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احلكيم خارج الت�شكيلة والعبادي يطالب بحقيبة واحدة

ال�صدر غير متحم�س للقاء "الحنانة" ورف�ض منح
الإطار التن�سيقي  12وزارة
 بغداد /تميم الح�سن
يف وق ��ت يب ��دو في ��ه ان التي ��ار ال�ص ��دري
يقرتب م ��ن اعالن "ح�سم" موقفه بت�شكيل
"حكوم ��ة اغلبية" ترى جمموعة "االطار
التن�سيقي" ان هذا احلديث مبكر.
الق ��وى ال�شيعي ��ة املعرت�ض ��ة عل ��ى نتائج
االنتخاب ��ات مازال ��ت تع ��ول عل ��ى ق ��رار
املحكم ��ة االحتادي ��ة ال ��ذي ت�أج ��ل للم ��رة
الثاني ��ة وان مفاو�ض ��ات ت�شكيل احلكومة
مل ت�صل اىل مرحلة اجلد.
لكن االخبار القادمة من النجف ت�شري اىل
ان زعي ��م التيار ال�ص ��دري مقتدى ال�صدر،

مل يع ��د راغبا مبزيد من احلوارات مع تلك
املجموعة ولديه خطة بديلة.
وميكن ان يطلق على يوم االثنني املا�ضي
يوم "ماراثون املفاو�ضات" حيث �شاركت
كل الق ��وى الكبرية يف ح ��وارات متبادلة،
لكن دون بيانات حا�سمة.
حي ��ث التق ��ى ال�صدريون مع اح ��د القوى
الكردي ��ة ،مقاب ��ل مفاو�ض ��ات ب�ي�ن االطار
التن�سيق ��ي م ��ع التحالف ال�سن ��ي اجلديد
بزعام ��ة خمي� ��س اخلنجر ،وعق ��د حتالف
تقدم اجتماعا يف نف�س التوقيت.
و�أرج� ��أت املحكم ��ة االحتادي ��ة يف جل�س ��ة
االثن�ي�ن ،ح�س ��م النظ ��ر بدع ��وى قدمه ��ا

الموارد المائية تقلل من
مخاطر ا�ستخدام خزين المياه
 بغداد /ح�سين حاتم
اك ��دت وزارة امل ��وارد املائية� ،أن ا�ستخدامها للخزي ��ن املائي جاء نتيجة افتقار
الع ��راق اىل االي ��رادات املائية من ال ��دول املجاورة ،م�ش�ي�رة اىل �أن العراق مل
يدخ ��ل مرحل ��ة الفقر املائي لغاي ��ة االن .و�شهد العراق خ�ل�ال ال�سنوات الثالث
املا�ضي ��ة موا�س ��م �شتائي ��ة �شحيح ��ة املط ��ر والت ��ي ُتعتمد ب�ش ��كل كبري يف دمي
الأرا�ض ��ي الزراعية مم ��ا ت�سبب بت�صحر �آالف ال ��دوامن ونزوح بع�ض الأهايل
باجتاه املدن.
ويق ��ول م�ست�ش ��ار وزارة امل ��وارد املائي ��ة عون ذي ��اب يف حديث لـ(امل ��دى)� ،إن
"العراق مل يدخل مرحلة الفقر املائي حتى االن" ،مبينا �أن "الفقر املائي يحدد
مبع ��دل  1000م�ت�ر مكعب �سنوي ��ا لكل ف ��رد" .و�أ�ضاف ذي ��اب ،ان "ايراداتنا
املائي ��ة يف الوقت احلايل اكرث من  1000مرت مكع ��ب للفرد" ،م�ستدركا "لكن
م ��ع زي ��ادة النم ��و ال�س ��كاين والتغ�ي�رات املناخية فم ��ن املتوقع بحل ��ول العام
� 2035ست�صبح ح�صة الفرد من املياه �أقل من  1000مرت مكعب �سنويا وهذا
يعن ��ي دخول العراق يف مرحلة الفقر املائي" .وا�ش ��ار م�ست�شار وزارة املوارد
املائية اىل ،ان "ا�ستخدام الوزارة للخزين املائي جاء نتيجة افتقار العراق اىل
االيرادات املائية من الدول املجاورة".
 التفا�صيل �ص2

حتال ��ف "الفتح" ،الكتلة ال�سيا�سية املمثلة
للح�ش ��د ال�شعبي ،لإلغ ��اء نتائج انتخابات
 10ت�شرين الت�شريعية.
ويزعم "الفتح" ح�صول تزوير انتخابي،
بعدما حاز على  17مقعد ًا من �أ�صل 329
مقع ��د ًا يف الربملان ،مقاب ��ل  48مقعد ًا يف
االنتخابات ال�سابقة.
وينبغ ��ي عل ��ى املحكم ��ة االحتادي ��ة ح�سم
ال�ش ��كاوى قب ��ل �أن ت�ص ��ادق عل ��ى النتائج
النهائي ��ة لالنتخاب ��ات ليتمك ��ن الربمل ��ان
اجلديد من االنعقاد.
وت�ؤك ��د امل�ص ��ادر املقرب ��ة م ��ن اج ��واء
املفاو�ض ��ات ،ان ا�ص ��رار رئي� ��س الكتل ��ة

ال�صدري ��ة �صاحب ��ة اعلى املقاع ��د على ان
"ترف�ض حكومة التوافق" ل�سببني:
االول هو ب�سب ��ب قناعة ال�صدر (لديه 74
مقع ��دا بع ��د ان�ضم ��ام مقعد جتم ��ع اهايل
وا�س ��ط امل�ستقل) بعدم جناح "احلكومات
التوافقي ��ة" من ��ذ ( 2005اول حكوم ��ة
منتخب ��ة بعد  .)2003والث ��اين هو كتلة
االط ��راف الفائ ��زة يف االنتخاب ��ات ،حيث
ي�ستحي ��ل مع هذا الع ��دد توزيع الوزارات
او املنا�ص ��ب .وبح�سب نتائج االنتخابات
(غ�ي�ر امل�ص ��ادق عليه ��ا ر�سمي ��ا) ان هناك
 50حزب ��ا وائتالف ��ا ا�ضاف ��ة اىل كتل ��ة
امل�ستقل�ي�ن ( 12منها فري ��ق االطار) فازت

يف االنتخاب ��ات ،وتقريب ��ا ه ��ذا العدد هو
�ضع ��ف الفائزي ��ن يف  ،2018حي ��ث كان
عدده ��م  .26ووف ��ق ذل ��ك ت�ش�ي�ر امل�صادر
لـ(امل ��دى) اىل ان "االط ��ار التن�سيقي طلب
م ��ن ال�ص ��در  12وزارة من بينه ��ا وزارة
لرئي� ��س الوزراء ال�سابق حي ��در العبادي،
وهو مايرف�ضه زعيم التيار".
ومت�ضي امل�صادر قائل ��ة" :االطار ا�شرتط
عل ��ى ال�ص ��در ان يق ��وم االخ�ي�ر باختي ��ار
رئي� ��س ال ��وزراء مقاب ��ل اعطائه ��م تل ��ك
احل�ص ��ة م ��ن ال ��وزارات م ��ن ا�ص ��ل 23
وزارة".
 التفا�صيل �ص3

�ساحة الحبوبي تت�ضامن مع تظاهرات النجف
 ذي قار /ح�سين العامل
�شه ��دت �ساح ��ات التظاه ��ر يف مرك ��ز مدين ��ة
النا�صري ��ة وعدد من اق�ضي ��ة ونواحي املحافظة
وقف ��ات ت�ضامني ��ة م ��ع متظاهري النج ��ف الذين
تعر�ض ��وا للقم ��ع خ�ل�ال تظاهراته ��م االخ�ي�رة
الت ��ي تطال ��ب باخلدم ��ات واقال ��ة املحاف ��ظ ل�ؤي
اليا�س ��ري .و�شه ��دت حمافظ ��ة النج ��ف م�ؤخ ��را

انطالق تظاهرات مطلبية تدعو لتوفري اخلدمات
اال�سا�سي ��ة وفتح حتقيق يف ملفات الف�ساد ف�ضال
ع ��ن اقالة اليا�س ��ري .وحدثت خ�ل�ال التظاهرات
الت ��ي تخلله ��ا ح ��رق لالط ��ارات واغ�ل�اق �ش ��ارع
الكوفة – النجف باجتاه �ساحة ال�صدرين اعمال
عنف بني قوات مكافحة ال�شغب واملتظاهرين.
وازاء ذلك نظم متظاهرو حمافظة ذي قار وقفات
ت�ضامني ��ة يف كل م ��ن �ساح ��ة احلبوب ��ي و�س ��ط

النا�صري ��ة وق�ضائ ��ي �سوق ال�شي ��وخ والغراف.
وذكر بي ��ان ملتظاه ��ري �ساحة احلبوب ��ي تابعته
(امل ��دى) ،جاء في ��ه "نحن ث ��وار �ساحة احلبوبي
ن�ستنك ��ر وندي ��ن م ��ا يتعر� ��ض ل ��ه ث ��وار النجف
اال�ش ��رف م ��ن قم ��ع" ،مبين�ي�ن ان "املتظاهري ��ن
الع ��زل واجه ��وا قمع ��ا مبختل ��ف الو�سائ ��ل
واال�ساليب الوح�شية".
 التفا�صيل �ص4

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

اتفاق �سني يف�سح المجال
لتجديد والية الحلبو�سي
 بغداد /فرا�س عدنان
�أعلن حتالفا تقدم وعزم عن ت�شكيل جبهة واحدة للتفاو�ض عن املكون ال�سني ب�ش�أن
ت�شكي ��ل احلكوم ��ة املقبلة .ويرى مقربون من حتالف تق ��دم �أن االتفاق داخل اجلبهة
ال�سني ��ة يف�س ��ح املج ��ال �أمام حمم ��د احللبو�سي يف جتدي ��د واليت ��ه برئا�سة جمل�س
النواب .وعقد رئي�س حتالف تقدم حممد احللبو�سي اجتماع ًا مهم ًا وحا�سم ًا مع زعيم
حتال ��ف خمي�س اخلنج ��ر ،للتباحث ب�ش�أن الو�ضع ال�سيا�س ��ي للمكون يف مفاو�ضات
ت�شكي ��ل احلكوم ��ة .وبح�س ��ب بيان م�شرتك ب�ي�ن التحالف�ي�ن تلقته (امل ��دى) ،ف�أنه مت
االتف ��اق على "�إعداد ورق ��ة تعر�ض على ال�شركاء ال�سيا�سي�ي�ن تت�ضمن ر�ؤية موحدة
لإدارة القرار بالدول ��ة" .و�أ�شار البيان� ،إىل "ت�شكيل وفد تفاو�ضي موحد للتحالفني
للتفاو� ��ض مع بقي ��ة ال�شركاء ال�سيا�سيني" .و�شدد ،عل ��ى "تر�شيح �شخ�صيات كفوءة
للم�شارك ��ة باحلكومة املقبلة وفق مبد�أ ال�شراكة ال امل�شاركة" .ويقول النائب ال�سابق
املق ّرب من حتالف تقدم كامل الدليمي� ،إن "توحيد املوقف ال�سني جاء خطوة موفقة
م ��ن �أجل بناء الدول ��ة" .و�أ�ضاف الدليم ��ي ،يف ت�صريح �إىل (امل ��دى)� ،أن "ما ح�صل
�أم�س من اتفاق بني حتالفي تقدم وعزم ر�سالة �إيجابية �إىل كل الكتل ال�سيا�سية برتك
اخلالف ��ات جانب ًا والذهاب نحو تفعيل امل�ش�ت�ركات واالبتعاد عن اخلالفات" .ولفت،
�إىل �أن "املرحل ��ة احلالية ال ت�ستوجب املزيد من اخلالفات لأننا نريد اال�ستعجال يف
بن ��اء ر�ؤية وا�ضحة لدولة تعي� ��ش العديد من التحديات" .ويجد� ،أن "القادم �سيكون
�أف�ض ��ل ،ومن املمك ��ن �أن تعمم جتربة التواف ��ق ال�سني على باق ��ي املكونات لالنتهاء
م ��ن �أزمة االنتخابات" .وذهب الدليم ��ي� ،إىل �أن "مو�ضوع منح والية جديدة ملحمد
احللبو�س ��ي برئا�سة الربملان �أ�صبح �أمر ًا حم�سوم ًا ال�سيما بعد االتفاق احلا�صل يوم
�أم�س ،واحلديث بخالف ذلك هو عبث �سيا�سي".
 التفا�صيل �ص2

 1.2م��ل��ي��ون ع���راق���ي ف���ي م��خ��ي��م��ات ال���ن���زوح
 ترجمة /حامد �أحمد
ذك ��رت منظم ��ة الهج ��رة الدولي ��ة (� ،)IOMأن 2،1
ملي ��ون عراق ��ي م ��ا زال ��وا يف خميم ��ات الن ��زوح لغاية
الوق ��ت احل ��ايل ،م�ش�ي�رة �إىل �أن م�ستوي ��ات العودة قد
تراجع ��ت منذ عام  ،2018مبين ��ة �أن مناطق حمافظات
باب ��ل ودي ��اىل وبغ ��داد مل ت�سج ��ل ح ��االت ع ��ودة لغاية
الوق ��ت احل ��ايل .وذك ��رت املنظم ��ة يف تقري ��ر �سن ��وي

ترجمته (املدى)� ،أن "العراق �شهد عودة 4.884.612
نازح ًا �إىل دياره لغاية �شهر متوز املا�ضي عرب 2.162
موقع� � ًا" .و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "ه ��ذه االرق ��ام ت�شكل
 81%من جممل النازحني يف العراق ،والبالغ عددهم
�أكرث من  6ماليني �شخ�ص" .ولفت التقرير� ،إىل "تباط�ؤ
يف الع ��ودة قد ح�صل منذ حزي ��ران  ،"2018م�ؤكد ًا ان
" 287موقع ًا حول العراق مل ي�شهد �أية حاالت عودة
للنازحني" .وذكر� ،أن " 1.2مليون �شخ�ص ما زالوا يف

خميمات او حال ��ة نزوح عك�سي لأ�سب ��اب تتعلق بعودة
فا�شلة او عدم توفر ا�ستقرار او ما تزال مناطق �سكناهم
اال�صلي ��ة تعاين من م�شاكل امني ��ة" .و�أورد التقرير� ،أن
"ع�ش ��رة مواقع �ش ّكلت ما يق ��ارب من ثالثة ارباع عدد
العائدي ��ن توزع ��ت ما بني الرم ��ادي بن�سب ��ة  12%من
عددهم ،والفلوجة بن�سب ��ة  ،11%وهيت بن�سبة ،4%
�ضمن حمافظة االنبار".
 التفا�صيل �ص3
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اتفاق بني تقدم وعزم يف�سح املجال �أمام جتديد والية احللبو�سي

الديمقراطي الكرد�ستاني ي�ستطلع مواقف
المعتر�ضين على نتائج االنتخابات
يوا�صل وفد احلزب الدميقراطي
الكرد�ستاين زيارته �إىل بغداد برئا�سة
هو�شيار زيباري ،وخ�ص�ص لقاءات
يوم �أم�س مع املعرت�ضني على نتائج
االنتخابات.
ي�أتي ذلك يف وقت� ،أعلن حتالفا تقدم
وعزم عن ت�شكيل جبهة واحدة
للتفاو�ض عن املكون ال�سني ب�ش�أن ت�شكيل
احلكومة املقبلة.
 بغداد /فرا�س عدنان
وي ��رى مقربون من تحال ��ف تقدم �أن
االتفاق داخ ��ل الجبهة ال�سنية يف�سح
المج ��ال �أم ��ام محم ��د الحلبو�س ��ي
ف ��ي تجديد واليت ��ه برئا�س ��ة مجل�س
النواب.
وبح�س ��ب بي ��ان ع ��ن زعي ��م ائت�ل�اف
دولة القان ��ون نوري المالك ��ي ،ف�أنه
ق ��د ا�ستقب ��ل �أم� ��س وف ��د ًا للح ��زب
الديمقراط ��ي الكرد�ستان ��ي ير�أ�س ��ه
زيباري ،وجرى خالل اللقاء النقا�ش
ب�ش�أن تداعيات �أزمة االنتخابات.
و�أك ��د المالك ��ي بح�سب البي ��ان الذي
تلقت ��ه (الم ��دى)�" ،أهمي ��ة التواف ��ق
الوطن ��ي باعتب ��اره المخ ��رج لالزمة
الراهنة" ،داعي ًا �إلى "تقريب وجهات
النظر بين القوى ال�سيا�سية ،والعمل
عل ��ى تن�سي ��ق المواق ��ف ا�ستع ��دادا
ال�ستحقاقات المرحلة القادمة".
كم ��ا زار وف ��د الح ��زب الديمقراط ��ي
الكرد�ستان ��ي ،زعي ��م تحال ��ف الفتح
ه ��ادي العام ��ري وبح ��ث مع ��ه �أي�ض ًا
الو�ضع ال�سيا�سي وما يتعلق بنتائج
االنتخابات.

وتح ��دث العام ��ري �إل ��ى زيب ��اري،
بح�س ��ب بي ��ان ع ��ن تحال ��ف الفت ��ح
تلقت ��ه (الم ��دى) ،ع ّم ��ا اعتبره ��ا
خروقا رافق ��ت العملي ��ة االنتخابية،
وم ��ا قدمه م ��ن طعون �إل ��ى المحكمة
االتحادية العليا .ويقول عن الحزب
الديمقراط ��ي الكرد�ستان ��ي عم ��اد
باج�ل�ان ،في ت�صريح �إل ��ى (المدى)،
�إن "الق ��وى الكرد�ستاني ��ة تمي ��ل
�إل ��ى الجه ��ة ذات النه ��ج الوطن ��ي،
والتح ��ركات ف ��ي بغ ��داد ت�أت ��ي على
ال�صعي ��د ال�سيا�سي هدفه ��ا اللقاء مع
جميع الفرق ��اء والكتل لال�ستماع �إلى
وجهة نظرها".
وتابع باج�ل�ان� ،أن "تبادل الزيارات
يع ��زز تواجدن ��ا عل ��ى ال�ساح ��ة
ال�سيا�سي ��ة ،ولح ��د الوق ��ت الحال ��ي
نقف على م�سافة واحدة من الجميع،
وننتظر الم�صادقة على النتائج ومن
بعدها نحدد قرارنا".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى ان "موقفن ��ا بع ��د ذلك
�سيك ��ون �صريح ًا ووا�ضح� � ًا ونحدد
ذهابنا مع �أي طرف �سيا�سي لت�شكيل
كتلة �أكثر عدد ًا مكلفة ب�إدارة الدولة".
و�أو�ض ��ح باج�ل�ان ،ان "الح ��زب

جانب من اجتماع حتالفي تقدم وعزم �أم�س
الديمقراط ��ي الكرد�ستان ��ي �أبل ��غ
الق ��وى ال�سني ��ة �ض ��رورة ت�صفي ��ر
الم�ش ��كالت فيما بينه ��ا والتوحد من
�أج ��ل التحال ��ف معه ��ا� ،إ�ضاف ��ة �إل ��ى
دعوتن ��ا الم�ستم ��رة لح ��ل الخالفات
داخل البيت ال�سيا�سي ال�شيعي".
ون ��وه� ،إلى �أن "الحديث يدور ب�ش�أن
�إمكاني ��ة ح�صول تق ��ارب في وجهات
النظ ��ر ل ��دى جمي ��ع الق ��وى الفائزة

ف ��ي االنتخاب ��ات �س ��واء ال�شيعية �أو
ال�سنية �أو الكردية".
ور�أى باجالن ،ان "الو�ضع في البيت
الكردي �أف�ضل بكثير ،بوجود تقارب
وا�ضح بي ��ن االح ��زاب الكرد�ستانية
الكبيرة والفائزة في االنتخابات".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "المعطي ��ات تفي ��د
بت�شكي ��ل حكوم ��ة �أغلبي ��ة وطني ��ة
م ��ع وج ��ود كتل ��ة قوي ��ة تذه ��ب �إلى

اجتماع� � ًا مهم� � ًا وحا�سم� � ًا م ��ع زعيم
تحالف خمي� ��س الخنج ��ر ،للتباحث
ب�ش� ��أن الو�ضع ال�سيا�سي للمكون في
مفاو�ضات ت�شكيل الحكومة.
وبح�سب بيان م�شترك بين التحالفين
تلقته (الم ��دى) ،ف�أنه تم االتفاق على
"�إعداد ورق ��ة تعر�ض على ال�شركاء
ال�سيا�سيي ��ن تت�ضمن ر�ؤي ��ة موحدة
لإدارة القرار بالدولة".

المعار�ض ��ة م ��ن �أج ��ل تقوي ��م االداء
التنفيذي".
وم�ضى باج�ل�ان� ،إل ��ى �أن "ال�صورة
�ستك ��ون وا�ضح ��ة للكاف ��ة ف ��ي �أول
ا�سب ��وع بعد الم�صادق ��ة على النتائج
وحينه ��ا يمك ��ن معرفة الكتل ��ة الأكثر
عدد ًا والرئا�سات الثالث".
وعل ��ى الجبه ��ة ال�سنية ،عق ��د رئي�س
تحال ��ف تق ��دم محم ��د الحلبو�س ��ي

و�أ�ش ��ار البي ��ان� ،إل ��ى "ت�شكي ��ل وفد
تفاو�ضي موحد للتحالفين للتفاو�ض
مع بقية ال�شركاء ال�سيا�سيين".
و�ش ��دد ،عل ��ى "تر�شي ��ح �شخ�صي ��ات
كفوءة للم�شارك ��ة بالحكومة المقبلة
وفق مبد�أ ال�شراكة ال الم�شاركة".
ويق ��ول النائب ال�ساب ��ق المق ّرب من
تحال ��ف تق ��دم كام ��ل الدليم ��ي� ،إن
"توحيد الموقف ال�سني جاء خطوة
موفقة من �أجل بناء الدولة".
و�أ�ض ��اف الدليمي ،ف ��ي ت�صريح �إلى
(الم ��دى)� ،أن "م ��ا ح�ص ��ل �أم� ��س من
اتفاق بين تحالفي تقدم وعزم ر�سالة
�إيجابي ��ة �إل ��ى كل الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة
بترك الخالفات جانب ًا والذهاب نحو
تفعي ��ل الم�شت ��ركات واالبتع ��اد ع ��ن
الخالفات" .ولفت� ،إلى �أن "المرحلة
الحالي ��ة ال ت�ستوج ��ب المزي ��د م ��ن
الخالفات لأنن ��ا نريد اال�ستعجال في
بن ��اء ر�ؤي ��ة وا�ضح ��ة لدول ��ة تعي�ش
العديد من التحديات".
ويج ��د� ،أن "الق ��ادم �سيك ��ون �أف�ضل،
وم ��ن الممك ��ن �أن تعم ��م تجرب ��ة
التوافق ال�سني على باقي المكونات
لالنتهاء من �أزمة االنتخابات".
وذهب الدليم ��ي� ،إل ��ى �أن "مو�ضوع
منح والية جديدة لمحمد الحلبو�سي
برئا�س ��ة البرلم ��ان �أ�صب ��ح �أم ��ر ًا
مح�سوم� � ًا ال�سيم ��ا بع ��د االتف ��اق
الحا�ص ��ل ي ��وم �أم� ��س ،والحدي ��ث
بخالف ذلك هو عبث �سيا�سي".
وانتهى الدليمي� ،إل ��ى �أن "مو�ضوع
اختيار حكوم ��ة التوافق �أو االغلبية
م�س�ؤولي ��ة تق ��ع عل ��ى عات ��ق البي ��ت
ال�سيا�س ��ي ال�شيعي ،والمهم بالن�سبة
�إلين ��ا هو رغبتن ��ا ب�أن نك ��ون �شركاء
في الدول ��ة ،وال نحتاج �إلى �أن نكون
معار�ضة".
وج ��اء هذا االتفاق بع ��د جولتين من
المفاو�ض ��ات الأول ��ى تم ��ت ف ��ي مقر
�إقامة الخنجر والثانية في مقر �إقامة
الحلبو�سي.

زيادة ملحوظة في ن�سب الجريمة خالل العام الحالي

نفت الو�صول �إلى مرحلة الفقر وحافة الجفاف

الداخلية تتحدث عن �إح�صاءات �صادمة
ملتعاطي ومروجي املخدرات

املوارد املائية :ا�ستخدام خزين املياه �إجراء طارئ
ل�سد االحتياجات

 بغداد /المدى
�أف ��ادت وزارة الداخلي ��ة بتزاي ��د خط ��ر
المخ ��درات عل ��ى المجتم ��ع العراق ��ي،
الفتة �إلى الق ��اء القب�ض على نحو 8000
مته ��م بالتعاطي والمتاج ��رة خالل العام
الما�ض ��ي ،فيم ��ا تحدث ��ت ع ��ن �ضب ��ط ما
يق ��ارب  500كيل ��و غ ��رام م ��ن الم ��واد
المخدرة خالل المدة ذاتها.
وق ��ال الل ��واء م ��ازن كام ��ل مدي ��ر ع ��ام
مكافحة المخ ��درات والم�ؤثرات العقلية
في حدي ��ث تلفزيوني تابعت ��ه (المدى)،
�إن "وزارة الداخلي ��ة قدم ��ت الكثي ��ر من
الن�شاط ��ات للح ��د م ��ن جريم ��ة تعاط ��ي
والمتاجرة بالمخدرات في العراق".
و�أ�ض ��اف كام ��ل� ،أن "الق ��وات الأمني ��ة
الق ��ت القب�ض خالل الع ��ام الما�ضي على
 7500مته ��م به ��ذه الجرائم ،م ��ع �ضبط
�أق ��ل م ��ن  400كيلو غ ��رام بكاف ��ة �أنواع
المخدرات".

و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "الن�س ��ب تزايدت خالل
الع ��ام الحال ��ي" ،منبه� � ًا �إل ��ى �أن "ع ��دد
المعتقلين بهذه الجرائم بلغ �أكثر من 11
الف و 700متهم لغاي ��ة الوقت الحا�ضر،
مع �ضبط �أكثر من  480كيلو غرام �شملت
�أنواع مختلفة من المواد المخدرة".
و�أو�ض ��ح كام ��ل� ،أن "الم�ؤ�شر لدينا وفق
المعطيات التحقيقية يظهر �أن نقل المواد
المخدرة يكون عبر عجالت تحتوي على
�أماكن الخفائها ف ��ي محاولة لعدم ك�شفها
م ��ن قبل نق ��اط التفتي� ��ش" ،م�ش ��دد ًا على
�أن "القوات االمني ��ة المخت�صة �شخ�صت
ه ��ذه االماك ��ن وب�إمكانه ��ا ر�صدها ب�شكل
مبا�شر".
و�أو�ض ��ح كام ��ل� ،أن "وزارة الداخلي ��ة
تعتم ��د عل ��ى �ضب ��اط ومنت�سبي ��ن �أكف ��اء
يتعاملون مع الجريم ��ة وفق المعلومات
التي يتم تلقيها ب�شكل �سريع".
و�أردف� ،أن "المتابع ��ة الم�ستم ��رة
�أو�صلتن ��ا �إل ��ى العدي ��د م ��ن الع�صاب ��ات

بالتن�سي ��ق م ��ع م�ص ��ادر معلوماتن ��ا ف ��ي
المحافظات المختلفة".
وتح ��دث كامل ،عن "تن�سي ��ق ح�صل بين
مديري ��ة �شرطة مي�سان وذي قار �أدى �إلى
متابع ��ة �أحد اال�شخا� ��ص الذين يقومون
بنق ��ل المواد المخدرة وت ��م القب�ض عليه
وبحوزته  11كيلوغراما.
وذك ��ر� ،أن "الجه ��د الفن ��ي خ�ل�ال االي ��ام
الما�ضي ��ة �أدى �إلى �ضب ��ط  18كيلوغرام ًا
م ��ن الم ��واد المخ ��درة ف ��ي ع ��دد م ��ن
الن�شاطات الأمنية في مناطق مختلفة من
العراق".
و�ش ��دد كام ��ل ،على �أن "العم ��ل ال ين�صب
فق ��ط على �ضب ��ط الم ��واد المخ ��درة ،بل
الجه ��د ي�شم ��ل اي�ض� � ًا الق ��اء القب�ض على
المتهمين �سواء بالتعاطي �أو المتاجرة".
وي�ستر�س ��ل� ،أن "اجتماع ��ات متوا�صل ��ة
نعقده ��ا مع اقلي ��م كرد�ست ��ان اثمرت �إلى
ا�ستح ��داث نقطة توا�صل بي ��ن الطرفين
وهذا قادنا �إل ��ى القاء القب�ض على بع�ض
المتهمي ��ن المتواجدي ��ن ف ��ي االقليم وتم
ت�سليمه ��م �إل ��ى ال�سلط ��ات االتحادية من
�أجل محاكمتهم".
وانته ��ى كام ��ل� ،إل ��ى �أن "ال ��وزارة ت�ؤكد
عل ��ى الوع ��ي المجتمع ��ي للح ��د م ��ن
الظواه ��ر االجرامية ومنه ��ا المخدرات،
ولالعالم دور مهم في هذا الجانب ف�ض ًال
ع ��ن منظم ��ات المجتم ��ع المدن ��ي ،وكذا
الح ��ال بالن�سبة لمتابعة اال�سرة الفرادها
من �أجل عدم وقوعهم في هكذا افعال".
ي�ش ��ار �إل ��ى �أن وزارة الداخلية �أكدت في
وق ��ت �سابق �أن جه ��ود ًا كبي ��رة تبذل من
�أج ��ل مواجه ��ة ظاه ��رة المخ ��درات على
محوري ��ن الأول دعم المالكات المخت�صة
بمكافح ��ة الجريمة ،والثان ��ي هو المهام
التثقيفي ��ة بالتع ��اون م ��ع الجه ��ات ذات
العالقة للتحذير من خطورة تعاطي هذه
المواد الخطيرة.
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 بغداد /ح�سين حاتم
اك ��دت وزارة الم ��وارد المائي ��ة� ،أن
ا�ستخدامه ��ا للخزين المائ ��ي جاء نتيجة
افتقار العراق ال ��ى االيرادات المائية من
ال ��دول المجاورة ،م�شيرة الى �أن العراق
لم يدخل مرحلة الفقر المائي لغاية االن.
و�شه ��د العراق خ�ل�ال ال�سن ��وات الثالث
الما�ضي ��ة موا�س ��م �شتائي ��ة �شحيح ��ة
المط ��ر والتي ُتعتمد ب�ش ��كل كبير في ديم
الأرا�ض ��ي الزراعية مم ��ا ت�سبب بت�صحر
�آالف الدوان ��م ون ��زوح بع� ��ض الأهال ��ي
باتجاه المدن.
ويقول م�ست�ش ��ار وزارة الموارد المائية
ع ��ون ذي ��اب ف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى)� ،إن
"الع ��راق لم يدخل مرحل ��ة الفقر المائي
حتى االن" ،مبينا �أن "الفقر المائي يحدد
بمع ��دل  1000مت ��ر مكع ��ب �سنوي ��ا لكل
لفرد".
و�أ�ض ��اف ذي ��اب ،ان "ايراداتن ��ا المائي ��ة
ف ��ي الوقت الحال ��ي اكثر م ��ن  1000متر
مكع ��ب للفرد" ،م�ست ��دركا "لكن مع زيادة
النمو ال�سكاني والتغيرات المناخية فمن
المتوقع بحل ��ول الع ��ام � 2035ست�صبح
ح�صة الفرد من المياه �أقل من  1000متر
مكعب �سنوي ��ا وهذا يعني دخول العراق
في مرحلة الفقر المائي".
وا�شار م�ست�ش ��ار وزارة الموارد المائية
ال ��ى ،ان "ا�ستخ ��دام ال ��وزارة للخزي ��ن
المائ ��ي ج ��اء نتيج ��ة افتقار الع ��راق الى
االيرادات المائية من الدول المجاورة".
ولف ��ت ذياب ال ��ى ،ان "ا�ستخدام الخزين
المائ ��ي كان ا�ضطراري ��ا لمواجه ��ة
االحتياجي ��ات المطلوب ��ة وعل ��ى ر�أ�سه ��ا
مياه ال�شرب والمي ��اه الخا�صة بالزراعة
والفالحين".
وتاب ��ع" ،رفعن ��ا م�ست ��وى المخاطر لكي
يك ��ون ل ��دى المواط ��ن وع ��ي با�ستخدام
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المي ��اه" ،م�ضيف ��ا �أن "وزارة الم ��وارد
المائي ��ة لديه ��ا خط ��ة ور�ؤي ��ة لمعالج ��ة
الأزم ��ة ولك ��ن هنال ��ك �صعوب ��ات تواجه
عمله ��ا ومنه ��ا ع ��دم ا�ستق ��رار الو�ض ��ع
الأمني وكذلك الو�ضع االقت�صادي وعدم
توفر التخ�صي�صات المالية لبناء و�إعادة
ت�أهيل الم�شاريع الأروائية".
ودعا م�ست�ش ��ار وزارة الم ��وارد المائية،
الحكومة الى "م�ساندة الوزارة في تنفيذ
خطته ��ا ببن ��اء م�شاريع حديث ��ة متطورة
تعتمد على تقليل اله ��در في المياه ورفع
كف ��اءة الإرواء لمواجه ��ة م�شكل ��ة ازم ��ة
المياه م�ستقب ًال".
بدوره ،يقول الخبي ��ر المائي والزراعي
ع ��ادل المختار في حدي ��ث لـ(المدى)� ،إن
"ا�ستخ ��دام الخزي ��ن كان متوقع ��ا ،وقد
يك ��ون من الجيد ا�ستخدام ��ه الآن ولي�س
في وق ��ت �سابق" ،م�ست ��دركا "لكن يجب
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ا�ستخدام ��ه بعقالنية و�ضم ��ن ح�سابات،
لأنن ��ا ال نعل ��م موع ��د انتهاء �ش ��ح المياه
وزمن ا�ستمرار الأزمة".
و�أردف المختار" ،يجب ان تكون لوزارة
الم ��وارد المائي ��ة �ستراتيج ��ة وا�ضح ��ة
الدارة المي ��اه ،قائم ��ة عل ��ى خ ��زن ن�صف
المي ��اه القادم ��ة الى الع ��راق" ،داعيا الى
"�إعادة النظر في ال�سيا�سة الزراعية".
وا�شار الخبي ��ر المائي الى ،ان "وزارتي
الم ��وارد المائي ��ة والزراع ��ة م ��ا زالت ��ا
ت�ستخدم ��ان منظوم ��ات ال ��ري القديم ��ة،
الت ��ي ت� ��ؤدي بدوره ��ا ال ��ى ه ��در كميات
كبي ��رة م ��ن المي ��اه� ،إ�ضاف ��ة ال ��ى زراعة
بع�ض المحا�صيل بالطرق البدائية".
وا�ستط ��رد المخت� ��ص بال�ش� ��أن الزراعي
والمائ ��ي ،ان "الع ��راق م ��ا زال ي�ستخدم
منظوم ��ات ال ��ري القديم ��ة ،الت ��ي ت�ؤدي
بدورها الى هدر كميات كبيرة من المياه،

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

�إ�ضاف ��ة ال ��ى زراع ��ة بع� ��ض المحا�صي ��ل
بالطرق البدائية".
ولف ��ت المخت� ��ص بال�ش� ��أن الزراع ��ي
والمائ ��ي ال ��ى ،ان "الع ��راق م ��ا زال
ي�ستخدم منظوم ��ات الري القديمة ،التي
ت� ��ؤدي بدوره ��ا الى ه ��در كمي ��ات كبيرة
م ��ن المي ��اه� ،إ�ضاف ��ة ال ��ى زراع ��ة بع�ض
المحا�صيل بالطرق البدائية".
وكانت وزارة الموارد المائية ،قد اعلنت
ع ��ن امكانية ا�ستخ ��دام الخزي ��ن المائي
ف ��ي ال�س ��دود ب�سب ��ب �ش ��ح االي ��رادات،
م�شيرة ال ��ى انه ��ا �ستلت ��زم "بالإطالقات
المائي ��ة لتغطي ��ة الحاجة ح�س ��ب الخطة
الزراعية� ،إ�ضاف ��ة الى االطالقات المائية
لت�أمي ��ن االحتياج ��ات الأخ ��رى ،منه ��ا
محط ��ات اال�سالة (مياه ال�ش ��رب) وكذلك
االهوار ول�سان مل ��ح الب�صرة ،ف�ضال عن
اال�ستخدامات ال�صحية والكهرومائية"..
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احلكيم خارج الت�شكيلة
والعبادي يطالب بحقيبة
واحدة

ال�صدر غري متحم�س للقاء "احلنانة" ورف�ض �إعطاء
الإطار التن�سيقي  12وزارة

 3 مر�شحني �صدريني لرئا�سة احلكومة والتيار قد يتنازل عن "ال�صحة" لل�شيعة
في وقت يبدو فيه التيار
ال�صدري يقترب من اعالن
"ح�سم" موقفه بت�شكيل
"حكومة اغلبية" ترى مجموعة
"االطار التن�سيقي" ان هذا
الحديث مبكر.
القوى ال�شيعية المعتر�ضة على
نتائج االنتخابات مازالت تعول
على قرار المحكمة االتحادية
الذي ت�أجل للمرة الثانية وان
مفاو�ضات ت�شكيل الحكومة لم
ت�صل الى مرحلة الجد.
لكن االخبار القادمة من النجف
ت�شير الى ان زعيم التيار
ال�صدري مقتدى ال�صدر ،لم يعد
راغبا بمزيد من الحوارات مع
تلك المجموعة ولديه خطة
بديلة.

 بغداد /تميم الح�سن
ويمك ��ن ان يطل ��ق عل ��ى ي ��وم االثني ��ن
الما�ضي ي ��وم "ماراث ��ون المفاو�ضات"
حي ��ث �شارك ��ت كل الق ��وى الكبي ��رة في
ح ��وارات متبادل ��ة ،لك ��ن دون بيان ��ات
حا�سمة .حيث التقى ال�صدريون مع احد
القوى الكردي ��ة ،مقاب ��ل مفاو�ضات بين
االط ��ار التن�سيق ��ي مع التحال ��ف ال�سني
الجديد بزعامة خمي� ��س الخنجر ،وعقد
تحالف تقدم اجتماعا في نف�س التوقيت.
و�أرج�أت المحكم ��ة االتحادية في جل�سة
االثني ��ن ،ح�س ��م النظ ��ر بدع ��وى قدمه ��ا
تحال ��ف "الفت ��ح" ،الكتل ��ة ال�سيا�سي ��ة
الممثل ��ة للح�ش ��د ال�شعبي ،لإلغ ��اء نتائج
انتخابات  10ت�شرين الت�شريعية.
ويزع ��م "الفت ��ح" ح�ص ��ول تزوي ��ر
انتخاب ��ي ،بعدما حاز على  17مقعد ًا من
�أ�ص ��ل  329مقع ��د ًا في البرلم ��ان ،مقابل
 48مقعد ًا في االنتخابات ال�سابقة.
وينبغي على المحكم ��ة االتحادية ح�سم
ال�ش ��كاوى قبل �أن ت�ص ��ادق على النتائج
النهائي ��ة لالنتخاب ��ات ليتمك ��ن البرلمان
الجديد من االنعقاد.

م�شكلة توزيع الوزارات
وت�ؤك ��د الم�ص ��ادر المقرب ��ة م ��ن اج ��واء
المفاو�ض ��ات ،ان ا�ص ��رار رئي� ��س الكتلة
ال�صدرية �صاحب ��ة اعلى المقاعد على ان
"ترف�ض حكومة التوافق" ل�سببين:
االول ه ��و ب�سب ��ب قناع ��ة ال�ص ��در (لديه
 74مقع ��دا بع ��د ان�ضم ��ام مقع ��د تجم ��ع
اهال ��ي وا�س ��ط الم�ستق ��ل) بع ��دم نجاح
"الحكومات التوافقية" منذ ( 2005اول
حكومة منتخبة بعد .)2003
والثاني ه ��و كتلة االط ��راف الفائزة في
االنتخاب ��ات ،حي ��ث ي�ستحي ��ل م ��ع ه ��ذا
العدد توزيع الوزارات او المنا�صب.
وبح�س ��ب نتائ ��ج االنتخاب ��ات (غي ��ر
الم�ص ��ادق عليه ��ا ر�سمي ��ا) ان هن ��اك
 50حزب ��ا وائتالف ��ا ا�ضاف ��ة ال ��ى كتل ��ة
الم�ستقلين ( 12منها فريق االطار) فازت
ف ��ي االنتخابات ،وتقريب ��ا هذا العدد هو
�ضع ��ف الفائزي ��ن ف ��ي  ،2018حيث كان
عدده ��م  .26ووفق ذلك ت�شي ��ر الم�صادر
لـ(الم ��دى) ال ��ى ان "االط ��ار التن�سيق ��ي
طل ��ب م ��ن ال�ص ��در  12وزارة م ��ن بينها

وزارة لرئي� ��س ال ��وزراء ال�ساب ��ق حيدر
العبادي ،وهو مايرف�ضه زعيم التيار".
وتم�ض ��ي الم�ص ��ادر قائل ��ة" :االط ��ار
ا�شت ��رط عل ��ى ال�ص ��در ان يق ��وم االخير
باختيار رئي� ��س الوزراء مقابل اعطائهم
تل ��ك الح�صة من ال ��وزارات من ا�صل 23
وزارة" .وتتابع الم�صادر" :لكن ال�صدر
يرغب باعط ��اء مجموعة االط ��ار وزارة
واح ��دة فق ��ط وه ��ي وزارة ال�صحة على
االغل ��ب ،فيما زعي ��م تي ��ار الحكمة عمار
الحكي ��م رف� ��ض الم�شاركة ف ��ي الحكومة
المقبل ��ة" .وكان ��ت ت�سريبات م ��ن اللقاء
الوحيد الذي جم ��ع ال�صدر مع "االطار"
ف ��ي بغ ��داد قب ��ل ا�سبوعي ��ن ،ان االخي ��ر
رف�ض اعطاء زعيم ائتالف دولة القانون
نوري المالكي " 3وزارات".
لقاء الحنانة
وت�شي ��ر الم�ص ��ادر العليم ��ة بم�س ��ار
التفاو�ض ��ات ان "ال�ص ��در ل ��م يع ��د يريد
االجتماع مرة اخرى باالطار التن�سيقي"
كما كان مخطط له.

وت�ؤك ��د تلك الم�ص ��ادر الت ��ي طلبت عدم
ك�ش ��ف هويته ��ا ان "ال�صدر رف� ��ض لقاء
جدي ��دا مع االطار التن�سيقي في النجف،
وقال لهم بانه هو من طلب االجتماع بهم
في بغ ��داد وابلغهم ماكان يريد ان يقوله
واالمر قد انتهى".
وم ��ن المفتر� ��ض ان يلتق ��ي الطرف ��ان
اال�سب ��وع الما�ضي في الحنان ��ة بمدينة
النجف ،اال ان جينين بال�سخارت ممثلة
االمم المتحدة في العراق فاج�أت الجميع
بلقائها مع ال�صدر في نف�س اليوم.
وفه ��م االم ��ر حينها عل ��ى ان ��ه "تجاهل"
ال�صدر لمجموعة القوى ال�شيعية ،ودعم
امم ��ي لزعي ��م التيار ال�ص ��دري بالم�ضي
في حكومة االغلبية.
وكان م ��ن المتوقع ان ي�ستبدل االجتماع
بيوم الخمي�س الما�ضي ،لكنه لم يحدث،
فيما �أغلب التكهنات ذهبت الى ان اللقاء
قد ت�أجل الى ا�شعار �آخر.
من هم المر�شحين لرئا�سة الحكومة؟
وبح�س ��ب الم�ص ��ادر ان "ال�ص ��در ح�س ��م
ام ��ره باتج ��اه حكوم ��ة اغلبي ��ة ورئي�س

وزراء م ��ن التيار نف�س ��ه ولي�س مدعوما
من االخير".
و ُتت ��داول داخل التيار ال�ص ��دري �أ�سماء
ثالث �شخ�صيات مر�شحة لمن�صب رئي�س
ال ��وزراء ،وهم :ابن عم ال�ص ��در و�سفير
العراق ف ��ي لندن جعفر ال�صدر ،والثاني
امي ��ن عام مجل�س الوزراء حميد الغزي،
والثال ��ث ه ��و رئي� ��س الهيئ ��ة ال�سيا�سية
ال�سابق للتيار ن�صار الربيعي.
وفهم بح�سب بع�ض الت�سريبات ان زعيم
التي ��ار ال�صدري ق ��د يذهب ال ��ى ت�شكيل
حكوم ��ة اغلبية مع الح ��زب الديمقراطي
الكرد�ستان ��ي ،رغ ��م ع ��دم ت�أكي ��د االخير
لتل ��ك االنب ��اء ،ا�ضافة ال ��ى تحالف تقدم
بزعامة محمد الحلبو�سي.
ماراثون اللقاءات
وكان ال�صدر قد التقى يوم االثنين (يوم
ماراث ��ون المفاو�ضات) م ��ع وفد الحزب
الديمقراط ��ي ف ��ي بغ ��داد ،والأخي ��ر كان
قد التق ��ى في نف�س اليوم م ��ع زعيم تيار
الحكمة عمار الحكيم.

الهجرة الدولية 1.2 :مليون عراقي في مخيمات النزوح
 ترجمة /حامد �أحمد
ذك ��رت منظم ��ة الهج ��رة الدولي ��ة (،)IOM
�أن  1،2ملي ��ون عراقي ما زال ��وا في مخيمات
الن ��زوح لغاي ��ة الوق ��ت الحالي ،م�شي ��رة �إلى
�أن م�ستوي ��ات الع ��ودة قد تراجع ��ت منذ عام
 ،2018مبين ��ة �أن مناط ��ق محافظ ��ات باب ��ل
وديال ��ى وبغداد لم ت�سجل حاالت عودة لغاية
الوقت الحالي.
وذك ��رت المنظم ��ة ف ��ي تقري ��ر �سن ��وي
ترجمت ��ه (الم ��دى)� ،أن "الع ��راق �شه ��د عودة
 4.884.612نازح� � ًا �إل ��ى دي ��اره لغاية �شهر
تموز الما�ضي عبر  2.162موقع ًا".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "ه ��ذه االرق ��ام ت�شكل
 %81من مجمل النازحين في العراق ،والبالغ
عددهم �أكثر من  6ماليين �شخ�ص".
ولف ��ت التقري ��ر� ،إل ��ى "تباط�ؤ ف ��ي العودة قد
ح�صل منذ حزيران  ،"2018م�ؤكد ًا ان "287
موقع ًا حول العراق لم ي�شهد �أية حاالت عودة
للنازحي ��ن" .وذك ��ر� ،أن " 1.2مليون �شخ�ص
م ��ا زالوا في مخيمات او حال ��ة نزوح عك�سي
لأ�سب ��اب تتعلق بع ��ودة فا�شلة او ع ��دم توفر
ا�ستقرار او ما تزال مناطق �سكناهم اال�صلية
تعاني من م�شاكل امنية".
ّ
و�أورد التقري ��ر� ،أن "ع�ش ��رة مواقع �شكلت ما
يق ��ارب من ثالثة ارباع عدد العائدين توزعت
م ��ا بي ��ن الرم ��ادي بن�سب ��ة  %12م ��ن عددهم،
والفلوج ��ة بن�سب ��ة  ،%11وهي ��ت بن�سبة ،%4
�ضمن محافظة االنبار".
و�أو�ض ��ح� ،أن "ن�س ��ب الع ��ودة ج ��اءت ف ��ي
الحويج ��ة ب� �ـ  ،%3ومركز كرك ��وك بن�سبة %3
�ضم ��ن محافظ ��ة كرك ��وك ،والمو�ص ��ل ،%22
وتلعف ��ر ،%7والحمدانية � ،%3ضمن محافظة
نينوى ،وتكري ��ت  ،%4وال�شرقاط � ،%3ضمن
محافظة �صالح الدين".
ونبه التقرير� ،إلى "عدم ت�سجيل حاالت عودة
لمناط ��ق المحاويل والم�سي ��ب والحلة �ضمن

محافظ ��ة باب ��ل وال ف ��ي االعظمي ��ة والمدائن
�ضمن محافظة بغ ��داد ،و ال بلدروز وبعقوبة
�ضمن محافظة ديالى".
وي�ستر�سل� ،أن "ن�سبة عدد العائدين تراجعت
ال ��ى حد كبير م ��ن  %10ال ��ى  ،%3وبالمقارنة
م ��ع التقري ��ر ال�سنوي ال�ساب ��ق للفترة ما بين
(حزيران  2019الى �آب .")2020
وذكر التقرير� ،أن "ح ��االت العودة المتذبذبة
اقت�صرت في مناطق البعاج و�سنجار وحاالت
ع ��ودة ثابت ��ة في كف ��ري وط ��وز خرماتو ،في
حين توقفت حركة العودة لمناطق �أخرى".
وتاب ��ع� ،أن "اغل ��ب ح ��االت الع ��ودة ج ��اءت
نتيجة عودة الو�ضع الأمني لمناطق �سكناهم
اال�صلي ��ة و�شكل ��ت تل ��ك ن�سب ��ة  %91وكذل ��ك
توفر �سكن حيث �شكل ن�سبة  %82من �أ�سباب
الع ��ودة" .وب ّي ��ن� ،أن " %35من المواقع التي
�شه ��دت ح ��االت ع ��ودة تتوف ��ر ف ��ي خدم ��ات
ومن�ش� ��آت عل ��ى نح ��و منا�س ��ب تقريب� � ًا ،على
الم�ستوى الوطني".

بانتظار قول المحكمة
االتحادية
وع ��ن ج ��والت االط ��ار التن�سيق ��ي يقول
الع�ضو ف ��ي المجموع ��ة ال�شيعية فا�ضل
الفت�ل�اوي ف ��ي ات�ص ��ال م ��ع (الم ��دى)
ان "تل ��ك الح ��وارات مازال ��ت ف ��ي �إطار
ج�س النب� ��ض وان المفاو�ض ��ات الجادة
�ستكون بع ��د ح�سم المحكم ��ة االتحادية
لنتائ ��ج االنتخابات" .وق ��ررت المحكمة
ف ��ي الجل�س ��ة الثاني ��ة ت�أجي ��ل الب ��ت في

تعاقدات لتوفير وقود محطات التوليد ورفع قدرتها االنتاجية

تراجع في م�ستويات العودة منذ 2018

وتحدث التقري ��ر ،عن "تناق�ض بالأو�ضاع ما
بين المناط ��ق المدنية والريفي ��ة فيما يتعلق
بالم�ؤ�س�سات الخدمية فيها".
و�أف ��اد ،ب� ��أن " %20م ��ن المواق ��ع تتوفر فيها
خم�سة خدم ��ات فقط ما بي ��ن دوائر حكومية
وبلدية و�أحوال مدنية".
و�أورد التقري ��ر� ،أن " 22منطقة �شهدت عودة
نازحين �أظهرت ظروف ��ا حرجة ،وان اقل من
 %30م ��ن تل ��ك المواق ��ع تتوفر فيه ��ا �شروط
بن ��ى تحتية وخدم ��ات مالئمة" .ولف ��ت� ،إلى
ان "الأو�ض ��اع مقلق ��ة ف ��ي هذا المج ��ال اكثر
ف ��ي مناط ��ق اب ��و غري ��ب والكرم ��ة والرطبة
والح�ض ��ر وكف ��ري والمحمودي ��ة و�سنج ��ار
والطارمية حي ��ث يتراجع هذه الرقم الى اقل
من ."%5
ون ��وّ ه التقرير� ،إل ��ى �أن " %25م ��ن العائدين
�شكوا من عدم ح�صولهم على ماء �شرب كافي
في مناطقهم".
وتاب ��ع� ،أن "ن�صف مناط ��ق العائدي ��ن �أي�ض ًا

وفي اليوم نف�سه اي�ضا ،التقت مجموعة
االط ��ار التن�سيقي م ��ع تحالف عزم الذي
و�س ��ع مقاع ��ده باندماج  4ق ��وى جديدة
م ��ن بينه ��م  3ن ��واب م ��ن تحال ��ف العقد
ال ��ذي يتزعمه رئي�س هيئ ��ة الح�شد فالح
الفيا�ض ،احد قيادات الإطار.
كذل ��ك ف ��ي نف� ��س التوقي ��ت عق ��د تحالف
تق ��دم اجتماع ��ا لقيادات ��ه ،واعل ��ن اعداد
"ورقة �سيا�سية" �ستعر�ض على ال�شركاء
ال�سيا�سيي ��ن وتت�ضم ��ن ر�ؤي ��ة التحالف
و�أفكاره في �إدارة الدولة.

الق ��رار  10اي ��ام .وف ��ي خت ��ام الجل�سة،
ق ��ال القا�ضي جا�سم محم ��د عبود رئي�س
الجل�سة التي �ضمّت ت�سعة ق�ضاة �آخرين
"قررت المحكمة ت�أجيل موعد المرافعة
لي ��وم  22كان ��ون الأول لغر� ��ض �إمه ��ال
وكالء المدع ��ي لتقدي ��م �آخ ��ر دفوعه ��م"
و�إكم ��ال المحكمة النظر بالدعوى "وفقا
لم ��ا جاء ف ��ي اللوائ ��ح المقدم ��ة في هذه
الجل�سة".
و�أك ��د المحامي محمد مجي ��د ال�ساعدي،
ممث ��ل الأط ��راف المقدّمة لل�شك ��وى� ،أن
اله ��دف م ��ن الدعوى ه ��و "�إلغ ��اء نتائج
االنتخابات".
وكان الم�س�ؤول ��ون ف ��ي تحال ��ف الفت ��ح
ق ��د �شرحوا في م�ؤتم ��ر �صحفي م�ؤخر ًا،
النقاط الخالفية ب�ش�أن النتائج ،م�شيرين
�إل ��ى ح�ص ��ول �أعط ��ال ف ��ي الت�صوي ��ت
الإلكترون ��ي .وذ ّك ��روا ،ا�ستن ��اد ًا �إل ��ى
تل ��ك التقاري ��ر الفني ��ة ،ب� �� ّأن الب�صم ��ات
الإلكتروني ��ة لبع� ��ض الناخبي ��ن ل ��م تتم
قراءته ��ا ،مت�سائلي ��ن كذل ��ك ع ��ن �أ�سباب
ا�ستق ��دام جهاز �إلكترون ��ي جديد ي�سمّى
"�س ��ي  "1000قبل �أيام من االنتخابات
والإخفاقات التي ح�صلت في ا�ستخدامه.
وق ّدم ��ت �أط ��راف �أخ ��رى كذل ��ك �شكاوى
�أم ��ام المحكمة االتحادي ��ة اعترا�ض ًا على
النتائ ��ج .وفي ت�شري ��ن الثاني الما�ضي،
دافعت المبعوثة الخا�صة للأمم المتحدة
في العراق جيني ��ن بال�سخارت عن عمل
المفو�ضي ��ة االنتخابي ��ة ،معتب ��ر ًة �أن ��ه
ال توج ��د دالئ ��ل "عل ��ى ح�ص ��ول تزوير
ممنه ��ج" .وبعد ع ��دة �أ�سابيع من التوتر
ال ��ذي بل ��غ ذروته ل ��دى تعر� ��ض رئي�س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي لمحاول ��ة
اغتي ��ال مطل ��ع ال�شه ��ر الحال ��ي� ،أعلن ��ت
المفو�ضية العليا لالنتخابات عن النتائج
النهائية في �أواخر ت�شرين الثاني.
وي�ضي ��ف الفت�ل�اوي وه ��و نائ ��ب �سابق
ع ��ن الفتح ان ��ه "ف ��ي حالة �ص ��دور قرار
المحكمة �ضد م�صلحة االطار فان االخير
لدي ��ه مقاعد تفوق عدد مقاعد ال�صدريين
ويمك ��ن ان ي�ؤ�س� ��س �شراكة م ��ع اطراف
اخرى".
لك ��ن اي�ض ��ا ي�شير ال ��ى ان "ذل ��ك اليعني
الم�ض ��ي بحكومة ب ��دون م�شاركة التيار
ال�صدري ،فاالط ��ار وال�صدريين اليمكن
الي �أح ��د منه ��ا ت�شكي ��ل حكوم ��ة دون
الآخ ��ر" ،فيما يرى ان اللق ��اء مع ال�صدر
م ��ازال قائم ��ا وق ��د يح ��دث بع ��د ق ��رار
المحكمة االتحادية.

�شك ��ت م ��ن رداءة نوعي ��ة المي ��اه م ��ن ناحية
الطع ��م واللون �أو الرائحة ،وان اغلب النا�س
هن ��اك وت�ش ��كل ن�سبتهم  %45يعتم ��دون على
تجهيزهم بالماء عبر ال�صهاريج".
و�أ�ض ��اف ،ان "اغلب المناطق التي تعاني من
هذه الم�شاكل متمركزة بالحويجة والخال�ص
والمقدادية وخانقين وكفري وتكريت وطوز
خرمات ��و" .وعد التقرير� ،أن "الجانب االمني
م�ستق ��ر ب�ش ��كل ع ��ام" ،م�ست ��درك ًا �أن "ق�ضايا
امنية �صغيرة تحدث بين حين و�آخر وت�شكل
ن�سبته ��ا  %6في المواق ��ع ،واغلبها تحدث في
مناط ��ق الخال� ��ص والمقدادي ��ة وبيجي وبلد
وداقوق و�سام ��راء وطوزخرماتو ،وغالبا ما
ت�شه ��د المناط ��ق الريفية �صدام ��ات ع�شائرية
م�سلحة وت�شكل ن�سبتها ."%22
كما �أ�شار التقرير� ،إلى �أن "م�ستوى التعاي�ش
االجتماع ��ي بالن�سبة للعائدي ��ن يبدو م�ستقر ًا
عل ��ى نح ��و ع ��ام" ،لكن ��ه نب ��ه �إل ��ى "بع� ��ض
حوادث عدم ثقة وتهديد ح�صلت بين عائدين
و�ساكني ��ن وح�ص ��ل ذل ��ك ف ��ي �أربع ��ة مواقع
واح ��د ف ��ي المقدادية وواحد في بل ��د واثنان
في تلعفر".
و�شدد التقرير ،عل ��ى �أن "البطالة وعدم قدرة
العث ��ور على فر�صة عمل ه ��ي الم�شكلة الأكثر
�شيوع� � ًا للتمايز بين النا�س ،وغالبا ما تحدث
في المناطق الريفية".
ووجد� ،أن " %60م ��ن المواقع اغلب عوائلها
لي� ��س له ��ا ن�ش ��اط اقت�ص ��ادي" ،داعي� � ًا �إل ��ى
التركي ��ز اكثر على المناط ��ق المت�ضررة التي
ت�شه ��د اعدادا كبي ��رة من العائدي ��ن لتح�سين
ظروف المعي�شة لديهم".
وانته ��ى التقري ��ر� ،إل ��ى "�ض ��رورة �إزال ��ة
الحواج ��ز الت ��ي تعي ��ق ع ��ودة اع ��داد �أخرى
م ��ن النازحين الذي ��ن ما يزال ��ون مقيمين في
مخيمات او توفي ��ر �أماكن �سكن بديلة دائميه
لهم".
عن منظمة  IOMالدولية

الكهرباء تطلق وعود ًا جديدة بزيادة
الت�شغيل ال�صيف المقبل
 بغداد /المدى

�أطلق وزير الكهرباء عادل
كريم وعوداً جديدة بزيادة
�ساعات الت�شغيل في ال�صيف
المقبل ،كا�شف ًا عن وجود حلول
لمعالجة �أزمة الوقود من خالل
�سل�سلة تعاقدات ال�ستثمار الغاز
الم�صاحب ،وتحدث عن برنامج مع
�شركات عالمية لتطوير عمل عدد
المحطات ورفع طاقتها االنتاجية.
وق ��ال كريم ،ف ��ي حديث تلفزيون ��ي تابعته (المدى)،
�إن "مل ��ف الكهرب ��اء ف ��ي الع ��راق فن ��ي واقت�ص ��ادي
بامتي ��از ،رغم ذلك ف�أن ال�سيا�سة لها دور فيه من بعيد
�أو قريب".
و�أ�ض ��اف� ،أن "التغل ��ب على م�شكل ��ة الكهرباء يعتمد
عل ��ى وجود برنامج مهني ،فم ��ن غير الممكن �أن بلدا
مث ��ل العراق يعاني من نف� ��س الأزمة وتتكرر ال�سيما
مع ارتفاع حرارة الجو في ال�صيف".
ويرى كري ��م� ،أن "�أزمة الكهرباء قابلة للحل ،وقدمنا
خط ��ة �إلى مجل� ��س الوزراء ،ومن المتوق ��ع �أن ي�شهد
المل ��ف تح�سن� � ًا ف ��ي ال�صي ��ف المقب ��ل ب�إ�ضاف ��ة نحو
� 7آالف ميغ ��اواط ،وه ��ذا �س ��وف ي�ؤث ��ر ايجاب ًا على
�ساعات الت�شغيل".
و�ش� �دّد ،عل ��ى �أن "نجاحن ��ا ف ��ي تنفي ��ذ ه ��ذه الخطة
مره ��ون بتقدي ��م الدع ��م ،ال�سيم ��ا عل ��ى الم�ست ��وى
المالي ،حيث كانت هذه ال�سن ��ة ت�شكل بالن�سبة الينا

�سنة قحط مالي".
و�أفاد كريم ،ب�أن "العراق �سي�صل �إلى مرحلة التعادل
خ�ل�ال �سنتين ون�صف ال�سنة �أو ثالث �سنوات ،وهذا
بطبيع ��ة الح ��ال اي�ض ��ا مره ��ون بالدع ��م" ،مبين ًا ان
"الوق ��ود �سوف يتوفر بجمل ��ة من العقود الجديدة
ومنها ما يتعلق با�ستغالل الغاز الم�صاحب".
و�أو�ضح� ،أن الم�ضي بالخطة التي و�ضعتها الوزارة
عل ��ى النح ��و المطل ��وب ،يعن ��ي �أن الع ��راق �سيكون
لديه احتياطي من الكهرب ��اء بنحو � 4آالف ميغاواط
بحلول عام .2025
وتحدث كري ��م ،عن "جملة من المحط ��ات جاهزة او
�شب ��ه جاهزة للعمل ،ولكن م�شكالت فنية واقت�صادية
وتعاقدية �أو جهات تدقيقية �أو لجان تحقيقية �أخرت
ت�شغيلها".
ويوا�ص ��ل� ،أن "اح ��دى المحطات ف ��ي كركوك ب�سعة
 380ميغ ��اواط ،كان عمله ��ا متوقفا عل ��ى مبلغ مالي
ق ��دره ثالثة ملي ��ارات دينار ،كم ��ا �أن محطات �أخرى
ب�إمكانه ��ا �أن توف ��ر لنا المزي ��د من االنت ��اج لكن عدم
توف ��ر الوقود ف ��ي الوق ��ت المنا�س ��ب �أدى �إلى فقدان
كمي ��ات م ��ن الطاق ��ة كم ��ا ح�صل ف ��ي العم ��ارة عندما
خ�سرنا  450ميغاواط وذلك في ال�صيف الما�ضي".
و�أردف كريم� ،أن "العراق يحتاج في ال�صيف المقبل
�إل ��ى  35الف ميغاواط ،وجهودنا يمكن �أن ت�صل �إلى
 25الف ميغاواط".
وم�ض ��ى كري ��م� ،إل ��ى �أن "جمي ��ع المحط ��ات الغازية
ف ��ي الع ��راق �س ��وف تخ�ض ��ع �إل ��ى برنام ��ج عمل من
�أجل زي ��ادة معدالت انتاجها من خ�ل�ال التوقيع على
عق ��ود م ��ع �ش ��ركات عالمي ��ة ،وذل ��ك لمواجه ��ة ف�صل
ال�صيف ال ��ذي ي�شهد فيه تناق�صا في كفاءة الوحدات
االنتاجية".
يذك ��ر �أن وزارة الكهرب ��اء كان ��ت ق ��د ك�شف ��ت �أم� ��س
الأول ع ��ن و�ض ��ع خطة عل ��ى ثالثة مراح ��ل ،ق�صيرة
ومتو�سطة وطويلة الأمد ،تنتهي بعد خم�س �سنوات
تهدف الو�صول �إلى انتاج � 54ألف ميغاواط.
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�ساح��ة احلبوب��ي تت�ضام��ن م��ع تظاه��رات النج��ف وتل��وح بالت�صعي��د

 ذي قار /ح�سني العامل

�شهدت �ساحات التظاهر
يف مركز مدينة النا�صرية
وعدد من اق�ضية ونواحي
املحافظة وقفات ت�ضامنية
مع متظاهري النجف
الذين تعر�ضوا للقمع خالل
تظاهراتهم االخرية التي
تطالب باخلدمات واقالة
املحافظ ل�ؤي اليا�سري.
و�ش ��هدت حمافظ ��ة النج ��ف م�ؤخ ��را
انطالق تظاه ��رات مطلبية تدعو لتوفري
اخلدم ��ات اال�سا�س ��ية وفت ��ح حتقيق يف
ملفات الف�ساد ف�ضال عن اقالة اليا�سري.
وحدث ��ت خالل التظاه ��رات التي تخللها
حرق لالط ��ارات واغالق �ش ��ارع الكوفة
– النج ��ف باجت ��اه �ساح ��ة ال�صدري ��ن
اعم ��ال عنف بني ق ��وات مكافحة ال�شغب
واملتظاهرين.
وازاء ذل ��ك نظم متظاه ��رو حمافظة ذي
قار وقف ��ات ت�ضامني ��ة يف كل من �ساحة
احلبوب ��ي و�س ��ط النا�صري ��ة وق�ضائ ��ي
�سوق ال�شيوخ والغراف.

وذكر بي ��ان ملتظاهري �ساح ��ة احلبوبي
تابعت ��ه (امل ��دى) ،ج ��اء فيه "نح ��ن ثوار
�ساح ��ة احلبوب ��ي ن�ستنك ��ر وندي ��ن م ��ا

بال�سالح والهراوات.
فيم ��ا وث ��ق اح ��د املقاط ��ع موقف ��ا الح ��د
املتظاهرين وهو ي�ستلقي و�سط الطريق
ملنع عجالت ال�شرطة من مالحقة زمالئه.
واع ��رب متظاهرو �ساح ��ة احلبوبي عن
"ت�ضامنهم مع مطالب متظاهري النجف
الذي ��ن خرج ��وا مطالب�ي�ن بحقوقه ��م
امل�شروع ��ة وحماكم ��ة الفا�سدي ��ن واقالة
حماف ��ظ النج ��ف ل� ��ؤي اليا�س ��ري"،
م�ؤكدين "عدم الوقوف مكتويف االيدي
ازاء م ��ا يح�ص ��ل من تع ��د عل ��ى ال�شعب
العراقي عموما وثوار النجف على وجه
اخل�صو�ص".
وح ��ذر املتظاه ��رون م ��ن اال�ستم ��رار
بالنه ��ج الدم ��وي ،ملوح�ي�ن باتخ ��اذ
خطوات ت�صعيدية.
وم ��ن جانبه ��م ادان متظاه ��رو ق�ض ��اء
الغ ��راف القم ��ع ال ��ذي يتعر� ��ض ل ��ه
متظاهرو النجف واعربوا عن ت�ضامنهم
مع املتظاهرين وت�أييدهم ملطالبهم وذلك
يف بيان تاله احد املتظاهرين يف الوقفة
الت�ضامنية الت ��ي نظموها لهذا الغر�ض،
حمذري ��ن احلكوم ��ة املركزية م ��ن مغبة
التغا�ض ��ي وال�سكوت ع ��ن اعمال العنف
والقم ��ع الت ��ي يتعر�ض له ��ا املتظاهرون
يف املحافظات املنتف�ضة.
وتع ��د الوقف ��ات واملواق ��ف الت�ضامني ��ة
يتعر� ��ض له ث ��وار النج ��ف اال�شرف من واال�ساليب الوح�شية".
للمتظاهري ��ن تق ��وم به ��ا عج�ل�ات تابعة م ��ن التقالي ��د الثورية التي د�أب ��ت عليها
قم ��ع" ،مبين�ي�ن ان "املتظاهري ��ن العزل و�أظه ��رت مقاط ��ع فيدوي ��ة م�ص ��ورة للق ��وات االمنية ،كم ��ا اظه ��رت انت�شارا �ساحات التظاهر يف املحافظات العراقية
واجه ��وا قمع ��ا مبختل ��ف الو�سائ ��ل تابعتها (امل ��دى) ،م�شاهد م ��ن مالحقات كثيف ��ا لعنا�ص ��ر ال�شرط ��ة املدجج�ي�ن املنتف�ض ��ة ،فعق ��ب �أي تعر� ��ض تواجه ��ه

توجه لإن�شاء  6جم�سرات يف بغداد
وفتح ل�شوارع مغلقة
بغداد/املدى
�أعلنت مديرية املرور العامة� ،أم�س الثالثاء ،عن توجه
لإن�ش ��اء  6جم�س ��رات يف بغ ��داد ،فيما �أ�ش ��ارت �إىل �أن
رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي �أمر بفتح ال�شوارع
املغلقة ورفع الكتل الكونكريتية.
وقال العميد حممد الزي ��دي مدير �إعالم املرور العامة
يف حدي ��ث للوكال ��ة الر�سمي ��ة وتابعت ��ه (امل ��دى)� ،إن
"املديري ��ة اتخذت خط ��وات جادة لإنه ��اء الزحامات
املروري ��ة ،منه ��ا توزي ��ع الدوري ��ات عل ��ى التقاطعات
وال�ساح ��ات لف ��ك االختناق ��ات املروري ��ة امل�ستمرة يف
بداية الدوام ونهايت ��ه" .و�أ�ضاف الزيدي� ،أن "هنالك
خط ��ة م ��ع امانة بغ ��داد لفت ��ح الط ��رق املغلق ��ة ،حيث
افتت ��ح طريق مواز ل ��وزارة الزراعة يخرج من وزارة
الزراع ��ة" .و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ه ��ذه اخلط ��ط م�ستم ��رة

بالتنفي ��ذ بتوجيه رئي�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي
الذي �أمر بفتح ال�شوارع املغلقة ورفع ال�صبات".
ولف ��ت الزيدي� ،إىل "وج ��ود تن�سيق م ��ع امانة بغداد
ح ��ول املج�سرات ،حيث م ��ن امل�ؤمل ان�ش ��اء من  5اىل
 6جم�س ��رات" .ولفت� ،إىل "منع دخول عجالت احلمل
اىل العا�صم ��ة بعد ال�ساعة  5ع�ص ��را لكي ال ي�ؤثر على
حرك ��ة �سري امل ��رور ،وتت ��م حما�سبة املخالف�ي�ن منهم،
با�ستثن ��اء ال�سيارات التي فيها موافق ��ات من عمليات
بغ ��داد ال�ستمرار امل�شاريع احلكومية التي حتتاج اىل
�أن تدخل قبل الوقت املحدد".
ي�ش ��ار �إىل �أن العدي ��د م ��ن �ش ��وارع العا�صم ��ة كان ��ت
ق ��د �شه ��دت اغالق� � ًا خ�ل�ال ال�سن ��وات املا�ضي ��ة ب�سبب
ع ��دم اال�ستق ��رار الأمن ��ي �أدى �إىل اختن ��اق العا�صمة
باالزدحام ��ات ال�سيم ��ا يف �ساع ��ات ال ��دوام الر�سم ��ي
للدوائر ،ويجري حالي ًا فتحها بنحو تدريجي.

�أكرث من � 1200شهيد وجريح �ضحايا
احلرائق يف العراق من 2003
 بغداد /املدى

�أف�صح ��ت مديرية الدفاع املدين� ،أم� ��س الثالثاء ،عن
اح�صائي ��ة احلرائق الت ��ي مت اخمادها م ��ن قبل فرق
االطف ��اء يف عم ��وم املحافظ ��ات .وذكر اع�ل�ام الدفاع
املدين يف ت�صريحات �صحفية ان "احل�صيلة االولية
لالح�صائي ��ة اخلا�صة بحرائق العام  ٢٠٢١جتاوزت
 ٣٠ال ��ف حري ��ق" .وا�ش ��ار اىل "ت�سجي ��ل �سق ��وط
�ضحاي ��ا من املدنيني ب�ي�ن وفاة وا�صاب ��ات باال�ضافة
اىل ت�سجيل ا�صابات بني افراد فرق الدفاع املدين".
واعل ��ن مدير الدف ��اع املدين اللواء كاظ ��م بوهان يف
ت�صريح ��ات تابعته ��ا (امل ��دى) ع ��ن ح�صيل ��ة �شه ��داء

وجرحى املديرية خالل  18عام ًا.
وقال بوه ��ان� ،إن مديرية الدفاع امل ��دين �أعطت اكرث
م ��ن � 420شهي ��دا واكرث م ��ن  800جريح من ��ذ العام
 2003حت ��ى يومنا هذا ،وان ه ��ذه احل�صيلة رمبا مل
ت�سجل يف جميع انحاء العامل.
واك ��د بوه ��ان� ،أن فرق الدف ��اع امل ��دين تعر�ضت اىل
الكثري م ��ن احلوادث حت ��ى ان احل ��ادث الأخري �أدى
اىل �إ�صاب ��ة منت�سبني اثنني نتيج ��ة لالنهيارات التي
حت�صل جراء احلرائق.
وي�شه ��د الع ��راق ب�ش ��كل يوم ��ي ح ��وادث حرائ ��ق
ت�سته ��دف مرافق عام ��ة �أو �أ�س ��واق �أو من ��ازل يعود
ال�سبب يف �أغلبها �إىل التما�س الكهربائي.

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

Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

فقدان هوية

فقدت من��ي الهوية الص��ادرة من وزارة
الصح��ة  /دائرة صحة كركوك باس��م
(ياسر سعدي عبد الهادي عبد احلسني)
املرقم��ة ( )13163يرجى ممن يعثر عليها
تسليمها الى جهة اإلصدار..
مع التقدير

التظاهرات يف حمافظ ��ة من املحافظات
تنطلق تظاه ��رات احتجاجي ��ة ووقفات
ت�ضامنية يف املحافظات االخرى.
ويف ذات ال�سي ��اق نظم متظاهرو ق�ضاء
�س ��وق ال�شي ��وخ وقفة ت�ضامني ��ة مماثلة
اعرب ��وا فيه ��ا ع ��ن دعمه ��م وت�أييده ��م
"ملطالب متظاهري النجف الداعية لإقالة
املحاف ��ظ ل� ��ؤي اليا�س ��ري" ،م�ستنكرين
يف بي ��ان تاله اح ��د املتظاهري ��ن اعمال
القمع التي يتعر�ض لها املتظاهرين ،من
جانبه ��م ردد متظاه ��رو الب�صرة اهازيج
حتت ��ج عل ��ى م ��ا يتعر� ��ض ل ��ه متظاهرو
النجف من اعمال قمع.
وكان متظاهرو حمافظة ذي قار وحركة
امتداد املنبثقة من حراك ت�شرين اعربوا
ي ��وم االربع ��اء ( 24ت�شري ��ن الث ��اين
 )2021ع ��ن ت�ضامنه ��م م ��ع متظاه ��ري
حمافظة ال�سليمانية.
وت�شهد معظ ��م املدن العراقي ��ة وال�سيما
يف الو�سط واجلنوب تظاهرات مطلبية
وفعالي ��ات احتجاجي ��ة توا�صل ��ت عل ��ى
مدى عام�ي�ن للمطالبة ب�إ�ص�ل�اح العملية
ال�سيا�سي ��ة وحتقيق العدالة االجتماعية
وحت�سني اخلدمات وتوفري فر�ص العمل
للعاطل�ي�ن ومكافحة الف�س ��اد وغريها من
املطالب ال�شعبية.
وقد بلغ اجمايل اع ��داد �شهداء انتفا�ضة
ت�شري ��ن � 800شهيد واكرث م ��ن  25الف
جري ��ح والآالف م ��ن املعتقلني واملغيبني
بح�سب التقديرات غري الر�سمية.

�إحباط تفجري �سيارة بقنبلة حملية و�سط املحافظة

كركوك ت�سجل نحو  200جرمية جنائية العام احلايل
 خا�ص /كركوك
ك�شف م�صدر �أمن ��ي يف كركوك �،أم�س االحد،
�أن االجه ��زة االمنية للمحافظ ��ة �سجلت 171
حال ��ة �سرق ��ة و�سط ��و م ��ع  11جرمي ��ة قت ��ل
واجتار بالب�شر خالل العام احلايل.
ي�أت ��ي ذلك يف وق ��ت ،متكنت الق ��وات الأمنية
م ��ن احب ��اط تفج�ي�ر �سي ��ارة بوا�سط ��ة قنبلة
حملية و�سط املحافظة.
وق ��ال م�صدر �أمن ��ي لـ( امل ��دى)� ،إن "حمافظة
كركوك �سجل ��ت  171حالة �سرق ��ة لل�سيارات
وال�سرق ��ات االعتيادي ��ة موزع ��ة عل ��ى �سب ��ع
حاالت �سرقة لل�سيارات مت الك�شف عن اربعة
منها واعتقال منفذيها واحالتهم للق�ضاء".
و�أ�ضاف امل�ص ��در� ،أن ""ال�سرقات االعتيادية
كانت بواقع � 164سرقة ومت الك�شف عن 152
منها واعتق ��ال منفذيه ��ا واتخ ��اذ االجراءات
القانونية بحقهم".
و�أ�شار� ،إىل �أن "حوادث القتل كانت بواقع 9
جنائية ومت اعتقال وك�ش ��ف القتلة وا�سرعها
كان ��ت قيام �شخ�ص بقتل رج ��ل وزوجته على
الطري ��ق احلويل وهم من اه ��ايل ال�سليمانية
ومت التع ��رف على القات ��ل واعتقاله والك�شف
عن مالب�سات احلادثة ب�أربع �ساعات فقط".
ولف ��ت امل�ص ��در� ،إىل �أن "عملي ��ات ال�سط ��و
امل�سل ��ح كان ��ت بواقع جرميت�ي�ن ومت الك�شف
ع ��ن منفذيها واعتقالهم م ��ع اعتقال �شخ�صني
يقوم ��ان باالجت ��ار بالب�ش ��ر ومت اعتقالهم ��ا
والك�شف عن مالب�سات احلادثة".
وعن حاالت التزوير واخلطف �أكد امل�صدر �أن
"كركوك �سجلت خالل العام احلايل  37حالة
تزوي ��ر ومت الك�ش ��ف ع ��ن  34حال ��ة واعتقال
اال�شخا�ص الذين يقومون بالتزوير" ،منوه َا
�إىل �أن "كرك ��وك مل ت�سج ��ل ح ��االت خط ��ف

خالل العام احلايل وهذا االمر يعود للخطط
االمني ��ة والتن�سي ��ق الع ��ايل ب�ي�ن االجه ��زة
االمنية".
م ��ن جهته ق ��ال اخلب�ي�ر االمن ��ي يو�سف علي
�إىل ( امل ��دى)� ،إن "كرك ��وك �شه ��دت تراجع ��ا
يف اع ��داد اجلرمية وجنحت مديرية مكافحة
االج ��رام يف الك�ش ��ف ع ��ن اجلرائ ��م جميعها
وه ��ذا الع ��ام ل ��و مت ��ت مقارنت ��ه بال�سن ��وات
ال�سابق ��ة يك�ش ��ف ع ��ن تراج ��ع م�ستوي ��ات
اجلرمي ��ة والقتل بن�سبة ت�صل اىل  90باملائة
منها".

و�أكد �أن "االو�ضاع االمنية يف كركوك مميزة معلوم ��ات ب�ش� ��أن العث ��ور على رمان ��ة يدوية
وما ي�سجل من خروق ��ات امنية يف غالبيتها ،هجومي ��ة" .وتاب ��ع امل�ص ��در� ،أن "الرمان ��ة
تقع يف املناطق ذات االنت�شار االمني امل�شرتك ملفوف ��ة ب�شري ��ط ال�ص ��ق مو�ضوع ��ة داخ ��ل
بني الق ��وات االمني ��ة العراقي ��ة والبي�شمركة (بط ��ل بيب�سي) فيها م ��ادة البنزين يف منطقة
مث ��ل ناحية �سركالن واط ��راف ق�ضاء الدب�س حي النداء و�سط املحافظة ومو�ضوعة حتت
�شمال كركوك ويف اطراف ق�ضاء داقوق".
عجلة نوع �سوناتا �سوداء اللون قرب ثانوية
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "تراج ��ع م�ستويات اجلرمية الفرات للبنني".
يعت�ب�ر م�ؤ�ش ��را مهما وينعك�س عل ��ى الن�شاط ون ��وه� ،إىل �أن "ق ��وة م ��ن ال�شرط ��ة وخب�ي�ر
االقت�صادي واملجتمعي يف املحافظة".
املتفج ��رات طوق ��ت موقع احلادث ��ة ومتكنت
�إىل ذلك ذكر م�صدر يف كركوك يف حديث �إىل من معاجلته ��ا بوا�سطة التفج�ي�ر وبدون اية
(امل ��دى)� ،أن "قوة من ال�شرط ��ة املحلية تلقت ا�ضرار ب�شرية او مادية".

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي النزاهة تعلن عن تنفيذ �سل�سلة من عمليات
ال�ضبط يف الب�صرة
اجلامعة العراقية
 بغداد /املدى

تنويه

تعل��ن رئاس��ة اجلامعة العراقي��ة عن الغاء
املزاي��دة العلني��ة اخلاص��ة بإيجار كش��ك
املرطبات التابع لرئاسة اجلامعة.
(لذا اقتضى التنويه بإلغاء املزايدة أعاله)
رئا�سة اجلامعة

قال ��ت هيئ ��ة النزاه ��ة �إنها متكن ��ت من �ضب ��ط حالتي
ابت ��زاز ودف ��ع ر�ش ��وة ،لق ��اء ع ��دم تطبي ��ق التعليمات
�ات دون وثيق ��ة
والقوان�ي�ن ،الفت ��ة �إىل �ضب ��ط حاوي � ٍ
مطابق ��ة يف ميناء �أم ق�صر ،و�أدوية منتهية ال�صالحية
يف حمافظة الب�صرة.
وذك ��رت الهيئة يف بي ��ان تلقته (امل ��دى)� ،أن "مالكات
مديرية حتقيق الب�صرة متكنت من �ضبط رئي�س جلنة
اخلدم ��ات ورف ��ع التج ��اوزات يف قائممقام َّي ��ة ق�ضاء
الزب�ي�ر متلب�س ًا بت�سل ��م الر�شوة باجل ��رم امل�شهود من
�أحد املواطنني مقابل عدم �إزالة التجاوزات".
وا�ض ��اف البيان� ،أن "عملي ��ة ال�ضبط متت بعد مُتابعة
املتهم من قبل م�ل�اكات مديرية التحقيق ون�صب كمني
له يف �أحد املطاعم يف املدينة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل "�ضبط متهم من�س ��وب �إىل مديرية مرور
املُحافظ ��ة متلب�س ًا بت�سل ��م الر�شوة من �أحد املواطنني؛
لق ��اء ع ��دم �إي�صال �سيارت ��ه �إىل ق�سم حج ��ز ال�سيارات
التابع ملديرية مُرور الب�صرة".
ولف ��ت البي ��ان� ،إىل "تنفي ��ذ عملي ��ة ثالث ��ة يف مديرية
كم ��رك مين ��اء �أم ق�ص ��ر ال�شم ��ايل �أ�سف ��رت ع ��ن �ضبط

معامل ��ة كمركية خا�صة ب�إحدى ال�شركات ،بعد الك�شف
عن وجود خمالفات فيها".
و�أو�ضح� ،أن "تلك املخالفات متثلت بقيام موظفني يف
كمرك �أم ق�صر ب�إطالق ( )39حاوية حتتوي على مواد
خمتلف ��ة بدون وج ��ود وثيق ��ة مطابقة امل ��واد ،والذي
يع ��د خمالف ًا للتعليم ��ات الكمركية وينت ��ج عنه تهريب
و�إدخال مواد غري م�صرح بها".
ِّ
ُ
َ
و�أ�شارت �إىل �أن "العملية الأخرية نفذت يف مُ�ست�شفى
املوان ��ئ واملراكز ال�صح َّيـة يف مركز حمافظة الب�صرة
و�أق�ضي ��ة الزب�ي�ر واملدينة والقرن ��ةَّ ،
مت خاللها �ضبط
(� )1,114شــريط دواء منتـهي ال�صالحية مت التـالعب
يف تاريخ انتهاء �صالحيتهـا".
وتابع ��ت� ،أن "ذل ��ك مت ع�ب�ر و�ض ��ع (ليب ��ل) ي�شري �إىل
�أنَ تاري ��خ انتهاء �صالحية �أ�شرط ��ة الفح�ص هو �شهر
ري تاريخ انتهاء ال�صالح َّية
مت ��وز  ،2022يف حني يُ�ش ُ
احلقيقي املُثبت على الأ�شرطة �إىل �أيلول ."2021
ّ
وم�ضى البيان� ،إىل "تنظيم حما�ضر �ضبط بالعمليات،
التي نفذت مبوجب مذكرات �ضبط ق�ضائية ،وعر�ضها
رفق ��ة املتهم�ي�ن عل ��ى قا�ض ��ي حمكم ��ة حتقي ��ق ق�ضايا
النزاه ��ة يف الب�ص ��رة ،ال ��ذي ق ��رر توقيفه ��م على ذمة
التحقيق".
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ان�ضباط الكرة يئد �أزمة حريري بخم�س عقوبات

أضواء كاشفة
 طالل العامري

درجال يطالب بالتكاتف ونبذ اخلالفات  ..و�أربيل يطعن
بالقرار وال يخ�ضع للتهديدات!
 متابعة � /إياد ال�صاحلي
و�أد احت ��اد ك ��رة الق ��دم �أزم ��ة ال�شغ ��ب الت ��ي
�شهده ��ا ملع ��ب فران�س ��و حري ��ري يف مدينة
�أربي ��ل ب�إقليم كرد�ستان ،ي ��وم ال�سبت الرابع
م ��ن كانون الأول اجل ��اري ،بخم�س عقوبات
ان�ضباطي ��ة �شمل ��ت الفريق�ي�ن ،عل ��ى خلفي ��ة
مب ��اراة �صاح ��ب الأر� ��ض و�ضيف ��ه ال�شرطة
�ضم ��ن ال ��دور  16لبطول ��ة ك�أ� ��س الع ��راق
 2022-2021والت ��ي ف ��از فيه ��ا الأول
بال ��ركالت الرتجيحي ��ة ( )3-4عق ��ب �أنتهاء
الوقت الأ�صلي بالتعادل ال�سلبي.
وكان ��ت جلنة االن�ضباط يف احتاد كرة القدم
ق ��د عق ��دت اجتماع� � ًا ملناق�شة الأح ��داث التي
رافق ��ت مباراة �أربيل وال�شرطة �ضمن بطولة
ك�أ�س الع ��راق ،و�أ�صدرت بيان� � ًا �أطلعت عليه
(امل ��دى) ا�سته ّلت ��ه مب�شاهدة �أع�ض ��اء اللجنة
الت�صوي ��ر املتلفز للمب ��اراة ،وم ��ا رافقها من
�أعمال �شغب ومناق�شة تقرير م�شرف املباراة
كاروان حمم ��د حمم ��د ف ��رج ال ��ذي ا�س ُتدعي
لال�ستماع القواله وتدوين �إفادته.
و�أ�ض ��اف البي ��ان "مت االطالع عل ��ى حيثيّات
ما ح�صل من جت ��اوز مُتبادل من قبل جمهور
الفريقني ،وكذلك االطالع على ت�صوير مقطع
فيدي ��و للم�شجّ ��ع حي ��در ن ��ادر ال�ساعدي من
جمه ��ور ال�شرط ��ة ،وما ظه ��ر يف الفيديو من
تهديد ووعيد يُحا�سب عليه القانون".
وذكر "تق� � ّرر حرمان نادي �أربي ��ل من اللعب
على �أر�ض ��ه خم�س مباريات من دون جمهور
وم ��ن �ضمنه ��ا مبارات ��ه املقبل ��ة يف بطول ��ة
الك�أ� ��س ا�ستن ��اد ًا للم ��ادة ( )67ان�ضب ��اط
وبدالل ��ة امل ��ادة ( )5ب /ان�ضب ��اط" .وتاب ��ع
البي ��ان "توجي ��ه لفت نظ ��ر اىل ن ��ادي �أربيل
ب�ض ��رورة توف�ي�ر �ش ��روط الأم ��ن وال�سالمة
داخل امللعب ا�ستناد ًا للمادة ( )8ان�ضباط".
وبخ�صو� ��ص م ��ا حت� �دّث ب ��ه م�شجّ ��ع ن ��ادي
ال�شرطة حيدر ن ��ادر ال�ساعدي ق ّررت اللجنة
"حرمان ��ه من دخول املالعب ملدة مو�سمني،
وذلك لتحري�ضه على افتعال امل�شاجرات وفق ًا
للمادة ( )1 / 54ان�ضباط وبداللة املادة (77
 )2 /ان�ضباط".
و�أك ��دت اللجن ��ة "معاقب ��ة ن ��ادي ال�شرط ��ة
بغرام ��ة مالي ��ة مقداره ��ا ملي ��ون دين ��ار عن
الأ�ض ��رار الت ��ي �أحدثها جمه ��وره يف ملعب
فران�سو حري ��ري ا�ستناد ًا للمادة ()2 / 135
ان�ضباط ،وبداللة املادة ( )14ان�ضباط.
و�أخري ًا ق ّررت اللجنة "�إيقاف م�شرف املباراة

التفاف حول قانون املُنح!

يف كل �أرج ��اء امللع ��ب خ�ل�ال بطول ��ة غ ��رب
�آ�سي ��ا الثانية لل�شباب التي ا�ستم ّرت �أ�سبوع ًا
يف �أربي ��ل وه ��ذا يد ّل عل ��ى ِ�صدقن ��ا وحُ �سن
نوايانا".

كاروان حمم ��د حممد فرج من الإ�شراف على
املباري ��ات ملدة ثالث ��ة �أدوار ابتدا ًء من الدور
الثالث ع�شر ا�ستناد ًا للمادة ( )3ان�ضباط".
موقف �أربيل
ور ّد ًا عل ��ى ما جاء يف ق ��رار جلنة االن�ضباط
الحت ��اد كرة القدم م ��ن عقوبات ب�ش� ��أن �أزمة
ال�شغ ��ب يف ملعبها� ،أكد رئي� ��س نادي �أربيل
ولي ��د ع ��ارب �أن �إدارة الن ��ادي �ستطع ��ن
بالعقوبات وهي حترتم العلم العراقي كونه
عل ��م كل العراقي�ي�ن وال تر�ض ��ى بالإ�ساءة له

باعتباره ميثل العراق".
وق ��ال "العل ��م العراق ��ي موج ��ود عل ��ى كل
الدوائ ��ر احلكومي ��ة يف �أربي ��ل وهن ��اك علم
كبري بطول مرت و� 90سنتيمرت يف مقر �إدارة
النادي ويف غرفتي اعتزاز ًا بعلم اجلميع".
و�أ�ضاف عارب "ق ّل ��ة من ال�شباب من جمهور
نادي �أربيل قام ��وا بت�ص ّرف مرفو�ض ،وهذا
ال يعن ��ي �أنن ��ا نر�ض ��ى مبا فعل ��وه ،علم� � ًا �أن
مث ��ل ه ��ذه الأمور حتدث يف مالع ��ب العراق
والع ��امل" .ولف ��ت اىل �أن "�إدارة نادي �أربيل
ال ت�سع ��ى �إىل تط ��وّ ر الأمور وت�أخ ��ذ مدّيات

�أو�سع ،وهنا �أدعو بع�ض و�سائل الإعالم اىل
تهدئ ��ة الو�ضع وعدم ت�أجيج ��ه ،ويف الوقت
نف�سه ن ��رى �أن معاقبة ن ��ادي �أربيل بخو�ض
خم� ��س مباري ��ات خ ��ارج �أر�ض ��ه عقوب ��ة ال
ي�ستحقها" .وك�ش ��ف عارب عن "لقاء الإدارة
بنائ ��ب رئي�س نادي ال�شرط ��ة غالب الزاملي
وتف ّه ��م م ��ا ج ��رى ،و�أن االدارة غ�ي�ر را�ضية
ملا حدث ،وحاولت ال�سيط ��رة على اجلمهور
الوا�س ��ع وجنحت بذلك لوال بع�ض اجلمهور
القلي ��ل الذي قام ب�أمور ال نر�ضاها واعتذرنا
لإدارة ال�شرطة و�أنتهى الأمر بطريقة ودّية".
وب�ّي�نّ �أن "معاقبتنا بخو�ض خم�س مباريات
خارج �أر�ضنا ت�ؤ ّثر علينا مادّي ًا �إذ تك ّلفنا (35
  )50ملي ��ون دينار بينما النادي مي ّر ب�أزمةمالي ��ة �صعب ��ة ،وكان با�ستطاعة احتاد الكرة
احت ��واء املو�ض ��وع ال�سيم ��ا و�أن الإدارة ال
ذنب لها مبا حدث ،ب ��ل العك�س كانت حتاول
اخلروج من هذه احلالة املرفو�ضة ب�سالم".
ون ��وّ ه ع ��ارب �إىل �أن "فري ��ق ن ��ادي �أربي ��ل
�سيلعب يف بغداد وكل املحافظات العراقية،
وال يخ�ض ��ع لتهدي ��دات ت�صري ��ح ا�شخا� ��ص
من اجلمه ��ور ،فنحن عراقي ��ون ،ولنا ّ
احلق
بالتجوّ ل يف جميع حمافظات العراق".
وختم حديثه ب�أن "عل ��م العراق كان منت�شر ًا

اجتماع درجال
م ��ن جهت ��ه ،ويف خط ��وة الفتة من ��ه� ،أجتمع
عدن ��ان درج ��ال وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ض ��ة
رئي�س احت ��اد كرة القدم م ��ع ر�ؤ�ساء روابط
م�شجّ ع ��ي الأندي ��ة اجلماهريي ��ة بح�ض ��ور
ع�ضو االحتاد �أحمد املو�سوي والأمني العام
حممد فرحان.
وق ��ال درج ��ال �أن "اجلمه ��ور يع ��د املُرتك ��ز
الأ�سا�س ��ي لنج ��اح املباري ��ات ،ويزي ��د م ��ن
حالوتها و�ش� �دّة املناف�سة ،ومن دون ح�ضور
اجلمهور لن يكون هناك طعم للمباريات ،كما
�أنه �صاحب الف�ض ��ل على النجاحات ال�سابقة
لكرتنا بدعمه املتوا�صل لالعبني واملنتخبات
الوطنية".
و�أ�ض ��اف :علين ��ا نب ��ذ اخلالف ��ات ،والب ��دء
ب�صفحة جدي ��دة عنوانها التع ��اون والإيثار
والتكات ��ف لعك� ��س ال�سمع ��ة الط ّيب ��ة ع ��ن
جمهورن ��ا الكرمي قاري� � ًا وعربي� � ًا ،و�سيكون
هن ��اك اجتماع م ��ع ر�ؤ�ساء رواب ��ط م�شجّ عي
الأندي ��ة يف املحافظات خالل الأ�سبوع املقبل
لرتتي ��ب الأوراق م ��ن جدي ��د بطريقة ت�ضمن
ان�سيابية املباريات".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "هدفن ��ا الأ�سم ��ى ،وغايتن ��ا
الأوىل تتج�سّ ��د يف رفع احلظ � ِ�ر الدويل عن
مالعبن ��ا كافة م ��ن دون ا�ستثن ��اء ،فاجلمهور
م ��ن العوام ��ل الرئي�سي ��ة يف ط � ّ�ي �صفح ��ة
ا�ستم ��رار احلظ ��ر بتواج ��ده الفاع ��ل يف
املد ّرج ��ات ،ونتط ّل ��ع �إىل �إنه ��اء تل ��ك املرحلة
وعودة ت�ضييف مالعبنا املباريات الدوليّة".
وب�ّي�نّ �أن "هناك حم ��اوالت لزعزع ��ة النظام
واع ومحُ ّنك،
يف املد ّرج ��ات ،ولكن جمهورنا ٍ
ويع ��رف كيف يكب ��ح جماح تل ��ك املحاوالت،
ويق�ض ��ي عليه ��ا نهائ ّي� � ًا ،لأننا نري ��د مالعبنا
خالية من حاالت ال�شغب".
واختت ��م درج ��ال حديث ��ه "�سع ��دتُ كث�ي�ر ًا
ب�إ�شادة االحتاد ال ��دويل لنجاح بطولة غرب
�آ�سيا الثانية لل�شباب ،وعبارات الإعجاب من
احتاد غ ��رب �آ�سيا ،وتلك ج ��اءت من ح�ضور
اجلمه ��ور املم ّي ��ز وت�شجيع ��ه احل�ضاري يف
املباري ��ات ،ونري ُد تكملة امل�ش ��وار للح�صول
على ق ��رار رفع احلظ � ِ�ر الدويل ع ��ن مالعبنا
كا ّفة".

�أغويرو يُنهي م�سريته يف م�ؤمتر �صحفي
 متابعة  /املدى
خ�ل�ال لق ��اء فري ��ق بر�شلونة �أم ��ام فريق
ديبورتيف ��و �أالفي�س ،بع ��د �إ�صابة قلبية،
ح�س ��م الأرجنتين ��ي �سريجي ��و �أغويرو ،وعدم انتظام يف �ضربات القلب ،و�ضعت
جنم فريق بر�شلون ��ة الإ�سباين ،م�صريه حياته على املح � ّ�ك .و�أعلن بر�شلونة عرب
النهائ ��ي مع ك ��رة الق ��دم بع ��د �أن تع ّر�ض ح�ساب ��ه الر�سم ��ي عل ��ى موق ��ع توي�ت�ر،
لإ�صاب ��ة خط�ي�رة ،ق ّربت ��ه م ��ن االعت ��زال �أن �أغوي ��رو �سيج ��ري م�ؤمت ��ر ًا �صحفي� � ًا
ب�سبب �صعوبة التعايف منها.
بالن ��ادي ،وم ��ن املتوق ��ع �أن يُعل ��ن خالله
و�سق ��ط �أغوي ��رو قب ��ل �أ�سابي ��ع يف عن اعتزاله لكرة القدم .و�سيح�ضر العبو

الفري ��ق بالإ�ضاف ��ة �إىل خ ��وان البورت ��ا
رئي� ��س الن ��ادي ،ه ��ذا امل�ؤمت ��ر الوداعي
للنجم الأرجنتيني الذي مل يحظ بالوقت
ال ��كايف للم�شاركة م ��ع بر�شلونة .وبرغم
نف ��ي �أغويرو �سابق� � ًا لأنب ��اء اعتزاله� ،إال
�أن الأم ��ر �أ�صب ��ح م�ؤثر ًا عل ��ى حياته ،وال
ميك ��ن �أن يُخاطر مبوا�صل ��ة اللعب حتت
هذه الظروف.

املبارزون العرب ي�شيدون بنجاح
بطولة ال�سليمانية

 بغداد  /املدى
�أُختتم ��ت م�س ��اء �أم�س الثالث ��اء بطولة ك�أ� ��س العراق
لدول غرب �آ�سيا باملبارزة ،والتي �أقيمت بالتزامن مع
بطولة العرب يف مدين ��ة ال�سليمانية ب�إقليم كرد�ستان
و�س ��ط �إ�شادات وا�سع ��ة بنجاحها من قب ��ل املنتخبات
العربي ��ة امل�شارك ��ة .ونق ��ل املكت ��ب الإعالم ��ي للجن ��ة
الأوملبي ��ة الوطنية ت�أكي ��د رئي�س احتاد املب ��ارزة زياد
ح�س ��ن ب�أن البطول ��ة التي �أقيمت لأوّ ل م� � ّرة ملنتخبات
املتق ّدم�ي�ن� ،شهدت مناف�سات عالية مل تكن �ضمن دائرة
التو ّقع ��ات ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن جمي ��ع املنتخبات حر�صت
على اخلروج بنتائج مُر�ضي ��ة ُت�سجّ ل �إنت�صاراتها يف
�أول ن�سخة من بطولة غرب �آ�سيا لفئة املتقدّمني.
ويف خت ��ام البطول ��ة حقق منتخ ��ب الع ��راق امليدالية
الذهبي ��ة يف مناف�س ��ة الفرقي املختل ��ط (ثالثة العبني
من كل منتخ ��ب يبارزون مناف�سيهم ،كل واحد ب�سالح
معينّ  ،ال�شي�ش وال�سيف العربي و�سيف املبارزة) فيما

ن ��ال منتخ ��ب الكوي ��ت امليدالي ��ة الف�ضي ��ة يف مناف�سة
الفرق ��ي املختل ��ط وح ّق ��ق منتخ ��ب �سوري ��ا امليدالي ��ة
الربونزي ��ة فيها .و�أ�شاد ح�سن ب ��دور اللجان العاملة
يف �إجناح البطولة و�إخراجها ب�أجمل �صورة ،ال�سيما
اللجان الفنيّة والتحكيميّة والإعالميّة ،وكذلك مالكات
اللجنة الأوملبي ��ة يف الت�شريفات وت�أمني �سيارات نقل
الوفود والالعبني واحل� � ّكام .والقت البطولة �إ�شادات
عربي ��ة وا�سع ��ة م ��ن جمي ��ع ال ��دول العربي ��ة ال�شقيقة
امل�شاركة وعددها ثمانية منتخبات ،م ّثلت دول �سوريا
ولبنان واليمن والإم ��ارات العربية املتحدة والكويت
وفل�سط�ي�ن والأردن� ،إ�ضاف ��ة ملنتخ ��ب الع ��راق ،البل ��د
املنظ ��م للبطولة .جتدر اال�ش ��ارة اىل �أن حفل التتويج
�شه ��د تكرمي� � ًا جلمي ��ع امل�ساهم�ي�ن بتنظي ��م البطولة،
ف�ض ًال عن تقدمي هداي ��ا تذكارية لأ�سرة �إحتاد املبارزة
ومالكات اللجن ��ة الأوملبية الذي ��ن �ساهموا ب�إجناحها
وجميع الزم�ل�اء ال�صحفيني والإعالميني الذين قاموا
بتغطية احلدث الريا�ضي العربي.

�رواد والأبطال م ��ن الريا�ضيني
ح�ي�ن �ساهمنا بظه ��ور قان ��ون ال � ّ
توقعن ��ا �صادق�ي�ن �أن ت�ض ��اف �إليه ��م �شريح ��ة مه ّم ��ة �ساهم ��ت
بالإجن ��ازات املتح ّقق ��ة للبل ��د ونق�ص ��د ال�صحفي�ي�ن والإعالمي�ي�ن
ممن ال ي�ستطيع �أي جاهلٍ �أن يتغافل عنهم ،فكيف بالعقالء
ّ
الرواد ّ
والرا�شدين من �أويل الأمر؟
ال نعلم ما ينتظ ��رون كي ين�صفوا �شريحة لي�ست بذات احلجم �أو
الرواد وهُ م
الع ��دد الذي ُيخ�شى من ��ه للت�أثري على امل�ستح ّقني م ��ن ّ
الأهم �إ�ضافة للأبطال �صغارهم وكبارهم ك�أ�شبال ونا�شئة و�ش ّبان
ومتق ّدم�ي�ن لعديد االحتادات الت ��ي تت�سابق فيما بينها ل�ض ّم �أعداد
كبرية من ريا�ضييها واملوال�ي�ن لها حتت خمتلف الت�سميات حتى
الرواد والأبطال ال ��ذي مت ت�شريعه ال ُيلبى الغاية
�أ�ضح ��ى قانون ّ
الرواد الذين اعتقدنا �أنهم �سيت ّم
التي وُ ِجد من �أجلها وهم �شريحة ّ
ان�صافه ��م ليعي�شوا يف بحبوبة حكومية �أواخر �أعمارهم وهذا ال
ي�صح وال يكون!
ّ
ما دفعن ��ا لكتابة هذا املو�ضوع ،ما �شاهدناه يح�صل بالزيادة غري
املعقول ��ة واملقبول ��ة التي ح�صل ��ت يف عدد الأبطال بع ��د انح�سار
ال�شريح ��ة الأه ��م التي قيل ب�أنه ��ا مل تعد ت�ستطي ��ع ا�ستيعاب �أحد
ممن جتاوزوا �س ��نّ اخلم�سني �سنة ،والدلي ��ل جتاهل ال�صحفيني
ّ
عمد ًا ،مع �أنهم ُ�شركاء الريا�ضة مثلما يتحدّث عديد م�س�ؤوليها يف
�أثن ��اء مقابالتهم ال�صحف ّية �أو عرب التلفاز ،لك ��ن �أ ّي ًا منهم مل يدعم
حق ��وق ال�صحفيني الريا�ضيني امل�شروعة منذ �صدور القانون عام
 2013حتى يومنا هذا!
الرواد
ح�صتها م ��ن منحة ّ
والغري ��ب تته ّي�أ جمموع ��ة كبرية لتنال ّ
والأبطال التي هي من الأ�سا�س حتتاج �إىل ت�صفية وتنقية ب�سبب
م ��ن ّ
مت زرعهم ب�ي�ن ال�سطور ليح�ص ��دوا مكا�س ��ب ال ي�ستحقونها
�شهري� � ًا م ��ع بع�ض املي ��زات بالرغ ��م م ��ن ق ّلته ��ا ،ومت الت�أكيد على
ه ��ذه املعلومة يف و�سائل �إعالمية كث�ي�رة وعلى ل�سان �شخ�صيات
ُّ
ي�ستحق
منتمي ��ة لالحت ��ادات الريا�ضي ��ة وج ��دت �أن بينها م ��ن ال
رقي �ألعابهم!
م�ساواتهم مع ّ
رواد �أفنوا حياتهم من �أجل ّ
مل نفاج� ��أ حني طالعنا ح�صد �أحد وفود العراق ملا قيل عنها بطولة
امللونة
�آ�سيوي ��ة ع ��ن فعّالي ��ة فرد ّية وبعدد مه ��ول من امليدالي ��ات ّ
حت ��ى �شعرنا لوهل ��ة وبعد ر�ؤية تهويل الإجناز ب� ��أنّ العراق بات
(�س ّي ��د الكون) لكل ما ل ��ه �ش�أن بتنمية الع�ض�ل�ات! يف ذات الوقت
تنامت م�شاركات الع ��راق يف البطوالت الإقليمية مثل غرب �آ�سيا
وغريه ��ا الدولي ��ة للفعّالي ��ات الأوملبي ��ة َوغ�ي�ر الأوملبي ��ة ،ولأنها
بطوالت لل�صفوف الثالثة وهم الأغلب الأع ّم الذين ي�شاركون فيها
ب�إ�ستثن ��اء العراق طبع ًا الذي يج ّند لها �صفوته املختارة لتتناف�س
عل ��ى املراك ��ز الثالثة الأوىل ،يف �أحيان تغ ��ادر ُ
بخفي حنني برغم
ُ�ضع ��ف من يتناف�سون معنا من الذين ي�شاركون بهدف بناء فرقهم
�أو �إعداد �أجيال جديدة.
ندع ��و املعني�ي�ن باملو�ض ��وع �إىل فت ��ح مل ّف ��ات و�سج�ل� ّات منح ��ة
�رواد التي ما عادت حتتمل ال ��زج ب�أ�سماء جديدة من
الأبطال وال � ّ
ال�صغار وال�شباب و ُمدّعي االجنازات الذين َوجدوا من ُي�سهّل لهم
الأم ��ور طاملا هناك كت ��اب خمتوم من هذا االحت ��اد �أو غريه ي�ؤ ّيد
اال�ستحقاق غ�ي�ر امل�ستحق �شرع ًا وعُرف ًا وقانون� � ًا نتيجة عمليات
االلتفاف حول القانون ذاته الذي ال ن�ستغرب يوم ًا �أن ُيطالب هو
الآخر مب�ستح ّقات كالتي �شمل بها من ال ي�ستحقها وهُ م ُكرث!
�إن َمن � ْ�ح ال�صحف ��ي الريا�ض ��ي حقوق ��ه املت� ّأخ ��رة ُيع ��د م�س�ؤولية
قانوني ��ة ينبغ ��ي ُمراعاتها وعدم قب ��ول ال�سكوت عنه ��ا ،فالأمر ال
يتع ّلق مب�س�ألة مادي ��ة بقدر ا�ستحقاق ُنخبة قدّمت الكثري لريا�ضة
الع ��راق عرب �سن�ي�ن طويلة ،ودعم ��ت الأبطال ،و�سان ��دت الأندية
واالحتادات وامل� ّؤ�س�سات القياد ّية ح�سب اال�ستحقاق عندما تنجز
ووجهت انتق ��ادات تقومي �أعماله ��ا للم�صلحة العامة،
واجباته ��اّ ،
و�آن الأوان �أن ُت�شمل مبواد القانون.
ع ّدل ��وا القان ��ون املذك ��ور �أو عل ��ى الأق ��ل ّ
عطل ��وا الفق ��رات الت ��ي
ت�ستنزف ��ه وهي م ��ن جعل ��ت ال�صغار والأح ��داث يتقاع ��دون قبل
�أوانهم من حيث الراتب �أو تر ّقب و�صولهم �إىل �سنّ اخلم�سني لأن
القان ��ون �شملهم مبف ��ردة �أبطال ..فخذوا �أبط ��ا ًال و�أ�صرفوا ُمنح ًا
(طاملا خالكم ط ّيب)!
ما دفعنا لكتابة هذا المو�ضوع،
ما �شاهدناه يح�صل بالزيادة غير
المعقولة والمقبولة التي ح�صلت في
عدد الأبطال بعد انح�سار ال�شريحة
الأهم التي قيل ب�أنها لم تعد ت�ستطيع
ممن تجاوزوا ّ
�سن
ا�ستيعاب �أحد ّ
الخم�سين �سنة

اجل���ب���وري :ال��ك��ف��اءة ال��وط��ن��ي��ة تنقذ الأ����س���ود م��ن حمنتهم
 بغداد  /املدى
طالب الرائد ال�صحفي الريا�ضي عدنان
اجلب ��وري ،احت ��اد ك ��رة الق ��دم بع ��دم
تهمي�ش الكفاءة الوطنية ممّن ي�ستطيع
�إنق ��اذ �أ�س ��ود الرافدي ��ن م ��ن حمنته ��م،
عقب خروجهم املري ��ر من بطولة ك�أ�س
العرب العا�ش ��رة اجلارية يف العا�صمة
القطرية الدوحة.
و�أ�ض ��اف اجلب ��وري يف ات�ص ��ال م ��ع
(امل ��دى) م ��ن مق ��ر �إقامت ��ه يف مدين ��ة
�أتالنت ��ا الأمريكي ��ة ":ال ميك ��ن ت� ّأخ ��ر
ح�س ��م م�ص�ي�ر املنتخ ��ب الوطن ��ي م ��ع
زيليك ��و برتوفيت� ��ش ال ��ذي مل يق� �دّم
م ��ا ي�ؤ ّك ��د ا�ستحقاق ��ه لقي ��ادة منتخبنا
الوطن ��ي ،واملدّة املتبقي ��ة قبل مباراتنا
م ��ع منتخ ��ب �إي ��ران ي ��وم  27كان ��ون
الثاين  2022يف ملعب �آزادي ،وحت ّتم

عل ��ى االحت ��اد التعجي ��ل ب�إنه ��اء و�ضع
املنتخب املُرتبك".
و�أو�ض ��ح ":لدين ��ا م ��ن الكف ��اءات
التدريبي ��ة الوطني ��ة العدي ��دة الت ��ي
ُنراه ��ن عل ��ى حر�صه ��ا وجتاربه ��ا

الناجح ��ة م ��ع الأندي ��ة �أو املنتخب ��ات
يف �إجن ��اح مه ّم ��ة املنتخ ��ب بانت ��زاع
بطاق ��ة املُلح ��ق املونديالي ��ة ال�صعب ��ة،
و�أختي ��ار العبني قادرين على ا�ستعادة
�سُ مع ��ة الك ��رة العراقية الت ��ي تع ّر�ضت

لالنتق ��ادات القا�سي ��ة يف بطول ��ة ك�أ�س
العرب".
وبينّ ّ �":أن ما قدّمه املد ّرب القدير عدنان
حمد مع املنتخ ��ب الأردين ال�شقيق يف
جمموعت ��ه الثالثة الت ��ي �ضمّت املغرب
وال�سعودي ��ة وفل�سط�ي�ن وت� ّأهل ��ه �إىل
الدور ُربع النهائ ��ي مبواجهة املنتخب
امل�ص ��ري الق ��ويّ  ،وخروج ��ه ب� ��أداء
مُ�ش� � ّرف ن ��ال �أعج ��اب جمي ��ع محُ ّلل ��ي
البطول ��ة ،ه ��و فخر لكرتن ��ا التي تفتقد
خدمات ��ه من ��ذ ابتع ��اده بُعي ��د خ ��روج
منتخبن ��ا م ��ن ت�صفي ��ات ك�أ� ��س الع ��امل
 ."2010ولفت اجلب ��وري �إىل ":متيّز
التنظيم القطري لبطول ��ة ك�أ�س العرب
كـ "بروفة" مُبه ��رة للحدث الأبرز الذي
ينتظ ��ر ال�ش ��رق الأو�س ��ط ب�إقام ��ة �أوّ ل
ن�سخة من مناف�سات ك�أ�س العامل 2022
ويُد ّل ��ل على حُ �سن اال�ستعدادات الفنيّة

والإدار ّي ��ة واللوج�ست ّي ��ة بالتن�سي ��ق
م ��ع االحت ��اد ال ��دويل للعبة ال ��ذي عبرّ
يف غ�ي�ر منا�سب ��ة عن فخ ��ره بتحدّيات
قطر ال�شقيق ��ة على �صعيد بناء املالعب
وت�أمني اخلدم ��ات املُ�ساندة لها ب�إمتياز
ق� � ّل نظ�ي�ره يف بط ��والت املوندي ��ال
ال�سابقة".
وخت ��م اجلب ��وري ت�صريح ��ه �":أمت ّنى
�أن يجتم ��ع احتاد كرة الق ��دم يف �أقرب
وق ��ت لرتمي ��م ج�س ��ر الثقة بين ��ه وبني
الإع�ل�ام واجلمه ��ور مل�صلحة الطرفني،
وعلى م�ش ��رف املنتخب يون�س حممود
اال�ستم ��اع جلمي ��ع االنتق ��ادات الب ّناءة
واملقرتح ��ات املُخل�ص ��ة الت ��ي ته ��دف
�إىل تطوي ��ر املنتخب ،وتف ��ادي �أخطاء
البطول ��ة العربي ��ة ،واختي ��ار �أف�ض ��ل
الالعب�ي�ن م ��ن دون �أي حت�سّ � ��س �أو
تذمّر".

نا�شئة اليمن على خطى الليوث �أبطا ًال لغرب �آ�سيا
 متابعة  /املدى
�أنت ��زع منتخ ��ب نا�شئ ��ة اليم ��ن بك ��رة الق ��دم ،ك�أ�س
بطول ��ة غ ��رب �آ�سي ��ا الثامن ��ة الت ��ي �ضيّفته ��ا مدينة
الدم ��ام ال�سعودية �إث ��ر فوزهم يف املب ��اراة النهائيّة
�أم� ��س الأول الإثنني على ا�صحاب الأر�ض بالركالت
الرتجيحي ��ة ( )3-4عق ��ب �أنتهاء املب ��اراة بالتعادل
الإيجابي (.)1-1
وتعد بطولة النا�شئني لغرب �آ�سيا هي ثاين م�سابقة
يُ�س ��دل عليها ال�ست ��ار بعد بطولة �شب ��اب غرب �آ�سيا
الت ��ي احتف ��ت العا�صمة بغ ��داد يوم الأربع ��اء الأول
م ��ن كانون الأول  2021بتتوي ��ج منتخبنا ال�شبابي

(لي ��وث الرافدي ��ن) بلقبه ��ا بع ��د فوزه عل ��ى منتخب
لبن ��ان بال ��ركالت الرتجيحي ��ة �أي�ض� � ًا ( )2-3حي ��ث
�أنتهت املواجهة بالتع ��ادل ال�سلبي .ولفت اليمنيون
ال�صغار بعرو�ضه ��م الكروية الكبرية �أنظار مراقبي
بطول ��ة غرب �آ�سي ��ا منذ ت�صدّره ��م املجموعة الثالثة
بع ��د فوزه ��م عل ��ى الأردن ( )1-3والبحرين ()0-5
ث ��م �أق�صوا �سوريا من الدور ن�ص ��ف النهائي ()1-2
وواجهوا ال�سعودية بطموح العودة بك�أ�س البطولة
�إىل بالدهم وهو ما حقق ��وه بجدارة .ويفتقر �سج ّل
م�ش ��اركات الك ��رة اليمنية يف بط ��والت ك�أ�س العامل
و�آ�سي ��ا واخللي ��ج العرب ��ي والع ��رب وغ ��رب �آ�سي ��ا
ودورة الألع ��اب العربي ��ة للألق ��اب با�ستثن ��اء بع�ض

النتائ ��ج اجلي ��دة مل ُت�سع ��ف املنتخب ��ات اليمن ّي ��ة
ال�صغ�ي�رة والكبرية عل ��ى �أه ��داء جماهريها �إحدى
ك�ؤو� ��س البطوالت نظر ًا للظ ��روف ال�صعبة التي م ّر
بها وطنهم عرب حقب متعدّدة.
ويدي ��ن العبو منتخ ��ب نا�شئ ��ة اليم ��ن بالف�ضل �إىل
مد ّربه ��م قي�س �صالح ال ��ذي ع ّزز الثق ��ة يف نفو�سهم
بت�أكي ��ده �أن احلظوظ كانت مت�ساوي ��ة ،و�أن الفريق
�أح�ت�رم املنتخب ال�سعودي ،وكان �سعيد ًا بامل�شاركة
�إىل جانب ��ه يف النهائ ��ي ،و َع� � َّد اجلمه ��ور اليمن ��ي
الالع ��ب الأب ��رز يف حتقي ��ق االجن ��از حي ��ث ق� �دّم
امل�ساع ��دة يف مباريات البطول ��ة بح�ضوره احلا�شد
ما دف ��ع الالعبني �إىل تقدمي �أف�ض ��ل مالديهم .وكانت

منتخب ��ات الع ��راق ولبن ��ان والإم ��ارات وفل�سط�ي�ن
والأردن والبحري ��ن ق ��د و ّدع ��ت البطول ��ة م ��ن دور
املجموع ��ات بع ��د �أن �أخفق ��ت يف حتقي ��ق النتائ ��ج
املُلبي ��ة لطموحات احتاداتها و�إعالمها وجماهريها،
بالرغ ��م م ��ن التح�ض�ي�رات اجل ّي ��دة الت ��ي تو ّف ��رت
لبع�ضه ��ا من مع�سكرات ومباريات جتريبية وتدعيم
معنوي وم ��ايل كبريين .يذكر �أن احت ��اد غرب �آ�سيا
جن ��ح يف ح�ص ��د ثم ��ار تنظي ��م بطولت ��ي ال�شب ��اب
الثاني ��ة ببغ ��داد والنا�شئ�ي�ن بالدمام برغ ��م ظروف
اجلائح ��ة التي منع ��ت دو ًال كثرية م ��ن امل�شاركة� ،إال
�أن امل�سابقت�ي�ن قدّمتا العبني مميّزين ميكن االعتماد
عليهم م�ستقب ًال.
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قناطر

ال�شم�س والمطر
وال�س ّياب وانا

 طالب عبد العزيز
ُ
أختلف مع بدر
مبنا�س ��بة الذكرى ال�س ��ابعة واخلم�س�ي�ن لوفاته �
�ب ما كر َه،
�ش ��اكر ال�س ��ياب يف اثنني(املطر وال�ش ��م�س) ف�أنا �أح � ُّ
أحب .فهو  ،ولأ�س ��باب واقعية وحياتية ،و�إن جاءت
و�أك ��ر ُه ما � َّ
رمزي ��ة ،تتحدث عن الثورة واخل�ص ��ب يف �آخر �أبيات ق�صيدته
ُ
يبعث املطر ..؟
(�أن�ش ��ودة املطر) يكره املط ��ر! �أتعلمني � َّأي حزن
ويحب ال�شم� ��س لأ�سباب
وكي ��ف تن�ش ��ج املزاريب �إذا انهم ��ر ..
ُّ
رمزي ��ة ،ال واقعية بح�سب قراءتي لــ  :ال�شم�س �أجمل يف بالدي
م ��ن �سواه ��ا  ..وهكذا ،ذه ��ب يف ح ّبه وكراهت ��ه ،و�ساذهب يف
ح ّبي وكراهتي� ،أنا ابن بالده ،التي �آلت ،وهو ابن بالدي التي
كانت ،وما بيننا الأمطار وال�شمو�س وال�سنوات.
تبع ��د جيك ��ور (قري ��ة ال�شاع ��ر) الطف ��ل ع ��ن مركز مدين ��ة ابي
اخل�صي ��ب ،حيث مدر�سته (املحمودي ��ة) �أكرث من ثالثة كلم ،لذا
كان عليه �أن يقط ��ع امل�سافة هذه م�شي ًا على قدمني نحيلتني ،يف
درب موح ��ل ،يخرتق غاب ��ة النخل ،وتنهم ��ر املزاريب عليه من
كل �ص ��وب ،يف �أرخبيل مائي رط ��ب ،طوال �شتاء بارد وقار�س
وماط ��ر ،ولنا �أن نتخيل ال�صبي الذاهب اىل املدر�سة� ،أو العائد
منها قبيل الغروب ،وقد �أطينت قدماه ،وتبللت ثيابه ،فارتعدت
فرائ�ص ��ه ب ��رد ًا � ،أو وهو يدخل بيت ًا لي�س في ��ه �أ ٌّم ت�ستقبله ،وقد
افرت� ��ش ح�صري اخلو�ص ،قرب املوقد ،ال ��ذي �سرعان ما تخمد
ن ��اره ،يجف ��ف ثياب ��ه ،ويعي ��د ترتيب دفات ��ره وكتب ��ه� ،أو وهو
يذه ��ب اىل فرا�شه وحيد ًا ،وبال يدٍ يتو�سدها ،يف بيت ذهب كل
من فيه اىل حاجاته.
ب�صبي مثله �أن يكره املط ��ر ،الذي رافقته ب�سببه� ،صورة
�ري
ح � ٌّ
ٍّ
ً
الط�ي�ن واملزاري ��ب والدروب املوحلة طوي�ل�ا  ،مثلما رافقته يف
مر�ض ��ه وا�سفاره ،حت ��ى �أخريات �أيام ��ه ،هذا العائ ��ق الغيبي،
الن ��ازل م ��ن ال�سماء  ،ال ��ذي ال قدرة ل ��ه على اتقائ ��ه ،وال �سبيل
لر ِّده ،يف مدين ��ة مثل الب�صرة ،و�أزمنة كان ��ت �شتاءاتها �أطول،
ودروبه ��ا مظلم ��ة ما ت ��زال ،واحلي ��اة فيه ��ا �أكرب م ��ن ان تطاق
وحتتم ��ل .فال�صب ��ي الوحي ��د ي�شعر في ��ه بال�ضي ��اع ،حتى االم
املدفونة هناك" ُّ
أحب بدر
ت�سف من ترابها وت�شرب املطر"  .لذاَّ � ،
ال�شم� ��س ،ه ��و املري�ض ،الذي تربد وتتجم ��د اطرافه ب�سبب من
ع ��دم جريان الدم يف اوردت ��ه ،فال�شم�س هنا معادل عن احلياة،
�إن مل تك ��ن احلياة عينها ،هذه ال�شم�س التي تلهب البالد اليوم،
وتعم ��ل على تعطل احلياة ،حتى �أنني ،ا�شعر بعدم قدرتي على
الكتابة عندما تتجاوز درجات احلرارة معدالتها التقليدية.
�أم ��ا املطر ،ذاك الذي يهرب منه العظيم ب ��در فهو معادل الروح
عندي ،ال �أمله وال �أكرهه ،وال ارتوي منه ،ولطاملا قطعت �شارع
الكورني� ��ش ،ما�شي ًا حتته ،مبتدئ ًا من متثاله ،الذي عند �صدور
نه ��ر الع�شار ومنتهي� � ًا اىل �آخره الذي عند �ص ��دور نهر اخلورة
جنوب� � ًا ،ال اتقي ��ه وال �أهاب ��ه .وبح�س ��ب قراءت ��ي هن ��ا� ،أرى �أنَّ
اجلغرافي ��ا واملتغ�ي�ر املناخ ��ي يلعب ��ان اللعبة معن ��ا� ،شتاء بدر
الكرمي بامطاره الثقيلة و�صيفه امل�شم�س والديفء مقابل �شتاء
طال ��ب البخي ��ل بامطاره و�صيف ��ه الالهب والقات ��ل ،و�إذا تذمر
بدر من حياته الباردة هناك ف�أنا متذمر مثله من حياتي املحرقة
هنا.

ال �أدري هل هو �إت�ساع ور�صانة
الوعي العلمي �أم هو الإميان �شبه
الديني بان ق�ضية ما ،نظرية او
فل�سفة هي منقذة فمرت�ضيها هو
الراعي وحتى املتفاين لها؟

�أع ��ود اىل املو�ض ��وع م ��ن جان ��ب �آخ ��ر .
يعمل �أفراد �آمنوا بالثورة و�إنهم يف حال
االن�شغ ��ال بلوازمها او يجمع الوقود لكن
ه ��ل احد م ��ن احل�ش ��د الثوري ه ��ذا� ،س�أل
نف�سه :ما حقيقة الثورة؟
اما تغيري الأو�ضاع او القوانني �أو تنظيم
امل�ؤ�س�سات ،فهذه مهمة العلم والتخ�ص�ص
وح�ض ��ور اخلربات .اذ ًا ،بق ��ي ا�ستهداف
ال�سلط ��ات احلاكم ��ة و اال�ستح ��واذ عل ��ى
الق ��وة الع�سكري ��ة �ص َّد اخل�ص ��م ول�ضرب
االعرتا� ��ض او الرف�ض معنى هذا نحن مل
نخرج من الدائرة التي كنا فيها وما تغري
هو انت�ساب امللكية.
لك ��ن �أحيان ��ا اق�ت�رب م ��ن الغيب ��ي او من
غوام� ��ض" الروحي" ف� ��أرى ان ثمة فرق ًا
ب�ي�ن ه ��دف احل�ش ��د او الفئة وب�ي�ن الفرد
منهم ��ا .املجموع ��ة ينغم ��رون بحما�سات

حتقي ��ق ه ��دف والف ��رد يقع حت ��ت �سحر
االنتقال اىل الفردو�س او واقعية املتم َنى.
دميومة ه ��ذا ال�سح ��ر ،وهو ال ��ذي يُقيت
العامل�ي�ن او امل�ضح�ي�ن او املنا�ضلني....
و�ص ��و ُال اىل الثوريني .فع ��ل هذا ال�سحر
ه ��و الذي اهاج الوح�شي ��ة الكامنة فيمن
انفلت ��وا يف الث ��ورة الفرن�سي ��ة ،وم ��ا
انتبهوا لأنف�سهم حت ��ى ا�صطدموا وبطل
ال�سح ��ر .انتبهوا ان لي�س كل �شيء جيد ًا.
وانه ��م نفعوا و�أ�س ��ا�ؤا ،ك�أي ملك ونا�سه.
وح�ص ��ل لن ��ا فيما ي�سم ��ى ث ��ورة ،1958
ماي ��زال �سحرها على كثريي ��ن ومل يغادر
م ��ن ن ��ال منه ��ا واكت�سب،كرام ��ة� ،سكن� � ًا،
عم�ل ً�ا ،وفر�ص ��ة م ��ا ...علم� � ًا انه ��ا ثورة
�سذاجتها معها ،وهي مرتبكة تتخبط بني
الآن وامل�ستقب ��ل .اذ ًا حمبة النا�س لي�ست
جلوه ��ر الث ��ورة وتركيبه ��ا الع�ض ��وي
وطاقته ��ا .ولك ��ن ملالم�سته ��ا لالحتي ��اج
الفردي وه ��و �آ ّ
ين مع اهميت ��ة املعي�شية.
ً
هو لي� ��س جوهريا وميكن ان يتحقق هذا
بت�شريع ا�صالحي ه ��ادئ  .الي�س هدف "
الثورة" ه ��و التغيري؟ اجلواب االخرتاق
الكب�ي�ر يت ��م ل�ض ��رورة ق�ص ��وى للرف� ��ض
الكب�ي�ر  ،ال�صد الكبري ،و�صعوبة ان يتم
التغري بالو�سائ ��ل ال�سلمية  .او بالعقلي.
لك ��ن العقلي الذي اليغ�ي�ر ،القدرة له على
التغيري من خالل الثورة اي�ض ًا.

 يا�سني طه حافظ
اظ ��ن العرقلة اك�ب�ر ب�سبب افتق ��اد �صفاء
الر�ؤية واختالط اال�ص ��وات ،وت�شابكات
الردود وامل�صالح .وهو هذا ما تعر�ضت له
الثورات من خارجه ��ا ومن داخل قيادتها
اي�ض� � ًا  .ثمة" عقل" اخ ��ر غري منظور هو
ال ��ذي �سيعمل وهذا ت�صنع ��ه اني ًا ارادات
غري نهائية امل�صال ��ح والر�ؤى ،بل تتوالد
من ب�ي�ن االح ��داث .وهنا يك ��ون ال�صدام
بني قادتها ،بني عنا�صره ��ا الفاعلة ،امر ًا
حتمي� � ًا وه ��و ما�شهدن ��اه يف كل الثورات
املعروف ��ة التي ح�صل ��ت ...فاتنا ان ن�شري
لأهمي ��ة خلفي ��ات الق ��ادة ،وح�ضور هذه
اخللفي ��ات يف املمار�سة وقد ت�شكل رعب ًا.
او فرط عن ��ف و�شرا�س ��ات مفرطة لي�ست
دائم ًا من تطبيقات النظرية .هي غالب ًا من
ح�ض ��ور وتوح�ش اخللفي ��ات .قد تختلف
املنتديات الفرن�سي ��ة والروب�سيربية عن

اللج ��ان الثورية الكتوب ��ر الرو�سية ،لكن
فعله ��ا جميع� � ًا واح ��د  ،حت ��ى اذا اختلفت
النواي ��ا او االهداف .وكان العنف مرادفا
يف جمي ��ع الثورات وجمي ��ع اال�صالحات
املهمة مب ��ا فيهما االجن ��ازات" الثورية "
لع ��دد م ��ن االنبي ��اء وال ندري  ،ق ��د يفعل
االخ ��رون مث ��ل ه ��ذا ل ��و ا�ستطاع ��وا" :
ا�سح ��ق ،اع ��دم "،الق�ض ��اء عل ��ى ،ت�صبح
�شع ��ارات واحتياج ��ات اجتماعي ��ة
ملجتمع ��ات كانت تع ��اين م ��ن العنف ،من
القت ��ل وال�سج ��ون ،واالمته ��ان .هك ��ذا
ترين ��ا العملة وجهها الثاين .يقول لينني،
وه ��و ث ��وري ّ
منظ ��ر  ،وعق ��ل ث ��وري :ان
دكتاتوري ��ة الربوليتياري ��ا ا�ستولده ��ا
العن ��ف و ي�ستبقيه ��ا العن ��ف� .سلط ��ة
متار�سها الربوليتاريا على الربجوازيني
وال تتقيد ب�أي قانون"

معن ��ى ه ��ذا خ�ض ��وع اجلماه�ي�ر غ�ي�ر
امل�ش ��روط على م�ستوى الدولة وم�ستوى
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية ...وهذا ما �شهدناه
هنا يف بلدنا ،هو ذلك املنطق " الثوري"
ال ��ذي يعتم ��د الغ ��اء اي اعرتا� ��ض عل ��ى
االهداف .فه ��و يف النتيجة حمق ارادات
 ،واب ��دال انظم ��ة ت�سل ��ط ،ال حتري ��ر م ��ن
الت�سل ��ط والهيمن ��ات .هكذا ه ��ي النتائج
ح�ي�ن اليك ��ون التغي�ي�ر عقالني� � ًا ويعتمد
الثقافة العملية والتخ�ص�ص وان العلمية
�ش ��رط دائ ��م .الغ ��اء" االن�س ��اين " يعن ��ي
بالت�أكيد الغاء معنى الثورة وكل اهدافها
! مل ��اذا الرتدد ونحن ن ��درك ،ونحن نرى ،
نتحمل ح�صتنا من حتول اهداف الثورة
ومبادئه ��ا وه ��ذا يعن ��ي اي�ض� � ًا تتح ��ول
العقي ��دة الثوري ��ة �أو االيديولوجيات من
و�سائل النق ��اذ واراح ��ة االن�سان بتغيري
ظروف ��ه و�ش ��روط عي�ش ��ه اىل ادوات
حك ��م و�سيط ��رة ال خ�ضاعه ،ث ��م لإخ�ضاع
اجلماه�ي�ر ،وعن ��د ه ��ا �ستك ��ون احلج ��ة
اي�ض َا :هو هذا تط ��ور االحداث وهو هذا
منطق التاريخ  .لق ��د تقدم الوعي ،ليعود
مت�سلط� � ًا حاكم� � ًا م ��رة اخرى .ه ��ذا لي�س
منط ��ق التاري ��خ ،ه ��ذا منط ��ق العبودي ��ة
املكبوتة قرون طويل ��ة لت�ستبد ،ومنتقمة
لتح ��رر نف�سه ��ا -وال ب�أ� ��س ل ��و انه ��ا ال
ت�ستعبد �سواها!.

حاجتنا اىل عا�صمة �إدارية جديدة ومنط جديد للت�أ�سي�س
�أق�ت�رح �أن يت�ضم ��ن الربنام ��ج ال ��وزاري
للحكومة القادمة م�شروع ًا لإن�شاء عا�صمة
�إدارية جديدة تبعد عن �ضواحي العا�صمة
القدمية بغداد مبا ال يقل عن  50كم.
 الت�صمي ��م الأ�سا� ��س تحُ � �دّده اجله ��اتاحلكومية ذات العالقة.
 يت�ضم ��ن ه ��ذا الت�صمي ��م :مط ��ار دويلمبوا�صف ��ات عاملية تحُ اكي �أف�ضل و�أحدث
املط ��ارات يف دول �أخ ��رى ،طرق وج�سور
حديثة ،مرتو انفاق ،قطار مُع ّلق ،و�سائط
نق ��ل �أخرى(عا ّم ��ة وخا�ص ��ة تتنا�سب يف
اعداده ��ا وموا�صفاته ��ا م ��ع ع ��دد �س ��كان
املدين ��ة واحتياجاته ��ا الرئي�س ��ة) ،فنادق
ب�أف�ض ��ل املوا�صفات(بت�صنيفاته ��ا كافة)،
مدين ��ة ريا�ضية مبن�ش�آت �أوملبيّة متكاملة،
مدين ��ة �ألع ��اب ،متنزه ��ات ،بح�ي�رات
�زارع
ا�صطناعي ��ة ،مدين ��ة �صناعي ��ة ،م � ِ
"م ّ
ُغطاة"لإنتاج حما�صيل معينة(يتم ريّها
بط ��رق ال ��ريّ احلديث ��ة) ،مرك ��ز للبحوث
العلمي ��ة ،حدائ ��ق تكنولوجي ��ة ،مدار� ��س
منوذجي ��ة ،ريا� ��ض �أطف ��ال ،م�ست�شفي ��ات
خا�ص ��ة ..م ��ع م�ست�شف ��ى "ع ��امّ" يدف ��ع
ّ
امل�ستفي ��دون م ��ن خدمات ��ه ن�ص ��ف كلف ��ة
العالج فيه(على الأقل) ..مركز لت�شخي�ص
وعالج الأورام ،جامعات وكليّات �أهلية ..
م ��ع جامعة حكومية واح ��دة يدفع طلبتها
ن�ص ��ف كلفة الدرا�سة فيه ��ا "على ال ّ
أقل"..
مكتب ��ة عا ّم ��ة للمدينة(عل ��ى غ ��رار املكتبة
الربيطاني ��ة ،و مكتب ��ة "الكونغر� ��س")،
ق�ص ��ر للثقافة والفن ��ون ،حو� ��ض �أ�سماك
ترفيهي"�أكواري ��وم" ،منظوم ��ة خدم ��ات
متط ��ورة ومتكاملة(م ��اء وجم ��اري ،م ��ع

منظوم ��ات تدوي ��ر و�إع ��ادة ا�ستخ ��دام
�صديقة للبيئة) ،خدم ��ات و�أجهزة ا ّت�صال
مكب
متط ��و ّرة و�أنرتن ��ت فائق ال�سرع ��ةّ ،
رئي� ��س للنفاي ��ات �صديق للبيئ ��ة ،كهرباء
(يت ��م انتاجه من م�صادر طاق ��ة متجدّدة)،
مطاع ��م وكافيه ��ات ،جم ّمع ��ات �سكني ��ة،
مق ّرات لعم ��ل وزارات وم�ؤ�س�سات الدولة
كافة.
 تتعاق ��د "�أمانة" العا�صم ��ة اجلديدة معالقط ��اع اخلا� ��ص ل�صيان ��ة املراف ��ق كافة،
وت�أم�ي�ن �أف�ضل اخلدم ��ات البلدي ��ة ،ويتم
دفع كلف ه ��ذه العقود من خ�ل�ال الر�سوم
التي يدفعها امل�ستفيدون منها.
 خدم ��ات الأم ��ن وال�شرط ��ة وامل ��روروالإطفاء واملحاكم تقع م�س�ؤولية ادارتها،
وفر� ��ض �ضواب ��ط تنفي ��ذ اجراءاتها ،يف
اطار ال�صالحيات احل�صرية للحكومة.
 تتوىل عملية متويل وتنفيذ م�شروعاتالعا�صمة اجلديدة" :املكاتب الإقت�صادية"
للأح ��زاب ،وكب ��ار ال�سيا�س ّي�ي�ن ،والتجّ ار
�ستوردي ��ن الكب ��ار ،و�أ�صح ��اب
واملُ ِ
امل�ص ��ارف الأهلي ��ة الكبار(م ��ع جمي ��ع
�أ�صحاب"املنظومات"املرتبط ��ة به ��م)،
وكباراملقاول�ي�ن ،وكبار"املُ�ل ّ�اك" ،وكب ��ار
�شي ��وخ الع�شائر ،و"امل�ؤ�س�سات والهيئات
واملنظمّات" ذات الطابع الديني ،و�شاغلي
الوظائ ��ف واملنا�صب الك�ب�رى يف الدولة
العراقية من ��ذ ع ��ام � 2003صعود ًا(�سواء
�أكان ��و يقيمون داخل الع ��راق �أو خارجه،
و�س ��واء �أكان ��وا يحمل ��ون جن�سي ��ة
عراقي ��ة واح ��دة� ،أو كانوا م ��ن "متعدّدي
اجلن�سيات)

 عماد عبد اللطيف �سامل

 ب�إم ��كان �أ�صح ��اب م�ص ��ادر متويل هذهامل�شروع ��ات ه� ��ؤالء الإنتف ��اع م ��ن �أرباح
ت�شغيله ��ا ،مع تق ��دمي احلكوم ��ة �ضمانات
بحمايته ��ا ،وتوفري اخلدم ��ات الأ�سا�سية
له ��ا وعدم امل�سا�س مبلكيتها� ،أو خ�ضوعها
للت�أمي ��م وامل�ص ��ادرة(�إ ّال اذا �أرتك ��ب
�أ�صحابه ��ا خمالف ��ات ج�سيم ��ة� ،أو جرائم
خطرية ت�ستوجب ذلك وفق ًا للقانون).
 ميك ��ن �إن�ش ��اء امل�شروعات"العام ��ة"يف العا�صم ��ة اجلدي ��دة ،وتقا�س ��م عوائد
ت�شغيله ��ا م ��ن خ�ل�ال القطاع�ي�ن الع ��ام
واخلا�ص مع ًا.
املق�ص ��ود ب� �ـ "القط ��اع اخلا� ��ص" هنا ..ه ��و ذل ��ك القط ��اع "التاب ��ع" �أو"املرتبط"
بتل � َ�ك "اجله ��ات" ح�ص ��ر ًا  ..وميك ��ن لهذا
"القطاع" �إدارة وت�شغيل هذه "العملية"
بالتع ��اون والتن�سيق م ��ع "القطاع العام"
احلكوم ��ي  ،ا�ستن ��اد ًا لقان ��ون ّ
ينظ ��م
ذلك(مثل"قان ��ون ال�شراكة"بني القطاعني

العام واخلا�ص.
 له� ��ؤالء "املموّ ل ��ون الرئي�سي ��ون"ّ ،حق
التعاق ��د م ��ع القط ��اع اخلا�ص(العرب ��ي
والأجنب ��ي) ،بهدف امل�ساع ��دة يف متويل
امل�شاري ��ع الإ�ستثماري ��ة يف العا�صم ��ة
اجلدي ��دة ،عل ��ى �أن التك ��ون احلكوم ��ة
طرف� � ًا يف ه ��ذه "التعاقدات"(با�ستثن ��اء
التق ّي ��د ب�ضواب ��ط و�سلوكي ��ات العم ��ل
والت�ص� � ّرف  ،التي ال ّ
تخل بالأمن الوطني
يف الع ��راق� ،أوتتعار� ��ض م ��ع م�صاحل ��ه
"ال�سيادية"العليا).
 تق ��وم احلكوم ��ة بتق ��دمي اعف ��اءات�ضريبي ��ة وجمر َكي ��ة خا�ص ��ة للأغرا� ��ض
ذات ال�صل ��ة بعم ��ل �أوت�أم�ي�ن متطلب ��ات
امل�شروع ��ات املُقام ��ة يف العا�صم ��ة
اجلديدة ..وملدّد يتم حتديدها من اجلهات
ذات العالق ��ة ..كم ��ا يت ��م فر� ��ض ر�س ��وم
�ضريبية"تف�ضيلي ��ة" عل ��ى الأن�شطة التي
تعم ��ل داخل املدين ��ة ،بعد م ��دة معينة من

بدء ت�شغيلها  ،والإنتفاع من الدخل الناجت
عنها ،ولي�س قبل ذلك.
 تتع ّه ��د احلكومة مبن ��ح �أ�صحاب جميعامل�شاري ��ع املُقام ��ة يف ه ��ذه "املدين ��ة"
كام ��ل احل � ّ�ق يف ت�سميته ��ا مب ��ا يُريدون،
مب ��ا يف ذلك �إط�ل�اق �أ�سمائه ��م ال�شخ�صية
�رط عدم �إثارة ه ��ذه الت�سميات
عليها(ب�ش � ِ
لل�صراعات الإثني ��ة� ،أوتغذيتها للكراهية،
�أو تكري�سه ��ا للإنق�س ��ام املجتمع ��ي� ،أو
متجيده ��ا ل�شخ�صي ��ات غ�ي�ر علمي ��ة �أو
ثقافية يف بلدان �أخرى).
 ق ��د يحت ��اج ذل ��ك �إىل ت�شري ��ع قان ��ون"خا� ��ص" ي ّ
ُنظ ��م ه ��ذه العملي ��ة ،وتكون
ل ُه"الأولوية"عل ��ى القوانني"العام ��ة"
النافذة بهذا ال�صدد.
�أخ�ي�ر ًا ..ف� �� ّإن للجمي ��ع ح ��ق الإ�ضاف ��ة
والتعديل(والتعلي ��ق) ،ب�ش ��رط مراع ��اة
و ِفه ��م "اله ��دف الرئي� ��س" من تق ��دمي هذا
املق�ت�رح  ..وه ��و" :توط�ي�ن" الأم ��وال
والرثوات"العراق ّي ��ة"،
وامل ��وارد
وحتويله ��ا �إىل"موج ��ودات"� ،أو �إىل
"تراك ��م لر�أ�س امل ��ال الثابت"داخل البلد،
بد ًال عن انتهاج "�سيا�سات" و"�إجراءات"
مُت�س ِّرع ��ة ،ذات طاب ��ع "�شعب ��وي" -
"ث ��ورويّ  -دعائ ��ي"  ،ال ج ��دوى منه ��ا
 ،وال قيم ��ة له ��ا يف نهاي ��ة املط ��اف  ،وق ��د
تدفع جميع م�ص ��ادر الإ�ستثمار والتمويل
(امل�ش ��ار اليه ��ا يف ه ��ذا املق ��ال) باتجّ ��اه
ممار�س ��ة الن�شاط (على نط ��اق وا�سع)يف
قطاع ��ات "مُ�ضارب ّي ��ة" ُ -
"طفيليّة" �ضا ّرة
ج� � ّد ًا� ،أو �أن�شطة غري مُنتِجة(ب�شكل عام)،
�أو دفعها "للفرار" �إىل خارج البلد

رأي باألجنبي

لماذا الفل�سفة؟

في الوقت الحا�ضر �أ�صبحت
الفل�سفة ظاهرة جماهيرية.
�إنها موجودة في كل مكان:في
المجالت والإنترنت والمنتديات
والتلفزيون والمقاهي ،فالفيل�سوف
نف�سه لي�س بمن�أى عن االهتمام
الإعالمي .عالوة على ذلك ،
غال ًبا ما تتم دعوته للتحدث عن
موا�ضيع ال تدخل في اخت�صا�صه
المبا�شركاالقت�صاد وعلم النف�س
والمناخ وما �إلى ذلك.

لك ��ن بالن�سبة للبع� ��ض  ،تبقى الفل�سف ��ة منف�صلة
ع ��ن احلي ��اة � ،إنها لي�س ��ت �أكرث من حتلي ��ل للغة
،و تكهن ��ات فارغ ��ة ع ��ن املجهول ،و لعب ��ة فكرية
عقيم ��ة .له ��ذا ال�سبب  ،يعتق ��د معظ ��م النا�س �أن
الفل�سف ��ة م�ضيعة للوق ��ت �.إذن ما ه ��ي الفل�سفة؟
وملاذا يوجد الفال�سفة؟
ت�ش ��كل الفل�سف ��ة الإطار الذي ميك ��ن للإن�سان من
خالله فهم العامل والت�صرف يف حياته اخلا�صة.
�إن ��ه يوفر الأدوات التي ميكن ��ه من خاللها ك�شف
احلقيقة وا�ستخدام عقله لتح�سني حياته.
بالن�سب ��ة للفال�سفة القدماء  ،كان ��ت الفل�سفة ذات
�أهمي ��ة حا�سم ��ة  ،م�س�أل ��ة حي ��اة �أو م ��وت .فف ��ي
اليونانية  ،تعني الفل�سف ��ة "حب احلكمة" .لذلك
ول ��دت الفل�سف ��ة كدرا�س ��ة للطبيع ��ة الأ�سا�سي ��ة
للوجود  ،وطبيعة الإن�سان وعالقته بالوجود.
وب ��دون تف�س�ي�ر للع ��امل م ��ن حولن ��ا � ،سنك ��ون
عاجزي ��ن عن الت�ص ��رف وف ًقا للواق ��ع .فالميكننا
الت�ص ��رف بحري ��ة للحف ��اظ عل ��ى حياتن ��ا �أو
حت�سينه ��ا .نح ��ن نحتاج �إىل معرفة م ��ا نفكر فيه
ح ��ول الأ�سئلة الفل�سفي ��ة  ،لأن �إجاباتنا ميكن �أن
ت�ؤث ��ر على جم ��رى حياتنا .وكلما كان ��ت ر�ؤيتنا
للع ��امل �أكرث �صحة  ،كانت قدرتنا �أف�ضل على فهم
العامل والت�صرف بنا ًء عليه .فبدون هذا الأ�سا�س
ً
م�شبوها.فمنذ البداية
املتني  ،ي�صبح �أي �إج ��راء
 ،مل يك ��ن للفل�سف ��ة �س ��وى هدف�ي�ن ال ينف�ص�ل�ان:
تعل ��م كيف تعي�ش ب�شكل �أف�ضل على هذه الأر�ض
ومعرفة احلقيق ��ة  ،فالتفل�سف ه ��و ال�سعي وراء
ال�سعادة؟ نعم  ،لكن يف احلقيقة .ميكن للفكرة �أن

 داميان تيلري*
ترجمة :عدوية الهاليل
جتعلنا �سعداء  ،لكنها قد تكون خاطئة .و�إذا كان
لدين ��ا االختيار ب�ي�ن احلقيقة وال�سع ��ادة  ،فنحن
فال�سف ��ة فق ��ط بقدر ما نخت ��ار احلقيق ��ة .بعبارة
�أخ ��رى  ،ال يكف ��ي البح ��ث عن ال�سع ��ادة لتعريف
الفل�سف ��ة  ،لأنها تعني حب احلكم ��ة ،يف حني �أن
ال�سعادة هي هدف الفل�سفة  ،فهي لي�ست القاعدة.
�إن الواقع ه ��و املعيار املطلق يف �أي تقييم .ويف
الواقع  ،كل املعرفة هي معرفة احلقيقة،ومفاهيم
ال�ص ��واب واخلط�أ ال معنى له ��ا �إال بالرجوع �إىل
الواق ��ع .اذن ،ف� ��إن مقارنة �أحكامن ��ا بالواقع هي
الطريق ��ة الوحيدة لتحديد احلقيقة املو�ضوعية.
ان الأف ��كار الفل�سفي ��ة مهم ��ة لأن احلي ��اة مهم ��ة
واحلي ��اة جتربك عل ��ى اتخاذ اخلي ��ارات .ولكي
تك ��ون اختياراتن ��ا ح ��رة  ،يج ��ب �أن تك ��ون ذات
دوافع عقالني ��ة ومطلعة .وبعيدًا عن كونها لعبة
غ�ي�ر جمدي ��ة  ،ف� ��إن الفل�سفة ه ��ي بالت ��ايل عامل
�أ�سا�سي من عوامل احلرية.
"ا�س� ��أل نف�س ��ك"و "كي ��ف ميكن ��ك �أن تع ��رف ما
تعرف ��ه؟ "ه ��ذا باخت�ص ��ار ال�س� ��ؤال ال�سقراطي.
وق ��د �أم�ضى �سقراط حيات ��ه يف تعقب تناق�ضات
حماوري ��ه .ف�ل�ا ميك ��ن �أن يك ��ون االفرتا�ض ��ان
املتناق�ض ��ان �صحيح�ي�ن يف نف� ��س الوق ��ت ويف

نف� ��س ال�ص ��دد .البد ان يك ��ون �أحدهم ��ا �صحيح
والآخر خاطئ .كان ل�سق ��راط � ً
أي�ضا �شعار �شهري
ه ��و " :اعرف نف�سك" .فمن املهم حتديد املقدمات
الفل�سفية اخلا�صة بن ��ا .وان نفكر دائمًا يف �إطار
من املبادئ  ،لكننا ال نعرف ذلك دائمًا .لذلك يجب
�أن تقود الفل�سفة �أو ًال �إىل التفكري يف الذات  ،يف
�آرائن ��ا اخلا�صة ،وان كان لدينا ر�ؤية للعامل ،وما
ه ��ي املب ��ادئ التي نبن ��ي عليها ر�ؤيتن ��ا اخلا�صة
للع ��امل؟ ما هي حججنا؟ وه ��ل نحن قادرون على
تربي ��ر كل ادعاءاتنا؟ه ��ل نح ��ن مت�صاحلون مع
�أنف�سن ��ا؟ هل نحن قادرون على حتمل كل عواقب
وجهة نظرنا جت ��اه العامل  ،مبا يف ذلك تلك التي
قد تزعج الآراء امل�شرتكة؟
تدعونا ق�صة الكهف مث�ل�ا ،التي رواها �أفالطون
يف كتاب ��ه اجلمهوري ��ة � ،إىل حت ��دي املظاه ��ر
والأف ��كار املتلق ��اة .وبالت ��ايل  ،ميك ��ن للفل�سفة ،
م ��ن منظور �سقراطي � ،أن تنقل روحً ا نقدية  ،بل
وحت ��ى تخريبية  ،فيما يتعل ��ق بالثقافة املحيطة
بنا اليوم.
الي ��وم ،اجلمي ��ع ميار� ��س الفل�سف ��ة  ،بوع ��ي �أو
بغري وع ��ي .ويف �أ�سا�س كل النظريات الفل�سفية
 ،هن ��اك �أ�سئل ��ة م�شروع ��ة و�أ�سا�سي ��ة � ،أ�سئل ��ة

يطرحه ��ا اجلميع على �أنف�سه ��م وتن�ش�أ من حاجة
حقيقي ��ة للوعي الب�ش ��ري  ،مثل :ما هو االن�سان؟
م ��اذا ا�ستطيع ان اع ��رف ؟ كيف �أدير حياتي؟ هل
القيم الأخالقية حقيقية؟ هل نحن احرار؟
ميك ��ن اعتباراالن�س ��ان حيوانا موهوب ��ا بالذكاء
�أو ال ��روح �أو العقل .لذل ��ك يتميز عن احليوانات
مبي ��ل حم ��دد للتفك�ي�ر والعق ��ل .والتفل�س ��ف هو
ط ��رح هذه الأ�سئلة الأ�سا�سي ��ة وحماولة الإجابة
عليها .ولكن كيف ميكن القيام بالفل�سفة بطريقة
منهجي ��ة يف �ض ��وء تع ��دد �أنظمة الفك ��ر التي لها
متا�سك داخلي معني ولكنها تتعار�ض مع بع�ضها
البع�ض يف معظم الأوقات؟
م ��ن امل�سل ��م ب ��ه �أن هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن الأف ��كار
ال�سخيف ��ة وال�ش ��اذة يف تاري ��خ الفل�سف ��ة .لك ��ن
هذا لي� ��س �سببًا لرف�ضها  ،فعل ��ى العك�س من ذلك
 ،كلم ��ا زادت درا�ستن ��ا له ��ا  ،زادت قدرتن ��ا عل ��ى
دح� ��ض هذه املفاهيم اخلاطئ ��ة ..ان �أدمغتنا مثل
القر� ��ص ال�صل ��ب .متت�ص م ��ا يُر�س ��ل �إليها خريًا
و�ش� � ًرا .ولكن �إذا مل تقم بربجمتها  ،ف�إنك تخاطر
بتحويله ��ا �إىل �سلة مهمالت .ال تتط ��ور الفل�سفة
الالواعي ��ة يف ح ��د ذاته ��ا  ،ب�سب ��ب االفتق ��ار �إىل
املواجه ��ة م ��ع الواق ��ع  ،ولك ��ن ميكنه ��ا � ً
أي�ضا �أن
تتطف ��ل على �أفعالنا ب�سب ��ب التحيزات واملفاهيم
اخلاطئة التي تنقلها.
بعبارة �أخرى  ،م ��ن ال�ضروري حتديد جمموعة
من املب ��ادئ العقالنية  ،وت�شكيل نظ ��ام متما�سك
 ،ميك ��ن لأي �إن�س ��ان �أن يتبن ��اه  ،مهم ��ا كان دينه • فيل�س ��وف لي�ب�رايل فرن�س ��ي وا�س ��تاذ يف جامع ��ة
�أو غياب ��ه ع ��ن الدي ��ن .ويف �ض ��وء ه ��ذه املبادئ ال�سوربون

العقالني ��ة  ،والت ��ي ه ��ي عاملي ��ة ق ��در الإم ��كان ،
�سي�صب ��ح من املمكن مقارن ��ة الأنظمة مع بع�ضها
البع�ض وحتديد تلك الأنظمة التي ال تتوافق مع
النظام الذي يعترب الأكرث عقالنية .ويف الفل�سفة
 ،يظ ��ل اجل ��دل ه ��و ال�سبي ��ل الوحي ��د ل�ضم ��ان
�أك�ب�ر ق ��در ممكن م ��ن حقيق ��ة الأطروح ��ات التي
يداف ��ع عنها .وم ��ن هنا ت�أت ��ي �أهمي ��ة العقالنية.
وحوا�سنا هي طريقتن ��ا الوحيدة للح�صول على
معلومات حول العامل .لك ��ن العقل وحده ي�سمح
لنا بفهم الواقع وتربير ادعاءاتنا واحلفاظ على
االت�س ��اق يف معرفتنا�.أم ��ا الطريق ��ة ال�صحيحة
لتعلي ��م الفل�سف ��ة فهي النظ ��ر �إىل املا�ض ��ي بح ًثا
عن �إجابات للأ�سئل ��ة التي نطرحها على �أنف�سنا.
ويتعل ��ق الأم ��ر بالتعم ��ق يف ن�صو� ��ص امل�ؤلفني
العظم ��اء �..إنه ��ا لي�ست م�س�ألة �إع ��ادة بناء علمي
ملذاه ��ب املا�ض ��ي بق ��در م ��ا ه ��ي تتعل ��ق بالفه ��م
العقالين لكيفي ��ة الإجابة على �أ�سئلتن ��ا  ،و�إلقاء
ال�ضوء عل ��ى حا�ضرنا .وتفرت�ض ه ��ذه الطريقة
�أن فال�سف ��ة املا�ضي طرحوا نف� ��س امل�شاكل التي
نواجهه ��ا و�أنن ��ا نت�ش ��ارك معه ��م نف� ��س معاي�ي�ر
العقالنية..فيم ��ا ي�شبه معل ��م الفل�سفة �إىل حد ما
مر�شد الطريق :فعليه �أن ير�سم خريطة لالماكن،
ومييزه ��ا  ،ويقرتح امل�س ��ارات  ،ونقاط الدخول
واخلروج .ومبرور الوقت � ،سيتمكن الطالب من
اال�ستغناء عن املعلم و�إيجاد طريقه اخلا�ص...
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المم�سو�سون بالنار  :ال�شغف بحياة مك ّر�سة للكتابة
لطفية الدليمي

�صديقتي الروائية ال�شابة،
�صديقي الروائي ال�شاب:
لي�س غريب ًا �أن �أ ّتخذ من كتاب
(المم�سو�سون بالنار Touched
 )with Fireلللكاتبة وعالمة
ال�سايكولوجيا االكلينيكية (كاي
ريدفلد جيم�سون Kay Redfield
 )Jamisonعنوان ًا لمادتي هذه.
الكتابة الحقيقية عمل �إبداعي
اليهد�أ� ،ش�أنه في هذا �ش�أن ّ
كل
فاعلية �إبداعية ،ويبدو الم�سكون
م�سته نار
ّ
بحمى الكتابة َك َم ْن ّ
�آلهة اال�ساطير ؛ ّ
لكن عي�ش حياة
�إبداعية اليعني التف ّلت من ّ
كل
موجه والوقوع في
�ضابط دليلي ّ
غواية العبثية غير المنتجة.
�س�أتحدّ ث معكما ب�صيغة المفرد
بعيداً عن البروتوكوالت الكتابية
المعتمدة ب�ش�أن تفريق الم�ؤنث عن
ّ
المذكر� .س�أخاطبكما باعتبار ّ
كل
منكما م�شروع كاتب م�ستقبلي واعد.
�س�أتك ّلم مع الكاتب الكامن في ّ
كل
منكما .ال�أهمية للميزة الجندرية
في الكتابة االبداعية.

تنط ��وي حي ��اة ّ
كل م ّن ��ا عل ��ى ثنائي ��ة
متالزم ��ة ومتناق�ض ��ة يف الوق ��ت ذات ��ه:
تتعاظم خربتنا يف العادة مع تقدّمنا يف
احلياة ؛ لكنّ من�س ��وب حيويتنا العقلية
وكفاءتن ��ا اجل�سدي ��ة يت�ض ��اءل بطريقة
ملحوظ ��ة (رغ ��م بع� ��ض اال�ستثن ��اءات
لدى �أف ��راد حمدّدين ؛ لكن ه ��ذا الي�ش ّك ُل
فارق ًا ذا دالل ��ة �إح�صائية م�ؤثرة !) .ماذا
يرتت � ُ�ب على ثنائي ��ة متناق�ضة اخلربة /
الق ��درة؟ واح� � ٌد من امل� ��آالت التي ترتتب
عليه ��ا يكم ��ن يف �أهمية �سم ��اع �آخرين:
م ��اذا يقولون؟ وكيف كان ��وا �سي�سلكون
يف حياتهم لو �أنّ خربتهم الراهنة كانت
متاح ��ة لهم يف بواك�ي�ر حياتهم؟ �ستزيد
�أهمية هذا الأمر ل ��دى ال ُك ّتاب الواعدين
بالطبع.
�س�أخت�ص ُر ر�ؤيت ��ي املرتتبة على خربتي
الكتابي ��ة يف حيثي ��ات حم� �دّدة .لي�س ��ت
ٌ
�شغف
ن�صائ ��ح وال�أريده ��ا كذل ��ك .ه ��ي
ع�شت ��ه معظ ��م حيات ��ي ،و�س�أ�س ّع� � ُد ل ��و
�شاركتني به:
 .1الكتاب ��ة االبداعي ��ة فعالي ��ة مكتنف ��ة
بالفرداني ��ة :اليوج ��د �ش ��يء عنوان ��ه

كتاب ��ة ابداعي ��ة ت�شاركية ؛ لك ��نّ هذا هو
مايقت�ض ��ي فت ��ح احلوا� ��س �إىل �أق�صاها
ومت ّث َل ّ
كل اخلربات املتاحة منذ بواكري
الكتاب ��ة .اخلط� ��أ الذي ينتج ع ��ن فعالية
فرداني ��ة ه ��و خط� ��أ �شخ�ص ��ي الميك ��ن
تن�سيب ��ه لآخري ��ن �سوان ��ا ،ويقت�ض ��ي
�شجاعة حت ّمل امل�س�ؤولية.
 .2االب ��داع لي�س موهبة ت�سبغها ال�سماء
علين ��ا ؛ بل هو �صنيعتن ��ا  :قد ي�ستطيب
معظمنا العبارة الت ��ي �صارت �أقرب �إىل
موا�ضع ��ة جامع ��ة مانعة ،والقائل ��ة ب�أنّ
الإب ��داع يف ّ
كل �أ�شكاله وحقوله املعرفية
�إمن ��ا ه ��و اندفاع ��ة تتح� � ّرك بتحفيز من
التماع ��ة فكري ��ة �آني ��ة� .شيء �أق ��رب �إىل
(يوريكا) الت ��ي �أنطقت �أرخميد�س وهو
ي�أخ ��ذ حمام ًا �ساخن ًا ! ق ��د يكون االبداع
 يف ّكل تلوينات ��ه  -حال ��ة عقلية ع�صية
عل ��ى االخ�ض ��اع للتو�صيف ��ات الدقيق ��ة
والآلي ��ات الت ��ي ه ��ي �أق ��رب لو�صف ��ات
الطب ��خ ؛ لك ��نّ االم ��ور لي�س ��ت �سائب ��ة
النهاي ��ات ؛ لأنّ ّ
كل فع ��ل �إبداعي الب ّد �أن
يك ��ون ح�صيل ��ة تدري ��ب طوي ��ل و�ش ��اق
يتيح للجه ��از الفكري الب�ش ��ري �أن يبلغ
ُ
�آفاق� � ًا مل يبلغه ��ا �أح� � ٌد من قب� � ُل .الميكن
�أن نتو ّقع حلظة (يوري ��كا) �أرخميد�سية
تختا ُر �أحد ًا من غري تدريب �شاق م�سبق
؛ فاالب ��داع يف نهاية املطاف لي�س منحة
جماني ��ة ت�سبغه ��ا الآله ��ة عل ��ى �أنا� � ٍ�س
ّ
متبطل�ي�ن " .العبقرية لي�ست �شيئ ًا يهبط
عل ��ى االن�سان من فوق ؛ بل هي االن�سان
نف�س ��ه " ،ه ��ذا مايكتب ��ه بتهوف ��ن يف
واحدة من وريقاته التي �أهملها وتركها
للن�سيان.
� .3إنتب ��ه ! لي�س ��ت ذات ��ك مرك ��ز الك ��ون
مهم ��ا تعاظ ��م حج ��م خربات ��ك :تتخ ��ذ
مما
احلرف ��ة الروائي ��ة يف الع ��ادة منط ًا ّ
ميكن ت�سميت ��ه بالت�أريخ الفكري للكتابة
الروائي ��ة (على منط الت�أري ��خ الطبيعي
للموج ��ودات الب�شري ��ة �أو الطبيعي ��ة)،
مبعن ��ى �أنّ الروائ ��ي يب ��د�أ يف الع ��ادة
حرفت ��ه م�ستعين ًا بواحد من ال�شواخ�ص
الطبيعية املاثلة �أمام ��ه ،وغالب ًا مايكون
ه ��ذا ال�شاخ�ص �شخ�ص� � ًا ميتلك الروائي
خ�ب�رة يومي ��ة مع ��ه ( الروائ ��ي ذات ��ه
وعالقات ��ه اليومية امل�شتبك ��ة على �سبيل
املث ��ال) .تب ��دو ه ��ذه ال�سرتاتيجي ��ة
الذاتوي ��ة مقاربة �آمنة ملن ي ��و ّد جتريب
الكتابة الروائية يف بداياته ؛ لأنه كائن

يخ�ش ��ى امل� ��آالت الالحق ��ة ل�شخ�صيات ��ه
الروائية وماقد ينجم عنها من تعقيدات
م�شتبك ��ة غ�ي�ر حم�سوبة العواق ��ب ؛ لذا
فالتوج ��ه الآم ��ن له ه ��و �إعتم ��ا ُد �سل�سلة
ّ
خمت�ب�رة م ��ن الت�شاب ��كات اليومي ��ة
(تك ��ون يف الغالب ُن َتف� � ًا من �سرية ذاتية
�أو م�شهدي ��ات حتتف ��ظ به ��ا الذاك ��رة
ال َب َ�صري ��ة للروائ ��ي) .الروائ ��ي يف هذا
الطور م ��ن حرفت ��ه يخ�ش ��ى االنغالقات
غ�ي�ر املح�سوب ��ة ،والرواية لدي ��ه تكون
�أقرب �إىل طبخ ��ة يريد ت�ضبيط مذاقاتها
بح�س ��ب الو�صف ��ات املكتوب ��ة .الروائي
يف ه ��ذا الطور كائن ه� ��ش رجراج ميي ُل
العتم ��اد �سيا�س ��ة (كل �شخ�صي ��ة روائية
�واز ل�شخ�صي ��ة واقعي ��ة)،
ه ��ي مث ��ال م � ِ
وتل ��ك �سيا�س ��ة التقاب ��ل الواقع ��ي التي
خربه ��ا جميع الروائيني  -كم ��ا �أظنّ .-
الب�أ�س من هذا يف بداياتك ؛ لكنّ احلياة
�أو�سع منك ،ول ��ن تت�سع خرباتك  -مهما
تعاظمت – ال�شب ��اع احلاجات املتطوّ رة
واملتغرية للقارئ املعا�صر.
 .4ال�أحد م ّنا جزيرة لوحده� .إقر�أ كثري ًا
يف حق ��ول معرفي ��ة متع ��ددة� :إذا �أردت
جتويد �صنعتك الروائي ��ة� ،إقر�أ �أو ًال يف
امليادين التالية- :
 ت�أريخ الرواية نظرية الرواية تقنيات الكتابة الروائية نظري ��ة ال�سرد (الكتاب ��ة الروائية هييف النهاية نوع من ال�سرد)
 الأنواع الروائيةمو�سعة يف حقل
قراءات
ثم انطلق نحو
ّ
الدرا�س ��ات الثقافي ��ة واالنرثوبولوجية
وال�سو�سيولوجية.
�سيك ��ون غ�شيم� � ًا للغاي ��ة م ��ن يندف ��ع
ملمار�س ��ة الكتاب ��ة عندم ��ا يح�س � ُ�ب �أنّ
(حدّوت ��ة) �صغرية جال ��ت بعقله  -بفعل
م�ؤث ��ر حلظ ��وي م ��ا  -تكف ��ي لأن تك ��ون
دافع ًا لكتابة رواية ناجحة.
 .5ارف ��ع من�سوب خزينك م ��ن القراءات
امل�ستجدة� :إقر�أ الروايات (وبخا�صة تلك
املعتم ��دة يف املعتمد الأدب ��ي Literary
التكتف بقراءة
 Canonالعامل ��ي ؛ لك ��ن
ِ
الرواي ��ات القدمي ��ة واجلدي ��دة .ن ��وّ ع
قراءاتك� .إق ��ر�أ الأدبيات اخلا�صة بثقافة
العل ��وم (فيزي ��اء ،ذكاء ا�صطناع ��ي،
بيولوجيا ،هند�سة وراثية ،،،على �سبيل
املث ��ال)� .إق ��ر�أ يف ت�أري ��خ الريا�ضي ��ات

واملنظوم ��ات الرمزي ��ة لأن الكتابة ذاتها
منظومة رمزية تعتم ُد اللغة و�سيط ًا لها.
 .6للرواي ��ة �أهمي ��ة �سرتاتيجي ��ة ،وهي
م�صدر �شغف عقلي الميكن تعوي�ضه ب�أية
فعالية �أخ ��رى� :إذا مل ت�شعر بذلك ب�شكل
قوي فالجت ّرب الكتاب ��ة� .سي�ضيع وقتك
يف من�ش ��ط ابداع ��ي اليحب ��ك والحتبه.
ه ��ل م ��ن مقاي�سة يف ه ��ذا ال�ش� ��أن؟ نعم.
�إذا ا�ستطع ��ت البقاء �شهر ًا من غري كتابة
فاع ��رف �أنّ الكتاب ��ة االبداعية احلقيقية
لي�ست لك ول�ستَ لها.
� .7إق ��ر�أ  -ماا�ستطع ��ت  -ع ��ن جت ��ارب
الروائي�ي�ن :الرواية �صنيع ��ة الروائي،
وم ��ن الطبيع ��ي �أنّ نهت ��م بال�صان ��ع
مبث ��ل مانهت ��م ب�صنيع ��ه .لي� ��س �أف�ض ��ل
م ��ن الروائ ��ي م ��ن يكت � ُ�ب ع ��ن جتربت ��ه
ال�شخ�صي ��ة الت ��ي المتاث ��ل �أي ��ة جترب ��ة
�أخرى .قد تتماثل بع�ض مالمح ال�صورة
العام ��ة للتجرب ��ة ؛ لك ��نّ التف�صي�ل�ات
الدقيق ��ة تختل ��ف .ه ��ذه التف�صي�ل�ات
الدقيق ��ة هي مايه� � ّم �أن تعرف ��ه وتتوغل
في ��ه .و ّفرتُ يف كتاب ��ي املرتجم (فيزياء
الرواي ��ة ومو�سيق ��ى الفل�سف ��ة) �سل�سلة
حوارات نوعية مع روائيات وروائيني،
تق�ص ��دتُ فيها انتخاب احل ��وارات التي
ّ
تك�شف عن تلك التف�صي�ل�ات الدقيقة يف
حياة كل منهم.
 .8التت�صاغ� � ْر �أم ��ام الأ�سم ��اء املك ّر�سة:
الت�صاغ ��ر لي� ��س خ�صي�صة تلي ��ق بكاتب
ي�سعى لتحقيق اجناز ذي قيمة .التفاعل
احلقيق ��ي ه ��و امل�س ��ار الأك�ث�ر ج ��دوى
للطرف�ي�ن� :أنت ومن �سبقك م ��ن ال ُك ّتاب.
التعتم ��د الآراء اجلاه ��زة وامل�سبق ��ة.
�إق ��ر�أ بذائق ��ة نقدي ��ة وبرغب ��ة جدية يف
ا�ستك�ش ��اف الآف ��اق اخلفي ��ة .الكات ��ب
الكب�ي�ر ذو الأ�صال ��ة غ�ي�ر املز ّيف ��ة كان
يوم� � ًا ما مثلك ،ولو ح�ص ��ل وتقدّم عليك
فذلك بفع ��ل مفاعي ��ل الزم ��ن ومايراكمه
من خ�ب�رات م�ضافة .اجته ��د ودع جانب ًا
ان�شغال ��ك مب ��ا �سي� ��ؤول �إلي ��ه م�ستقبلك
الكتاب ��ي .الجتع ��ل هم ��وم االن�شغ ��ال
به ��ذا امل�ستقبل ت�سرق من ��ك ل ّذة املغامرة
الكتابية احلا�ضرة.
لك ��ن �إنتبه ! اليعني ع ��دم الت�صاغر �أمام
اال�سم ��اء املك ّر�س ��ة الوق ��وع يف وه ��م
ا�ستطاب ��ة خمالفته ��م ّ
كل ح�ي�ن ومن غري
�أ�سب ��اب م�سوّ غ ��ة .ليكن �ضم�ي�رك املن ّزه
ع ��ن ّ
كل �ضغينة �أو ح�س ��د �أو مناكفة غري

كالمٌ عاديٌّ جد ًا
 حيدر املح�سن

منتج ��ة هو معيارك ال�صارم يف التقييم،
والب�أ� ��س �أن ت�ستعني ببع�ض من تثق يف
نزاهتهم و�أخالقياتهم الرفيعة.
 .9الكتاب ��ة م ��ن �أج ��ل اجلوائ ��ز و�صف ��ة
�سريعة للف�ش ��ل واخليبة :التق ْع يف وهم
�أنّ حا�صدي اجلوائ ��ز االدبية هم �أف�ض ُل
ال ُك ّت ��اب .اجلوائ ��ز الأدبي ��ة  -يف بيئتنا
يعج
العربي ��ة بخا�ص ��ة  -م�ستنق� � ٌع �آ�سن ُّ
ب�ضروب الف�س ��اد والزبائني ��ة وعالقات
أكتب مدفوع ًا بال�سعادة
التخادم امل ��ايلْ � .
الت ��ي جتلبه ��ا ل ��ك الكتاب ��ة ،وباخلربات
الت ��ي ت�سع ��ى لتمريره ��ا للآخرين .هذه
هي �أخالقي ��ات الكتابة� .أ�ؤ ّك� � ُد لك �أنّ ّ
كل
كتابة دافعها احل�ص ��ول على جائزة هي
كتاب ��ة مز ّيفة .ينبغي للجوائز �أن ت�سعى
هي لك متى ما�أجدت يف �أعمالك.
 .10تع ّل ��م االنكليزي ��ة ،وا�س� � َع التق ��ان
الق ��راءات االدبي ��ة بهاّ :
كل لغ ��ة نتع ّلمها
�ن �إ�ضافية نرى به ��ا العامل .نرى
هي ع�ي ٌ
ت�ش� � ّكالت وت�ضاري� ��س م ��اكان بو�سعن ��ا
ر�ؤيته ��ا ل ��و اكتفين ��ا بلغتن ��ا االم .اللغة
االنكليزية هي ال�سائدة عاملي ًا يف حقول
الأدب والعل ��م واالقت�ص ��اد ؛ لذا �سيكون
م ��ن الطبيعي �أن تكون م ��دار تع ّلم وفهم
ومتكني ّ
كل كاتب جاد .ال�ضري من قراءة
ّ
ّ
أنّ
الرتجم ��ات ؛ لكن ��ي �أ�ؤك� � ُد ل ��ك � قراءة
الأعمال الروائية (وغري الروائية كذلك)
بلغته ��ا اال�صلي ��ة تبقى جترب ��ة متف ّردة.
لو �شاء البع� ��ض تع ّلم لغة �إ�ضافية � -إىل
جان ��ب االنكليزي ��ة  -فتلك ع�ي�ن �إ�ضافية
�ست�ض � ُ
�اف لعيونه التي ي ��رى بها العامل.
ك ��م ه ��و رائ� � ٌع �أن ي ��رى الكات ��ب الع ��امل
بثالثة عيون �أو �أربعة !!
*****
�أخ�ي�ر ًا ،يج � ُ�ب �أن تت�س ��اءل دوم� � ًا :ملاذا
�أ�صبح ��ت الرواي ��ة ذات �ش� ��أن حا�سم يف
حياتن ��ا من ��ذ بداياتها حت ��ى يومنا هذا؟
مل ��اذا مل تندث ��ر �أو تت�آكل؟ ومل ��اذا تلوّ نت
خارطتها االبداعي ��ة بح�سب التنويعات
املعرفي ��ة ،وكي ��ف ا�ستطاع ��ت �إدام ��ة
التناغم الفك ��ري معها؟ هذا �س�ؤال عظيم
الأهمية ؛ بل �أنني �أح�سبه ال�س�ؤال الأهم
يف ّ
كل الفعالي ��ة الروائي ��ة االبداعي ��ة.
ل�س ��تُ عازم ��ة عل ��ى تق ��دمي ج ��واب لهذا
ال�س�ؤال (وكيف يل �أن �أفعل؟!!) ؛ لكن لو
دفع ��ك ال�شغف للبح ��ث ال�شغوف يف هذا
ال�ش�أن ف�أحيلك �إىل التقدمي امل�سهب الذي
قدّمتُ به كتابي املرتجم (تطوّ ر الرواية
احلديث ��ة) املن�ش ��ور ع ��ام � .2016ستجد
�أي�ض� � ًا خربة جيدة عن الرواية يف كتبي
املرتجم ��ة الأخرى :الرواي ��ة املعا�صرة،
الرواي ��ة العاملية ،نزهة فل�سفية يف غاية
الأدب.
الرواية خارطة وا�سعة ،ولي�س بو�سعنا
�س ��وى الإطاللة عل ��ى م�شهديات �صغرية
منها ،وح�س ُبنا �أن نق ��ر�أ ونطوّ ر �أدواتنا
مدفوعني ب�شغف املعرفة وريادة مناطق
غري م�ستك�شفة .ال�شغف مفتاح ّ
كل اجناز
حقيقي ،ومن غريه لن ننتج �سوى جثث
حم ّنطة.
*****
حياة واعدة م�ضيئ ��ة �أمتناها لكُ ،ت ْ�سعِ ُد
فيها روح ��ك وعقلك و�أن ��ت تكتب ،مبثل
مات�سعِ � � ُد قارئ ��ك الذي ي�ستح ��ق ع�صارة
جهدك.
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اخت ��ار حممود عبد الوهاب املطعم يف هذه الق�صة مكانا ،ويالحظ القارئ �أن
الفندق واملقهى واحلانة� ،أو ال�شارع� ،أمكنة �أثرية لدى الكاتب ،وللبيت ح�صة
مف�صلة يف ق�ص�صه ،والأجواء ّ
املف�ضلة لديه وحدها
�ضئيلة ،ك�أن حياته نراها ّ
أيّ
تتنف� ��س فيها �شخو�صه الهواء .املكان الواح ��د يف � ق�صة ي�ؤدي بها �إىل �أن
ت�شب ��ه م�سرحية ،حيث يقوم ال�سرد بدور احلوار ،وي�ؤدي احلوار القليل يف
ق�ص ��ة عبد الوهاب� ،إن وج ��د ،وظيفة ال�سرد يف امل�سرحي ��ة ،وهذا قليل فيها،
م�سرحي ي�شاهده
�أو مع ��دوم .ك�أن الراحل كانت حت ّركه رغبة قوية يف ت�أليف
ّ
اجلمه ��ور ،الأم ��ر ال ��ذي يف�سّ ر انتم ��اءه املدين ��ي ،وتط ّلعه يف الوق ��ت نف�سه،
فق�ص�ص ��ه املكتوبة يف الت�سعين ��ات ،وبعد �سفرات عديدة وطويلة قام بها �إىل
�أوروب ��ا� ،صارت تتكون من م�شاهد �صقيل ��ة م�ستوحاة من معي�شة النا�س يف
ع ��امل الغرب ،واكتفت م ��ن مكانها الذي تنتمي �إليه ،وه ��و العراق ،بالثيمة ال
غري .ه ��ل ميكننا ا�ستعارة عن ��وان كتاب غوته ال�شع ��ري" :الديوان ال�شرقي
للم�ؤل ��ف الغربي" لق�ص�ص عبد الوهاب ،وندعوها "الق�ص�ص الغربية مل�ؤلفها
ال�شرقي"؟
يف "املالع ��ق" يدخل الرجل املطعم ،وعمد القا� �ّ�ص �إىل و�صفه بطريقة مت ّكن
الق ��ارئ من �أن ين�صت ل�صوته الداخلي ،وللخفق ��ان يف قلبه املوجوع ب�سبب
اجل ��وع .كتبت الق�صة يف � ،1996أي يف �أكرث �سنني العوز التي م ّرت بالبالد
ب�سب ��ب احل�صار والت�ضييق اللذي ��ن قامت بهما ال ��دول العظمى على م�صادر
ا�ست�ي�راد الغ ��ذاء والدواء .قبل �أن ي� ��أكل ،يح�سب الرجل نق ��وده .ويت�أكد من
كفايته ��ا ،ثم" :دفع امللعقة داخل احل�س ��اء ،وبحركة بدت بطيئة و�ضع امللعقة
يف فم ��ه وازدرد م ��ا فيها دفعة واحدة ،وت�سارعت حركت ��ه" .تظهر لنا �صورة
الرج ��ل ك�أنها تهاويل حل ��م� ،أو نوع من �أنواع الهلو�س ��ة التي �سببها اجلوع:
"امللعق ��ة تتخاط ��ف و�أع�ض ��اء وجهه ترجت حت ��ت حركتها الدائب ��ة ،وبخار
احل�س ��اء يندف ��ع مثل ح ��د ال�سكني لي�شطر وجه ��ه �إىل ن�صف�ي�ن" .ال توجد يف
الق�صة �صور فوتوغرافية تنقل الواقع كما هو ،وامل�شهد فيه �إيحاء ال نهائي،
وفي ��ه �أي�ض ��ا تعازمي ال�ستح�ض ��ار حالة ال�شق ��اء التي تنت�ش ��ر يف طول البالد
وعر�ضها .وهو ي�أكل ،يزداد جوعه ،وبدل ال�شعور بال�شبع واالمتالء ،ت�صيبه
نوبة من التف ّتت نتيجة الفراغ الذي �سببه احلرمان" :امللعقة ال تهد�أ والبخار
يتجم ��ع على بقايا وجهه يف رغوة كثيفة ،ومثل عجينة رخوة �أخذت �أع�ضاء
وجه ��ه تفقد متا�سكها وتنف�صل وتتطاير يف الهواء فقاعات تنفجر يف �صوت
مكت ��وم وتت�ساقط يف قعر الطبق� :أنفه� ،أذن ��اه ،ذقنه ،مثل �سائل لزج تتقاطر
�أع�ضاء وجهه يف طبق احل�ساء قط ��رة قطرة ."...ال�صورة �صادمة ،وتذ ّكرنا
ب�أعم ��ال النحّ ��ات الأمريك ��ي الك�سن ��در كالدر عندم ��ا فاج�أ جمه ��وره يف �أول
معر�ض له مبنحوتاته املتحركة ،و�أدى الإيقاع احلركي للتماثيل ،مع الظالل
املرت�سم ��ة على اجلدران ما ي�شبه الرق�صة النحتية التي �أذهلت الزائرين .هل
القا�ص والنحّ ات ،الت�أكيد على �أن احلياة امل�ستقرة ال وجود لها
�أراد االثن ��انّ ،
يف الواقع ،واجلميع يف حالة تنقل دائم و�سفر ،حتى تفا�صيل الوجه منا؟
"اندل ��ق ال�سائل بلزوجته على غطاء املائدة وتدلىّ من احلافة على �أر�ضية
املطع ��م .يتدف ��ق .ي�سي ��ل .يت�شعب يف ع ��روق منتفخة" .ي�شبه م ��ا يجري يف
"املالع ��ق" �ص ��ورة الدم بعد �إطالق الر�صا�ص ��ة يف "مائة عام من العزلة"،
حيث يتفجر من ر�أ�س القتيل ويجري يف خط م�ستقيم ،يحيط بالبيت ،يدخل
من �أ�سفل الباب ...يف ق�صة عبد الوهاب يتدفق وجه اجلائع" ،ي�سيلّ .
يلتف،
ي�س� � ّد الثقوب ،يغور حت ��ت املوائد وب�ي�ن �أرجل الزبائ ��ن يف همهمة مكتومة
ل�صوت ب�شري واهن هو �صوته".
يغ ��ادر الرجل املطع ��م ،لكنه يرتك ظ ّل ��ه الثقيل يف املكان ومنديل ��ه" ،الزبائن
يدخل ��ون ،يتحلق ��ون حول موائده ��م ،يدي ��رون ظهورهم عن مائدت ��ه" .ك�أن
متثاال ُ�صبّ يف كر�سيّه يف املطعم ،ويحمل النحت ا�سم "اجلائع".
هنال ��ك �شج ��رة وحيدة متثل م ��ا يف غابة ب�أكمله ��ا من قوة ون�ض ��ارة ووئام،
ويح�ض ��ر الرج ��ل اجلائ ��ع يف الق�ص ��ة وحي ��دا ،ويغ ��ادر وحيدا ،لك ��ن كثافة
الو�صف ،واحتدامه ،وغرابته� ،صيرّ ت منه منحوتة متثل �شعبا كامال �أ�صابه
الظلم واحليف والهوان.
في "المالعق" يدخل الرجل المطعم ،وعمد
القا�ص �إلى و�صفه بطريقة ّ
تمكن القارئ
ّ
من �أن ين�صت ل�صوته الداخلي ،وللخفقان
في قلبه الموجوع ب�سبب الجوع .كتبت
الق�صة في � ،1996أي في �أكثر �سنين العوز
مرت بالبالد ب�سبب الح�صار والت�ضييق
التي ّ
اللذين قامت بهما الدول العظمى على م�صادر
ا�ستيراد الغذاء والدواء.

في حوار مع الروائي الفرن�سي ادوارد بيرو بعد �صدور �آخر رواياته:

ال�������وادي ال��ك��ب��ي��ر م���وج���ود داخ�����ل ك���ل واح�����د منا
ال�����������ع�����������ال�����������م ب���������ح���������اج���������ة ال������������������ى ال�������������ه�������������دوء..وال���������������������������س������ل������ام
ترجمة:عدوية الهاللي
يح ��ب الروائي الفرن�س ��ي ادوارد ب�ي�رو املولود
يف ع ��ام  1992الأدب املغام ��ر باحثا عن اجلمال
وال�شع ��ر يف كل �ش ��يء ..ح�ص ��ل عل ��ى اجلائ ��زة
االوىل ملدين ��ة �سوم ��ور ومت تر�شي ��ح روايت ��ه
االوىل ( اال�س ��د ب�ل�ا تكلي ��ف) جلائ ��زة جوزي ��ف
كي�سي ��ل ،ام ��ا روايت ��ه الثانية ( ال ��وادي الكبري)
ال�ص ��ادرة م�ؤخ ��را يف فرن�س ��ا فه ��ي �صرخة حب
للطبيع ��ة ودع ��وة للحي ��اة الداخلي ��ة و�سب ��اق
جمن ��ون من �أجل احلرية .ففي مكان ما من جبال
الألب  ،ي�ستمتع الرعاة ب�أفراحهم الرعوية و�سط
الطبيع ��ة البك ��ر ب�ي�ن الثل ��وج الت ��ي تبه ��ر العني
واخ�ضرار اال�شجار واملياه التي تغمر الوديان ،
لكن و�صول رجل يدعى غراند باتاف من ال�شمال
يعك ��ر �صف ��اء امل�شه ��د اذ ت�صبح القري ��ة �صناعية
ويت ��م تغي�ي�ر الطبيعة ويتنب� ��أ الراع ��ي ال�صغري
ارن ��و مبوت النج ��وم وانقرا�ض الأغ ��اين  ،لذلك
�سيتع�ي�ن علي ��ه ان يقات ��ل  ،لوح ��ده  ،حت ��ى �ضد
ا�صدقائ ��ه وخماوف ��ه اخلا�صة لأج ��ل انقاذ روح
هذا امل ��كان  ،موا�صال االهتمام باالحلان القدمية
والتعل ��ق بحبيبت ��ه يلين ��ا اجلميلة بق ��وة اكرب ،
وقبل كل الأمل بوجود عامل �أف�ضل ..
موق ��ع (ليزي ��ه ) االلك�ت�روين الثق ��ايف اج ��رى
م ��ع الكات ��ب ادوارد ب�ي�رو حوارا ح ��ول روايته

االخرية ( الوادي الكبري) جاء فيه :
* كيف ن�ش�أت فكرة هذه الرواية الثانية؟
خط ��رت يل فك ��رة ه ��ذه الرواي ��ة يف �إح ��دىالأم�سي ��ات يف باري�س  ،عندما ر�أيت طبقة كثيفة
م ��ن الغيوم فوق ر�أ�سي .ثم فكرت مرة �أخرى يف
ليل ��ة رائع ��ة ق�ضيتها يف جبال الأل ��ب قبل ب�ضعة
�أ�شهر ؛ وت�ساءل ��ت كيف ميكننا �أن نتحمل ق�ضاء
الكث�ي�ر من اللي ��ايل اخلالي ��ة من النج ��وم .ومن
ه ��ذا الت�أمل  ،املرتبط بجم ��ال الطبيعة  ،ولد �أحد
امل�شاه ��د االفتتاحي ��ة للرواي ��ة اذ جن ��د راعي�ي�ن
يحلم ��ان �أح�ل�ام اليقظة
حتت النج ��وم ونت�ساءل
عم ��ا �إذا كان م ��ن املمكن
�أن ي�أتي يوم تختفي فيه
تل ��ك النج ��وم .ومن هذا
الت�أم ��ل � ً
أي�ضا جاء م�شهد
النهاية لكنني لن �أف�صح
عن املزيد...
*كيف ب ��دا لك ه ��ذا املكان ،
الوادي الكبري؟
 يقع هذا الوادي الكبري(اخلي ��ايل) يف البداي ��ة
(عل ��ى الأق ��ل يف ذهني)
يف املراع ��ي الألبي ��ة يف

جب ��ال الألب  ،وق ��د هاجر�سكان ��ه �إىل ال�شرق يف
�إيطاليا وتنت�شر في ��ه غابات ال�صنوبر  ،و�سفوح
اجلبال املغطاة بال�سحلب والبازالء احللوة � ،أنا
�أعتقد �أن الوادي الكبري موجود يف كل واحد منا
 ،ويف داخ ��ل كل م ��ن مييل ب�سهول ��ة �إىل التخلي
عن اجلمال كما فعل �سكان الوادي ..
* يوجد يف كتابك دعوة قوية لإعادة اكت�ش ��اف ال�شعر ،
�إح�سا�س باجلمال كنا قد فقدناه ؟
�أ�صب ��ح اجلم ��ال مفهو ًم ��ا ينظر �إلي ��ه الكثريونبعيون منده�شة  ،متفاجئني من انه اليزال ميكن
احلديث عنه .ومع ذلك  ،فهي حمطة جتعلنا ن�أمل
 ،وجتعلنا نقطع االلتزامات التي ت�ستحق العناء
 ،لني ��ل بع� ��ض الراحة .لق ��د فهم اجلمي ��ع بالفعل
جترب ��ة العثور عل ��ى منظر طبيع ��ي رائع جميل
 ،كم ��ا ل ��و �أننا فج� ��أة فهمن ��ا انتمائن ��ا للإن�سانية
والع ��امل .اجلم ��ال �ساح ��ر يف ب�ساطت ��ه وغناه ،
فه ��و يخاطب القل ��ب يف الوج ��ود دون �أي جهد.
لك ��ن ال�شيء نف�سه ينطبق على ال�شعر.ويجب �أن
ي� ��ؤدي ه ��ذان امل�صطلحان ،للأ�سف� ،إم ��ا ب�إفراط
�أو ب�ش ��كل �ساخر� ،إىل ت�شكي ��ل عالقتنا مع العامل
ومع الآخرين :يف عالقاتنا الودية  ،يف الهند�سة
املعماري ��ة  ،يف املث ��ل العليا الت ��ي ن�ستعريها �أو
يف الر�سائ ��ل التي ننقله ��ا  ،يجب �أن نحافظ فيها
جميعًاعلى العقل وعلى روح اجلمال وال�شعر .يا
لها من معركة رهيبة..

* ه ��ل ميكن ��ك �إخبارن ��ا مب ��ا تعني ��ه "احلي ��اة الداخلي ��ة"
بالن�سبة لك؟
احلي ��اة الداخلي ��ة ه ��ي ان ته ��رب م ��ن احلي ��اةالزمني ��ة .انها خيط ممت ��د بني �أفكارن ��ا املا�ضية
و�آمالن ��ا يف امل�ستقب ��ل  ،كم ��ا انه ��ا را�سخ ��ة يف
حا�ضرنا .هذه الزماني ��ة الثالثية هي يف الواقع
�ش ��كل م ��ن �أ�ش ��كال اال�ستمراري ��ة  ،و�إذا كن ��ت
�أجت ��ر�أ على احلديث عن الروح  ،ف� ��إن ذلك يعني
اخلل ��ود .وهك ��ذا ميكنن ��ا �أن نفهم ب�ش ��كل �أف�ضل
الكلم ��ة ال�شه�ي�رة جل ��ورج برينانو� ��س  ،ال ��ذي
ر�أى يف احل�ض ��ارة احلديثة م�ؤام ��رة عاملية �ضد
�أي �ش ��كل من �أ�ش ��كال احلياة الداخلي ��ة ..حياتنا
غال ًب ��ا �سريعة ج� �دًا  ،وعقولنا دائ ًم ��ا ملوثة جدًا
بال�ضو�ض ��اء ..والع ��امل بحاج ��ة �إىل اله ��دوء
وال�سالم .
* تتحدث عن حتول العامل  ،واخلوف من اال�ضطرابات
فهل هذا اخلوف هو الذي يوجه عملك الأدبي؟
ه�شا�ش ��ة اجلم ��ال ال ��ذي يقدم ��ه لن ��ا الإن�س ��انواخللق تغ ��ذي عملي الكتابي وم ��ع ذلك � ،أعتقد
�أننا نكتب كما ن�أمل :لهذا ال�سبب يجب �أن نتجر�أ
عل ��ى الأم ��ل بقوة لأن ��ه ق ��ادر على ت�صحي ��ح �أي
ا�ضط ��راب ؛ ومن ه ��ذا الأمل  ،ال�صع ��ب �أحيا ًنا ،
والإجب ��اري �أحيا ًنا � ،أريد �أن �أ�ستنبط طريقة يف
الكتابة ال تخل ��و من الأمل �أو الكلمات التي تعرب
عن جمال الوجود..
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�سنة العجائب
�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى رواية �سن ��ة العجائ ��ب "حكاية
وب ��اء" ،ت�أليف جريالدين بروك� ��س ،ترجمة حنان علي،
تدور �أح ��داث الرواية حول واقع ��ة حقيقية يف �إنكلرتا
الق ��رن ال�ساب ��ع ع�ش ��ر ،وحتدي ��د ًا يف �إح ��دى الق ��رى
الإقطاعي ��ة م ��ن مقاطعة دربي�شاي ��ر� ،إذ يجتاحها مر�ض
الطاع ��ون ،فيقي ��م �أهله ��ا َح ْج ��ر ًا �صحي� � ًا عل ��ى �أنف�سهم
منع ًا النت�ش ��ار املر�ض خارج �أرجاء قريتهم .جريالدين
بروك� ��س كاتِ بة� ،صحفية وروائي ��ة �أ�سرتالية .حا�صلة
على جائزة بوليتزر.

�إعالن جوائز الدورة االفتتاحية ملهرجان البحر الأحمرال�سينمائي

فيلم حيدر ر�شيد (�أوروبا) يح�صد �أهم جائزتني� :أف�ضل خمرج و�أف�ضل ممثل
 جدة /عالء املفرجي
بع ��د ت�سعة �أي ��ام من العرو� ��ض ال�سينمائية
املختلف ��ة من الع ��امل ،وم�شارك ��ة نوعية من
جنوم العامل� ..أعلن مهرجان البحر الأحمر
ال�سينمائ ��ي ال ��دويل ال ��ذي يق ��ام برعاي ��ة
ڤوك� ��س �سينم ��ا ،جمموع ��ة �إم ب ��ي �س ��ي،
واخلطوط اجلوية ال�سعودي ��ة ،عن �أ�سماء
الفائزي ��ن بجوائ ��ز اليُ�س ��ر ،وذل ��ك يف حفل
توزيع اجلوائز ال ��ذي �أقيم م�ساء اليوم يف
جدة البلد.
وقد �ض ّم ��ت م�سابق ��ات املهرج ��ان  16فيلم ًا
طوي�ل ً�ا ،و 18فيلم ًا ق�ص�ي�ر ًا ،و 21م�شروع ًا
من الواقع االفرتا�ضي والتقني ،جمعت �أهم
�إبداع ��ات ال�سينما العربي ��ة والعاملية ،حيث
ح

ول العا

لم

ق ّدم ��ت ق�ص�ص ًا جديدة و�أ�سالي ��ب �سينمائية
مبتك ��رة ،وج ��ر�أة يف ط ��رح املوا�ضي ��ع
ومناق�شة ق�ضايا جمتمعاتها .وت�أتي جوائز
اليُ�س ��ر تكرمي� � ًا له ��ذه الإبداع ��ات ،واحتفاء
باجليل اجلديد من الأ�ص ��وات ال�سينمائية،
�إ�ضاف ��ة �إىل �أولئ ��ك م ��ن �أ�صح ��اب اخلربات
ال�سابقة.
وتو ّزع ��ت جوائ ��ز الي�س ��ر �ضم ��ن ث�ل�اث
م�سابق ��ات ،ه ��ي م�سابق ��ة البح ��ر الأحم ��ر
للأفالم الطويلة والتي تر�أ�س جلنة حتكيمها
املخرج الإيطايل جيو�سبي تورناتوري �إىل
جانب كل من هند �صربي و�شريين دعيب�س
وداني�ل�ا مي�شي ��ل وعب ��د العزي ��ز ال�شالحي،
وم�سابق ��ة البح ��ر الأحم ��ر للفيل ��م الق�ص�ي�ر
برئا�سة م ��روان حامد وع�ضوي ��ة عهد كامل
وخ�ض ��ر عيدرو� ��س ،و�أخ�ي�ر ًا
م�سابق ��ة البحر الأحم ��ر لل�سينما
التفاعلي ��ة والت ��ي تر�أ�س ��ت جلنة
حتكيمه ��ا ل ��وري �أندر�س ��ون �إىل

جترب ��ة ا�ستثنائي ��ة حي ��ث �شاهدن ��ا �أعم ��ا ًال
م�ؤث ��رة وقوي ��ة وجريئ ��ة ،مم ��ا ي�ؤ ّك ��د على
الزخ ��م ال ��ذي ت�شه ��ده ال�سينم ��ا يف الع ��امل
العرب ��ي و�إفريقيا و�آ�سيا ،ل ��ذا كانت مهمتنا
�صعبة للغاية".
والقائم ��ة الر�سمية للأعمال الفائزة� :أف�ضل
فيل ��م �سع ��ودي :مت� � ُّزق� ،إخ ��راج :حم ��زة
جمج ��وم  -اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة،
جائ ��زة اجلمهور� :أن ��ت ت�شبهن ��ي� ،إخراج:
دين ��ا عام ��ر  -م�ص ��ر ،فرن�س ��ا ،الوالي ��ات
املتحدة ،البحر الأحم ��ر لل�سينما التفاعلية،
الي�سر الف�ض ��ي :تنا�سخ� ،إخراج� :سن�-شني
وان ��غ – تاي ��وان ،البح ��ر الأحم ��ر لل�سينما
التفاعلي ��ة ،الي�س ��ر الذهب ��ي :نهاي ��ة اللي ��ل،
�إخ ��راج :ديفيد �أدل ��ر  -الدامن ��ارك ،فرن�سا،
م�سابق ��ة البح ��ر الأحم ��ر للفيل ��م الق�ص�ي�ر،
جان ��ب كل م ��ن فيكتوري ��ا مابلبي ��ك و�سارة م�سابق ��ة الفيل ��م الطوي ��ل جيو�سب ��ي الي�س ��ر الذهبي :تاالفيزي ��ون� ،إخراج :مراد
مهنا العبديل.
تورنات ��وري عل ��ى م ��دى تن ��وع املواه ��ب �أبو عي�ش ��ة  -الأردن� ،أملانيا ،م�سابقة البحر
وبه ��ذه املنا�سب ��ة �أ ّك ��د رئي�س جلن ��ة حتكيم واملوا�ضي ��ع املطروحة ،و�أ�ضاف "لقد كانت الأحم ��ر� ،شه ��ادة تقدي ��ر :فرح ��ة� ،إخ ��راج:

�سيلينا غوميز" :كنت �ضحية"

الجئ �سوري يت�سبب ب�إقالة
وزيرة دمناركية و�سجنها

ك�شفت املغنية واملمثلة �سيلينا غوميز� ،أن العمل
يف �سن �صغرية ،وال�شهرة التي ا�ضطرتها لو�ضع
امل �ك �ي��اج امل�ن��ا��س��ب لل�شخ�صيات ع�ل��ى ال�شا�شة،
والظهور العام �أمام النا�س ،قد �أثر ب�شكل كبري على
�صحتها العقلية .قالت �سيلينا غوميز ،التي بد�أت
العمل يف الفن يف ال�سابعة من عمرها ،قبل �أن

تبد�أ �شهرتها يف �سن املراهقة يف احد امل�سل�سالت
"�أ�ستخدم املكياج منذ �أن كنت يف ال�سابعة من
عمري ،ومل �أكن �أدري ما يحدث" ،مو�ضح ًة" ،كنت
�صغرية جدا ،وكان لدي حمرتفون يقومون بعمل
املكياج ،وفج�أة ميكنني �أن �أبدو يف �سن  25بالرغم
من �أن عمري كان  16عاما" ،و�أو�ضحت �أن ذلك �أثر

�إ�صابة كارينا كابور
بفايرو�س كورونا
مت اختبار املمثلت�ي�ن وال�صديقتني "كارينا كابور" و"�أمريتا �أرورا"
بفايرو� ��س كورون ��ا ،بح�س ��ب م ��ا تداولته الهيئ ��ة املدنية
احلاكم ��ة يف مومب ��اي .وقد ن�ش ��رت "كارين ��ا كابور"
خ�ب�ر �إ�صابته ��ا بفايرو� ��س كورون ��ا ع�ب�ر خا�صي ��ة
ق�ص� ��ص �إن�ستغرام ،قائلة " :لق ��د �أثبتت الفحو�صات
�إ�صابت ��ي بفايرو� ��س كوفي ��د .لقد عزل ��ت نف�سي على
الف ��ور وا َّتبع جمي ��ع الربوتوكوالت الطبي ��ة� .أطلب
م ��ن �أي �شخ�ص كان على �صلة ب ��ي� ،إجراء االختبار.
مت تطعي ��م عائلتي واملوظفني �أي�ض ��ا مرتني وهم ال
تظه ��ر عليه ��م �أية �أعرا� ��ض .حل�سن احل ��ظ� ،أ�شعر
�أنن ��ي بخري و�آم ��ل �أن �أعود قريب� � ًا� ".أي�ض ًا بنف�س
الطريق ��ة ن�شرت "�أمريت ��ا �أورورا" خرب �إ�صابتها
بكوفي ��د ،حي ��ث كتبت" :لق ��د �أثبت ��ت االختبارات
�أنن ��ي �إيجابي ��ة لفايرو�س كوفيد� .أن ��ا �أ ّتبع جميع
الإر�ش ��ادات الطبية� .أي �شخ� ��ص كان على ات�صال
بي ،يرجى �إجراء االختبار .مت تطعيم جميع �أفراد
عائلتي واملوظفني ب�شكل كامل وجميع االختبارات
�سلبية ...ابق �آمنا ،ابق م�س�ؤو ًال".

وزيرة الهج ��رة واال�ستيع ��اب الدمناركية
ال�سابق ��ة "�إنغ ��ر �ستوي�ب�رغ" البالغ ��ة 48
عاما� ،ستق�ضي �أعياد املي�ل�اد ور�أ�س ال�سنة
اجلديدة خلف ق�ضب ��ان �سجن حملي ،بعد �أن
�أدانتها "حمكمة الإقالة والعزل" �أم�س الأول االثنني بال�سجن
 60يوما ،عقابا عن تهم كان مفتاحها �شكوى تقدم بها �سوري
ا�سم ��ه "النور عل ��وان" وعمره � 26سن ��ة ،ف�صلته الوزارة يف
 2016ع ��ن زوجته "رمياز الكي ��ال" البالغة وقته ��ا  17عاما،
وو�ضعتهما يف مركزين خمتلفني لالجئني طوال � 4أ�شهر ،مع
�أنه ��ا كانت حامال .احلكم الذي ا�ستغربت ��ه "�إنغر �ستويربغ"
يف معر� ��ض الدف ��ع برباءته ��ا �أم� ��س يف م�ؤمت ��ر �صح ��ايف
عقدت ��ه ،جاء تتويجا لآخر� ،أ�صدرته املحكمة العريقة نف�سها
قبل عام�ي�ن ،ومبوجبه �أقالوها من املن�ص ��ب الذي �شغلته 4
�أع ��وام ،ث ��م حاكموها بدءا م ��ن ايلول املا�ض ��ي بتهمة ميكن
و�صفه ��ا ب�أنه ��ا "التف�ن�ن" يف التنكي ��ل مبهاجري ��ن وطالبي
جل ��وء ،معظمهم �سوري ��ون وبع�ضه ��م عراقي ��ون ،فانتهكت
ب�سيا�ستها االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان .

ب�شكل كبري على �صحتها العقلية ،حيث �أ�صبحت
مهوو�سة ب�شكلها ط��وال الوقت ،حتى �أنها كانت
تت�ساءل �أح�ي��ان��ا ع��ن �شكلها احلقيقي .وا�صلت
�سيلينا غ��وم�ي��ز و��ص��ف نف�سها ب��أن�ه��ا "�ضحية"
ال�شهرة والرغبة يف تغيري وجهها ب�سبب اجتاهات
اجلمال.

ما الذي
بحث عنه
العراقيون يف
غوغل خالل
2021؟
ُتظه ��ر الكلم ��ات الأكرث بحث� � ًا يف العراق
عرب حمرك البحث "غوغل" نتائج طريفة
ومث�ي�رة للع ��ام  ،2021فيم ��ا يب ��دو �أن
مزاج العراقيني قد حت�س ��ن ن�سبي ًا قيا�س ًا
بالع ��ام  ،2020نظ ��ر ًا لرتاج ��ع ظ ��روف
اجلائحة ،والتح�س ��ن الطفيف الذي طر�أ
عل ��ى بع� ��ض القطاع ��ات .وبينم ��ا هيمن
الت�ش ��ا�ؤم والغ�ض ��ب عل ��ى نتائ ��ج بح ��ث
العراقي�ي�ن عام  ،2020حني ارتفع �س�ؤال
"كيف �أعي�ش يف العراق مرتاحا" ك�أحد
�أك�ث�ر العبارات بحث� � ًا يف العراق ،بدا �أن
"البيت ��زا" �شغلت العراقيني ب�شكل �أكرب
خ�ل�ال  .2021وقد ،كان ��ت عبارة "�أقرب
مطع ��م بيت ��زا" ه ��ي املكت�سح ��ة لنتائ ��ج
بح ��ث العراقيني ع ��ام  ،2021حيث حلت

يف املرتب ��ة الثاني ��ة ،مبا�ش ��ر ًة بعد عبارة
"نتائج الثالث املتو�سط" .
واحتل ��ت حمافظ ��ة مي�س ��ان� ،ص ��دارة
البحث ع ��ن "�أق ��رب مطعم بيت ��زا" تليها
حمافظ ��ة الديواني ��ة ث ��م ذي ق ��ار ،فيم ��ا
تذ ّيل ��ت العا�صم ��ة بغ ��داد قائم ��ة البح ��ث
عن "�أقرب مطع ��م بيتزا" رمبا لأن �سكان
العا�صمة يغرق ��ون عملي ًا و�سط املطاعم،
وال يج ��دون �صعوب ��ة بالبحث عن وجبة
بيتزا .وتظهر نتائ ��ج الر�صد� ،أن تطبيق
"تي ��ك توك" كان ل ��ه �صعود كبري ،حيث
احتل ��ت عب ��ارات البح ��ث ع ��ن برام ��ج
لتحمي ��ل الفيدي ��و م ��ن "تيك ت ��وك" عدة
مرات ��ب يف الأك�ث�ر بحث ًا داخ ��ل العراق،
دون مناف�سة من �أي تطبيق �آخر م�شابه.

العراق يح�صد جائزتني يف ختام الدورة  22ملهرجان قرطاج امل�سرحي

 عالية طالب
القا�ص ��ة والروائي ��ة �ص ��درت له ��ا عن
من�ش ��ورات االتح ��اد الع ��ام للأدب ��اء
والك ّتاب في العراق مجموعة ق�ص�صية
بعن ��وان "امر�أة بال ن�س ��اء" و�س ��يقيم
االتح ��اد حف ��ل توقي ��ع للمجموعة في
معر�ض الع ��راق الدولي للكتاب ،وذلك
في ال�ساعة  ٤ع�صر الجمعة  ١٧كانون
الأول ..٢٠٢١
 ل�ؤي خزعل جبر
الباح ��ث واالكاديمي القل ��ى محا�ضرة
بعنوان "�إ�شكالية الترجمة في العلوم
النف�سي ��ة �/سيكولوجي ��ة االنتخابات،
�إنموذج� � ًا" ،الن ��دوة اقامته ��ا دار
الم�أم ��ون للترجم ��ة وق ��د بي ��ن فيه ��ا
المحا�ض ��ر � َّأن ال�سل ��وك االنتخاب ��ي
هو �أح ��د المتغي ��رات الرئي�سة في علم
النف� ��س ال�سيا�س ��ي ال ��ذي يع ��ود ال ��ى
�سلوكيات محتملة ي�صدرها ال�شخ�ص
خ�ل�ال حيات ��ه و�أث ��ر ذل ��ك ف ��ي �سل ��وك
الت�صويت لحزب معين في االنتخابات

داري ��ن �س�ّل�ااّ م – الأردن ،م�سابق ��ة البح ��ر
الأحم ��ر� ،أف�ض ��ل م�ساهم ��ة �سينمائية� :أمني
جعفري لت�صوير :على الطريق � -إيران
م�سابق ��ة البح ��ر الأحمر� ،أف�ض ��ل �سيناريو:
مان ��و خلي ��ل ع ��ن فيل ��م ج�ي�ران � -سوري ��ا،
�سوي�س ��را ،م�سابق ��ة البحر الأحم ��ر� ،أف�ضل
ممث ��ل� :آدم عل ��ي ع ��ن دوره يف� :أوروب ��ا -
الع ��راق� ،إيطالي ��ا ،الكوي ��ت ،م�سابقة البحر
الأحم ��ر� ،أف�ض ��ل ممثلة� :أروين ��دا كرانا عن
دورها يف :يوين  -اندوني�سيا� ،سنغافورة،
فرن�س ��ا� ،أ�سرتاليا،م�سابق ��ة البح ��ر الأحمر،
�أف�ض ��ل خم ��رج� :أوروب ��ا حلي ��در ر�شي ��د -
العراق� ،إيطاليا ،الكويت.
م�سابق ��ة البح ��ر الأحم ��ر ،جائ ��زة جلن ��ة
التحكي ��م :عل ��ى الطري ��ق �إخ ��راج :بن ��اه
بناه ��ي – �إي ��ران ،م�سابقة البح ��ر الأحمر،
�أف�ض ��ل فيل ��م :براينت الرابع �إخ ��راج :ليفان
كوجوا�شفيلي  -جورجيا ،رو�سيا ،بلغاريا،
الواليات املتحدة ،موناكو.

عا�ش الفيل�سوف الفرن�سي روالن
بارت حياته مولع ًا بال�صور
وعالقتها بال�سيا�سة ،وجنده يكتب
" :هذه ال�صور ما هي �إال جمموعة
من الإعالنات التي ال حتظى
باحرتام اجلمهور".
يف كل مرة �أعتذر للقراء الأعزاء
لأنني "�أتفل�سف بر�ؤو�سهم" و�أرطن
ب�أ�سماء فال�سفة وكتاب يف عمود
يومي مهمته تقدمي احلقائق �إىل
النا�س ،لكن ماذا �أفعل ؟  ،فقد
تعلمت من هذه املهنة �أن �أف�ضل
�شيء يقوم به الكاتب هو تذكري
النا�س مرة ومرتني وثالث ًا مبا
يجري حولهم ،ولهذا جتدين
م�ضطر ًا لتكرارالأ�سئلة نف�سها بني
احلني والآخر ،وال �شيء يتغري
�سوى ال�صور اجلديدة التي يتحفنا
بها �أ�صحاب املعايل والفخامة.
بالأم�س امتلأت مواقع التوا�صل
االجتماعي ومعها بع�ض الوكاالت
والف�ضائيات ب�صور ال�سيد
نوري املالكي وهو يذهب لزيارة
ال�سيد خمي�س اخلنجر ،وقبل
�أن يتهمني البع�ض بالت�صيد يف
املاء العكر ،ونحن نعي�ش يف ظل
ظروف "عكرة" ،تتطلب الت�شاور
واالجتماع والتباحث من �أجل
�أن يتم تقا�سم "الكعكة" العراقية
ب�سالم� ،أود �أن �أطرح �س�ؤا ًال بريئ ًا
رمبا ي�س�أله الكثري من العراقيني،
كيف حتوّ ل ال�سيد خمي�س اخلنجر
من م ّتهم مطلوب للق�ضاء بتهمة
الإرهاب ،وال ت�س�أل ما حكاية قرار
م�صادرة �أمواله املنقولة وغري
املنقولة التي ّ
ب�شرنا بها الق�ضاء قبل
�أربعة �أعوام ،وال ت�س�أل ملاذا �أ�صدر
حزب الدعوة قبل اعوام بيان ًا ثوري ًا
�أكد فيه �أن "الأمني العام حلزب
الدعوة نوري املالكي حري�ص
و�ضمن ثوابته على عدم التوا�صل
�أو اللقاء �أو دعم �أي �شخ�صية
مطلوبة للق�ضاء �أو متورطة بدعم
الإرهاب ،خا�صة ال�شخ�صيات التي
كانت �سبب ًا يف �إثارة الفنت ودخول
داع�ش �إىل العراق و�أن ال نية للقاء
اخلنجر �أو الو�ساطة له للعودة �إىل
العملية ال�سيا�سية"؟ ..ولأنني مثل
كثري من �أبناء هذا ال�شعب املغلوب
على �أمره ،ال نعرف بال�ضبط
ملاذا �أخربنا خمي�س اخلنجر ذات
يوم ب�أن "كل ما حدث يف العراق
هو ب�سبب الأداء الظامل حلكومة
املالكي"� .سيقول البع�ض �إنه من
العبث �أن تتوقع من �سيا�سيني
�ساهموا يف ن�شر اخلراب� ،أن
ي�ؤ�س�سوا خطاب ًا وطني ًا يرفع لواء
القانون لأنهم يبنون "�سلطاتهم"
على تغييب القانون وامتهانه
واحتقار عقول النا�س.
�أعرف كما يعرف ماليني العراقيني
�أن امل�صيبة فادحة ،و�أن ما جرى
بحق هذه البالد فوق االحتمال،
اليوم نت�ساءل هل ن�صدق
ال�صورالتي يبت�سم فيها اخلنجر
املالكي �أم ن�صدق البيانات التي
كانت تتطاير علينا من كل اجلهات
؟ �أم �سنكت�شف ،ولو مت�أخر ًا� ،أن
ما جرى هو طبخات لال�ستخدام
وملء فراغ �أدمغة النا�س احلائرة؟
هل ن�صدق �أن م�ؤمتر ًا يعقد بني
�أ�صحاب ال�صورة �سيزيل �آثار
احلريق؟ ،و�سيعيد الب�سمة �إىل
وجوه العراقيني وهم ي�سمعون
�أن امل�صاحلة امل�ستدامة التي رفع
لواءها عامر اخلزاعي حققت
نتائجها "العظيمة"؟ وما هي
ال�صورة اجلديدة التي �ستوزع فيها
االبت�سامات.

عامر م�ؤيد

من خ�ل�ال الإدالء ب�صوت ي�ضعه الفرد
ب�ش ��كل مبا�ش ��ر �أو غير مبا�ش ��ر لم�سار
عمل البرلمانات والحكومات.

 علي �أبو تراب
نقي ��ب الفنانين ف ��ي محافظ ��ة المثنى
اعلن ع ��ن فعاليات مهرج ��ان ال�سماوة
ال�سينمائ ��ي الدول ��ي ال�ساب ��ع م�س ��اء
ي ��وم غ ��د الخمي�س ولم ��دة ثالثة ايام،
بم�شارك ��ة  ٣٠فيلم ��ا محلي ��ا وعربي ��ا
وعالميا ،منها افالم روائية ووثائقية.

انته ��ت اي ��ام قرط ��اج امل�سرحي ��ة ال ��دورة
 22بح�ص ��ول عل ��ى الع ��راق عل ��ى جائزتني
وتر�شيح جلائزة �أخ ��رى ،حيث �شارك وفد
ميثل دائ ��رة ال�سينما وامل�سرح وتواجد يف
حفل اخلتام.
الفنان ��ة عواط ��ف نعي ��م ح�صل ��ت يف ختام
الدورة  22ملهرج ��ان �أيام قرطاج امل�سرحية
يف قاع ��ة دار الأوب ��را يف مدين ��ة الثقاف ��ة
بح�ضور وزيرة الثقافة التون�سية ووزيرة
الثقاف ��ة امل�صري ��ة و�أم ��ام جم ��ع كب�ي�ر م ��ن
الفنان�ي�ن العرب والأفارق ��ة والأجانب على
جائ ��زة ب�صفته ��ا كاتب ��ة وخمرج ��ة وممثلة
وباحث ��ة وناق ��دة م�سرحي ��ة و�أكادميي ��ة
عراقية مرموقة ملنجزها املتم ّيز يف احلركة

الطقس

امل�سرحية العراقية والعربية.
كما مت تتويج مدير دائرة ال�سينما وامل�سرح
املخرج احمد ح�سن مو�سى بجائزة.
تك ��رمي الدكت ��ور احمد ح�س ��ن مو�سى مدير
ع ��ام دائ ��رة ال�سينم ��ا وامل�س ��رح بجائ ��زة
�ص�ل�اح الق�صب لالبداع العربي عن ر�سالته
االن�ساني ��ة ودوره يف �إع ��ادة اعمار م�سرح
الر�شيد.
وخالل ح�صوله على اجلائزة قدمها مو�سى
اىل جمي ��ع العاملني واملنت�سب�ي�ن يف دائرة
ال�سينم ��ا وامل�س ��رح الذي ��ن بذل ��وا جه ��ودا
كب�ي�رة يف �سبيل �إعادة اعم ��ار هذا ال�صرح
امل�سرحي املهم.
الفنان واملخرج فكرت �سامل والذي �شاركت
م�سرحيت ��ه ال�شعب مكبث قال يف من�شور له
على �صفحته يف الفي�سب ��وك "انتهت اليوم
ايام قرط ��اج امل�سرحية اك�ب�ر تظاهرة فنية

يف الوط ��ن العرب ��ي وافريقي ��ا ،مل نح�ص ��ل
عل ��ى �ش ��يء �س ��وى تر�شيح جلائ ��زة اف�ضل
ن�ص".
و�أ�ض ��اف "مب ��ارك جلمي ��ع الفائزين وحظ
اوف ��ر للم�شاركني الآخرين ،ان ��ا �سعيد جد ًا
به ��ذه امل�شاركة واعتذر للمحبني واملتابعني
جميع ًا اذا مل نكن مب�ستوى الظنون ،حمبة
كبرية".
وقب ��ل ال�ش ��روع يف الإع�ل�ان ع ��ن اجلوائز
توّ ل ��ت حي ��اة قط ��اط القرم ��ازي وزي ��رة
ال�ش� ��ؤون الثقافي ��ة ونظريته ��ا امل�صري ��ة
اينا�س عبد الدامي تتويج املمثلة امل�سرحية
عواطف نعيم من العراق التي قدّمت جزيل
ال�شك ��ر لتون�س على ه ��ذا التتويج ولبلدها
الع ��راق ث ��م املمث ��ل امل�سرح ��ي نورالدي ��ن
الورغ ��ي عا�ش ��ق الأر� ��ض الذي الق ��ى كلمة
م�ؤثرة �أك ��د فيها على �أهمية امل�سرح ودوره

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوية العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االربع ��اء) �أن درجات احلرارة ترتفع قليال ع ��ن معدالتها ليوم �أم�س ،و�أن
اجلو �سيكون غائم ًا وممطر ًا يف بع�ض مناطق البالد.

يف مقاومة التطرف واالرهاب.
وبع ��د و�صل ��ة مو�سيقي ��ة قدمته ��ا كل م ��ن
جمموعة ج ��دل والفنان ��ة عاي ��دة نياتي مت
الإع�ل�ان ع ��ن جوائ ��ز املهرجان الت ��ي كانت
على النحو التايل:
اجلائ ��زة الك�ب�رى للمهرجان وه ��ي جائزة
العم ��ل املتكام ��ل فكان ��ت من ن�صي ��ب العمل
امل�سرح ��ي "�آخر مرة" لوف ��اء الطبوبي من
تون�س.
اجلوائ ��ز املوازية :جائزة �ص�ل�اح الق�صب
للإب ��داع الأدب ��ي :الت ��ي منح ��ت ب�صف ��ة
ا�ستثنائي ��ة لثالث �شخ�صي ��ات كان ت�أثريها
وا�ضح ��ا عل ��ى امل�شه ��د امل�سرح ��ي العرب ��ي
وهم:
– حممد العوين من تون�س
حامت دربال من تون�س-احمد ح�سن مو�سى من العراق.
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