،
وم ��ن هذا املجم ��وع بلغت �أع ��داد الذكور
 ،368والإن ��اث  ،276لتت�ص ��در العا�صمة
بغ ��داد املحافظ ��ات الأخ ��رى ب�أعل ��ى

املع ��دالت ،حيث بلغ ��ت  139حال ��ة تلتها
حمافظة الب�صرة  86حالة وحمافظة ذي
قار  80حالة وحمافظة نينوى  69حالة.
تعدّدت و�سائ ��ل وطرق االنتح ��ار� ،إال �أن
�أبرزه ��ا اط�ل�اق الن ��ار من �أ�سلح ��ة قريبة
وه ��ي  159حالة ،و 319حال ��ة بوا�سطة
ال�شن ��ق با�ستخ ��دام احلب ��ال ،و 6حاالت

متثل ��ت بال�سق ��وط م ��ن �أماك ��ن مرتفع ��ة،
و  20حال ��ة با�ستخ ��دام امل ��واد ال�سا ّم ��ة
اخلط ��رة و  3حاالت متثلت بقطع الوريد
و  8حاالت ع ��ن الطريق الغرق و  2حالة
بوا�سطة ال�صعق بالكهرباء.
يف الن�صف الأول من العام  2021وثقت
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حماول ��ة انتح ��ار يف الب�ل�اد ،بينه ��ا 47
م ��ن الذك ��ور و 27م ��ن الإن ��اث ،و 13من
الأح ��داث القا�صري ��ن .و�سجلت حمافظة
ذي قار �أعلى معدالت االنتحار بـ 19حالة
تلتها بغداد بـ 18حالة.
ب�أ�سل ��وب مُغاي ��ر ع ��ن طريق ��ة حماول ��ة
انتح ��ار هدى ،ت ��داول ن�شط ��اء وو�سائل
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�إع�ل�ام عراقي ��ة يف �شه ��ر �شب ��اط املا�ضي
مقطع فيدي ��و يظهر فت ��اة عراقية حتاول
االنتح ��ار برم ��ي نف�سه ��ا من ف ��وق �سطح
منزله ��ا ،يف حي البياع جنوبي العا�صمة
بغ ��داد ،ومتك ��ن �أح ��د �أف ��راد ال�شرطة من
�إنقاذها يف اللحظة الأخرية.
وظهرت الفت ��اة على �شرف ��ة �سطح املنزل
وهي تهدد ب�إلق ��اء نف�سها ،يف حني حاول
ال�شرط ��ي االق�ت�راب منه ��ا ،بالتزامن مع
منا�شدات من عنا�صر �شرطة �آخرين �أمام
املنزل ،يف حماولة لإقناع الفتاة بالعدول
عن االنتحار.
م ��ن دون �أيّ اخت�ل�اف ع ��ن ال�سن ��وات
ال�سابقة ،ت�ص� �دّرت الأ�سباب االجتماعية
والنف�سي ��ة واالقت�صادي ��ة قائم ��ة �أب ��رز
الدواف ��ع الت ��ي تدف ��ع بالعراقي�ي�ن �إىل
االنتح ��ار ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن عام ��ل الفق ��ر
وتداعي ��ات احلروب الت ��ي �شهدتها البالد
خالل العق ��ود الأربعة الأخ�ي�رة وما نتج
عنها م ��ن واق ��ع مرير وتده ��ور كبري يف
حق ��وق الإن�س ��ان وغي ��اب �أب ��رز و�أب�سط
مقوّ مات احلياة.
من زاوي ��ة علم النف�س واالجتماع ،قراءة
واق ��ع العراق ت�ؤكد �أ ّن ��ه مل يعد ميتلك �أي
معن ��ى ملفه ��وم "الدّولة" ،فه ��ي غائبة فيه
متام ًا ،بالإ�ضاف ��ة �إىل �أن احلياة اليومية
�كل اعتباط ��ي وع�شوائي
في ��ه ت�س�ي ُ�ر ب�ش � ٍ
على خمتلف املج ��االت ،ويوم ًا بعد �آخر،
يزده ��ر في ��ه الب�ؤ� ��س والف�س ��اد وال�سرقة
من �أعلى ه ��رم ال�سلط ��ة �إىل �أدنى مواقع
امل�س�ؤولي ��ة ،عل ��ى ح�ساب رفاهي ��ة الفرد،
وحق ��وق الإن�س ��ان ،وه ��ذا بح ��د ذات ��ه،
"يزيد من دوافع االنتحار وينهي الأمل
بالغد" ،كما يقول الباحث يف علم النف�س
والإجتماع عالء ال�صفار.
ه ��ذا الإحب ��اط الع ��ام املُ�ل�ازم للعراقي�ي�ن
من ��ذ عق ��ود ه ��و م ��ا يدف ��ع بع�ضه ��م اىل
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اتخاذ الق ��رار الأ�صعب يف حياة الإن�سان
واملتمثل ب�إنهاء حياته ،حني ال يجد الفرد
لنف�س ��ه ف�سحة من الأم ��ل لتحقيق �أهدافه
وتط ّلعات ��ه ومنه ��ا اال�ستمت ��اع باحلي ��اة،
وي�ص ��ل لقناع ��ة ب� ��أن �سعادت ��ه تكم � ُ�ن يف
الرحي ��ل ع ��ن ه ��ذا الع ��امل ،ظ ّن� � ًا من ��ه ان
ال ّذه ��اب �إىل ع ��ا ٍمل �آخر �سيح ّق ��ق له �شيئ ًا
م ��ن االرتياح النف�س ��ي وال�سعادة الغائبة
الت ��ي يبح ��ث عنه ��ا ،ويح ��اول التخ ّل�ص
م ��ن العالق ��ات االجتماعي ��ة الهدّام ��ة
واملد ّم ��رة ،وال يُري ��د �أن يواج ��ه ف�س ��اد
املجتمع واال�ستم ��رار بدوره يف احلياة،
لأن جمي ��ع املعاي�ي�ر �سقط ��ت بالن�سبة له،
م ��ع تال�شي الأ�س�س والقي ��م الإجتماعية.
ال�صفار ي�صف ه ��ذه احلالة ب�أ ّنها الب�ؤ�س
بحد ذاته.
�سج ��ل الع ��راق  122حال ��ة انتح ��ار
ّ
با�ستخ ��دام احل ��رق بالن ��ار خ�ل�ال ع ��ام
 2020م ��ن جمموع  644حماولة انتحار
�سجلت يف عموم البالد
ما يلف ��ت انتباه الباحث العراقي يف هذه
"الظاهرة" هو ازدي ��اد حاالت االنتحار
ب�ي�ن الرج ��ال خ�ل�ال ال�سن ��وات املا�ضي ��ة
وحتدي ��د ًا يف  2020بع ��د �أن كان ��ت
مقت�ص ��رة على الن�س ��اء يف الغالب ،عازي ًا
�أ�سباب ذلك �إىل �شعور عارم لدى كثري من
الرجال بالإحباط املطلق.
ويف رده عل ��ى �س� �� ٍؤال حول م ��ا �إذا كانت
خلفية ال�شخ� ��ص الإجتماعي ��ة والثقافية
والنف�سية هي ما حت� �دّد طريقة و�أ�سلوب
االنتح ��ار �أو خلفي ��ات �أخ ��رى ،ي�ؤك ��د
ال�صف ��ار ان ال�شخ� ��ص املنتح ��ر يح� �دّد
م�سبق� � ًا الطريق ��ة ،معتم ��د ًا عل ��ى خلفيته
وخربته يف احلياة ،اعتقاد ًا منه �أنه يجد
راحة �أبديّة يف املوت.
يقت�ص ��ر دور اجله ��ات احلكومي ��ة،
التنفيذي ��ة والت�شريعي ��ة ،عل ��ى �إ�ص ��دار

�سكرتري التحرير الفني
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البيان ��ات ،والتحذي ��ر �أحيان ًا م ��ن ازدياد
الظواه ��ر الإجتماعي ��ة ال�سلبي ��ة يف
املجتم ��ع العراق ��ي .وتعليق� � ًا من ��ه عل ��ى
ازدي ��اد ه ��ذه الظاه ��رةُ ،يح ��ذر النائ ��ب
العراق ��ي حمم ��د �شي ��اع ال�س ��وداين م ��ن
تزاي ��د حاالت االنتح ��ار�" :سلوك انتحار
الأف ��راد ازداد يف املجتم ��ع م ��ن دون �أن
نلم� ��س �أي حت ��رك جدي ال م ��ن احلكومة
وال م ��ن قب ��ل منظم ��ات املجتم ��ع املدين،
�إمنا نق ��ر�أ �أخبار ًا خجولة هن ��ا وهناك"،
م�ؤك ��دا "�ض ��رورة ت�سلي ��ط ال�ض ��وء على
هذه الظاهرة التي تهدد ال�سلم املجتمعي
عرب بحث �أ�سبابها ومعاجلتها جذريا".
تنتق ��د الكاتب ��ة وال�صحفية هن ��اء ريا�ض
غي ��اب جه ��ود جمابه ��ة تل ��ك الظاه ��رة :
"امل�ش ��اكل الت ��ي نحن ب�صدده ��ا بحاجة
جله ��ود حثيث ��ة وحقيقي ��ة وحت� � ّركات
ميداني ��ة ولق ��اءات عل ��ى �أر� ��ض الواق ��ع
م ��ع العوائل واملخت�ص�ي�ن وال�ضغط على
ال�سلطة لت�شري ��ع قوانني رادعة وب�سرعة
لت�شريع قان ��ون مناه�ضة العنف الأ�سري
وقوان�ي�ن حتم ��ي امل ��ر�أة م ��ن ذويه ��ا قبل
غريه ��م ،ا�ضافة لتوعيته ��ا لأن اجلهل �آفة
قاتلة".
ت ��رى ريا� ��ض �أن االبت ��زاز الإلك�ت�روين
للفتي ��ات ال ��ذي ب ��د�أ باال�ستفح ��ال خ�ل�ال
ال�سن ��وات الأخ�ي�رة ي�أت ��ي يف مقدم ��ة
الأ�سب ��اب والدواف ��ع التي تدف ��ع الفتيات
�إىل االنتحار ،يليه ��ا الو�ضع االقت�صادي
امل� ��أزوم خ�صو�ص� � ًا و�أن مالي�ي�ن م ��ن
العوائ ��ل تع ��اين م ��ن �آث ��ار البطال ��ة،
و�أت ��ى فايرو� ��س كورونا م ��ع متحوّ راته
اخلط�ي�رة لي�ضاع ��ف م ��ن تل ��ك الأزم ��ة،
ويرتاف ��ق كل ذلك مع عن ��ف �أ�سري يطال
امل ��ر�أة والأطف ��ال ،وهو م ��ا يدفع كثريات
�إىل ق ��رار �إنه ��اء حياته ��ن للتخل� ��ص م ��ن
الظلم.
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قالو �إن الو�ضع االقت�صادي
م�سيطر عليه والعراق ميتلك
احتياطيات عالية من العمالت
الأجنبية

خمت�صون :تعايف �أ�سعار النفط و�إقرار املوازنة مربران
لإعادة النظر ب�سعر �صرف الدوالر

 بغداد /ح�سين حاتم
ي�ستبع ��د مخت�ص ��ون ف ��ي ال�ش� ��أن
االقت�صادي ،انهي ��ار االقت�صاد العراقي
وو�صول ��ه لما و�صل الي ��ه لبنان وغيره
من البلدان ،م�ؤكدي ��ن �أن العراق يمتلك
احتياطي ��ات عالي ��ة في البن ��ك المركزي
العراق ��ي ت�ساع ��ده عل ��ى ال�سيط ��رة
االقت�صادية واال�ستقرار.
فيما دعوا الى اعادة النظر في تخفي�ض
�سعر الدينار العراقي مقابل الدوالر بعد
تعافي ا�سع ��ار النفط واق ��رار الموازنة
المالية للع ��ام الحالي ،مطالبين بتفعيل
القطاعي ��ن الزراع ��ي وال�صناع ��ي
للنهو�ض باالقت�صاد العراقي.
ويق ��ول المخت�ص بال�ش� ��أن االقت�صادي
�صف ��وان ق�صي ف ��ي حدي ��ث لـ(المدى)،
�إن "الع ��راق يمتل ��ك م ��وارد مالية قوية
ومختلف ��ة ،وم ��ن الم�ستحي ��ل ان ي�ص ��ل
ال ��ى م ��ا و�ص ��ل الي ��ه لبن ��ان م ��ن انهيار
اقت�ص ��ادي" ،م�شي ��را ال ��ى �أن "الع ��راق
يمتل ��ك احتياطي ��ات عالي ��ة تقت ��رب من
 60ملي ��ار دوالر ف ��ي البن ��ك المرك ��زي
العراقي".
وي�ضي ��ف ق�ص ��ي� ،أن "عالق ��ات العراق
جي ��دة م ��ع العدي ��د م ��ن دول العال ��م
وه ��ذه العالق ��ات ت�ساع ��د ف ��ي انتعا�ش
االقت�صاد".
وي�شي ��ر المخت�ص بال�ش� ��أن االقت�صادي
ال ��ى ،ان "اتف ��اق اوبك بل�س م ��ع الدول
خ ��ارج اوب ��ك م�ستم ��ر وهن ��اك �سيطرة
على اال�سعار وال توج ��د م�ؤ�شرات على
ف�شل االتفاق".
وي ��رى ق�ص ��ي ،ان "ا�سع ��ار النف ��ط
�ست�ستق ��ر بمع ��دل  80-70دوالر خ�ل�ال
اال�شه ��ر المتبقية من الع ��ام" ،م�ستبعدا
"انهيار ا�سعار النفط".
ويلفت الى ،ان "الو�ضع النفطي م�سيطر
علي ��ه والع ��راق يمتل ��ك احتياطيات من
العمالت االجنبية".

وي�أم ��ل المخت� ��ص بال�ش� ��أن االقت�صادي
ب� ��أن "يكون هناك ا�ستق ��رارا �سيا�سيا"،
م�شيرا ال ��ى �أن "اال�ستق ��رار ي�ساعد في
تحريك اال�ستثمار الدول ��ي" ،م�ؤكدا �أن
"الع ��راق يمتلك موارد غي ��ر م�ستثمرة
وبالتال ��ي يمك ��ن ان يحف ��ز قطاع ��ات
مختلف ��ة وه ��ذا ي�أخذن ��ا الى مع ��دل نمو
مت�سارع في االقت�صاد".
ب ��دوره ،يق ��ول المخت� ��ص بال�ش� ��أن

"حقوق الإن�سان" حتذر من
حاالت التعذيب يف ال�سجون
ومراكز التحقيق
 بغداد  /املدى
ح ��ذرت مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان يف الع ��راق ،من "ح ��االت التعذي ��ب يف ال�سجون
ومراكز التحقيق".
وقال ��ت املفو�ضية يف بيان تلق ��ت (املدى) ن�سخة منه" ،نعرب عن بال ��غ �أ�سفنا ،لتكرار
ح ��االت التعذي ��ب واالنتهاكات ال�ل�ا �إن�سانية يف مواقف االحتج ��از وال�سجون واثناء
التحقيق ��ات ،ومنه ��ا م ��ا هو م�ؤ�شر عل ��ى ح�صول حالت ��ي انتهاك ووف ��اة ملوقوفني يف
حمافظة الب�صرة".
املفو�ضية� ،أ�ضاف ��ت� ،أن "تكرار مثل هذه االنتهاكات ،يعطي انطباع ًا �سلبي ًا عن �سمعة
الع ��راق حملي� � ًا ودولي� � ًا ،ويخل ��ق حالة من القل ��ق لدى املنظم ��ات االن�ساني ��ة املعنية،
ب�ش�أن ا�ستم ��رار م�ؤ�شرات تزايد حاالت االنتهاك داخل مواقف االحتجاز ويف مراحل
التحقي ��ق االويل� ،إ�ضافة �إىل �أنه يقو�ض جهود العراق والتزاماته حمليا ودوليا ،مبا
يخ� ��ص اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ض ��روب املعاملة او العقوبة القا�سية او
الال ان�سانية ل�سنة ."1984
وتابع ��ت" ،وبالرغ ��م م ��ن كل اجله ��ود املبذول ��ة م ��ن اجلان ��ب احلكوم ��ي او م ��ن قبل
امل�ؤ�س�س ��ات واملنظم ��ات االن�سانية والقانوني ��ة ،يف جمال التوعي ��ة وتعزيز احلقوق
وع ��دم اللج ��وء للتعامل ال�ل�ا �إن�س ��اين بانت ��زاع االعرتاف ��ات واالعتماد عل ��ى الدالئل
واالثباتات اجلرمية بدال عن ذلك".
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن ��ه "يف الوقت الذي تبدي املفو�ضية العليا حلق ��وق الإن�سان قلقها من
م ��ا ورد ،ف�إنها تطالب اجلهات املعنية باتخاذ �إجراءات رادعة وحقيقية ملنع تكرار ذلك
وحما�سبة من يثبت ارتكابه".
ودع ��ت املفو�ضية "لت�شكيل جلنة حتقيقية ،ت�ضم ممثلني من اجلهات االمنية املخت�صة
باال�ضاف ��ة لوزارت ��ي الع ��دل وال�صح ��ة وجمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى ونقاب ��ة املحام�ي�ن
العراقي�ي�ن ،ويكون للمفو�ضي ��ة العليا حلقوق االن�سان دور مراق ��ب فيها ،للتحقق من
هذه االنتهاكات".
و�أك ��دت �أنه ��ا" ،بدوره ��ا �ستوا�ص ��ل مفو�ضي ��ة حقوق االن�س ��ان يف الع ��راق ،ر�صدها
ومتابعتها لأو�ضاع ال�سجون ومواقف االحتجاز وتر�سل فرقها الر�صدية حيثما دعت
احلاجة".
وحثت املفو�ضية اجلهات كافة ،الختيار املحققني الكفوئني والنزيهني ،مبا ي�ساهم يف
احلد من االنتهاكات والتعذيب واحلفاظ على كرامة الإن�سان".
وكان �إع�ل�ام �شرط ��ة الب�صرة ن�شر تو�ضيح ًا ،حول خرب وف ��اة احد املواطنني يف ق�سم
مكافحة اجرام الب�صرة.
البيان �أ�شار� ،إىل �أن املتوفى مطلوب بجرمية قتل لق�سم مكافحة �إجرام الب�صرة بقرار
قا�ضي وفق املادة  406من قانون العقوبات.
و�أ�ض ��اف� ،أن "توقي ��ف املتهم لي�س له عالق ��ة بت�شابه الأ�سماء ،و�إمن ��ا بجرمية القتل،
وق ��د مت االف ��راج عن املتهم بتاريخ  27متوز  2021بع ��د تدوين �أقواله من قبل قا�ضي
التحقيق ومت ا�ستالمه من قبل ذويه".
ووفق ًا للبي ��ان التو�ضيحي" ،مديرية �شرطة حمافظة الب�ص ��رة تتابع وباهتمام نتائج
الت�شري ��ح من الطب العديل حول ا�سباب الوفاة ،وكذلك االجراءات القانونية املتخذة
ولن تتهاون مبحا�سبة املق�صرين".
ظروف غام�ضة،
ولقي ال�شاب ه�شام حممد حتفه ،بعد �ساعات على �إطالق �سراحه ،يف
ٍ
وذلك بعد �أن مل تتمكن ال�سلطات من �إدانته بجرمية القتل التي كانت حتقق ب�ش�أنه.
ومت ت ��داول رواي ��ة ،تفيد بتعر�ض ��ه للتعذيب داخ ��ل ال�سجن ،م ��ا �أدى �إىل وفاته عقب
�إطالق �سراحه.

االقت�ص ��ادي عبا�س الغالب ��ي في حديث
لـ(الم ��دى)� ،إن "االقت�ص ��اد العراق ��ي
م ��ا ي ��زال مرتب ��كا م ��ن اوجه ع ��دة ،من
�ضمنها انه مازال يفتق ��ر الى القطاعات
االنتاجية (الزراعية وال�صناعية)".
وي�ضي ��ف الغالب ��ي ،ان "الد�ست ��ور
العراق ��ي يتح ��دث ع ��ن م ��ا ي�سم ��ى
باقت�صادي ��ات ال�س ��وق" ،م�شي ��را ال ��ى
�أن "و�ض ��ع الع ��راق من ��ذ الع ��ام 2003

وحت ��ى االن ل ��م يقت ��رب م ��ن �ضف ��اف
اقت�صادي ��ات ال�س ��وق ،بل ان ��ه مت�أرجح
ما بي ��ن االقت�صاد المرك ��زي واالقت�صاد
االرتجال ��ي" .وي�شير المخت�ص بال�ش�أن
االقت�ص ��ادي ال ��ى ،ان "البن ��ك المركزي
العراقي ومنذ العام  2006يبيع الدوالر
تحت غط ��اء تغطية التجارة الخارجية،
اال ان الف�س ��اد المالي واالداري وغ�سيل
االموال وتهريب العملة قائمة على قدم

و�ساق".
وي ��رى الغالب ��ي ان "رف ��ع قيم ��ة �سع ��ر
ال ��دوالر ام ��ام الدين ��ار بحج ��ة تغطي ��ة
الروات ��ب انعك� ��س �سلبا عل ��ى المواطن
ب�صورة كبيرة".
وطالب المخت�ص في ال�ش�أن االقت�صادي
بـ�إعادة النظر في "تخفي�ض �سعر الدينار
العراق ��ي مقابل ال ��دوالر االمريكي بعد
تعافي ا�سعار النفط واقرار الموازنة"،

م�شي ��را الى �أن "هذين ال�سببين مبرران
الع ��ادة اال�سع ��ار الى ما كان ��ت عليه في
ال�سابق".
وي�ؤك ��د �أن "الحكوم ��ة لي�س ��ت لها خطة
اقت�صادية �ستراتيجية وا�ضحة المعالم
ب ��ل تم�ض ��ي وف ��ق ق ��رارات ارتجالي ��ة
وق ��رارات زمني ��ة تعال ��ج مو�ضوع ��ات
دون النظ ��ر الى حال الطبق ��ات الفقيرة
وطبق ��ات الدخ ��ل المتو�س ��ط" ،داعي ��ا

الحكوم ��ة للـ"اللج ��وء ال ��ى ا�سالي ��ب
وخط ��ة اقت�صادي ��ة مبرمج ��ة لمعالج ��ة
الو�ضع االقت�صادي العراقي برمته".
ودع ��ا الغالب ��ي الحكوم ��ة اي�ض ��ا ال ��ى
"تفعيل القطاعين الزراعي وال�صناعي
الهميتهم ��ا ف ��ي النهو� ��ض االقت�صادي،
ا�ضاف ��ة الى دع ��م المنتوج ��ات المحلية
ومنع التهريب (.")...
وف ��ي وق ��ت �ساب ��ق ،ا�ستبع ��د م�ست�شار
رئي� ��س ال ��وزراء لل�ش� ��ؤون االقت�صادية
مظه ��ر محم ��د �صال ��ح� ،إع ��ادة �سيناريو
لبن ��ان االقت�ص ��ادي ف ��ي الع ��راق ،كونه
يملك النفط وهو ذو قوة مالية عالية.
وق ��ال �صال ��ح �إن "الو�ض ��ع االقت�صادي
للعراق جيد وم�ستبع ��د ان ي�صل الى ما
و�ص ��ل اليه لبن ��ان كونه انه ��ار م�صرفي ًا
و�سياحي ًا اما نح ��ن فنمتلك رافعة مالية
قوي ��ة هي اي ��رادات النف ��ط ،ورغم كون
اقت�صادن ��ا ريعي اال انه فيه موارد تنفق
با�ستم ��رار وه ��ي تعد ا�ستدام ��ة للحياة
وان كان ��ت فيه مخاط ��ر للم�ستقبل كونه
مرهون ��ا ب�أ�سع ��ار النفط ولك ��ن القطاع
النفط ��ي ي� ��ؤدي الى تما�س ��ك باالقت�صاد
باي �شكل من اال�شكال".
و�أ�ضاف �أن "ح�ساب ��ات البنك المركزي
قوي ��ة في الوقت الحا�ضر وبد�أت ترتفع
وم�ؤ�شرات الكفاءة جيدة �أي�ضا" ،مبين ًا
�أن "تخفي� ��ض �سع ��ر �ص ��رف الدين ��ار
اث ��ر ف ��ي الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي ك ��ون
اغل ��ب الم ��واد م�ست ��وردة ب�سبب توقف
ال�صناع ��ة واعتمادن ��ا عل ��ى الم�ست ��ورد
ولك ��ن هن ��اك ا�شياء ف ��ي المقابل ومواد
ل ��م تتغي ��ر وبقي ��ت ثابت ��ة كالخدم ��ات
الحكومية".
و�أ�ش ��ار �صال ��ح �إل ��ى �أن "الو�ض ��ع
االقت�ص ��ادي ف ��ي تح�س ��ن رغ ��م م�سا�سه
لبع�ض النا� ��س وحاجته ال ��ى �سيا�سات
معالجة وهو امر مهم للكيفية بالت�صدي
لتح�سي ��ن او�ض ��اع الطبق ��ات الفقي ��رة
والمحرومة".

تبعات الك�شف عن حجم اال�ستريادات 25 :مليار دوالر "مفقودة"!
 بغداد  /املدى
ت�سبب اعالن وزارة التخطيط حجم اال�ستريادات
خ�ل�ال ع ��ام  ،2020وال ��ذي ك�شف انه ��ا مرتاجعة
بفعل جائحة كورونا مبقدار  %25عن عام ،2019
و %58مقارنة بـ ،2018ت�سببت بحرية كبرية لدى
خرباء االقت�صاد واملهتمني بال�ش�أن االقت�صادي.
وقال ��ت وزارة التخطيط ان العراق ا�ستورد خالل

عام  2020بـ 15مليار دوالر.
اال انه وبالعودة ملبيعات البنك املركزي للحواالت
اخلارجي ��ة التي تتعل ��ق باال�سترياد ،ف ��ان العراق
ق ��ام بتحوي ��ل  40ملي ��ار دوالر خ�ل�ال  2020اىل
اخلارج لغر�ض اال�سترياد.
ويقول املهت ��م بال�ش�أن االقت�صادي من ��ار العبيدي
�إن "وزارة التخطي ��ط تعلن ان حجم اال�ستريادات
للع ��راق يف  ٢٠٢٠بل ��غ  ١٥ملي ��ار دوالر فق ��ط،

والبن ��ك املرك ��زي يعل ��ن ان حج ��م احل ��واالت اىل
اخلارج خالل  ٢٠٢٠بلغت  ٤٠مليار دوالر".
وا�ض ��اف ان "تركي ��ا لوحده ��ا اعلن ��ت حج ��م
�صادراته ��ا للع ��راق بقيم ��ة  ٩ملي ��ارات دوالر يف
 ،٢٠٢٠بعب ��ارة اخ ��رى الع ��راق ح ��ول  ٤٠ملي ��ار
دوالر لغر� ��ض اال�ست�ي�راد وا�ستل ��م ب�ضاعة بقيمة
 ١٥ملي ��ار" ،مت�سائ�ًل اً�ا ع ��ن م�ص�ي�ر ال� �ـ  ٢٥ملي ��ار
دوالر االخ ��رى! .وبالرغ ��م م ��ن اتف ��اق اخل�ب�راء

االقت�صادي�ي�ن ب� ��أن هن ��اك ا�ست�ي�رادات تدخل عرب
كرد�ست ��ان واملنافذ غري ال�شرعي ��ة� ،إال �أنه من غري
املعق ��ول ان يبلغ حجم هذه اال�ستريادات مايقارب
ال� �ـ 25ملي ��ار دوالر واكرث من قيم ��ة اال�ستريادات
الر�سمي ��ة ،وهو االمر الذي يفتح احتمالية واحدة
اخ ��رى ،ه ��ي تهري ��ب ال ��دوالر اىل اخل ��ارج حتت
مربرات واوراق غ�ي�ر ر�سمية تدعي انها حواالت
لغر�ض اال�سترياد.

الذكرى ال�سابعة ملجزرة �سنجار :الإيزيديون يعانون التهجري وعدم اال�ستقرار!
 ترجمة  /حامد �أحمد
يف الثالث من �ش ��هر �آب � ،2014ش ��ن تنظيم داع�ش
الإرهاب ��ي هجوم ��ا مميت ��ا عل ��ى منطق ��ة �س ��نجار
و�أهاليها م ��ن االيزيديني .جمتاحا مدينة �س ��نجار
وم ��ا حولها من ق ��رى مرتكبا ا�ش ��نع اجلرائم بحق
�سكانه ��ا املدني�ي�ن م ��ن االيزيدي�ي�ن �صنفته ��ا الأمم
املتحدة على انها جرمية �إبادة جماعية.
حي ��ث نفذ م�سلحو التنظيم يف هذا اليوم امل�ش�ؤوم
من �شهر �آب عمليات قتل جماعي لرجال ون�ساء من
كب ��ار ال�سن مع اختط ��اف �آالف من ن�س ��اء وفتيات
واقتيادهن ا�س�ي�رات ا�ستعباد جن�س ��ي يتم بيعهن
م ��ا ب�ي�ن م�سلح ��ي التنظي ��م حيث م ��ا ت ��زال املئات
منهن يف ع ��داد املفقودات حل ��د الآن .وعلى الرغم
من حتري ��ر مدينتهم وما حولها م ��ن قب�ضة تنظيم
داع� ��ش يف �أواخ ��ر ع ��ام  2015م ��ا ي ��زال هن ��اك
الآالف منه ��م يعي�ش ��ون حال ��ة ن ��زوح يف خميمات
�إقلي ��م كرد�ستان وتق ��در ن�سبتهم بح ��دود  %30من
النازحني املتواجدي ��ن يف املخيمات البالغ عددهم
 665,000ن ��ازح .العودة اىل �سنجار كانت جتري
بخط ��ى بطيئ ��ة من ��ذ الإع�ل�ان الر�سمي ع ��ن انتهاء
املع ��ارك وحتقي ��ق الن�صر على داع� ��ش يف ،2017
ال�سب ��ب الرئي� ��س لذلك يع ��ود اىل م�ست ��وى الدمار
الذي ح�ص ��ل يف عام  .2014بالإ�ضافة اىل امل�أ�ساة
الإن�ساني ��ة ،ف ��ان تنظي ��م داع�ش دمر م ��ا يقارب من
 %80م ��ن البنى التحتية العامة يف �سنجار و %70
من منازل الأهايل يف املدينة وما حولها من القرى
بالإ�ضافة اىل كثري من مواقع العبادة.
ج�ل�ال خلف ،هرب هو وعائلته اىل �إقليم كرد�ستان
بع ��د ان دخ ��ل م�سلح ��و التنظي ��م �سنج ��ار .عا�شت
العائل ��ة يف ابني ��ة غ�ي�ر مكتمل ��ة يف ده ��وك حلني
حترير �سنجار يف .2015
ق ��ال خلف يف حديث ملوقع " ،CBC Newsكنا
اول عائل ��ة تعود ملنطقتها يف �سنج ��ار .ال احب ان
يطل ��ق علي ا�س ��م نازح  ،بيتي هن ��ا وعملي هنا يف
�سنجار".
حال ��ة خل ��ف م ��ن احل ��االت املمي ��زة ج ��دا خ�ل�ال
ال�سن ��وات الت ��ي �أعقب ��ت احلاق الهزمي ��ة بداع�ش،

وذل ��ك الن مع ��دل الدم ��ار ال ��ذي حل ��ق مبراف ��ق
اخلدم ��ات الأ�سا�سية يف املنطقة م ��ع عدم ا�ستقرار
الو�ض ��ع الأمن ��ي فيه ��ا ق ��د اثب ��ط هم ��م الكثري من
االيزيديني للعودة اىل �سنجار .ولكن العام 2020
�سجل م�ؤ�شرا لبدء زيادة عودة النازحني ملناطقهم.
�إبراهي ��م خلي ��ل 23 ،عام ��ا ،م ��ن ب�ي�ن ال�شب ��اب
االيزيدي�ي�ن الذي ��ن متكن ��وا ب�صعوبة م ��ن النجاة
ب�أنف�سه ��م عندما اجتاح داع� ��ش قريتهم يف �سنجار
بتاري ��خ � 3آب  2014يق ��ول ان امل�سلح�ي�ن طوق ��وا
�س ��كان املنطق ��ة وف�صل ��وا ب�ي�ن الن�س ��اء والرج ��ال
والأطف ��ال .وق ��ال ان ��ه مت احتجازه داخ ��ل م�سجد
م ��ع ع�شرين �شخ�ص ��ا �آخر حتت حرا�س ��ة م�سلحي
داع� ��ش .و�أ�ض ��اف خلي ��ل متحدث ��ا ملوق ��ع CBC
 Newsاالخب ��اري "ح�صل ��ت هن ��اك غ ��ارة على
امل�سجد وه ��رب امل�سلحون" م�ش�ي�را اىل انه متكن
مع رفاقه من الهروب.
من ��ذ ذلك الوق ��ت وخليل م ��ع ع�ش ��رات الألوف من

االيزيدي�ي�ن الآخري ��ن م ��ا يزال ��ون يعي�ش ��ون يف
�أو�ض ��اع مزري ��ة يف خميم ��ات بعد م ��رور �سنوات
عل ��ى طرد امل�سلحني من منطقته ��م .الكثري منهم ما
ي ��زال يعي� ��ش يف خميم ��ات حيث درج ��ات حرارة
ال�صيف تق ��ارب اخلم�سني درجة ،يف حني يعانون
ال�ب�رد القار�س خالل ف�ص ��ل ال�شت ��اء عندما تتدنى
درجات احلرارة دون ال�صفر مئوية.
ق ��ال خلي ��ل "نعي� ��ش يف او�ض ��اع �صعب ��ة يف هذه
اخليم وال ن�ستطيع العودة اىل �سنجار لعدم توفر
خدمات و�أكرث البيوت هناك حمطمة".
الأو�ض ��اع ال�صعب ��ة يف منطق ��ة �سنج ��ار ت�سبب ��ت
م�ؤخرا بعودة  95عائلة مرة �أخرى كهجرة عك�سية
اىل خميم ��ات النازحني يف دهوك ،وبح�سب مركز
التن�سيق امل�شرتك لإقليم كرد�ستان رجع منذ بداية
�شهر متوز احلايل �أكرث من  472ايزيديا ملخيمات
النازح�ي�ن .قا�س ��م خدي ��دا ،ق ��ال ملوق ��ع كرد�ست ��ان
 24الإخب ��اري �إن ��ه ب�سب ��ب انعدام الأم ��ن وتردي

اخلدم ��ات والبطالة ،ا�ضطر ه ��و و�آخرون ملغادرة
منازله ��م والع ��ودة يف ن ��زوح عك�سي م ��رة �أخرى
اىل خميمات ده ��وك التي ق�ضوا فيها �ست �سنوات
ن ��زوح .ق ��ال خدي ��دا "كن ��ا �سع ��داء بالع ��ودة اىل
�سنج ��ار لأننا �سئمنا احلي ��اة يف املخيم ،الكل يريد
ان يعي�ش كما الآخري ��ن يف دياره ،لكن احلياة يف
�سنجار كانت �صعبة علينا".
ا�ستنادا لتخمينات �أخ�ي�رة �أجرتها منظمة الهجرة
الدولية  IOMيف العراق فان العام املا�ضي �شهد
ع ��ودة � 10,165شخ�ص ��ا (بح ��دود  1,694عائلة)
ايزيدي ��ة اىل منطق ��ة �سنج ��ار ،و�ش ��كل ذل ��ك زيادة
بعدد الذين عادوا عن العام الذي �سبقه.
�سلط ��ات حملي ��ة بالإ�ضاف ��ة اىل منظم ��ات غ�ي�ر
حكومي ��ة ف�ضال ع ��ن برنامج التنمي ��ة التابع للأمم
املتح ��دة  UNDPيعملون �سوية لدعم احلكومة
العراقي ��ة يف توف�ي�ر خدم ��ات حيوي ��ة للعائدي ��ن
واملت�ضررين يف منطقة �سنجار.
وما يتعل ��ق باالهتمام ال ��دويل بق�ضية االيزيديني
وم ��ا واجهوه م ��ن جرائ ��م مروعة بحقه ��م على يد
داع�ش ،ك�ش ��ف ع�ضو الكونغر�س الأمريكي  ،جيف
فورتنب�ي�ري ،عن لقائه برئي�س ال ��وزراء م�صطفى
الكاظمي خالل زيارته لوا�شنطن الأ�سبوع املا�ضي
وط ��رح مو�ض ��وع �سالم ��ة و�أو�ض ��اع االيزيدي�ي�ن
يف �شم ��ايل الع ��راق .وق ��ال ع�ض ��و الكونغر� ��س
فورتنبريي يف حديث ل�صحيفة لنكولن الأمريكية
"فيم ��ا يتعل ��ق بجرمي ��ة الإب ��ادة اجلماعي ��ة التي
تعر� ��ض له ��ا االيزيديون عل ��ى يد داع� ��ش ،ناق�شت
م ��ع رئي�س الوزراء الكاظمي �إع ��ادة اعمار �سنجار
ونين ��وى وو�ضعي ��ة �آالف االيزيدي�ي�ن الذي ��ن م ��ا
يزال ��ون يعي�ش ��ون يف خميمات غ�ي�ر قادرين على
العودة لبيوتهم".
و�أ�ض ��اف قائ�ل�ا "وجدت رئي�س ال ��وزراء متحم�سا
حلل هذه الق�ضايا وم�شاكل �أخرى يف وقت ي�سعى
فيه الع ��راق ال�ستعادة حالة التعاي� ��ش الغنية التي
يت�س ��م بها البلد ال ��ذي ي�ضم �أطياف ��ا و�أعراقا دينية
خمتلفة".
• عن موقع  CBCو �صحيفة  Lincolnوموقع
ريليف ويب
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"فيني�سيا ال�شرق" ال�ساحرة
يف العراق جتف!

ذي قار حتيل ملف ج�سر ذي قار الكونكريتي
�إىل النزاهة بعد انهيار روابط التمدد

 متابعة  /املدى

 م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل ت�سخر م��ن ���س��وء تنفيذ امل�����ش��اري��ع احلكومية

 ذي قار  /ح�سني العامل
ق ��رر حماف ��ظ ذي ق ��ار احم ��د غن ��ي
اخلفاج ��ي احال ��ة مل ��ف ج�س ��ر ذي قار
الكونكريت ��ي اىل هيئ ��ة النزاه ��ة اث ��ر
انهيار روابط التمدد يف اجل�س ��ر الذي
افتت ��ح قب ��ل �سبع ��ة ا�سابي ��ع بح�ض ��ور
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظمي ،فيما �ضجت مواقع التوا�صل
االجتماعي بال�سخري ��ة من �سوء تنفيذ
امل�ش ��اريع احلكومي ��ة ،اذ ي�ش�ي�ر بع�ض
النا�ش ��طني اىل ف�ش ��ل  90باملئ ��ة م ��ن
امل�ش ��اريع املنف ��ذة يف مرحل ��ة م ��ا بع ��د
.2003
وت�شري املعلومات اىل ان كلفة م�شروع
ترمي ��م ج�س ��ر ذي ق ��ار الكونكريت ��ي
تتج ��اوز ال�س ��بعة مليارات دين ��ار وان
ال�ش ��ركة املنفذة للم�ش ��روع ه ��ي �إحدى
ت�ش ��كيالت وزارة االعم ��ار والإ�س ��كان
والبلدي ��ات العامة وان اجل�س ��ر يواجه
حاليا م�ش ��اكل فنية يف رواب ��ط التمدد
الت ��ي ا�ض ��طرت ال�ش ��ركة اىل رفعه ��ا
م�ؤخرا لأغرا�ض ال�ص ��يانة ما ا�ستدعى

قط ��ع حرك ��ة ال�س�ي�ر يف اح ��د مم ��رات
اجل�سر املذكور.
وتداولت مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي
جمموعة �ص ��ور حلالة اجل�س ��ر ما اثار
موج ��ة م ��ن التعليق ��ات ال�س ��اخرة ع ��ن
�سوء تنفيذ امل�شاريع احلكومية.
وازاء ذل ��ك احال حماف ��ظ ذي قار احمد
غن ��ي اخلفاج ��ي مل ��ف ج�س ��ر ذي ق ��ار
الكونكريتي اىل هيئة النزاهة للتحقيق
يف ف�شل اعمال ال�صيانة والت�أهيل.
وجاء يف بيان �صحفي �صادر من مكتب
اعالم حماف ��ظ ذي قار تابعت ��ه (املدى)
انه "بنا ًء على تو�ص ��يات اللجنة الفنية
امل�ش ��كلة ق ��رر حماف ��ظ ذي ق ��ار احال ��ة
ملف �إعمار ج�س ��ر ذي قار الكونكريتي
�إىل هيئ ��ة نزاه ��ة ذي ق ��ار للتحقيق يف
�أ�س ��باب ف�ش ��ل �ص ��يانة وت�أهيل اجل�سر
وتق ��دمي املق�ص ��رين للعدالة" ،م�ش�ي�را
اىل ان "امل�ش ��روع املذك ��ور ه ��و م ��ن
امل�ش ��اريع الوزارية الذي جرى تنفيذه
من قبل �شركة املعت�صم احلكومية".
وحاول ��ت (امل ��دى) ومل ��رات عدي ��دة
االت�ص ��ال مبدي ��ر ط ��رق ذي ق ��ار ،وهي

غ�ضب �شعبي جراء ارتفاع
�أ�سعار "الدجاج والبي�ض"..
مطالبة عاجلة للحكومة
 متابعة  /املدى
"مل نعد نريد منع اال�سترياد ،طاملا ذلك الأمر ينعك�س �سلب ًا على الفقراء"،
بهذه الكلمات يعرب �أبو �أحمد العزاوي (مواطن بغدادي 53 /عام ًا) عن
امتعا�ضه جراء ارتفاع �أ�سعار املنتجات الغذائية املحلية ،وذلك بعد قرار
وزارة الزراعة مبنع ا�سترياد حلوم الدجاج وم�شتقاته وبي�ض املائدة.
ويقول العزاوي يف حديث �صحفي �إن "�أ�سعار البي�ض ارتفعت نحو
ال�ضعف تقريب ًا ،ويف ذات الوقت ارتفع �سعر الدجاج املحلي لي�صل �إىل
نحو � 8آالف دينار ،وذلك بعد قرار منع اال�سترياد ،وهذا الأمر ترك �أثره
ال�سلبي على الطبقات الفقرية ،حتى �صرنا نحن الفقراء ال نريد االعتماد
على منتجاتنا ب�سبب �أ�سعارها الباه�ضة!" .ال يذهب بعيد ًا عن الر�أي
الأول ،حيث ي�شري يو�سف �أبو علي (مواطن  39عام ًا) �إىل �أنه "مع دعم
املنتج الوطني ولكن على ان تكون هناك درا�سة وافية لو�ضع ال�سوق قبل
منع ا�سترياد املنتجات من خارج البلد".
ويقول �أبو علي �إن "قرار منع اال�سترياد دون �إخ�ضاع الأمر لدرا�سة ت�سبب
"ب�أزمة ارتفاع �أ�سعار" حيث �أن ا�سعار الدجاج وبي�ض املائدة ارتفعت اىل
اكرث من �ضعف �سعرها قبل املنع ما اثقل كاهل املواطن الب�سيط ،فطبقة
البي�ض و�صل �سعرها  7000دينار ،بينما �سعر كيلو الدجاج بلغ 8000
دينار!" .ويدعو �أبو علي ،احلكومة �إىل "ال�سماح بفتح اال�سترياد لهذه
املواد بن�سب معينة بهدف خلق تنا�سب يف اال�سعار ،واحلفاظ على
املنتج الوطني؛ لأن ا�ستمرار الو�ضع على ما هو عليه قد يدفع املواطن
اىل مقاطعة املنتج الوطني" .من جهته ،طالب ع�ضو جلنة الزراعة واملياه
واالهوار النيابية جمال فاخر� ،أم�س االحد ،احلكومة ووزارة الزراعة
بتفعيل االمن االقت�صادي ،من �أجل ال�سيطرة على ارتفاع الأ�سعار وحتقيق
التوازن بني حماية امل�ستهلك واملنتج املحلي يف نف�س الوقت.
ويقول فاخر� ،إن "�أ�سعار بي�ض املائدة والدواجن �شهدت خالل الفرتة
االخرية ت�صاعد ًا كبري ًا يف ال�سعر ما اثر وب�شكل كبري على املواطنني
خ�صو�صا الطبقات الفقرية و�شكل ازمة جديدة يف ال�سوق املحلية".
وي�ضيف� ،أن "حماية املنتج املحلي هو �أمر واجب اخالقي ًا وقانوني ًا
واجتماعي ًا ،لكننا يف نف�س الوقت علينا حماية امل�ستهلك من بع�ض
اجل�شعني ،بالتايل فان وزارة الزراعة عليها تن�سيق اجلهود مع اجلهات
الرقابية املعنية بالأمن االقت�صادي �ضمن �آليات مدرو�سة حتقق التوازن
بال�سوق دون اال�ضرار باملنتج املحلي".
يذكر ان ا�سعار بي�ض املائدة والدجاج ارتفعت ب�شكل متزايد لي�صل �سعر
الطبقة الواحدة اىل � 7آالف دينار يف وقت كانت ترتاوح ما بني  4اىل 5
�آالف دينار عندما كان يتم اال�سترياد من دول اجلوار.

اجله ��ة امل�ش ��رفة عل ��ى تنفي ��ذ اجل�س ��ر،
لغر� ��ض الوقوف على ا�س ��باب الف�ش ��ل
يف امل�شروع اال ان هاتف مدير الدائرة
مغلق.
وي ��رى نا�ش ��طون ان الف�ش ��ل يف تنفيذ
امل�ش ��اريع احلكومية لي�س حالة جديدة
وامنا بات ظاهرة عامة يف ظل تف�ش ��ي
الف�س ��اد االداري وامل ��ايل وتراخ ��ي
الق�ضاء مع املف�سدين ،اذ يقول النا�شط
امل ��دين عدن ��ان عزيز دف ��ار لـ(املدى) ان
"ظهور بوادر ف�ش ��ل يف احد مفا�ص ��ل
اجل�سر بعد اقل من �شهرين من افتتاحه
ي�شري اىل ان امل�شروع غري �صالح وانه
بات ي�ش ��كل خطر ًا على ارواح النا�س"،
الفت ��ا اىل ان "ذل ��ك م�ؤ�ش ��ر على �س ��وء
التنفي ��ذ يف جمم ��ل هيكلي ��ة اجل�س ��ر
ولي�س يف روابط التمدد فقط".
وتوق ��ع دف ��ار انهيار اجل�س ��ر ب�ص ��ورة
تام ��ة عما قري ��ب ،م�ؤك ��دا ان "االموال
الكب�ي�رة املر�ص ��ودة مل�ش ��روع �ص ��يانة
اجل�س ��ر ال تتنا�س ��ب م ��ع �س ��وء التنفيذ
يف فق ��رات العم ��ل بامل�ش ��روع" .ودع ��ا
النا�ش ��ط املدين اىل ت�ش ��كيل جلنة فنية

من املهند�سني االكفاء والنزيهني لتقييم
اعمال اجل�سر وحتميل ال�شركة املنفذة
كام ��ل امل�س� ��ؤولية املالي ��ة والقانونية.
وعن حجم الف�ش ��ل يف امل�شاريع املنفذة
يف مرحلة ما بع ��د عام  2003قال دفار
ان "الف�شل و�سوء التنفيذ يف امل�شاريع
احلكومية ي�ش ��كل حالي ��ا  90باملئة من
جممل امل�ش ��اريع املنفذة خالل االعوام
الـ  18املن�ص ��رمة" ،عازي ًا ا�س ��باب ذلك
اىل تف�شي الف�س ��اد والر�شى وما ينجم
عن ذلك من احالة امل�ش ��اريع احلكومية
على �شركات ومقاولني غري اكفاء.
وا�ش ��ار النا�ش ��ط امل ��دين اىل "تدخ ��ل
جه ��ات حزبي ��ة وم�س� ��ؤولني نافذي ��ن
ب�إجراءات احالة امل�ش ��اريع" ،وا�ضاف
ان "م ��ا فاقم م�ش ��كلة الف�ش ��ل ه ��و عدم
حما�س ��بة امل�س� ��ؤولني الفا�س ��دين
�أو ال�ش ��ركات الت ��ي تف�ش ��ل بتنفي ��ذ
امل�شاريع".
وا�سرت�س ��ل دف ��ار ان "تراخي الق�ض ��اء
يف حما�س ��بة املق�ص ��رين وع ��دم وجود
عقوب ��ات رادع ��ة حت ��د م ��ن التق�ص�ي�ر
والف�ش ��ل جع ��ل الكث�ي�ر م ��ن املوظف�ي�ن

وامل�س�ؤولني يتمادون يف ارتكاب املزيد
من الف�س ��اد والتق�ص�ي�ر وهذا م ��ا انتج
م�ش ��اريع فا�ش ��لة و�س ��ريعة االنهي ��ار"،
الفتا اىل ان "الكثريين من امل�س� ��ؤولني
املتورطني بق�ض ��ايا ف�س ��اد واملدعومني
من جهات حزبية وحكومية نافذة متت
تربئته ��م وخرج ��وا مث ��ل ال�ش ��عرة من
العجني من الق�ضايا املتهمني بها".
ودعا النا�ش ��ط املدين اىل تفعيل الر�أي
الع ��ام واعتم ��اد الرقابة ال�ش ��عبية على
االداء احلكوم ��ي وامل�ش ��اريع املنف ��ذة،
منوه ��ا اىل ان "فت ��ح التحقي ��ق يف
مل ��ف اجل�س ��ر واحال ��ة املتورط�ي�ن فيه
لهيئ ��ة النزاه ��ة م ��ا كان ليك ��ون ل ��وال
اثارة الق�ض ��ية ع�ب�ر مواقع التوا�ص ��ل
االجتماعي وتبلور جمموعة من الآراء
ال�ضاغطة يف هذا املجال" .م�شددا على
اهمية التحرك على امل�س ��توى ال�شعبي
للحد من الف�ش ��ل والف�ساد يف امل�شاريع
احلكومي ��ة م ��ن خ�ل�ال اقام ��ة دع ��اوى
ق�ض ��ائية با�س ��م االهايل عل ��ى اجلهات
املنف ��ذة كون االهايل ه ��م اجلهة االكرث
ت�ض ��رر ًا من رداءة التنفيذ يف امل�شاريع
وال�سيما اخلدمية منها.
وافتت ��ح رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء
م�ص ��طفى الكاظم ��ي يوم ال�س ��بت (12
حزي ��ران  )2021ثالث ��ة م�ش ��اريع
�س�ت�راتيجية وخدمية يف حمافظة ذي
قار من بينها ج�سر ذي قار الكونكريتي
وحمط ��ة الكهرب ��اء الغازي ��ة املركب ��ة
وم�ست�ش ��فى النا�ص ��رية التعليم ��ي
املعروف با�سم امل�ست�شفى الرتكي ،فيما
و�ض ��ع حجر اال�سا�س مل�ش ��روع تطوير
مطار النا�صرية.
وك�ش ��ف مواطنون ونا�ش ��طون يف ذي
قار يوم االربعاء ( 16حزيران )2021
ان امل�ش ��اريع ال�س�ت�راتيجية واخلدمية
الت ��ي افتتحها رئي�س جمل� ��س الوزراء
م�صطفى الكاظمي يف ذي قار منت�صف
حزي ��ران املن�ص ��رم ه ��ي م�ش ��اريع غري
مكتمل ��ة وان امل�ست�ش ��فى التعليم ��ي
املع ��روف با�س ��م امل�ست�ش ��فى الرتك ��ي
اغل ��ق يف اليوم التايل امام املراجعني،
وان "حمط ��ة الكهرب ��اء الغازية املركبة
كان ��ت داخل ��ة للخدم ��ة ومربوط ��ة
بال�شبكة الوطنية منذ نحو عام كامل"،
م�س ��تغربني اج ��راء "احتفالي ��ة افتتاح
ملحطة تعمل منذ ال�صيف املا�ضي".

جف ��ت �آخر قطرة م ��اء يف الأهوار العراقية الو�س ��طى ،موطن بالد �س ��ومر ذات
امل�س ��طحات املائية العذبة واملعروفة بـ"فيني�س ��يا ال�ش ��رق" ،التي طاملا ق�ص ��دها
ال�س ��ياح م ��ن خمتلف �أنح ��اء الع ��امل للتمت ��ع بجمالها الأخ ��اذ ورق�ص ��ات طيور
الفالمنغو الوردية.
وعانت الأهوار الو�س ��طى يف حمافظة مي�س ��ان الواقعة �أق�صى جنوبي العراق،
من انخفا�ض كبري مبنا�س ��يب املياه ل�ش ��هور عدة �أ�سفر عن جفافها بالكامل حتى
املدرج ��ة على الئحة الرتاث العاملي �ض ��من حمميات منظمة اليون�س ��كو ،منذرة
بكارثة بيئية وتغيري دميغرايف يزيد الو�ضع �سوءا.
وحت ��دث النا�ش ��ط البيئي العراق ��ي البارز من حمافظة مي�س ��ان� ،أحمد �ص ��الح،
قائال" :الأهوار الو�سطى يف املحافظة والتي هي جزء من الأهوار التي �أدرجت
على الئحة الرتاث العاملي يف اليون�س ��كو وامل�ش�ت�ركة مع ذي قار تعاين من �شح
مائي كبري �أدى �إىل جفافها ب�شكل كامل ب�ضفتيها (البطار والعودة)".
و�أ�ضاف �ص ��الح �أن�" :ضفة العودة من الأهوار الرئي�سة والأ�سا�سية يف مي�سان
وهي لي�س ��ت في�ض ��ية مو�س ��مية بل �أ�ص ��يلة موجودة ،وعانت من �ش ��ح كبري يف
املياه �أدى �إىل جفافها ..واليوم انتهت الأهوار الو�سطى ب�شكل كامل ب�سبب قلة
واردات املياه التي ت�أتيها".
و�أو�ض ��ح� ،أن وزارة املوارد املائية تدفع بح�ص ���ص مائية باجتاه مي�س ��ان قادمة
من �أ�س ��فل �سد الكوت ،بدورها ت�أخذ املحافظة ح�ص ��تها ثم تبعث ح�صة الب�صرة
من ناظم قلعة �صالح والذي ي�سمى ناظم الك�سارة.
و�أكمل �صالح" :بالتايل لدينا ح�صة مائية تذهب باجتاه الب�صرة والتي هي جزء
منها لال�س ��تهالك الداخلي وجزء لدفع الل�س ��ان امللحي القادم من املد من اخلليج
العربي بالتايل ح�صة مي�سان لال�ستهالك الب�شري وال�صناعي والزراعي".
وتابع� ،أن" :احل�صة الزراعية م�ضمونة ومتوفرة لكن الفالحني الذين يزرعون
خارج اخلطة الزراعية ت�ضررت م�ساحاتهم الزراعية ب�شكل كبري".
ولف ��ت �ص ��الح �إىل �أن" :تده ��ور الأه ��وار الو�س ��طى والأهوار ال�ش ��رقية ومنها
احلويزة العظيم الكبري جدا الوا�س ��ع ت�ضرر ب�شكل كبري جدا ..و�أن ن�سبة املياه
قليلة فيه �إىل حد كبري وينذر بكارثة بيئية فيما لو ت�أخر املطر يف هذا العام.
�أو�ضح �أن وزارة املوارد املائية مل تطلق كميات خا�صة لهور احلويزة والأهوار
ال�شرقية ،ولي�س للعمارة ب�شكل عام.
و�أعلن �ص ��الح نفوق كميات كبرية من الأ�س ��ماك �إثر جفاف الأهوار ،و�أن بع�ض
النا�ش ��طني قد ب�شروا قبل احلدث عرب من�شورات مل تكن �صحيحة وكانت مرفقة
ب�ص ��ور تع ��ود للع ��ام املا�ض ��ي ،لكنها جف ��ت الآن ب�ش ��كل كامل وحتدي ��دا اجلزء
املي�س ��اين لأن الأهوار الو�س ��طى م�ش�ت�ركة بني  3حمافظات والرثوة ال�س ��مكية
انتهت بذلك اجلانب.
وذكر� ،أن الرثوة احليوانية ت�ض ��ررت ب�ش ��كل كبري ،م�ش�ي�را �إىل �أن هذه الرثوة
�أغلبه ��ا من اجلامو� ��س وهي مملوكة ورعاتها ينزحون �إىل م�ص ��ادر املياه الأمر
ال ��ذي ينذر بتغيري دميغرايف كونهم �س ��ينزحون باجتاه املدن حيث النهر �أقرب
لها.
وتوق ��ع �أن ميتهن املزارعون وال�ص ��يادون مهنا �أخرى ليزاحم ��وا �أبناء املدينة
على مهنهم وتت�صحر الأرا�ضي يف حال مل تعالج امل�شكلة.
ونوه �ص ��الح� ،إىل �أن م�شكلة اجلفاف ت�صادف الأهوار يف كل الأعوام ،واخللل
يعالج �إما من خالل الأمطار املبكرة �أو بفتح اخلزانات املائية من �سدود ،املو�صل
ودوكان والرثثار و�سامراء وغريها من ال�سدود املوجودة يف العراق.
واختتم النا�شط البيئي العراقي ،م�ؤكدا �أن منا�سيب املياه يف الأهوار الو�سطى
جفت متاما ومل تبق منها �س ��وى �س ��واقي قليلة تذهب لبع�ض القرى لال�ستخدام
الب�شري واحليواين� ،أما الهور انتهى متام ًا.
و�أطل ��ق �أبناء حمافظة مي�س ��ان ،خالل الأعوام املا�ض ��ية حم�ل�ات لإنقاذ الأهوار
يف مدينتهم ،عرب مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي ،وبثوا من خاللها �ص ��ورا تظهر
اجلفاف الذي �أكل من ج�س ��د نه ��ر دجلة ،لدرجة �أن الأطفال نزلوا �إىل منت�ص ��ف
النهر الذي جف متاما ،للعب الكرة واملرح بالرتاب.
وا�س ��تطاع الع ��راق� ،أن يدخل ب�أهوار من مي�س ��ان ،على الئحة ال�ت�راث العاملي،
بعد �أن كانت تواجه اجلفاف والهالك ل�س ��نوات طويلة وحدها دون منقذ متوت
معها نباتات الق�ص ��ب والربدي التي ا�س ��تخدمها ال�سومريون للكتابة امل�سمارية
العائدة �إىل � 300سنة قبل امليالد.

�إعالن مناق�صة رقم ()2021/7

�إعـــــالن

م /حتميل وتفريغ وتعبئة وتن�ضيد ورزم وخياطة مواد ال�شركة داخل مطحنة الفراهيدي

املناق�صة املرقمة ( 2021/2واملعادة) واخلا�صة
بنقل الربيد الر�سمي ال�صادر عن البنك املركزي
العراقي (داخل وخارج العراق)

 -1يسر (الشركة العامة لتصنيع احلبوب) أن تعلن (للمرة الثالثة) عن مناقصة لتحميل وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد
الشركة داخل مطحنة الفراهيدي.
 -2تتوفر لدى الشركة العامة لتصنيع احلبوب التخصيصات املالية ضمن (املوازنة االحتادية) وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ اخلدمات
حتميل وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الشركة داخل مطحنة الفراهيدي.
 -3بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شراء وثائق املناقصة باللغة (العربية) بعد تقدمي طلب حتريري إلى الشركة العامة لتصنيع
احلبوب  /القسم القانوني وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املستردة البالغة  1000000مليون دينار مبوجب صك مصدق من أحد املصارف
احلكومية ،بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات على العنوان املبني في أعاله.
 -4تسلم العطاءات الى العنوان اآلتي [الشركة العامة لتصنيع احلبوب /مكتب املدير العام الكائن في محافظة بغداد /ساحة عدن/
مدخل مدينة احلرية] في املوعد احملدد [أقصاه الساعة العاشرة صباحا ً من يوم  2021/8/25حسب توقيت مدينة بغداد] وسوف ترفض
العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في ذات الوقت والتاريخ والعنوان.
(تسري كافة النصوص الواردة في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم  2لسنة  2014في كل مالم يرد به نص في هذا اإلعالن او
يتعارض معها في املضمون).
يجب أن تتضمن العطاءات ما يلي:
 -1شهادة تأسيس الشركة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الشركات.
 -2التأمينات األولية تقدم بصك مصدق أو خطاب ضمان مببلغ ( )13392900ثالثة عشر مليون وثالثمائة واثنان وتسعون ألف وتسعمائة
دينار التي متثل  %3من الكلفة التخمينية من أحد املصارف املعتمدة ومحرر ألمر الشركة من قبل املناقص حصرا ً أو من يخوله قانونا ً
على أن ال تقل نفاذيته ( )35يوم من تاريخ انتهاء نفاذية العطاء البالغة  120مائة وعشرون يوما ً من املوعد النهائي لتقدمي العطاء.
 -3كتاب عدم ممانعة من دخول املناقصات من الهيئة العامة للضرائب لعام  2021ومعنون إلى الشركة العامة لتصنيع احلبوب حصرا ً
(على أن يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند إحالة املناقصة بعهدته).
 -4وصل شراء شروط املناقصة.
 -5تقدمي اعمال مماثلة.
 -6في حالة تقدمي وثائق مصورة (مستنسخة) يجب أن تكون مصدقة ومختومة طبق األصل من جهة اإلصدار اما بخصوص
املستمسكات الثبوتية (البطاقة املوحدة أو هوية األحوال املدنية ،شهادة اجلنسية ،بطاقة السكن وغيرها) تتم مطابقتها مع األصل
عند اإلحالة.
 -7يتم انعقاد املؤمتر اخلاص لإلجابة على استفسارات املشاركني في هذه املناقصات في الساعة العاشرة صباحا ً حسب توقيت بغداد
من يوم  2021/8/18في مقر الشركة /القسم القانوني.
 -8في حالة مصادفة يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعدا ً الستالم وفتح العطاءات.

يدعو البنك املركزي العراقي الشركات من ذوي
اخلبرة واالختصاص املسجلة لدى دائرة تسجيل
الشركات واملؤهلني لالشتراك مبناقصة نقل
بريده الرسمي (داخل وخارج العراق) وفق الشروط
املعدة من قبل هذا البنك وبإمكان الشركات
إرسال مخوليهم الرسميني مبوجب كتاب تخويل
الى مقر البنك املركزي العراقي  /الكائن في بغداد
– شارع الرشيد – بناية رقم ( )2الطابق ( )3الدائرة
القانونية  /قسم العقود لغرض احلصول على
وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره ( )100.000دينار
(مئة ألف دينار) غير قابل للرد وسيكون موعد
غلق املناقصة قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم
األحد املصادف .2021/8/22

1

تعبئة وخياطة أكياس الطحني باالوزان املقررة وحتميلها عبر احلزام الناقل وتنضيدها داخل السيارة.

 4400أربعة آالف واربعمائة
دينار

2

تعبئة وخياطة أكياس النخالة الشوائب باالوزان املقررة وحتميلها بالسيارة وتفريغها وتنضيدها داخل اخملزن.

 4100أربعة آالف ومائة دينار

3

تفريغ أكياس النخالة الواردة الى املطحنة من املواقع واملطاحن األخرى في الشركة وتنضيدها داخل اخملزن

 1100ألف ومائة دينار

4

حتميل أكياس النخالة من اخملزن وتنضيدها داخل السيارة.

 1100ألف ومائة دينار

5

تفريغ احلنطة اخلام الواردة الى املطحنة من السايلوات بالسيارات غير القالبة وتنظيف الساحة احمليطة بعني
االستالم بعد التفريغ وتوفير عمال من الساعة الثامنة صباحا ً ولغاية الساعة الثامنة مسا ًء

6

تفريغ أكياس الطحني الواردة الى املطحنة

 1000ألف دينار

7

مداورة أكياس الطحني الوارد الى املطحنة

 1000ألف دينار

8

حتميل أكياس الطحني الوارد الى املطحنة

 1000ألف دينار

الدائرة القانونية  /ق�سم العقود

9

تنظيف طوابق املطحنة والسرداب واخملازن واملسقفات والساحات من الطحني واللوائح املتناثرة والنفايات
وتنظيف خطوط شبكة تصريف مياه االمطار مع تنظيف السواقي الكونكريتية الظاهرية وتنظيف املانهوالت
 3500000ثالثة ماليني
الرئيسية اخلاصة بالشبكة مع تنظيف فوهات استالم مياه االمطار (كليات) وتنظيف اخلطوط الواصلة بني
وخمسمائة ألف دينار شهريا ً
الفوهات واملانهوالت وتنظيف محطة الضخ الرئيسية ورفع احلشائش واالدغال وبأي واسطة تؤدي الغرض الى
املكان الذي يحدده الطرف األول داخل أو خارج املطحنة (شهرياً).

contracts@cbi.iq

�أثري داود �سلمان
املدير العام ورئي�س جمل�س الإدارة وكالة
http://www./tasneehobob.mot.gov.iq
e-mail:grain_contract@yahoo.com
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الحكم ال�سلوي في �أولمبياد طوكيو �أحمد ال�شويلي:

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

نجاحي في قمة ال�صراع الأوروبي �أك�سبني ثقة رئي�س الحكام

ع�صا �أدفوكات!

 االن��ف��ع��ال ���س��ر ان��ك�����س��ار الع��ب��ي��ن��ا ..والأن����دي����ة م�����س���ؤول��ة ع���ن ب��ن��اء المنتخب
 بغداد � /إياد ال�صالحي

ع��ام��ل م�ساعد ع�ل��ى ت�ع��زي��ز اال��س�ت�ق��رار
ل��دى الفريق ،ول��و عك�سنا ك��ل ذل��ك على
ما يجري يف دورينا �سنجد �أن االنفعال
�سر انك�سار العبينا يف املهام الدولية،
ون �ح �ت��اج اىل �إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر يف ك��ل ما
ورد هنا من �أج��ل �إظهار املناف�سة وفق ًا
ل�ضوابطها الفردية واجلماعية".

�أكد �أحمد ال�شويلي ،الحكم الدولي
بكرة ال�سلة� ،أن النجاح الذي حققه
في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو
 2020من خالل قيادته ثالث
مباريات حتى الآن ونيله �أعلى
التقييمات يُعد مك�سب ًا للعبة في
العراق التي ترنو الى ا�ستعادة مجدها
من خالل تكاتف الجميع لبناء
قاعدة الفئات لالعبين والمدربين
والحكام.

وق ��ال ال�شويل ��ي (37عام� � ًا) يف ات�صال مع
(املدى) من العا�صمة اليابانية طوكيو ":مل
يكن و�ص ��ويل اىل قمة التحكيم يف نهائيات
الأوملبياد العاملي �سه ًال ،بل حتمّلت م�صاعب
�ش ّت ��ى ،من ��ذ تغي�ي�ر م�س ��اري الريا�ض ��ي من
اللع ��ب يف فريق ��ي نا�شئة دي ��اىل وال�شرطة
ثم دفاعي عن الأخري �ضمن �صفوف ال�شباب
وكذلك نادي اجلي� ��ش ،اىل عام  2006حيث
ق� � ّررتُ �أن �أمتهن التحكيـم ،ومت �إناطتي عدة
مباري ��ات يف ال ��دوري املمتاز ع ��ام ،2007
وبع ��د عام ح�صلت عل ��ى ال�شارة الدولية يف
دورة لبن ��ان ،و ُك ّلف ��تُ بواجب ��ات خارجي ��ة
متنوّ ع ��ة منه ��ا نهائ ��ي ك�أ� ��س �آ�سي ��ا لل�شباب
يف �إي ��ران ع ��ام  ،2013ث ��م ك�أ� ��س الع ��امل
ع ��ام  2018يف بيالرو�سي ��ا ،و 2019يف
اليون ��ان لل�شباب ،وبعده ��ا ال�صني للرجال،
وت�صفي ��ات بطول ��ة الن�ساء ع ��ام  2020قبل
ّ
تف�ش ��ي فايرو� ��س كورونا ،وقب ��ل و�صويل
ّ
اىل طوكي ��و حكم ��تُ يف ت�صفي ��ات م�سابقة
الرجال يف كندا".

غياب الجمهور

وق ��ال �أفتقدنا احل�ض ��ور اجلماهريي يف
طوكي ��و ب�سب ��ب تطبي ��ق احلظر م ��ن قبل
امل�شجعني مهم
احلكوم ��ة اليابانية ،فدور
ّ
جد ًا يف حتفي ��ز الالعب واملدرب واحلكم
للتفاع ��ل م ��ع املب ��اراة ،وحت ��ى م ��ا بع ��د
بالتجول
انته ��اء املباري ��ات ال ُي�سمح لن ��ا
ّ
يف العا�صم ��ة كون جمي ��ع امل�شاركني يف
الأوملبي ��اد م�شمولني بنظ ��ام الفقاعة� ،أي
تقت�ص ��ر حركتن ��ا م ��ن الفن ��دق اىل
القاع ��ة ،ث ��م اىل الفن ��دق �أو
مكان التدري ��ب ونعود اليه
ثانية".
بناء المنتخب

محا�ضرات دورية

وذكر ال�شويلي ":وردتني دعوة امل�شاركة يف
�أوملبياد طوكيو يف �شباط عام � ،2020ضمن
قائمة الثالثني حكم ًا ،ثم �ألغيتْ الرت�شيحات،
و�أعيد تقييم احل� � ّكام و�صدرتْ قائمة جديدة
وخ�ص�ص االحتاد
ا�س ُتبدِ ل فيها حكمني فقطّ ،
ال ��دويل لك ��رة ال�سل ��ة برناجم� � ًا تدريبي� � ًا لنا
ع�ب�ر (�أونالي ��ن) اعتب ��ار ًا م ��ن  19ت�شري ��ن
الث ��اين  2020اىل  20مت ��وز  2021يت�ضمّن
حما�ض ��رات دورية مطلع كل �شه ��ر ،من �أجل
تطوي ��ر �أداء احل� � ّكامُ ،ت�ش� � َرح خالله ��ا مواد
قمم البطوالت
القان ��ون م ��ع فيديوهات تب�ّي�نّ بع�ض لقطات
وا�ض ��اف ":من ��ذ ع ��ام  ،2015عمل ��تُ عل ��ى الأخطاء وم ��ا الق ��رارات ال�صحيحة املتخذة
حتقيق الإجناز الع ��ايل بهدف امل�شاركة يف ب�ش�أنها".
ك�أ�س الع ��امل والأوملبياد ،وه ��ذا يحتاج اىل
مهام الأولمبياد
مثابرة و�إ�ص ��رار ،والتوا�صل م ��ع املدربني
والالعبني ،وبد�أتُ بتطوير لغتي الإنكليزية وع ��ن مهمّات ��ه يف الأوملبياد ،ق ��ال ":و�صلتُ
ولياقتي البدنية ومواكب ��ة �آخر التحديثات العا�صم ��ة طوكي ��و يوم  22مت ��وز � 2021أي
القانوني ��ة يف اللعب ��ة ،و�أدرتُ مباري ��ات قب ��ل ثالثة �أي ��ام من انط�ل�اق البطولة ح�سب
كث�ي�رة ،زادتن ��ي ثق ��ة بنف�س ��ي ملوا�صل ��ة التعليم ��ات ،ومت �إ�س ��كاين يف فن ��دق قري ��ب
م ��ن قاعة املباري ��ات (�سايتاما �سوب ��ر �أرينا)
امل�سرية نحو قمم البطوالت".
بحدود ع�شر دقائق ،و�صدر جدول النهائيات
نخبة �آ�سيا
يوم للرجال و�آخر للن�ساء ،وال نعرف طواقم
و�أو�ض ��ح �:أن التقييمات التي ح�صلت عليها التحكيم �إال ع�شية املباراة".
�أثن ��اء حتكيم املباريات يف القارة �أو العامل ،وتاب ��ع ُ :ك ّلف ��تُ �أو ًال ب�إدارة مب ��اراة منتخبي
واخل�ب�رة املكت�سبة ج ّراء االحتكاك مع كبار �إيطالي ��ا و�أملاني ��ا �ضمن املجموع ��ة ( )Bالتي
احل ّكام يف العامل ،والنتائج التي خرجتُ بها �أنته ��ت مل�صلح ��ة الأول ( )82 92-وكان ��ت
يف �أكرث من �إختب ��ار �صعب �سواء يف بلدي املناف�س ��ة فيه ��ا قوي ��ة ،وامل�ست ��وى متقارب،
�أم خارج ��ه ،لعب ��تْ دور ًا مه ّم� � ًا يف ت�سميتي وقدّمن ��ا خالله ��ا الأداء اجل ّي ��د برفقة حكمني
�ضمن طاقم حتكيم نخبة �آ�سيا للم�شاركة يف �إ�سب ��اين وكازاخ�ست ��اين ،دون �أن ُت�سجّ ��ل
�أوملبياد طوكيو  2020وامل�ؤ ّلف من (ياباين املب ��اراة �أي اعرتا� ��ض على التحكي ��م ،برغم
وكازاخ�ستاين وتايواين ولبناين وفلبيني �صعوبتها ،كونها مت ّثل قمّة الكرة الأوروبية،
�إ�ضافة اىل العراق).
ومب ��رور الوق ��ت زادت الثق ��ة بقراراتنا بني

اون سايد

العبي ومدربي الفريقني.
مباراة لل�سيدات

ولف ��ت اىل �أن �":إدارة م�سابق ��ة النهائي ��ات
ك ّلفتن ��ي بقيادة مب ��اراة ا�سرتالي ��ا و�إيطاليا،
�ضم ��ن املجموع ��ة ذاته ��ا و�أنته ��ت ل�صال ��ح
الأوىل ( )83-86وكان ��ت مب ��اراة قوية جد ًا
حل�س ��م �ص ��دارة املجموع ��ة ،وتواج ��د مع ��ي
يف التحكي ��م �أمريك ��ي وكن ��دي ،كم ��ا ُكلف ��تُ
مبب ��اراة ال�ص�ي�ن وا�سرتاليا لل�سي ��دات التي
جرت يوم اجلمعة املا�ض ��ي �ضمن املجموعة
( )Cوك�سبته ��ا ال�ص�ي�ن ( )74-76وه ��ي
ثال ��ث مب ��اراة يل حت ��ى الآن يف الأوملبي ��اد،
رافقن ��ي فيها حكم ًا كندي� � ًا وحكمة دمناركية،
وكالع ��ادة �أرتق ��ى امل�ست ��وى التحكيم ��ي مع
حما�س ��ة العب ��ات املنتخبني بتقدمين ��ا �أف�ضل
االمكانات".
ر�ضا رئي�س الحكام

وك�ش ��ف ال�شويلي �":أن طاقمن ��ا ح�صل على
تقيي ��م بدرج ��ة عالية م ��ع ر�ض ��ا رئي�س جلنة
ح� � ّكام �س ّل ��ة الأوملبي ��اد عل ��ى الأداء ،وحتدّث
مع ��ي قائ�ل ً�ا (�أنا �سعي ��د للتط ��وّ ر الفني الذي
و�صل ��تَ الي ��ه) و�شكرت ��ه عل ��ى ثقت ��ه الت ��ي
ت�سع ��دين وحتف� � ّزين لب ��ذل مزي ٍد م ��ن اجلهد
للمحافظ ��ة عل ��ى �إمكاناتي ،ومثلم ��ا الالعب
ال ��دويل يطم ��ح يف الو�ص ��ول اىل الأدوار
النهائية يف �أي بطولة ،هكذا بالن�سبة للحكم
يتم ّنى اال�ستمرار يف ك�سب ثقة جلنة احل ّكام
والو�صول اىل �آخر مباراة يف الدورة".
ثقافة الالعب

وبخ�صو�ص مالحظاته ح��ول امل�ستوى

وختم �أحمد ال�شويلي حديثه
":كنت �أمت� �ن ��ى �أن ينجح
منتخبنا الوطني ال�سلوي
يف اج�ت�ي��از ت�صفيات
جم� � �م � ��وع� � �ت � ��ه
با لت�صفيا ت
الآ� �س �ي��وي��ة
امل � ��ؤهّ � �ل� ��ة
ل��ب��ط��ول��ة
ك� � � ��أ� � � ��س
ال� � �ع�� ��امل
ل � � �ك� � ��رة
ال �� �س �ل��ة

ال� �ف� �ن���ي
ب� � �ي� ��ن ك � � ��رة
ال�����س��ل��ة ال��ع��راق��ي��ة
ون� � �ظ��ي��رات� � �ه�� ��ا يف
الأومل � �ب � �ي� ��اد وال� �ت ��ي
جتمع �أف�ضل املدار�س
يف قارات العامل� ،أكد
":لدينا �أف �� �ض��ل
امل� ��واه� ��ب ،لكن
ث �ق��اف��ة ال�لاع��ب
وامل� � � � � � � � � � ��درب
وط��ري�ق��ة اللعبة
ال � � � �ت� � � ��ي مت� �ي ��ل
ل�صالح املنتخبات
امل�ت�ق� ّدم��ة نتيجة
ه���دوء العبيها
وعدم انفعالهم
�أثناء املباراة
تعد من �أهم
ال � �ف� ��وارق،
ف ��إذا �أ�ساء
ال �ل��اع � ��ب
ا لت�ص ّر ف
��ض��د �أح��د
احل � � ّك� ��ام
ت� � �ك � ��ون
ر د ة
امل�� ��درب
مبا�شرة
ل��ردع��ه،
وه � � ��ذا
ب� � �ح � ��د
ذات� � � � ��ه

2021

ال� � �ت � ��ي
ج � � ��رت

ب��ال �ع��ا� �ص �م��ة
البحرينية املنامة ،كون
ت ��أهّ �ل��ه ينعك�س ع�ل��ى كل
ع��ن��ا���ص��ر ال��ل��ع��ب��ة مب��ن
فيهم احل � ّك��ام وي��رف��ع من
درج��ات تقييمهم �آ�سيوي ًا
ودول � �ي � � ًا ،ول��ه��ذا ن�ح�ت��اج
اىل ت �ك��ات��ف اجل �م �ي��ع من
�أج��ل �إع ��ادة بناء املنتخب
وت ��أه �ي��ل الع �ب�ين ب��ارزي��ن
من الفئات العمرية بقيادة
م��درب�ين �أك� �ف ��اء ب��اع�ت�ب��اره��م
�أ�سا�س عمل الأندية للمرحلة
امل �ق �ب �ل��ة ،م ��ع رع ��اي ��ة م��درب�ين
� �ش �ب��اب يف دورات ن��وع �ي��ة،
وت �ن �ظ �ي��م ب� �ط ��والت للنا�شئني
وال�شباب التي حتتاج اىل ح ّكام
ُج��دد يكونوا خري راف��د لقاعدة
التحكيم ال�سلوية".

عفو ًا ديك �أدفوكات ،كنا نتمنى �أن ن�ستقبلك يف بغداد لت�شاهد بنف�سك
كرم ال�ضيافة ولهفة اجلماه�ي�ر التي كانت ترتقب نهاية �أطول م�شهد
للبح ��ث ع ��ن مدرب للأ�س ��ود يف وقت كان ��ت االب�ص ��ار �شاخ�صة نحو
ورطة �أ�صحاب ال�ش� ��أن الكروي وهم يجوبون الأر�ض طو ًال وعر�ض ًا
بحث� � ًا عن املنقذ اجلديد للخروج من م�أزق التخ ّلي عن كاتانيت�ش ومل
يتب ��ق على بدء �أهم رحلة القتنا�ض بطاق ��ة الت�أهل اىل نهائيات ك�أ�س
الع ��امل قط ��ر � 2022س ��وى �شهر ًا واح ��د ًا فقط ،لكن يب ��دو �أن فرحة
الظفر بك ح ّلقت بوزير ال�شباب والريا�ضة ورئي�س الهيئة التطبيعية
اىل مدري ��د م ��ن دون �أن ينتظرا قدومك اىل بغداد رمب ��ا كانت �شرط ًا
ثان!
فر�ضته و�إ�شارة غري مبا�شرة ب�أن القيادة �ستكون عرب بل ٍد ٍ
�إذ ًا ع�ص ��ا �أدف ��وكات "ال�سحري ��ة" هي م ��ن �ستقود �آم ��ال الأ�سود وكل
اجلماه�ي�ر العراقي ��ة بخ�ب�رة �سن�ي�ن عم ��ره الت ��ي جت ��اوزت العق ��د
ال�سبعين ��ي ع�س ��ى �أن تك ��ون �سبب� � ًا يف تل ّم� ��س طري ��ق الو�صول اىل
الدوح ��ة وبخالفه ف�إن ذات الع�صا �ستك ��ون قا�سية يف جلد وتطويق
�أعن ��اق كل م ��ن �سيت�سبّب يف ف�ش ��ل املهمة واخلروج م ��ن الت�صفيات
مهم ��ا جتمّلت �أفعالهم ب�صور االختفاء والهروب من امل�س�ؤولية وراء
تاريخ وا�سم املدرب الهولندي العاملي.
وبعي ��د ًا ع ��ن هواج�س وحقائق م ��ا بد�أنا ب ��ه حديثنا ،ف� ��إن التو�صل
التف ��اق مت� ّأخ ��ر م ��ع كادر تدريبي �أجنب ��ي عال امل�ست ��وى يُعد خطوة
جي ��دة ومُه ّم ��ة خ�ي�ر من البق ��اء يف دوّ ام ��ة االنتظار ورمب ��ا االنهيار
النف�س ��ي م ��ع اق�ت�راب الت�صفي ��ات احلا�سمة وه ��و ما يفر� ��ض علينا
م�سان ��دة الأ�س ��ود وكادرهم التدريب ��ي وتع�ضيد �أي مب ��ادرة باجتاه
ت�شخي� ��ص ور�صد �أي �سلبية �أو خطوة غري مدرو�سة رمبا ت�سبب يف
عرقلة طريق الو�صول اىل النهائيات احللم.
امللف ��ت للنظ ��ر ه ��و عملي ��ة اختي ��ار ال ��كادر التدريب ��ي املحل ��ي الذي
�سيك ��ون ج ��زء ًا من املالك التدريب ��ي الأجنبي ،فبق ��اء رحيم حميد قد
يك ��ون مفاجئ ًا وم�ستغرب� � ًا لي�س ل�ضعف امكاناته ،ب ��ل النفراده بتلك
املَهمّة منذ �سن ��وات طويلة برغم �أن هناك الكثري من املالحظات التي
� ّأ�ش ��رت غياب دوره وت�أثريه بخيارات كاتاني�ش الأخرية يف وقت �أن
املرحل ��ة القادم ��ة تتط ّلب من هو ميتلك ج ��ر�أة وت�أثري ًا وح�ضور ًا يف
حال ��ة ت�شخي�صه �إخفاقات فنية قد تطيح ب ��كل �آمال املنتخب وخا�صة
�أن �أدف ��وكات �أك�ث�ر عن ��اد ًا ح�س ��ب م ��ا م� ّؤ�ش ��ر يف �سريت ��ه التدريبية
وال�شخ�صي ��ة ويتط ّل ��ب م ��ن م�ساع ��ده �أن ميت ��از بق ��درة الرتوي� ��ض
واالقن ��اع وهي �صف ��ات قد ال تتوفر ب� ��أي �شخ�صية حت ��ى و�إن �إمتلك
خربة فنية مرتاكمة.
كذل ��ك الإ�صرار على تغييب دور اخل�ب�راء املحليني ممّن ميتلكون كل
مقوّ م ��ات اال�ست�شارة الفني ��ة املمزوجة بكل اخلباي ��ا املعرفة ب�سلوك
ومزاي ��ا ومزاجي ��ة الالع ��ب املحل ��ي �إح ��دى ال�سقط ��ات الت ��ي ت� ّؤ�شر
عل ��ى خي ��ارات الهيئة التطبيعي ��ة يف وقت كان اللج ��وء مث ًال للدويل
د.حار� ��س حممد ليك ��ون �ضمن الكادر الفني �س ��واء ب�صفة (م�ست�شار
فني) �أو حتت �أي م�سمّى وهو ميتلك جتارب �سابقة ناجحة وكاريزما
�شخ�صي ��ة ميكن �أن تق ّربه عم ��ر ًا وتاريخ ًا من الطاقم الأجنبي وكانت
�ستمثل �إ�ضافة رائعة تع ّزز من قوة الكادر التدريبي ومتنحه امتياز ًا
ومن�صب� � ًا ي�ستحق ��ه بكل ج ��دارة لو كان ��ت هناك عدال ��ة يف االختيار
ور�ؤية فنية بعيدة عن ت�أثري العالقات اخلا�صة!
باخت�صار..املهم ��ة مل تنت� � ِه بت�سمي ��ة امل ��درب اجلدي ��د ،فاال�سم ��اء
والتاري ��خ لي�س ��ا �شرطني �أن ت�صل بن ��ا اىل ك�أ�س الع ��امل ،ما نحتاجه
جه ��د ًا فكري ًا و�أ�سلوب� � ًا احرتافي ًا يف كيفية التعامل م ��ع الكادر الفني
اجلدي ��د ،فاملنط ��ق �سيفر� ��ض �أن يقت�ص ��ر دور �أدف ��وكات باال�ش ��راف
وو�ض ��ع التكتيك املنا�سب ويذهب اجله ��د الأبرز والت�أثري نحو جدية
الطاقم امل�ساع ��د يف تهيئة كل مقوّ مات النجاح �س ��واء بالإعداد ود ّقة
اختي ��ار الالعبني املحليني �أم املحرتفني م ��ن املغرتبني وهو ما يجب
عل ��ى الهيئ ��ة التطبيعي ��ة املتم ّثلة باللجن ��ة الفنية مراقبت ��ه ودرا�سته
وتقييمه با�ستمرار ملعاجلة �أي ق�صور جت ّنب ًا خلط�أ �صمتها وانح�سار
دورها طيلة ع�صر املتم ّرد عليها (كاتانيت�ش)!
�إذاً ع�صا �أدفوكات "ال�سحرية" هي من
�ستقود �آمال الأ�سود وكل الجماهير
العراقية بخبرة �سنين عمره التي
تجاوزت العقد ال�سبعيني ع�سى �أن
تلم�س طريق الو�صول
تكون �سبب ًا في ّ
الى الدوحة وبخالفه ف�إن ذات الع�صا
�ستكون قا�سية في جلد وتطويق
�أعناق كل من �سيت�س ّبب في ف�شل
المهمة

بالن�سب والأهداف والمقارنات

ت��راج��ع ال����دوري ال��ع��راق��ي م ��ؤ� ّ��ش��ر �سلبي �أم���ام ال��ت��ح��دي المونديالي
 تحليل  /ح�سام المعمار

بعدم ��ا �أ�س ��دل ال�ستار عل ��ى مباري ��ات الدوري املواف ��ق الثام ��ن والع�شرين من مت ��وز ( ،2021امل ��دى) خال�ص ��ة حتليلي ��ة ع ��ن  380مب ��اراة
العراق ��ي املمت ��از  ،2021-2020يوم الأربعاء بف ��وز فريق نادي القوة اجلوي ��ة بالدرع ،تقدّم �شهده ��ا ال ��دوري املنته ��ي ،م ��ع االح�صائي ��ات
الب ��ارزة فيه ��ا مقارن ��ة م ��ع مباري ��ات املوا�س ��م
ال�سابقة.
تراجع الت�سجيل

ُ�س ِّج ��ل يف هذا املو�س ��م  773هدف ًا وهو �أقل من
�آخر مو�س ��م  848(19-18هدف ًا) ومو�سم -17
 859(18هدف� � ًا) �أي �أننا نرتاجع يف الت�سجيل
مو�سم� � ًا بع ��د �آخ ��ر ،وه ��ذا بالت�أكي ��د �سيلق ��ي
ب�ضالله على الأداء الهجومي ملنتخبنا الوطني
يف ت�صفي ��ات بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل  2022يف
قطر ،ب�شكل تدريجي نظ ��ر ًا لغياب االمكانيات
والأدوات الهجومية يف دورينا!
ازدياد النتائج ال�سلبية

النتائج التناف�سية

ي�أتي ه ��ذا امل� ّؤ�شر لي�ؤك ��د ب�أن ال ��دوري العراقي
ي ��كاد يخلو من الالعب�ي�ن الذين يعمل ��ون الفارق
�أو ممك ��ن �أن يكون بع�ضهم موج ��ود ًا ولكن عدم
ثب ��ات م�ستواه ��م ،النتائ ��ج التناف�سي ��ة ه ��ي �إما
التع ��ادل �أو الف ��وز بفارق هدف واح ��د فقط ،هذا
املو�س ��م �ش ّكل ��ت النتائ ��ج التناف�سي ��ة ن�سبة 80٪
بينما كان ��ت يف مو�س ��م  )78٪( 18-17ومو�سم
 )71٪( 18-17وه ��ذا ينعك� ��س ب ��كل ت�أكيد على
�صعوبة اختيار العب ��ي املنتخب الوطني ،وجتد
الي ��وم تق ��ارب امل�ستوي ��ات ب�ش ��كل كب�ي�ر ،ولكن
لي� ��س للأف�ضل ،ب ��ل للأ�سو�أ ب�سبب ق ّل ��ة النجاعة
الهجومية �أو الفاعلية التي ذكرناها �أعاله.
هداف الدوري

ت ��وّ ج �أمي ��ن ح�سني العب الق ��وة اجلوي ��ة �أو ًال بـ
( )22هدف� � ًا ،يليه منار طه (احل ��دود) الذي هبط
اىل دوري الدرجة الأوىل ( )15هدف ًا بينما مو�سم
 19-18كان الهداف عالء عبد الزهرة ( )28هدف ًا
يلي ��ه مروان ح�سني ( )23هدف ًا ،ومو�سم 18-17
كان الهداف و�سام �سعدون ( )24هدف ًا يليه �أجمد
را�ض ��ي ( )23هدف� � ًا ،وهنا م� ّؤ�شر �آخ ��ر يدل على
غياب الالعبني الذين يحدِ ثون الفارق!

مع ��دل الت�سجي ��ل الطبيع ��ي لأي فري ��ق يف
�أي مب ��اراة ه ��و هدف�ي�ن بح�س ��ب م ��ا موج ��ود
يف الدوري ��ات العاملي ��ة� ،أي فري ��ق يف�ش ��ل يف
�سج ��ل هدف ًا واح ��د ًا فقط يعترب
الت�سجي ��ل �أو ُي ِّ
م�ؤ�ش ��ر ًا �سلبي� � ًا لع ��دم و�صوله الهدف�ي�ن ،وهنا
بدورنا ّ
�شخ�صنا النتائج ( 0-0و  0-1و )1-1
باعتباره ��ا نتائ ��ج �سلبي ��ة م ��ن حي ��ث القابلية
الهجومي ��ة ،وهذا املو�سم و�صل ��ت ن�سبتها اىل
ح�صد النقاط
 59٪م ��ن جمموع النتائ ��ج ،بينم ��ا كانت 51٪
يف مو�س ��م  19-18وكان ��ت  48٪يف مو�س ��م تق ��ارب امل�ستوي ��ات ،وغي ��اب الف ��ارق الوا�ض ��ح
يف االمكاني ��ات ه ��و ن�سبة ح�صد لبط ��ل الدوري
.18-17

والو�صيف.
فه ��ذا املو�س ��م ح�ص ��د الق ��وة اجلوية وال ��زوراء
( )73٪و ( )66٪عل ��ى الت ��وايل م ��ن نق ��اط
مبارياتهم ��ا ،بينما مو�سم 19-18ح�صد ال�شرطة
ثم القوة اجلوي ��ة ( )78٪و( )74٪على التوايل،
ومو�س ��م  18-17ح�صد ال ��زوراء ( )77٪والقوة
اجلوية (. (74٪
اح�صائيات �أخرى

مت ت�سجي ��ل  770هدف ًا �أثن ��اء �سري املباريات ،مع
ثالث ��ة �أهداف بق ��رار �إداري بحق النجف ل�صالح
نف ��ط الو�س ��ط ،و 429هدف ًا عل ��ى �أر�ضهم و341
خ ��ارج �أر�ضهم ،و 335يف ال�ش ��وط الأول و435
يف ال�ش ��وط الثاين ،و� 409أه ��داف تقدّم و167
ه ��دف تعادل و 150هدف زيادة فارق و 44هدف
تقلي�ص ف ��ارق ،و 436هدف بتمري ��رات حا�سمة
و 332ه ��دف مبجهودات فردي ��ة ،و�أكرث النتائج
تك ��رار ًا ه ��ي نتيج ��ة ( )0-1وق ��د تك� � ّررت (99
م ��رة) ،بينما �أكرث اجل ��والت ت�سجي�ل ً�ا لالهداف
ه ��ي اجلولة (� )35شهدت  35هدف ًا ،و�أكرث الفرق
ف ��وز ًا هو القوة اجلوية ( )25فوز ،يف حني �أكرث
الفرق تعاد ًال ه ��و الديواني ��ة ( )20تعادل ،ويُعد
ال�سم ��اوة �أك�ث�ر الفرق خ�س ��ارة ب� �ـ ( )22مباراة،
و�أك�ث�ر الف ��رق ت�سجي ًال هو الق ��وة اجلوية ()68
هدف� � ًا ،و�أقل الف ��رق ا�ستقبا ًال لاله ��داف الزوراء
( )19هدف� � ًا� ،أم ��ا �أك�ث�ر الف ��رق خروج� � ًا ب�شب ��اك
نظيفة هو الزوراء ( )21مباراة.
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قناطر

نافـذة من موسـكو

مو�سكو والتطورات ب�شان االن�سحاب االمريكي من العراق

رحلة يا�سين غالب المغلقة

 طالب عبد العزيز
بح ��دود معرفت ��ي املتوا�ضع ��ة ،ف�أنا مل �أق ��ر�أ كتاب ًا
�شعري� � ًا ل�شاع ��ر عرب ��ي مهاجر ،ت�أمل امل ��كان الذي
حل فيه ،وكتبه �شع ��ر ًا ،بال ت�أثري من ن�ستولوجيا
امل ��كان االول ،الذي قدم منه� ،إال يف كتاب �صديقنا
ال�شاعر جم ��ال جمعة(الن�صو� ��ص اال�سكندنافية)
تل ��ك التجرب ��ة اجلميل ��ة ،والفريدة ،الت ��ي جاءت
م�ستخ َل َ�ص ��ة م ��ن ذه ��ول وده�شة اللحظ ��ة الأوىل
لوج ��ود �صاحبها هناك ،والت ��ي ا�ستثمرها �شعر ًا.
كت ��ب جمال الكت ��اب ذاك ،حال قبول ��ه مهاجر ًا يف
كوبنهاج ��ن بالدمن ��رك ،ومل ينقط ��ع عن ��ه بل نقل
لن ��ا جتربته هن ��اك ،م�أخوذة من املدين ��ة اجلميلة
وع ��وامل الن�ساء ال�شق ��راوات وال�شوارع امل�ضاءة
بالن ��ور و امللطخة بالثلج والغابات ووو يف �أكرث
من كتاب �شعري جميل.
تذك � ُ
�رت جترب ��ة ال�شاع ��ر جمع ��ة و�أن ��ا �أق ��ر�أ
(عر� ��ش بغ ��داد) كت ��اب ال�شاع ��ر يا�س�ي�ن غال ��ب،
املقي ��م يف هل�سنك ��ي -فلن ��دا ،والق ��ادم له ��ا م ��ن
الب�ص ��رة بالع ��راق .يف جمل ��ة ق�صائ ��د كتب ��ت
ب�ي�ن العام�ي�ن( )2020-2015ت�صدّرته ��ا جمل� � ُة
النفري ”:وقال يل “ :العبيد يف اجلنة واالحرار
يف الن ��ار” هذا الكتاب ال�شع ��ري الذي مل ي�ستطع
�صاح ُب ��ه التخل�ص من حُ ��رق و�آالم موطنه االول،
فحملها اىل هناك ق�صائد تتنف�س الغربة ،بو�صفها
هواء ًا ال ب َّد منه ،ومتاع ًا لرحلة الطويلة ،يف تداع
ا�ستدع ��اه حجم املُكث الطويل يف الوطن املوجع،
على الرغم من م�ضي وتق ّلب الزمن.
�أخذت ق�صائد الغربة اكرث من ن�صف الكتاب ،بل
مل يتخل�ص منه ��ا (الغربة)حتى يف الق�صائد التي
كتبت خال�صة للمكان اجلديد ،حيث تتغري احلياة
ويُ�ست�شع� � ُر نعي ُمه ��ا ،فهو الي ��وم يجل�س يف مكان
�آم ��ن ،يتمتع في ��ه بعنا�ص ��ر الطم�أنين ��ة وال�سالم،
لكننا جن ��ده ينحدر فج� ��أة اىل عامل ��ه االول ،عامل
احل ��رب واخلن ��ادق وال�سوات ��ر ،مب ��ا خلفت ��ه يف
روح ��ه من اخلوف والرعب والقت ��ل وانعدام قيم
االن�سانية.
وي�ش ��كل امل ��كان هاج�س� � ًا وا�ضح� � ًا يف ن�صو�ص
الكت ��اب .هن ��اك رحل ��ة متبادل ��ة ،ظل ��ت الق�صائ ��د
فيه ��ا �أ�سرية الع ��امل االول ،الطفول ��ة واالم�سيات
الناعم ��ة ،يف البي ��ت والزق ��اق ،وم ��ع اجل�ي�ران
لتنتق ��ل اىل ع ��امل احل ��رب وال ��دم ،وم ��ن ث ��م اىل
ع ��امل الغرب ��ة واحلياة ،حي ��ث اجللي ��د والأن�ساق
احلياتي ��ة املختلفة ،واىل حي ��ث( :اخلوف يوقف
نه ��را) �أو ( يُخر� ��س خيم� � ًة) كما يق ��ول يف احدى

ق�صائده .يف ق�صائد الكتاب الأوىل نقتفي خطى
اللغ ��ة الهادئة ،واالن�ساق التعبريية (التقليدية) ال
مبعن ��ى التب�سيط والرتابة� ،إمنا مبعنى املتعارف
واملتداول �شعريا يف الكتب وبني ال�شعراء ،لكننا
نفاج� ��أ بالرتاكي ��ب ال�سوريالية ،واللغ ��ة املطعّمة
باللف ��ظ االجنليزي ،لك�أن ال�شاع ��ر يريد التخل�ص
مم ��ا ظل يع ��اين من ��ه ل�سن ��وات ،ويلقي مب ��ا كان
يحمل ��ه يف وعاء الغمو� ��ض والرتاكيب اجلديدة،
على الرغم من قدرتها التعبريية و�شحنة املواجهة
كطعم ل�سمك اخلوف( .
(القي القلبَ
ٍ
ظ ��ل ال�شاع ��ر يف ق�صائد وابيات عدي ��دة يت�أمل
�ش ��ط العرب ،روح املدينة الت ��ي حملها معه ،بعني
تقرح ��ت انتظ ��ار ًا ،وي�سع ��ى حللم ل ��ن يتحقق يف
املنف ��ى ،الذي ظل يتعف ��ن بالن� ��أي والن�سيان( من
دا� ��س الوج ��ه البح ��ري الناع� ��س و�أيق ��ظ وح�ش
النار يف قاع خليج الع ��رب)؟ ويف ق�صيدة �أخرى
ي�ستعي ��د بق�صي ��دة ال�سي ��اب ال�شهرية(غريب على
اخللي ��ج) فيحاكيه ��ا قائ�ل ً�ا(  ..والظ�ل�ام ،حت ��ى
الظ�ل�ام ،هن ��اك احلك ،فه ��و يعت�صر الع ��راق) �إذن
فهو ما زال يحلم بالعراق.
بر�أي ��ي الب�سي ��ط اي�ض� � ًا ،ف� ��أن ال�شاع ��ر العراقي
املغ�ت�رب يختلف ع ��ن �أيّ �شاعر �آخر تغ� � ّرب ،فهو
م�ش ��دود بوعي ��ه �أو بدون ��ه �إىل امل ��كان االول،
حي ��ث ول ��د وتكوّ ن ،ل ��ذا فهو قلم ��ا ي�ستم ��د مادته
من وج ��وده الثاين ،يف الوط ��ن البديل ،ويا�سني
غال ��ب لي�س ا�ستثناءًا ،فف ��ي ق�صائد عديدة له كان
قد ا�ست ��ل مادته من مقر �إقامته يف هل�سنكي ،لكنه
راح يطعّمه ��ا وي�ؤثثه ��ا مبكان ��ه االول ،يف دائ ��رة
�شب ��ه مغلق ��ة ،غري ق ��ادرة على اقتالعه م ��ن هناك،
فه ��و ّ
مطوق مبوج ��ة تلفه ،كلم ��ا �أراد الفرار منها،
(الكل ��بُ الذي ين� � ّز ُه عجوز ًا) و(اك�ث�ر ما ي�ستعمل
يومي ��ا كلم ��ة ح ��ب ،وورق التوالي ��ت ،و�شتيم ��ة
حملية) لكنه يف ق�صيدة مث ��ل (كاريليا) وهي عن
ح ��رب ال�شت ��اء ،التي وقع ��ت بني رو�سي ��ا وفنلندا
يرين ��ا �إمكاني ��ة حتوالت ��ه ،في�س�ب�ر غ ��ور التاريخ
ويكتب لنا ن�ص ًا مغاي ��ر ًا لكنه ال يخلو من البنادق
والر�صا�ص والدم.
ثم ��ة رحل ��ة ممتع ��ة جنده ��ا يف (عر� ��ش بغ ��داد)
ليا�س�ي�ن غال ��ب ،رحل ��ة �أراه ��ا دائري ��ة ،متت ��د من
الب�ص ��رة وبغ ��داد وا�سطنب ��ول اىل هل�سنك ��ي
لكنه ��ا تنتهي بالب�صرة دائم� � ًا ،رحلة قوامها االمل
ومادته ��ا الغرب ��ة واالمكنة املتحول ��ة وحماوالت
التجديد يف ال�شعر.

تابعت مو�سكو باهتمام كبير
وعلى مختلف الم�ستويات �إعالن
الواليات المتحدة نيتها �سحب
قواتها الم�سلحة من العراق مع
حلول �شهر كانون الأول المقبل.
وقال المتحدث با�سم الكرملين بان
بالده معنية بالو�ضع في العراق
و�ستتابع التطورات ذات ال�صلة
باالن�سحاب الأمريكي ،فيما حذر
مراقبون من تداعيات االن�سحاب
واحتماالت اتاحته المجال للقوى
الأقليمة وخا�صة �إيران لتو�سيع
نفوذها في البالد ،وان تجدد داع�ش
الإرهابية عملياتها المجرمة في
�أنحاء البالد ،في غ�ضون ذلك ُنقل
عن م�س�ؤولين �أمريكيين �سابقين
�شككوهم في م�صداقية الإعالن
الأمريكي وتنفيذ وا�شنطن الوعود
باالن�سحاب من العراق.

وظهرت خم ��اوف من احتماالت �أن ي�ؤدي �إىل
زعزع ��ة الو�ضع وانهيار اال�ستقرار كما يحدث
الآن يف �أفغان�ست ��ان .فلق ��د �أدى االن�سح ��اب
املت�س ��رع وغ�ي�ر املُع ��د ب�ش ��كل كام ��ل للق ��وات
الأمريكية من �أفغان�ستان �إىل �إغراق البالد يف
فو�ضى حرب �أهلية جديد.
ووفق ��ا لتقري ��ر معه ��د ال�ش ��رق �إل ��ذى كتب ��ه
امل�ستع ��رب الرو�س ��ي املع ��روف فالدمي�ي�ر
�أحم ��دوف ف�إن ��ه ويف ظل ه ��ذه اخللفية ،تثري
�أنب ��اء االن�سح ��اب املرتقب للق ��وات الأمريكية
م ��ن الع ��راق قل ًق ��ا متزاي� �دًا رغم م ��ن الوا�ضح
�أن ��ه ال يوج ��د مواط ��ن عراق ��ي واح ��د يري ��د
ر�ؤي ��ة ق ��وات �أجنبية على �أرا�ضي ��ه .ويف هذا
ال�ص ��دد ،يط ��رح امل�ستع ��رب �س� ��ؤال (يف كثري
م ��ن النواحي افرتا�ضي)؛ ه ��ل �سيقوم حر�س
الث ��ورة الإيراني ��ة والت�شكي�ل�ات امل�سلح ��ة
املتحالف ��ة مع ��ه يف تواج ��ده يف الع ��راق،
نف� ��س اخلط ��وة الأمريكية .وال�س� ��ؤال املماثل
موجهة �إىل الت�شكي�ل�ات امل�سلحة لداع�ش .هل

 د .فالح احلمـراين

�سيح ��ل ت�شكيالت ��ه وي�سحبها ويح ��رر العراق
م ��ن وج ��وده؟ ويع ��رب �أحم ��دوف ع ��ن �إميانه
ب�أن ��ه ال �إي ��ران وال داع�ش �سيغ ��ادران العراق.
و�ستوا�ص ��ل الت�شكيالت امل�سلحة املتحالفة مع
�إي ��ران وداع� ��ش �أن�شطتها هن ��اك .وا�ستخل�ص
«لذل ��ك� ،إذا �سحب ��ت الوالي ��ات املتح ��دة جميع
قواته ��ا م ��ن الع ��راق ،ف�سيك ��ون ذل ��ك خط�أه ��ا
التايل الكبري».
ويف رده عل ��ى رده عل ��ى الق ��رار عل ��ى موقف
الكرمل�ي�ن من القرار الأمريكي �أعلن ال�سكرتري
ال�صحف ��ي لرئي� ��س االحت ��اد الرو�سي دميرتي
بي�سك ��وف يف  27يولي ��و� :إن الو�ض ��ع م ��ع
ا�ستكم ��ال املهم ��ة الع�سكري ��ة الأمريكي ��ة يف
الع ��راق ي�ستحق اهتمام ��ا متزايدا ..وبح�سب
قول ��ه� ،سيبق ��ى ع ��دد كب�ي�ر م ��ن امل�ست�شاري ��ن
الع�سكري�ي�ن يف الع ��راق ،عل ��ى عك� ��س
�أفغان�ستان .و�شدد على �أن الو�ضع يف العراق
و�أفغان�ست ��ان خمتلف« .م ��ن الوا�ضح �أن الأمر
خمتلف متامًا ،ورمبا ال يكون من املمكن ر�سم
�أي �أوج ��ه ت�شابه هنا .لكن ��ي �أكرر مرة �أخرى،
نود جمي ًع ��ا �أال تنم ��و �إمكانية ال�ص ��راع العام
يف املنطق ��ة م ��ع �أي حلق ��ات جدي ��دة »،وق ��ال
بي�سك ��وف .و�أ�ش ��ار املتحدث با�س ��م الكرملني
�إىل �أن مث ��ل هذا القرار من قبل وا�شنطن لي�س
جدي� �دًا متا ًم ��ا عل ��ى الكرمل�ي�ن .وق ��ال« :كانت
هن ��اك ت�صريح ��ات �سابق ��ة ملمثل ��ي الوالي ��ات
املتح ��دة والإدارات الرئا�سية [الأمريكية] ب�أنه
�سيك ��ون من ال�ضروري عاج ًال �أم �آج ًال مغادرة
الع ��راق ،ل ��ذا ف� ��إن ه ��ذا لي� ��س خ�ب� ً
را جديدا».
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م الكرمل�ي�ن�« :سرناقب،
فم ��ن ال�ساب ��ق لأوانه توقع الأح ��داث ،لكننا ال
نرغ ��ب يف �إ�ضاف ��ة منطقة �أخ ��رى �إىل احتمال
عدم اال�ستق ��رار» .كما �أ�ضاف بي�سكوف جميع
الأط ��راف ،ال تريد منو ال�صراع العام املحتمل
يف املنطق ��ة .وخت ��م بالقول «نح ��ن نركز على

ا�ستم ��رار االت�ص ��االت م ��ع القي ��ادة العراقية،
ونحن مهتمون بذلك.
وب ��دوره ق ��ال بوري�س دولغ ��وف ،الباحث يف
مرك ��ز الدرا�سات العربي ��ة والإ�سالمية ،التابع
ملعه ��د الدرا�س ��ات ال�شرقية� ،أكادميي ��ة العلوم
الرو�سية .م ��ن املمكن �أن تع ��زز �إيران موقعها
يف العراق عل ��ى خلفية االن�سح ��اب الأمريكي
املرتق ��ب« ،لأن �إي ��ران والع ��راق دولت ��ان
�صديقت ��ان .ا�سمحوا يل �أن �أذكرك ��م �أن معظم
ال�س ��كان فيه ��ا يعتنق ��ون املذه ��ب ال�شيعي من
الإ�س�ل�ام» منوها ب ��ان نفوذ �إي ��ران يف العراق
ق ��وي مب ��ا في ��ه الكفاي ��ة .وتر�سخ بح ��دة بعد
�سق ��وط نظ ��ام �ص ��دام ح�س�ي�ن .وبع ��د رحي ��ل
الأمريكي�ي�ن ،وبطبيع ��ة احل ��ال� ،سيع ��زز هذه
املواق ��ف� .أم ��ا بالن�سبة لل ��دول الأخ ��رى ،ف�إن
النف ��وذ الإي ��راين هن ��اك يعززه وج ��ود حزب
الل ��ه الذي يدع ��م القي ��ادة يف �سوري ��ا ويقاتل
الإ�سالمي�ي�ن املتطرف�ي�ن هن ��اك �إىل جان ��ب
اجلي� ��ش احلكوم ��ي املدعوم من �إي ��ران .وهذا
بالت�أكيد يزيد من النفوذ لي�س فقط يف �سوريا،
ولك ��ن � ً
أي�ض ��ا يف الع ��راق ،ورمب ��ا يف لبن ��ان.
ويرى دجل ��وف �أنه ال يب ��دو ان�سحاب القوات
الأمريكي ��ة من الع ��راق �أمر ًا جذري ًا م ��ن �ش�أنه
�أن يغ�ي�ر الو�ض ��ع يف املنطقة .وق ��ال ال ينبغي
توق ��ع �أي تغيريات يف املنطقة بعد االن�سحاب
الأمريك ��ي .وبح�س ��ب دوجلوف ،ف� ��إن وجود
الق ��وات الأمريكي ��ة يف ه ��ذه املنطق ��ة �أث ��ار
دائ ًم ��ا العديد من االحتجاج ��ات و�أثار «و�ضعًا
�صع ًب ��ا ومتفج ًرا يف الع ��راق» ،لذلك كان هناك
مطالبة م�ستم ��رة بان�سحاب الكتيبة الأمريكية
م ��ن املنطق ��ة .ب .مل ي�ستبع ��د دوجل ��وف �أن
يظل الوج ��ود الأمريكي يف الع ��راق ب�شكل ما
قائما ،نظ ��را حلجم وعدد القواع ��د الع�سكرية
الأمريكية.
و�ضمن هذا ال�سياق نقلت �صحيفة نيزافي�سيميا

غازيت ��ا ع ��ن م�س�ؤولون�ي�ن �أمريكي�ي�ن �سابقني
قوله ��م �إن الإع�ل�ان املتوق ��ع عن انته ��اء املهمة
القتالي ��ة الأمريكي ��ة يف الأ�شه ��ر الأخرية كان
بادرة رمزية ولي�س اً
حتول ملمو�سً ا يف �سيا�سة
البي ��ت الأبي�ض جتاه ال�شرق الأو�سط .ونقلت
عن ال�سفري الأمريكي ال�سابق يف العراق ريان
كروك ��ر قوله« :ه ��ذه لعب ��ة مظاهر �أك�ث�ر منها
حقيقة» .بدوره ،ق ��ال م�ساعد وزير اخلارجية
ال�ساب ��ق لل�ش� ��ؤون الع�سكري ��ة وال�سيا�سي ��ة،
العميد املتقاعد م ��ارك كيميت� ،إن الو�ضع على
الأر�ض من غري املرج ��ح �أن يتغري .وقال�« :إذا
ا�ستم ��رت عملي ��ات اال�ستط�ل�اع واال�ست�ش ��ارة
واللوج�ستي ��ات غري القتالي ��ة بنف�س م�ستوى
القوات ،فمن غري املرجح �أن يكون لهذا القرار
ت�أث�ي�ر عملي كب�ي�ر» .يف غ�ضون ذل ��ك ،يحاول
�أق ��رب م�ست�ش ��اري باي ��دن اجلدل م ��ع م�ؤيدي
االفرتا� ��ض ب� ��أن ه ��ذا الإع�ل�ان رم ��زي بحت.
ووف ��ق للم�ست�شاري ��ن فم ��ن املتوق ��ع ح ��دوث
حت ��والت حقيقي ��ة .بالإ�ضافة �إىل ذل ��ك ،لفتوا
االنتب ��اه �إىل حقيقة �أن التعديالت على معايري
التع ��اون الأمريكي العراقي ممكنة بحلول 31
كانون الأول .الآن حدد الطرفان بب�ساطة خطة
ملزي ��د من العمل .وقال كريي ��ل �سيميونوف،
اخلبري يف جمل�س ال�ش�ؤون الدولية الرو�سي،
ل لل�صحيفة� :إن الو�ضع برمته مرتبط بحقيقة
�أن الأمريكي�ي�ن ال يريدون مغ ��ادرة العراق «».
و�سيبق ��ى وجوده ��م هن ��اك -و�سيتغ�ي�ر �شكل
املهم ��ة ذاته بب�ساط ��ة « .وبح�س ��ب املحلل ف�إن
�إدارة باي ��دن تق ��وم بذل ��ك على وج ��ه التحديد
لإخف ��اء وجودها على ال�ساح ��ة العراقية� ».إذا
كان كل احلديث يف البداية هو �أن الأمريكيني
يج ��ب �أن يغ ��ادروا هناك يومًا م ��ا ،فنحن الآن
ن ��رى �أنه ��م باق ��ون ،لك ��ن يف �ش ��كل خمتلف «،
و�أ�ش ��ار م�ضي ًفا �أن اجلانب الأمريكي �سي�ستمر
يف القيام بعملياته .ويف هذا ال�صدد ،ويعتقد
�سيمين ��وف �أن هذا الإجراء �سي�ؤدي �إىل زيادة
النف ��وذ الإي ��راين يف الع ��راق ».الأمريكيون،
واجلان ��ب الأمريك ��ي ي ��درك ذلك ،و�أ�ش ��ار �إىل
�أن الوالي ��ات املتح ��دة ل ��ن ت�سح ��ب قواتها من
الع ��راق .و�سبق �أن قي ��ل �إن الوجود الأمريكي
�سيبقى يف الع ��راق و�سوريا .يف هذه احلالة،
�سيكون الرتكيز على تدريب اجلي�ش العراقي.
والح ��ظ ب�أن ��ه يف حال ��ة الط ��وارئ� ،ستك ��ون
الوالي ��ات املتحدة قادرة على زيادة قواتها يف
العراق .لكنه �أ�ضاف �أنه «حتى الآن لي�س هناك
حاج ��ة ملحة بذل ��ك» .و�أو�ض ��ح �أن يف العراق
جماعات نفوذ خمتلف ��ة من النفوذ ،والعالقات
بينه ��ا معق ��دة نوعا ما ،لكن ه ��ذا هو مو�ضوع
�ش�ؤونه ��ا الداخلي ��ة وال�ص ��راع عل ��ى ال�سلطة.
«على عك�س �أفغان�ست ��ان ،ال توجد حركة قوية
يف الع ��راق مث ��ل حرك ��ة طالب ��ان ،وم ��ن غ�ي�ر
املرج ��ح �أن تظه ��ر يف امل�ستقبل .».هذا ما �أكده
املحاور مع ال�صحيفة.

رأي باألجنبي

ه�������ل ك���������ان رو��������س�������و ل�����ي��ب��رال����� ًي�����ا؟
“كائن مفكر � ،إن�سان».
كان رو�س ��و معج ًب ��ا �أي�ض ��ا باحل�ض ��ارة
الروماني ��ة  ،التي “مل يك ��ن فيها �شيء مقد�س
مثل حياة املواطنني العاديني”.وغالبًا ما يتم
�إذا كان فكر رو�سو يظل �أحيا ًنا جتاه ��ل ه ��ذا اجلزء من فك ��ر رو�س ��و ل�صالح
ومتناق�ضا  ،ف�إن هنالك ت�أكيدات ��ه الأك�ث�ر �إث ��ارة للج ��دل .وه ��ذا ه ��و
ً
ً
غام�ضا
تف�سيرا ليبرال ًيا  ،وحتى هايك ًيا ال�سب ��ب يف �أنه ال يحظ ��ى ب�شعبية كبرية بني
ً
 ،لفل�سفة رو�سو ال�سيا�سية  ..الليربالي�ي�ن :اذ يت ��م تقدميه �أحيا ًن ��ا على �أنه
�صحيح �أن العديد من من ��وذج لال�شرتاكي ��ة  ،و�أحيا ًن ��ا كمداف ��ع عن
ت�صريحات رو�سو مثيرة للجدل .البدائية.
على �سبيل المثال “ ،ان كل فرد بالن�سب ��ة لرو�س ��و  ،املجتم ��ع الطبيعي الأول
“�س ُيجبر” على �أن يكون حراً “ ،والوحي ��د ه ��و الأ�س ��رة .اذ يق ��وم الآب ��اء
او �أن “كل واحد منا ي�ضع �شخ�صه بحماية �أطفالهم حتى بلوغهم مرحلة الن�ضج
وكل قوته تحت التوجيه وي�صبح ��ون قادري ��ن على العي� ��ش مبفردهم
الأ�سمى للإرادة العامة” .يف اخل ��ارج .ولك ��ن �إذا ا�ستم ��رت الأ�س ��رة
يف الوج ��ود �إىل م ��ا بع ��د هذه النقط ��ة  ،وف ًقا
لرو�س ��و  ،ف�إنه ��ا التع ��د م�ؤ�س�س ��ة طبيعية بل
ت�صبح اتفاقية اجتماعية.
وه ��ذا االنق�سام ب�ي�ن الطبيع ��ي واالجتماعي
م�صطنع متامًا  ،ولكنه �شائع يف فكر رو�سو.
اذ ي�ش�ي�ر م�صطل ��ح طبيع ��ي هن ��ا �إىل حال ��ة
الطبيع ��ة :وكل م ��ا كان موج ��ودًا يف ه ��ذه
بالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك  ،ميكننا �أن جند � ً
أي�ضا يف احلال ��ة الأ�صلية هو بالتعري ��ف طبيعي  ،يف
كتاب ��ات رو�سو دفا ًعا قويًا وغري م�شروط عن ح�ي�ن �أن �أي �ش ��يء ي�أخ ��ذ الإن�س ��ان بعيدًا عن
احلرية“ :التخلي ع ��ن احلرية يعني التخلي حالته البدائية هو بناء اجتماعي.
ع ��ن �صف ��ة الإن�س ��ان  ،وحق ��وق الإن�س ��ان  ،وال ميك ��ن �إنكارذل ��ك  ،م ��ن خ�ل�ال و�صف ��ه
وحتى ع ��ن واجباته فهذا التن ��ازل ال يتوافق للإن�سان البدائي الذي مل يكن يعرف “تقريبًا
م ��ع طبيع ��ة الإن�س ��ان� .إن حرم ��ان امل ��رء من �أي �أمرا� ��ض �أخ ��رى غري اجل ��روح”  ،والذي
كل احلري ��ة وم ��ن �إرادة امل ��رء ه ��و �سلب لكل مل “ي�شتك ��ي م ��ن احلي ��اة” ومل “يغ�ض ��ب”
الأخالق من �أفعاله“ .؛ ويقول يف مدح احلق  ،وي�ص ��ور رو�س ��و  ،يف خطاب ��ه ع ��ن ع ��دم
يف امللكي ��ة“ :من امل�ؤك ��د �أن احلق يف امللكية امل�س ��اواة  ،ر�ؤي ��ة مثالي ��ة حلال ��ة الإن�س ��ان
هو �أقد�س حقوق املواطن” ؛ وحتى للإن�سان الطبيعية.ويبق ��ى ال�س� ��ؤال ال ��ذي يطرح ��ه
املتح�ض ��ر عندم ��ا كتب �أن املجتم ��ع املدين قد اجلمي ��ع� :إذا كان ��ت حالة الطبيع ��ة �سماوية ،
ح ��ول “حيوا ًن ��ا مم�ًل�اً و�ضي ��ق الأف ��ق” �إىل فلماذا �أتى الب�شر لت�شكيل املجتمعات؟

كما ي�ؤكد رو�سو يف العقد االجتماعي :و�صل
الب�شر �إىل النقطة التي تتجاوز فيها العوائق
الت ��ي حت ��ول دون بقائه ��م يف حال ��ة الطبيعة
ق ��درة �أي ف ��رد ليحاف ��ظ عل ��ى نف�س ��ه يف تلك
احلال ��ة .لذلك ال ميك ��ن �أن ت�ستمر هذه احلالة
البدائية� .سيهلك اجلن�س الب�شري �إذا مل يغري
منط وج ��وده وطريقته ��م الوحي ��دة للحفاظ
عل ��ى �أنف�سهم ه ��ي بالتايل توحي ��د عدد معني
م ��ن القوى  ،بحيث تك ��ون م�شرتكة قوية مبا
يكفي ملواجهة العقبات .
هن ��ا  ،ي ��درك رو�س ��و بو�ض ��وح �شدي ��د �أن
التع ��اون االجتماعي لي�س مفيدًا فح�سب  ،بل
أي�ضا .ف�إن كون الرجال �أف�ضل اً
�ضروريًا � ً
حال
عندم ��ا يوحدون قواهم هي فكرة عزيزة على
الليربالي�ي�ن الكال�سيكي�ي�ن� :إنه ��ا لي�ست �أكرث
وال �أقل من تق�سي ��م العمل الذي �سلط ال�ضوء
علي ��ه �آدم �سمي ��ث � ،أو قان ��ون اجلمعي ��ات
ال ��ذي �صرح ب ��ه ديفيد ري ��كاردو .ومن املثري
لالهتمام � ً
أي�ضا �أن نالح ��ظ �أنه يتوافق متامًا
م ��ع التعريف الذي قدم ��ه االقت�صادي لودفيج
ف ��ون ميز� ��س للمجتم ��ع الب�ش ��ري“ :جمعية
الأ�شخا� ��ص للعم ��ل التعاوين”.وم ��ع ذل ��ك ،
ف� ��إن ه ��ذا ال يخربنا ب� ��أي �شيء ع ��ن الطبيعة
ال�سيا�سي ��ة له ��ذه اجلمعي ��ة �أو القواع ��د التي
�ستحكمها.
بالن�سب ��ة لرو�سو  ،ف� ��إن امل�شكل ��ة برمتها هي
البح ��ث عن �شكل م ��ن �أ�ش ��كال االرتباط الذي
ي�ضع كل القوة امل�شرتكة يف حماية ال�شخ�ص
وممتلكات كل �شري ��ك  ،والقيام بذلك بطريقة
جتع ��ل كل واح ��د منه ��م  ،بينم ��ا يتح ��د م ��ع
اجلمي ��ع  ،ال يطي ��ع �إال نف�س ��ه و يظل حرا كما
كان م ��ن قبل ..ويبدو �أن رو�س ��و هنا مرتبط
ب�شدة باحلق يف امللكية واحلرية الفردية .اذ
ي�صف الرجل احلر ب�أنه �شخ�ص “ال يطيع �إال

 غويوم مكال �ساميه*
ترجمة :عدوية الهاليل

نف�سه”  ،وهو م ��ا يتوافق متامًا مع التعريف ه ��ذا هو ال�سب ��ب الذي يجعل الفك ��ر الرو�سي
ً
متناق�ض ��ا :فهو ال يح ��دد دائ ًم ��ا ماهية
الليربايل للحرية  ،احلرية ال�سلبية ال�شهرية يب ��دو
� ،أي غياب الإكراه.
احلري ��ة .ومع ذل ��ك  ،يجب �أن يك ��ون مفهوم ًا
وهذا هو �أول ظهور ملفهوم الإرادة العامة يف �أنه عندما ي�ؤكد رو�سو �أن كل فرد “�سيُجرب”
العق ��د االجتماعي .وهذه الفك ��رة هي حمور عل ��ى �أن يك ��ون حر ًا  ،فهو ال ي�ب�رر اال�ستبداد
فك ��ر رو�سو .يف الواقع  ،فكل ه ��ذا يعود �إىل با�س ��م احلري ��ة � ،إن ��ه بب�ساط ��ة ي�ؤك ��د �أنه يف
الإرادة العامة.
املجتم ��ع  ،يُجرب اجلميع عل ��ى طاعة القانون
ويف العق ��د االجتماعي  ،ميي ��ز رو�سو ب�شكل ،لأن �أي ع ��دم امتث ��ال للقان ��ون يدع ��و �إىل رد
�أ�سا�س ��ي بني “احلرية الطبيعية” و “احلرية ق�سري من الدولة .ويتم تقدمي هذا التناق�ض
املدنية”.و�أعتق ��د �أن ه ��ذا التميي ��ز �ضروري الفل�سفي ب�شكل �أكرث بالغة يف اخلطاب حول
لفه ��م كتاب ��ات رو�س ��و متا ًم ��ا .فف ��ي ح�ي�ن �أن االقت�ص ��اد ال�سيا�س ��ي .وم ��ع رو�س ��و كما يف
احلري ��ة الطبيعي ��ة “حمدودة فق ��ط ب�سلطات التقليد الروماين  ،ف�إن القانون هو احلرية.
الف ��رد”  ،ف�إن احلرية املدنية “مقيدة بالإرادة يف ه ��ذه املرحل ��ة  ،ميك ��ن ر�س ��م �أول متاث ��ل
العامة».
ب�ي�ن رو�س ��و وهايك .فق ��د جنح ه ��ذا الأخري
وبعبارة �أخرى  ،فاحلرية الطبيعية هي نوع يف الت�أ�سي� ��س “بطريقة رائع ��ة” للأطروحة
احلرية التي يتمتع به ��ا الإن�سان البدائي يف املركزي ��ة ل�سي ��ادة القان ��ون.اذ ال يتعار� ��ض
حالت ��ه الطبيعة .فالإن�س ��ان حر متامًا باملعنى القانون واحلرية فح�سب  ،بل �إنهما “يناديان
الإيجاب ��ي للكلمة  ،لأنه ال يتع�ي�ن عليه �إطاعة بع�ضهم ��ا البع� ��ض” .ولنفه ��م كي ��ف ميك ��ن
�أي قانون .وكل ما هو ممكن ج�سديا م�سموح للقان ��ون  -الذي ه ��و قيد �أ�ص�ل�ا� -أن يحررنا
به .وبالتايل ف�إن حالة الطبيعة املو�صوفة يف  ،ميي ��ز هاي ��ك متيي� � ًزا �أ�سا�س ًي ��ا للغاي ��ة ب�ي�ن
هذه امل�صطلحات ه ��ي حالة فو�ضوية .وعلى القوان�ي�ن والو�صاي ��ا .فالقوان�ي�ن هي قواعد
العك� ��س من ذل ��ك  ،ففي املجتم ��ع  ،يجب على جمردة تنطبق على اجلمي ��ع .والو�صايا هي
الإن�س ��ان �أن يطي ��ع القواعد .لذل ��ك فهو لي�س �أوامر موجهة لأفراد معينني .وبالتايل  ،طاملا
ح ��ر ًا مبعن ��ى احلري ��ة الطبيعي ��ة .وال�س�ؤال �أن القواع ��د لي�ست متييزي ��ة ولكنها “تنطبق
الأ�سا�س ��ي ال ��ذي ي�سعى رو�س ��و �إىل حله هو بالت�ساوي على جميع اال�شخا�ص يف ظروف
كيف تكون حر ًا �أثناء طاعة القوانني.
مماثلة”  ،فهي لي�ست ق�سرية.

وبالن�سب ��ة �إىل حايك :عندما نطيع القوانني ،
�أي القواعد العامة املجردة املو�ضوعة ب�شكل
م�ستق ��ل ع ��ن تطبيقها على حالتن ��ا اخلا�صة ،
ف�إنن ��ا ال نك ��ون خا�ضع�ي�ن لإرادة الآخري ��ن ،
وبالت ��ايل نحن �أح ��رار .وبالن�سب ��ة لرو�سو ،
تعتمد �شرعية القانون على الإرادة العامة :اذ
يكون املرء حر ًا عندما يطيع الإرادة العامة.
ولكن ما الذي يجب �أن نفهمه بالإرادة العامة؟
نح ��ن ن�ؤي ��د الفر�ضي ��ة القائلة ب� ��أن “االجتاه
الأ�سم ��ى للإرادة العامة” لرو�سو لي�س �سوى
حك ��م هايك للقانون  ،و�أن قواعد هايك العامة
واملجردة لي�ست �سوى �إرادة رو�سو العامة.
يو�ضح رو�سو يف العقد االجتماعي:
ما يجعل الإرادة عام ��ة هو ان عدد الأ�صوات
�أق ��ل م ��ن امل�صلح ��ة امل�شرتكة الت ��ي توحدهم
و�إذا مل تك ��ن هن ��اك نقط ��ة معين ��ة تتف ��ق فيها
جمي ��ع امل�صال ��ح  ،ف�ل�ا ميك ��ن لأي جمتمع �أن
يوجد فقط من خالل هذه امل�صلحة امل�شرتكة
.وامل�صلح ��ة امل�شرتك ��ة ه ��ي ال�سب ��ب ال ��ذي
يجع ��ل النا�س يجتمع ��ون وي�شكلون جمتمعًا
“للدف ��اع عن ال�شخ�ص وممتلكات كل �شريك
وحمايته».
وغال ًب ��ا ما مت انتقاد رو�س ��و ب�سبب ما ي�سمى
بال�شمولي ��ة .لك ��ن م ��ا علي ��ك �أن تفهم ��ه ه ��و
�أن ��ه غال ًب ��ا ما يت ��م التعبري عن ��ه مب�صطلحات
ميتافيزيقي ��ة .وحماول ��ة فهمه ��ا باملعن ��ى
احل ��ريف ت� ��ؤدي �إىل �س ��وء التف�س�ي�ر  ،وعلى
�سبي ��ل املثال عندما يكت ��ب �أن “كل ع�ضو هو
ج ��زء ال يتجز�أ م ��ن الكل” .فف ��ي الواقع  ،يف
ه ��ذا املثال  ،هناك فكرة �أن التعدي على حرية
فرد واحد هو انتهاك للمجتمع ب�أ�سره.
مل ��اذا مل يع� � ّرف بب�ساط ��ة �إرادت ��ه العامة على
�أنها جمموع امل�صالح اخلا�صة؟ لأن امل�صلحة
اخلا�ص ��ة ل ��دى رو�سو لي� ��س لها ح ��دود� .إنه * باحث يف معهد �سابين�س للدرا�سات

ميث ��ل بب�ساط ��ة رغب ��ات الف ��رد ب�ل�ا ح ��دود.
وبالت ��ايل  ،ق ��د تتعار� ��ض امل�صال ��ح اخلا�صة
للأف ��راد .لذل ��ك ال ميك ��ن �أن تك ��ون مبثاب ��ة
�أ�سا� ��س ل�ل��إرادة العام ��ة لأن ذل ��ك �سيعيدن ��ا
�إىل حال ��ة الطبيعة.لذل ��ك يجب عل ��ى الإرادة
العام ��ة �أن جت ��د م ��ا هو م�شرتك ب�ي�ن كل هذه
امل�صال ��ح اخلا�ص ��ة و�أن حتميه ��ا .فق ��ط على
ه ��ذا ال�ش ��رط ميك ��ن للمواطن�ي�ن العي� ��ش يف
وئام.وم ��ن اخل�صائ� ��ص الأ�سا�سي ��ة الأخرى
ل�ل��إرادة العام ��ة �أنه ��ا تنطب ��ق عل ��ى اجلميع
دون متييز.ويتما�ش ��ى ه ��ذا التف�س�ي�ر اي�ض ��ا
مع فل�سفة هاي ��ك الذي يرى ان حقيقة تطبيق
القوانني بالت�ساوي على اجلميع  ،على عك�س
االمتي ��ازات  ،ه ��ي �ضمانة :فبم ��ا �أن القانون
ينطبق � ً
أي�ض ��ا على من ي�صنعونه  ،ف�إنه يثني
امل�شرع عن تخيل القوانني القمعية.
وق ��د �أعطى رو�س ��و مثاال ل�ل�ارادة العامة يف
حديث ��ه ع ��ن “احل ��ق يف احلي ��اة وامل ��وت”:
فلإنق ��اذ �أنف�سنا من القتلة  ،نوافق على املوت
�إذا �أ�صبحن ��ا قتل ��ة .وبعبارة �أخ ��رى  ،نتخلى
طواعية ع ��ن حريتن ��ا الطبيعية الت ��ي ت�شمل
حري ��ة القتل م ��ن �أجل خري �أك�ب�ر  ،ومن �أجل
احلري ��ة املدني ��ة  ،وبالت ��ايل �أم ��ن �شخ�صن ��ا
وممتلكاتنا.ن�ستنت ��ج م ��ن ذل ��ك �إن جان جاك
رو�س ��و بال �شك مفكر معق ��د ال يخلو عمله من
التناق�ض ��ات .وق ��د حاول ��ت تب�سيطه ��ا.و ق ��د
تكون عبارة الإرادة العامة قد �أحدثت ارتبا ًكا
�أك�ث�ر من التو�ضيح وكان م ��ن املمكن التعبري
عنه ��ا بخالف ذلك .ومع ذل ��ك  ،دعونا ن�أمل �أن
يك ��ون ه ��ذا املقال ق ��د جعل من املمك ��ن تبديد
بع�ض �سوء الفهم � ،إن مل يكن �ساهم يف زيادة
ف�ضول القارئ.
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باليت

با�سم عبد الحميد حمودي يكتب عن ميريل �ستريب
فم ��ن بح ��ور النق ��د وال�ت�راث ال�شعب ��ي ال ��ذي
خا� ��ض فيه الك�ث�ر من �ستة عقود م ��ن الزمن� ،أراد ان
ي�سرتيح م�ؤقت ��ا من هموم النق ��د وت�شعباته ،فكانت
ال�سينما ال�شاطئ ال ��ذي ي�سرتيح فيه ،ويعرف كاتب
ه ��ذه ال�سطور جي ��دا ع�شق (ابو �شه ��رزاد) لهذا الفن
احلدي ��ث ،فلطلم ��ا كان مو�ضع حدي ��ث بينهما لفرتة
طويل ��ه اثن ��اء عملهما �سوي ��ة ..بل كان ��ت مالحظاته
الربقية عل ��ى بع� ��ض الظواه ��ر ال�سينمائية وبع�ض
�شخ�صيات ال�سينما دقيقة وتنطوي على فهم ودراية
ب�ش�ؤون هذا الفن.
ل ��ذا مل يكن مفاجئ ��ا بالن�سب ��ة يل �أن يكون وليد
ه ��ذ ا الناق ��د املخ�ضرم اجلدي ��د ،هو كتاب عن

عالء المفرجي

الناقد ،والباحث في الفلكلور
ال�شعبي العراقي ،با�سم عبد
الحميد حمودي ،وهو اخر ناقد
من جيل الرواد (�أطال اهلل في
عمره) ،فقد بد�أ الكتابة في
وقت مبكر ،حيث ظهرت له اول
مقالة عام  ،1954در�س جماعية
البطل في الرواية المعا�صرة
ورموز الكاتب العراقي و�إفادته
من التراث ال�شعبي  ،نوه عن
دوره نقاد كثر  ،كالدكتور علي
جواد الطاهر ،وعبد الجبار
عبا�س ،وغيرهم..

ال�سينما ،حمل عنوان “مرييل �سرتيب� ..شخ�صيات
�سينمائي ��ة م ��ن كل م ��كان” ال�ص ��ادر ع ��ن من�شورات
احت ��اد االدباء ،والذي ينط ��وي على �شيء من النقد،
ذل ��ك ان با�س ��م عب ��د احلمي ��د حم ��ودي ،ينظ ��ر اىل
نتاج ��ات هذا الفن بعين ��ي ناقد ح�صي ��ف ،ال متذوق
فقط ،يلتقط منه ما ي�شبع ح�سا�سيته النقدية ..فكان
الكت ��اب �سياح ��ة ممتع ��ة يف بع�ض دروب ه ��ذا الفن
اجلميل.
فال�سينما فن ينفتح عل ��ى جميع الفنون وجتعل
ال�شغ ��وف به ��ا ذا وع ��ي متف ��رد ،كما ج ��اء يف مقدمة
الكت ��اب ..وه ��ذا الكت ��اب و�إن كان ��ت النجم ��ة مرييل
�سرتي ��ب قد ا�ستولت على عنوان ��ه ،اال انه مل يقت�صر
عليه ��ا ،كم ��ا يظ ��ن الذي ��ن مل يطلع ��وا بعد عل ��ى هذا
الكت ��اب ،ويب ��دو
�أن اختي ��ار هك ��ذا
عن ��وان ي�شي بكون
الكت ��اب يتن ��اول
�سرية ه ��ذا النجمة،
�أو جان ��ب مع�ي�ن من
ادائها ،او ا�ستعرا�ض
لأفالمه ��ا ،التي جعلت
منه ��ا واحدة م ��ن اهم
جنم ��ات ال�سينم ��ا
يف ه ��ذا الع�ص ��ر .فق ��د
احتل ��ت ه ��ذه النجم ��ة
ف�ص�ل�ا من ه ��ذا الكتاب،
لذا ارى �أن هذا العنوان
مل يك ��ن يع�ب�ر ع ��ن املنت
الذي �ضمته ف�صوله.
لك ��ن يبدو ان �إعجاب
امل�ؤلف به ��ذه املمثلة ومن
ب ��اب تكرميه ��ا جعلت ��ه
يختارها عنوان� � ًا لكتابه..
فالكت ��اب ت�ضم ��ن يف جزئه
االك�ب�ر العالق ��ة الرا�سخ ��ة
والقدمي ��ة ب�ي�ن ال�سينم ��ا
والرواية �أو الأدب على وجه
اخل�صو�ص.
فمريي ��ل �سرتي ��ب كم ��ا
يق ��ول الناق ��د ال�سينمائ ��ي
حمم ��د ر�ض ��ا :ممثل ��ة �صعدت

� ستار كاوو�ش

�س ّل ��م ال�شه ��رة منذ البداية ومل تنزل بع ��د” .والبداية
ُتقدر بخم�سة عقود من �سنوات الأر�ض .خاللها �صعد
وهب ��ط املئات .كثريون اختفوا .ه ��ي ما زالت ممثلة
يتلقفها اجلمهور واملخرجون على حد �سواء .ماهرة
يف الأداء وذكية يف االختيارحازت ثالثة �أو�سكارات
�أولها ك�أف�ضل ممثل ��ة م�ساندة عن «كرامر �ضد كرامر»
( )1980وثانيه ��ا �أو�س ��كار �أف�ض ��ل ممثل ��ة يف دور
قي ��ادي ع ��ن «اختيار �صوفي ��ا» ( )1983والثالث عن
«امل ��ر�أة احلديدي ��ة» ( .)2012ه ��ذا بالإ�ضافة �إىل 3
جوائ ��ز «غول ��دن غلوب ��ز» وجائزتي «بافت ��ا» و196
جائزة �أخرى خالل رحلتها ال�سينمائية التي ما زالت
م�ستمرة بوترية جيدة.
اخت ��ار امل�ؤل ��ف �ش ��ذرات م ��ن افالم ��ه ومواقفها
الفني ��ة وال�شخ�صية ،وعالقتها م ��ع الكثري من جنوم
ال�سيا�س ��ة ،ومنه ��م الر�ؤ�س ��اء ،لكن ��ه فات ��ه �أن يذك ��ر
(حكايته ��ا) م ��ع الرئي� ��س ال�سابق ترام ��ب ومل ت�سلم
�سرتي ��ب من �شظايا هو�س الرئي� ��س الذي راح وعلى
غ�ي�ر ع ��ادة ر�ؤ�س ��اء �أم�ي�ركا يدخ ��ل يف م�ساج�ل�ات
ت ��كاد تك ��ون يومية مع فن ��اين ال�سينم ��ا وكان �آخرها
ال ��رد بق�س ��وة على واحدة م ��ن �أملع جنم ��ات ال�سينما
يف �أم�ي�ركا والع ��امل النجم ��ة مرييل �سرتي ��ب .ولكن
ال�سينمائيني ردّوا لرتامب ال�صفعة ب�أح�سن منها ،فقد
انتظرت ال�سينما بع�ض االيام لتهيئ اىل ترامب ردّها
الأقوى عليه ..لقد انتظ ��رت عر�سها الأكرب الأو�سكار
لت�صفي مع الرئي�س ح�ساباتها.
واخت ��ار امل�ؤل ��ف يف ف�صول (ال�سينم ��ا واالدب)
بع� ��ض الرواي ��ات الت ��ي تناولتها ال�سينم ��ا باملعاجلة
الب�صرية ،ومنها رواية �سك ��وت فيتزجريالد ،احلالة
املحرية لبنجامني بوتون)الت ��ي قدمها املخرج دافيد
فين�ش ��ر يف فيل ��م غرائب ��ي م ��ن بطول ��ة ب ��راد بي ��ت..
وتن ��اول اي�ض ��ا رواي ��ات او�س ��كار وايل ��د�( :ص ��ورة
دوري ��ان غ ��راي) و (�سالوم ��ي) و (�شب ��ح كانرتفيل)
واعم ��ال اخرى ،وهنا فات عل ��ى امل�ؤلف اال�شارة اىل
فيل ��م (االم�ي�ر ال�سعيد) ال ��ذي �أُنتج ع ��ام  ،2018من
�إخراج وت�أليف وبطول ��ة الربيطاين روبرت �إيفرت،
مقتب�سً ا عن ق�صة وايل ��د ال�شهرية “الأمري ال�سعيد”.
فيل ��م الأم�ي�ر ال�سعيد ،يتن ��اول ق�صة الأي ��ام الأخرية
م ��ن الأوق ��ات امل�أ�ساوية الت ��ي عا�شها �أو�س ��كار وايلد
يف �أواخ ��ر حياته ،ويتناول ب�ش ��كل ما يف �أجزاءٍ منه
ب�سخري ��ة بع� ��ض املواقف الت ��ي تعر�ض له ��ا �أو�سكار
و�أالعيب القدر.

ال������ف������ن خ�����������ارج ����س���ج���ن���ه
�سعاد الجزائري

تنطلق اللوحة من فكرتها
الم�سكونة بهو�س في مخيلة ر�سامها،
تتفاعل مع روحه وانفعاالته
لتنتقل بعدها الى �سطحها االبي�ض،
عند ذاك تتحرك فر�شاة االلوان
لتحول كيميائية اللون الى ر�ؤية
وخيال واحالم ،فيزداد التمازج بين
عالم الفنان الح�سي ومحيطه المادي
الذي ي�ضج ب�صخب الوانه وتتحول
الفكرة البكر في رحم الخيال الى
ق�صيدة لونية...

مفاهيم ��ه وتفاعل ��ه مع حميط ��ه وا�شياءه،
وت�أث ��را به ��ذه اخلا�صي ��ة فق ��د حت ��ررت
�شخو� ��ص وتكوين ��ات اللوح ��ة م ��ن �أ�س ��ر
االط ��ار لتتنقل مع زمنه ��ا وتغرياته لتن�شر
جمال الفن �أينم ��ا رحلت او حلت ،ف�صارت
اللوحة عل ��ى �أدوات مائ ��دة الأكل� ،أو على
�أقراط و�أ�س ��اور الن�ساء ،وعلى �صدورهن
ويف تفا�صيل حياتنا اليومية.
وحالي ��ا لون ��ت اللوح ��ات �أغطي ��ة الأ�سرة
وم�سان ��د غرف ال�ضي ��وف ،وعل ��ى و�سائد
�أحالمنا...
وبعدم ��ا كنا ن ��رى اللوحات داخ ��ل �إطارها
وخلف الزجاج ،الي ��وم �صرنا نراها تتنقل
يف فو�ض ��ى ال�ش ��وارع وال�ساح ��ات� ،أو
تتطاي ��ر كم ��راوح هوائي ��ة م ��ع الن�سم ��ات
الهادئة على �أج�ساد الن�ساء ،فتحررت لوحة
فان ك ��وخ وهربت من متحفها لت�ستقر على
�صدر البلوزة ،وانت�شرت زهور مونيه على
التنورات ،وهكذا بد�أت معار�ض اللوحات

عند االكتمال ت�ؤطر اللوحة داخل ال�س ��جن
اخل�ش ��بي ال ��ذي �س ��تبقى ا�س�ي�رة مربع ��ه
الهند�س ��ي ،وتعل ��ق على جدار ،ق ��د يتعبها
الزمن ،وق ��د تنف�صل يوما م ��ا عن جدارها
الذي ملته ورمبا ّ
مل هو االخر منها...
ومن ��ذ �أن وج ��د الفن وخلق ��ت اللوحة فقد
ظلت �أ�سرية الأطر واجل ��دران ،لكن الزمن
غ�ي�ر �ساك ��ن وال ي�ستق ��ر عل ��ى و�ض ��ع ب ��ل
يتفاع ��ل دائم ��ا م ��ع التغي�ي�ر والتجديد يف

تتجول معنا يف ال�شوارع او على �سواحل
ال�شواط ��ىء ،او حتمله ��ا �أذرع الن�ساء على
حقائبهن وتتطاير م ��ع ال�شاالت ،وقد تلف
خ�صورهن.
كم ��ا ت�ص ��درت اللوح ��ات اربط ��ة الرج ��ال
وقم�صانه ��م ال�صيفي ��ة والتي�شرت ��ات ،ب ��ل
وانت�شرت لوح ��ات كاريكاترية او فا�ضحة
عل ��ى املالب� ��س الداخلية للرج ��ال والن�ساء
معا.
عندم ��ا جتولت يف ا�سواق بغ ��داد فوجئت
ب�صح ��ون ومفار� ��ش و�ستائ ��ر وو�سائ ��د
طبعت عليها لوح ��ات للعديد من الر�سامني
العراقيني ،وال �أدري �إن مت ا�ستئذانهم قبل

«تقرير مو�ضوعي عن �سعادة
مدمن المورفين»
هذه في الحقيقة � ّأول مرة �أقر�أ فيها للكاتب الألماني (هان�س
ِ
فاالدا) ،الرجل الذي قال عنه هرمان ه�سه -كما ورد في كلمة
الغالف الخلفي« -ي�ستحق فاالدا ثناء عالي ًا لكتابته عن الحياة
بهذه الواقعية وهذا ال�صدق وهذا القرب» .ولح�سن الحظ وقعت
يدي على هذا الكتاب.

رنيم العامري
يتك � ّ�ون الكتاب م ��ن ق�صت�ي�ن :الأوىل،
تقري ��ر مو�ضوع ��ي ع ��ن �سع ��ادة مدمن
املورف�ي�ن ،والثانية ،ث�ل�اث �سنوات مل
�أك ��ن �إن�سان ًا� .إن كتابة مراجعة عن هذا
الكت ��اب لي�ست �أم ��ر ًا �سه�ل� ًا ،لأ ّنه كتاب

طبعها على ال�شرا�شف والو�سائد وغريها،
وعندما �س� ��أل �أحدهم فنان عراقي معروف
جدا مت طبع العديد من لوحاته قال :ال يهم،
لتنت�شر لوحاتي يف كل بيت عراقي...
بع� ��ض الر�سامني والفنان�ي�ن اعرت�ض على
هذه الظاهرة ،باعتبارها قللت من �إحرتام
الف ��ن وجعلت ��ه م ��ادة جتاري ��ة ،وجردت ��ه
م ��ن نخبوي ��ة بذلته و�ص ��ار متوف ��را بزيه
ال�شعبي..
الف ��ن ب ��كل �أ�شكال ��ه وتنوع ��ه ال يخل ��و من
جانب ��ه الربحي والتجاري ،لك ��ن �إنت�شاره
به ��ذه ال�ص ��ور �أث ��ار حفيظة فري ��ق ،بينما
�سانده فريق �آخر...

�سري ��ع الوق ��ع ،وم ��ع ذل ��ك ب�سي ��ط
العبارات .كتبه ف ��االدا وك�أنه يكتب
لنف�س ��ه فق ��ط ،فيقول -كم ��ا ورد يف
كلم ��ة الغ�ل�اف اخللف ��ي �أي�ض� � ًا« -كل
�شيء يف حياتي ينتهي يف كتاب» ،لذا
تتل�ص�ص
تكاد ت�شعر و�أن ��ت تقر�أه �أ ّنك ّ
على مذ ّك ��رات �شخ�صية لأحدهم ،ولكن
ب ��د ًال م ��ن �أن مينعك ال ��وازع الأخالقي
م ��ن �إع ��ادة املذ ّك ��رات �إىل امل ��كان الذي
وجدتها فيه ب�سرع ��ة ،ف�أنك جتد نف�سك
تتاب ��ع وتتاب ��ع الق ��راءة ،وما ه ��ي �إال
ب�ضع ��ة �سويع ��ات حت ��ى تنته ��ي من ��ه
ب�أنفا� � ٍ�س مقطوع ��ة .قر�أته ��ا و�أكملته ��ا
ق�صتان
ويف نف�سي ت ��وق للمزيد .ملاذا ّ

وج ��واب الفن ��ان املذكور اع�ل�اه رائع ،من
وجه ��ة نظ ��ري ،وق ��د �أك ��د اي�ض ��ا عل ��ى ما
ذكرت ��ه ،ع ��ن خ ��روج اللوح ��ة م ��ن �أطارها
اخل�شب ��ي اىل ال�ش ��وارع واحلدائ ��ق
وال�شواط ��ىء ،الن الفن بلوحاته �صار بكل
مكان ،ويرافقن ��ا يف تفا�صيل يومنا لين�شر
اجلمال وليهادن بيننا وبني ق�سوة ما مير
بحياتنا ،من �صور املوت والدمار وته�شيم
كل جمي ��ل حولن ��ا ،وكذلك اعطان ��ا متنف�سا
جمالي ��ا رائع ��ا ،ليخف ��ف م ��ن وط� ��أة ر�ؤية
�ص ��ور و�شعارات ووع ��ود انتخابية تزول
�ألوانه ��ا م ��ع �أول زخ ��ة مط ��ر او مت�سحها
�أمالح ع ��رق االج�ساد املنهك ��ة ب�سبب احلر
وانقطاع الكهرباء..
ان �ضخام ��ة وفخامة و�شعبية اعمال حممد
غن ��ي� ،أعطته ��ا م�ساح ��ة �أو�س ��ع لالنت�شار،
وعرفته ��ا كل االجيال فن�ش� ��أت عالقة متينة
ب�ي�ن ن�صبه وبني النا�س ،لأنها غري م�سورة
او م�ؤطرة ك�أعمال ون�صب اخرى..
ون�ص ��ب احلري ��ة ا�ضاف ��ة لقيمت ��ه الفني ��ة
الكب�ي�رة لكن ��ه ح ��از عل ��ى قيم ��ة �شعبي ��ة
و�سيا�سي ��ة وتاريخية ،الن ��ه متاح وحا�ضر
يف حياتن ��ا اليومية ،ونحتم ��ي به يف �أيام
جمدنا وانك�سارنا ..
ه ��ذه ال�شعبي ��ة مل تقل ��ل من القيم ��ة الفنية
للعمل بل العك�س هو ال�صحيح ،فقد �أعطته
�أبع ��ادا جمالية وان�ساني ��ة ا�ضافية فتحول
م ��ن عمل فني باهر اىل ايقونة جماهريية،
و�ص ��ار ج ��واد �سلي ��م �أه ��م م�ش ��ارك يف
مظاهرات (�أريد وط ��ن) رغم رحيله املادي
عن ��ا قبل عقود م ��ن الزمن لك ��ن ن�صبه يف
�ساح ��ة التحرير حمل معنا اول راية واول
انتفا�ضة....فالف ��ن للجمي ��ع ومنهم مادته
و�س ��ره ،وحترر كث�ي�را من �أ�س ��وار �سجن
االطار..

الأ�صابع ال�سبعة
�إرتبط ��تُ ب�صداق ��ة طويل ��ة ج ��د ًا م ��ع ج ��اري (ياك ��وب) بعد �أن
َع َّلمَني ركوب الدراجة الهوائية بداية جميئي اىل هولندا ،وتكررت
لقاءاتنا يومي ًا تقريب ًا ،حيث ي�أتي ياكوب يف نهاية الظهرية ويدخل
املر�س ��م بخطواته الثقيلة ،يتجول بني اللوحات وهو يراقبني �أثناء
الر�سم ويلقي نظرة هنا �أو هناك على اللوحات غري املكتملة .ياكوب
يح ��ب �أعم ��ال الر�سام م ��ارك �شاغال كث�ي�ر ًا ،ويكاد ال يخل ��و �أي لقاء
بينن ��ا من حديثه عن اللوحة التي ر�سم فيها �شاغال نف�سه ،و َت َعمَّد �إن
ير�سم فيه ��ا �إحدى يديه ب�سبعة �أ�صابع .ف� ��إن حدثته عن التكنيك يف
الر�سم مث ًال ،يتوثب قائ ًال (هل تعني مثل �أ�صابع �شاغال؟) و�إن ر�آين
من�شغ�ل ً�ا بر�سم يد بطريق ��ة معينة لوحة ،يقول (�شاغ ��ال �أي�ض ًا ر�سم
اليد ذات ال�سبعة �أ�صابع بطريقة رائعة) و�أن �شاهد يف زاوية املر�سم
لوح ��ة غري مكتملة يظهر فيها رجل ي�ضع يده على وجه �إمر�أة ،يقول
(مل ��اذا ال ت�ضيف �إ�صبع ًا �آخر �أو �إ�صبعني ،كما فعل �شاغال يف لوحته
اجلميل ��ة؟) حتى �صار َي � ِ�زجُّ �أ�صابع �شاغ ��ال يف كل حديث ،وك�أنه ال
يعرف �شيئ ًا غري ذلك.
ً
قب ��ل �أيام ط ��رق ياكوب ب ��اب املر�سم ،ودخ ��ل مبت�سم� �ا كالعادة
بوجه ��ه البي�ضوي و�شعره ال ��ذي �إختلطت �شقرت ��ه ببع�ض ال�شيب،
يف حني �إلت�صق ��ت ب�أ�سفل قبقابه اخل�شبي بقايا من �أع�شاب احلديقة
الت ��ي تناها يل �ص ��وت جزها قبل جميئه بقلي ��ل .جل�س على الأريكة
ال�س ��وداء وهو ينظ ��ر ا َّ
يل وك�أنه يو�شك على ال ��كالم .راقبته بطرف
عين ��ي وه ��و يح ��اول �إط�ل�اق كلمات ��ه ،ففهم ��ت ب�سرع ��ة م ��اذا يدور
بر�أ�س ��ه ،وقب ��ل �أن تخ ��رج احلروف م ��ن فم ��ه ،قاطعته مباغت� � ًا و�أنا
ذراعي عل ��ى اجلانبني قائ ًال (�شاغ ��ال؟! �أعرف �أن ��ك �ستتحدث
�أفت ��ح
َّ
عن ��ه وع ��ن �أ�صابع ��ه) ثم �ضحكن ��ا �سوية ك�صبي�ي�ن يخفي ��ان �أ�سرار ًا
م�شرتك ��ة .تنف�س ��تُ ال�صعداء ،لظن ��ي ب�أين قد جعل ��تُ احلديث ي�أخذ
جم ��رى �آخر ،لك ��ن ياكوب فاجئني وهو يدير ب�ص ��ره نحوي �سريع ًا
ويت�س ��اءل (حق� � ًا ،مل ��اذا مل تر�س ��م حل ��د الآن مثل ي ��د �شاغ ��ال) وهنا
�أجبت ��ه (يا�صديق ��ي العزيز ،لقد َّ
وظ � َ�ف �شاغال الأ�صاب ��ع هنا كرمز،
وه ��ي طريقة خا�ص ��ة ب ��ه� ،أراد �أن ي�ستعيد من خالله ��ا مقولة قدمية
ي�ستخدمها يهود رو�سيا ،تق ��ول� :أن العمل الباهر واجلميل واملتقن
يحتاج اىل �سبع ��ة �أ�صابع .وهذه �إ�شارة رمزية اىل انه رغم ابتعاده
ع ��ن بلده رو�سيا ،لكن ��ه وجد جناحه الفن ��ي يف باري�س ،حيث �صار
يق ��دم اعما ًال جميل ��ة وم�ؤثرة وك�أنها ُر ِ�سمَت ب�سبع ��ة �أ�صابع ،وبهذه
عك�س تلك العبارة القدمية ب�شكل رمزي يف لوحته .ورمبا
الطريقةَ ،
ر�س ��م هذه اللوحة يف ي ��وم ميالده الذي ي�صادف الي ��وم ال�سابع من
ال�شه ��ر ال�سابع �سن ��ة � .١٨٨٧أما لوحاتي فهي حتم ��ل الرمزية التي
تنا�سبني وتنا�سب ر�ؤيتي وطريقة تفكريي ،دون مقارنة ذلك بر�سام
عظي ��م مثل �صديقنا �شاغال) .وهنا �إنفرج ��ت �أ�سارير ياكوب ووقف
قائ ًال (�أربعون �سنة و�أنا مفتون بهذه اللوحة التي �شاهدتها مبتحف
�ستيدلك يف �أم�سرتدام ،لكني مل �أفهم مغزاها احلقيقي �سوى هنا يف
مر�سمك) ف�أجبته مازح ًا كالعادة (كي تعرف قيمة الر�سامني الأجانب
يف بلدك �أيها الفالح) فقهقه عالي ًا حتى ملأت �ضحكته �أرجاء املر�سم،
وفج�أة توق ��ف عن ال�ضحك و�إنربى جمدد ًا كعادته حماو ًال الو�صول
اىل �أبع ��د نقط ��ة يف احلدي ��ث (مده� ��ش �أن �أع ��رف كيف فك ��ر �شاغال
وه ��و ير�س ��م لوحتي املف�ضلة ،لك ��ن �أين هي الرمزي ��ة التي تق�صدها
يف لوحات ��ك �أنت؟) عندها �سحبتُ لوحت ��ان من لوحاتي وو�ضعتهما
عل ��ى الأر�ضية حي ��ث ت�ستند على االريكة املقابلة ل ��ه قائ ًال (ذات مرة
�إ�شتقت لأمي التي مل �أرها �سنوات طويلة .فتخيلتُ �أن لديَّ جناحني
�أط�ي�ر بهما مثل �إيكارو� ��س ،لكني بد ًال من االنط�ل�اق مثله من �سجن
اجلزي ��رة نحو البحر ،تخيل ��تُ نف�سي �أطري نحو بغ ��داد لر�ؤية �أمي
هناك .حلظتها وقفت هنا يا�صديقي و�سط املر�سم قائ ًال لنف�سي :ياله
من مو�ضوع! هذه هي الرمزية التي �أبحث عنها ،لمِ َ ال �أر�سم ذلك يف
جمموع ��ة لوحات؟ وهك ��ذا ر�سمت ع�شرات اللوح ��ات مثل هذه التي
تراه ��ا ،يظهر فيه ��ا �أ�شخا�ص ًا جمنح�ي�ن ،وبحاالت متنوع ��ة وك�أنهم
مالئك ��ة جا�ؤوا من �أماكن �سرية وبعيدة .هكذا �أنظر اىل الرمزية يف
الر�سم� ،أحاول �إفراغ بع�ض املفردات من حمتواها التقليدي وملأها
مبحت ��وى جديد) .نظر �صديقي نحو اللوحة وك�أنه يطري معها نحو
بغ ��داد ،ث ��م �أدار ب�صره ب�إجتاه ��ي كمن ينتظر من ��ي �إكمال احلديث،
ف�أ�ش ��رتُ اىل اللوحة الثانية قائ ًال (ت�أمل ه ��ذه اللوحة التي �إ�سميتها
العط ��ر� ،أنظر كيف ر�سمتُ العطر و َع�َّب�تررَّ تُ عنه ب�أدوات الر�سم ،كيف
حاول ��تُ �إيج ��اد مرادف ًا ت�شكيلي ًا للعط ��ر� ،أردتُ �أن �أجعل للعطر �شك ًال
ولون� � ًا ،فك ��رتُ كي ��ف �أ�سك ��ب روح العطر ف ��وق قما�ش ��ة اللوحة؟ يف
النهاي ��ة حَ � � َّورتُ رداء امل ��ر�أة يف اللوحة وجعلته عل ��ى �شكل زجاجة
عط ��ر ،نعم لقد �إ�ستع ��دتُ �شكل زجاجة عطر زوجت ��ي �ألي�س وجعلته
ردا ًء للم ��ر�أة الت ��ي تظهر يف اللوح ��ة .ويكتمل امل�شه ��د هنا بالزهور
ال�صغرية التي تبدو بني �أ�صابعها� .أال تتفق معي ب�أنها طريقة رمزية
لر�س ��م العط ��ر؟) ليقول ياك ��وب يف النهاية (كل يوم �أتعل ��م �شيئ ًا يف
ه ��ذا املر�سم ،عموم ًا لقد �أَن�ساين احلدي ��ث �إعطائك قنينة النبيذ التي
جلبته ��ا لك) و�إن�شغ� � َل بفتح الكي�س الذي معه وه ��و يتحدث ب�صوت
منخف� ��ض (�أرجو انها ت�ساوي قيمة اجلم ��ال الذي �أح�صل عليه هنا)
ف�ضحك ��تُ و�أن ��ا �أرفع يدي م�ش�ي�ر ًا اىل اخللف قائ ًال ( لق ��د َ�سدَّدتَ يل
�أكرث من ذلك حني علمتني ركوب الدراجة قبل ع�شرين �سنة).
قبل �أيام طرق ياكوب باب المر�سم،
ودخل مبت�سم ًا كالعادة بوجهه
البي�ضوي و�شعره الذي �إختلطت �شقرته
ببع�ض ال�شيب ،في حين �إلت�صقت
ب�أ�سفل قبقابه الخ�شبي بقايا من
�أع�شاب الحديقة التي تناها لي �صوت
جزها قبل مجيئه بقليل.

فح�سب؟
الكت ��اب �ص ��ادر ع ��ن (دار الكرم ��ة).
ا�شرتي ُت ��ه من معر�ض بغ ��داد للكتاب،
برتجم ��ة الأ�ست ��اذ (�سم�ي�ر جري�س)،
ال ��ذي ق ّدم ��ه برتجم ��ة رائع ��ة ،وق ��د
�أب ��دع يف تق ��دمي العب ��ارات -عل ��ى
ب�ساطتها -ب�أجمل �شكل .فمث ًال ،هنا
نرى هان�س فاالدا ُمدمن املورفني،
يق ��ارن يف ه ��ذه العب ��ارة الف ��رق
بني الن�ش ��وة التي تق ّدمه ��ا املر�أة
والن�شوة الت ��ي يق ّدمها املورفني
فيق ��ول« :ك ��م كن � ِ�ت حم ��دودة
�أيته ��ا امل ��ر�أة!» ،ه ��ذه العب ��ارة
ت ��كاد ت�صل ��ح -بر�أي ��ي� -أن

تك ��ون يف ن� ٍ��ص ِ�شعري .ث ��م يكمل عن
ن�ش ��وة املورف�ي�ن قائ ًال�« :أن ��ا الآن رجل
وامر�أة يف � ٍآن واح ��د ،وبوخزة الإبرة
يب ��د�أ االحتف ��ال بالعر� ��س الأ�سطوري،
الع�شيق ��ة كاملة الأو�ص ��اف ،واحلبيب
ال ��ذي يخل ��و م ��ن كل عي ��ب ،يحتف�ل�ان
ب�أعيادهما حتت َ�شعري الكثيف».
ع ��دا ذلك ،ولأنن ��ي �أنح ��از �إىل املرتجم
واملرتجم�ي�ن دائم� � ًا ،فق ��د كن ��تُ �أو ّد لو
ق ��ر�أتُ ا�س ��م مرتج ��م العم ��ل الأ�ست ��اذ
�سم�ي�ر جري� ��س عل ��ى الغالف ،بع ��د �أن
ق�ض ��ت �سيا�س ��ة ال ��دار يف �أن ال ت�ض ��ع
�أ�سم ��اء املرتجم�ي�ن على �أغلف ��ة الكتب.
وتل ��ك �سيا�س ��ة جمحفة تتبعه ��ا بع�ض
دور الن�شر� ،أمتنى �إعادة النظر فيها.
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اقــــرأ
ال�شعر البولندي

�ص ��در ع ��ن دار املدى كتاب "ال�ش ��عر البولندي يف خم�س ��ة قرون
ترجم ��ة وتقدمي هاتف اجلنابي" ،والكت ��اب بانوراما عن االدب
البولن ��دي حيث يقول املرتجم يف مقدم ��ة الكتاب "�أنْ تكتب عن
�ش ��اعر مبفرده �ش ��يء �أما �أن تكون �أمام مهمة ر�ص ��د �ش ��عر بالد
خالل خم�س ��ة قرون فهذه م�س� ��ألة غري عادية ،ناهيكم عن كونها
معق ��دة وحمفوف ��ة باملخاطر متام� � ًا وال ميك ��ن لأي كان �أن ي َِع َد
بالت�ص ��دي لها ب�ص ��فحات حمدودة لكي يفيَها حقها .نحن الآن
�أمام حَت ٍ ّد منهجي ناجم عن الإجابة عن �س� ��ؤال حمدد وهو :ما
هي الطريقة املُثلى لتقدمي �ص ��ورة مكثفة ووا�ض ��حة وناجعة
عن �شعر �شعب م ّر ب�أحداث ج�سام؟".

عامل ي�صنع �سيارة من خملفات الدراجات الهوائية والنارية
جن��ح ال�شاب العراق��ي �إ�سماعيل عبد اهلل -من ناحية روفي��ا التابعة ملحافظة دهوك -ب�إقلي��م كرد�ستان العراق يف
�صن��ع �سي��ارة �صغرية احلجم ،لكنها تختلف يف الت�صميم وال�شكل اخلارجي وامل��واد التي ا�ستخدمت يف �صناعتها عن
ال�سيارات الأخرى ،م�ستفيدا من عمله يف حمل لت�صليح الدراجات الهوائية والنارية واملولدات الكهربائية.
ا�س ��تخدم امليكانيك ��ي العراق ��ي خم ّلف ��ات املولدات
الكهربائية والدراجات الهوائية والنارية يف ُ�صنع
�س ��يارته ال�ص ��غرية التي بلغ ��ت كلفته ��ا نحو 600
دوالر �أمريك ��ي ،بالإ�ض ��افة �إىل ا�س ��تخدام بع� ��ض
خملف ��ات امل ��واد الأخرى مثل الأبواب وال�ش ��بابيك
والثالج ��ات وغريه ��ا .يبل ��غ وزن ال�س ��يارة نح ��و
 465كغم ،وعداد �سرعتها ي�صل �إىل  70كلم�/ساعة
ح

ول العا

لم

تقريب ًا ،وبها مقعد واحد لكنها تت�س� � ُع ل�شخ�ص�ي�ن،
و�أم ��ا حمولتها الق�ص ��وى فهي تقريب ��ا  300كلغم،
وي�ستخدمها �صانعها يف احتياجاته اليومية.
ويطم ��ح ال�ش ��اب �إىل تطوي ��ر قدرات ��ه وموهبت ��ه
ل�ص ��ناعة مناذج �س ��يارات �أخ ��رى ،وامل�ش ��اركة يف
امل�س ��ابقات واملعار�ض الدولي ��ة� ،إال �أن غياب الدعم
وع ��دم توفر الإمكانيات املالية يح ��ول دون ذلك ،ال
�س ��يما وهو يق�ضي �ساعات طويلة يف العمل يوميا
لت�أم�ي�ن لقم ��ة العي�ش لعائلت ��ه ،ويخ�ص ���ص �أوقاتا
قليلة لالن�شغال ب�إبداعاته.

خبري ي�ؤكد :كورونا �سيتحول �إىل مر�ض عادي مثل نزالت الربد
قال ديدييه بيتي املخرتع ال�سوي�س ��ري
ل�ص ��يغة معق ��م اليدي ��ن� ،إن فايرو� ��س
كورون ��ا ميكن �أن ي�ص ��بح يف غ�ض ��ون
�سنوات مر�ضا عاديا مثل �سيالن الأنف
العادي.
وذكر ديدييه بيتي ،الذي ي�شغل من�صب
رئي� ��س ق�س ��م الوقاي ��ة م ��ن الأمرا� ��ض
املعدي ��ة ومكافحته ��ا يف م�ست�ش ��فى

جامع ��ة جنيف� ،أن النا�س �سي�ص ��ابون
به ب�ش ��كل خفيف رغم وجود الأج�س ��ام
امل�ض ��ادة .و�أ�ش ��ار �إىل �أن هن ��اك ع ��دة
�أنواع من فايرو� ��س كورونا يف العامل
تت�س ��م بالطاب ��ع الوبائ ��ي ،لكن ج�س ��م
الإن�س ��ان يط ��ور املناع ��ة جتاهه ��ا يف
مرحلة الطفولة.
و�أ�ض ��اف اخلب�ي�ر" :وبحل ��ول �س ��ن

الع�شرين ،تظهر لدينا جميعا الأج�سام
امل�ض ��ادة له ��ذه الأن ��واع الأربع ��ة...
ولكن رغم معرفتنا لهذه الفايرو�س ��ات
وظه ��ور املناع ��ة
جتا هه ��ا ،
�سن�شعر من
وقت لآخر
ب�س ��يال ن

طفي ��ف يف الأن ��ف .وهن ��اك احتم ��ال
كبري �أن ي�س�ي�ر كوفي ��د 19-على نف�س
الطريق ،وبعد � 10-5سنوات �سيمتلك
كل ال�س ��كان �أو رمب ��ا  99باملئ ��ة منه ��م
الأج�سام امل�ض ��ادة لفايرو�س كورونا.
و�س ��تكون الإ�ص ��ابة ب ��ه ،بال�ش ��كل
اخلفيف فقط �أي على �شكل زكام عادي
يف الأنف".

م�صرع جنم يوتيوب خالل ت�صوير مقطع فيديو

كتاب "يك�شف" �سر وفاة �إلفي�س بري�سلي

واقعة م ��وت جديدة مرتبط ��ة بهو�س
و�سائل التوا�ص ��ل االجتماعي ،راح
�ض ��حيتها هذه امل ��رة جنم يوتيوب
دمنارك ��ي يف ال� �ـ 22م ��ن عم ��ره،
بعد �أن �س ��قط من �أعلى جبل �أثناء
ت�صويره مقطع فيديو.
و�أعلن ��ت وال ��دة ال�ش ��اب �ألب�ي�رت
ديرلن ��د ،وفات ��ه ،يف حدي ��ث م ��ع

و�س ��ائل �إع�ل�ام دمناركي ��ة ،طالبة من
النا�س مراعاة خ�صو�صية �أ�سرتها.
وت ��ويف ال�ش ��اب بع ��د �أن �س ��قط م ��ن
ارتف ��اع  200م�ت�ر ،بجب ��ل �سي�س ��يدا
يف ف ��ال غاردين ��ا الإيطالي ��ة ،يف
 28متوز/يولي ��و املا�ض ��ي ،وذل ��ك
خ�ل�ال ت�ص ��ويره فيدي ��و لقنات ��ه على
يوتيوب ،التي يتابعها نحو � 168ألف

�شخ�ص ،ح�س ��ب ما �أو�ضحت �صحيفة
"نيوزويك".
كما يتاب ��ع ديرلند � 224ألف �ش ��خ�ص
عل ��ى تطبي ��ق �إن�س ��تغرام ،و�ش ��ارك
الراحل �أي�ض ��ا يف فيلم "تيم �ألبريت"
عام  ،2018الذي يحكي ق�ص ��ة �ش ��اب
ي�س ��عى لك�س ��ب الرزق باالعتماد على
يوتيوب.

جونى ديب يحقق انت�صارا على �آمرب هريد
مل يكن �إلفي�س بري�سلي ،الذي تويف قبل
 44عام ًا يف مثل هذا ال�شهر ،مدمن ًا على
تعاط ��ي املخ ��درات باملعن ��ى املعت ��اد يف
حي ��اة الروك ،لكن ��ه كان يعالج �سل�س ��لة
من الأمرا� ��ض اخللقية كم ��ا يزعم كتاب
جدي ��د .ووف ًق ��ا لكت ��اب " الفي� ��س ..قدر
املوت" ،ف�إن الدوامة التي �أغرقت الفنان
تخللتها م�ش ��اكل �ص ��حية عادة ما ُتعترب
م ��ن عواق ��ب الإدم ��ان ،ميك ��ن �أن تكون
ناجمة عن �أجداد بري�س ��لي من الأمهات،
الذين كانوا �أوالد عمومة.

وتق ��ول الكاتب ��ة� ،س ��ايل
هودي ��ل� ،إن عائلة وال ��دة الفنان
الراح ��ل ،مبا يف ذل ��ك ثالث ��ة �أعمام ،قد
تعر�ضوا للموت املبكر.
وتزعم امل�ؤرخة �أن وفاة والدة بري�سلي،
غالدي� ��س ،ع ��ن عم ��ر يناه ��ز  46عام� � ًا،
وبري�س ��لي عن عمر يناه ��ز  42عام ًا ،مل
يك ��ن من قبي ��ل امل�ص ��ادفة .وكتب ��ت �أن
بري�س ��لي عانى م ��ن مر�ض يف ت�س ��عة
من  11جهاز ًا ج�سدي ًا ،خم�سة من هذه
الأمرا�ض كانت موجودة منذ الوالدة.

� إ�سماعيل زاير

 عواطف نعيم

� أنعام الم�ؤذني

الفنانة الت�شكيلية �أقامت ام�س الأحد،
معر�ض ��ها الفن ��ي الأول ف ��ي مدين ��ة

 علي ح�سني

كم عاكوب �سنتحمل؟
ال �أعرف على وجه الدقة ما هو
العمر ال�سيا�سي والوظيفي
ملحافظ نينوى ال�سابق نوفل
العاكوب ،رمبا ع�شق هذه املهنة
منذ ريعان ال�شباب� ،أو �أنه
تعلق بها يف ال�سنوات الأخرية!
لكنه حتم ًا اليزال يعد منوذج ًا
لالنتهازية ال�سيا�سية ول�شعار
الوالء ولي�س الكفاءة.
ت�صلح ق�صة العاكوب ،مثا ًال
منوذجي ًا لكيفية حتول موظف
ب�سيط �إىل مالك لع�شرات
املاليني من الدوالرات ،وفوق
هذا �إىل م�س�ؤول يتحكم مب�صري
ماليني النا�س ،العاكوب الذي
كان جمرد رقم �ضمن عدد
نفو�س العراقيني التي و�صلت
�إىل �أربعني مليون ،حتول �إىل
خرب اول تتالقفه ال�صحافة
بعد ان فر�ضت عليه احلكومة
الربيطانية يف عقوبات
ل�سجله يف جمال الف�ساد املايل
وال�سيا�سي
قفز نوفل العاكوب اىل قا\
ئمة ا�صحاب املاليني بدعم
وت�شجيع من جهات �سيا�سية
كانت تريد من خالله ان تنهب
اموال اعمار مدينة املو�صل
 ،وقد متكنت من ذلك واخذنا
ن�شاهد فديوات للعاكوب وهو
يعيد لنا مقوالت"حكيمة" يعيد
احلياة من عيّنة "املطرك"
و"التم�ضرط"مع االعتذار
للقارئ الكرمي  ،ومرة يبكي
على اموال البالد التي نهبت ،
ومرة اخرى جنده يف �صورة
"رجل اخلري والتقوى" ،بعدها
يفاج�أ املواطن العراقي الباحث
عن لقمة عي�شه وعن كهرباء ال
تنغ�صها القطوعات و�أمزجة
امل�س�ؤولني �أن العاكوب لفلف
اكرث من خم�سني مليون دوالر
امريكي عدا ونقدا من اموال
املحافظة  ..حتت �شعار " اين
واملحافظة جيب واحد " .
ال �أعلم ما هو �شعور مقاتل
ال�شعبي ،خا�ض حروبًا من
�أجل حترير املو�صل على
ع�صابات داع�ش وا�ست�شهد
رفاقه وزمال�ؤه ،وهو يقر�أ خرب
�سرقات العاكوب ومعه بالتاكيد
قافلة من امل�س�ؤولني الذين نهبوا
البالد � ،أغلب الظن �أن �أي مقاتل
يعرف معنى الوطنية� ،سي�شعر
بالأ�سى على الت�ضحيات التي
قدمت والتي قطف ثمارها
ا�شخا�ص من عينة نوفب
العاكوب "  ،فيما ال تزال عوائل
ال�شهداء تقف يف طوابري انتظار
من يعيد لها االمل بالعدالة
االجتماعية .
ت�سخر منا الأقدار الآن ،حيث
ت�صبح �صورة " نوفل العاكوب
" بديال ل�صورة املقاتل الذي
�ضحى بنف�سه ،لنجد �أنف�سنا �أمام
م�شهدٍ �أكرث �سخرية ،و�إهانة
لت�ضحيات العراقيني جميعا.
�ألقي القب�ض على العاكوب  ،لكن
زمن " العواكيب " مل ينته بعد،
وع�صر خلط ال�سيا�سة بال�شطارة
ما تزال �سوقه مزدهرة ،وهناك
يف الظل ع�شرات مثل "نوفل
العاكوب " ممنوع االقرتاب
من ح�صونهم املنيعة� .أيها
ال�سادة ثمة �شيء �أكرث ب�شاعة
من القتل يف ال�سيا�سة ،الف�ساد.
ولهذا جند �أن للنزاهة قاعدة
واحدة ال تخطئ� ،إما العي�ش �إىل
جانب الب�سطاء� ،أو التحول اىل
ملياردير من اموال الفقراء .
وما بني �سرقات العاكوب
 ،ودموع امهات ال�شهداء ،
ينح�شر العراق اجلديد� ،إذ
مت�ضي عمليات جتريفه �إن�ساني ًا،
وحرقه �أخالقي ًا ،بحيث ال يبقى
فيه �إال ناعقون وناعقات من
عيّنة ببغاوات الربملان.

اخ��������ت��������ت��������ام م��������ه��������رج��������ان ال�������������ش������ع������ر ال������������ك������������ردي يف �أرب���������ي���������ل

ال�ص ��حفي ورئي� ��س تحري ��ر جري ��دة
ال�ص ��باح الجدي ��د نعت ��ه االو�س ��اط
ال�ص ��حيفة ،حي ��ث توفي بع ��د معاناة
م ��ع مر� ��ض ع�ض ��ال ..وكان الراح ��ل
من م�ؤ�س�سي �ش ��بكة االعالم العراقية
واول رئي�س تحرير لجريدة ال�صباح.
الفنان ��ة الم�س ��رحية التق ��ت وزي ��ر
الثقاف ��ة الدكتور ح�س ��ن ناظ ��م ،حيث
تن ��اول اللق ��اء �س ��بل تفعيل الأن�ش ��طة
الفني ��ة ،ف�ض�ل ً�ا عن ع ��د ٍد م ��ن الملفات
الثقافية ،وبحثت الفنانة الم�س ��رحية
الو�س ��ائل التي يمكن ان تطور العمل
الم�س ��رحي وطالب ��ت بدع ��م الم�س ��رح
الج ��اد والتجريبي و�ش ��ارك في اللقاء
الفن ��ان عزيز خي ��ون والدكتور احمد
ح�سن مو�سى مدير عام دائرة ال�سينما
والم�سرح.

متكن املمثل الأمريكي ال�ش ��هري ،جوين ديب ،من
حتقيق انت�ص ��ار نادر عل ��ى طليقت ��ه املمثلة �آمرب
ه�ي�رد ،يف الوقت ال ��ذي يحاول فيه اكت�ش ��اف ما
�إذا كان ��ت زوجته ال�س ��ابقة ،نفذت وعدها ب�ش� ��أن
ت�س ��وية طالقه ��ا البالغ ��ة  7مالي�ي�ن دوالر� ،إذ �أن
هريد كانت ق ��د تعهدت بالتربع بت�س ��وية طالقها
�إىل احتاد احلريات املدنية الأمريكية وم�ست�شفى
الأطف ��ال يف لو�س �أجنلو�س ،بعد انف�ص ��الها عن
جوين ديب يف عام .2016
وكانت �آمرب هريد يف بيان لها بتاريخ � 26شباط
املا�ض ��ي قال ��ت" :لق ��د ظلل ��ت م�س ��تقلة مالي ��ا عن

ج ��وين ديب طوال الوق ��ت الذي كنا فيه �س ��ويا،
ومت الت�ب�رع باملبل ��غ الكام ��ل لت�س ��وية الط�ل�اق
للأعم ��ال اخلريي ��ة" ،وفق ��ا لوكال ��ة �س ��بوتنيك
الرو�سية.
وق ��ال �أندرو كالديكوت حمام ��ي جونى ديب� ،إن
الت�ب�رع الذي وع ��دت به �آم�ب�ر ه�ي�رد كان "كذبة
حم�سوبة ومتالعبة" والتي "قلبت املوازين �ضد
ديب منذ البداية".
و�أك ��د كالديكوت �أن م�ست�ش ��فى الأطفال يف لو�س
�أجنلو� ��س �أبل ��غ م�ست�ش ��ار �أعم ��ال دي ��ب يف عام
� 2019أن هريد مل ت�سدد �أية مدفوعات.

العمود
الثامن

هيت التابع ��ة لمحافظة الأنبار ،تحت
عن ��وان "ر�ؤي ��ة ابداعي ��ة مختلف ��ة"،
و�ضم المعر�ض� 1( ،آب � ،)2021أكثر
م ��ن  60لوح ��ة مختلفة منه ��ا ما يمثل
تراث مدينة هيت ومنها لوحات فنية
متنوعة.
وقالت الم�ؤذني� ،إن هذا المعر�ض لن
يكون الأخير نحن نعمل على معر�ض
�شخ�صي ثان في الرمادي� ،إ�ضافة �إلى
عدد م ��ن الدعوات التي و�ص ��لت �إلينا
من داخل العراق وخارجه للم�ش ��اركة
في عدد من المعار�ض.

متابعة املدى
اختت ��م مهرج ��ان ال�ش ��عر الك ��ردي
ال ��ذي �أقامت ��ه دارالثقافة والن�ش ��ر
الكردية يف �أربيل .وكان املهرجان
ال ��ذي اقي ��م حتت �ش ��عار (ال�ش ��عر
الكردي �س ��مفونية احلب واحلياة
يف ربوع كرد�س ��تان) ق ��د انطلقت
فعالياته �ص ��باح اخلمي�س املوافق
 2021/7/29يف مدينة �أربيل.
و�أ�س ��تهل املهرج ��ان بكلم ��ة معايل
وزير الثقاف ��ة �ألقاها مدير عام دار
الثقاف ��ة الكردية ج ��اء فيها" :نحن
ك ��وزارة ثقاف ��ة احتادي ��ة نفتخ ��ر
باالحتف ��اء بنخب ��ة م ��ن ال�ش ��عراء
الك ��رد املميزي ��ن وم ��ن خ�ل�ال دار

الطقس

الثقافة والن�ش ��ر الكردية" ،م�ؤكد ًا
"مبارك ��ة ومتنيات معايل الوزير

لكم بنجاح املهرجان".
ث ��م �ألقي ��ت كلم ��ة ترحيبية �أ�ش�ي�ر

فيه ��ا اىل �أن "�إقامة ه ��ذا املهرجان
يعك� ��س قناعاتن ��ا العميق ��ة ب� ��أن
الثقافة مبعناها الوا�سع� ،إمنا هي
�أ�سا�س لأي م�سعى جاد على طريق
التط ��ور ،والتق ��دم االقت�ص ��ادي
وال�سيا�س ��ي واالجتماع ��ي ،وان
املجتمعات الت ��ي تفتقر �إىل قاعدة
ثقافي ��ة عميق ��ة اجل ��ذور ،تظ ��ل
م�ش ��دودة �إىل قيم التخلف ،وحياة
الب�ؤ�س".
و�ألقى مدير عام الدار ئاوات ح�سن
ام�ي�ن كلم ��ة� ،أك ��د فيه ��ا "مهرجان
ال�شعر الكردي والذي �أقامته الدار
يف �أربي ��ل كان ناجح� � ًا م ��ن خالل
تفاع ��ل ال�ش ��عراء واملثقف�ي�ن الكرد

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االثن�ي�ن) �أن درج ��ات احل ��رارة مقارب ��ة ملعدالته ��ا لي ��وم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�س ًا يف جميع مناطق البالد.

وردود افعالهم اجلميلة" ،م�ش�ي�ر ًا
اىل ان "�إقام ��ة ه ��ذا املهرج ��ان
جاء م ��ن باب التوا�ص ��ل والتالقح
الثق ��ايف م ��ع املثقف�ي�ن وال�ش ��عراء
الكرد".
بعدها القى امل�ش ��اركون القادمون
م ��ن خمتل ��ف م ��دن كرد�س ��تان
ق�ص ��ائدهم التي نالت ا�ستح�س ��ان
اجلمه ��ور ،ث ��م ج ��رت مرا�س ��م
تكرمي ال�ش ��عراء امل�شاركني تقديرا
لنتاجاته ��م االدبي ��ة التي عك�س ��ت
امل�ش ��هد الثق ��ايف الك ��ردي ،فم ��ن
اربي ��ل عب ��د الرحم ��ن فره ��ادي،
غريب ب�ش ��دري وحم�س ��ن ئاواره،
ومن ال�س ��ليمانية كان ك�شال احمد

ودا�ستان برزان ومن دهوك ح�سن
�س ��ليلفاين و�إ�س ��ماعيل هاج ��اين
وم ��ن حلبج ��ة ن ��وز هلبجيي ومن
عقرة �ش ��مال ئاكره يي ومن زاخو
كان بيار بايف.
وتخل ��ل املهرج ��ان ال�ش ��عري حف ٌل
فن ��ي غنائ ��ي للمطرب ��ة الكردي ��ة
الفنانة (�ش ��نيار جنيب) التي �أدت
جمموع ��ة م ��ن االغ ��اين الكردي ��ة
ونال ��ت اعج ��اب احلا�ض ��رين
وتفاعله ��م  .وح�ض ��ر املهرج ��ان
ر�ؤ�ساء احتادات الأدباء يف �أربيل
وده ��وك وحلبج ��ة ونائ ��ب رئي�س
احت ��اد الأدب ��اء يف ال�س ��ليمانية
وجمع من املثقفني وعوائلهم.
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