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الحدث الثقافي الأبرز يعود �إلى بغداد ب�أكثر من  300دار ن�شر

م�ساء اليوم ..معر�ض العراق الدولي للكتاب
يفتح �أبوابه �أمام الزائرين
 بغداد /المدى
يفتتح معر� ��ض العراق ال ��دويل للكتاب،
م�س ��اء الي ��وم الأربع ��اء� ،أبواب ��ه �أم ��ام
الق ��راء ورواد الثقاف ��ة والكتب وخمتلف
الزائري ��ن ،وذل ��ك عند ال�ساع ��ة ال�ساد�سة
م�س ��اءً ،وي�ستم ��ر لغاي ��ة  18م ��ن ال�شهر
احلايل.
ويعت�ب�ر معر�ض العراق ال ��دويل للكتاب

احل ��دث الثق ��ايف الأب ��رز ال ��ذي ت�شه ��ده
العا�صمة ،وق ��د حقق جناح ًا كبري ًا خالل
دورته ال�سابقة.
وذك ��رت �إدارة املعر� ��ض ،يف ت�صري ��ح
�إىل (امل ��دى)� ،أن "فعالي ��ات املعر� ��ض
�ست�ستمر مل ��دة  11يوما ،ابتداء من يوم
 8كان ��ون االول اجل ��اري ،ولغاية يوم
 18م ��ن ال�شه ��ر نف�س ��ه" .و�أ�ضافت� ،أن
حف ��ل االفتتاح �سيكون يف مت ��ام ال�ساعة

تفجير �إرهابي ي�ضرب
الب�صرة يوقع �شهداء وجرحى
 بغداد /المدى
�أوق ��ع تفج�ي�ر �إرهاب ��ي ناجم ع ��ن دراج ��ة ناري ��ة يف الب�صرة ع ��دد ًا من
ال�ضحاي ��ا بني �شهيد وجريح ،فيما دعا رئي� ��س جمل�س الوزراء اجلهات
التحقيقي ��ة �إىل �إكم ��ال �إجراءاته ��ا والك�ش ��ف عن املخطط�ي�ن واملنفذين
للحادث.
وكان ��ت الب�صرة قد �شهدت �صباح الأم�س تفجري ًا بوا�سطة دراجة نارية
�أدى �إىل �سقوط عدد من ال�ضحايا بني �شهيد وجريح ،فيما قامت القوات
الأمني ��ة باغالق منطقة احلادث والبدء بالتحقيق ��ات على �أمل الو�صول
�إىل املنفذين ومالب�سات اجلرمية.
وذك ��ر بيان خللي ��ة الإعالم الأمن ��ي تلقته (امل ��دى)� ،أن "معلوم ��ة �أولية
بين ��ت وقوع حادث تفجري دراجة نارية يف تقاطع ال�صمود يف حمافظة
الب�ص ��رة" .و�أ�ض ��اف البي ��ان� ،أن "الهج ��وم �أ�سف ��ر بح�س ��ب الإح�صائية
الأولية ملديري ��ة �صحة الب�صرة عن ا�ست�شهاد وجرح عدد من املواطنني،
جراء احرتاق عجلتني كانتا بالقرب من الدراجة النارية".
ولفت� ،إىل �أن "خ�ب�راء الأدلة اجلنائية والفرق الفنية املخت�صة مازالوا
يتواجدون يف مكان احلادث لتحدي ��د طبيعة التفجري و�إعطاء تفا�صيل
�أكرث عنه".
وم�ضى البي ��ان� ،إىل �أن "تفا�صيل �أو�سع عن الهجوم �سوف يتم الإعالن
عنها بعد �إكمال التحقيقات والتقارير الفنية".
 التفا�صيل �ص2

 5م�س ��ا ًء اليوم االربع ��اء ،فيما �ستفتح
اب ��واب املعر� ��ض يف االي ��ام االخ ��رى
ال�ساع ��ة العا�شرة �صباح ��ا ،و�سيحت�ضن
ع�ش ��رات الفعالي ��ات الفني ��ة والثقافي ��ة
والإعالمية ،من �ضمنها �أم�سيات الرق�ص
ال�شعب ��ي والغن ��اء وال�شع ��ر ،بالإ�ضاف ��ة
�إىل ط ��اوالت حواري ��ة ون ��دوات يف
مو�ضوعات متنوع ��ة ،كما �ست�شارك فيه،
ع�ش ��رات ال�شخ�صيات الفني ��ة والثقافية

العراقي ��ة والعربي ��ة .و�أ�ش ��ارت الإدارة،
�إىل "م�شارك ��ة �أك�ث�ر م ��ن  300دار
ن�ش ��ر عراقي ��ة وعربي ��ة ودولي ��ة ر�صينة
يف املعر� ��ض" وحتدث ��ت ع ��ن م�شارك ��ة
"�ضي ��وف و�شخ�صي ��ات ثقافية عدة يف
املعر�ض من خمتلف الدول العربية".
ولفت ��ت �إدارة املعر� ��ض� ،إىل "�إقام ��ة
طاوالت حوارية وندوات يف مو�ضوعات
متنوع ��ة �سيت ��م خالله ��ا التط ��رق �إىل

خمتل ��ف املجاالت م ��ع املخت�ص�ي�ن وفيها
�سيك ��ون تب ��ادل للحوار م ��ع اجلمهور"،
مبين ��ة �أن "�إدارة املعر�ض اتفقت مع دور
الن�شر على �إج ��راء خ�صوم على الأ�سعار
لتمكني جميع رواد املعر�ض من الكتب".
و�أك ��دت عل ��ى "االلت ��زام بالإج ��راءات
ال�صحي ��ة والتعقي ��م وارت ��داء الكمامات
وذل ��ك حر�ص� � ًا عل ��ى �سالمة جمي ��ع رواد
املعر�ض".

العراق يتوقع و�صول �سعر برميل النفط �إلى  75دوالر ًا
 ترجمة :حامد �أحمد
ك�ش ��ف تقري ��ر عن �آم ��ال عراقي ��ة بانتعا�ش
�س ��وق النفط جمدد ًا ب�إمكانية و�صول �سعر
الربمي ��ل �إىل  75دوالر ًا خ�ل�ال الأ�شه ��ر
املقبلة .وينقل تقرير لوكالة بالت�س وموقع
مارك ��ت ووجت ،ترجمته (املدى) ،عن وزير

النف ��ط اح�س ��ان عبد اجلبار الق ��ول "اعتقد
ان �سعر برميل النف ��ط حالي ًا هو �سعر غري
منا�س ��ب بالن�سب ��ة للمنتج�ي�ن ،واتوقع ان
يعود لال�ستقرار خالل الأ�شهر القادمة".
ولف ��ت التقرير� ،إىل �أن "عب ��د اجلبار ذهب
�إىل �أن الع ��راق �سيتعاف ��ى من ه ��ذه االزمة
ويع ��ود مل�ستوي ��ات الأ�سع ��ار االعتيادي ��ة،

معرب� � ًا عن توقعه بان تتج ��اوز حاجز 75
دوالرا للربمي ��ل" .و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "�سع ��ر
خ ��ام برن ��ت ووفق ��ا مل�ؤ�ش ��ر وكال ��ة بالت�س
للطاق ��ة اخلمي� ��س املا�ض ��ي �سج ��ل 72.9
دوالرا للربميل مرتفع ًا عن  3كانون الأول
بن�سبة ."0.38%
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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

ال�صدر يرف�ض ً
طلبا للمالكي
بالح�صول على  3وزارات
 بغداد /تميم الح�سن
ُفهم ��ت زيارة جين�ي�ن بال�سخارت ،ممثل ��ة االمم املتح ��دة يف العراق ،اىل
منزل زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر يف النجف ،بانها دعم مل�شروع
"االغلبية" الذي يتبناه االخري.
و�أك ��د التيار ،ان بال�سخ ��ارت جددت موقفه ��ا بت�صريحاتها ع ��ن "االدارة
اجليدة لالنتخابات" ،واال�سراع يف امل�صادقة على النتائج.
وح ّل ��ت املمثلة االممي ��ة بد ًال عن جمموعة ال�شيع ��ة الراف�ضني لالنتخابات
املعروف�ي�ن با�سم "الإطار التن�سيقي" ،حي ��ث كان من امل�ؤمل ان يلتقوا يف
احلنانة مع ال�صدر بنف�س توقيت بال�سخارت.
ولك ��ن يف ال�ساعات االخرية قبل املوعد ،وب�سب ��ب "�شدة اخلالفات" بني
الطرفني الت ��ي ظهرت عقب اللقاء االخري يف من ��زل العامري دفعت اللقاء
املرتقب اىل نهاية اال�سبوع احلايل.
وب�سبب زيارة بال�سخارت اىل النجف يعتقد ان اللقاء قد يت�أجل اىل ايام
�أكرث وقد ال ينعقد يف وقت قريب.
خ�صو�صا وان ال�صدر يف االجتماع االول�" ،أ�صر" على حمل الثقل االكرب
م ��ن العملية ال�سيا�سية على "كتفيه" و"تقلي� ��ص �أدوار باقي ال�شيعة" يف
احلكومة املقبلة.
وت�أت ��ي هذه التط ��ورات يف وقت ينتظر اجلميع ق ��رار املحكمة االحتادية
الت ��ي ت�سلمت من ��ذ الأ�سبوع املا�ض ��ي النتائج النهائي ��ة لالنتخابات للبت
فيها.
وذكرت م�صادر �سيا�سية مطلعة لـ(املدى) ان "زيارة بال�سخارت اىل زعيم
التي ��ار ال�صدري اغ�ضبت جمموعة الإط ��ار التن�سيقي واعتربتها حماولة
جديدة منها لتفكيك ال�شيعة".
 التفا�صيل �ص3

موقفا ً
ال�سنة والكرد ينتظرون ً
ً
موحدا ب�ش�أن ت�شكيل الحكومة
�شيعيا
 بغداد /فرا�س عدنان
تتنظر الكت ��ل ال�سنية والكردية موقف� � ًا �شيعي ًا موحد ًا
للتفاو� ��ض معه ب�ش�أن ت�شكي ��ل احلكومة املقبلة ،ورغم
احلدي ��ث ع ��ن تقاطع ��ات كب�ي�رة ،لك ��ن الأم ��ل م ��ا زال
موج ��ود ًا بالو�صول ولو ل�شب ��ه اتفاق خالل ما ي�سمى
بالوقت بدل ال�ضائع.
ويقول ع�ضو احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين ريبني
�س�ل�ام ،يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،إن "الك ��رد يتابعون
باهتم ��ام بال ��غ التق ��ارب احلا�ص ��ل ب�ي�ن ال�صدري�ي�ن
والإط ��ار التن�سيق ��ي ،واللق ��اء ال ��ذي ج ��رى الأ�سبوع
املا�ضي ب�أم ��ل تكراره خالل الأي ��ام املقبلة ،مع حديث

عن قرب عقده يف النجف".
و�أ�ض ��اف �سالم� ،أن "امل�ؤ�ش ��رات احلالية تفيد بوجود
�صعوبة يف الو�صول �إىل اتفاق وا�ضح بني الطرفني،
والدليل هو الت�صريحات والبيانات املتناق�ضة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "املواق ��ف ما زال ��ت كما هي يف البيت
ال�شيع ��ي ،ال�صدريون يريدون حكومة �أغلبية وطنية،
و�صفوه ��ا ب�أنه ��ا ال غربي ��ة وال �شرقي ��ة� ،أم ��ا الإط ��ار
التن�سيقي بدوره يظهر مت�سكه بالتوافقية".
م ��ن جانبه ،ذكر ع�ضو حتالف عزم حممد نوري العبد
رب ��ه ،يف ت�صريح �إىل (املدى)� ،أن "املوقف ما زال كما
هو ل ��دى الأطراف ال�سنية ب�أنها ل ��ن مت�ضي مع طرف
�شيعي دون الآخر".

وتابع العبد ربه ،وهو مر�شح فائز يف االنتخابات� ،أن
"العملية االنتخابية �شهدت منذ تغيري النظام ال�سابق
بعد ع ��ام  2003وج ��ود اغلبية �سيا�سي ��ة لكن مل يتم
تطبيقه ��ا عل ��ى �أر� ��ض الواقع واحل ��ل كان يف كل مرة
ه ��و التوافق" .ولف ��ت� ،إىل �أن "اخلالف الأكرب ح�صل
يف عام  2018بني كتلتي الإ�صالح والبناء وتعرقلت
عملي ��ة ت�شكي ��ل احلكوم ��ة بع� ��ض الوق ��ت وا�ستمرت
التقاطع ��ات والت�صريحات واالتهامات املتبادلة ،ويف
نهاي ��ة املطاف ذه ��ب اجلمي ��ع �إىل التواف ��ق واختيار
رئي�س وزراء متفق عليهُ ،
و�ضربت الكتلة الأكرث عدد ًا
بعر�ض احلائط".
و�أو�ضح العبد رب ��ه� ،أن "اخلالفات يف هذه الدولة قد

تنته ��ي �إىل �أغلبية وطنية توافقي ��ة ،فالكتلة ال�صدرية
ه ��ي من �ست�سم ��ي رئي�س ال ��وزراء ،عل ��ى �أن تتحالف
م ��ع كت ��ل �أخ ��رى تتقا�س ��م معه ��ا يف ال ��وزارات �أم ��ا
البقي ��ة ف�سيكونون يف املعار�ض ��ة وميار�سون مهامهم
الد�ستوري ��ة يف مراقب ��ة الأداء التنفي ��ذي وت�شخي�ص
االخطاء".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "�أغلب الكت ��ل ال�شيعي ��ة �ستكون يف
احلكم على ر�أ�سهم ال�صدري�ي�ن ،مع قوى �أخرى �سنية
وكردي ��ة وبهذا من�ضي نح ��و ت�شكي ��ل احلكومة ويتم
الت�صوي ��ت عليه ��ا يف جمل�س النواب م ��ن دون عرقلة
كونها �ست�ضمن احل�صول على موافقة  166نائب ًا".
 التفا�صيل �ص2

سياسة
دعوات للإ�سراع بح�سم
الخالفات قبل االن�سحاب
الأميركي
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ً
ً
�شيعيا موحد ًا قبل بدء
موقفا
ال�سنة والكرد ينتظرون
مفاو�ضات ت�شكيل احلكومة

تتنظر الكتل ال�سنية والكردية موقف ًا �شيعي ًا موحداً
للتفاو�ض معه ب�ش�أن ت�شكيل احلكومة املقبلة ،ورغم
احلديث عن تقاطعات كبرية ،لكن الأمل ما زال
موجوداً بالو�صول ولو ل�شبه اتفاق خالل ما ي�سمى
بالوقت بدل ال�ضائع .ي�أتي الرتقب للتوافق ال�شيعي،
بالتزامن مع قرب ان�سحاب القوات الأمريكية من
البالد وم�صادقة املحكمة االحتادية العليا على نتائج
االنتخابات ،وعندها �ستبد�أ املواقيت الد�ستورية
املتعلقة باختيار الرئا�سات الثالث.
 بغداد /فرا�س عدنان
ويق ��ول ع�ض ��و الح ��زب الديمقراط ��ي
الكرد�ستان ��ي ريبين �س�ل�ام ،في حديث
�إل ��ى (الم ��دى)� ،إن "الك ��رد يتابع ��ون
باهتم ��ام بال ��غ التق ��ارب الحا�ص ��ل بين
ال�صدريين والإطار التن�سيقي ،واللقاء
ال ��ذي ج ��رى الأ�سب ��وع الما�ض ��ي ب�أمل
تكراره خالل الأيام المقبلة ،مع حديث
عن قرب عقده في النجف".
و�أ�ضاف �سالم� ،أن "الم�ؤ�شرات الحالية
تفي ��د بوج ��ود �صعوب ��ة ف ��ي الو�صول
�إل ��ى اتف ��اق وا�ض ��ح بي ��ن الطرفي ��ن،
والدلي ��ل ه ��و الت�صريح ��ات والبيانات
المتناق�ضة".
و�أ�شار� ،إل ��ى �أن "المواقف ما زالت كما
ه ��ي ف ��ي البي ��ت ال�شيع ��ي ،ال�صدريون
يري ��دون حكوم ��ة �أغلبي ��ة وطني ��ة،
و�صفوها ب�أنها ال غربية وال �شرقية� ،أما
الإطار التن�سيقي ب ��دوره يظهر تم�سكه
بالتوافقية".
ولفت �سالم� ،إلى �أن "اللقاء يعد خطوة
�إل ��ى االمام ،بعد �إ�ص ��رار الكتل الكردية
وال�سني ��ة عل ��ى التفاو� ��ض م ��ع جه ��ة

�شيعي ��ة موحدة ،وال يري ��دون الوقوف
�إلى جانب دون �آخر".
و�أورد� ،أن "التعوي ��ل يك ��ون ف ��ي
اللحظ ��ات الأخي ��رة ب� ��أن ي�ص ��ل البيت
ال�شيع ��ي �إلى قرار موح ��د يمكن للقوى
من الف�ضاء الوطني التعامل معه".
و�ش ��دد �س�ل�ام ،عل ��ى "وج ��ود ع ��دد من
اال�ستحقاق ��ات الت ��ي ينبغ ��ي معه ��ا
الإ�س ��راع ف ��ي الو�ص ��ول �إل ��ى اتف ��اق
�أبرزها مو�ض ��وع االن�سحاب الأميركي
م ��ن العراق نهاية الع ��ام الحالي ،ف�ض ًال
عن م�صادق ��ة المحكمة االتحادية العليا
على نتائج االنتخابات".
ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "ر�ؤي ��ة يت ��م مناق�شتها
في الأروقة ال�سيا�سي ��ة تت�ضمن توزيع
الحقائب الوزارية ،ومن ثم يتم اختيار
رئي� ��س ال ��وزراء ،خالف� � ًا للع ��رف الذي
ج ��رى عليه في العملي ��ة ال�سيا�سية بعد
عام ."2003
ويوا�ص ��ل �سالم� ،أن "المك ��ون الكردي
يري ��د �أن يك ��ون �صم ��ام �أم ��ان ،وم ��ع
الو�ص ��ول �إل ��ى حل ��ول ،ول ��ن يعم ��ق
الخ�ل�اف ويزي ��د م ��ن ح ��دة م ��ا يح�صل
داخل البيت ال�سيا�سي ال�شيعي".

وع� �دّ" ،مطالب الك ��رد منذ ع ��ام 2003
من الحكوم ��ات المتعاقب ��ة ب�أنها �ضمن
�سقف الد�ست ��ور" ،نافي ًا "و�ضع �شروط
تعجيزي ��ة ال يمكن تنفيذه ��ا ،لأننا نريد
تنفي ��ذ الم ��واد الد�ستوري ��ة ال�سيم ��ا
المتعلقة باالخت�صا�صات".
وم�ض ��ى �س�ل�ام� ،إل ��ى �أن "م ��ا ينبغ ��ي
تنفي ��ذه من ن�صو� ��ص د�ستورية ينبغي

الكاظمي يوجه بالإ�سراع في الك�شف عن الفاعلين

تفجري �إرهابي ي�ضرب الب�صرة يوقع
�شهداء وجرحى

 بغداد /المدى
�أوق ��ع تفجي ��ر �إرهاب ��ي ناج ��م ع ��ن دراج ��ة نارية في
الب�ص ��رة ع ��دد ًا م ��ن ال�ضحاي ��ا بي ��ن �شهي ��د وجريح،
فيم ��ا دعا رئي� ��س مجل�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي
الجهات التحقيقية �إلى �إكمال �إجراءاتها والك�شف عن
المخططين والمنفذين للحادث.
وكان ��ت الب�ص ��رة قد �شه ��دت �صب ��اح الأم� ��س تفجير ًا
بوا�سط ��ة دراج ��ة ناري ��ة �أدى �إل ��ى �سق ��وط ع ��دد م ��ن
ال�ضحاي ��ا بي ��ن �شهي ��د وجري ��ح ،فيما قام ��ت القوات
الأمني ��ة باغالق منطق ��ة الحادث والب ��دء بالتحقيقات
على �أمل الو�صول �إلى المنفذين ومالب�سات الجريمة.
وذكر بي ��ان لخلية الإعالم الأمني تلقت ��ه (المدى)� ،أن
"معلوم ��ة �أولي ��ة بينت وقوع ح ��ادث تفجير دراجة
نارية في تقاطع ال�صمود في محافظة الب�صرة".
و�أ�ض ��اف البي ��ان� ،أن "الهج ��وم �أ�سف ��ر بح�س ��ب
الإح�صائي ��ة الأولي ��ة لمديري ��ة �صح ��ة الب�ص ��رة ع ��ن
ا�ست�شهاد وجرح عدد م ��ن المواطنين ،جراء احتراق
عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية".
ولف ��ت� ،إلى �أن "خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية
المخت�ص ��ة مازال ��وا يتواج ��دون ف ��ي م ��كان الح ��ادث
لتحديد طبيعة التفجير و�إعطاء تفا�صيل �أكثر عنه".
وم�ض ��ى البيان� ،إلى �أن "تفا�صي ��ل �أو�سع عن الهجوم
�س ��وف يت ��م الإع�ل�ان عنه ��ا بع ��د �إكم ��ال التحقيق ��ات

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

مخاوف من ا�ستمرار هبوط الأ�سعار وعدم ال�سيطرة على العر�ض والطلب

ً
انتعا�شا يف �سوق النفط وو�صول الربميل �إىل  75دوالر ًا
العراق يتوقع

 ترجمة :حامد �أحمد

والتقارير الفنية".
م ��ن جانب ��ه ،ذكر رئي�س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي
ف ��ي تغريدة ل ��ه تابعته ��ا (الم ��دى) �أن "توجيها �صدر
ب�إنجاز تحقيقات دقيق ��ة و�سريعة لك�شف المخططين
والمنفذي ��ن للتفجي ��ر الإرهاب ��ي ال ��ذي ا�سته ��دف
الب�صرة".
وتابع الكاظمي� ،أن "القوات الأمنية تواجه محاوالت
خاليا الإرهاب الجبانة بعزيم ��ة و�ستق�ضي عليها في
كل انحاء العراق ولن ت�سمح بتهديد الأمن".
�إل ��ى ذلك ،ذك ��ر محافظ الب�ص ��رة �أ�سع ��د العيداني في
ت�صري ��ح تابعت ��ه (الم ��دى)� ،أن "اللج ��وء �إل ��ى فر�ض
ال�سيط ��رات وغلق ال�شوارع لي�س الح ��ل في مواجهة
هذه الهجمات الإرهابية".
و�ش ��دد العيداني ،عل ��ى �أن "التحقيق ��ات م�ستمرة من
جمي ��ع الجه ��ات ذات العالق ��ة و�سيت ��م الإع�ل�ان ع ��ن
النتائج بمجرد االنتهاء من الإجراءات التحقيقية".
و�أ�ص ��در العدي ��د م ��ن الق ��ادة والزعم ��اء ال�سيا�سيين
بيان ��ات ا�ستن ��كار للجريم ��ة ودع ��وا �إل ��ى الك�شف عن
المتورطي ��ن بها ،فيم ��ا تحدث خب ��راء ومراقبون عن
وجود ابعاد �سيا�سية وراء الحادث.
وتع ��د الب�ص ��رة م ��ن المحافظ ��ات الم�ستق ��رة �أمني� � ًا
من حي ��ث الهجم ��ات الإرهابي ��ة ،لكنه ��ا تتعر�ض بين
حي ��ن و�آخر �إل ��ى هجمات �إرهابي ��ة �أوقعت العديد من
المدنيين بين �شهيد وجريح.
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�أن يكون بنحو تلقائي وهو غير خا�ضع
للمفاو�ض ��ات ،لكن تعطيل الد�ستور هو
م ��ن �أو�صلن ��ا �إلى ه ��ذه المرحلة ،وبكل
الأح ��وال ف�أننا ننتظر �أن يتوافق البيت
ال�شيع ��ي على �ش ��كل الحكوم ��ة المقبلة
و�سوف نكون داعمين لها".
ويتح ��دث كل م ��ن التي ��ار ال�ص ��دري
والإط ��ار التن�سيق ��ي ع ��ن قدرتهما على
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ت�شكي ��ل الحكوم ��ة المقبل ��ة و�أنهم ��ا
تو�صال �إلى تفاهم ��ات متقدمة مع قوى
كردية و�سنية فائزة في االنتخابات.
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر ع�ض ��و تحال ��ف عزم
محم ��د نوري العب ��د ربه ،ف ��ي ت�صريح
�إل ��ى (الم ��دى)� ،أن "الموقف ما زال كما
ه ��و ل ��دى الأط ��راف ال�سني ��ة ب�أنه ��ا لن
تم�ضي مع طرف �شيعي دون الآخر".

وتابع العب ��د ربه ،وهو مر�شح فائز في
االنتخاب ��ات� ،أن "العملي ��ة االنتخابي ��ة
�شه ��دت منذ تغيير النظ ��ام ال�سابق بعد
ع ��ام  2003وج ��ود اغلبي ��ة �سيا�سي ��ة
لك ��ن لم يتم تطبيقها عل ��ى �أر�ض الواقع
والحل كان في كل مرة هو التوافق".
ولف ��ت� ،إلى �أن "الخ�ل�اف الأكبر ح�صل
ف ��ي ع ��ام  2018بي ��ن كتلت ��ي الإ�صالح

والبن ��اء وتعرقل ��ت عملي ��ة ت�شكي ��ل
الحكوم ��ة بع� ��ض الوق ��ت وا�ستم ��رت
التقاطع ��ات والت�صريحات واالتهامات
المتبادل ��ة ،وف ��ي نهاي ��ة المط ��اف ذهب
الجميع �إل ��ى التواف ��ق واختيار رئي�س
وزراء متف ��ق علي ��هُ ،
و�ضرب ��ت الكتل ��ة
الأكثر عدد ًا بعر�ض الحائط".
و�أو�ض ��ح العب ��د رب ��ه� ،أن "الخالف ��ات
في ه ��ذه الدولة ق ��د تنتهي �إل ��ى �أغلبية
وطنية توافقي ��ة ،فالكتلة ال�صدرية هي
من �ست�سم ��ي رئي�س ال ��وزراء ،على �أن
تتحال ��ف مع كت ��ل �أخ ��رى تتقا�سم معها
في ال ��وزارات �أم ��ا البقي ��ة ف�سيكونون
ف ��ي المعار�ض ��ة ويمار�س ��ون مهامه ��م
الد�ستوري ��ة في مراقبة الأداء التنفيذي
وت�شخي�ص االخطاء".
و�ش ��دد ،على �أن "�أغل ��ب الكتل ال�شيعية
�ستك ��ون ف ��ي الحك ��م عل ��ى ر�أ�سه ��م
ال�صدريي ��ن ،م ��ع ق ��وى �أخ ��رى �سني ��ة
وكردي ��ة وبه ��ذا نم�ض ��ي نح ��و ت�شكيل
الحكوم ��ة ويت ��م الت�صوي ��ت عليه ��ا في
مجل�س الن ��واب م ��ن دون عرقلة كونها
�ست�ضم ��ن الح�صول عل ��ى موافقة 166
نائب� � ًا" .وانته ��ى العب ��د رب ��ه� ،إل ��ى �أن
"القوى ال�سني ��ة والكردية الفائزة في
االنتخاب ��ات اتخ ��ذت موقف� � ًا ب�أنه ��ا لن
تكون ف ��ي المعار�ضة و�س ��وف ت�شترك
في الحكومة المقبلة".
و�أعلن ��ت المفو�ضي ��ة العلي ��ا الم�ستقلة
لالنتخاب ��ات قب ��ل �أي ��ام ار�س ��ال نتائ ��ج
االنتخاب ��ات النهائي ��ة الت ��ي �شه ��دت
تغيي ��ر ًا في خم�سة مقاعد� ،إلى المحكمة
االتحادي ��ة العليا للم�صادق ��ة عليها ،في
وق ��ت ي�ستم ��ر المعتر�ض ��ون بالحديث
ع ��ن �شبه ��ات تزوير وينتظ ��رون ح�سم
دعوى مرفوعة حالي ًا �أمام الق�ضاء بهذا
ال�ش�أن.

ك�ش ��ف تقرير عن �آم ��ال عراقية بانتعا�ش �سوق
النف ��ط مج ��دد ًا ،الفتة �إل ��ى �أن التوق ��ع و�صول
�سع ��ر البرمي ��ل �إل ��ى  75دوالر ًا خ�ل�ال الأ�شهر
المقبلة.
وينق ��ل تقرير لوكال ��ة بالت�س وموق ��ع ماركت
ووت ��ج ،ترجمت ��ه (الم ��دى) ،عن وزي ��ر النفط
اح�س ��ان عب ��د الجبار الق ��ول "اعتق ��د ان �سعر
برمي ��ل النف ��ط حالي� � ًا هو �سع ��ر غي ��ر منا�سب
بالن�سب ��ة للمنتجي ��ن ،واتوق ��ع ان يع ��ود
لال�ستقرار خالل الأ�شهر القادمة".
ولف ��ت التقرير� ،إلى �أن "عب ��د الجبار ذهب �إلى
�أن الع ��راق �سيتعاف ��ى من هذه االزم ��ة ويعود
لم�ستوي ��ات الأ�سع ��ار االعتيادي ��ة ،معرب� � ًا
ع ��ن توقع ��ه ب ��ان تتج ��اوز حاج ��ز  75دوالرا
للبرمي ��ل" .و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن "�سع ��ر خام برنت
ووفق ��ا لم�ؤ�شر وكالة بالت� ��س للطاقة الخمي�س
الما�ض ��ي �سج ��ل  72.9دوالرا للبرميل مرتفع ًا
عن  3كانون الأول بن�سبة ."%0.38
ويع ��ود التقري ��ر �إل ��ى وزي ��ر النف ��ط العراق ��ي
بالق ��ول �إن "الع ��راق ال ��ذي يعتب ��ر ثان ��ي �أكبر
منت ��ج للنف ��ط ف ��ي �أوب ��ك ،ال ي�ستطي ��ع تحم ��ل
ح ��دوث هب ��وط ب�أ�سع ��ار النف ��ط وان ��ه ي�سعى
الن يك ��ون هن ��اك ا�ستق ��رار م ��ا بي ��ن العر� ��ض
والطلب".
وتابع عب ��د الجبار ،وفق ًا للتقري ��ر �أن "العراق
يري ��د ان يك ��ون هن ��اك ا�ستق ��رار ف ��ي ا�س ��واق
النف ��ط ،كم ��ا �أنه غي ��ر قادر عل ��ى تحمل حدوث
هبوط كبير ب�أ�سعار النفط".
ولفت عبد الحبار �إلى "عدم امكانية المحافظة
عل ��ى ان يكون التجهي ��ز �أكثر م ��ن اال�ستهالك،
وله ��ذا ف�ستكون لن ��ا تحفظ ��ات بخ�صو�ص �أي
زي ��ادة بالإنت ��اج �إذا ل ��م يت ��م ا�ستهالك ��ه ب�شكل
مبا�شر من قبل الم�ستهلكين".
ويوا�صل التقرير ،ان "الدول المنتجة الكبرى
للنفط كانت قد اتفقت الخمي�س  2كانون الأول
عل ��ى اال�ستم ��رار ب�سيا�س ��ة انتاجه ��ا الحال ��ي
للخ ��ام عل ��ى ان ترف ��ع الإنت ��اج تدريجيا خالل
�شه ��ر كانون الثان ��ي القادم من الع ��ام الجديد،
ولكنه ��ا ترك ��ت الب ��اب مفتوح ��ا �أي�ض ��ا للقي ��ام
باي تعديالت مطلوب ��ة م�ستندة على تطورات
ال�س ��وق" .و�أردف التقري ��ر� ،أن "وزي ��ر النفط
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العراق ��ي ق ��ال �إن �أوب ��ك تعم ��ل باتج ��اه �إدارة
�س ��وق النف ��ط ب�أ�سل ��وب �إيجاب ��ي ،وتوق ��ع ان
يرجع جميع �أع�ض ��اء �أوبك لتحليالت المنظمة
وبحثها قبل ان يقرروا �أي زيادة بالإنتاج".
ونوه� ،إل ��ى �أن "�أع�ضاء مجموعة �أوبك بال�ص
قرروا في لقاء الخمي�س الم�ضي قدم ًا بالزيادة
المر�سوم ��ة للإنتاج البالغ ��ة  400,000برميل
باليوم في كانون الثاني القادم".
وا�ست ��درك التقري ��ر ،ان ��ه "وذل ��ك ي�أت ��ي رغ ��م
انباء تف�شي متح ��ور فايرو�س كورونا الجديد
(اوميك ��رون) و�إط�ل�اق الوالي ��ات المتح ��دة
خزينها من االحتياطي النفطي ال�ستراتيجي".
وينق ��ل التقري ��ر ،ع ��ن "الخبي ��ر االقت�ص ��ادي
الدول ��ي ،ايدوارد غاردني ��ر ،في تعليق له عقب
البي ��ان القول ب�أن ��ه غريب غي ��ر متوقع تتخذه
منظمة �أوبك وحلفا�ؤها".
و�أ�ضاف ،غاردني ��ر ،وهو من م�ؤ�س�سة كابيتال
ايكونوميك� ��س البريطاني ��ة لال�ست�ش ��ارات
االقت�صادية� ،أن "هذا القرار اتخذ من قبل �أوبك
بال� ��ص كو�سيل ��ة لت ��رك الباب مفتوح ��ا لتغيير
يح�ص ��ل ف ��ي ح�ص� ��ص الإنتاج قب ��ل اجتماعهم
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القادم في �أوائل �شهر كانون الثاني".
وبح�س ��ب �أوبك بال�ص ،ف� ��أن المنظم ��ة "تعيد
ت�أكي ��د خط ��ة تعديله ��ا للإنتاج وترف ��ع الإنتاج
ال�شه ��ري الكل ��ي بحلول كان ��ون الثاني 2022
بمعدل � 400,000ألف برميل باليوم".
وذك ��ر التقري ��ر� ،أن "المنظم ��ة �أ�ضاف ��ت ب ��ان
الأع�ضاء اتفقوا على ان يكون اللقاء متوا�صل
معتمد ًا على �أي تطورات قد تح�صل بخ�صو�ص
تف�ش ��ي وب ��اء المتحور الجدي ��د و�سي�ستمرون
بمراقبة ال�س ��وق عن كثب لإدخال �أي تعديالت
عاجلة ان تطلب االمر".
م ��ن جانبه ��ا ،قال ��ت �ستا�سي موري� ��س ،مديرة
مرك ��ز بح ��وث م�ؤ�ش ��ر� ،أليري ��ان ،الأميرك ��ي
للطاق ��ة بح�س ��ب التقري ��ر� ،أن "البي ��ان اعط ��ى
لأوب ��ك المرونة لتعديل خططها �إذا ما فو�ضتها
بذلك ظروف ال�سوق".
وفق ًا لموري�س ،ف�أن "البيان يُفهم وك�أنه يعطي
تحوط ��ا للمنظم ��ة بخ�صو� ��ص قراره ��ا ،انه ��م
ما�ضون كم ��ا خططوا له ولكنه ��م تركوا الباب
مفتوحا لتعديل خططهم �إذا تطلب ذلك".
و�أفاد التقرير ،ب� ��أن "�أوبك بال�ص مدّدت �أي�ضا

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

فت ��رة تعوي�ضه ��ا للإنت ��اج حتى نهاي ��ة كانون
الثان ��ي  ،"2022م�ش ��دد ًا عل ��ى �أن "ال ��دول
الأع�ض ��اء الت ��ي تنت ��ج ف ��وق �سق ��وف انتاجها
يتطلب منها ان تعدل الإنتاج الفائ�ض".
وينق ��ل التقري ��ر ،عن ريبي ��كا باب ��ن ،الخبيرة
االقت�صادية لدى م�ؤ�س�سة  CIBCالأميركية
ال�ست�ش ��ارات الطاق ��ة ،القول �إن "ه ��ذا التمديد
يعطي دوال منتجة تتجاوز �سقوفها الإنتاجية
المح ��ددة ،مث ��ل الع ��راق ،مزي ��د ًا م ��ن الوق ��ت
لتعوي�ض ما زاد عن �سقف انتاجها المحدد".
وذه ��ب� ،إل ��ى �أن "مجموع ��ة �أوب ��ك بال� ��ص قد
واجهت ق ��رار ًا �صعب ًا على خلفي ��ة انباء تف�شي
المتحور الجديد المكت�شف لفايرو�س كورونا
الذي �أطلق عليه متحور اوميكرون".
وم�ض ��ى التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "�سرع ��ة تف�ش ��ي
الفايرو� ��س الجديد ،كما ا�شيع عن ��ه ،من �ش�أنه
ان يه ��دد الن�ش ��اط االقت�ص ��ادي ح ��ول العال ��م
وبالتال ��ي �ضعف الطل ��ب على النف ��ط وانهيار
الأ�سعار من جديد".
عن :وكالة بالت�س وموقع
ماركت ووتج

AL – MADA

Daily General Political
Newspaper
Issued by: Al–Mada group for
Media, culture & Art
طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون

سياسة

العدد ( )5081ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االربعاء ( )8كانون الأول 2021
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

ً
طلبا
ال�صدر يرف�ض
للمالكي باحل�صول على
ثالث وزارات

احلنانة ت�صحو على "بال�سخارت" بد ًال عن اللقاء
مع الإطار التن�سيقي

يم�ض ��ي الإطار بذلك ،راف�ض� � ًا حتى فكرة كتلتين
كبيرتي ��ن مث ��ل ما حدث ف ��ي  2018مث ��ل كتلتي
اال�صالح والبناء".
وبع ��د اللق ��اء خ ��رج المالك ��ي ممتع�ض ��ا ،وف ��ق
م ��ا قالته الم�ص ��ادر ،واجتم ��ع مع ائتالف ��ه دولة
القان ��ون ،ودعا الى ت�شكي ��ل "حكومة توافقية"،
وهو خالف ما دعا اليه ال�صدر.
وب�سبب تل ��ك المواقف ورف� ��ض قي�س الخزعلي
زعيم ع�صائب �أهل الح ��ق "ا�شتراطات ال�صدر"
ف ��ي من ��زل العام ��ري ،رف� ��ض االثن ��ان االلتحاق
باجتماع النجف المفتر�ض عقده �أم�س.
وا�شارت الم�صادر الى ان "االن�سداد الذي حدث
ف ��ي من ��زل العام ��ري دفع الإط ��ار ال ��ى ان يطلب
م ��ن ال�صدر جولة اخ ��رى للتفاو� ��ض تجري في
النجف".
لك ��ن الإطار غي ��ر متفق االن وال يري ��د ان يذهب
غي ��ر مكتم ��ل االط ��راف ال ��ى النج ��ف ،ويم�ضي
الم�ص ��در" :بع ��د زي ��ارة بال�سخارت ق ��د يت�أجل
اللقاء الى �إ�شعار �آخر".
وهاج ��م تحالف الفت ��ح وجماعة الإط ��ار ،ممثلة
االمم المتح ��دة بعدما نفت ف ��ي تقريرها االخير
امام مجل�س االمن ،مزاعم التزوير.
وم�ؤخ ��را ق ��ال ه ��ادي العام ��ري" :ثقتن ��ا بد�أت
تتزعزع ببعثة الأمم المتحدة ب�سبب الخروقات
الت ��ي تقوم به ��ا رئي�س ��ة البعثة الحالي ��ة جينين
بال�سخارت".
وحت ��ى االن ي�أم ��ل الإط ��ار التن�سيق ��ي ،ان تقرر
المحكم ��ة االتحادية الغ ��اء نتائ ��ج االنتخابات،
او تفر� ��ض عدا وف ��رزا يدويا �شام�ل�ا ،فيما اجل
الق�ض ��اء دع ��وى �أقامها العام ��ري للطعن بنتائج
االنتخابات الى  13من ال�شهر الجاري.

ُفهمت زيارة جينين
بال�سخارت ،ممثلة االمم
المتحدة في العراق،
الى منزل زعيم التيار
ال�صدري مقتدى ال�صدر في
النجف ،بانها دعم لم�شروع
"االغلبية" الذي يتبناه
االخير.
و�أكد التيار ،ان
بال�سخارت جددت موقفها
بت�صريحاتها عن "االدارة
الجيدة لالنتخابات"،
واال�سراع في الم�صادقة
على النتائج.

بغداد /تميم الح�سن
وح ّل ��ت الممثل ��ة االممي ��ة ب ��د ًال ع ��ن مجموع ��ة
ال�شيع ��ة الراف�ضي ��ن لالنتخاب ��ات المعروفي ��ن
با�سم "الإطار التن�سيقي" ،حيث كان من الم�ؤمل
ان يلتقوا ف ��ي الحنانة مع ال�صدر بنف�س توقيت
بال�سخ ��ارت .ولك ��ن ف ��ي ال�ساع ��ات االخي ��رة
قب ��ل الموع ��د ،وب�سبب "�ش ��دة الخالف ��ات" بين
الطرفي ��ن الت ��ي ظهرت عق ��ب اللق ��اء االخير في
من ��زل العامري دفعت اللق ��اء المرتقب الى نهاية
اال�سبوع الحال ��ي .وب�سبب زي ��ارة بال�سخارت
ال ��ى النجف يعتقد ان اللقاء ق ��د يت�أجل الى ايام
�أكثر وقد ال ينعقد في وقت قريب.
خ�صو�ص ��ا وان ال�ص ��در ف ��ي االجتم ��اع االول،
"�أ�ص ��ر" عل ��ى حمل الثق ��ل االكبر م ��ن العملية
ال�سيا�سية على "كتفي ��ه" و"تقلي�ص �أدوار باقي
ال�شيعة" في الحكومة المقبلة.

وت�أتي هذه التطورات ف ��ي وقت ينتظر الجميع
ق ��رار المحكم ��ة االتحادي ��ة الت ��ي ت�سلم ��ت من ��ذ
الأ�سبوع الما�ض ��ي النتائج النهائية لالنتخابات
للبت فيها.
الإطار يغ�ضب
وذك ��رت م�ص ��ادر �سيا�سية مطلع ��ة لـ(المدى) ان
"زي ��ارة بال�سخارت ال ��ى زعيم التيار ال�صدري
اغ�ضبت مجموعة الإط ��ار التن�سيقي واعتبرتها
محاولة جديدة منها لتفكيك ال�شيعة".
و�أظه ��رت �صور بثها عدد من المواقع االخبارية
و�صول بال�سخارت �صباح �أم�س الى النجف ،ثم
عقدت لقاء مع ال�صدر.

وق ��ال بيان لمكتب ال�صدر عق ��ب اللقاء ان اللقاء
جاء للحديث عن الو�ضع ال�سيا�سي الذي يم ّر به
العراق.
و�أ�ض ��اف البيان" :وهن� ��أت بال�سخ ��ارت الكتلة
ال�صدري ��ة بفوزها ف ��ي االنتخاب ��ات البرلمانية
م�ؤك ��دة ب� ��أن الحمل ��ة االنتخابي ��ة لل�صدريي ��ن
كان ��ت ناجح ��ة و�أن االنتخاب ��ات الديمقراطي ��ة
م ��ن طبيعته ��ا �أن تفرز خا�سر ًا وفائ ��ز ًا وهذا هو
المعنى الحقيقي لها".
و�أ ّك ��دت وفق البيان� ،أن الم�ساع ��دة الفنية التي
قدمتها الأمم المتحدة كانت بطلب من المرجعية
ومن ال�ص ��در والحكومة العراقية وعدة �أطراف
�سيا�سية �أخرى.

انخفا�ض الإ�صابات والوفيات ال يعني نهاية الوباء

ال�صحة :نترقب الدخول في موجة
كورونا الرابعة ب�أي لحظة
 بغداد /ح�سين حاتم
مازال ��ت وزارة ال�صح ��ة ح ��ذرة ومت�أهب ��ة حت ��ى م ��ع
انخفا�ض الموقف الوبائي لإ�صابات ووفيات كورونا
تح�سب ��ا لدخول موج ��ة رابعة قد تكون ا�ش ��د فتكا من
الموجات ال�سابقة.
ومن ��ذ الأ�سب ��وع الأول م ��ن ت�شرين الثان ��ي الما�ضي،
ي�سجل الع ��راق معدل �إ�صابات بفايرو�س كورونا يقل
عن الألف حالة يوميا.
وتق ��ول ع�ض ��وة الفري ��ق الطب ��ي الإعالم ��ي ل ��وزارة
ال�صحة رب ��ى فالح ،في حدي ��ث لـ(الم ��دى)� ،إنه "رغم
ا�ستق ��رار الموق ��ف الوبائ ��ي والو�ض ��ع ال�صح ��ي في
الب�ل�اد اال انن ��ا معر�ض ��ون لموجات جدي ��دة قد تكون
�أ�سو�أ من �سابقاتها".
و�أ�ضافت فالح" ،ال يوجد توقيت محدد لدخول موجة
جدي ��دة لذا يجب ان يكون المواطن على حذر والتزام
دائم بالإجراءات الوقائية".
و�أ�ش ��ارت ع�ض ��وة الفري ��ق الطب ��ي الإعالم ��ي لوزارة
ال�صح ��ة الى ،ان "العراق مقب ��ل على مو�سم تزداد فيه
االمرا� ��ض االنتقالية والتنف�سية الت ��ي تنذر بخطورة
�صحية".
وتابع ��ت ف�ل�اح ،ان "ن�سب ��ة الملقحي ��ن ف ��ي الجرع ��ة
الأول ��ى للفئ ��ة الم�ستهدف ��ة من عمر  12عام ��ا فما فوق
بلغ ��ت كجرع ��ة �أول ��ى  ،%27وكجرع ��ة ثاني ��ة ،"%17
وبين ��ت ،ان "الو�ض ��ع ال�صح ��ي ف ��ي الع ��راق حالي ��ا
يحت ��اج الى اقب ��ال �أكبر على التلقي ��ح ون�سبة �أكبر من
الملقحين ،للو�صول الى المناعة المجتمعية والتمكن
من مواجه ��ة المتح ��ورات الفايرو�سي ��ة والتقليل من
ت�أثيرها".
و�أردفت فالح� ،أن "الوزارة اتخذت جميع االجراءات
الوقائية واالحترازية من خالل توفير اجهزة التنف�س
اال�صطناع ��ي وتو�سي ��ع ال�سع ��ة ال�سريري ��ة وتوفي ��ر
الم�ستلزم ��ات الطبي ��ة والت�شخي�صي ��ة والعالجي ��ة
تح�سبا لدخول اية موجة جديدة".
م ��ن جانب ��ه ،ق ��ال مدي ��ر ال�صح ��ة العامة ريا� ��ض عبد
الأمي ��ر ،لـ(الم ��دى)� ،إن "جمي ��ع الفحو�ص ��ات الت ��ي
يت ��م بموجبه ��ا ك�شف �س�ل�االت كورونا موج ��ودة في
مختبرات الوزارة� ،أما نوع ال�ساللة فيتم الك�شف عنه
من خالل الفح�ص المركزي فقط".
و�أو�ض ��ح الحلف ��ي� ،أن "ك�ش ��ف ال�ساللة ف ��ي المختبر
المرك ��زي يع ��د كافي� � ًا ولي� ��س �ش ��رط وجوده ��ا ف ��ي
جمي ��ع المختب ��رات" ،الفت ��ا �إلى �أن "نم ��اذج ت�صل من

المحافظ ��ات ب�ص ��ورة م�ستم ��رة ،ويق ��وم المختب ��ر
المركزي بدرا�سة هذه ال�ساللة".
ووا�ص ��ل مدي ��ر ال�صح ��ة العام ��ة" ،حت ��ى الآن لم يتم
ت�شخي� ��ص اي حال ��ة ل�سالل ��ة �أوميك ��رون او ت�سجيل
�إ�صاب ��ات بالموج ��ة الرابع ��ة" ،م�ؤك ��دا �أن "ال�سالل ��ة
الغالبة في العراق هي دلتا".
الى ذل ��ك ،ق ��ال المتحدث با�س ��م الوزارة �سي ��ف البدر
ف ��ي حديث لـ (الم ��دى)� ،إن "الع ��راق ال يت�صدر الدول
العربي ��ة ب�ش�أن اعداد اال�صاب ��ات والوفيات بفايرو�س
كورونا".
و�أ�ض ��اف الب ��در� ،أن "الع ��راق ب ��ات ي�سج ��ل تراجع� � ًا
وا�ضح ًا ب�أعداد الإ�صاب ��ات مقابل ن�سب �شفاء مرتفعة
بن�سبة قاربت الـ ."%98
وزاد� ،أن "ال ��وزارة م�ستم ��رة بتطوي ��ر المختب ��رات
والقدرات لمواجهة الفايرو�س" ،م�ستدركا �أن "التزام
المواطني ��ن بالإج ��راءات الوقائية لي� ��س بالم�ستوى
المطلوب".
وا�ستط ��رد الب ��در� ،أن "الع ��راق لغاية االن ل ��م ي�سجل
�أي �إ�صاب ��ة بالمتح ��ور الجدي ��د لفايرو� ��س كورون ��ا
(اوميك ��رون)" ،م�ؤكد ًا �أن "مختب ��رات الوزارة قادرة
على ت�شخي�ص هذا الفايرو�س".
و�سجل ��ت وزارة ال�صح ��ة العراقي ��ة  16حال ��ة وف ��اة
جدي ��دة بفايرو�س كورون ��ا في العراق ،خ�ل�ال الـ 24
�ساعة الما�ضية.
وذكرت ال ��وزارة في بيان تلقته (المدى) ،انها �سجلت
 16حال ��ة وفاة جدي ��دة بفايرو�س كورون ��ا في عموم
العراق ،لي�صبح العدد الك ّلي للمتوفين ج ّراء فايرو�س
كورون ��ا  23919حال ��ة ،من ��ذ انت�ش ��ار الجائح ��ة ف ��ي
البالد.
ووفق ��ا للبي ��ان ،ف�إن الع ��دد الكلي للإ�صاب ��ات بجائحة
كورون ��ا بل ��غ  2085586حال ��ة ،بع ��د ت�سجي ��ل 625
�إ�صابة جديدة خالل � 24ساعة.
وتعاف ��ى الي ��وم من فايرو� ��س كورون ��ا � 925شخ�صا،
ليرتف ��ع عدد الذي ��ن اكت�سب ��وا ال�شفاء م ��ن الفايرو�س
الم�ستجد الى � 2051912شخ�ص ًا.
وزارة ال�صحة �أ�شارت الى ان عدد من تلقى اللقاح في
الع ��راق لغاية الي ��وم و�صل ال ��ى � 7787013شخ�صا،
من �أ�صل  40مليون عراقي.
وو�ض ��ع العراق ج ��دو ًال �أ�سبوعي� � ًا متفق ًا علي ��ه لت�سلم
�شحن ��ات اللق ��اح ،و�سينتهي ت�سلي ��م  36مليون جرعة
نهاي ��ة الع ��ام الحال ��ي ،وهي م ��ن مجم ��وع  46مليون
جرعة مخ�ص�صة للعراق.

وف ��ي ال�سي ��اق ذاته �أ ّك ��دت الم�س�ؤول ��ة الأممية،
بح�سب ما نقله البيان� ،أن �إدارة االنتخابات من
قب ��ل المفو�ضية كان ��ت �إدارة جيدة وناجحة من
الناحي ��ة الفنية .وفي الختام �أكد الجانبان على
�أهمي ��ة الم�صادقة على النتائج دون ت�أخير -غير
منا�سب -من قبل المحكمة االتحادية العليا.
وكان وبح�س ��ب الم�ص ��ادر ،م ��ن المفتر� ��ض ان
تج ��ري� ،أم� ��س ،الجول ��ة الثانية للق ��اءات التي
ب ��د�أت اال�سب ��وع الما�ض ��ي بي ��ن زعي ��م التي ��ار
والإطار التن�سيقي.
ت�أجيل اللقاء
وتم�ض ��ي الم�ص ��ادر الت ��ي ا�شترط ��ت ع ��دم ذكر

هويته ��ا" :قبل �ساعات من اللق ��اء المفتر�ض في
النجف تم ت�أجيله الى الخمي�س المقبل".
وي�أت ��ي الت�أجيل ب�سبب "ان�شق ��اق" حدث داخل
المجموعة ال�شيعية الراف�ضة لالنتخابات ،عقب
اللقاء االول الذي جرى في منزل رئي�س تحالف
الفتح هادي العامري.
ووف ��ق الم�ص ��ادر العليم ��ة ان "ال�ص ��در طل ��ب
حم ��ل الحكوم ��ة ب�أكث ��ر �أعبائه ��ا وان ي�سمي هو
رئي�س الوزراء ويقل� ��ص �أدوار القوى ال�شيعية
االخرى".
وت�ؤك ��د تلك الم�صادر ان "ال�ص ��در رف�ض اعطاء
المالك ��ي  3وزارات ،بح�سب م ��ا ح�صل عليه من
مقاعد ،وطلب ان يم�ضي هو بحكومة اغلبية او

دعم ال�صدر
الى ذلك يف�سر مناف المو�سوي ،وهو باحث في
ال�ش� ��أن ال�سيا�سي ،زيارة بال�سخارت بانها "دعم
لم�ش ��روع ال�ص ��در" .المو�سوي ف ��ي ات�صال مع
(الم ��دى) ،يقول ان "بال�سخ ��ارت تقوم بمهامها
بتهدئ ��ة االجواء خوف ��ا على ال�سل ��م المجتمعي
ب�سبب �شدة المواقف من ق�ضية االنتخابات".
وي ��رى الباح ��ث ال�سيا�س ��ي ،ان ت�صريح ��ات
الممثل ��ة الأممية تبدو "متفقة م ��ع ر�ؤية ال�صدر
في ت�شكيل حكومة اغلبية".
ويم�ض ��ي قائال" :م�شروع ال�ص ��در يقترب اي�ضا
م ��ن طلب ��ات ال�ش ��ارع والمتظاهري ��ن وكل ه ��ذا
يحتاج الى دعم دولي".

يتعر�ضون �إلى م�ضايقات م�ستمرة في �شط العرب

ال�صيادون العراقيون يواجهون االعتقال وغرامات
�إيرانية بـ� 3آالف دوالر
ناق���ش تقرير فرن�سي معاناة ال�صيادين العراقي�ين يف اجلنوب والذين و�صفهم ب�أنهم "يعي�شون
ً
قلقا دائم ًا" من اعتقالهم من قبل القوات االيرانية والقوات الكويتية يف مياه �شط العرب.
وينقل التقرير عن �صياد عراقي يدعى عبد اهلل قوله الذي تابعته (املدى) "لدينا الكثري من
امل�شاكل مع الإيرانيني ،ومبجرد عبورنا احلدود ب�سبب التيار ،يعتقلوننا".
 متابعة /المدى

وبالتن�سيق مع الجانب العراقي".

ف ��ي الما�ض ��ي ،كان ��ت ه ��ذه الح ��دود غير
المرئي ��ة والواقع ��ة ف ��ي منت�ص ��ف نه ��ر
�ش ��ط العرب �سبب ��ا في ح ��رب طويلة بين
البلدي ��ن ،وبعد ح ��رب ع ��ام � ،2003أكدت
طهران وبغ ��داد الرغبة بالع ��ودة التفاقية
الجزائر.

تراجع الموارد
وف�ضال ع ��ن االعتب ��ارات الجيو�سيا�سية،
يج ��د �صيادو الف ��او �أنف�سهم ف ��ي مواجهة
تحديات بيئية �أي�ضا.
ويقول عبد الل ��ه بح�سرة وا�ضحة "نبحر
لل�صيد وبعد ثماني ��ة �أو ع�شرة �أيام نعود
ب� �ـ 500كيلوغرام فيما كنا ن�صيد ثالثة �أو
�أربع ��ة �أطنان ،قبل ع�شري ��ن عاما" بنف�س
الفت ��رة .وفي ظ ��ل المراقب ��ة الم�شددة من

غرامة قدرها  3000دوالر
وي�شتكي �صيادون عراقيون ،بينهم طارق
زي ��اد ،م ��ن �أنه ��م "يتعر�ض ��ون لم�ضايقة"
�س ��واء م ��ن �إي ��ران �أو الكوي ��ت ،وعندم ��ا
تغ ��ادر ق ��وارب ال�صي ��د ف ��ي مي ��اه �ش ��ط
الع ��رب والى �أعالي مي ��اه الخليج تجرفها
التيارات �إل ��ى المياه الإقليمي ��ة الكويتية
�أو الإيرانية.
ويق ��ول زي ��اد "الإيراني ��ون يدخلون ��ك
ال�سج ��ن ويغرمون ��ك  3000دوالر .قب ��ل
�أي ��ام قليل ��ة اعتق ��ل �أخ ��ي من قب ��ل دورية
نهرية �إيرانية ودف َع  3000دوالر".
م ��ن جانب ��ه� ،أك ��د رئي� ��س نقاب ��ة �صيادي
الفاو ب ��دران التميمي �أنه "لي�س هناك �أي
دع ��م م ��ن الحكوم ��ة العراقي ��ة" ،الفتا الى
ان "الكوي ��ت ت�س ��ارع العتق ��ال ال�صيادين
العراقيين الذين يدخل ��ون دون ق�صد �إلى
المياه الإقليمية للكويت".
وي�ؤك ��د التميم ��ي "م�س ��اء �أم� ��س ،ذهب ��ت
�إل ��ى الح ��دود الكويتي ��ة ال�ستقب ��ال ثالثة
�صيادي ��ن اعتقل ��وا م ��ن قب ��ل الكوي ��ت"،
م�ضيفا "هذا الأ�سب ��وع فقط ،ذهبت ثالث
�أو �أربع مرات".
ب ��دوره� ،أكد م�صدر �أمني كويتي بح�سبما
نقل عن ��ه التقرير ب� ��أن "الأ�شخا�ص الذين
يت ��م �ضبطهم عل ��ى الح ��دود ي�س ّلمون من
قب ��ل الق ��وات البري ��ة وهم ب�صح ��ة جيدة

قب ��ل ال ��دول المج ��اورة للع ��راق �إ�ضاف ��ة
الرتف ��اع �أ�سع ��ار الوق ��ود ف ��ي ال�سن ��وات
الأخي ��رة ،بات ��ت رح�ل�ات ال�صي ��د تقت�صر
على مناطق محدودة.
حتى داخ ��ل نهر �شط العرب ،لم يعد حجم
ال�صيد يكفي لإطع ��ام ال�صيادين وحدهم،
نظ ��را النخفا� ��ض من�س ��وب النه ��ر ب�سبب
الجف ��اف ال�شديد في الع ��راق جراء نق�ص
المي ��اه م ��ن دول المنب ��ع �إي ��ران وتركي ��ا
اللتي ��ن �أقامت ��ا �سدودا عل ��ى مجرى نهري
دجل ��ة والف ��رات .ولفت عال ��م الأحياء في

الجامع ��ة الم�ستن�صرية ببغ ��داد �أياد عبد
المح�س ��ن �إلى �أنه عن ��د انخفا�ض من�سوب
مياه النهر ترتفع م�ستويات مياه الخليج
"ونرى الكثير م ��ن الأحياء البحرية في
�شط العرب ب�سبب زيادة الملوحة".
تلوث
كم ��ا �أن �أنه ��ار الع ��راق تعان ��ي م ��ن ّ
هائ ��ل �سبب ��ه "االن�شط ��ة الب�شري ��ة ،مث ��ل
ال�ص ��رف ال�صح ��ي والنفاي ��ات" الت ��ي
تلق ��ى فيها وتت�سب ��ب بـ"�أمرا� ��ض الجهاز
اله�ضم ��ي واال�سه ��ال وحت ��ى الكولي ��را"،
وفقا لعالم الأحياء.
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قرب البدء بت�شييد ملعب يف النا�صرية ب�سعة � 10آالف متفرج

ذي قار تعلن عن �إحالة �أكرث من  170م�شروع ًا خدمي ًا للتنفيذ

 ذي قار /ح�سني العامل
اعلن ��ت ادارة حمافظ ��ة ذي ق ��ار� ،أم� ��س
الثالث ��اء ،ع ��ن احال ��ة �أك�ث�ر م ��ن 170
م�شروع� � ًا خدمي ًا م ��ن �صن ��دوق االعمار
البالغة تخ�صي�صاته  300مليار دينار.
وق ��ال حماف ��ظ ذي ق ��ار احم ��د غن ��ي
اخلفاج ��ي ،يف بي ��ان �صحف ��ي تابعت ��ه
(امل ��دى)� ،إن "الإدارة املحلي ��ة تعل ��ن
االنته ��اء م ��ن احال ��ة جمي ��ع م�شاري ��ع
�صندوق االعمار البالغة  172م�شروع ًا،
ف�ض�ل�ا عن االعداد خلطة تكميلية لبع�ض
امل�شاريع الإ�ضافية".
و�أ�ض ��اف اخلفاج ��ي� ،أن "االمانة العامة
ملجل�س ال ��وزراء لديها توج ��ه با�ستثناء
م�شاري ��ع ال�صندوق من التوقف يف حال
ع ��دم اق ��رار موازنة العام املقب ��ل" ،الفتا
اىل "اعتم ��اد �آلي ��ة تتي ��ح دميوم ��ة عمل
امل�شاريع اخلدمية املهمة".
وكان ��ت الإدارة املحلي ��ة ق ��د ك�شف ��ت
منت�ص ��ف ال�شه ��ر احلايل ،ع ��ن املبا�شرة
بتنفي ��ذ خط ��ة لإع ��ادة العم ��ل بامل�شاريع
املتلكئ ��ة يف قطاعات الرتبي ��ة وال�صحة
وامل ��اء والكهرباء والقطاع ��ات اخلدمية
االخ ��رى وف ��ق التخ�صي�ص ��ات املالي ��ة
املر�ص ��ودة للمحافظة ،م�ش�ي�رة اىل انها
ورث ��ت  183م�شروع� � ًا متلكئ� � ًا �ضم ��ن
م�شاري ��ع االع ��وام ال�سابق ��ة و�أنها تعمل
على اع ��ادة العمل فيه ��ا .و�أثنى حمافظ
ذي قار على جهود الأمانة العامة ملجل�س

الوزراء وادارة �صن ��دوق االعمار مبينا
ان "اجله ��ود كبرية وفعال ��ة وكان العمل
يجري بروح الفري ��ق الواحد بني ادارة
املحافظ ��ة و�صندوق االعم ��ار" .وك�شف

اخلفاج ��ي ع ��ن ق ��رب "احال ��ة م�ش ��روع الت ��ي واجهه ��ا الع ��راق منذ ع ��ام 2014
ملع ��ب الإدارة املحلي ��ة يف النا�صري ��ة عل ��ى جمم ��ل القطاع ��ات االقت�صادي ��ة
ب�سعة � 10آالف متفرج".
يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار اذ توق ��ف العم ��ل
وانعك�ست تداعي ��ات االزمة االقت�صادية يف حينه ��ا مبئ ��ات امل�شاري ��ع املنف ��ذة

نحو �ألف حالة ابتزاز الكرتوين بحق
ن�ساء يف نينوى العام احلايل
متابعة /املدى
�أعلن ��ت منظم ��ة اخل ��ط االن�س ��اين� ،أم� ��س الثالث ��اء،
ت�سجي ��ل نحو �ألف حال ��ة ابت ��زاز يف حمافظة نينوى
خالل العام احلايل.
وقال ��ت م�س�ؤولة املنظمة املحامي ��ة داليا املعماري يف
ت�صريحات تابعتها (املدى)� ،إن "االرقام امل�سجلة لدى
كل م ��ن ال�شرطة املجتمعي ��ة والأمن الوطن ��ي �أظهرت
�أن ح ��االت االبتزاز خ�ل�ال العام اجل ��اري بلغت 910
حاالت".
امل�سجلة ر�سمي ًا
و�أ�ضاف ��ت املعماري ان "هذه احلاالت ُ
فق ��ط ،وان اعدادا كبرية من احلاالت مل ت�سجل ب�سبب
خوف الفتيات من العادات والتقاليد املجتمعية �أي ما
يعن ��ي �أن نينوى ت�سجل كل يوم ث�ل�اث حاالت ابتزاز

وقد يرتفع هذا املعدل".
و�أ�شارت املعماري �إىل �أن "غالبية احلاالت هي ب�سبب
جه ��ل الن�ساء والفتي ��ات يف طريقة ت�أم�ي�ن احل�سابات
اخلا�ص ��ة وار�سال ال�صور ومقاطع الفيديو يف برامج
غري �آمن ��ة بالإ�ضافة اىل ان العديد منهن يقعن �ضحية
لعمليات احتيال من قبل املبتزين".
و�شددت ،على "�ض ��رورة �إطالق حمالت توعية كبرية
للن�س ��اء ح ��ول طريق ��ة ت�أم�ي�ن احل�ساب ��ات اخلا�ص ��ة
وطريق ��ة اال�ستخ ��دام وع ��دم التفاعل م ��ع احل�سابات
الوهمية".
ونوه ��ت املعم ��اري� ،إىل ان "�آخ ��ر ا�ستبي ��ان �أطلقت ��ه
املنظم ��ة �أظه ��ر ان �أكرث من  %90م ��ن الن�ساء ال يعلمن
كيف ي�ستخدم ��ن برامج التوا�صل ب�ص ��ورة �صحيحة
وهذه هي �إح ��دى �أ�سباب وقوعهن ك�ضحايا للمبتزين
يف العامل الرقمي".

وم ��ن جانبه ق ��ال النائ ��ب االول ملحافظ
ذي ق ��ار حممد هادي ان "الإدارة املحلية
�شكل ��ت جلنة الختيار م�س ��ار بديل لربط
ناحية املنار وق�ضاء اجلباي�ش بالطريق
الدويل ال�سريع عرب منطقة ام عنيج".
و�أ�ض ��اف ه ��ادي� ،أن "الطري ��ق اجلدي ��د
ل ��ه م ��ردود اقت�ص ��ادي كب�ي�ر عل ��ى مدن
االهوار وي�سهم بتطوير بيئتها وي�شجع
ال�سياحة فيها".
وا�ش ��ار ه ��ادي ،اىل ان "حمددات امل�سار
املق�ت�رح تراعي ان ال يق ��ع �ضمن املنطقة
العازل ��ة او املمتل ��كات اخلا�ص ��ة وان ال
ي�ؤث ��ر عل ��ى ان�سيابية املي ��اه يف مناطق
االهوار".
ون ��وه �إىل �أن "جلن ��ة اج ��راء الك�ش ��ف
املوقع ��ي �ستك ��ون برئا�ست ��ي وع�ضوية
مديري ��ة ناحي ��ة املن ��ار وقائممقامي ��ة
اجلباي� ��ش ودوائ ��ر البيئ ��ة والزراع ��ة
واملوارد املائية الختيار امل�سار البديل".
وكان جمل� ��س الن ��واب العراقي قرر يف
جل�سته املرقمة ( )22يف 2019/12/18
اعتبار حمافظة ذي ق ��ار مدينة منكوبة،
وذلك عل ��ى خلفي ��ة الهجوم ال ��ذي �شنته
الق ��وات الأمنية عل ��ى املتظاهرين نهاية
ت�شرين الث ��اين من العام املذكور وخلف
� 50شهيد ًا ونحو  500جريح يف جمزرة
�ضم ��ن خط ��ة تنمي ��ة االقالي ��م واخلطط عرف ��ت فيم ��ا بع ��د با�س ��م جم ��زرة ج�سر
اال�ستثماري ��ة لل ��وزارات م ��ا ا�صاب ذلك الزيتون .
جملة من الن�شاطات االقت�صادية بال�شلل وتواج ��ه حمافظ ��ة ذي ق ��ار الت ��ي ت�ضم
التام.
 20وح ��دة �إداري ��ة  10منه ��ا متاخم ��ة

خماطر متتد �إىل الإن�سان من خالل ال�سل�سلة الغذائية

ارتفاع ن�سب التلوث يف نهر احللة يهدد الرثوة ال�سمكية
 خا�ص /بابل
�سجّ ��ل نه ��ر احلل ��ة ارتفاع� � ًا بن�س ��ب امللوث ��ات
نتيج ��ة رم ��ي املي ��اه الثقيل ��ة فيه ،م ��ا ادى �إىل
ازدياد م�ستوى عنا�صر الر�صا�ص والكادميوم
وزي ��ادة ن�سب ��ة ت�أثريه ��ا على الكائن ��ات احلية
وحتديد ًا الرثوة ال�سمكية.
وقال ��ت الباحث ��ة يف مرك ��ز بح ��وث البيئة يف
باب ��ل �شيماء �ساطع يف حديث �إىل (املدى)� ،إن
"املركز اعد درا�سة بحثية تناولت ثالثة مواقع
من نه ��ر احللة و�سط املدين ��ة اظهرت م�ستوى
ن�سب التل ��وث التي يعانيها النه ��ر" ،مبينة �أن
"منطقة ال�شاوي هي االكرث تلوث ًا".
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن "ن�س ��ب التلوث العالية اثرت
ب�ش ��كل كبري على الكائنات احلية يف النهر بعد

ان مت اخ�ض ��اع عين ��ات م ��ن اال�سم ��اك واملحار وا�ضاف ��ت الباحث ��ة� ،أن "الدرا�س ��ة ت�ضمن ��ت الوظيفي ��ة �إ�ضاف ��ة �إىل قيا� ��س م�ست ��وى ال� �ـ
و�سرط ��ان البح ��ر للبح ��ث وتب�ي�ن ان جميعها قيا�س �ست ��ة انزميات يف كل كائن حي وقيا�س ( )DNAالذي ميثل حمت ��وى اجلينات وقد
تعاين من تغري يف انزمياتها وبروتيناتها" .م�ست ��وى الربوت�ي�ن الن ��اجت ع ��ن اخل�صائ�ص تب�ي�ن ان جمي ��ع الكائن ��ات احلي ��ة تع ��اين من
تغريات ف�سلجية خطرة".
وتابعت �أن "التغريات الف�سلجية يف الكائنات
احلي ��ة الناجت ��ة ع ��ن التل ��وث البيئ ��ي ال ت�ؤثر
فيه ��ا فق ��ط ب ��ل ت�ؤث ��ر يف االن�س ��ان اي�ض ��ا من
خ�ل�ال دخولها �ضمن ال�سل�سلة الغذائية ا�ضافة
اىل تغ�ي�ر حام�ضية املياه م ��ن خالل املدخالت
واملخرج ��ات التي تطرحها الكائنات احلية يف
البيئة املائية" .وتنت�شر على �ضفاف نهر احللة
العديد من حمال الق�صابة واملطاعم ا�ضافة اىل
العيادات الطبية والكازينوهات غالبيتها تقوم
بت�صريف نفاياتها ال�سائلة وال�صلبة اىل داخل
النهر.

اعــــالن

�إع����ل����ان���������ات
+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045

Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

�إعــــالن

قدم املدعي (احمد صالح حسني) طلبا ً يروم فيه تبديل
(اللق��ب) من (الق��ره غولي) ال��ى (اجملمع��ي) فمن لديه
اعتراض على الدعوى مراجع��ة هذه املديرية خالل مدة
أقصاها (خمس��ة عش��ر يوماً) وبعكس��ه سوف ينظر
بالدع��وى وفق اح��كام امل��ادة ( )22من قان��ون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لسنة .2016
اللواء ريا�ض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة

فقدان جواز �سفر
فقد مني جواز س��فر بنكالديشي
املرق��م ( )BF0845453باس��م
( )MD Shamsulيرج��ى مم��ن يعثر
عليه تسليمه القرب مركز شرطة
مع التقدير

ملناط ��ق الأه ��وار نق�ص� � ًا ح ��اد ًا يف
اخلدم ��ات الأ�سا�سي ��ة وتده ��ور وتقادم
البن ��ى التحتي ��ة وعج ��زا �سريري ��ا يف
امل�ست�شفي ��ات احلكومي ��ة يقدر ب�أكرث من
� 4000سرير وعج ��زا بالأبنية املدر�سية
يق ��در ب�أكرث من  700بناية فيما ال ت�شكل
املناط ��ق ال�سكني ��ة املخدوم ��ة ب�شب ��كات
املجاري �إال �أقل من .%30
يف حني يعاين قطاع الكهرباء من تقادم
اخلطوط الناقل ��ة وال�شبكات واملحطات
واملح ��والت الثانوي ��ة الت ��ي بات ��ت ال
ت�ستوع ��ب الأحم ��ال املتنامي ��ة وتواجه
خماطر االن�صهار �أو انفجار املحوالت.
ومازالت هناك الع�شرات من القرى غري
املخدوم ��ة بامل ��اء والكهرب ��اء ،ف�ض ًال عن
معان ��اة ال�سكان املحليني م ��ن ُ�شح املياه
خ�ل�ال ف�ص ��ل ال�صي ��ف وتزاي ��د وات�ساع
�أحي ��اء (احلوا�س ��م) ومناط ��ق التجاوز
على املمتلكات العامة.
وكان امل�شاركون يف ندوة �شفافية املنافع
االجتماعي ��ة وتخ�صي�صات البرتودوالر
التي اقامها مركز متكني يف حمافظة ذي
قار ي ��وم ( 19ت�شرين الثاين  ) 2021قد
دع ��وا اىل اعتم ��اد ال�شفافي ��ة واولويات
املناطق ال�سكنية يف انفاق تخ�صي�صات
املناف ��ع االجتماعي ��ة والب�ت�رودوالر،
وفيما ا�ش ��اروا اىل غمو�ض يثري الريبة
يف انفاق االموال املذكورة  ،ك�شفوا عن
خ�ضوع جزء كبري من عملية االنفاق اىل
�سطوة الع�شائر واالحزاب املتنفذة.

�شركة غاز ال�شمال (�ش.ع)

(( تعل��ن نقابة صيادل��ة العراق-املقر العام عن حاجته��ا الى الوظائف
باالختصاص��ات املبينة ادن��اه للعمل في مقر النقاب��ة ،فعلى الراغبني
بالتقدمي ممن تتوفر فيهم الش��روط واملؤه�لات تقدمي طلب بذلك مرفق
معه (الس��يرة الذاتي��ة) للمتقدم وهوي��ة االحوال املدني��ة(او البطاقة
الوطنية) وبطاقة الس��كن ويتم تسليمها للقس��م االداري في نقابة
الصيادل��ة ،علم��ا ان اخر موعد للتقدمي س��يكون يوم االربع��اء املوافق
))٢٠٢١ \١٢\١٥
الوظائف املطلوبة:
اوال -موظف ادارة

امل�ؤهالت املطلوبة :
 -1لديه شهادة البكلوريوس (على االقل) في احلاسبات او االدارة .
 -2لديه خبرة عملية ال تقل عن سنة واحدة في هذا اجملال.
 -3لديه معرفة واملام تام بادخال واخراج البيانات

ثانيا -كاتب طابعة

امل�ؤهالت املطلوبة :
 -1لديه شهادة الدبلوم (على االقل) في االدارة .
 -2لديه خبرة عملية ال تقل عن سنتني في هذا اجملال .
 -3لديه معرفة تامة ومهارة باس��تخدام احلاس��بة وقواع��د اللغة الغراض الطبع
وبسرعة مقبولة.
 -4لديه املام باللغة االنكليزية الغراض الطبع ومعاجلة النصوص.

ثالثا -موظف ادارة قانونية

امل�ؤهالت املطلوبة:
 .1حاصل على شهادة البكلوريوس في القانون .
 .2لديه خبرة في العمل االداري والقانوني سنتني على االقل.

رابعا -موظف ادارة(االعالم الدوائي)

امل�ؤهالت املطلوبة:
 .1حاصال على شهادة البكلوريوس في الصيدلة.
 .2غير متعني في اي دائرة رسمية ومتفرغ للعمل الصباحي.
 .3ال ميتلك اجازة او مسؤولية محل صيدالني.

نقابة �صيادلة العراق

�إعالن املناق�صة املرقمة ( )2021-24الإعالن الثاين
جتهيز حافالت �سعة  45راكب
طلبية ال�شراء املرقمة 2021 /820
�ضمن تخ�صي�صات املوازنة الت�شغيلية ل�سنة 2021 /
تبويب امل�شروع ح114 /
تعلن ش��ركة غاز الشمال (شركة عامة) عن املناقصة العامة واخلاصة
بتجهي��ز (حافالت س��عة  45راكب  /عدد خمس��ة) حس��ب الش��روط
واملواصفات املذكورة في اصل الطلب .فعلى الشركات التي تتوفر فيها
ش��روط املش��اركة مراجعة امانة الصندوق في الش��ركة الكائن على
طري��ق كركوك  /بيجي للحصول على الش��روط واملواصفات مطبوعة
عل��ى قرص ( )CDلقاء مبل��غ قدره ( )300000فق��ط ثالثمائة ألف دينار
عراق��ي غير قابل للرد .وس��يتم عقد اجتماع للجن��ة فتح العروض في
الي��وم التالي لتاريخ الغلق وبحضور ممثلي أصحاب العروض ويس��قط
حق املتخلف م��ن احلضور في االعتراض بقرار اللجنة وتقدم العطاءات
في صندوق العطاءات واملوجود في استعالمات الشركة علما ً ان تاريخ
غلق املناقصة يوم (االحد) املوافق  2021/12/19وإذا صادف عطلة رسمية
فيؤجل الى اليوم الذي يليه ويتحمل من حتال عليه املناقصة ودفع أجور
اإلعالن علم��ا ً ان الكلفة التخمينية تقدر مببل��غ ( )1000000000مليار
دين��ار عراقي للحافالت ذات املنش��أ (هونداي – ك��وري) و()1125000000
مليار ومائة وخمسة وعشرون مليون دينار عراقي للحافالت ذات املنشأ
(مرس��يدس – املاني  /س��كاني  /فولفو – س��ويدي) وسيتم عقد املؤمتر
اخل��اص باالجابة عل��ى استفس��ارات مقدمي العطاءات في الس��اعة
العاش��رة من يوم (االربعاء) املوافق  2021/12/1وبحضور اخملتصني وذلك
في استعالمات شركتنا.
معاون املدير العام
مالحظة:
 -1ميكنك��م االطالع على موق��ع ش��ركتنا website: www.ngc.oil.gov.iq
على مواقع التواصل االجتماعي.
 -2ميكنك��م اثناء مراجعة ش��ركتنا االط�لاع على املواصف��ات والتفاصيل
موقعياً.

رياضة
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مرة!
مرة ولم يجتهد ّ
التحذير ُمعاد ّ 100

رأيك وأنت حر

الدوحة ت�ضبط ّ
غ�ش احتاد الكرة يف امتحان الأ�سود!

� أحمد عبا�س*

حنظل التطبيعية!

 متابعة � /إياد ال�صاحلي

م�ؤمتر الهزمية!

اط�ل�اق ن ��ار النق ��د املتب ��ادل ب�ي�ن
الإعالم الريا�ض ��ي والقائمني على
�ش�ؤون ك ��رة القدم العراقية �سوف
يتوق ��ف بع ��د �أيّام م ��ن املُ�صادمات
املُعتادة ،منه ��ا املنطقيّة واملتهوّ رة
واملدفوعة و ..ال�ساذجة ،كرد فعل
عل ��ى اخل�س ��ارة املوجع ��ة لأ�س ��ود
الرافدي ��ن بثالث ك ��رات قطرية يف
جول ��ة وداع ك�أ�س الع ��رب التي مل
يعرف الع ��راق منتخب� � ًا هزي ًال م ّر
يف تاريخها مثلما �شهدت ن�سختها
العا�ش ��رة ،لك ��ن حمل ��ة �إع ��ادة
الأ�س ��ود �إىل زمن الأجماد �ستطول
مدّته ��ا ببق ��اء الطارئ�ي�ن على مهام
منظومته ��ا الإداري ��ة ..ولن تنجح
�أبد ًا.
الغري ��ب � ّأن امل�س� ��ؤول ع ��ن احتاد
كرة القدم احل ��ايل �أو الذي �سبقه،
ال ّ
ين�ص ��تُ �إىل معار�ض ��ي عمل ��هِ
من امل�ستق ّل�ي�ن واملُف ّكري ��ن بحُ �سن
نيّاته ��م واملتحمّ�س�ي�ن اىل تغي�ي�ر
و�ض ��ع املنتخب نح ��و الأف�ضل ،بل
يعت�ب�ر كل ه� ��ؤالء هُ ��م جن ��ود قوّ ة
تدمريية ت�سته ��دف موقعه وكيانه
ال�شخ�ص ��ي ،حت ّركه ��م �أجن ��دات
خا�س ��رة يف م�ؤمت ��رات مغ ��امن
ِ
وي�ص ُر
الت�صوي ��ت! فيعمل العك�س ّ
على ذات الأخطاء التي مت حتذيره
منه ��ا  100م� � ّرة �إال �أن ��ه يُن ّف ��ذ م ��ا
ت�شاور ُه ب ��ه نرج�سيّته ،وما ميليه
عليه اخلوف من امل�ضي يف خطوة
جدي ��دة تط ��رد النح� ��س وتتماهى
مع فكرة �أن املنتخب ملك للجميع،
ولي�س حكر ًا باالحتاد.

تقييم نزيه!
�أم ��ا بقي ��ة احللق ��ات املت�صل ��ة
باملنتخ ��ب الوطن ��ي وامل�ستحدثة
بحك ��م تغي�ي�رات مزاج ّية لرئي�س
االحت ��اد وم�ش ��رف املنتخ ��ب
وحدهما من دون �إبداء �أي ع�ضو
فيتوجب تقييم
احتاد ر�أي ��ه فيها،
ّ
عمله ��ا فرد ًا فرد ًا مب ��ا ين�سجم مع
م�س�ؤولي ��ة ا�ستمرارها من عدمه،
وذل ��ك يتوق ��ف عل ��ى م�ضم ��ون
التقرير "النزي ��ه" الذي �سيو�ضع
عل ��ى طاول ��ة االحت ��اد ملناق�شت ��هِ
والت�صوي ��ت عل ��ى فقرات ��ه ،وال
ُيع ��رف م ��ن �سيُك ّل ��ف بكتابته فال
يوجد من يدين نف�سه بالتق�صري!

قدمي ��ة جديدة ،وميك ��ن �أن نعود
�إىل ال�سن�ي�ن ال�سابق ��ة ،ع�شن ��ا
ف�صول البط ��والت احلزينة �أكرث
م ��ن املُفرح ��ة ،وك ��م تداولن ��ا يف
�ش� ��ؤون تغي�ي�ر نظ ��ام م�سابق ��ة
ال ��دوري املمت ��از وتخفي�ض عدد
الأندي ��ة امل�شاركة في ��هّ ،
لتقل ُمدد
املواجه ��ات ب�ي�ن جول ��ة و�أخرى،
وتتم ّكن الف ��رق من �إعداد العبيها
وبينه ��م م ��ن يلع ��ب للوطن ��ي
والأوملب ��ي وال�شب ��اب ب�ص ��ورة
منتظم ��ة تخل ��و م ��ن احلِ م ��ل
التدريبي ،وال �أذن ت�سمع! �سرعان
م ��ا ي�شرد ذهن رئي�س االحتاد �إىل
م�ؤام ��رة الق ��وة التدمريي ��ة ،فهذا
املق�ت�رح يقل ��ل �أ�ص ��وات م�ؤ ّيديه
وربمّ ا يزاحمه �آخر ينتزع املوقع
�أزمة قدمية
�أزم ��ة املنتخ ��ب الوطن ��ي لي�س ��ت منه ،فماذا كان ��ت النتيجة؟ ت�سلمّ
ولي ��دة مونديال الع ��رب ،بل هي زيليكو برتوفيت�ش امله ّمة الفعل ّية

يف ثالث مباريات فقط بعد ت�سعة
مد ّرب�ي�ن �أجان ��ب منذ ع ��ام 2003
وراح ي�شك ��و ُ�ضع ��ف ال ��دوري
وعدم قدرتهِ على ت�أهيل الالعبني
لأنهم و�صلوا �إىل الدوحة ُمنهكني
وال تنفع معهم وحدات اللياقة!
مهمة يون�س
ّ
مل ي�صدُق االحت ��اد مع اجلمهور،
و�أوهم� � ُه يف �أ�صع ��ب �أمتح ��ان
عرب ��ي (لنع�ت�رف ب�ل�ا ُمكاب ��رة)
وراح يتح� �دّث م�ش ��رف املنتخ ��ب
يون� ��س حممود عن ثقت ��ه املُطلقة
بامكانية اح ��راز اللقب ،ثم يدّعي
�أن ت�صريحه �سبق البطولة ،ويف
نف�س الوقت �أ ّكد �أنّ هدف االحتاد
ه ��و بن ��اء منتخ ��ب ق ��وي خ�ل�ال
ال�سن�ي�ن املقبل ��ة! ف�ل�ا يوج ��د �أي
ربط بني التو ّقع وخيبة االق�صاء

وال حت ��ى ت�أهي ��ل �أ�س ��ود �أ�ش� �دّاء
اىل ك�أ� ��س الع ��امل  ،203ون ��رى
ال�صدق ّي ��ة يف �شخ�ص ّي ��ة يون� ��س
حمم ��ود "النق ّية م ��ن احلقد" هو
تعامله م ��ع املنتخب بفكر الالعب
ولي� ��س املُ�شرف �أو نائ ��ب رئي�س
االحت ��اد ،ولي� ��س عيب� � ًا يف ذل ��ك
كون ��ه اعت ��زل ع ��ام  2016وبقي
خم� ��س �سن ��وات يرت ّق ��ب �إزاح ��ة
االحتاد ال�سابق ليجل�س على � ّأحد
مقاع ��ده م ��ن دون �أن ي�ش ��ارك يف
�أية دورة �إداري ��ة �أو فن ّية يف علم
كرة القدم وال ميكن لنجوميته �أن
تعوّ �ض ذل ��ك حتى ل ��و �أنيطت به
�إدارة العالقات اخلارجية!
تفرد درجال
ّ
�أم ��ا رئي�س احت ��اد الك ��رة عدنان
درجال ،ب ��د ًال من تظاهره بالغفلة

يف �س�ؤال ��ه �إىل مرا�س ��ل �إح ��دى
القن ��وات الف�ضائي ��ة ع�شي ��ة لقاء
قط ��ر (مل ��اذا يحارب ��ون املنتخ ��ب
ب�سبب ��ي؟ ه ��ذا �أمر خط�ي�ر) عليه
�أن يُجيب عن �أ�سئلة كثرية تو َّرط
يف بع� ��ض مفا�صل عمله بقرارات
تناق� ��ض و�صفه (نحن �شركاء يف
مهم ��ة املنتخ ��ب والواح ��د يك ّمل
الآخ ��ر) وهو م ��ن يتف� � ّرد بتح ّمل
النتيج ��ة املُخزي ��ة الت ��ي ن ّك�س ��تْ
علم اللعب ��ة و�سط الأ�شقاء العرب
بعدم ��ا �أرب ��ك ا�ستع ��داد الالعبني
بت�سميت ��ه مد ّرب� � ًا ا�ستنف� � َد قيمته
الفني ��ة قب ��ل ث�ل�اث �سن ��وات ..
وا�أ�سف ��اه! ث ��م كاف� ��أ م�ساع ��ده
بتدري ��ب املنتخ ��ب نظ�ي�ر انق ��اذ
االحتاد من حرج ان�سحاب الأول،
وكان ينبغي ا�ستقالة املالك الفني
ك ّله ح�س ��ب ق ��ول برتوفيت�ش يف

قرارات عاجلة
عودوا �إىل مقر االحتاد ،واتخذوا
ق ��رارات عاجل ��ة بتوقيته ��ا كي ال
ي�س ��رق الك�س ��ل �أ ّيام� � ًا مه ّم ��ة من
املدّة املتبقية ال�ستئناف ت�صفيات
موندي ��ال قط ��ر ،وتر ّفع ��وا ع ��ن
تخ�ص�صات ال متتلكون
العمل يف ّ
خرباته ��ا ،و�آث ��روا مل�صلح ��ة
اللعب ��ة بت�سمي ��ة م ��د ّرب حم ّل ��ي
جدي ��د بع ��د �أن ثب ��ت بالأدلة ف�شل
جتاربنا ك ّلها من ��ذ عام  2003مع
امل ��درب الأجنب ��ي �س ��واء ب�سببه
�أم بتق�ص�ي�ر م ّن ��ا ،وا�ستفي ��دوا
م ��ن ُج ��ر�أة ا�ستدع ��اء العنا�ص ��ر
ال�شبابية الأربع ��ة (مناف يون�س
وح�سن رائ ��د وح�سن عبد الكرمي
و�أحم ��د فرحان) قب ��ل �أ�سبوع من
بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��رب لتع� � ّززوا
وجودهم بع ��دد �آخر من الالعبني
املم ّيزي ��ن يف ال ��دوري ب ��د ًال م ��ن
العب�ي�ن ختم ��ت الدوح ��ة ج ��واز
مغادرتهم املنتخب ر�سمي ًا!

ب�تروف��ي��ت�����ش ي��ع��زو االخ���ف���اق �إىل ���ض��ع��ف ال�����دوري املحلي
 بغداد /املدى
�أع ��رب م ��درب املنتخ ��ب الوطن ��ي زيليك ��و
بيرتوفيت� ��ش ،يف امل�ؤمت ��ر ال�صحفي الذي
ُعق ��د بع ��د نهاي ��ة مواجهة قطر ،ع ��ن فخره
بالعبي ��ه بالرغ ��م م ��ن اخل�س ��ارة القا�سي ��ة
بثالثة �أهداف نظيفة.
وق ��ال �:إن املنتخ ��ب ق� �دّم �أدا ًء طيب� � ًا لغاية
الدقيق ��ة  80م ��ن زم ��ن املب ��اراة ،وافتقدن ��ا
الرتكي ��ز يف الدقائ ��ق الع�ش ��ر الأخ�ي�رة،
بالإ�ضاف ��ة اىل جاهزي ��ة ب ��دالء املناف� ��س
الذي ��ن �صنع ��وا الفارق ب�ش ��كل وا�ضح فور
دخوله ��م .و�أ�ض ��اف :ل ��ن ن�ب ِّ�رر اخل ��روج
املب ّك ��ر من بطولة ك�أ�س الع ��رب ما يهمّنا �أن
م�ستوى الدوري العراق ��ي مل يزل �ضعيف ًا،
كل م ��ا علينا فعل ��ه �إذا ما �أردن ��ا التطوّ ر �أن
نغيرّ مثلما حدث يف قطر وعُمان وغريهما

 150مليون يورو
يدعم ّ
خطة راجننيك
 متابعة  /املدى
ب ��د�أ الأملاين رالف راجننيك املدير الفني لفريق مان�ش�سرت
يونايتد الإنكليزي ترتيب �أوراقه مللف دعم �صفوفه لدعم
�صف ��وف الفري ��ق يف كان ��ون الث ��اين املقب ��ل خ�ل�ال فرتة
الإنتق ��االت ال�شتوي ��ة القادم ��ة .وو�ضع راجنني ��ك قائمة
�أولية لل�صفقات املطلوب �إبرامها يف (املريكاتو ال�شتوي)
ت�صدرها دعم الدفاع بالأملاين نيكال�س زوله  25 -عاما -
قلب دفاع بايرن ميونيخ يف ّ
ظل امل�ستوى الهزيل للدفاع
يف الوق ��ت احل ��ايل بخ�ل�اف التعاق ��د مع الع ��ب و�سط
مهاجم ّ
ور�شح بق ��وة جواو فيلك�س 22عام ًا جنم و�سط
�أتلتيك ��و مدريد اال�سباين �إىل جان ��ب فرينكي دي يوجن
 25عام ًا  -الع ��ب و�سط بر�شلونة الإ�سباين املطروحللبيع حالي ًا من جان ��ب البار�سا  .وطلب راجننيك من
�إدارة مان�ش�س�ت�ر يونايت ��د انفاق م ��ا ال يقل عن 150
ملي ��ون ي ��ورو اجناح ّ
خطة دع ��م �صفوفه خا�صة يف
ظ � ّ�ل امكاني ��ة رحيل العب�ي�ن مثل ب ��ول بوغبا جنم
الو�س ��ط الفرن�سي عن �صفوف ��ه يف الفرتة املقبلة،
وذل ��ك ل�ضم ��ان تقوي ��ة �صفوف ��ه للع ��ودة بق ��وّ ة
ل�صراع املناف�س ��ة على املر ّب ��ع الذهبي للدوري
الإنكلي ��زي بخ�ل�اف املناف�س ��ة عل ��ى لقب بطل
دوري �أبطال �أوروبا.
و�شهدت الكوالي� ��س تلقى راجننيك وعود ًا
من �إدارة ناديه بالعمل على دعم ال�صفوف
ب�صفق ��ات قوي ��ة �أم�ل ً�ا يف موا�صل ��ة
والتم�س ��ك ب�أحالم
االنطالق ��ة القويّة ل ��ه
ّ
املناف�س ��ة بق ��وّ ة عل ��ى لقب بط ��ل الدوري
الإنكليزي برغم ف ��ارق النقاط الكبري الذي
يف�صل ��ه حالي� � ًا للم ��ان �سيتي مت�ص� �دّر جدول
الرتتيب.

من املنتخبات التي �إرتقت وتطوّ رت ج ّراء
م ��ا فعلت ��ه م ��ن تغي�ي�رات م�ستم� � ّرة .وعن
العمل مد ّرب ًا ملنتخب العراق
ا�ستمراره يف ِ

م ��ن عدمهِ  ،وه ��ل لدي ��ه عقد جدي ��د كمد ّرب
�أول للمنتخب الوطني بعد ا�ستقالة املد ّرب
ال�سابق ديك ادف ��وكات� ،أجاب ":لي�س لديّ
عق ��د كم ��د ّرب �أوّ ل ،ويف الواقع نحن عملنا
كفري ��ق فن ��ي واح ��د ،وكان يفرت� ��ض �أن
ن�ستقي ��ل جميعن ��ا ،لكن الوق ��ت كان حرج ًا
على االحتاد العراقي لإيجاد بديل ،وحينها
�أخ�ب�رين �أدفوكات �إذا كنت تري ��د البقاء �أم
ال ،وحينه ��ا ق ّررتُ اال�ستم ��رار ،و�أنا �سعيد
وفخ ��ور بذل ��ك ،و�ستبق ��ى م�شاع ��ري م ��ع
العراق ومهمّتي معه لها مكانة خا�صة.
وع ��ن ُ�ضع ��ف الأداء الب ��دين وهبوط ��ه
وتك ��رار �سيناريو تقدمي �ش ��وط �أوّ ل مميّز
يف املباري ��ات الثالث ومن ثم تراجع الأداء
يف ال�ش ��وط الث ��اين� ،أو�ض ��ح برتوفيت� ��ش
:ال ميك ��ن �أن نجُ ّه ��ز الالعب�ي�ن بدن ّي ًا ونحن
جن ّه ��ز للبطولة فق ��ط يف ثالثة �أي ��ام ،ومن

غري املعق ��ول �أن نك ّثف التدريبات والإعداد
الب ��دين يف ف�ت�رة مناف�س ��ات البطول ��ة،
خ�صو�ص� � ًا �أن ج ��دول املباري ��ات م�ضغوط
ج ��د ًا ،وهذا �سيع ّر� ��ض الالعبني اىل اجلهد
والإرهاق وحتى اىل الإ�صابة.
واختتم م ��درب املنتخ ��ب الوطن ��ي حديثه
�:س�أبقى �أدافع عن الالعبني وحمايتهم ،وال
�أري ��د احلديث عن الل�ب�ن امل�سكوب وتقدمي
الأعذار� ،أعلم �أن هناك الكثري من اال�ستياء،
لكنن ��ي �أ�شك ��ر رج ��ال ال�صحاف ��ة والإعالم
واجلماه�ي�ر ،وكل من وق ��ف معنا ،ال �أتفهّم
�إذا كان هناك من ال يقف معنا لأنه يجب �أن
نك ��ون واقعي�ي�ن ،ويف الوق ��ت نف�سه نكون
ايجابيني ونتفاءل للم�ستقبل ،هناك العديد
من املواهب ،مثلما برز معنا العبون �شباب
�سيكون ��ون عم ��اد امل�ستقبل �س ��واء معي �أو
مع غريي.

م� � ّرت ليل ��ة م�ؤمل ��ة عل ��ى اجلماه�ي�ر العراقي ��ة �س ��واء الت ��ي وف ��دت اىل
العا�صم ��ة القطري ��ة الدوح ��ة م ��ن العراق وم ��ن بلدان خمتلف ��ة مل�ؤازرة
منتخبنا الوطني لكرة القدم �أو تلك التي ت�س� � َّمرتْ �أمام �شا�شات التلفزة
ملتابع ��ة مباراته م ��ع نظريه القطري ،يف �آخر جول ��ة للمجموعة الأوىل
من بطولة ك�أ�س العرب العا�ش ��رة ،تق ّرر م�صري ا�ستمرار �أ�سود الرافدين
�أو مغادرته ��م املناف�س ��ة اعتماد ًا على النتيجة التي ج ��اءت خميّبة لآمال
اجلميع.
قب ��ل ي ��وم املباراة� ،أق ��ام وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ضة رئي� ��س احتاد كرة
الق ��دم عدنان درجال دع ��وة ع�شاء على �شرف ال�صحفي�ي�ن والإعالميني
العراقي�ي�ن ،ودع ��اين الرجل �إليها عندم ��ا قام بزيارت ��ي يف الفندق بعد
خروج ��ي م ��ن امل�ست�شف ��ى ،ولكن ��ي �أعتذرت ع ��ن احل�ض ��ور لأن املدرب
العراق ��ي يا�س�ي�ن عمال قد حدّد نف� ��س املوعد لدعوة ع�ش ��اء يل ولبع�ض
الإخ ��وة هن ��ا يف الدوحة ،كما فع ��ل قبل ذلك الإخوه ه�ش ��ام عطا عجاج
ود.عبد القادر زينل وحازم ال�شيخلي.
الوزي ��ر درج ��ال �أ�ص َّر على تلبيت ��ي دعوته مع ثلة م ��ن الإعالم العراقي،
وق ��ال ب�أن ��ه �سوف يطل ��ب من ع ّم ��ال �أن ُيح� �دِّد موع ��د ًا �آخ ��ر لدعوته..
فوافقت!
ل�س ��ت مُرغم� � ًا عل ��ى تلبي ��ة دعوة الرج ��ل ،بل جُمامل ��ة له كون ��ه تف ّقدين
باالت�ص ��ال امل�ستم� � ّر ط ��وال وج ��ودي يف م�ست�شف ��ى حم ��د الع ��ام ،ث ��م
قيام ��ه بزيارتي �شخ�صي ًا بع ��د خروجي من امل�ست�شف ��ى ،برغم اخلالف
والقطيعة امل�ستم ّرة بيننا.
�أثن ��اء حديثه مع الإعالميني ،تلقى الوزي ��ر درجال �أ�سئلة كثرية ،و�أمت ّد
وق ��ت اجلل�سة لأكرث من �ساعتني ،ثم تك ّررت اللقاءات الإعالمية الفردية
بع ��د تناول طع ��ام الع�شاء ،و�أثن ��اء ذلك غادرت امل ��كان متوجّ ه ًا اىل مقر
�إقامتي يف الفندق.
الإعالمي ��ون طرحوا مالحظ ��ات وانتقادات ومقرتح ��ات كثرية بع�ضها
يخ ��دم ت�صحي ��ح م�سار الك ��رة العراقي ��ة ومعاجلة الأخط ��اء املرتاكمة،
وكان ��ت بع� ��ض �إجاب ��ات الوزي ��ر مُقنعة لهم �أم ��ا معظمها مل يك ��ن مقنع ًا
مثلم ��ا ا�ست�شعرتُ  ،فاحلقيقة الت ��ي ال لب�س فيها �إن املرحلة التي مت ّر بها
الك ��رة العراقية هي م ��ن �أ�سو�أ مراحلها ،وكنتيج ��ة حتميّة لرتاكمات مل
تت� � ّم معاجلتها جذر ّي ًا يف حينها وابتليت بعد ذلك بهيئة تطبيعية قادتها
ملدّة �سنة وب�ضعة �أ�شهر قلبت �أحوالها بقرارات وممار�سات �أ ّثرت ب�شكل
وا�ضح على م�سريتها التي جنني بع�ض حنظل ثمارها اليوم.
ابتلينا بعد ذلك مبن ي�ص ّرح ويُطلق بالونات ال يُقدّر حجم ت�أثريها على
املواط ��ن العراق ��ي الذي ينتظر من منتخبه الوطن ��ي �أن يُعيده لأجماده
ال�سابق ��ة! و�إ ّال م ��اذا نقول مل�س� ��ؤول احتادي يُ�ص ّرح ب� ��أن منتخبنا قادم
للمناف�س ��ة والفوز بك�أ� ��س بطولة العرب والنتيج ��ة مل ي�سجّ ل يف ثالث
مباريات من الدور الأوّ ل �سوى هدف واحد من ركلة جزاء معادة؟!
يج ��ب �أن ال يعي�ش امل�س�ؤولون يف احتادن ��ا بالأوهام والأماين ،ومهما
كان موقعه ��م يف االحتاد عليه ��م �أن يعوا الواقع ويعي�ش ��وا ويتعاملوا
مع ��ه وال ي�ضح ��ى �أحّ ده ��م "دون كي�شوت" ه ��ذا الزمن ال ��ذي كان يرى
الأم ��ور عل ��ى غري حقيقته ��ا ويقوم مبحارب ��ة �أ�شخا�ص غ�ي�ر حقيقيني،
بل كما ي�صوّ ره خياله من �أوهام!
م ��ا خاب م ��ن �أ�ست�ش ��ار ،ا�ستمع ��وا اىل ا ُ
حلكم ��اء والعُلم ��اء واخلرباء،
ما�سة اليهم ،فال يبقى احل ��ال على حاله� ،ستتغيرّ
ف� ��إن احتادكم بحاج ��ة ّ
ّ
ال�ص ��ورة غ ��د ًا ،ونعود لنعي� ��ش الواقع ال ��ذي يتطلب �أن من� � َّد اجل�سور
م ��ع تلك ال�صفوة التي �ستنقذ �سفينة الك ��رة العراقية من الغرق� ،أما �إذا
�أ�ستم� � ّرت االو�ضاع مبا عليه الآن اعتماد ًا عل ��ى الأماين والأوهام ف�إننا
�سوف نت� ّأ�سى ببيت ال�شاعر امر�ؤ القي�س:
قط ال ِلوى َب َ
َخول َف َحوم َِل
َنز ِل ِب ِ�س ِ
ني الد ِ
بيب َوم ِ
قِفا َنبكِ ِمن ذِكرى حَ ٍ
ال ّلهم �أ�شهد ب�أين ن�صحتُ ..و�أكرثتُ الن�صيحة ،ولكن ال ِمن جُميب..
*�أمني ال�سر الأ�سبق الحتاد كرة القدم
ل�ست ُمرغم ًا على تلبية دعوة الرجل،
بل ُمجاملة له كونه ّ
تفقدني باالت�صال
الم�ستمر طوال وجودي في م�ست�شفى
ّ
حمد العام ،ثم قيامه بزيارتي �شخ�صي ًا
بعد خروجي من الم�ست�شفى ،برغم
الم�ستمرة بيننا.
الخالف والقطيعة
ّ

اخل���اط���ر ي�����ش��ي��د ب�����دور امل���ت���ط��� ّوع�ي�ن يف ك����أ����س ال��ع��رب
 الدوحة  /خا�ص باملدى
ا�ست�ضاف ��ت اللجنة املحلي ��ة املنظم ��ة لك�أ�س العرب
 FIFAقط ��ر  2021فعالية خا�صة مبنا�سبة
اليوم العامل ��ي للتطوع ،يف مركز الدوحة
للمعار� ��ض بالدوح ��ة ،بح�ض ��ور �أكرث
م ��ن �ألفي متطوع م ��ن امل�شاركني يف
دع ��م العملي ��ات الت�شغيلي ��ة خ�ل�ال
البطولة.
ح�ض ��ر الفعّالي ��ة نا�ص ��ر اخلاط ��ر،

الرئي�س التنفيذي لبطولة ك�أ�س العامل  FIFAقطر
 ،2022وكول�ي�ن �سميث كبري م�س� ��ؤويل البطوالت
والفعّالي ��ات يف االحتاد الدويل لكرة القدم (الفيفا)
واملدي ��ر الع ��ام لبطولة ك�أ� ��س الع ��امل  FIFAقطر
 .2022و�أ�ش ��اد اخلاط ��ر بجه ��ود املتطوّ ع�ي�ن يف
ك�أ� ��س العرب ودوره ��م الفعّال يف جن ��اح البطولة،
وقال" :ي�ش� � ّكل املتطوّ عون عن�صر هام يف الأحداث
الريا�ضية الكربى ،و ُهم ملح البطولة واخلط الأول
يف التعام ��ل مع اجلمه ��ور ،ويدركون جي ��د ًا �أهمية
م�ساهمتهم يف خمتلف عمليات البطولة".

ووجّ ��ه اخلاطر ال�شك ��ر للمتطوّ عني عل ��ى جهودهم
امل�ستم� � ّرة يف خدم ��ة امل�شجّ ع�ي�ن ،و�إ�سهامه ��م يف
اي�ص ��ال ر�سالة قطر من خالل تنظي ��م ك�أ�س العرب.
و�أ�ض ��اف" :نث ّم ��ن امل�ساع ��ي الكب�ي�رة للمتطوّ ع�ي�ن
م ��ن داخ ��ل قط ��ر وخارجه ��ا ،الذي ��ن يخو�ض ��ون
ه ��ذه التجرب ��ة انطالق ًا م ��ن رغبته ��م يف امل�ساعدة،
وحر�صه ��م عل ��ى امل�شارك ��ة الإيجابي ��ة ،وي�س ّرن ��ا
ا�ست�ضاف ��ة ه ��ذه الفعّالي ��ة تقدي ��ر ًا له ��م ،ونتط ّل ��ع
للم�ضي قدم ًا وحتقيق مزيد من النجاح كفريق عمل
واح ��د ".وحظي املتطوّ عون بفر�ص ��ة التقاط �صور

تذكاري ��ة مع ك�أ� ��س البطولة ال ��ذي �سيتوّ ج املنتخب
الفائز باللق ��ب يف  18كان ��ون الأول اجلاري ،عقب
جولة ترويجية للك�أ�س بد�أت قبيل انطالق البطولة
يف  30ت�شري ��ن الث ��اين املا�ضي ،و�شمل ��ت عدد ًا من
املدار� ��س و�أبرز املع ��امل ال�سياح ّي ��ة والتجاريّة يف
�أنح ��اء قطر .وت�شه ��د بطولة ك�أ�س الع ��رب م�شاركة
�أكرث من خم�س ��ة �آالف متطوّ ع من  92دولة ،لتقدمي
الدع ��م للعديد م ��ن اجلوان ��ب الت�شغيلية م ��ن بينها
�إ�ص ��دار التذاك ��ر والت�صاري ��ح ،وعملي ��ات الأم ��ن
وال�سالمة ،وخدمات امل�شجّ عني.

امل�ش��هداين يطال��ب الأوملبي��ة ب�إع��داد مب ّك��ر للآ�س��ياد
 بغداد  /املدى
�أك ��د �سع ��د امل�شه ��داين ،رئي�س
احت ��اد القو� ��س وال�سه ��م� ،أن
معاي�ش ��ة الأمان ��ة العام ��ة للجنة
الأوملبي ��ة الوطني ��ة واقع االحتاد
عن ُق ��رب متهي ��د ًا لو�ض ��ع برنامج
الإع ��داد ل ��دورة الألع ��اب الآ�سيوية
 19التي ّ
تنظمها هانغت�شو مبقاطعة
جيجيان ��غ للف�ت�رة (� )25 -10أيلول
 2022تع� � ّزز �أط ��ر التع ��اون معن ��ا
لتذليل جميع املعوّ قات التي تواجه الفني ��ة د.ط ��ارق ح�س ��ن ود.ن ��دى نبهان،
الريا�ضي�ي�ن يف �سعيه ��م للم�شاركة �أثناء زيارتهم ��ا �إىل مقر االحتاد ومركزه
الإيجابية.
التدريبي ،وهو مقرتح مقدّم م ّنا بالأ�صل
وق ��ال امل�شه ��داين لـ(امل ��دى) لتكون الأمانة على دراية تامة حول مدى
":حتدّثن ��ا م ��ع هيث ��م عبداحلميد جاهزي ��ة جمي ��ع االحت ��ادات وت� ّؤ�شر �أهم
الأم�ي�ن الع ��ام للجن ��ة الأوملبي ��ة امل�ستلزم ��ات الت ��ي حتتاجها قب ��ل �أن ِتعد
الوطني ��ة ،وع�ض ��وي اللجن ��ة بتحقيق النتائج املطلوبة يف الآ�سياد".

و�أ�ض ��اف �":أوجَ زنا للأم�ي�ن العام حقيقة
م�ستوى لعبتنا يف �آ�سيا ،وبدوره حتدّث
م ��ع �أب ��رز الأبط ��ال الذي ��ن نراه ��ن عل ��ى
قدراته ��م يف املناف�سة عل ��ى امليداليات �أو
حتقي ��ق الأرقام املتط ��وّ رة ،وع ّرجنا على
ا�ستعدادات االحت ��اد لتنظيم بطولة �آ�سيا
يف مدين ��ة ال�سليماني ��ة للف�ت�رة ()11-6

�أيار عام  ،2022وه ��ي �أول بطولة قاريّة
ي ّ
ُنظمه ��ا الع ��راق يف تاري ��خ اللعبة ،ومن
دون �ش ��ك ت�ستل ��زم تخ�صي� ��ص ميزاني ��ة
كافي ��ة مطلع ال�سنة املال ّي ��ة املُقبلة لتغطية
نفقاته ��ا وه ��ي ت�ستقب ��ل ع�شري ��ن دول ��ة
ورمبا ثالثني".
وب�ّي�نّ ":امل ��ال �أهم عن�ص ��ر نحت ��اج اليه،
ه ��و من يمُ ِّك ُننا للتعاقد م ��ع مدرب �أجنبي
�أ�س ��وة بعديد االحت ��ادات ،وكذل ��ك �شراء
جتهي ��زات عالي ��ة اجل ��ودة لالعب�ي�ن،
واختي ��ار مع�سك ��رات تدريبي ��ة يف دول
متط ��وّ رة باللعب ��ة ،ومت ��ى م ��ا توف ��ر ذلك
�سن�ضع �سرتاتيجية عمل ت�شمل امل�شاركة
يف بطولة �آ�سي ��ا بال�سليمانية �أيار 2022
وبطول ��ة �أوملبي ��اد الرباع ��م يف رو�سي ��ا
مت ��وز العام نف�سه ،وتليها بعد �شهر دورة
الت�ضامن الإ�سالم ��ي يف تركيا ،ثم �آ�سياد
هانغت�شو".

و�أ�ش ��ار اىل �أن "االحت ��اد �سيقي ��م بطولة
للفئ ��ة ال�سن ّي ��ة حت ��ت  15عام� � ًا للبن�ي�ن
والبن ��ات ي ��وم اجلمع ��ة املقب ��ل �سيتم يف
ختامه ��ا اختي ��ار الالعب�ي�ن اجلاهزي ��ن
لتمثي ��ل املنتخ ��ب يف �أوملبي ��اد رو�سي ��ا،
وب�صفت ��ي �أمين� � ًا عام� � ًا لالحت ��اد العربي
للقو� ��س وال�سه ��م �أعل ��ن عن اتخ ��اذ جلنة
امل�سابق ��ات االج ��راءات الر�سمية لتنظيم
بطول ��ة عربية للفئ ��ة ذاته ��ا يف العا�صمة
املوريتاني ��ة نواك�شوط للف�ت�رة ()12-7
�شباط عام ."2022
وختم امل�شهداين قائ ًال ":نتم ّنى �أن توحّ د
الأمانة العامة للجن ��ة الأوملبية خال�صات
زياراته ��ا امليدانية لالحتادات ،كي تخرج
بتو�صي ��ات ناجع ��ة تدع ��م الريا�ضي�ي�ن
امل� ّؤهل�ي�ن للتف ��وّق يف الآ�سي ��اد ال�صين ��ي
وتعمل على بدء برناجمه ��م اال�ستعدادي
قبل �ستة �أ�شهر يف الأقل".
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م������ن �أ��������س�������وان �إل������ـ������ى الأق�����������ص�����ر..

���س��ح��ر ال����م����اء ���س��ح��ر ال���ن���وب���ي���ي���ن ���س��ح��ر ال��ح��ج��ر

م ��ن الطائرة تبدو اخل�ضرة خط ��ا نحيفا على جرفى
الني ��ل ،والبقية ه ��ى ال�صح ��راء� .صح ��راء �صحراء
�صحراء ما من عالمة على احلياة� .صحراء توهمنى
بالرتاب ��ة .فج� ��أة تظهر كتل ��ة من اجلراني ��ت الأ�سود
مقذوف ��ة من كوكب بعي ��د انغر�ست فى الرمال .عينى
وروح ��ى اعتادت ��ا ال�صح ��راء فى املدين ��ة التى جئت
بعينى و�أ�سم ��ع فى الوقت
منه ��ا� .أم�س ��ح ال�صح ��راء
ّ
نف�س ��ه (�أغني ��ة �س ّك ��رة يا �س ّك ��رة) .النوبي ��ون الذين
�أهدون ��ا ه ��ذه الأغني ��ة يطحن ��ون �صربه ��م بانتظار
امل�ستحي ��ل :العودة �إىل قراه ��م� .صعد ماء النيل وقد
�أغلقت ال�سدود طريقه فغمر قراهم وبقوا هائمني فى
ال�صحراء وعلى �ضفاف النيل.
ارتبط النوبي ��ون بالنيل .يغط�س الوليد اجلديد فى
املاء حاملا يولد ثم ت�شعل له �شمعة وترتك طافية على
املاء دليال على حياة ولدت توا و�ستم�شى مع جمرى
النيل.
منه ��م �سائ ��ق مركبتن ��ا العج ��وز ال ��ذى يك ��رر ا�سمه
لنحفظه:
ــ �شمندى �شمندورى �شمندو�س.
يقول ��ه بجد من دون �أن يلتفت �إلينا .ال يلتفت ،بيديه
املعوقت�ي�ن يقب�ض عل ��ى املقود مثل �سرط ��ان البحر.
�س�ألت ��ه عن ا�سمه فل ��م يعرف معناه ،لكن ��ه يعرف �أن
هذا اال�سم يعود للع�صر الرومانى.
النوبيون م ��روا باحتالالت عديدة ومديدة� .سالالت
م ��ن الفراعن ��ة ث ��م ج ��اء الروم ��ان ،بعده ��م �سيطرت
امل�سيحي ��ة ث ��م ج ��اء م ��ا ي�سمي ��ه الدلي ��ل (الفت ��ح)
الإ�سالم ��ى ،العثمانيون ثم الل ��ورد كت�شرن الذى بنى
فى النوبة قلعت ��ه ملواجهة املتمردي ��ن ال�سودانيني..
املحتل ��ون اجنذبوا �إىل تالل الذهب املمتزج بالرمال
وال�صخور.
�أل ��وان البي ��وت و�أبوابها ونوافذها ف ��ى قرية (غرب
�سهي ��ل) �صارخ ��ة ،وح ��ارة جت ��ذب العي ��ون بق ��وة
ال�صدمة حتى ت�ألف هذا اجلمال الوح�شى ،والأر�ض
رملية يرتك املا�شون عليها خطوطا من الزخرفة.
احلياة الأخرى
م ��ن �شرف ��ة باذخ ��ة نط ��ل ،وداد و�أن ��ا ،عل ��ى الني ��ل.
�أمامنا عل ��ى اجلرف الآخر جبل (�أب ��و الهوى) .رمل
حمم ��ر حتته قبور ملوك من �أزمن ��ة خمتلفة ،فراعنة
روم ��ان مماليك ..ب�ي�ن قبورهم وال�شرف ��ة التى نطل
منه ��ا يج ��رى الني ��ل .ف ��ى الفج ��ر الباكر يب ��دو مثل
م ��ر�آة تعك�س ل ��ون الذهب والرم ��ل .ا�سدلت املراكب
�أ�شرعتها ونامت عند �سفح جبل املوتى .ال �أحد منهم
ع ��اد ليخربنا �إن كانت هن ��اك حياة �أبدية ،وما �شكلها
�إن وجدت .الأبدية �شغلت الفراعنة �أكرث من حياتهم
الت ��ى عا�شوه ��ا .مات ��وا وه ��م �سع ��داء لأنه ��م ذهبوا
للأبدي ��ة ال�سعيدة .مل يهملوا حياته ��م احلا�ضرة من
�أج ��ل ع ��امل مل ي ��روه بعد ،فق ��د و�صف لن ��ا �أخناتون
يوما كامال بنهاره وليله:
حينما تر�سل �أ�شعتك

ت�صبح الأر�ض عيدا
ي�ستيقظ النا�س
ويهمون لأعمالهم
وتينع الأ�شجار والنباتات
وترفرف الطيور فوق امل�ستنقعات
وتب�سط �أجنحتها
تعبدا لك
وترتاق�ص الغزالن على �أقدامها
وحتيا كل املخلوقات
دابة �أو حملقة
حني ت�شرق
ويثب ال�سمك فى النهر
حني مت�سه �أ�شعتك وهى تخرتق
عمق املاء
وعندما تغيب �أ�شعتك فى الأفق الغربى
تظلم الأر�ض كاملوت
فال يرى الإن�سان جاره
وتخرج ال�ضوارى من عرائنها
لتفرت�س وت ��دب الثعابني لتلدغ ويخيم الظالم ويعم
ال�صمت
وي�سرتيح اخلالق فى �أفقه
الق�صيدة تلخي� ��ص للحياتني ،الآنية والأبدية ،بيوم
واحد النيل هو الفا�صل بينهما.
امل ��وت للفراعنة رحيل عرب النه ��ر الذى يرون �ضفته
الأخ ��رى بالعني املج ��ردة .رحلة �سعي ��دة �ست�ضاعف
الآله ��ة مكرماتها لهم وه ��م على ظهر املرك ��ب� .أجمل
و�أطيب ما �أحبوا �ستتدفق عليهم كقرابني و�ستنف�ض
الأ�شج ��ار ثماره ��ا عليهم وه ��م ين�سابون ف ��وق املاء
نحو احلياة الأخرى� .أكاد �أراهم و�أنا �أنظر للنوبيني
وق ��د ناموا فى قيع ��ان زوارقهم .يهزه ��م املاء الراكد
عند اجلرف ويعيد لهم طفولتهم.
رم�سي�س الثانى
دوخنى دوى التربيد ،ولدغت معدتى رائحة الب�صل
املقل ��ى ،م ��ع ذل ��ك �أح ��اول �أن �أ�ستعيد �أ�سم ��اء امللوك
و�سالالته ��م .ك�أننى بت�سميته ��م �أعيد خلقهم� .أول من
ارت�سم �أمامى هو (رم�سي�س الثانى) وهو امللك الأول
لل�ساللة  .١٩واحد من �أطول ملوك م�صر فى احلكم.
كل م ��ا بناه ،ف ��ى الكرنك �أو الأق�ص ��ر يرتبط به كملك
�أبدى .و�أنا �أ�ضع �أوىل خطواتى نحوه تهت منجذبا
�إليه .كلما تقدمت خط ��وة �أخرى �أ�شعر �أنه يتحدانى
بنظرت ��ه وح�ض ��وره الثاب ��ت� .أقاوم ��ه بفكرت ��ى عن
الدكتات ��ور فيحيلن ��ى �إىل التاريخ .معب ��ده فى (�أبو
�سمب ��ل) حمفورة فى بطن اجلب ��ل ك�أنه فى رحم �أمه.
التك ��رار ي�سلبن ��ى طاق ��ة املقاومة .يع ��رف رم�سي�س
ذل ��ك منذ املدخل فيكرر نف�س ��ه �أربع مرات فى مراحل
خمتلف ��ة من عمره .وح�ي�ن �أ�صعد الدرج ��ات و�أدخل
املعب ��د �س�أم ��ر ب�ي�ن �صف�ي�ن م ��ن متاثيل ��ه .رم�سي�س،
رم�سي� ��س ،رم�سي� ��س رم�سي�س ..جمي ��ل ويعرف �أنه
جمي ��ل ،يبت�س ��م بج ��د و�صمت مطبق ��ا على �س ��ر �أنه

 زهري اجلزائري

�سيبق ��ى هك ��ذا �إىل الأبد .خطوات ��ى ّ
بطيئة ومرتبكة
لأنه ي�صيح بى من اجلانبني� :أنا� ،أنا� ،أنا..
دكتاتور مث ��اىل �أحب نف�سه �إىل ح ��د العبادة .راحتا
يدي ��ه اندجمتا مع ذراعى الكر�س ��ى� :أنا ال�سلطة وما
من �أحد بعدى! تزوج  ٦٨مرة و�أحب النوبة كمخزن
للذهب.
�أم ��ر بني متاثيله املتقابلة لأفاج�أ فى الباحة الداخلية
�أن ��ه قد حتول فج� ��أة من مل ��ك �إىل �إله .من ��ه الكلمات
فيحوله ��ا النا�س حتت �إمرته �إىل �أفعال .كل ال�صفات
ال�صاحل ��ة ن�سبت �إليه .النا�س جم ��رد زخارف ناعمة
طرزت على ثوبه.
ر�أي ��ت الظل ��م حت ��ى اكتفيت .ر�أي ��ت الأ�س ��رى تقطع
رءو�سه ��م احتف ��اال بالن�صر� .أج�س ��اد ال�ضحايا تدفن
ف ��ى ج ��دران الق�صور.ع ��دوه احتف ��ل بالن�ص ��ر ف ��ى
املعرك ��ة نف�سه ��ا .كالهم ��ا راب ��ح .ر�أي ��ت النا� ��س فى
�صف ��وف راكعة ل�ساعات تبجيال له .يحمل النوبيون
حجارة حتنى ظهورهم حتى الأر�ض ليبنوا ق�صوره
ومعاب ��ده .ر�أيتهم جم�سدين باحلجر ،وا�سم النحات
غائ ��ب متام ��ا ..ه ��ذا ه ��و الظل ��م جم�س ��دا وم�ضاعفا
ليتح ��ول �إىل �أهرام ��ات .ال�سلط ��ة ت�صح ��ب مل ��وك
الفراعن ��ة حتى املوت .حني ميوت امللك ،يقتل �أتباعه
من رج ��ال الب�ل�اط ب ��دم ب ��ارد ليدفنوا مع ��ه وتوزع
قبوره ��م حول قربه ح�سب الت ��درج الهرمى ،مبا فى
ذلك �أقزام الت�سلية ،لريافقونه فى حياته الأبدية.
عن ��د (معبد فيل ��ة) تت�ساب ��ق الطبيع ��ة والإن�سان فى
النح ��ت .الطبيع ��ة �أك�ث�ر جتري ��دا ودوام ��ا ،ت�ت�رك
للري ��ح �أن حت � ُّ�ت ال�صخور الرملية عل ��ى �شكل دوائر
ومربع ��ات لينة احل ��واف� .صخ ��ور الطبيعة ترتاكم
عل ��ى بع�ضه ��ا وت�ت�رك للزم ��ن �أن ي�شكل ه ��ذا الت�آلف
الأب ��دى .العني تتجول بكل االجتاهات لتكت�شف بني

قناطر

ال�����ط�����ري�����ق ال���ث���ق���ايف

 طالب عبد العزيز
ي� ��ؤرخ اال�ستاذ رفع ��ت عبد ال ��رزاق حممد ال�صدار
املالح ��ق يف ال�صح ��ف العراقي ��ة اىل بداي ��ة القرن
الع�شري ��ن ،فقد �أ�ص ��درت ( �صدى باب ��ل ) يف العام
 1911ملحق ��ا ع ��ن وايل بغداد ناظ ��م با�شا ،وبعد
انته ��اء احلرب العاملي ��ة الأوىل �أ�ص ��درت جريدة (
الع ��رب ) ل�صاحبته ��ا �سلط ��ة االحت�ل�ال الربيطاين
ي ��وم  30حزي ��ران 1919ملحقا �صغ�ي�ر ًا ،ب�صفحة
واح ��دة ،كت ��ب عليه كلم ��ة ( ال�صل ��ح ) و�إبان ثورة
الع�شري ��ن ا�ص ��در يف النج ��ف ال�شيخ حمم ��د باقر
ال�شبيب ��ي جريدة با�سم ج ��ردة ( الفرات ) مبالحق
�صغرية خا�صة باخبار الثورة.
وح�ي�ن �أع ��ود بذاكرت ��ي اىل منت�ص ��ف ال�ستينات
اتذك ��ر ق�ص ��ة حمم ��د خ�ض�ي�ر (البط ��ات البحري ��ة)
الت ��ي ن�ش ��رت مبلح ��ق جري ��دة اجلمهوري ��ة ،ويف
بداي ��ة ال�سبعين ��ات نتذك ��ر اي�ض� � ًا جري ��دة املرف� ��أ
الب�صرية ،الت ��ي كانت ت�صدر كملحق ملجلة االذاعة
والتلفزيون ،وم ��ع ا�ستقالليتها بداية ال�سبعينات،
�أي�ض ًا ميكننا ت�سمية جريدة (الفكر اجلديد) ملحق ًا
جلري ��دة طريق ال�شعب ،اجلريدة الت ��ي كانت زاد ًا
ثقافي� � ًا ومعرفي ًا مل نكن لن�ستغني عنه �آنذاك ،ولعل
املالح ��ق املتنوع ��ة الت ��ي ت�صدره ��ا جري ��دة املدى
ه ��ي اال�شهر واالهم منذ الع ��ام  ، 2003االمر الذي
ا�س�س ��ت ل ��ه وب ��ات عرف� � ًا يف ال�صحاف ��ة العراقي ��ة
اليوم.
باالهمية ذاته ��ا نت�صفح ملحق (الطريق الثقايف)
ال�ص ��ادر يف �أول �شه ��ر كان ��ون االول ،م ��ع الع ��دد

اليوم ��ي جلري ��دة طري ��ق ال�شع ��ب ،وال ��ذي عاود،
وبحل ��ة جدي ��دة ،بع ��د توق ��ف دام �سب ��ع �سن ��وات
ون�صف ،ليك ��ون زاد ًا ثقافي ًا م�ضاف ًا ،باثنتي ع�شرة
�صفح ��ة ،تباين ��ت يف موادها بني ال�شع ��ر والر�سم
والق�ص ��ة والنق ��د وال�سينم ��ا واالب ��واب االخرى،
ومب ��ا يب�ي�ن اجله ��د امل�ضاع ��ف ال ��ذي يف ب ��ذل يف
اختيار املواد والت�صمي ��م والتنفيذ واالخراج ،وال
�أغ ��ايل �إذا قلت بان ��ه �أع ��ادين اىل �سبعينات القرن
املا�ض ��ي ،واىل �شغف ��ي يف االحتف ��اظ باملالح ��ق،
والعناي ��ة ب�أر�شفته ��ا لتك ��ون ج ��زء ًا مم ��ا اقتني ��ه،
و�أحر�ص على مراجعته بني فرتة و�أخرى.
كان ��ت تغطي ��ة املعر� ��ض اال�ستع ��ادي للفنان ��ة
املك�سيكي ��ة فري ��دا كال ��و  ،ال ��ذي �أقي ��م لأعمالها يف
متحف كوبرا ،و�س ��ط �أم�سرتدام قبل ايام� ،أبرز ما
ت�ضمنه العدد ،حيث ج ��اءت الإ�شارة �إليه يف ثالث
�صفح ��ات م ��ن اجلريدة ،م ��ع ن�شر بع� ��ض �أعمالها،
(كال ��و) الت ��ي كان ��ت متث ��ل الأمن ��وذج القا�سي يف
فه ��م احلري ��ة والدف ��اع عن قي ��م الثورة ع�ب�ر الفن،
وحتديه ��ا ل�سط ��وة ال�شه ��رة ،الت ��ي كان ��ت لزوجها
دييجو ريف�ي�را ،ك�أبرزر�سام ،لأكرب اجلداريات يف
الع ��امل ،ف�ضال عن ق�صة مر�ضها و�إعاقتها املعروفة،
بعد احل ��ادث الذي تعر�ضت ل ��ه ،ناهيك عن حياتها
اجلريئة واملختلفة ،ومواقفها يف ال�سيا�سة والفن،
وعالقتها اجلن�سية مع تروت�سكي.
وت�أت ��ي م ��ادة الكات ��ب كه ي�ل�ان حمم ��د املعنونة(
تب�سي ��ط الفل�سفة� -شرفة ار�سط ��و ) بذات االهمية
املعرفي ��ة ،فق ��د بح ��ث يف بداي ��ات الفل�سف ��ة ،من ��ذ
ار�سط ��و حيث كانت متزج اال�سئلة الكونية االوىل
باخلراف ��ة ،وانته ��ى عن ��د ح ��دود العق ��ل والعل ��م،
ووجودهم ��ا كم ��ادة يف فه ��م ما ي ��دور حولنا ،عرب
تبنيه ��ا لأدق مفا�صل حياتنا ..كم ��ا ت�أتي جمموعة
الق�ص� ��ص التي ترجمها �سعيد ب ��ن عبد الواحد من
�أدب �أمريكا الالتينية وا�سبانيا والربتغال لت�ضيف
للملح ��ق زاد ًا �سردي ��ا ال غن ��ى لنا عن ��ه ،كذلك الأمر
م ��ع العر�ض لرواي ��ة فارغا� ��س يو�سا (�أزم ��ة م ّرة)
وق�صي ��دة تيدهي ��وز ،وق�ص ��ة مارغري ��ت دورا�س،
وق�ص ��ة (حلم ال�ضابط الأمريك ��ي) جلبار يا�سني ..
وغريه ��ا من امل ��واد التي ال ت�سع الورق ��ة لعر�ضها.
ملحق الطريق الثقايف هو مما يُحتفظ به طوي ًال.

ال�صخور حكايات غام�ض ��ة و�أ�شكاال ت�شبه احلقيقة.
و�ضعت الطبيع ��ة متاثيلها فوق القم ��م ،هى الأعلى،
هى التى تزيل ما فعله الإن�سان ،هى التى تدفن حتت
رمالها وتغرق بفي�ضاناتها ،هى التى تهدم بزالزلها..
الإن�س ��ان على عك� ��س الطبيعة ين�ش ��د الواقع فحاول
جت�سيد امللوك وقد حتولوا �إىل �آلهة.
ب�ي�ن اال�ستم ��اع للدلي ��ل والنظ ��ر مل ��ا ح ��وىل تت ��وزع
حوا�سى وتفلت العني بعيدا عن كلمات الدليل تبحث
عم ��ا يده�شه ��ا .من�ش ��ى بني �صف ��وف م ��ن الأعمدة..
العم ��ود ال ي�سند �سقف ��ا� ،إمنا ينتهى بت ��اج ،فهو رمز
نف�سه وجت�سيدا ل�سلطة حت�سب قوتها بعدد الأعمدة.
�أ�س�ي�ر ب�ي�ن �صف ��وف الأعم ��دة و�أرى �أمام ��ى �سي ��دة
�إ�سباني ��ة ،ال تن�ش ��د ق�ص� ��ص التاري ��خ الت ��ى يرويها
الدليل ال�سياحى� ،إمنا جتد فى معابد املوتى م�سرحا
لتج�سيد ذاتها و�سط التاريخ .تريد �أن تتماثل مع ما
تراه .تقفز من عمود لآخر فار�شة تنورتها احلمراء،
ف ��اردة ذراعه ��ا اليمن ��ى مث ��ل �إيزي�س� .سي ��دة �أخرى
تفارق بعينيه ��ا ر�سوم ال�سقوف واجل ��دران وتنظر
حت ��ت حيث ت�سلل ��ت قطة هارب ��ة من ح ��ر ال�صحراء
�إىل �أ�ضرح ��ة الفراعن ��ة .القط ��ط الأفريقي ��ة تتمي ��ز
بنحاف ��ة الب ��دن وط ��ول الآذان� ،شبيه ��ات بجداته ��ن
الفرعونيات.
ابنت ��ى (�أو�س) �أو�صتنى وهى تغ ��ادر مطار القاهرة
عام :٢٠٠٧
ـ� �ـ �إذا ر�أيته (�أ�شارت خل�س ��ة ل�صورة الرئي�س ح�سنى
مبارك) قل له �أن يعتنى بالقطط!
دجن الفراعنة احليوانات فى وقت مبكر .راع واحد
�أعزل وع ��ارى ال�صدر يقود بع�ص ��ا رفيعة قطيعا من
جوامي� ��س بق ��رون مدبب ��ة ح ��ادة .دج ��ن اخلنازي ��ر
واخلي ��ول الربي ��ة والطي ��ور اجلارح ��ة .وم ��ع ذل ��ك

�أ�سّ َط� � َر احليوان ��ات و�سوّ اه ��ا رم ��وزا للآله ��ة� :آله ��ة
امل ��وت واحلياة� ،آلهة احلرب� ،آله ��ة املاء ،الزرع ..مل
تتب ��دل هذه احليوانات على م ��ر الأزمنة� ،إمنا فقدت
عند �أحفادهم النوبيني قيمتها الرمزية و�صارت �أكرث
�ألف ��ة .ما زالت البقرة فى قرية (ت�شكو) تقدم احلليب
وجتر الناعور ،واجلدى مكاب ��ر ك�أنه ما زال حار�س
املعب ��د ،لكنه مرب ��وط �إىل جدار الط�ي�ن بانتظار ح ّز
ال�سكني .والطيور تدور ف ��وق �سماء القرية ثم تنزل
لتلتقط احلبات الفالتة م ��ن يد الإن�سان .الكلب ينبح
لينبه �أهل البيت بوجود غرباء.
النوبيون
النوبيون �أقرب امل�صريني للفراعنة .الأنف امل�ستدق
الطوي ��ل ،وال�شفة ال�سفلى امل ��دالة والعظام البارزة.
ي�شبهون �أجداده ��م فى اال�سرتخاء والقبول باحلياة
احلالي ��ة عل ��ى ق�سوته ��ا بانتظ ��ار حياة �أخ ��رى �أكرث
وف ��رة .تتناوب قراهم ومعاب ��د الفراعنة على جرفى
النيل .لقد حفظوا التاريخ عن ظهر قلب .ق�صة داخل
ق�ص ��ة فى دوام ��ة الق�ص� ��ص .لهم طريقة ف ��ى الق�ص.
يدي ��رون ظهوره ��م للن�ص ��ب الكب�ي�ر �أو للتفا�صي ��ل
ال�صغ�ي�رة علي ��ه ،يلم�سونه بط ��رف الع�ص ��ا دون �أن
يلتفت ��وا �إلي ��ه ،على يق�ي�ن من وجوده .وم ��ع اللم�س
الرقي ��ق تتدفق الق�ص�ص فتم ��زج الواقعة التاريخية
م ��ع الأ�ساط�ي�ر� .أ�ساط�ي�ر الفراعنة ه ��ى �أ�ساطريهم
�أي�ضا.
ال تبدو الده�شة عليهم �أبدا حني يقولون:
ــ حتول امللك �إىل جَ دّى!
ك�أن ما تقوله اجلدران هو البداهة.
ف ��ى احل ��ر اجلهنم ��ى يعم ��ل النوبي ��ون وه ��م �شب ��ه
نائم�ي�ن .جال�سون دائما وما حتتهم مي�شى� .سفانون
ثابتون فى زوارقهم الت ��ى تن�ساب بهم� ،أو حوذيون
جال�س ��ون فى عرباتهم وجترهم خيولهم التى تكدح.
(حمم ��ود �أبو �أحم ��د) خم ��در دائما .كلمات ��ه خمدرة
وه ��و يعيدها لل�س ��واح الباحثني ع ��ن ق�ص�ص غريبة
فى ه ��ذا املناخ الأ�سط ��ورى .قب ��ل �أن يدخل ح�صانه
للزريب ��ة ج ��ره عنوة لينقلن ��ا �إىل الفن ��دق .احل�صان
غا�ض ��ب يق ��ذف الزبد مع الهواء وي�صه ��ل من غ�ضبه
لأن لقمته انقطعت .حني �أعطينا حممد �أجرته طالبنا
ب�أج ��رة احل�ص ��ان ..ه ��و ال ��ذى ج ّرنا برغ ��م جوعه.
يط ��رق بحواف ��ره �أ�سفلت ال�ش ��ارع رافع ��ا ر�أ�سه �إىل
فوق طالبا الرحمة.
ال�ساع ��ة الآن الثانية ع�شرة والن�صف ظهرا .فى هذه
ال�ساعة يرتفع من�س ��وب النيل .على امتداد اجلرفني
يت�صارع امل ��اء وال�شم�س كما احلياة واملوت .جذوع
الق�ص ��ب القريب ��ة م ��ن املاء يانع ��ة �شدي ��دة اخل�ضرة
عالمة حياة قريبة من املاء ،بينما الأطراف ال�صاعدة
نح ��و ال�شم� ��س ياب�س ��ة كم ��ا امل ��وت .الطي ��ور حتلق
وتلعب فى اخلط البارد فى الظالل القريبة من املاء.
و�س ��ط �صح ��راء الرمال تب ��دو (بح�ي�رة نا�صر) مثل
دعاب ��ة فى غري وقته ��ا ومكانه ��ا .بقعة م ��اء �أ�سقطها

الإن�سان على �صفحة الرمال .بني الوهم واليقني .مل
ال �أ�سبح و�أنا غارق فى عرقى؟ الدليل ح ّذرنى:
ــ التما�سيح!
يخاف النوبيون التما�سيح ويحبونها مثل �أجدادهم
الفراعن ��ة .على �أب ��واب بيوته ��م ي�ضع ��ون متا�سيح
حمنط ��ة لط ��رد الأع ��داء ومن ��ع ح�سده ��م .التم�ساح
حار� ��س قبور ملوك الفراعن ��ة وحار�س النوبيني من
الغرباء وامل�صائب.
وادى امللوك
تيقظنى ه� � ّزة املاء الناعم ��ة و�أنا نائم ف ��ى ال�سفينة.
�اف على امل ��اء بهذا
�أفت ��ح عين � ّ�ى غ�ي�ر م�صدق �إنى ط � ٍ
الرف ��ق العجي ��ب .عل ��ى عك� ��س القاه ��رة املزدحم ��ة
ال�ضاجّ ��ة الغا�ضبة ت�سري احلياة فى القرى مع النيل
ب�إيق ��اع ثابت ..فالحون منغر�س ��ون و�سط حقولهم،
جوامي� ��س تدي ��ر النواعري ،ون�س ��اء ي�شجرن تنانري
اخلبز .الري ��ف امل�صرى الذى �أثر فى �أعمال الفنانني
املحدث�ي�ن :عل ��ى كامل الدي ��ب ،وراغب عي ��اد ،وعلى
ناج ��ى ،ي�س�ي�ر بثبات م ��ع ع ��ادات احلي ��اة اليومية.
يقربن ��ى النيل اليه ��م فيتجمع �أطفاله ��م على اجلرف
ليحيونا �أو يرموننا باحلجارة.
الباع ��ة يعرف ��ون ط ��رق ال�س ��واح فيقطع ��ون طريقنا
بب�ضائعه ��م الفرعونية .ا�سرتاتيجيته ��م فى الإقناع
تعتم ��د عل ��ى ث�ل�اث ركائ ��ز :ال�ص ��ورة ،وال�ص ��وت،
واال�ستمراري ��ة .به ��ذه الثالثي ��ة يري ��دون احل�صول
على موافقة جمالية من امل�شرتى.
ي�ضع البائع �صورة الب�ضاع ��ة �أمامك ،و�أنت مت�شى،
وه ��و مي�شى �أمام ��ك معوال على تثبي ��ت ال�صورة مع
�سحره ��ا ف ��ى خميلتك .ال يك ��ف عن ال�ش ��رح وم�ؤكدا
�أنه ��ا �صن ��ع الي ��د ف ��ى القري ��ة� ،أى �أن الآل ��ة مل تدخل
و�سيطا بني الإن�س ��ان ونتاجه ..وهذا يعطى ال�سلعة
مزيدا من الرباءة والأ�صالة .خطوة جانبية لأجتنب
البائ ��ع فيخطوها ليقطع طريقى .املمار�سة علمته �أن
الإحل ��اح �سيثم ��ر فى تروي� ��ض عناد الزب ��ون .فج�أة
تنبه ��ت ل�سحر الب�ساط ال ��ذى مي�شى معى :عر�س فى
قرية.
الب�س ��اط يجم ��ع الثاب ��ت واملتغري فى القري ��ة ،الآنى
وهو العر�س والأبدى وهو ال�سماء واحلجر ،ال�سماء
زرق ��اء فريوزي ��ة ال تك�سره ��ا �سحابة ف ��ى امل�ستطيل
الأعل ��ى من الب�س ��اط .حتته بيوت القري ��ة وجامعها
و�أب ��راج احلمام وغابة النخي ��ل .يك�سر البناء ،وهو
مزيج من الطني واحلجر ،زرقة ال�سماء ب�ألوان حارة
تخلق ان�سجامها من ب ��راءة التنافر .احلياة احلركة
ال�صاخب ��ة توزعت فى امل�ستطيل الأ�سفل حيث جتمع
النا� ��س بدون حواج ��ز �أو جدران ف ��ى �ساحة القرية
املفتوحة للكل ،بع�ضهم ح ��ول الراق�صة فى الو�سط،
و�آخرون �ساروا �صفا واحدا وراء العري�سني اللذين
غاب ��ا داخ ��ل هودج�ي�ن ف ��وق جمل�ي�ن ،عل ��ى احلاف ��ة
التحتي ��ة للب�ساط �أطفال يلوّ ح ��ون ل�سفينتنا الطافية
فوق النيل .نحن عابرون وهم ثابتون فى قلبي.

امل�������������������ر�أة وب��������ن��������اء ال�����������س��ل��ام
يعد هدف حتقيق ال�سالم والتعاي�ش ال�سلمي �شرط ًا ا�سا�سيا الكتمال رفاه ال�شعوب وان حفظ ال�سلم ق�ضية
هامة و�ض��رورية ت�س��عى الأمم املتحدة لرت�سيخها مب�ش��اركة العديد من مكاتبها ،ف�ض ً
ال عن كونها مو�ضع ًا
ا�سا�س��ي ًا لتحقيق �أهداف التنمية امل�س��تدامة ،ولأهمية مو�ض��وع ال�س�لام ادرجت الأمم املتحدة الهدف 16
الذي ير�س��خ املجتمعات املن�ص��فة ،وامل�س��املة واالنتمائية ،ويطلب من الدول الأع�ض��اء تر�س��يخ التعاي�ش
ال�س��لمي بني النا�س ،وتقليل تدفق الأ�س��لحة وحماربة اجلرمية املنظمة وكاف��ة �أنواع العنف يف كل دول
الع��امل � .ض��من اجندة اهداف التنمية امل�س��تدامة التي ادرجته��ا الأمم يف تاريخ  1كان��ون االول  2016يف
خطة التنمية امل�ستدامة لعام .2030
ومما ال�ش ��ك فيه ان الهدف ال�س ��ابع ع�ش ��ر
م ��ن اه ��داف التنمي ��ة امل�س ��تدامة يتفق مع
ق ��رار الأمم املتحدة املرق ��م  1325واملتخذ
باالجم ��اع يف  2000/10/31حول املر�أة
وال�س�ل�ام والأم ��ن ،اذ يتمي ��ز الق ��رار بانه
الأول م ��ن نوع ��ه ال ��ذي يحث عل ��ى اتخاذ
التداب�ي�ر الالزم ��ة ل�ضمان م�شارك ��ة املر�أة
يف عملي ��ات �صن ��ع القرارا وبن ��اء ال�سالم
وحل النزاعات ،ويناق�ش يف بنده العا�شر
�صراحة م�شكلة انت�شار العنف على ا�سا�س
الن ��وع االجتماعي يف مناطق ال�صراعات.
وكما يع ��د القرار ( )1325بانه اول وثيقة
ر�سمي ��ة وقانوني ��ة تنط ��وي عل ��ى الت ��زام
�سيا�سي دويل وخط ��وة كبرية يف تطوير
ق�ضاي ��ا امل ��ر�أة ،و�أداة لتمك�ي�ن امل ��ر�أة يف
�صن ��ع ال�س�ل�ام وتعبئته ��ا كم ��ورد ب�ش ��ري
فعال يف هذا املجال.
يتك ��ون الق ��رار ( )1325م ��ن  18نقط ��ة،
الت ��ي قد يراها البع� ��ض متداخلة والميكن
تنفيذها على ار�ض الواقع بالن�سبة لبع�ض
البل ��دان ،وافتق ��اره اىل تداب�ي�ر الأل ��زام،
وب�ص ��رف النظ ��ر عن ذل ��ك اال انه ق ��د مهد
الطري ��ق ملزيد من القرارات وخطط العمل
ل�صالح املر�أة ،ويعترب اخلطوة الأوىل يف
و�ض ��ع معايري دولية جدي ��دة حتمي املر�أة
وتدجمها يف جميع امل�ستويات .ف� ً
ضال عن
حتديده للن�ساء كعنا�ص ��ر فاعلة ،مما م ّكن
املر�أة م ��ن املطالبة مبا هو ح ��ق لهن .،كما
�شجع الدول عل ��ى تنفيذ برامج قائمة على
الن ��وع االجتماع ��ي .وجت ��در اال�شارة اىل
ان الع ��راق اىل جان ��ب االردن وفل�سط�ي�ن
كان م ��ن اوائ ��ل ال ��دول عل ��ى م�ست ��وى

 يا�سمني �سلمان

املنطقة العربية بو�ضع خطط وطنية ومت
اعتمادها منذ عام .2014
�أن مو�ض ��وع تفعي ��ل دور امل ��ر�أة يواج ��ه
الكث�ي�ر م ��ن التحدي ��ات ،اذ يالح ��ظ م ��ن
خ�ل�ال االط�ل�اع عل ��ى التقاري ��ر الر�سمي ��ة
لهيئ ��ة االمم املتحدة للم ��ر�أة ،والدرا�سات
املن�ش ��ورة تب�ي�ن ان م�ساهم ��ة امل ��ر�أة يف
عمليات �صن ��ع ال�سالم ب�ص ��ورة عامة ٌتعد
�ضئيل ��ة وحم ��دودة اذ مثل ��ة امل ��ر�أة عاملي ��ا
ب�ي�ن عام ��ي  1992و  ،2019ن�سب ��ة % 13

م ��ن املفاو�ض�ي�ن و % 6م ��ن الو�سط ��اء و 6
 %م ��ن املوقع�ي�ن عل ��ى اتفاقي ��ات عملي ��ات
ال�س�ل�ام الرئي�سية يف جميع �أنحاء العامل،
وحوايل �سبع م ��ن كل ع�شر عمليات �سالم
مل تت�ضم ��ن �أي و�سط ��اء �أو ن�س ��اء موقع ��ة
عل ��ى االتفاق .كما انخف�ض ��ت ح�صة املر�أة
يف املنا�ص ��ب العلي ��ا يف بعث ��ات حف ��ظ
ال�سالم عل ��ى وجه التحديد م ��ن � ٪21إىل
 ٪19بني عامي  2011و.2013
فعل ��ى امل�ست ��وى املحل ��ي ميكن الق ��ول ان

يتكون القرار ( )1325من  18نقطة ،التي قد يراها البع�ض متداخلة
والميكن تنفيذها على ار�ض الواقع بالن�سبة لبع�ض البلدان،
وافتقاره اىل تدابري الألزام ،وب�صرف النظر عن ذلك اال انه قد مهد
الطريق ملزيد من القرارات وخطط العمل ل�صالح املر�أة

مو�ضوع تفعيل دور املر�أة يف بناء ال�سالم
وامل�شاركة يف �صن ��ع القرار التقت�صر على
اجلهود احلكومية التنفيذية والت�شريعية
فقط ،اذ البد من توعي ��ة جمتمعية ب�أهمية
دور امل ��راة يف املفاو�ضات وبن ��اء ال�سالم
والتعاي�ش ال�سلمي ،و�أن ي�شتمل مو�ضوع
تفعي ��ل دور امل ��ر�أة عل ��ى قطاع ��ات او�س ��ع
ت�ض ��م كل م ��ن منظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين
والنقاب ��ات املهني ��ة ومراك ��ز الدرا�س ��ات
والبح ��وث والتدريب بغية رفع الوعي يف
هذه الق�ضية .امل ��ر�أة لي�ست فقط م�ستفيدة
وامنا �شريكة ا�سا�سية يف املجتمع ون�صف
الفاعل�ي�ن ،وال يفوتنا اال�ش ��ارة اىل �أهمية
العمل على تغري ال�صور الذهنية والقوالب
النمطي ��ة الت ��ي و�ضعه ��ا املجتم ��ع للم ��ر�أة
وح ��دد امكانياته ��ا وادواره ��ا ،و�ضرورة
تو�ضي ��ح الأث ��ار االيجابي ��ة الناجت ��ة عن
حتقي ��ق امل�س ��اواة اجلندري ��ة (الن ��وع
االجتماعي) يف بناء ال�سالم .والعمل على
تنمي ��ة وتكوين وتطوير و�صق ��ل مهارات
�شريح ��ة م ��ن اجلي ��ل اجلدي ��د وتدريبه ��م
عل ��ى مه ��ارات احل ��وار ال�سلم ��ي وبن ��اء
التقب ��ل والثق ��ة والتعام ��ل م ��ع ال�صرعات
بطريق ��ة تخلو من العنف وت�شكيل قيادات
ن�سوي ��ة من داع ��اة ال�س�ل�ام  ،كم ��ا يتطلب
االم ��ر تظافر كافة اجله ��ود الر�سمية وغري
الر�سمي ��ة وعمل ت�شبي ��كات دولية ،ويبقى
الت�أكيد عل ��ى ت�شكيل نوعيات من القيادات
الن�سوية لتكوين رائدات يف �صنع ال�سالم
واملفاو�ض ��ات ولي�س جم ��رد ارقام ون�سب
ت ��درج �ضم ��ن اجن ��ازات وخط ��ط �سنوية
ودور �شكلي غري فعال.
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كارلو روفيللي

كالمٌ عاديٌّ جد ًا
 حيدر املح�سن

لغة ال�شاعر وعقل الفيزيائي و�شغف الفيل�سوف
 لطفية الدليمي

يب ��دو كارل ��و روفيلل ��ي ، Carlo Rovelli
بروف�سور الفيزياء النظرية و�أحد امل�ساهمني
يف تطوي ��ر نظرية اجلاذبي ��ة الكمية احللقية
رجمت
 ،ماكن ��ة الته ��د�أ  :يكت ��ب الكتب الت ��ي ُت ِ
ملختل ��ف لغات الع ��امل ( العربية واح ��دة منها
) وح ّقق ��ت مبيع ��ات وا�سع ��ة  ،ويحا�ض� � ُر يف
اجلامعة ،ويكتب يف فل�سف ��ة العلم وت�أريخه،
ويح�ض� � ُر امل�ؤمت ��رات يف �شت ��ى بق ��اع العامل،
ويكتب مقاالت يف �صحف رئي�سية يف العامل،
ُ
حتى ب ��ات �أقرب لنجوم ال�سينما  .رمبا يكون
مظهره ال�شبابي الب�سي ��ط عن�صر ًا م�ساعد ًا له
يف حتقي ��ق �شهرت ��ه هذه  ،ف�ض ًال ع ��ن ت�أريخه
ال�شخ�ص ��ي حي ��ث كان يف مطل ��ع �شباب ��ه م ��ن
م�شعل ��ي الث ��ورات ال�شبابي ��ة الت ��ي قاده ��ا
الهيبي ��ون يف �أوروب ��ا و�أم�ي�ركا يف �أواخ ��ر
�ستينات الق ��رن املا�ضي ،ث ّم ح�صلت له جتربة
( �أق ��رب للتجربة الفكرية العميقة ) التقى فيها
بالفيزياء ووقع يف ع�شقها الطاغي ،ومنذ ذلك
احلني اعت ��زم �أن يجعلها �شغله ال�شاغل طوال
حياته ،وق ��د �أفا�ض يف بع� ��ض كتبه ومقاالته
املن�ش ��ورة يف احلدي ��ث ع ��ن ه ��ذه التجرب ��ة
املثرية .
روفيلل ��ي لي�س باال�سم الغري ��ب يف �أو�ساطنا
رجم عدد
الثقافي ��ة والعلمي ��ة العربية؛ فق ��د ُت ِ
من كتبه املن�شورة �إىل العربية بدء ًا من كتابه
الأول (�سبع ��ة درو� ��س موج ��زة يف الفيزي ��اء
 ، ) Seven Brief Lessons in Physicsثم
تتالت الرتجمات الالحقة �إىل العربية :
 نظام الزمن The Order of Time الواق ��ع لي�س كما يبدو  :رحلة �إىل اجلاذبيةالكمي ��ة Reality is Not as it seems :
A Journey to Quantum Gravity

وه ��و كاتب مق ��روء لأ�سباب ع� �دّة منها  :لغته
ال�شاعري ��ة اجلميل ��ة املن�ساب ��ة بتناغ ��م ور ّقة،
ومت ّر�س ��ه الفل�سف ��ي ،ومقدرت ��ه الوا�ضح ��ة
يف تق ��دمي �سي ��اق مفاهيم ��ي لأعق ��د الأف ��كار
الفيزيائي ��ة ،وه ��ذه كله ��ا عنا�ص ��ر جعلت من
ق ��راءة كتب ��ه نزه ��ة مث�ي�رة يف غاب ��ة العل ��م (
والفيزياء بخا�صة ) .
يو�ص � ُ�ف روفيلل ��ي ب�أن ��ه �شاع ��ر الفيزي ��اء .
ّ
ا�ستهل
دعونا نت�أمّل يف العبارات التالية التي
به ��ا املق ّدم ��ة املعنونة ( الزمن ق ��د يكون اللغز
الأعظ ��م ) يف كتاب ��ه ( نظ ��ام الزم ��ن )  :يب ��د�أ
الف�صل باالقتبا�س ال�شعري التايل :
حتى الكلمات التي ننطقها الآن
فن�سرق بها الزمن
قد �أ�س ُتلِبت م ّنا
وما�ضاع اليرجع
ث ��م يتاب ��ع روفيلل ��ي بالكلم ��ات التالي ��ة التي
�رب �إىل ق�صيدة نرث تطفح برومان�سية
هي �أق � ُ
عذبة:
" �أتو ّق � ُ�ف وال�أفع� � ُل �شيئ� � ًا  .ال�شيء يحدث .
�أف ّكر يف ال�شيء � .أ�صغي ملرور الزمن .
ه ��ذا هو الزمن  ،م�أل ��وف وحميم  .ي�ستويل
علين ��ا  ...نح ��نُ ن�سك ��نُ الزم ��ن مثلم ��ا ُ
تعي�ش
الأ�سم ��اك يف امل ��اء  .وجو ُدن ��ا ه ��و وجو ٌد يف

الزم ��ن  .مو�سيق ��اه اجلليل ��ة ترعان ��ا  .تفت ��حُ
الع ��امل �أمامنا  ،تناكِ دُنا  ،تخيفن ��ا و ُتهدهِ دُنا .
العا ُمل ّ
يتك�ش ُف داخل امل�ستقبل ويقوده الزمن
 .وجود ُه خا�ض ٌع لنظام الزمن .
يف امليثولوجي ��ا الهندو�سي ��ة ي َُ�ص ��وّ ُر نه ��ر
الك ��ون بالر�سمة املقدّ�سة للإل ��ه ( �شيفا ) وهو
يرق� ��ص  ،ورق�صت ��ه ه ��ي الت ��ي حتاف ��ظ على
م�سارات الك ��ون � ......... ،إكت�شفتُ لده�شتي
البالغ ��ة يف كت ��ب الفيزياء الت ��ي قر�أتها طالب ًا
يف اجلامع ��ة �أنّ الزم ��ن يعم ��ل ب�شكل خمتلف
متام ًا عمّا يبدو " ..........
�أم ��ا روفيلل ��ي الفيل�سوف فيكف ��ي �أن �أذكر �أنه
كتب يف مداخلة ق�صرية ب�ش�أن كيفية انتقالته
املثرية من ثورية ال�سيا�سة �إىل ثورية الأفكار
يف كتاب ��ه ( ماه ��و الزمان ؟ ماهو امل ��كان ؟) ،
فذك ��ر �أن ��ه كان ين ��وي درا�س ��ة الفل�سف ��ة يف
تق�صد ( وهو ال�شاب الثوري
اجلامع ��ة ؛ لكنه ّ
ال ��ذي يريد تغيري الع ��امل ) العزوف عن ق�سم
�أكادمي ��ي ت�شي ��ع في ��ه ال�شخو� ��ص الأكادميية
الراك ��دة ( هك ��ذا ر�آه ��ا ه ��و ) ؛ �إذ ح�س ��ب �أنّ
معظم الفال�سفة الأكادميي�ي�ن حينذاك ( نهاية
ال�ستين ��ات ) كانوا متعاطف�ي�ن روحي ًا وعقلي ًا
مع مواريث الفا�شي ��ة  ،وهكذا كان خياره يف
درا�سة الفيزياء ح ًال و�سطي ًا م ّكنه من ممازجة
ال ��روح الثوري ��ة املتطلعة بال�شغ ��ف العلمي ،
ونق ��ل عوامل الثورة من ع ��امل الآيديولوجيا
�إىل ع ��امل الأف ��كار  .رمبا من املفي ��د هنا �أ�شري
�إىل امل ��دى الالحم ��دود من ال�شغ ��ف الفل�سفي
ال ��ذي ي�ش� � ُّع م ��ن كتاب ��ات روفيلل ��ي ؛ ب ��ل �أ ّنه
إخت�ص �أح ��د كتبه كام ًال للفيل�سوف االغريقي
� ّ
( �أناكزمياندر ( ومرياثه الفل�سفي .
�أم ��ا روفيلل ��ي الفيزيائي فه ��و مات�شهد عليه
كتب ��ه العدي ��دة الت ��ي ك ّر� ��س معظمه ��ا للقارئ
الع ��ادي الذي يتم ّلكه �شغ ��ف بالعلم والفيزياء

والفل�سف ��ة  ،وجع ��ل بع�ضه ��ا الآخ ��ر ميدان� � ًا
لأفكار فيزيائية وريا�ضياتية متقدّمة .
*****
� ْأح� �د َُث كت ��ب روفيلل ��ي هو كتاب ��ه املن�شور
بعن ��وان (هيلغوالن ��د� :إ�ضف ��اء معن ��ى عل ��ى
الث ��ورة الكمي ��ة) ،وق ��د ُن ِ�ش ��رت ترجمت ��ه
الإجنليزية من االيطالية يوم  25مايو (�أيار)
 .2021م ��ن املفيد �أن يعرف القارئ منذ البدء
�أنّ هيلغوالند هي جزيرة �صخرية منعزلة تقع
يف بحر ال�شمال ،ق�صده ��ا الفيزيائي الأملاين
ال�ش ��اب (فرين ��ر هايزن�ب�رغ) بع ��د معانات ��ه
ال�شدي ��دة م ��ن حم ��ى الق� ��ش Hay Fever
وا�ضط ��راب ذهن ��ي ناجت عن ف ��رط تفكري يف
ال�صياغ ��ات الريا�ضياتي ��ة املمكن ��ة للنظري ��ة
الكمي ��ة الوليدة �آن ��ذاك ،وقد اهت ��دى يف تلك
اجلزيرة �إىل �صيغة ثورية جعل فيها الوقائع
املالحظ ��ة ( )Observablesعنا�ص ��ر
َ
يف ترتيب ��ات ريا�ضياتية تدع ��ى م�صفوفات،
ومن ��ه جاء و�صف ال�صياغ ��ة امل�صفوفاتية يف
نظرية الك ��م والتي تختلف نوعي ًا عن �صياغة
الفيزيائي النم�ساوي (�إرفني �شرودنغر) التي
اعتمدت معادلة تفا�ضلي ��ة جزئية تكون «دالة
املوج ��ة  »Wave Functionهي املتغري
الأ�سا�سي فيها الذي ي�صف و�ضعية املنظومة
الفيزيائي ��ة ،وقد ثب ��ت الحق� � ًا �أن ال�صياغتني
متكافئت ��ان  ،وتقا�سم االثنان جائزة نوبل يف
الفيزياء عام .1932
ّ
يو�ض ��حُ روفيلل ��ي من ��ذ الب ��دء �أ ّن ��ه �سيب ��ذل
�أق�ص ��ى جه ��وده جلع ��ل النظري ��ة الكمي ��ة
وا�ضح ��ة للقارئ؛ لك ��ن لو انته ��ى القارئ من
ق ��راءة الكتاب وهو مقتن ٌع ب� ��أنّ ّ
كل �شيء بات

وا�ضح� � ًا له فثم ��ة خل ٌل قد ح�ص ��ل « .لي�س ثمة
من يفه ��م ميكانيك الكم متام� � ًا» :هذا ما يقوله
ريت�شارد فاينمان �أحد �أعاظم فيزيائيي القرن
الع�شرين.
رمب ��ا يعرف معظمن ��ا (ال�شغوف ��ون بت�أريخ
العل ��م يف �أق � ّ�ل تقدي ��ر) املرتتب ��ات املعاك�س ��ة
للبديه ��ة العام ��ة التي تنطوي عليه ��ا النظرية
الكمي ��ة  ،ولع � ّ�ل مث ��ال قطة �شرودنغ ��ر ن�صف
احلي ��ة ون�صف امليت ��ة تق ّد ُم مث ��ا ًال دراماتيكي ًا
عن الطبيعة االحتمالية لهذه النظرية التي مل
تل � َ�ق قبو ًال من جانب بع� ��ض كبار الفيزيائيني
مث ��ل �آين�شتاي ��ن الذي ظ � ّ�ل على خ�ل�اف معها
حتى وفاته  .من اخل�صائ�ص الغريبة لنظرية
الك ��م �أنّ خوا�ص الأج�س ��ام تبدو متغرية تبع ًا
لكوننا نالحظه ��ا �أم ال ؛ �أي مبعنى �أنّ اجل�سم
ال ��ذي نالحظ ��ه ( �أي نراقب ��ه بح�س ��ب اللغ ��ة
الفيزيائية التقنية ) يُبدي خوا�ص ًا تختلف عن
خوا�صه عندم ��ا ال نالحظه ،وهنا يبدو العامل
امل ��ادي جمموع ��ة عالق ��ات بد ًال م ��ن جمموعة
كينونات مادية ؛ وهذا ه ��و املفهوم العالئقي
 Relational Conceptالذي يراه روفيللي
�أن�سب و�صف لعاملنا الذي يت�صادى مع مفهوم
التغ�ي�ر امل�ست ��دمي ال ��ذي نادي ب ��ه الفيل�سوف
الإغريق ��ي هرياقليط� ��س الذي يو�ص � ُ�ف ب�أحد
الفال�سفة ما قبل ال�سقراطيني.
م ��ن املفاهي ��م الغريبة الأخرى الت ��ي يتناولها
روفيلل ��ي يف كتاب ��ه ه ��و مفه ��وم الت�شاب ��ك
الكموم ��ي Quantum Entanglement
ال ��ذي يعني وجود ت�أثري مبا�شر بني ج�سيمني
عل ��ى مبعدة كبرية ع ��ن بع�ضهما حتى يف ّ
ظل
انع ��دام �أي انتق ��ال للمعلوم ��ات بينهم ��ا  .ق ��د
يب ��دو هذا الأمر �أقرب �إىل �سحر؛ لكنه حقيقة
مخُ تبرَ ة  ،وهو �أحد غرائب نظرية الكم املثرية
التي جت ��د تطبيق ��ات ثورية منه ��ا احلا�سوب

الكموم ��ي ال ��ذي �سيعي ُد ت�شكي ��ل عاملنا عندما
يدخل اال�ستخدام وا�سع النطاق .
يج ��د روفيلل ��ي يف كتاب ��ه ّ
كل الت�أوي�ل�ات
املتناف�س ��ة واملت�ض ��ادة فيم ��ا بينه ��ا �ض ��رورة
ق�ص ��وى لفهم ال�سي ��اق الت�أريخ ��ي والفل�سفي
لتطوّ ر النظرية الكمية ؛ لكنه اليكتفي مبج ّرد
العر�ض احليادي له ��ذه الت�أويالت ؛ بل ي�ضع
ّ
كل املفرت�ض ��ات امل�سبقة جانب ًا لكي يبد�أ رحلة
ً
مثرية مع القارئ منطلقا من حقيقة اختبارية
خ�ضع ّ
كل �ش ��يء ملا نراه
مفا ُده ��ا « يج � ُ�ب �أن ُن ِ
ولي� ��س ملا نعتقده »  .ه ��ذه النزعة االختبارية
ال�صارم ��ة ه ��ي التي ق ��ادت �آين�شتاي ��ن طوال
حيات ��ه مثلم ��ا ق ��ادت الفيزيائ ��ي ال�ش ��اب
هايزنربغ �أحد كبار �صانعي النظرية الكمية .
مع � ٌ
�روف ع ��ن روفيللي �أ ّنه يجاه� � ُد يف كتبه
ومقاالت ��ه جلع ��ل قارئ ��ه ي ��رى العل ��م م�سع ��ى
ب�شري� � ًا م�شتبك ًا ي�ض ُّم عنا�ص ��ر ثقافية تفاعلية
كث�ي�رة  :فل�سف ��ة وت�أريخ �أف ��كار و�أدب و�شعر
و�سيا�س ��ة واقت�ص ��اد ؛ �أي باخت�ص ��ار ر�ؤي ��ة
العل ��م واملمار�س ��ة العلمي ��ة يف �سي ��اق ب�شري
تفاعل ��ي ،ولي�ست هذه اخل�صي�ص ��ة غائبة يف
كتابه هذا .
يذ ّكرن ��ا روفيلل ��ي دوم� � ًا ب� ��أنّ كث�ي�ر ًا م ��ن
ال�شخ�صي ��ات الرئي�سي ��ة الرائ ��دة يف تطوي ��ر
طاغ با�شتغاالت
النظرية الكمية كان له ��ا وَ َل ٌع ٍ
ً
�إن�ساني ��ة تتجاوز نط ��اق العلم ؛ فمث�ل�ا  :كان
هايزنربغ ال�شاب يحفظ ق�صائد غوته عن ظهر
قلب  ،و�أنّ �شرودنغ ��ر كان مفتون ًا بالفل�سفات
امل�شرقي ��ة  ،و�أن ��ه كان  -مث ��ل �آين�شتاي ��ن -
م�شغوف ًا بفل�سف ��ة �شوبنهاور  .من جانب �آخر
ثمة يف الكتاب �إ�ش ��ارات قد اليتوقعها القارئ
نزاع بني لين�ي�ن ورفيق ��ه البل�شفي متعدّد
ع ��ن ٍ
االهتمامات املعرفية �ألك�ساندر بوغدانوف .
يكت ��ب روفيلل ��ي يف �أح ��د مقاط ��ع تقدمي ��ه
للكت ��اب ال ��ذي اخت ��ار له عن ��وان «النظ ��ر �إىل
الهاوية» العبارات التالية :
" كان غر� � ُ�ض بحث ��ي يف الفيزي ��اء النظرية
فه ��م الطبيع ��ة الكمي ��ة للم ��كان والزم ��ان ،
وجع ��ل النظرية الكمية تتناغ ��م مع مكت�شفات
�آين�شتاي ��ن؛ لهذا وجد ُتني على ال ��دوام �أتف ّك ُر
ب�ش�أن الطبيعة الكمية للعامل  .هذا الكتاب يق ّد ُم
النهايات التي بلغتها يف م�سعاي احلثيث هذا
 ،ويف الوق ��ت الذي ال ينكِ ُر في ��ه كتابي الآراء
الأخ ��رى املخالفة له فرمب ��ا ينتابني �شيء من
خج ��ل لك ��وين ر ّك ��زتُ يف كتاب ��ي عل ��ى �إعالء
�ش�أن وجه ��ة النظر التي �أراها �أكرث ت�أثري ًا من
�سواها و�أكرث قدرة على فتح م�سارات جديدة
مثرية غ�ي�ر مطروقة ،و�أعني به ��ذه امل�سارات
«الت�أويل العالئقي للنظرية الكمية " .
مل يع ��د العل ��م يف ع�صرن ��ا ه ��ذا بن ��اء فوقي� � ًا
نكتف ��ي في ��ه باال�ستخ ��دام الأعم ��ى لتطبيقاته
التجاري ��ة؛ ب ��ل ت�ش�ي�ر الأدبي ��ات اخلا�ص ��ة
بالتنمي ��ة االقت�صادي ��ة والب�شري ��ة �إىل �أنّ
�إ�شاع ��ة الف�ض ��ول العلم ��ي وروح البح ��ث
والتق�ص ��ي وال�شغف بت�أريخ العل ��م وفل�سفته
ّ
 ف�ض�ل ً�ا ع ��ن البح ��وث الأ�سا�سية في ��ه  -هياملفاتي ��ح املف�صلي ��ة لتحقي ��ق �أي من ��و ب�شري
واقت�ص ��ادي حقيق ��ي  ،ومن امل�ؤ ّك ��د �أنّ نظرية
الك ��م بتطبيقاتها املت�سارع ��ة هي �أحد الأعمدة
الرئي�سي ��ة يف العلم احلايل ؛ لذا �سيكون �أمر ًا
طبيعي ًا �أن تكون الكت ��ب التي تتناول مفاهيم
ه ��ذه النظري ��ة ( مث ��ل كت ��اب روفيلل ��ي هذا )
�ضمن قائم ��ة القراءات الواجبة ل � ّ
�كل �شغوف
�اع �إىل تطوي ��ر قدرات ��ه العلمي ��ة
بالعل ��م و�س � ٍ
والثقافية العامة .

المــالعـــق
-1الق�صة نحو التال�ش ��ي؟ ال �أ�ؤيد هذه الفكرة،
ه ��ل ي�سري
احل�س بفنية ّ
ّ
الن�ص ،املن�شور �ضمن جمموعة حممود
طامل ��ا وجدنا بني �أيدينا هذا ّ
عبد الوه ��اب الق�ص�صيّة "رائحة ال�شتاء" ،واملُث َبت يف نهايته تاريخ
� 6آب  ،1996واملع ��روف ع ��ن الراحل �أن الق�ص ��ة ت�ستغرق منه �سنة
كامل ��ة ،وه ��ي م ��ن  500كلم ��ة� ،أو �أق � ّ�ل .ك�أن الراح ��ل كان يعم ��ل يف
م�صه ��ر للحدي ��د ،حي ��ث ُتط ��رق ّ
كل كلم ��ة و ُت�صه ��ر ،ويظ � ّ�ل العام ��ل
ي�صهره ��ا ويطرقه ��ا ح ��وال كامال ك ��ي حتم ��ل الدرج ��ة الق�صوى من
العمق واالنعكا�س عن الواقع .هو كدح جنو ّ
ين يقوم به حممود عبد
ال�صباحات وقتا للعمل...
الوهاب ،وكان يختار �أزهى ّ
تبع ��ا ل"وردز وورث" ف� ��إن يف اخلي ��ال "طاقة هائل ��ة كافية لإحداث
تغي�ي�رات حتى يف طبيعتنا الفيزيقية" ،وه ��ذا م�شابه ملبد�إ ال ّتطهري
الأر�سط ��ي ،وخمتل ��ف عن ��ه يف كون ��ه �أ ّك ��د عل ��ى عن�ص ��ر اخليال يف
الفنّ  ،كم ��ا �أن ال ّتغيري ال يقت�صر على تنقي ��ة ال ّنف�س ،فب�إمكان ّ
الطاقة
�ص الأدبي نقلنا من طبيعة �إىل �أخرى ،وهو
ال ّتخييليّة الكامنة يف ال ّن ّ
ر�أي قريب ملا جاء يف كتاب "منهاج البلغاء و�سراج الأدباء" لل�شاعر
الأدي ��ب ح ��ازم القرطاج ّني�" :إن الق�ص ��د من ال ّتخيي ��ل والإقناع هو
حمل ال ّنفو�س على �شيء �أو اعتقاده �أو التخ ّلي عن فعله واعتقاده".
لإثب ��ات �صحة هذا ال ��كالم �أنقل لكم م�شهدا من كت ��اب "�أيام القراءة"
ي�ص ��ف مار�سيل برو�ست فيه �ساعات هنائه مع الكتب ،وكان ي�ستغل
وق ��ت قبل الغداء للقراءة" :ل�سوء احل � ّ�ظ ،كانت الطاهية ت�أتي باكرا
ج ��دا لت�ض ��ع �أواين املائ ��دة؛ �أال ليتها كانت ت�ضعه ��ا دون �أن تتكلم".
ت�سح ��ب الطاهي ��ة برو�س ��ت م ��ن علي ��اء �سمائه ح�ي�ن ت�س�أل ��ه�" :أنت
ل�س ��ت يف و�ض ��ع مريح هكذا ،ه ��ل �أ�ضع طاولة بالق ��رب منك؟" ما �إن
ترتف ��ع عيناه عن الكتاب ،يعود �إىل حيات ��ه العاديّة ،ويجيبها قائال:
"ال� ،شك ��را جزي�ل�ا" ،لكنه �صار يجهل "ن�ب�رة الإجابة" باحلروف
الأر�ض ّي ��ة ،وهذا الأمر ي�سبّب �إحراجا له .لقد ن�سي مار�سيل برو�ست
لغة الب�شر عندما كان يعي�ش مع "الآلهة" ...نفهم من هذا �أن يف ال ّلغة
نربت�ي�ن� :أوىل وثاني ��ة� ،سماويّة و�أر�ضية� ،أدبي ��ة وعاديّة ،والكتابة
العظيم ��ة يختار لها امل�ؤلف النوع الأول من احلروف ،وهذه جتعلنا
نعي� ��ش حياة لها طبيعة �أخرى ،وحتملنا على االعتقاد ب�آراء جديدة،
وال�سح ��ر الذي فيها هو الذي قام بهذه املهمة ،ف�إن غاب ال�سحر �صار
الكالم عاديا ،مثل نفخ يف الهواء� ،أي كالم �شارع...
ُيق ��ال �إن ال ّنا� ��س �أماكن والأماك ��ن نا�س ،و�أكرث الك ّت ��اب التزاما بهذا
املب ��د�إ هو م�ؤ ّلف "املالع ��ق" ،فاحليّز املكا ّ
الق�ص ��ة لديه ي�ؤدي
ين يف ّ
دور ّ
ال�شخ�ص ّي ��ة الرئي�س ّي ��ة ،والبقية ُر�سمتْ له ��م �أدوار ثانوية ،لكن
ّ
ه ��ذا ال يعن ��ي �أن الكاتب يق ��وم بو�ص ��ف كل �صغرية وكب�ي�رة ،وكل
تف�صي ��ل داخل � ّ�ي يف امل ��كان .يف "املالعق" هن ��اك �إ�ش ��ارات و�صفية
متباع ��دة ،وعل ��ى القارئ مهمّة اجلم ��ع بينها ،كما �أن علي ��ه �أن يعمل
خيال ��ه يف �إمتام امل�شهد ،وي�صري عنده ��ا ّ
الق�صة مرئيّا.
كل �شيء يف ّ
ميتل ��ك هذا النوع من الت�صوير دالل ��ة ق�ص�صية قويّة ،مهمتها جت ّنب
�صن ��ع هي ��اكل و�صفية جامدة تك ��ون فيها الداللة الفن ّي ��ة �ضعيفة� ،أو
معدوم ��ة .ال ميك ��ن ا�ستع ��ارة طريقة بل ��زاك يف الو�ص ��ف ،فالقارئ
ال يتق ّب ��ل يف زمانن ��ا ه ��ذه الطريق ��ة م ��ن الإب�ص ��ار ،والت ��ي يدعوها
جورج لوكات� ��ش "الواقعية الو�صفيّة" ،وي�شبّهه ��ا بلوحات م�ستق ّلة
ع ��ن بع�ضها ال يجم ��ع بينها من ال ّناحية الف ّن ّي ��ة �أي رابط ،متاما مثل
ال�سهم،
لوح ��ات مع ّلقة على ج ��دران متحف .ت�شبه ّ
الق�ص ��ة الق�صرية ّ
وه ��ا هو قد انطل ��ق ،وال ب ّد من توف ��ر غريزة وممار�س ��ة ود ّقة رامي
القو� ��س اجلي ��د ،والق ��وة الالزمة للإط�ل�اق ،كم ��ا �أن �أيّ ع�صفة ريح
ت�ؤدي �إىل ابتعاد م� ٍؤ�س عن مركز الهدف.
ال يعتم ��د القا� �ّ�ص على الت�صوي ��ر ،وي�ستخدم بدال عن ��ه ما ميكن �أن
ندعوه بامل�ؤ ّث ��رات الو�صفية ،ينرثها على هيكل الق�صة ،بحيث ت�ش ّد
بنيان ��ه ،وتن�ي�ره يف نف�س الوقت ،واخلط�أ هنا ،حت ��ى لو كان قليال،
لكن ت�أثريه على ّ
النهائي يكون مزلز ًال.
ال�شكل
ّ
(يتبع)...
لإثبات �صحة هذا الكالم �أنقل لكم
م�شهدا من كتاب "�أيام القراءة" ي�صف
مار�سيل برو�ست فيه �ساعات هنائه مع
الكتب ،وكان ي�ستغل وقت قبل الغداء
ّ
الحظ ،كانت الطاهية
للقراءة" :ل�سوء
ت�أتي باكرا جدا لت�ضع �أواني المائدة؛
�أال ليتها كانت ت�ضعها دون �أن تتكلم".

ب����ي����ن غ������وغ������ول وف����ي���������ص����ل ل��ع��ي��ب��ي
�أ.د� .ضياء نافع

هناك ق�صة طويلة عند غوغول ن�شرها يف
رو�سيا عنوانها ( بورتريه )  ,و يرتجمونها
اىل العربية بعنوان ( اللوحة) او (
ال�صورة)  ,وهي ترجمة �صحيحة طبعا ,اذ
ان البورتريه تعني لوحة فنية ل�شخ�ص
ما  ,ولكن �أغرب ما يف ذلك النتاج الفني
عند غوغول يكمن يف ان ال�شخ�ص املر�سوم
فيها يخرج ح ّيا من اطار تلك اللوحة
ويتفاعل مع �صاحب اللوحة و م�شاكله
يف م�سرية حياته ,وهي ق�صة فل�سفية
ورمزية عميقة جدا ,اال اننا ال نهدف اىل
احلديث هنا عن جوانبها الفكرية  ,وامنا
نتوقف فقط عند حدثها اجلوهري لي�س
اال ,و هناك لوحة جميلة ر�سمها الفنان
الت�شكيلي العراقي املعا�صر في�صل لعيبي
لبائع فواكه عراقي  ,وال يوجد اي رابط
بتاتا (ال من قريب وال من بعيد)

ب�ي�ن ق�ص ��ة غوغول يف القرن التا�س ��ع ع�ش ��ر ولوحة الفنان
العراق ��ي يف الق ��رن احلادي والع�ش ��رين  ,وم ��ن امل�ؤ ّكد  ,ان
غوغول مل يكن يف ّكر ابدا بظهور فنان ت�ش ��كيلي عراقي بعد
قرن�ي�ن من الزمان ا�سمه في�صل لعيب ��ي  ,ومن امل�ؤ ّكد اي�ضا ,
ان في�صل لعيبي مل يكن يت�صوّ ر عندما ر�سم لوحته عن بائع
الفواكه العراق ��ي  ,ان جمموعة م ��ن العراقيني �سيتحدثون
يوم ��ا عن ه ��ذا البائع و يقارنونها بحدث م ��ن احداث ابداع
غوغ ��ول  ,اال ان اخلي ��ال �شط ��ح بن ��ا ( ويع ��رف اخلياليّون
معنى ذلك !)  ,عندما ك ّنا نت�أمّل �صورا جميلة ملعر�ض في�صل
لعيب ��ي االخري يف الدوحه ( ال ��ذي افتتح يف ت�شرين الثاين
 /نوفم�ب�ر  ,) 2021حيث مت عر�ض لوحة مده�شة اجلمال
لبائع الفواكه العراقي وهو يرتدي اجل ّراوية و التي كانت
نظيفة جدا  ,لأنه ا�ستعارها من ملك لك�ش نف�سه بلحمه ودمه
 ,وكان يدخ ��ن الرنكيل ��ة به ��دوء و�سكين ��ة  ,وك�أن ��ه جال�س
با�سرتخ ��اء يف مقه ��ى الزه ��اوي  ,فا�شتهى �أحدن ��ا نوعا من
ان ��واع الفاكه ��ة املر�سومة مبه ��ارة فنيّة عالية ج ��دا يف تلك
اللوح ��ة  ,وقال بح�سرة – �آه لو �أ�ستطيع ان ( �ألتهما الآن !)
 ,فع ّل ��ق زميل �آخر قائال  ,ان بطل البورتريه عند غوغول قد
خرج من اللوح ��ة و�أ�صبح ع�ضوا فعّاال يف املجتمع  ,ورمبا
ميكن لك ان ( تلتهم !) تلك الفاكهة  ,عندما تخرج هذه الفواكه
م ��ن لوحة في�صل لعيبي وت�صبح �صاحل ��ة (للألتهام !)  ,كما
ح ��دث يف لوحة غوغول � .ضحكن ��ا جميعا على هذا التعليق
الغريب وغري االعتي ��ادي وغري املتوقع بتاتا  ,وهكذا بد�أت
حكاي ��ة ه ��ذه املقال ��ة  ,او باالح ��رى  ,الدرد�ش ��ة ح ��ول ذل ��ك
التعلي ��ق ( الواقعو – خي ��ايل !!!) ح�سب �سيل امل�صطلحات
اجلدي ��دة لنق ��اد ما بعد احلداث ��ة يف الفن ��ون والآداب  .قال
ذاك ال ��ذي ا�شتهى الفاكه ��ة  ,كيف ا�ستطاع غوغول ان ير�سم
ه ��ذا اخليال الغريب وه ��و ( ابو الواقعي ��ة االنتقادية ) كما

�أ ّك ��د يل مرارا وتكرارا الناقد االدبي العراقي املعروف فالن
الف�ل�اين ؟ ف�أج ��اب الث ��اين ّ
مو�ضح ��ا  ,ال تناق� ��ض بتات ��ا يف
ذل ��ك  ,ف�أب ��و الواقعية االنتقادية كتب ع ��ن افكاره املوجودة
يف اعم ��اق روح ��ه  ,اي ان ��ه كتب عن ( واقعيت ��ه) املوجودة
يف ر�أ�س ��ه وعقل ��ه ,لأنه ( اب ��و الواقعي ��ة )  .اعرت�ض الثالث
وق ��ال  ,كي ��ف ميكن اعتب ��ار غوغول واقعي ��ا  ,وهو يتحدّث
ع ��ن �شخ� ��ص يخرج م ��ن اللوحة ويب ��د�أ بتق ��دمي الن�صائح
ل�صاح ��ب اللوحة وحتى مينحه النق ��ود  ,ان غوغول – يف
ر�أيّ  -هو ( ابو اخليال)  ,ولي�س (ابو الواقعية)  ,و�أ�ضاف

�ضاح ��كا  -اال اذا كانت لديه زوجتني اثنتني  ,واحدة ولدت
له ( واقعية ) والثانية ولدت له ( خيال ) ؟ ف�أيّد االول (الذي
ا�شته ��ى الفواكه وهو يت�أمّل لوحة في�صل لعيبي) هذا الر�أي
 ,وقال – طبعا  ,طبعا  ,غوغول لي�س واقعيا بامل ّرة  ,وحتى
نتاجاته  ,التي ي�سمونها (واقعية ) مليئة بخيال غريب جدا
 ,اذ كي ��ف ميك ��ن  ,مث�ل�ا  ,حل�ل�اق ان يجد �أن ��ف زبون له يف
قطع ��ة اخلب ��ز ؟ ف�س�أل الثال ��ث  ,وهل في�ص ��ل لعيبي واقعي
وه ��و ير�سم ه ��ذا البائع مرتديا جراويّة مل ��ك لك�ش ويدخن
الرنكيل ��ة  ,وال يهتم بتاتا مبن يريد �ش ��راء الفواكه ؟ حتى (

ابن ك ّنو ) ب�سوق االمانة يف بغداد مل يعمل ذلك مع ان نوري
ال�سعي ��د نف�سه كان زبون ��ه� .ضحك اجلمي ��ع  ,وع ّلق �أحدهم
قائ�ل�ا – طبع ��ا مل يعم ��ل ابن ك ّنو ذل ��ك  ,لأن ن ��وري ال�سعيد
كان ي�ش�ت�ري ( بالدي ��ن على را� ��س ال�شهر)  ,وله ��ذا كان ابن
ك ّن ��و حذرا من ��ه  ,لأنه يعرف �ألآعي ��ب ال�سيا�سيني العراقيني
و�أفعاله ��م  ,فق ��ال الراب ��ع  ,اترك ��وا ال�سيا�س ��ة رج ��اء ايه ��ا
العراقيون النجب ��اء  ,ودعونا ن�ستم ��ر باحلديث املمتع هذا
عن غوغ ��ول وفي�صل لعيبي  ,فهو مو�ض ��وع جديد وطريف
ج ��دا بالن�سب ��ة يل  ,واريد ان �أق ��ول ,ب�أين ا�ؤي ��د اي�ضا ر�أي
زميل ��ي  ,ب�أن في�ص ��ل لعيبي لي�س واقعي ��ا  ,واود ان ا�ضيف
 ,اين معج ��ب جدا بلوحة من لوح ��ات هذا الفنان الت�شكيلي
 ,وال اذك ��ر عنوانه ��ا  ,ولكنه ��ا ت�صوّ ر بغداد ب�أل ��وان زاهية,
حيث مزج فيها �سينم ��ا روك�سي و�شربت زبيب حجي زباله
وكع ��ك ال�سي ��د و�سي ��ارة ذات طابق�ي�ن مل�صلحة نق ��ل الركاب
مليئة ب ��ركاب عراقيني ميثل ��ون كل طبق ��ات جمتمعنا وكان
هناك اي�ض ��ا يف تلك اللوحة مظاه ��رات ال�شعب و�شعاراتها
يف ال�ش ��ارع ,واعطانا في�صل لعيبي لوح ��ة خيالية يف غاية
اجلمال مبزجه الفنت ��ازي الغريب لكل هذه العنا�صر ,وكلها
عنا�ص ��ر واقعي ��ة  ,اي ان ��ه م ��زج عنا�ص ��ر واقعي ��ة حمددة ,
جت�سد اف ��كاره  ,لوح ��ة خيالية
وخل ��ق لوح ��ة فنية خيالي ��ة ّ
مفهوم ��ة للم�شاه ��د رغ ��م كل خياله ��ا الغريب  ,فعل ��ق الآخر
�صارخ ��ا  ,نع ��م  ,نعم  ,هذا الكالم ينطب ��ق فعال على ا�سلوب
غوغ ��ول يا جماع ��ة  ,فغوغول اي�ضا مي ��زج عنا�صر واقعية
مع بع�ضها البع�ض وير�س ��م لوحة خيالية مده�شة اجلمال ,
ولكن ا�سا�سها يبقى واقعيا .
قلن ��ا لبع�ضن ��ا  ,لنتوقف عن هذه الدرد�ش ��ة  ,ولنبعث للفنان
املبدع في�صل لعيبي �شكرنا اجلزيل لأنه مينحنا اجلمال يف
ع�صرنا القبيح.....

برعاية سيادة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي

من  2021/12/18-8على أرض معرض بغداد الدولي

الساعة

إدارة الجلسة

7:00

العمارة العراقية احلديثة
والت�شوه الب�صري

�أ.مي�سون الدملوجي
د .بالل �سمري
�أ.معتز عناد غزوان

د .حممد ال�صويف

الفعالية

المتحدثون

االربعاء 12/ 8

االفتتاح
ق�ص ال�شريط
عزف فرقة بيت العود بقيادة العازف حممد العطار
م�شهد لفرقة العيادة امل�سرحية (د.جبار خماط)
كلمة �سيادة رئي�س الوزراء اال�ستاذ م�صطفى الكاظمي بتد�شني الن�سخة الثانية من املعر�ض
م�شاركة الطفال مدر�سة الرافدين االبتدائية املختلطة

5:00

الإعالم العراقي بني حرية التعبري
و�سلطة املال ال�سيا�سي

6:00

غائب والرواية

7:00

حوارال�سيد وزير النفط العراقي مع
اجلمهور

د .نبيل جا�سم
�أ.اكو حممد
د .فا�ضل ثامر
د .حمد دوخي
د .ا�سامة غامن
�أ�.إح�سان عبد اجلبار
�إ�سماعيل

�أ .عماد اخلفاجي

10:00

حقوق املحامي وواجباته

�أ� .ضياء ال�سعدي

1:00

جل�سة ا�ستذكار
الناقد والأديب
جنم عبد الله

�أ.علي ح�سن الفواز
�أ.حمزة عليوي

1:45

فرقة اجلالغي البغدادي

2:30

منرب العقل  ..العنف واملقد�س ()2
العنف بو�صفه �صورة

4:15

غائب وامل�سرح

د .هجران ال�صاحلي
د .علي طاهر
د .خالد هويدي
د .حممد �أبو خ�ضري
د .عقيل مهدي

د� .أحمد الزبيدي
�أ.عماد اخلفاجي

د .علي املرهج
د .احمد �ضياء

5:00
6:00

لقاء مع اجلمهور

يو�سف زيدان

د� .سعدون حم�سن �ضمد

السبت 12 /11

7:00

قراءات �شعرية ومو�سيقى

ال�شاعر �شوقي بزيع
عزف مو�سيقى

د .عارف ال�ساعدي

1.00

دور احلكومة يف احلفاظ على الدور
الرتاثية ودور الدولة

د .موفق الطائي
�أ.عماد اخلفاجي
�أ .طارق حرب
د.حممد الربيعي
�أ.مي�سون الدملوجي

�أ.ذكرى �سر�سم

االحد 12 /12
االثنين 12 /13

5:00

دور الدولة يف دعم الكتاب الورقي

6:00

ت�شكيليون عراقيون

7.00

العراق حكاية حب

3:00

متثالت املدنية يف العراق

4:00

غائب والدراما

5:00

البنك املركزي واملبادرات املجتمعية

6:00

لقاء مع اجلمهور

7:00

قراءات �شعرية ومو�سيقى

4:00

الأغاين ال�شعبية
و�أثرها على الذوق العام

5:00

غائب واملراة

د .يو�سف زيدان
د� .أحمد ابراهيم
د .علي الرفيعي
�أ .هادي عزيز
�أ.يا�سني الن�صري
�أ.مقداد عبد الر�ضا
د� .سافرة ناجي
د .عالء كرمي

�أحمدعبداحل�سني
عمر ال�سراي
زعيم الن�صار
�أ�.آدم مكاوي
د .حكمت البي�ضاين
د .حبيب ظاهر العبا�س
د .طالل علي
د .الهاي عبد احل�سني
د� .شجاع العاين

كيف يك�سب الكتاب جمهوره يف العراق �أ.فار�س حرام
�أ.حممد غازي االخر�س
والوطن العربي

7:00

التجربة الدميقراطية يف العراق
انتخابات 2021

4.00

الأحزاب ال�سيا�سية يف العراق بني
النمطية والتحديث

د.جماهد �أبو الهيل
د.حممد ح�سني
الرفاعي� /سكايب
�أ.علي ال�ساعدي

�أ.ح�سام احلاج

غائب والرتجمة

�أ.عادل حبه /مو�سكو
د.يا�سني طه حافظ
د .جبار ها�شم حبيب
د.با�سم �صالح �صالح

5:00

3:00

4:00

ال�شاعر ح�سني
املخزومي
�شعر و�شباب
ال�شاعرعامر الطيب
ال�شاعر علي �سرمد
د�.إياد احلمداين
د.حممد ح�سني
مهرجان اجلواهري 14
حممود
والثقافية
ال�شعر والتحوّ الت االجتماعية
�أ.عبد علي ح�سن
يف العراق
د.خليل �شكري
هيا�س

م�ؤ�س�سة برج بابل

د .كمال اخليالين

احتاد االدباء والكتاب

د .غادة العاملي

احتاد النا�شرين العرب

غائب وال�سينما
فلم «غايب احلا�ضر الغائب»
�إخراج قا�سم عبد
حوارات قا�سم عبد

6:00

حوار بني جيلني
الدراما العراقية

7:00

�شعر و�شاعرات

1:00

2:00
3:00

د.جواد الزيدي

4:00

�أ.علي بدر
عا�صم جهاد

5:00

د .عبد الرحمن التميمي

د .راوية ال�شاعر

�أ�.سامر امل�شعل

د.قحطان فرج الله

�أ.جواد الأ�سدي
�أ.حممود ابو العبا�س
�أ.جالل كامل

�أ .انعام عبد املجيد

�أ.جناة عبد الله
�أ�.سالمة ال�صاحلي
�أ.غرام الربيعي

�أ�.سمرقند

رعاية االن�شطة واملهرجانات الثقافية

د.جا�سم اخلالدي

(قاعة الندوات /اخليمة
 معر�ض العراق الدويلللكتاب)

�شركة ا�سيا�سيل

�أ.يا�سر �سامل

حوار مع ال�سيد �أمني
العا�صمة بغداد مع املعمار عالء معن
اجلمهور

�أ.عالية طالب

امانة بغداد

مهرجان اجلواهري 14
اجلل�سة ال�شعرية

غائب واملنفى
جتارب روائية

10:00

مهرجان اجلواهري 14
قراءات �شعرية

6:00

د�.شذى العاملي

�شركة ا�سيا�سيل
لالت�صاالت

7:00

1:00

د.طه الها�شمي
د .ثائر علي
�أ .عالء املفرجي

مهرجان اجلواهري 14
النقد العراقي املعا�صر بني الثقايف
والن�صي
ّ

جل�سة ا�ستذكار
الناقد وال�شاعر واملرتجم
بندر عبد احلميد

البنك املركزي

ج�سام
د.جا�سم حممد ّ

احتاد الأدباء
(قاعة الندوات /اخليمة
 /معر�ض العراق الدويل
للكتاب)
م�ؤ�س�سة الفرات

د.نادية هناوي
د.طارق زياد
علي �سعدون
د.عمار �إبراهيم
اليا�سري

منظمة ال�سلم والت�ضامن
6:00

�أ.عماد اخلفاجي

د .هيثم الزبيدي

حتديات امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف العراق

فلم «ذكرى غائب»
�إخراج فاروق داود
فيلم «املنعطف» جلعفر علي

�أ.عبا�س الطعان

�أ.فليح الزيدي

د .ح�سني الهنداوي
د.ن�صار الربيعي

�أ.عمر ال�سراي

د.با�سم انطوان
�إبراهيم عي�سى

ال�سرد حتديث للتاريخ

د .فا�ضل ثامر
د .نادية هناوي

د .احمد الظفريي

د .جا�سم احللفي

5:00

الجمعة 12 /17

4.00

منرب العقل  ..العنف واملقد�س
العنف بو�صفه ن�سقا ()3

د� .أنفال جا�سم
د .ل�ؤي خزعل
د .عقيل حبيب
�أ�.سمرية عا�صي
�أ.ب�شار �شبارو
د .عارف ال�ساعدي
الفنان جرب علوان
د�.سعد الطائي
الفنان في�صل لعيبي/
لندن
الفنان ريا�ض نعمة

6:00

7:00

السبت12 /18

3:00

العراق يف مواجهة متحور كورونا

وزارة النفط

المقهى البغدادي/الباحة
الخارجية

الرواية «دروب الوح�شة»

د .جا�سب احلجامي

5:00

�أ.عالء املفرجي

�أ.طالب الرفاعي

2.00

4:00

6:00

نقابة المحامين
العراقيين

د .احمد الظفريي

الرواية العربية والتحوالت االجتماعية �أ.حم�سن الرملي
ا.علي بدر
وال�سيا�سية
�أ .دنى غايل

االحتاد العام لالدباء
والكتاب يف العراق

االربعاء 12 /15

الخميس 12 /9

4:00

منرب العقل  ..العنف واملقد�س ()1
العنف يف الفكر العراقي

�أ.ناجح املعموري
د .علي عبود

�أ .علي ح�سن الفواز

نقابة املحامني العراقيني

الخميس 12/ 16

الجمعة 12 /10

3:00

�صفحات من�سية من تاريخ بغداد بني
البناء وبني 1958

طارق حرب

الثالثاء 12 /14

5:00

منهاج المعرض

6:00

العراق ودول اجلوار

�أ.غالب ال�شابندر
د .حممد احلاج حمود

د .عامر ح�سن الفيا�ض

الساعة

الفعالية

المتحدثون

إدارة الجلسة

مهرجان اجلواهري 14
املعروف وامل�ألوف /طاقة اليومي
وح�ضور الده�شة يف �شعر ال�شباب
فعالية اخلتام

د.نادية هناوي
د.طارق زياد
علي �سعدون
د.عمار �إبراهيم
اليا�سري
�أ.يو�سف ابو الفوز
�أ.نبيل عبد االمري
الربيعي
د .حمزة عليوي

د.جا�سم اخلالدي

�أ.ن�صري حيدر الزم

�أ.زهري اجلزائري
�أ.هدى بركات

�أ .رفعت عبد الرزاق

�أ.عالء املفرجي
�أ.عمر ال�سراي

�أ�.إيهاب القي�سي

�أ.علي �شبيب ورد
فعالية فنية

قاعة الت�شريفات الرئي�سة
( معر�ض العراق الدويل
للكتاب)

احتاد الأدباء
(قاعة الندوات /اخليمة
 معر�ض العراق الدويلللكتاب)
احتاد الأدباء
(قاعة الندوات /اخليمة-
معر�ض العراق الدويل
للكتاب)

