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"كاتيو�شا الرئا�سات" ت�صل الحلبو�سي
بعد �أيام من "ت�سلل" ف�صائل �إلى الكرمة

 بغداد /تميم الح�سن

ك�ش ��ف حادث ا�س ��تهداف مقر اقامة رئي�س
الربمل ��ان حمم ��د احللبو�س ��ي� ،ش ��مال
الفلوج ��ة ،ع ��ن وج ��ود "ت�سل ��ل" لف�صائ ��ل
م�سلح ��ة يف االنبار و�شغله ��ا ملقرات حتت
ا�سماء اخرى.
و�سقط ��ت عدة �صواريخ ،ليلة الثالثاء ،يف
منطقة الكرمة ،بع�ضها قريبة من مقر اقامة
احللبو�س ��ي ،فيما �سجل ��ت ا�صابة مدنيني
بينهم اطفال.
وج ��اء الهجوم عقب حمل ��ة "ت�شويه" �ضد

اطراف يف االنب ��ار واتهامهم بال�سعي اىل
ادخ ��ال "داع� ��ش" م ��رة اخ ��رى م ��ن خارج
احلدود ،والتلمي ��ح اىل عالقة احللبو�سي
باالمر.
كم ��ا كانت جماعة م�سلح ��ة "غري معروفة"
ت�ستخ ��دم ا�سم ��اء ت�ش�ي�ر اىل املك ��ون
ال�سني ،قد ه ��ددت قبل احلادث با�ستهداف
احللبو�س ��ي ،معت�ب�رة ان االخ�ي�ر ميه ��د
لـ"التطبيع" مع ا�سرائيل.
وت�أت ��ي ه ��ذه احل ��وادث متزامن ��ة
م ��ع االن�س ��داد ال�سيا�س ��ي عق ��ب
االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة االخ�ي�رة،

وازم ��ة جتدي ��د الثق ��ة لرئي� ��س الربمل ��ان.
قي ��ادي يف احل�شد الع�شائ ��ري يف الكرمة،
اك ��د ان �سق ��وط ال�صواري ��خ عل ��ى البل ��دة
"يحدث الول مرة يف مركز الق�ضاء" منذ
حتريرها قبل اكرث من � 5سنوات.
وبعد احلادث ب�ساع ��ات قليلة اعلنت خلية
االع�ل�ام االمن ��ي ،انه ��ا وج ��دت �صواريخ
جدي ��دة كانت مع ��دة لالطالق عل ��ى الكرمة
والت ��ي ي�سكنها غالبي ��ة "احلالب�سة" وهي
ع�شرية رئي�س الربملان.
وق ��ال القي ��ادي لـ(امل ��دى) ان "ال�صواريخ
الثالث ��ة �سقط بع�ض منها بالقرب من منزل

ر�شيد الخيون يكتب :

رئي�س الربملان ،فيم ��ا ا�صيب طفل واغمي
على �آخر".
وق ��دم احللبو�سي ،اعت ��ذاره الحد االطفال
امل�صاب�ي�ن ال ��ذي ظه ��رت �صورت ��ه عل ��ى
من�صات التوا�صل االجتماعي.
وق ��ال احللبو�س ��ي يف تغري ��دة عل ��ى
"توي�ت�ر"" :ابن ��ي� ،أعت ��ذر من ��ك و�أع ��دك
�سن�ستمر بق�ضيتنا ليتحقق الأمل يف دولة
ي�سودها العدل ويزول عنها الظلم وتندحر
فيها ق ��وى الإرهاب والالدولة ،كي تنعموا
بال�سالم والأمان".
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ال�صدريون يرف�ضون التفاو�ض مع الإطار
التن�سيقي كتلة واحدة
 بغداد /فرا�س عدنان
يوا�ص ��ل التي ��ار ال�ص ��دري اعرتا�ضه
ال�شدي ��د عل ��ى التفاو� ��ض م ��ع االط ��ار
التن�سيق ��ي بو�صف ��ه مكون ��ا �سيا�سي ��ا
واح ��دا ،وي�صر عل ��ى �إمكانية احلوار
م ��ع كت ��ل و�صفه ��ا بالفائ ��زة يف
االنتخابات ،من �أجل ا�ستبعاد ائتالف
دولة القانون عن االغلبية التي �سوف
ت�شكل احلكومة.
ي�أت ��ي ذل ��ك يف وق ��ت يرف� ��ض احلزب
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين حتمي ��ل
املكونات االخرى م�س�ؤولية اخلالفات
داخل البي ��ت ال�سيا�س ��ي ال�شيعي ،يف
مقابل ذل ��ك ر�أى ائتالف دولة القانون
�أن حم ��اوالت اق�صائ ��ه م ��ن احلكومة
حتم ��ل اجن ��دات خارجي ��ة ،ول ��وح
باتخ ��اذ ق ��رار م ��ن االط ��ار التن�سيقي

مبقاطع ��ة العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة.
وكان ��ت املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا
ق ��د �أ�ص ��درت ق ��رار ًا �آخ ��ر بال�ض ��د من
مطالب ��ات االط ��ار التن�سيق ��ي عندم ��ا
�أقرت جل�سة الربملان الأوىل.
ويق ��ول املحل ��ل ال�سيا�س ��ي من ��اف
املو�س ��وي� ،إن "تغري ��دة زعي ��م التيار
ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در وا�ضح ��ة
ب�أن �أبواب تي ��اره مفتوحة �أمام الكتل
املرغوب بها".
و�أ�ض ��اف املو�س ��وي� ،أن "م�ش ��روع
الأغلبي ��ة الوطني ��ة �أ�صب ��ح مكتم ��ل
املالمح بع ��د قرار املحكم ��ة االحتادية
العلي ��ا بد�ستوري ��ة جل�س ��ة الربمل ��ان
الأوىل و�شرعي ��ة انتخ ��اب هيئ ��ة
رئا�سته".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "التفاهم ��ات ب�ي�ن
الكت ��ل الفائ ��زة يف االنتخابات ،وهي

التي ��ار ال�صدري وحتالفي عزم وتقدم
واحل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين
بلغت مراحلها النهائي ��ة يف الو�صول
�إىل العتب ��ة الد�ستوري ��ة الت ��ي ت�ؤه ��ل
لت�شكيل حكومة ب�أ�سرع وقت".
وب نّ
�ّي� املو�س ��وي� ،أن "املو�ضوع لي�س
بال�سهول ��ة املطلق ��ة ،ث ّم ��ة حتدي ��ات
موج ��ودة" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى �أن "�أي
م�ش ��روع للتغيري ينبغ ��ي �أن ي�صطدم
بعقب ��ات �ستت ��م معاجلتها خ�ل�ال املدة
القادمة".
ون ��وّ ه� ،إىل �أن "التي ��ار ال�ص ��دري
�أو�ض ��ح موقف ��ه م ��ن عملي ��ة ت�شكي ��ل
احلكومة بنحو ال ميكن الرتاجع عنه،
يف �أنه ال يتعامل مع االطار التن�سيقي
�إمن ��ا كتل �سيا�سية فائزة من املمكن �أن
يتحالف معها ،وحتقيق الإ�صالح".
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ِّ
ال�شبيبي ..طاله تع�سف �أمين َّ
(الدعوة)
د .محمد الربيعي يكتب :
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دعوة ال�شراك المر�أة في �إدارة التعليم العالي والجامعات العراقية

عالء المفرجي يكتب:
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ف����ي ذك������رى رح���ي���ل م�����ص��ط��ف��ى ال��ع��ق��اد

مواقع غربية تتوقع هجمات جديدة لداع�ش على ال�سجون
 ترجمة /حامد �أحمد
قارب ��ت معرك ��ة دموي ��ة ملراحله ��ا النهائية
الثالث ��اء بع ��د ا�ستمراره ��ا ل�ست ��ة �أي ��ام
عندما اجرب مقاتلو الق ��وات الدميقراطية
ال�سوري ��ة الكردي ��ة م ��ا يق ��ارب م ��ن 550
�إرهابي� � ًا بق ��ي عل ��ى قي ��د احلي ��اة عل ��ى
اال�ست�س�ل�ام بع ��د حماول ��ة مل�سك م ��ا يزيد
عل ��ى � 3,000سج�ي�ن م ��ن داع� ��ش هرب ��وا
م ��ن �سجن غوي ��ران يف احل�سكة .الهجوم
ا�ستدعى تدخل قوات �أمريكية يف املعركة
التي متي ��زت على انها �أك�ب�ر مواجهة بني
الق ��وات الأمريكي ��ة وتنظي ��م داع� ��ش منذ

ثالث �سنوات.
يذك ��ر ان ع ��ددا غ�ي�ر معلوم م ��ن الرهائن،
من املحتمل ان يتخللهم �أطفال ا�ستخدموا
ك ��دروع ب�شري ��ة ،م ��ا يزال ��ون حل ��د ي ��وم
الثالثاء حت ��ت �سيطرة م�سلح ��ي التنظيم
يف املنطقة املحيطة بال�سجن يف احل�سكة.
وذك ��رت الأمم املتحدة ان � 160شخ�ص ًا قد
قتل ��وا يف العملية ،ورمب ��ا اكرث ،يف حني
ن ��زح من البل ��دة اك�ث�ر م ��ن  45,000الف
مدين.
و�إذا كان م ��ا ج ��اء يف ت�صريح ��ات مر�صد
حق ��وق االن�سان ال�س ��وري وتقارير اعالم
حملي ��ة �صحيح ،ف ��ان مئات م ��ن م�سلحي

داع� ��ش ما يزال ��ون طلق ��اء ،معززين بذلك
قوة �صفوف التنظيم الآفلة.
كاوا ح�سن ،مدير مكت ��ب ال�شرق الأو�سط
و�شم ��ال �أفريقي ��ا ل ��دى مرك ��ز �ستم�س ��ون
للدرا�سات ،ق ��ال ل�صحيفة نيويورك تاميز
"�إنه ��ا دع ��وة �صح ��وة جلمي ��ع الالعب�ي�ن
الإقليميني والالعبني على م�ستوى العامل
ب ��ان تنظي ��م داع� ��ش مل ينت ��ه ،بع ��د وان
املعرك ��ة �ض ��ده مل تنت ��ه بع ��د ،ان العملي ��ة
تظه ��ر املرون ��ة التي يتمت ��ع به ��ا التنظيم
لتنفي ��ذ هج ��وم بالوق ��ت وامل ��كان ال ��ذي
يختاره".

ا�ضرار بيئية كبرية تت�سبب بها نفايات مع�سكر الر�شيد ..عد�سة :حممود ر�ؤوف
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ال�صحة ّ
تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
 بغداد /المدى
�أف ��ادت وزارة ال�صح ��ة� ،أم�س االربعاء،
ب� ��أن تلق ��ي اجلرع ��ة الثالث ��ة م ��ن لق ��اح
كورون ��ا يك ��ون بعد م ��رور �ست ��ة �أ�شهر
على اجلرعت�ي�ن الأوىل والثانية ،ورغم
ت�أكيده ��ا �أن جمي ��ع البالغ�ي�ن م�شمولني
به ��ا ،لكنها �أك ��دت �أن تركيزه ��ا �سيكون
عل ��ى فئات االختط ��ار الع ��ايل بو�صفها
الأكرث عر�ض للوفاة جراء اال�صابة.
ي�أت ��ي ذلك يف وقت �سج ��ل العراق �أعلى
ن�سب ��ة م ��ن اال�صاب ��ات بكورون ��ا من ��ذ
دخوله يف املوجة الرابعة.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة �سيف

الب ��در� ،إن "الع ��راق اعتم ��د اجلرع ��ة
الثالث ��ة م ��ن لق ��اح كورون ��ا من ��ذ �أ�شهر
وكان ��ت ت�شمل فئات االختط ��ار العايل،
وقد اعطين ��ا العديد م ��ن امل�شمولني بها
هذه اجلرعة".
و�أ�ض ��اف البدر� ،أن "الق ��رار الذي �صدر
من ��ذ يومني بع ��د اال�ستم ��اع �إىل اللجان
اال�ست�شاري ��ة واملخت�ص ��ة ،ج ��اء ب� ��أن
ال ��وزارة �سمح ��ت ب� ��أن متن ��ح اجلرعة
الثالث ��ة ل ��كل �شخ� ��ص عم ��ره �أك�ث�ر 18
�سنة".
ولف ��ت الب ��در� ،إىل �أن "ه ��ذا االج ��راء
مطب ��ق يف �أغلب بلدان الع ��امل وح�سب
امل�ستج ��دات الوبائي ��ة وال�صحي ��ة،

وبالت ��ايل ف�أنه قرار علم ��ي وا�ست�شاري
وق ��د تكون هناك ق ��رارات �أخرى الحقة
�سيتم االعالن عنها فور �إقرارها من قبل
اجلهات املخت�صة".
و�أو�ضح ،ان "الذي تلقى جرعتني �سواء
من �شركة ا�سرتازينكا �أو �سينوفارم �أو
فايزر ،ب�إمكانه �أن يتلقى اجلرعة الثالثة
من �شركة فاي ��زر ،واملهم لدينا �أن تكون
هناك جرعة مع ّززة".
و�ش ��دد الب ��در ،عل ��ى �أن "تركي ��ز وزارة
ال�صح ��ة �سيك ��ون م�ستم ��ر ًا عل ��ى فئات
االختط ��ار الع ��ايل ،رغم �إق ��رار اجلرعة
الثالثة لكافة البالغني ،الن ا�صابات هذه
الفئة تكون �أ�شد" ،منوه ًا �إىل �أن "�أغلب

ح ��االت الوف ��اة كانت يف �صف ��وف كبار
ال�سن والذين لديهم اعتالل مناعي".
و�أورد ،ان "اال�صاب ��ات م ��ا زالت كبرية
ويب ��دو �أنه ��ا يف تزايد �أكرث مم ��ا كانت
علي ��ه يف ال�ساب ��ق ،ورغم �أنن ��ا قادرون
عل ��ى التعام ��ل معها ،لكن عل ��ى املواطن
�أن ي�شع ��ر بامل�س�ؤولية �أي�ض� � ًا من خالل
االلتزام باالجراءات الوقائية التقليدية
املتمثل ��ة بغ�سل اليدين وارتداء الكمامة
والتباع ��د اجل�س ��دي ف�ض�ل ً�ا ع ��ن تلق ��ي
اللق ��اح ال ��ذي ما زالت ن�سب ��ه غري ملبية
للطم ��وح رغ ��م الكمي ��ات الكب�ي�رة التي
وفرتها احلكومة".
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العراق يعو�ض نق�ص الكهرباء باتفاق مع ال�سعودية
 بغداد /ح�سين حاتم
بعد انقطاع �شبه تام للتيار الكهربائي ،اجته
العراق نح ��و بديل �آخر ع ��ن الغاز االيراين
لتوفري احتياجاته بتوقيع مذكرة تفاهم يف
جمال الربط الكهربائي مع ال�سعودية.
ووق ��ع املذك ��رة وزي ��ر الطاق ��ة ال�سع ��ودي،
الأم�ي�ر عبدالعزي ��ز ب ��ن �سلم ��ان ،م ��ع �أم�ي�ن
جمل� ��س ال ��وزراء العراق ��ي حمي ��د الغ ��زي،
ومب�شارك ��ة وزير النف ��ط العراق ��ي �إح�سان
عبداجلبار ووزير الكهرباء العراقي املكلف
عادل كرمي ،عرب االت�صال املرئي.
وق ��ال وزير الطاق ��ة ال�سع ��ودي� ،إننا نهدف
لتحقي ��ق اال�ستثم ��ارات املثل ��ى يف الرب ��ط

الكهربائ ��ي م ��ع الع ��راق ،و�إن امل�شروع جاء
بع ��د درا�س ��ة �أظهرت توفري م�ش ��روع الربط
فر�ص ًا واعدة بني البلدين.
و�أ�ض ��اف �أن الرب ��ط ميث ��ل خط ��وة لتعزي ��ز
فر� ��ص �إن�ش ��اء �س ��وق �إقليمي ��ة لتج ��ارة
الكهرباء.
م ��ن جانبه ،ق ��ال �أمني عام جمل� ��س الوزراء
حمي ��د الغ ��زي� ،إن الرب ��ط الكهربائ ��ي م ��ع
ال�سعودي ��ة ي�سهم يف توف�ي�ر حاجة العراق
م ��ن الكهرب ��اء ،م�ضيف ��ا �أن ال�شراك ��ة م ��ع
ال�سعودي ��ة يف الكهرب ��اء له ��ا م ��ردودات
اقت�صادية.
باملقاب ��ل ،اك ��د وزي ��ر الكهرب ��اء ع ��ادل كرمي
�أن "الرب ��ط م ��ع ال�سعودي ��ة �سينج ��ز خالل

 خا�ص /المدى
�أع ��ادت موج ��ة ال�ب�رد الت ��ي اجتاح ��ت املحافظ ��ات
العراقية مب ��ا فيها �إقلي ��م كرد�ست ��ان ،الأنظار جمدد ًا
�إىل معاناة �آالف النازح�ي�ن الذي ي�سكنون املخيمات
بالعراء منذ �سنوات.
وت�أكدت وف ��اة طفلني يف خميم �آ�شت ��ي للنازحني يف
حمافظ ��ة ال�سليماني ��ة ،الأ�سبوع املا�ض ��ي ،ف�ض ًال عن
وفاة �سيّدة م�سنة نازحة تعي�ش مع عائلتها يف منزل
متهال ��ك يف حمافظة دي ��اىل �إثر ال�ب�رد ال�شديد وعدم
توّ فر الوقود واملالب�س واالغطية.
وي�أت ��ي ذل ��ك ،بالتزام ��ن م ��ع �إع�ل�ان وزارة الهج ��رة
وجهات حكومي ��ة �أخرى ،عن �إع ��ادة �آالف النازحني
�إىل مناطقه ��م الأ�صلي ��ة طواعي� � ًا و�إغ�ل�اق جمي ��ع

املخيم ��ات مب ��ا فيها حمافظ ��ة نينوى ،لك ��ن نا�شطني
�أك ��دوا �أن �إج ��راءات احلكوم ��ة مت ��ت دون تهيئ ��ة
الأر�ضية املنا�سبة مللف النازحني.
وق ��ال مدي ��ر املر�ص ��د العراق ��ي حلق ��وق الإن�س ��ان
م�صطف ��ى �سع ��دون ،ل� �ـ (امل ��دى)� ،إن "احلكوم ��ات
املتعاقب ��ة مل حتق ��ق مبل ��ف الن ��زوح الذي يع ��د �أكرب
امللف ��ات ف�س ��اد بعد عام  ،"2003مبين� � ًا �أن "الأموال
الت ��ي �صرف ��ت للنازحني كب�ي�رة جد ًا وكافي ��ة لتوفري
كل احتياج ��ات النازح�ي�ن لكنها بالت�أكي ��د ذهبت �إىل
�أيادي الفا�سدي".
وب�ش�أن التربع ��ات الدولية �أو�ضح �سع ��دون" ،لغاية
االن غري معلوم لدى �أية جهة حكومية وغري حكومية
�أي ��ن �صرفت �أم ��وال التربع ��ات الدولي ��ة املخ�ص�صة
للنازح�ي�ن" ،م�ؤك ��دا ان "�إغ�ل�اق املخيم ��ات م ��ن قبل

 التفا�صيل �ص2

الوطني يواجه �إيران ..
يتروفيت�ش يقر ب�صعوبة المباراة

موجات البرد تعيد م�أ�ساة النازحين� 27 :ألف عائلة في المخيمات
احلكوم ��ة كان مت�سرع� � ًا وغايت ��ه فق ��ط الت�صريحات
لإيهام اجلميع بان ملف النزوح قد اغلق".
وع ��ن �أع ��داد خميم ��ات النازح�ي�ن ،ك�ش ��ف املر�ص ��د
العراق ��ي حلقوق الإن�سان ،ع ��ن "وجود خميمات يف
عامري ��ة الفلوج ��ة ونين ��وى ،و�أخ ��رى يف كرد�ستان
غ�ي�ر تابعة �إداريا �إىل حكومة بغداد" ،م�شري ًا �إىل ان
"املخيمات حتتوي على �أكرث من مليون و� 100ألف
نازح".
من جهته ،طال ��ب النائب حمما خليل ،بـ "حل م�شاكل
النازح�ي�ن لإنه ��اء ه ��ذه املعان ��اة الإن�ساني ��ة الكبرية
يف ظ ��ل الأج ��واء الب ��اردة وال�ب�رد ال�شدي ��د" ،مطلق ًا
"حمل ��ة �إغاث ��ة وطني ��ة عاجل ��ة للنازحني م ��ن اجل
توف�ي�ر احتياجاته ��م ال�ضرورية من متوي ��ل موازنة
الطوارئ".

عام�ي�ن" ،مو�ضح ��ا �أن "ال�س ��وق العراقي ��ة
مفتوح �أمام ال�شركات ال�سعودية".
ويق ��ول اخلب�ي�ر يف �ش� ��ؤون الطاق ��ة ب�ل�ال
خليفة ،يف حديث لـ(املدى)� ،إن "تقليل جتهيز
الكهرب ��اء يف االيام االخرية ،هو امر �سيا�سي
تك ��ون م ��ن ورائ ��ه غاي ��ات �أخ ��رى او متري ��ر
قرارات م�صريية".
وي ��رى خليفة �أنه "لي�س من م�صلحة �إيران ان
ال ت�صدر غازا للع ��راق لأنها تعاين من ح�صار
�شدي ��د من ��ذ �أك�ث�ر م ��ن �أربع�ي�ن عام ��ا فر�ضته
امريكا وبالتايل ان ت�صدير الطاقة للعراق هو
منفذ مه ��م لها ومن غري املمك ��ن ان تفرط فيه،
وبالتايل هي مهتمة بالت�صدير ال �إيقافه".

وعل ��ى �صعي ��د ذي �صل ��ة ق ��ال املتح ��دث با�س ��م
وزارة الهج ��رة واملهجري ��ن عل ��ي جهانك�ي�ر ،ان
"املخيم ��ات املتبقي ��ة ه ��ي  26خميم ًا يقط ��ن بها 37
ال ��ف عائل ��ة نازح ��ة يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان و�آخ ��ر يف
جن ��وب املو�ص ��ل تعم ��ل ال ��وزارة عل ��ى �إغالقه خالل
الف�ت�رة املقبل ��ة" ،م�ستط ��رد ًا بالق ��ول "خ�ل�ال الفرتة
املا�ضي ��ة �أغلق ��ت ال ��وزارة اك�ث�ر م ��ن  50خميم� � ًا".
و�أ�ضاف جهانكري خ�ل�ال حديثه لـ(املدى)� ،أن "جملة
م ��ن التحديات حتول دون عودة العوائل اىل مناطق
�سكناهم منها �أمنية واقت�صادية واجتماعية" ،منوها
�إىل �أن "�آلي ��ة �إنه ��اء مل ��ف الن ��زوح و�ضم ��ان العودة
الطوعي ��ة تعتمد على �إج ��راءات ا�ستباقية ت�ستوجب
تظاف ��ر جمي ��ع اجله ��ود لتهيئ ��ة جمي ��ع الظ ��روف
املنا�سبة".

 بغداد /المدى

و�ص ��ف مدرب املنتخ ��ب الوطني ،زيليكو بيرتوفيت�ش املب ��اراة �أمام �إيران
الي ��وم اخلمي�س �ضمن ت�صفي ��ات ك�أ�س العامل بال�صعب ��ة ،معرب ًا عن تطلعه
بتحقيق نتيجة �إيجابية .وطال ��ب بيرتوفيت�ش يف امل�ؤمتر ال�صحفي الذي
ي�سبق مواجهة املنتخب�ي�ن العراقي والإيراين وتابعته (املدى)" ،الالعبني
بالرتكيز يف املواجهة املرتقب ��ة �أمام منتخب �إيران �ضمن اجلولة ال�سابعة
م ��ن مناف�سات املجموعة الآ�سيوي ��ة الأوىل امل�ؤهلة ملونديال قطر ،"2022
م�ؤك ��دا �أن "املب ��اراة �صعب ��ة ،خا�ص ��ة و�أننا نري ��د حتقيق نتيج ��ة �إيجابية
�أمام مت�صدر املجموعة يف ملعبه و�أمام جمهوره".
و�أ�ض ��اف" :بالرغم من معاناتنا من غياب �أربعة العبني مهمني ،لكننا ندعو
�إىل الرتكيز وحتقيق نتيجة جيدة".
وتاب ��ع" :ال ن ��دري م ��ا �إذا كان عدد الالعب�ي�ن الغائبني �سريتف ��ع �أم ال ،لأننا
ننتظر نتائج فحو�صات  PCRالتي �أجريناها �أم�س الأربعاء".
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ال�صدريون يرف�ضون التفاو�ض مع الإطار التن�سيقي
كتلة واحدة

يوا�صل التيار ال�صدري اعرتا�ضه ال�شديد على التفاو�ض
مع االطار التن�سيقي بو�صفه مكونا �سيا�سيا واحدا،
وي�صر على �إمكانية احلوار مع كتل و�صفها بالفائزة يف
االنتخابات ،من �أجل ا�ستبعاد ائتالف دولة القانون عن
االغلبية التي �سوف ت�شكل احلكومة .ي�أتي ذلك يف وقت
يرف�ض احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين حتميل املكونات
االخرى م�س�ؤولية اخلالفات داخل البيت ال�سيا�سي
ال�شيعي ،يف مقابل ذلك ر�أى ائتالف دولة القانون �أن
حماوالت اق�صائه من احلكومة حتمل اجندات خارجية،
ولوح باتخاذ قرار من االطار التن�سيقي مبقاطعة العملية
ال�سيا�سية.
 بغداد /فرا�س عدنان
وكان ��ت المحكم ��ة االتحادي ��ة العلي ��ا قد
�أ�صدرت قرار ًا �آخ ��ر بال�ضد من مطالبات
االط ��ار التن�سيق ��ي عندم ��ا �أق ��رت جل�سة
البرلمان الأولى.
ويق ��ول المحل ��ل ال�سيا�س ��ي من ��اف
المو�س ��وي� ،إن "تغري ��دة زعي ��م التي ��ار
ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در وا�ضح ��ة
ب� ��أن �أب ��واب تي ��اره مفتوحة �أم ��ام الكتل
المرغوب بها".
و�أ�ض ��اف المو�س ��وي� ،أن "م�ش ��روع
الأغلبي ��ة الوطنية �أ�صبح مكتمل المالمح
بع ��د ق ��رار المحكم ��ة االتحادي ��ة العلي ��ا
بد�ستوري ��ة جل�س ��ة البرلم ��ان الأول ��ى
و�شرعية انتخاب هيئة رئا�سته".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "التفاهم ��ات بين الكتل
الفائ ��زة ف ��ي االنتخاب ��ات ،وه ��ي التيار
ال�ص ��دري وتحالفي عزم وتقدم والحزب
الديمقراطي الكرد�ستاني بلغت مراحلها
النهائي ��ة ف ��ي الو�ص ��ول �إل ��ى العتب ��ة

الد�ستورية الت ��ي ت�ؤهل لت�شكيل حكومة
ب�أ�سرع وقت".
وب ّي ��ن المو�س ��وي� ،أن "المو�ض ��وع
لي� ��س بال�سهول ��ة المطلقة ،ث ّم ��ة تحديات
موجودة" ،م�ش ��دد ًا على �أن "�أي م�شروع
للتغيير ينبغي �أن ي�صطدم بعقبات �ستتم
معالجتها خالل المدة القادمة".
ون ��وّ ه� ،إلى �أن "التي ��ار ال�صدري �أو�ضح
موقف ��ه من عملية ت�شكيل الحكومة بنحو
ال يمك ��ن التراجع عنه ،ف ��ي �أنه ال يتعامل
مع االط ��ار التن�سيقي �إنم ��ا كتل �سيا�سية
فائ ��زة م ��ن الممك ��ن �أن يتحال ��ف معه ��ا،
وتحقيق الإ�صالح".
و�أك ��د المو�س ��وي� ،أن "م ��ا يطرح ��ه
ال�صدري ��ون ال ي�أخ ��ذ طابع� � ًا حزبي� � ًا،
�إنم ��ا يقت ��رب م ��ن الجماهي ��ر ومطال ��ب
المتظاهري ��ن وتو�صي ��ات المرجعي ��ة
الدينية".
وي ��رى المو�س ��وي� ،أن "م ��ن يعتر� ��ض
عل ��ى ه ��ذا الم�ش ��روع ب�إمكان ��ه الذه ��اب
�إل ��ى المعار�ض ��ة بو�صفها �شيئ� � ًا �إيجابي ًا

لمتابع ��ة االداء التنفي ��ذي؛ لأننا �سنكون
�أمام نقلة جيدة في الأداء الديمقراطي".
و�أردف� ،أن "المقاطع ��ة خيار غير مقبول
به ،ومن الممك ��ن �أن ت�صبح عرف ًا متكرر ًا
تلج�أ اليه �أية كتل ��ة �سيا�سية م�ستقب ًال �إذا
لم تح�صل على ما تتطلع �إليه".
وم�ض ��ى المو�س ��وي� ،إل ��ى �أن "التهدي ��د
بالمقاطعة يراد له �أن ي�ؤثر على الحكومة
المقبل ��ة� ،أو لعرقل ��ة م�ش ��روع التي ��ار

ت�سجيل �أعلى �إ�صابات منذ دخول الموجة الرابعة

ال�صحة ّ
حتدد موعد تلقي اجلرعة
الثالثة من لقاح كورونا
 بغداد /المدى

�أفادت وزارة ال�صحة� ،أم�س االربعاء،
ب�أن تلقي الجرعة الثالثة من لقاح
كورونا يكون بعد مرور �ستة �أ�شهر على
الجرعتين الأولى والثانية ،ورغم
ت�أكيدها �أن جميع البالغين م�شمولين
بها ،لكنها �أكدت �أن تركيزها �سيكون
على فئات االختطار العالي بو�صفها
الأكثر عر�ض للوفاة جراء اال�صابة.
ي�أتي ذلك في وقت �سجل العراق �أعلى
ن�سبة من اال�صابات بكورونا منذ
دخوله في الموجة الرابعة.
وق ��ال المتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة �سي ��ف الب ��در� ،إن
"العراق اعتمد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا منذ
�أ�شه ��ر وكان ��ت ت�شم ��ل فئ ��ات االختطار العال ��ي ،وقد
اعطينا العديد من الم�شمولين بها هذه الجرعة".
و�أ�ض ��اف الب ��در� ،أن "القرار الذي �ص ��در منذ يومين
بعد اال�ستماع �إلى اللج ��ان اال�ست�شارية والمخت�صة،
ج ��اء ب�أن الوزارة �سمحت ب�أن تمن ��ح الجرعة الثالثة
ل ��كل �شخ�ص عمره �أكث ��ر � 18سنة" .و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن
"تلق ��ي الجرع ��ة الثالثة يكون بعد مرور �ستة �أ�شهر
عل ��ى تلق ��ي الجرعتين االول ��ى والثاني ��ة ،ولن تكون
مقت�صرة على فئ ��ات االختطار العالي" .ولفت البدر،
�إل ��ى �أن "هذا االج ��راء مطبق في �أغلب بل ��دان العالم
وح�سب الم�ستجدات الوبائي ��ة وال�صحية ،وبالتالي
ف�أنه قرار علمي وا�ست�شاري وقد تكون هناك قرارات
�أخ ��رى الحق ��ة �سيتم االع�ل�ان عنها ف ��ور �إقرارها من
قبل الجه ��ات المخت�صة" .و�أو�ض ��ح ،ان "الذي تلقى
جرعتين �سواء م ��ن �شركة ا�سترازينكا �أو �سينوفارم
�أو فايزر ،ب�إمكانه �أن يتلقى الجرعة الثالثة من �شركة
فايزر ،والمهم لدينا �أن تكون هناك جرعة مع ّززة".
و�ش ��دد البدر ،على �أن "تركيز وزارة ال�صحة �سيكون
م�ستم ��ر ًا عل ��ى فئ ��ات االختط ��ار العالي ،رغ ��م �إقرار

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

خبراء :الربط الخليجي ال ي�سد الحاجة الفعلية

العراق يعو�ض نق�ص الغاز الإيراين باتفاق مع ال�سعودية
حلل �أزمة الكهرباء

الجرع ��ة الثالث ��ة لكاف ��ة البالغي ��ن ،الن ا�صابات هذه
الفئ ��ة تك ��ون �أ�ش ��د" ،منوه� � ًا �إل ��ى �أن "�أغل ��ب حاالت
الوف ��اة كانت في �صف ��وف كبار ال�س ��ن والذين لديهم
اعت�ل�ال مناع ��ي" .و�أورد ،ان "اال�صاب ��ات م ��ا زال ��ت
كبي ��رة ويبدو �أنها في تزاي ��د �أكثر مما كانت عليه في
ال�ساب ��ق ،ورغم �أننا ق ��ادرون على التعامل معها ،لكن
عل ��ى المواطن �أن ي�شعر بالم�س�ؤولية �أي�ض ًا من خالل
االلت ��زام باالج ��راءات الوقائي ��ة التقليدي ��ة المتمثلة
بغ�س ��ل اليدين وارت ��داء الكمام ��ة والتباعد الج�سدي
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن تلق ��ي اللقاح ال ��ذي م ��ا زالت ن�سب ��ه غير
ملبي ��ة للطم ��وح رغم الكمي ��ات الكبيرة الت ��ي وفرتها
الحكوم ��ة" .و�أك ��د الب ��در� ،أن "الق ��درات العالجي ��ة
والت�شخي�صي ��ة لل ��وزارة ف ��ي تط ��ور م�ستم ��ر لغاي ��ة
الوق ��ت الحال ��ي ،وهن ��اك تق ��دم وا�ضح ف ��ي خبرات
مالكاتنا الطبية ،وتوجد لدينا �آالف اال�سرة ال�شاغ ّرة
التي يمكن لها �أن ت�ستوعب �أي تطور وبائي خطير".
ون ��وه� ،إل ��ى �أن "الق ��رارات ال�ص ��ادرة ب�ش� ��أن دوام
المدار� ��س �أو تقيي ��د الحرك ��ة ه ��ي م ��ن �صالحي ��ة
اللجن ��ة العليا لل�صحة وال�سالم ��ة الوطنية من خالل
م�ستج ��دات الموق ��ف الوبائ ��ي وبن ��اء عل ��ى تقاري ��ر
خب ��راء ال�صح ��ة العام ��ة" .وم�ض ��ى الب ��در� ،إل ��ى �أن
"و�صول متحور �أوميكرون للعراق هو �أمر متوقع
بالن�سب ��ة �إلينا ،وهو يمتاز ب�سرعة االنت�شار وينبغي
�أن يتخ ��ذ الجمي ��ع الحيط ��ة والحذر من ��ه ،لكن لي�س
بال�ض ��رورة �أن يكون هو ال�سبب في زيادة اال�صابات
لأنن ��ا �أم ��ام موج ��ة وبائية الت ��ي تعرف ب�أنه ��ا زيادة
ف ��ي اال�صابات خالل مدة زمنية معين ��ة ،وبالتالي قد
تكون هذه اال�صابات لمتحورات �سابقة".
وذك ��رت وزارة ال�صحة في بيان تلقت ��ه (المدى)� ،أن
"مختبراته ��ا �أج ��رت �أم� ��س  29336فح�ص ًا لم�شبته
ب�إ�صابته ��م بفايرو�س كورون ��ا" .و�أ�ضاف البيان ،ان
"نتائ ��ج الفحو�ص �أظهرت وجود � 8107إ�صابات"،
الفت� � ًا �إل ��ى "ت�سجي ��ل  3154حال ��ة �شف ��اء ف ��ي المدة
ذاته ��ا" .و�أ�شار� ،إل ��ى "ت�سجيل ع�شر ح ��االت وفاة"،
منوه� � ًا �إل ��ى "تلق ��ي � 53590شخ�ص� � ًا اللق ��اح لي ��وم
�أم� ��س" ،مو�ضح ًا �أن "ن�سبة التعافي بنحو عام بلغت
 ."%95.9وكانت الوزارة ق ��د �أعلنت في وقت �سابق
�أن الع ��راق دخ ��ل في الموج ��ة الرابعة م ��ن فايرو�س
كورونا ،محذرة من خطورتها على الموقف الوبائي
بنحو عام.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

ال�صدري في الأغلبية الوطنية".
�إل ��ى ذل ��ك ،تح ��دث ع�ض ��و الح ��زب
الديمقراط ��ي الكرد�ستان ��ي عماد باجالن
ع ��ن "خالف ��ات وا�ضح ��ة بي ��ن التي ��ار
ال�صدري وائتالف دولة القانون ،ونحن
ل�سنا جزءا منها ،ب ��ل �ساهمنا في تقريب
وجه ��ات النظر لكن يبدو �أن هذا الخالف
عمي ��ق بنح ��و ال تمك ��ن معالجت ��ه خ�ل�ال
الوقت الراهن".

وتاب ��ع باجالن� ،أن "الحزب الديمقراطي
الكرد�ستان ��ي كان الب ��د ل ��ه م ��ن �أن يتخذ
ق ��رار ًا و�س ��ط ا�ستم ��رار الخالف ��ات وال
ينتظ ��ر �إلى م ��ا ال نهاي ��ة خ�صو�ص� � ًا و�أن
هن ��اك مواقي ��ت د�ستوري ��ة ملزمي ��ن بها
الختي ��ار الرئا�سات وت�شكي ��ل الحكومة،
وبالتال ��ي كان م ��ع القائم ��ة الفائ ��زة ف ��ي
االنتخاب ��ات والت ��ي موقفه ��ا يتمت ��ع
بالمركزية والوحدة".

ويج ��د� ،أن "الخالف ��ات بي ��ن الق ��وى
ال�شيعي ��ة �ش�أن داخلي للق ��وى ال�سيا�سية
للمك ��ون وينبغ ��ي ع ��دم تحمي ��ل الك ��رد
وال�سنة م�س�ؤوليتها".
ويوا�ص ��ل باج�ل�ان� ،أن "موقفن ��ا وا�ضح
ب�أنن ��ا ملتزم ��ون باالتفاق ��ات ال�سابق ��ة،
والتحالف ال ��ذي �سي�ش ��كل االغلبية ظهر
م ��ن خ�ل�ال الجل�س ��ة الأول ��ى للبرلم ��ان
والذي �صوتت كتله على هيئة الرئا�سة".

م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر ع�ض ��و ائت�ل�اف دول ��ة
القان ��ون عبا� ��س المالك ��ي� ،أن "�إ�ص ��رار
بع�ض الق ��وى ال�سيا�سية -في �إ�شارة �إلى
التيار ال�ص ��دري -على ا�ستبعاد قوى في
االطار التن�سيقي ت�أتي بناء على �ضغوط
خارجية".
و�أ�ضاف المالك ��ي� ،أن "االطار التن�سيقي
ق� � ّرر ع ��دم الم�شارك ��ة في حكوم ��ة يكون
فيه ��ا غي ��ر م�ؤثر وه ��و يرف� ��ض �أن يملى
عليه ر�أي م ��ن الآراء وموقفه موحد ولن
يكون عر�ضة لالن�شقاق".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "الق ��وى الم�ؤتلف ��ة في
االط ��ار له ��ا م�ساح ��ة كبي ��رة وجمهورها
وا�س ��ع ،و�أن المقاطعة تعد من الخيارات
المطروحة بق ��وة لأن التمثي ��ل الحقيقي
للمكون يكون بع ��دم اال�شتراك في عملية
�سيا�سية تريد ا�ستبعاد كتل كبيرة".
و�أك ��د المالكي" ،وجود اتفاق لدى بع�ض
الكت ��ل ال�سيا�سية الكبيرة م ��ن المكونات
الأخ ��رى عل ��ى ع ��دم الذه ��اب م ��ع االطار
التن�سيقي �إذا ما �أراد ت�شكيل الحكومة".
ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "التي ��ار ال�ص ��دري ذهب
باتجاه �آخر وال يريد الو�صول �إلى اتفاق
مع االطار التن�سيقي ،وهو يدعي ت�شكيل
حكوم ��ة �أغلبية �سيا�سية في محاولة غير
واقعية".
وانته ��ى المالك ��ي� ،إل ��ى ان "االط ��ار
التن�سيق ��ي ال يع ��ول كثي ��ر ًا عل ��ى
المفاو�ض ��ات ،لأن الم�شه ��د ال�سيا�س ��ي
ي�سير باتج ��اه �آخر ال يتفق مع الم�صلحة
العامة".
وكان الإط ��ار التن�سيق ��ي قد �أ�ص ��در بيان ًا
�أم�س �أكد من خالله وحدة موقفه ورف�ضه
لم ��ا اعتب ��ره االق�ص ��اء و�أك ��د �أنه �أم ��ا �أن
يذهب �إلى المعار�ض ��ة �أو يقاطع العملية
ال�سيا�سية.

 بغداد /ح�سين حاتم

بعد انقطاع �شبه تام للتيار
الكهربائي ،اتجه العراق نحو بديل
�آخر عن الغاز االيراني لتوفير
احتياجاته بتوقيع مذكرة تفاهم
في مجال الربط الكهربائي مع
ال�سعودية.
ووقع المذكرة وزير الطاقة
ال�سعودي ،الأمير عبدالعزيز بن
�سلمان ،مع �أمين مجل�س الوزراء
العراقي حميد الغزي ،وبم�شاركة
وزير النفط العراقي �إح�سان
عبدالجبار ووزير الكهرباء
العراقي المكلف عادل كريم ،عبر
االت�صال المرئي.

وق ��ال وزي ��ر الطاق ��ة ال�سع ��ودي� ،إنن ��ا نه ��دف
لتحقي ��ق اال�ستثم ��ارات المثل ��ى ف ��ي الرب ��ط
الكهربائ ��ي مع العراق ،و�إن الم�شروع جاء بعد
درا�س ��ة �أظه ��رت توفي ��ر م�شروع الرب ��ط فر�ص ًا
واع ��دة بين البلدين .و�أ�ض ��اف �أن الربط يمثل
خط ��وة لتعزي ��ز فر� ��ص �إن�ش ��اء �س ��وق �إقليمية
لتج ��ارة الكهرب ��اء .من جانب ��ه ،ق ��ال �أمين عام
مجل� ��س ال ��وزراء حمي ��د الغ ��زي� ،إن الرب ��ط
الكهربائ ��ي م ��ع ال�سعودي ��ة ي�سه ��م ف ��ي توفير
حاجة العراق من الكهرباء ،م�ضيفا �أن ال�شراكة
م ��ع ال�سعودي ��ة ف ��ي الكهرب ��اء له ��ا م ��ردودات
اقت�صادية .بالمقابل ،اك ��د وزير الكهرباء عادل
كري ��م �أن "الربط مع ال�سعودي ��ة �سينجز خالل
عامين" ،مو�ضحا �أن "ال�سوق العراقية مفتوح
�أم ��ام ال�ش ��ركات ال�سعودي ��ة" .ويق ��ول الخبير
ف ��ي �ش� ��ؤون الطاق ��ة ب�ل�ال خليف ��ة ،ف ��ي حديث
لـ(المدى)� ،إن "تقليل تجهيز الكهرباء في االيام
االخي ��رة ،ه ��و ام ��ر �سيا�س ��ي تكون م ��ن ورائه
غايات �أخرى او تمرير قرارات م�صيرية".
وي ��رى خليفة �أنه "لي�س م ��ن م�صلحة �إيران ان
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ال ت�ص ��در غ ��ازا للعراق لأنها تعان ��ي من ح�صار
�شدي ��د من ��ذ �أكث ��ر م ��ن �أربعي ��ن عام ��ا فر�ضت ��ه
امريكا وبالتال ��ي ان ت�صدير الطاقة للعراق هو
منف ��ذ مهم له ��ا ومن غير الممك ��ن ان تفرط فيه،
وبالتالي هي مهتمة بالت�صدير ال �إيقافه".
وا�ش ��ار الى ان "الربط ال�شبك ��ي الكهربائي مع
الخليج �سيزود العراق بـ 600 - 500ميغاواط
فق ��ط وان االحتي ��اج الفعل ��ي هو �أكث ��ر من 31
�أل ��ف ميغاواط وان التوليد �أي الطاقة المنتجة
حالي ��ا في �أح�سن ظروفه ��ا و�صلت الى � 20ألف
ميغ ��اواط �أي ان االحتي ��اج الفعل ��ي االن ان
ا�شتغل ��ت جمي ��ع المحطات ،يك ��ون النق�ص هو
� 10آالف ميغاواط وبالتالي ان الربط ال�شبكي
م ��ع الخليج �سيزود ال�شبك ��ة بما ن�سبته  % 6من
مقدار النق�ص و % 1.9من الكلي ،وبالتالي هي
ن�سبة ب�سيطة مما يحتاجه العراق".
وبي ��ن الخبير ف ��ي �ش� ��ؤون الطاق ��ة ان "مقدار
تكلفة م ��د خطوط النقل كبي ��رة مقارنة بما يتم
ا�ستي ��راده م ��ن الطاقة الكهربائي ��ة فمثال ان مد
خط ��وط النق ��ل ال ��ى م�ص ��ر ،تك ��ون كلفتها هي
 2.7ملي ��ار دوالر واما تكلفة الم ��د ال�شبكي مع
الخلي ��ج ،لم يعل ��ن عنه ،لك ��ن المفارق ��ة ان تلك
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المبال ��غ الم�صروف ��ة عل ��ى خطوط نق ��ل الطاقة
م ��ن دول الجوار تك ��ون كافية لإن�ش ��اء ،محطة
غازي ��ة ت�صل �سعة توليده ��ا لأكثر من � 3.5ألف
ميغاواط بال�سعر العالمي الحالي".
ولف ��ت خليف ��ة ال ��ى ان ��ه "كان الأف�ض ��ل الذهاب
باتج ��اه اال�ستثم ��ار الأجنبي لإن�ش ��اء محطات
داخ ��ل الأرا�ض ��ي العراقي ��ة لال�ستف ��ادة بع ��دة
ام ��ور ،منه ��ا �سيتم ت�شغي ��ل الكثير م ��ن االيدي
العامل ��ة ،ا�ضاف ��ة الى تقلي ��ل المفاقي ��د بالطاقة
الكهربائي ��ة نتيجة بعد الم�سافة ،وتقليل الكلف
وبالخ�صو�ص التي تكون على الخطوط".
واردف ،ان "اال�ستثم ��ار ي�ؤدي ال ��ى خلق بيئة
�إيجابي ��ة وم�شجع ��ة ال�ستثم ��ارات �أخ ��رى"،
م�شي ��را الى ان "وجود المحطات داخل العراق
ي� ��ؤدي ال ��ى تحري ��ك االقت�ص ��اد وبالخ�صو�ص
المنطقة التي تقع المحطة فيها".
وتاب ��ع خليف ��ة ،ان "الذه ��اب ال ��ى ال�سعودي ��ة
ه ��و اختي ��ار غي ��ر جي ��د ،النه ��ا ف ��ي ح ��رب مع
اليم ��ن وان الأي ��ام الأخي ��رة �شه ��دت ق�صفا في
المناط ��ق النفطي ��ة والطاقة ومنه ��ا �أرامكو من
قب ��ل اليمنيي ��ن ردا عل ��ى ق�ص ��ف �شدي ��د قام ��ت
ب ��ه ال�سعودي ��ة ،وبالتال ��ي ان م�ص ��ادر الطاق ��ة

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي
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ال�سعودية غير موثوقة".
و�أعلن ��ت وزارة الكهرب ��اء مطل ��ع اال�سب ��وع
الج ��اري ،تراج ��ع �ساع ��ات تجهي ��ز الطاق ��ة
الكهربائية في الب�ل�اد ب�سبب تخفي�ض معدالت
الغاز الوطن ��ي لت�شغيل محط ��ات �إنتاج الطاقة
الكهربائي ��ة ف ��ي الع ��راق وانح�س ��ار �إطالق ��ات
الغاز المورد و�إطفاء خط ��وط تجهيز الكهرباء
الإيرانية ،ما انعك�س �سلب ًا على منظومة الطاقة
الكهربائية في العراق.
ب ��دوره يحم ��ل ع�ض ��و مجل� ��س الخب ��راء
العراقيي ��ن �ضي ��اء المح�س ��ن الحكوم ��ات
المتعاقب ��ة "م�س�ؤولي ��ة ع ��دم �إيج ��اد بدائل عن
الغ ��از الإيراني" .ويق ��ول المح�سن في حديث
لـ(الم ��دى)� ،إن "هن ��اك العدي ��د م ��ن المحط ��ات
المركب ��ة يمكن �إعادة ت�أهيلها لتكون بديال كحل
م�ؤق ��ت لتوفي ��ر الطاقة لغاية العم ��ل على اتمام
بديل دائم ،وعدم االنتظار لحين اكتمال الربط
ال�سكك ��ي مع ال�سعودية ال ��ذي من الم�ستبعد ان
ينجز خالل عامين".
وي�ستغرب المح�سن" ،من احراق كميات كبيرة
من الغ ��از الم�صاحب وعدم ا�ستثم ��اره بالرغم
من �أهميته في توليد الطاقة الكهربائية".
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سياسة

ع�شيرة رئي�س البرلمان كانت على موعد مع � 8صواريخ �أطلق �أقل من ن�صفها

"كاتيو�شا الرئا�سات" ت�صل احللبو�سي بعد �أيام من "ت�سلل" ف�صائل �إىل الكرمة
بغداد /تميم الح�سن

واك ��دت املحكم ��ة االحتادي ��ة قب ��ل �ساع ��ات م ��ن
الهج ��وم� ،شرعي ��ة انتخاب ��ات احللبو�سي لدورة
ثانية يف رئا�سة الربملان.
ورجح القيادي يف احل�شد الع�شائري الذي طلب
عدم ن�شر ا�سمه "وق ��وف ف�صائل م�سلحة ت�سللت
اىل الكرمة منذ فرتة حتت ا�سماء اخرى".
وتابع":خ�ل�ال االزمة م ��ع جل�سة الربملان االوىل
و�صلت بع�ض الف�صائ ��ل املكلفة مبهام بعيدة عن
الكرمة– مل يذكر ا�سمها -واختب�أت داخل مقرات
ف�صائل اخرى قريبة من الق�ضاء".

ك�شف حادث ا�ستهداف مقر اقامة رئي�س الربملان
حمم ��د احللبو�س ��ي� ،شمال الفلوج ��ة ،عن وجود
"ت�سل ��ل" لف�صائ ��ل م�سلحة يف االنب ��ار و�شغلها
ملقرات حتت ا�سماء اخرى.
و�سقطت عدة �صواريخ ،ليلة الثالثاء ،يف منطقة
الكرمة ،بع�ضها قريبة من مقر اقامة احللبو�سي،
فيما �سجلت ا�صابة مدنيني بينهم اطفال.
وج ��اء الهج ��وم عق ��ب حمل ��ة "ت�شوي ��ه" �ض ��د
اط ��راف يف االنب ��ار واتهامه ��م بال�سع ��ي اىل
من�صات ال�صواريخ
ادخ ��ال "داع�ش" مرة اخرى م ��ن خارج احلدود،
وق ��ال بي ��ان خلي ��ة االع�ل�ام االمن ��ي احلكومية،
والتلميح اىل عالقة احللبو�سي باالمر.
كما كانت جماعة م�سلحة "غري معروفة" ت�ستخدم ام�س� ،إن ��ه "بعد احلادث الإرهاب ��ي الذي ح�صل
ا�سماء ت�ش�ي�ر اىل املكون ال�سن ��ي ،قد هددت قبل ي ��وم �أم� ��س يف ا�سته ��داف ق�ض ��اء الكرم ��ة ،ومن
احل ��ادث با�سته ��داف احللبو�س ��ي ،معت�ب�رة ان خ�ل�ال املتابع ��ة والتفتي�ش ،متكنت مف ��ارز وكالة
اال�ستخبارات والتحقيقات االحتادية يف وزارة
االخري ميهد لـ"التطبيع" مع ا�سرائيل.
وت�أت ��ي ه ��ذه احل ��وادث متزامن ��ة م ��ع االن�سداد الداخلي ��ة م ��ن �ضب ��ط خم�س ��ة �صواري ��خ مع ��دة
ال�سيا�سي عقب االنتخابات الت�شريعية االخرية ،ومهي�أة لالطالق على الق�ضاء ذاته".
و�أ�ش ��ارت اخللي ��ة �إىل �أن ��ه "مت �ضب ��ط
وازمة جتديد الثقة لرئي�س الربملان.
قيادي يف احل�ش ��د الع�شائري يف الكرمة ،اكد ان ال�صواري ��خ مبنطق ��ة ذراع دجل ��ة ،و�شرع ��ت
�سقوط ال�صواريخ على البلدة "يحدث الول مرة الأجه ��زة الأمني ��ة املخت�ص ��ة بالتعام ��ل معه ��ا
يف مرك ��ز الق�ضاء" منذ حتريرها قبل اكرث من  5وف ��ق ال�سياق ��ات ،دون ح ��ادث يذك ��ر".
�سنوات.
وكان ��ت اخللية ق ��د ذك ��رت يف بيانه ��ا االول� ،أن
وبعد احلادث ب�ساعات قليلة اعلنت خلية االعالم "عم�ل�ا �إرهابي ��ا جبانا ي�ستهدف ق�ض ��اء الكرمة
االمن ��ي ،انه ��ا وج ��دت �صواري ��خ جدي ��دة كانت م�سق ��ط ر�أ� ��س رئي�س جمل� ��س الن ��واب العراقي
معدة لالطالق على الكرمة والتي ي�سكنها غالبية حممد احللبو�سي ،حيث �سقطت ثالثة �صواريخ
"احلالب�سة" وهي ع�شرية رئي�س الربملان.
ن ��وع كاتيو�شا يف مركز الق�ضاء ،بعد �أن انطلقت
من جهة ذراع دجلة باجتاه مركز الق�ضاء".
الحلبو�سي يعتذر
و�أ�ضاف ��ت �أن "ال�ص ��اروخ االول �سق ��ط خل ��ف
وق ��ال القيادي لـ(امل ��دى) ان "ال�صواريخ الثالثة م ��ر�آب البلدي ��ة ،فيم ��ا �سق ��ط الث ��اين يف �ش ��ارع
�سق ��ط بع� ��ض منه ��ا بالق ��رب م ��ن من ��زل رئي� ��س  20ام ��ام دار اح ��د املواطن�ي�ن والثال ��ث �سق ��ط
يف منطق ��ة الر�ش ��اد ،مم ��ا ادى اىل ج ��رح اثن�ي�ن
الربملان ،فيما ا�صيب طفل واغمي على �آخر".
وق ��دم احللبو�س ��ي ،اعت ��ذاره الح ��د االطف ��ال م ��ن املواطن�ي�ن املاري ��ن بج ��روح طفيف ��ة".
امل�صاب�ي�ن ال ��ذي ظه ��رت �صورت ��ه عل ��ى من�صات
جماعة �أهل ال�سنة!
التوا�صل االجتماعي.
وق ��ال احللبو�س ��ي يف تغري ��دة عل ��ى "توي�ت�ر" :وكان ��ت قب ��ل الهج ��وم بوق ��ت ق�صري ق ��د ظهرت
"ابن ��ي� ،أعتذر منك و�أع ��دك �سن�ستمر بق�ضيتنا جمموع ��ة م ��ن امل�سلحني ،يطلقون عل ��ى انف�سهم
ليتحقق الأم ��ل يف دولة ي�سوده ��ا العدل ويزول "اه ��ل ال�سنة واجلماع ��ة" ،ه ��ددوا با�ستهداف ويحمل ��ون ا�سلحة يف مقطع فيديو ق�صري بانهم وح ��ذروا احللبو�س ��ي من "الهيمنة عل ��ى القرار يف الع ��ادة بع� ��ض الف�صائ ��ل ال�شيعي ��ة يف
عنه ��ا الظل ��م وتندح ��ر فيه ��ا ق ��وى الإره ��اب احللبو�سي.
"�سيت�سم ��رون با�سته ��داف احللبو�سي ملحاولة ال�سن ��ي" ،ورددوا �شع ��ارات يف نهاي ��ة املقط ��ع خطاباتها.
وق ��ال امل�سلح ��ون الذي ��ن ظه ��روا ملثم�ي�ن التطبيع مع ا�سرائيل".
والالدولة ،كي تنعموا بال�سالم والأمان".
الت�سجيلي �ضد "الق ��وات االمريكية" ت�ستخدمه وجاء الهجوم بعد ايام قليلة من اتهامات مقربني

�ضربات في حو�ض العظيم و�شمال بغداد �أثرت في ن�شاط الإرهابيين

الكاظمي يتفقد الحدود ال�سورية ..والعمليات الم�شتركة
ت�ؤكد ت�أمينها بالكامل
 بغداد� /سيف عبد اهلل
بع ��د تزاي ��د ن�ش ��اط الإره ��اب يف البالد
م�ؤخر ًا واخل ��روق الأمنية التي �شهدتها
مناط ��ق �شم ��ال �شرق ��ي �سوريا م ��ن قبل
تنظي ��م داع�ش ..ت�ستنفر القوات الأمنية
عملياته ��ا للحيلولة دون تكرار �سيناريو
 ،2014ي�أتي ذلك و�سط تطمينات من قبل
قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتك ��ة للمواطنني،
تقابلها حتذيرات من ا�ستغالل الدواع�ش
للمناكفات ال�سيا�سية.
ويف هذا ال�صدد� ،أك ��دت قيادة العمليات
امل�شرتكة� ،أن احلدود العراقية ال�سورية
حمكم ��ة التح�صني بالكامل ،فيما �أ�شارت
�إىل �أن الق ��وات الأمني ��ة ب�صنوفه ��ا
املختلف ��ة عازم ��ة عل ��ى من ��ع دخ ��ول �أي
عن�صر م ��ن عنا�ص ��ر التنظي ��م الإرهابي
�إىل العراق.
املتح ��دث با�س ��م القيادة الل ��واء حت�سني
اخلفاج ��ي ويف حدي ��ث ل� �ـ (امل ��دى) ق ��ال
�إن "قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتكة اكدت من
خ�ل�ال اجتماعها بالقي ��ادات االمنية ،بان
احلدود العراقي ��ة ال�سورية �آمنة" ،مبين ًا
�أن "العملي ��ات امل�شرتك ��ة تتواج ��د حالي ًا
يف قيادة عمليات غرب نينوى للإ�شراف
عل ��ى التحكيم ��ات والتح�ص�ي�ن ال ��ذي
اتخذت ��ه الق ��وات الأمني ��ة عل ��ى احلدود
العراقية ال�سورية".
و�أ�ض ��اف اخلفاج ��ي� ،أن "العملي ��ات
الأمني ��ة يف حو� ��ض العظي ��م �أ�سف ��رت
ع ��ن تدمري ع ��دد من امل�ضاف ��ات ومالحقة
جيوب داع�ش".
و�أ�ش ��ار املتح ��دث� ،إىل �أن "ال�ضرب ��ات
اجلوي ��ة كان ��ت م�ؤث ��رة ،حي ��ث مت خالل
اال�سبوع احلايل قتل  15داع�شيا �أغلبهم
قيادي ��ون ،و�آخره ��ا يف منطقة الطارمية
�شم ��ايل العا�صم ��ة بغ ��داد مبعلومات من
جهاز الأمن الوطني".
و�شدد اخلفاج ��ي ،عل ��ى �أن "اال�ستحكام
يف عملية مطاردة االرهابيني واال�صرار
عل ��ى عدم تكرار العملي ��ات االرهابية يف
تل ��ك املناط ��ق اكرب دليل عل ��ى ان القوات
االمني ��ة ب�صنوفها املختلف ��ة م�صرة على
ان يكون الع ��راق بلد ًا �آمن ًا وان ال ت�سمح
للتنظيمات االرهابية بالدخول للعراق".

م ��ن جانب ��ه� ،أك ��د القائ ��د الع ��ام للقوات
امل�سلح ��ة م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،اطالع ��ه
املبا�ش ��ر ومتابعت ��ه اليومي ��ة لتط ��ورات
الأحداث الأمنية يف البالد.
وق ��ال الكاظمي يف كلمته خ�ل�ال زيارته
ملنطق ��ة ال�شريط احلدودي م ��ع �سوريا،
�إنّ ح�ضوره "له ��ذا املكان هو ت�أكيد على
ح�ضور الدولة القوي ،وجاهزية القوات
امل�سلحة للت�صدّي لأي حماولة ت�ستهدف
العبث ب�أمن البلد وا�ستقراره".
وخاط ��ب الكاظم ��ي ،عنا�ص ��ر داع� ��ش
بالق ��ول" :ال جتربون ��ا فق ��د حاولت ��م
كث�ي�ر ًا وف�شلت ��م ،و�ستحاول ��ون كث�ي�ر ًا
و�ستف�شل ��ون .تعلم ��ون ج ّي ��د ًا �أنن ��ا
نالحقك ��م ،داخ ��ل الع ��راق وخارج ��ه،
وتعلمون جيّد ًا �أن دم العراقيّني بالن�سبة
غال ج ّد ًا ،و�ستدفعون ثمن كل حماقةٍ
لنا ٍ
ارتكبتموها".
و�ش ��دد عل ��ى �أن "البالد حتف ��ظ وت�صان
عندما تكون احلدود م�صان ًة ومم�سوكة،
وهي اليوم بف�ضل جهود الأبطال كذلك.
ل ��ن ندّخر جه ��د ًا يف ت�أم�ي�ن احتياجاتكم
من �أج ��ل ت�أدية املهام املوكل ��ة �إليكم على
�أكمل وجه".
و�أق ��دم تنظي ��م (داع� ��ش) عل ��ى مهاجمة
�أحد ال�سجون الت ��ي حتتوي على املئات
م ��ن عنا�صره يف منطق ��ة احل�سكة �شمال

�شرقي �سوريا ،فيما تزايدت التحذيرات
من احتمالية دخ ��ول الدواع�ش الهاربني
�إىل البالد عرب احلدود.
باملقاب ��ل� ،أك ��د اخلب�ي�ر االمن ��ي �سع ��د
الزبي ��دي لـ(امل ��دى)� ،أن "التهدي ��د
الداع�ش ��ي مل يتوق ��ف رغ ��م انته ��اء
العملي ��ات الع�سكري ��ة واع�ل�ان الن�ص ��ر،
وهنال ��ك جي ��وب وم�ضاف ��ات واع ��ادة
ترتيب الوراق داع�ش يف املنطقة".
و�أ�ض ��اف الزبي ��دي� ،أن "الهجوم الكبري
ال ��ذي ق ��اده عنا�ص ��ر داع� ��ش �ض ��د �أح ��د
ال�سج ��ون يف منطق ��ة احل�سك ��ة �شم ��ال
�شرق ��ي �سوريا ،قد ي�ؤث ��ر على االو�ضاع
االمني ��ة يف العراق خا�صة م ��ع التناحر
ال�سيا�سي وعدم الو�صول اىل اتفاق من
اج ��ل ت�صفي ��ة االو�ض ��اع والو�صول اىل
تفاهمات من اجل اختيار �شكل احلكومة
املقبلة".
و�أو�ض ��ح �أن "داع�ش ي�ستغ ��ل االو�ضاع
جي ��دا ويح ��اول ان ي�ستخ ��دم الذئ ��اب
املنف ��ردة م ��ن �أج ��ل �إثب ��ات �أن ��ه م ��ا زال
موج ��ود ًا عل ��ى االر� ��ض" ،مو�ضح� � ًا �أن
"داع� ��ش ي�ستغل حاليا وج ��ود التناحر
الكبري بني القوى ال�سيا�سية وهو ما يتم
م�شاهدت ��ه عن ��د كل تغي�ي�ر او انتهاء يف
الفرتة الربملانية ن�شاهد هنالك اخفاقات
كبرية يف الو�ضع االمني".

و�أ�ش ��ار الزبي ��دي� ،إىل �أن "مو�ض ��وع
داع� ��ش ت�ستخدمه جه ��ات دولية وجهات
اقليمي ��ة م ��ن اج ��ل متري ��ر الكث�ي�ر م ��ن
املخطط ��ات واجبار احلكوم ��ة العراقية
عل ��ى ع ��دم النهو� ��ض بالواق ��ع االمن ��ي،
ك ��ون اال�ستق ��رار االقت�ص ��ادي مرتب ��ط
باال�ستقرار الأمني".
�إىل ذلك� ،أرجع اخلب�ي�ر الأمني �سعدون
ال�ساع ��دي ،اخلروق ��ات االمني ��ة يف
بع� ��ض مناط ��ق الب�ل�اد� ،إىل ال�ضع ��ف
اال�ستخباري.
ال�ساع ��دي ويف حديث لـ (املدى) قال� ،إن
"هجمات داع� ��ش االخرية على القوات
الأمني ��ة العراقي ��ة والت ��ي تزامن ��ت م ��ع
هروب �سجن ��اء من �أحد �سجون �سوريا،
مثل ��ت تهديد ًا جديدا يزع ��زع اال�ستقرار
يف املنطق ��ة ب�ص ��ورة عام ��ة والع ��راق
و�سوريا ب�صورة خا�صة".
و�أ�ض ��اف �أن "هنالك ق�ص ��ورا يف بع�ض
املناط ��ق الرخ ��وة تتحرك به ��ا حوا�ضن
داع�ش على �شكل جماعات وهي املناطق
الواقع ��ة ب�ي�ن �ص�ل�اح الدي ��ن ودي ��اىل
وخ�صو�ص ��ا جبال حمري ��ن والتي تكرث
بها العمليات الإرهابية".
و�أو�ض ��ح ال�ساع ��دي� ،أن "على احلكومة
العراقي ��ة توف�ي�ر الأ�س�ل�اك ال�شائك ��ة
واملخاف ��ر احلدودي ��ة والكام�ي�رات
احلدودي ��ة وان يوجد هناك غطاء جوي
بالكامل� ،إ�ضافة اىل ان �ضعف العمليات
اال�ستخبارية".
و�أ�ش ��ار �إىل "�ض ��رورة قي ��ام احلكوم ��ة
بدعم العمليات اال�ستخبارية ،كون دحر
الإره ��اب يف الع ��راق معتم ��د عل ��ى هذه
العملي ��ات" ،مو�ضح� � ًا �أن "داع� ��ش لي�س
جي�ش ًا منظم ًا م�ستقر ًا يف منطقة واحدة
لتت ��م حماربت ��ه بل عب ��ارة ع ��ن جماميع
ت�ضرب وتهرب ولديهم مالذات �آمنة".
ه ��ذا و�شه ��دت الب�ل�اد م�ؤخ ��ر ًا جرميتني
�إرهابيت�ي�ن راح �ضحيتهم ��ا ع ��دد م ��ن
منت�سب ��ي اجلي� ��ش العراق ��ي وال�شرط ��ة
االحتادية يف منطق ��ة العظيم مبحافظة
دي ��اىل ووادي ال�ش ��اي يف حمافظ ��ة
كركوك ،فيما توع ��د القائد العام للقوات
امل�سلح ��ة م�صطف ��ى الكاظم ��ي مبالحقة
اخلاليا الإرهابية �أينما كانت.

من الف�صائل ،طالت رئي�س الربملان واتهمته بانه
ي�ستخدم "ملي�شيا" حلرا�سته.
وزعمت تل ��ك االطراف ان "ا�شب ��اح ال�صحراء"،
وه ��و اال�سم ال ��ذي اطلق عل ��ى تل ��ك "امللي�شيا"،
ه ��ي جماعة مدربة على يد القوات االمريكية يف
قاع ��دة عني اال�سد ،غربي االنب ��ار ،قد دخلت اىل
بغداد حتت غطاء حماية رئي�س الربملان.
وح ��دث ه ��ذا متزامن ��ا م ��ع حتذي ��رات اطلقته ��ا
قي ��ادات �شيعي ��ة م ��ن وج ��ود "م�ؤام ��رة" العادة
"داع� ��ش" اىل الع ��راق ،عق ��ب اح ��داث هج ��وم
التنظي ��م عل ��ى ال�سج ��ن يف احل�سك ��ة ال�سورية،
ومقتل  11جنديا يف هجوم على قرية يف �شمال
دياىل.
وروج ��ت بع�ض ال�صفح ��ات واملواقع االخبارية
القريبة من الف�صائل �آن ��ذاك ،انباء عن ان�سحاب
 7الوي ��ة تابع ��ة للح�ش ��د الع�شائ ��ري م ��ن حدود
االنب ��ار م ��ع �سوريا ،متهي ��دا لدخ ��ول امل�سلحني
ح�سب و�صفها.
من ال�سيا�سة �إلى العنف

ب ��دوره اعترب �سرم ��د البياتي ،وه ��و باحث يف
ال�ش� ��أن االمن ��ي وال�سيا�س ��ي ،ان ماح ��دث يف
"الكرمة" هو انعكا�س لالزمة ال�سيا�سية.
وق ��ال البيات ��ي يف ات�ص ��ال م ��ع (املدى)":حدث
ماكنا نخ�شاه ان يتح ��ول اخلالف ال�سيا�سي من
�سجاالت قانوني ��ة ود�ستوري ��ة اىل اعمال ت�ضر
باملواطنني".
وم ��ر اك�ث�ر م ��ن  3ا�شه ��ر عل ��ى االنتخاب ��ات
الت�شريعي ��ة املبكرة التي جرت يف ت�شرين االول
املا�ضي ،فيما التزال اجراءات ت�شكيل احلكومة
متعرثة.
وتاب ��ع البياتي":الهج ��وم هدفه خل ��ط االوراق
وبث الرع ��ب يف نفو�س املواطن�ي�ن ورمبا حتى
ال�سيا�سيني".
وا�سته ��داف "احللبو�سي" ه ��و الثاين من نوعه
بع ��د ق�ص ��ف من ��زل رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظمي قبل اكرث من �شهرين.
ودع ��ا الباح ��ث يف ال�ش� ��أن االمن ��ي ،القي ��ادة
الع�سكري ��ة اىل ا�ستخ ��دام "طائ ��رات م�س�ي�رة
ب�ش ��كل دائ ��م لتغطي ��ة االجواء" ،م�ش�ي�را اىل ان
هذا االجراء "ب�سيط وغري مكلف".

قائد �أميركي متقاعد ي�ستبعد تكرار �سيناريو 2014

مواقع غربية تتوقع هجمات جديدة
لداع�ش على ال�سجون
ترجمة /حامد �أحمد
قاربت معركة دموية ملراحلها النهائية الثالثاء بعد ا�ستمرارها
ل�س ��تة �أيام عندما اجرب مقاتلو القوات الدميقراطية ال�س ��ورية
الكردي ��ة ما يق ��ارب من � 550إرهابي ًا بقي عل ��ى قيد احلياة على
اال�ست�س�ل�ام بعد حماولة مل�س ��ك ما يزيد على � 3,000سجني من
داع�ش هربوا من �سجن غويران يف احل�سكة .الهجوم ا�ستدعى
تدخ ��ل قوات �أمريكي ��ة يف املعركة التي متيزت عل ��ى انها �أكرب
مواجه ��ة ب�ي�ن الق ��وات الأمريكي ��ة وتنظي ��م داع�ش من ��ذ ثالث
�سنوات.
يذك ��ر ان عددا غري معلوم من الرهائن ،من املحتمل ان يتخللهم
�أطفال ا�س ��تخدموا كدروع ب�شرية ،ما يزالون حلد يوم الثالثاء
حتت �س ��يطرة م�س ��لحي التنظيم يف املنطقة املحيطة بال�سجن
يف احل�سكة.
وذك ��رت الأمم املتحدة ان � 160شخ�ص� � ًا قد قتل ��وا يف العملية،
ورمب ��ا اك�ث�ر ،يف حني نزح م ��ن البلدة اكرث م ��ن  45,000الف
مدين.
و�إذا كان م ��ا ج ��اء يف ت�ص ��ريحات مر�ص ��د حق ��وق االن�س ��ان
ال�سوري وتقارير اعالم حملية �صحيح ،فان مئات من م�سلحي
داع� ��ش ما يزال ��ون طلقاء ،معززين بذلك قوة �ص ��فوف التنظيم
الآفلة.
كاوا ح�س ��ن ،مدير مكتب ال�ش ��رق الأو�سط و�شمال �أفريقيا لدى
مرك ��ز �ستم�س ��ون للدرا�س ��ات ،قال ل�ص ��حيفة نيوي ��ورك تاميز
"�إنها دعوة �صحوة جلميع الالعبني الإقليميني والالعبني على
م�س ��توى العامل ب ��ان تنظيم داع� ��ش مل ينته ،بع ��د وان املعركة
�ض ��ده مل تنته بع ��د ،ان العملي ��ة تظهر املرونة الت ��ي يتمتع بها
التنظيم لتنفيذ هجوم بالوقت واملكان الذي يختاره".
الكولونيل الأمريك ��ي املتقاعد ،كريج وايت�سايد ،الذي خدم يف
الع ��راق ويعط ��ي االن حما�ضرات يف الكلي ��ة البحرية احلربية
الأمريكية ،ق ��ال ملوقع ذي نا�شنال االخب ��اري ان عملية اقتحام
ال�سج ��ن الت ��ي تخلله ��ا هجوم�ي�ن انتحاري�ي�ن يبدو ان ��ه قد مت
التخطي ��ط له ��ا م�سبق ��ا ،م�ستعر�ضني بذل ��ك م�ست ��وى عاليا من
القي ��ادة وال�سيط ��رة كعملي ��ة �إرهابي ��ة .م�ش�ي�را اىل انها متثل
اح ��دى اكرب واك�ث�ر عمليات تنظي ��م داع�ش تعقي ��دا ينفذها يف
�سوريا او العراق خالل ال�سنوات الأخرية.
الأ�سبوع املا�ضي يف العراق ،ومبا يقارب نف�س الوقت الذي مت
في ��ه الهجوم على ال�سجن ،اقتحم م�سلحو داع�ش ثكنة ع�سكرية
يف دياىل قتل خالل الهجوم  10جنود و�ضابط ،وذلك يف اعنف
هجوم تتعر�ض له قاعدة ع�سكرية عراقية منذ عدة �سنوات.
ويف كان ��ون الأول املا�ض ��ي اختط ��ف تنظي ��م داع� ��ش �أربع ��ة
ا�شخا� ��ص عراقي�ي�ن خرج ��وا برحل ��ة �صي ��د يف منطق ��ة جبلية
�شم ��ال �شرقي البالد ب�ضمنهم �ضابط �شرط ��ة برتبة عقيد .اقدم
امل�سلح ��ون على قطع ر�أ�س ال�ضابط ومن ثم بثوا �شريط فيديو
�شنيع عن العملية كما كانوا يفعلون �سابقا.
الهجم ��ات الت ��ي حت�صل يف العراق والت ��ي تنفذها خاليا نائمة
لداع� ��ش يف مناط ��ق جبلي ��ة و�صحراوية نائية ت�سل ��ط ال�ضوء

على �ضعف التن�سيق بني القوات االحتادية وقوات البي�شمركة
خ�صو�صا يف املناطق املتنازع عليها.
وتعي ��د عملية اقتح ��ام �سجن احل�سك ��ة للذاكرة عملي ��ة اقتحام
�سج ��ن �أب ��و غريب املميت ��ة التي نفذه ��ا داع�ش ع ��ام  2013يف
عملي ��ة كب�ي�رة هرب خالله ��ا � 500إرهاب ��ي من داع� ��ش ،وكذلك
تنفي ��ذه عملي ��ة م�شابه ��ة �أخرى عل ��ى �سج ��ن يف تكريت ،وهي
واحدة من ثماين عمليات موثقة لقيام داع�ش باقتحام �سجون،
يف حملة اطلق عليها ك�سر اجلدران.
مت خ�ل�ال عملية اقتحام �سجن �أب ��و غريب هروب ق�سم من اكرث
قيادي ��ي التنظيم خطورة مما زاد ذلك من قوة حملتهم ب�ضمنهم
القيادي يف التنظيم �أبو عبد الرحمن البيالوي الذي توىل فيما
بعد احلملة لل�سيطرة على املو�صل.
يقول الكولوني ��ل وايت�سايد "اقتحام ��ات ال�سجون كانت مهمة
يف بدايات ن�شوء داع�ش ،اقتحام �سجن بادو�ش يف عام 2007
كان حماولة مبكرة كما كان الهجوم على �أبو غريب عام .2004
ولكن مع تدخل التحالف يف تعزيز حماية ال�سجون مثل �سجن
بوكا وكروبر مل تكن هناك فر�صة لالقتحام".
ودائم ��ا ما يحذر خرباء من ان و�ضع اعداد مكتظة من م�سلحي
داع� ��ش يف من�ش� ��أة اعتق ��ال واح ��دة ه ��ي مبثابة ن ��واة لكارثة،
خ�صو�صا مع كون القائمني على حماية ال�سجن هم قليلي العدد
وغري مدربني جيدا وغري ممولني للتعامل مع هكذا م�شكلة على
نح ��و فعال كم ��ا هو احلال م ��ع جمموعة الق ��وات الدميقراطية
ال�سورية ،ق�سد ،التي كانت تتوىل حرا�سة ال�سجن.
وكان تقري ��ر ل�ل��أمم املتحدة ق ��د حذر عام  2019م ��ن ان تنظيم
داع�ش يخطط لعمليات اقتحام �سجون وا�سعة النطاق ،وا�صفا
الو�ض ��ع يف مراك ��ز اعتقال ال�سج ��ون ال�سورية عل ��ى انه "غري
م�ستقر".
امي ��ن التميم ��ي ،باحث ل ��دى برنامج جامعة ج ��ورج وا�شنطن
ح ��ول التطرف ،قال ملوقع ذي نا�شن ��ال "حلد فرتة �أخرية كانت
عملي ��ات داع� ��ش يف املناطق الت ��ي ت�سيطر عليها ق ��وات ،ق�سد،
جتري عل ��ى نطاق �ضيق ،وان هذه العملية الأخرية هي احدى
اكرب العمليات التي نفذها داع�ش منذ العام ."2019
ولك ��ن كل م ��ن الباح ��ث التميم ��ي والكولوني ��ل وايت�ساي ��د ال
يعتق ��دان بان التنظيم ق ��د اقرتب من ا�ستعادة تل ��ك القوة التي
كان يتمتع بها ما بني عام  2010و.2014
ويق ��ول التميمي "اعتمادا على عدد ال�سجناء الذين متكنوا من
اله ��روب ،فانا �أتوقع ان يكون هناك مزيد من الهجمات ،ولكننا
م ��ا ن ��زال بعيدين جدا ع ��ن �إمكاني ��ة تكرار اح ��داث  ،2014من
اجلدير بالق ��ول ان املجتمع الدويل االن اكرث تهي�ؤا �ضد تكرار
هذه امل�شكلة عما كان عليه يف بداية عام ."2014
وي�شكك الكولونيل وايت�ساي ��د �أي�ضا يف ان تكون عملية �سجن
احل�سك ��ة دلي�ل�ا على بدء ظهور داع�ش من جدي ��د .م�ؤكدا بقوله
"االجتاهات ال تخربنا بكل �شيء ،ولكن مقارنة بالعام 2013
فان م�ؤ�شر حجم عنف داع�ش االن اقل".
عن ذي نا�شنال و�صحيفة نيويورك تاميز
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ملف البرتودوالر ي�ستحوذ على اهتمام  7ندوات يف املحافظة

نا�شطون ومنظمات ي�شكون جتاهل م�شاريع ال�سكن يف ذي قار
 ذي قار /ح�سني العامل
عل ��ى م ��دى �س ��بع ن ��دوات دوري ��ة بح ��ث نا�ش ��طون
ومنظمات جمتمعية ملف انفاق اموال البرتودوالر
واملناف ��ع االجتماعي ��ة يف ذي ق ��ار ،كا�ش ��فني ع ��ن
ع ��دم مراعاة اولويات ال�س ��كان املحلي�ي�ن يف عملية
االنف ��اق ،وغمو� ��ض وع ��دم ال�شفافي ��ة يف ادارت ��ه
ناهي ��ك عن تق�ص�ي�ر احلكومة االحتادي ��ة يف االيفاء
بالتزاماتها املالية جتاه املحافظات املنتجة للنفط.
وي ��رى امل�شارك ��ون يف ن ��دوات �شفافي ��ة املناف ��ع
االجتماعي ��ة وتخ�صي�ص ��ات الب�ت�رودوالر الت ��ي
اقامه ��ا مرك ��ز متك�ي�ن للم�شارك ��ة وامل�س ��اواة عل ��ى
قاع ��ة �سومري ��ون بالنا�صري ��ة وح�ضره ��ا ممثل ��ون
ع ��ن املنظم ��ات املجتمعي ��ة ونا�شط ��ون واعالميون
ومهتم ��ون بالقطاع النفطي ان "ادارة امللف النفطي
ت�ستل ��زم اعتم ��اد معاي�ي�ر ال�شفافي ��ة وااللت ��زام بها،
واالف�ص ��اح ع ��ن الإي ��رادات النفطي ��ة واجتاه ��ات
الإنف ��اق وكفاءته" ،م�شددين على �ضرورة "االلتزام
بالت�شريع ��ات الد�ستوري ��ة املتعلق ��ة بالنف ��ط والغاز
والت�شريعات القانونية والتعليمات التي ت�ؤكد على
ال�شفافية و�أهميتها".
ودع ��ا امل�شاركون يف الن ��دوة اىل "الك�شف عن مدى
�إيفاء احلكومة االحتادي ��ة و�شركات النفط الوطنية
والعاملي ��ة بالتزاماته ��ا جت ��اه املحافظ ��ات املنتج ��ة
للنفط ،وحمافظة ذي قار من بينها" ،منوهني اىل ان
"االيرادات النفطية اخلا�صة بالبرتو دوالر مازالت
تذه ��ب اىل م�شاري ��ع �صغرية وغري مهم ��ة وتخ�ضع
لق ��رارات غ�ي�ر مدرو�س ��ة تراع ��ي رغب ��ات وم�صالح
اجله ��ات الناف ��ذة و�شي ��وخ الع�شائ ��ر يف املناط ��ق
النفطية باملحافظة".
وحتت�سب خم�ص�صات البرتودوالر باعتماد ن�سبة 5
باملئة من �إيرادات النفط اخلام املنتج يف املحافظة،
�أو  5باملئ ��ة م ��ن �إي ��رادات النف ��ط اخل ��ام املكرر يف
م�ص ��ايف املحافظ ��ة� ،أو  5باملئ ��ة من �إي ��رادات الغاز

الطبيع ��ي املنت ��ج يف املحافظ ��ة املعني ��ة ،فيما تكون
النفق ��ات االجتماعية من م�ساهم ��ات تقدمها �شركات
النفط العاملية العاملة يف ال�صناعات اال�ستخراجية
�إىل اجلمه ��ور ،حتدي ��د ًا يف املناط ��ق املحيط ��ة
بحقول النف ��ط ،والتي تت�أثر �سلب� � ًا ب�أن�شطة القطاع
اال�ستخراجي ��ة .وتق ��دم ه ��ذه امل�ساهم ��ات به ��دف
حت�سني م�ست ��وى املعي�ش ��ة والرفاهي ��ة االقت�صادية
واالجتماعية للمناطق املت�أثرة.
وبدوره ��ا قال ��ت رئي�س ��ة مرك ��ز متك�ي�ن للم�شارك ��ة
وامل�س ��اواة علي ��اء ال�شويلي �إىل (امل ��دى) �إن "مركز

متكني اق ��ام خالل ع ��ام  2021ومطل ��ع � 2022سبع
ندوات �ضمن برناجمه املتعلق ب�شفافية انفاق اموال
املنافع االجتماعية وتخ�صي�صات البرتودوالر".
و�أ�ضافت ال�شويلي� ،أن "ه ��ذا الربنامج واجه جملة
م ��ن املعوق ��ات م ��ن بينه ��ا �ضع ��ف تع ��اون اجله ��ات
احلكومي ��ة املعني ��ة واملتمثل ��ة ب�ش ��ركات النف ��ط
واحلكومة املحلية وعزوفهم عن امل�شاركة يف معظم
الندوات التي يدعون لها لغر�ض بحث امللف".
وا�ش ��ارت ال�شويل ��ي ،اىل ان "الن ��دوات ال�سب ��ع
اعتم ��دت يف تقييمه ��ا مللف انف ��اق امل ��وارد النفطية

البيان ��ات واالرق ��ام املن�شورة يف املواق ��ع الر�سمية
ف�ضال ع ��ن ا�ستمارات ا�ستطالع ميداين والكرتوين
ل�سكان املناطق واملحافظات النفطية".
وخل� ��ص امل�شارك ��ون يف الن ��دوات ال�سب ��ع اىل
جمل ��ة من التو�صي ��ات رفعوه ��ا اىل جمل�س النواب
واحلكومت�ي�ن االحتادية واملحلي ��ة و�شركة نفط ذي
ق ��ار ومنظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين وو�سائ ��ل االعالم
وجاء فيها:
 -1تو�سيع نط ��اق االنفتاح وال�شفافي ��ة مع تقلي�ص
نط ��اق ال�سري ��ة املن�صو� ��ص عليه يف عق ��ود جوالت

الرتاخي� ��ص ،لإ�شاع ��ة معلوم ��ات ع ��ن املناف ��ع
االجتماعي ��ة وتقدمي �صورة وا�ضح ��ة للمواطن عن
النفقات واجلهات امل�ستفيدة منها.
 -2فت ��ح ح�ساب ��ات م�صرفي ��ة ل�صال ��ح �صن ��دوق
اال�ستثم ��ار حتت م�سم ��ى (�صندوق الب�ت�رودوالر)،
لدعم املحافظ ��ات املنتجة للنفط ،ومنها حمافظة ذي
قار ،وتغذيته �شهريا مببالغ امل�ساهمات االجتماعية
والب�ت�رودوالر ،ال�ستثمارها يف م�شاري ��ع انتاجية،
حت ��ت �إدارة نزيه ��ة ،خا�ضع ��ة للرقاب ��ة والتدقي ��ق
واملحا�سبة.
 -3الإف�ص ��اح ع ��ن حجم تخ�صي�ص ��ات البرتودوالر
الت ��ي تر�سله ��ا احلكوم ��ة االحتادي ��ة اىل احلكوم ��ة
املحلية ،والإيفاء بالن�سبة املقررة يف تعليمات تنفيذ
املوازنة االحتادي ��ة ،البالغة  5باملئة م ��ن الإيرادات
النفطية يف املحافظة.
� -4ض ��رورة �إف�ص ��اح �شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار ون�ش ��ر
بياناتها وح�ساباتها املالي ��ة وامل�شاريع التي تقدمها
كمنفع ��ة اجتماعية تعادل  5باملئة من �صايف ربحها،
وف ��ق امل ��ادة ( )11من قان ��ون ال�ش ��ركات العامة رقم
( )٢٢ل�سنة  1997املعدل.
 -5ك�ش ��ف حج ��م التخ�صي�ص ��ات الإلزامي ��ة الت ��ي
تقدمه ��ا ال�ش ��ركات العامل ��ة يف املحافظ ��ة (�شرك ��ة
برتونا� ��س) كمنفع ��ة اجتماعي ��ة للمناط ��ق املحيطة
باحلقول النفطية والرقعة اال�ستك�شافية التي تعمل
فيه ��ا ،وم ��دى التزامها بدف ��ع املبلغ ال�سن ��وي املقرر
( )5ملي ��ون دوالر ع ��ن كل عق ��د خدم ��ة ،وف ��ق قرار
جلن ��ة الطاق ��ة التابع ��ة ملجل�س ال ��وزراء رق ��م ()٢٩
يف  .23/12/2013القابل ��ة لال�س�ت�رداد ،ف�ضال عن
مبال ��غ التدري ��ب الت ��ي ن�ص ��ت عليها عق ��ود جوالت
الرتاخي� ��ص ،الت ��ي قدره ��ا ( )5مالي�ي�ن دوالر غ�ي�ر
م�سرتدة.
 -6رفع درجة التن�سيق بني احلكومة املحلية و�شركة
نفط ذي قار و�شركة برتونا�س ب�ش�أن امل�شاريع التي
تنفذ من تخ�صي�صات املنافع االجتماعية.

 450خمالفة يف قاطع الر�صافة خالل يوم واحد

املرور تق ّرر اعتبار ال�سبت دوام ًا ر�سمي ًا ملجمعات الت�سجيل
 بغداد /املدى

ق ��ررت مديرية املرور العام ��ة� ،أم�س الثالث ��اء ،اعتبار يوم
ال�سب ��ت من كل �أ�سبوع دوام� � ًا ر�سمي ًا يف مواقع الت�سجيل،
فيما اف�صح ��ت عن ت�سجيل  450خمالف ��ة مرورية خمتلفة
يف جانب الر�صافة بالعا�صمة.
وقال ��ت املديرية يف بي ��ان تلقته (امل ��دى) �إن"مدي ��ر املرور
الع ��ام الل ��واء احلقوق ��ي ط ��ارق �إ�سماعي ��ل الربيع ��ي� ،أمر
باعتب ��ار ي ��وم ال�سب ��ت م ��ن كل ا�سب ��وع دوام� � ًا ر�سمي� � ًا يف
جممع ��ات ت�سجيل املركبات ا�سو ًة بااليام االعتيادية لغاية
ال�ساعة الثامنة م�ساءً".

م ��ن جباي ��ة الغرام ��ات املالية بلغ ��ت يوم �أم� ��س يف القاطع
املذكور �أكرث من ثمانية ماليني دينار".
من جانبه ،ذكر مدير عام املرور اللواء طارق ا�سماعيل ،يف
ت�صري ��ح للوكالة الر�سمية تابعته (امل ��دى)� ،أن "ال�سيارات
احلكومي ��ة التي تتحرك بع ��د وقت ال ��دوام الر�سمي �ستتم
معاقبته ��ا وف ��ق القان ��ون و�سيح ��ال املخال ��ف اىل جمل� ��س
حتقيقي" .ولف ��ت� ،إىل "وجود مادة قانونية �سيتم تفعيلها
و�سيحا�س ��ب �أي خمال ��ف � اّإل �إذا كان يحم ��ل كتاب� � ًا �أو ورقة
ر�سمية تثبت خروجه بواجب ر�سمي".
ويف ه ��ذه االثن ��اء� ،أعلن ��ت مديري ��ة املرور يف بي ��ان تلقته
(امل ��دى) ،ع ��ن "املبا�ش ��رة بالعم ��ل والتنفيذ للق ��رار وبيان

وا�ضاف ��ت �أن "ذل ��ك يه ��دف لتقلي ��ل الزخ ��م احلا�ص ��ل يف
جممعات الت�سجيل يف بغداد واملحافظات ب�سبب التوقفات
التي طر�أت على النظام يف االيام املا�ضية".
�إىل ذل ��ك� ،أ�ش ��ارت �إح�صائي ��ة ملديرية امل ��رور اطلعت عليها
(امل ��دى)� ،إىل �أن "املخالفات املرورية التي �سجلتها قواطع
املرور يف الر�صافة يوم �أم�س ،بلغت  450خمالفة".
تابع ��ت� ،أن "خمالف ��ة ال�ستائ ��ر ت�صدرت قائم ��ة املخالفات،
تبعتها خمالفة الزجاج املظلل فيما توزعت باقي املخالفات
ب�ي�ن حج ��ز ،و�س�ي�ر عك� ��س االجت ��اه ،وا�ستخ ��دام الهاتف
النقال".
وبح�سب الإح�صائية ف� ��إن "حجم الإيرادات املالية الواردة
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فقدت مني الهوية الصادرة من الشركة
العام��ة لنق��ل الطاق��ة الكهربائي��ة /
املنطقة الوس��طى باسم (صفا محمود
شعبان) واملرقمة ( ... )A88363483يرجى
مم��ن يعث��ر عليها تس��ليمها ال��ى جهة
اإلصدار ...مع التقدير

�شركة غاز ال�شمال (�ش.ع)

�إعالن املناق�صة املرقمة ( )2022-7الإعالن الأول
تو�سيع بناية هيئة الطاقة داخل �شركة غاز ال�شمال
طلبية ال�شراء املرقمة 2021 /988
�ضمن تخ�صي�صات املوازنة الت�شغيلية ل�سنة 2021 /
تبويب امل�شروع ح331213 /
تعلن شركة غاز الشمال (شركة عامة) عن املناقصة العامة واخلاصة بـ (توسيع بناية هيئة الطاقة داخل
ش��ركة غاز الشمال) وحسب جدول الكميات والش��روط واملواصفات واخملططات املرفقة مع اصل الطلب.
فعلى الشركات التي تتوفر فيها شروط املشاركة مراجعة امانة الصندوق في الشركة الكائن على طريق
كركوك  /بيجي للحصول على الش��روط واملواصفات مطبوعة على قرص ( )CDلقاء مبلغ قدره ()150000
فقط مائة وخمس��ون ألف دينار عراقي غير قابل للرد .وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض في اليوم
التال��ي لتاري��خ الغلق وبحضور ممثلي أصحاب العروض ويس��قط حق املتخلف م��ن احلضور في االعتراض
بقرار اللجنة وتقدم العطاءات في صندوق العطاءات واملوجود في استعالمات الشركة علما ً ان تاريخ غلق
املناقصة لغاية نهاية الدوام الرس��مي ليوم (االحد) املوافق  2022/2/27وإذا صادف عطلة رس��مية فيؤجل
ال��ى اليوم الذي يلي��ه ويتحمل من حتال علي��ه املناقصة دفع أج��ور اإلعالن علما ً بان الكلف��ة التخمينية
تقدر مببلغ ( )120000000فقط مائة وعش��رون مليون دينار عراقي وسيتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابة على
استفسارات مقدمي العطاءات في الساعة العاشرة من يوم (األحد) املوافق  2022/2/20وبحضور اخملتصني
وذلك في استعالمات شركتنا.

معاون املدير العام

مالحظة:
 -1ميكنكم االطالع على موقع شركتنا  website: www.ngc.oil.gov.iqعلى مواقع التواصل االجتماعي.
 -2ميكنكم اثناء مراجعة شركتنا االطالع على املواصفات والتفاصيل موقعياً.

امل ��رور �أم� ��س الأول" مبينا ان "مديرية امل ��رور العامة هي
اجلهة املخت�صة مب�س�ألة املحا�سبة على الدراجات النارية".
و�أ�ضاف البيان "جرت املبا�شرة ب�إعداد البيان والإجراءات
ون�أم ��ل من املواطن�ي�ن االلتزام بالق ��رار جتنب� � ًا للمحا�سبة
القانونية".
و�أك ��د انه "ومن الأم�س بد�أت املبا�ش ��رة باملحا�سبة وفر�ض
املخالف ��ات و�سيتم فر� ��ض غرامات مالي ��ة بح�سب تعليمات
قانون املرور".
يذك ��ر �أن العدي ��د م ��ن اجلرائ ��م مت ارتكابه ��ا يف بغ ��داد
واملحافظ ��ات بوا�سط ��ة الدراج ��ات الناري ��ة ب�سب ��ب �سرعة
حتركها وتنقلها بني املناطق.

 -7ت�ضمني املوازنة املحلي ��ة التي تقدمها احلكومة
املحلية امل�شاريع التي �ستنفذ من الإيرادات الواردة
للمحافظة ،ون�شرها لإتاحة فر�صة االطالع عليها من
قبل املواطنني و�إبداء ر�أيهم فيها
 -8درا�س ��ة االثر البيئي لعملي ��ات ا�ستخراج النفط
وحتدي ��د الأخط ��ار وو�ض ��ع اخلط ��ط ملواجهته ��ا،
وتفعيل دور مديرية البيئة يف ذي قار.
 -9و�ض ��ع �آليات متكن املواطن�ي�ن من ممار�سة حق
امل�شارك ��ة يف ال�ش�ؤون العامة ،الواردة يف الد�ستور
العراق ��ي  ٢٠٠٥امل ��ادة ( )٢٠ال �سيم ��ا يف الق�ضاي ��ا
املتعلقة بالرثوة النفطية.
 -10تفعي ��ل �آلي ��ة التع ��اون امل�شرتك ب�ي�ن احلكومة
املحلي ��ة ومنظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين للمراقب ��ة
والإ�ش ��راف ال�ص ��ادرة م ��ن الأمان ��ة العام ��ة ملجل�س
ال ��وزراء يف �شه ��ر كان ��ون الث ��اين  ،2019لتعزي ��ز
ال�شفافية والثقة باحلكومة املحلية.
 -11تفعيل جلنة النفط والطاقة النيابية يف مراقبة
ومتابعة التزامات احلكومة االحتادية واحلكومات
املحلي ��ة و�ش ��ركات النف ��ط الوطني ��ة والعاملية جتاه
املحافظات املنتجة للنفط.
� -12ض ��رورة �أن تق ��وم منظم ��ات املجتم ��ع املدين
ومن خ�ل�ال فعالياته ��ا بتعريف املواط ��ن بالتزامات
احلكومت�ي�ن االحتادي ��ة واملحلي ��ة و�ش ��ركات النفط
الوطني ��ة والعاملي ��ة والإيفاء بحق ��وق املحافظة من
تخ�صي�صات البرتودوالر واملنافع االجتماعية.
� -13أن ي�أخذ الإعالم بو�سائله املتاحة ن�شر و�إ�شاعة
البيان ��ات واملعلومات ذات العالق ��ة بالتخ�صي�صات
املالية التي ت�ستحقها املحافظة جراء �إنتاجها للنفط.
وكان م�س�ؤول ��ون ونا�شط ��ون يف حمافظ ��ة ذي قار
دع ��وا يف ( الراب ��ع م ��ن كان ��ون االول  )2021اىل
تخ�صي� ��ص ام ��وال الب�ت�رو دوالر لتموي ��ل م�شاريع
�سرتاتيجي ��ة كب�ي�رة بدال م ��ن امل�شاري ��ع ال�صغرية،
م�شددي ��ن على �ض ��رورة اعتماد املزيد م ��ن ال�شفافية
يف انفاق اموال القطاع النفطي.
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حازم يا�سر ي�صارح اجلماهري عن م�صري الأ�سود:

العودة �إلى البيت �أف�ضل من م�شاركة فا�ضحة في مونديال الدوحة!
دمرة  ..و�شعب ّية يون�س ال تكفي لنجاحه ..وعقود الأجانب م�ضيعة للوقت!
� سلطو ّية درجال ُم ّ
بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أك ��د الع ��ب ن ��ادي الق ��وة اجلوي ��ة
واملنتخب الوطني �سابق ًا حازم يا�سر،
�أن الك ��رة العراق ّي ��ة تع ��اين االنحدار
ال�شديد منذ عام  2007يوم ح�صولها
على لقب ك�أ�س �أمم �آ�س ��يا ب�ضربة حظ
حت ��ى و�ص ��لت به ��ا تخ ّبط ��ات الإدارة
�إىل �أ�س ��و�أ ح ��ال يف ت�ص ��فيات الدور
احلا�س ��م امل� ّؤه ��ل اىل موندي ��ال قط ��ر
 2022ح�سب و�صفه.
وق ��ال ح ��ازم يف حدي ��ث خ� �ّ�ص ب ��ه
"امل ��دى" م ��ن العا�ص ��مة الرنويجية
�أو�س ��لو �:أعل ��م �أن حديث ��ي يف ه ��ذا
التوقي ��ت املتزام ��ن مع مب ��اراة �إيران
يف ملع ��ب �آزادي �س� �يُزعج الكثريي ��ن
الغارقني يف التفا�ؤل ،لك ّنني ريا�ض ��ي
واقع ��ي واحتدّث ع ��ن م�ص ��لحة لعبة
عان ��ت الكث�ي�ر حتى و�ص ��ل احلال بها
اىل �ص ��راعها عل ��ى ن�ص ��ف بطاقة مع
�إه ��دار  14نقطة يف الت�ص ��فيات حتى
الآن ،وتخبّط يف اال�ستعانة مبد ّربني
لي�ست لديهم ال�شخ�صيّة القويّة للعمل
مع املنتخب الوطني.
و�أ�ض ��اف :لي� ��س �أمامن ��ا �س ��وى
م�ص ��ارحة جمهورن ��ا ال ��ويف ال ��ذي
ي�س ��تحق �أن يتغ ّن ��ى مبنتخب �أف�ض ��ل
ممّا ِوج َد على مدار ال�س ��نني املا�ضية،
�أمت ّن ��ى �أن ن ��ودِّع الت�ص ��فيات ب� ��أداء
متوازن يف ما تب ّقى من مباريات �أمام
لبن ��ان والإم ��ارات و�س ��وريا ونع ��ود
اىل البي ��ت� ،أف�ض ��ل من م�ش ��اركة غري
م�ستح ّقة ُتع ّر�ض �سُ معتنا اىل ف�ضيحة
كب�ي�رة ب�ي�ن املنتخب ��ات العامل ّي ��ة ،يف
�ض ��وء عمليّة حت�ض�ي�ر منتخب هزيل
وغياب العبني ا�ش� �دّاء ممّن يتم ّكنون
من متثيل العراق ب�إقتدار!
ُ
"فقدت الأم ��ل باملنتخب
وذك ��ر ح ��ازم
الوطن ��ي من ��ذ �أن �أخ ��ذتْ جمال� ��س
االحتاد املتعاقب ��ة التعاقد مع مد ّربني
ال يعرفون �أي �ش ��يء ع ��ن العراق ،فما
بال ��ك ونح ��ن نطل ��ب منهم االن�س ��جام
مع العبني وبيئ ��ة كرويّة غريبة عنهم
تفت ِق ��د مقوّ م ��ات النج ��اح و�ص ��ناعة
تاريخ جديد"؟
ُكرر
خط�أ م ّ
و�أو�ض ��ح �:ص ��راحة تع ّر�ض � ُ�ت اىل
�ص ��دمة كبرية ،وان ��ا �أرى العب ًا دولي ًا

�س ��ابق ًا ،وجنم� � ًا كب�ي�ر ًا ب�ي�ن جن ��وم
اللعبة يف ثمانينيّات القرن املا�ض ��ي،
يتب ��وّ �أ من�ص ��ب ًا مرموق� � ًا يف الدول ��ة
ب�صفة وزير ال�شباب والريا�ضة يُ�سهم
يف �إرباك م�س�ي�رة املنتخ ��ب الوطني
ت�صب يف م�صلحته! كيف
بقرارات ال ُّ
بعدنان درجال وهو من جت ّرع مرارة
ُ
الظل ��م يوم قاد منتخبن ��ا الوطني يف
ت�ص ��فيات ك�أ� ��س الع ��امل 1994ومت
�إبع ��اده م ��ن مهمّته خالل الت�ص ��فيات
بع ��د اخل�س ��ارة م ��ن كوريا ال�ش ��مالية
( )3-2يوم  15ت�ش ��رين الأول 1992
يف الدوح ��ة ،فكيف ُيك� � ّرر نف�س خط�أ
رئي� ��س االحتاد �آن ��ذاك وي ُِبعد املد ّرب
ال�س ��لوفيني �سريت�ش ��كو كاتانيت� ��ش
ويُربك ا�ستعدادات الوطني"؟
ت�شكيلة كاتانيت�ش
ولف ��ت اىل �أن "كاتانيت� ��ش مل يك ��ن
مد ّرب� � ًا ج ّي ��د ًا �أو الأن�س ��ب لظ ��روف
منتخبن ��ا ،لك ّن ��ه تف ّه ��م طبيع ��ة الكرة
العراقي ��ة ،و�أيق � َ�ن ع ��دم حيازته ��ا
على جن ��وم كب ��ار ،لهذا ق ��اد املنتخب
ب�ص ��عوبة ،حُم ّقق ًا نتائ ��ج مقبولة من
عام ��ة النا�س مثلما تابعت عرب مواقع
التوا�ص ��ل ،والأه ��م يف حقب ��ة الرجل
ا�س ��تقراره عل ��ى ت�ش ��كيل م�ض ��ى معه
بثق ��ة يف ت�ص ��فيات ال ��دور احلا�س ��م،
ب ��د ًال فو�ض ��ى تغيري امل�ل�اك التدريبي
يف فو�ض ��ى مل ت�ش ��هدها كرتن ��ا ع�ب�ر

الإرث والفيفا يك�شفان عن
نقاط ا�ستدامة ك�أ�س العامل

 الدوحة  /خا�ص باملدى
�أعلن ��ت اللجن ��ة العلي ��ا للم�ش ��اريع والإرث واالحت ��اد ال ��دويل لك ��رة القدم
(الفيف ��ا) عن �إ�ص ��دار تقري ��ر ي�س ��تعر�ض الإجن ��ازات على �ص ��عيد مراعاة
جوان ��ب اال�س ��تدامة خالل اال�س ��تعدادات املتوا�ص ��لة لت�ض ��ييف املونديال
 2022الذي ينطلق مناف�س ��اته نهاية العام اجل ��اري ،ولأول مرة يف العامل
العربي وال�شرق الأو�سط .ويتناول التقرير �إجنازات دولة قطر واالحتاد
ال ��دويل لك ��رة الق ��دم (الفيف ��ا) يف موا�ص ��لة تنفي ��ذ  79مبادرة تت�ض ��منها
�س�ت�راتيجية اال�ستدامة للن�س ��خة املقبلة من ك�أ�س العامل ،وتط ّرق �إىل �أبرز
النقاط على �ص ��عيد ا�ستدامة املونديال ،يف �ض ��وء انتقال ّ
منظمي البطولة
على مدار ال�شهور الثمانية ع�شر املا�ضية من مرحلة ت�شييد مالعب ومرافق
البطولة� ،إىل العمليات الت�ش ��غيليّة ،بهدف ا�ست�ضافة ن�سخة ا�ستثنائيّة من
ك�أ�س العامل .و�ألقى التقرير اجلديد ال�ضوء على ما حتقق من �إجنازات يف
تنفيذ �س�ت�راتيجية اال�ستدامة للبطولة على مدى العام املا�ضي ،ومن بينها
�إق ��رار احلكومة القطرية �إ�ص�ل�احات عمّاليّة وا�س ��عة تتع ّلق برعاية العمّال
وممار�س ��ات العمل ،مب ��ا فيها �إلغاء نظ ��ام الكفالة ،وحتديد ح� � ّد �أدنى غري
متييزي للأجور ،و�إلغاء �إ�ش ��عار ت�صريح ال�سفر للوافدين ،وكذلك ال�سماح
للع ّم ��ال بتغي�ي�ر �أماكن العم ��ل بحريّة �أك�ب�ر .وفيما ي ّت�ص ��ل بخدمات النقل
امل�ستدام ،لفت التقرير �إىل �أن �شبكة مرتو الدوحة تعمل بكامل طاقتها منذ
العام  ،2019حيث ي�س ��اعد املرتو يف تقلي ��ل االزدحام على الطرق ،واحلد
م ��ن تلوّ ث الهواء وال�ضو�ض ��اء .و�أفاد التقري ��ر �أن مباريات بطولة ك�أ�س
الع ��رب ،التي ا�ست�ض ��افتها قط ��ر نهاية العام املا�ض ��ي ،قد �ش ��هدت اختبار ًا
ناجح ًا خلدمة التعليق الو�ص ��في ال�سمعي للم�ش � ّ�جعني املكفوفني ُ
و�ضعاف
الب�ص ��ر .و�أو�ض ��ح التقرير اجلديد �أن التقدّم الكبري الذي حت ّقق يف �إجناز
�أه ��داف �س�ت�راتيجية اال�س ��تدامة ملوندي ��ال قط ��ر  2022يرج ��ع للجه ��ود
املتوا�صلة التي تبذلها احلكومة القطرية ،وال�شركاء الرئي�سيني يف تنظيم
البطولة ،ويف مقدّمتهم اللجنة العليا للم�ش ��اريع والإرث ،و(الفيفا) وك�أ�س
الع ��امل  FIFAقط ��ر  ،2022وجميع ال�ش ��ركاء واجله ��ات املعنيّة بتنظيم
احلدث العاملي املرتقب.

�أزمانها".

و�إدارة فن ّي ��ة م�س ��تق ّلة تتمت ��ع بخربة
مجُ ّرب ��ة ،ال بطم�أنة اجلمي ��ع �أن يكون
عام  2030ع ��ام الت� ّأهل اىل املونديال
حتى و�إن �ص ��دقت النيّة ،ال�صحيح �أن
ي�ش ��عر املتابع لعمل االحت ��اد بوجود
�آلي ��ات تمُ هّد لتحقي ��ق حلم اجلماهري،
�أم ��ا م ��ا ن�س ��معه ون�ش ��اهده ي�ؤك ��د �أن
كرتن ��ا �س ��تعاين كث�ي�ر ًا م ��ن حتال ��ف
"عدنان ويون�س" بتنفيذ �سيا�سة فنيّة
ال ت�س ��تند اىل دراية مب�صلحة اللعبة،
وج�س
وتعتم ��د التجري ��ب واالختبار ّ
النب�ض! وك ّلنا يعلم �أنهما مل ميار�س ��ا
امل�س� ��ؤولية هذه �س ��ابق ًا ،وراهنا على
�ش ��عبيّة النائب التي ال تكفي لنجاحه
وتخ ّل�ص ��ه من م�أزق ��ه الإداري ،وعلى
ا�صالحات الرئي�س املُ ّ
�سطرة يف ورقة
ّ
حملته االنتخابية لي�س �إال".

�سلب ّية خطرية!
ون ّب ��ه �إىل �أن :امل�س� ��ؤول ع ��ن �أي ��ة
متغ�ّي�رّ ات يف املنتخب ��ات الوطني ��ة
بجميع دول العامل الكبرية يف نظامها
االحرتايف �أو ال�صغرية ببدائيّتها يف
مت�ش ��ية لعبته ��ا ،ه ��ي اللجن ��ة الفنية
ولي�س اللجنة التنفيذية لالحتاد ،لكن
درجال ومن �سبقه من ر�ؤ�ساء االحتاد
قبل وبعد عام  2003مار�سوا �أ�سلوب
"ال�سلطويّة" يف اال�ستحواذ على ك ّل
قرارات ِه ،وتدبري �ش� ��ؤون مع�سكراته،
وتعي�ي�ن املد ّرب�ي�ن وانف ��اق الأم ��وال،
وه ��ذه �س ��لبيّة خط�ي�رة ومُد ّم ��رة يف
الهرم الكروي الذي ينبغي �أن يت�شاور
املوجودين فيه عن كل تفا�صيل العمل
قب ��ل اتخاذ قرار يه ُّز �ص ��ورة املنتخب
بناء املنتخب!
ويُنه ��ي طموحات ��ه مثلم ��ا ح ��دث يف
�آب ع ��ام  2021با�س ��تبدال امل�ل�اك وع ��ن �أه ��م م�ش ��اكل منتخبن ��ا ،ق ��ال
"اخلط� ��أ الكبري الذي ي�س ��هم الإعالم
التدريبي.
يف تر�سيخه يف مفهوم �إدارة االحتاد
للعب ��ة �أن املنتخ ��ب قي ��د البن ��اء ،ف�ل�ا
حلم اجلماهري
وك�ش ��ف ع ��ن "ت�ش� � ّتت احت ��اد عدن ��ان يوجد هكذا ت�صوّ ر �أبد ًا لدى االنظمة
درج ��ال يف اط�ل�اق الوع ��ود ح ��ول الكرويّة يف املنطق ��ة والبعيدة عنها،
�أجندت ��ه خ�ل�ال دورت ��ه االنتخابي ��ة احت ��اد الك ��رة م�س� ��ؤول ع ��ن توف�ي�ر
احلالية ،وخا�ص ��ة اله ��دف الكبري من برنامج حت�ض�ي�ري للمنتخ ��ب الأول
بن ��اء املنتخ ��ب ،فال�ص ��حيح �أن يكون اجلاه ��ز كالعب�ي�ن وم ��د ّرب �ص ��احب
الوع ��د با�ص�ل�اح منظوم ��ة اللعب ��ة جت ��ارب ناجح ��ة ،ع ��دا ذل ��ك ُيع ��د
باعتماد العبني جيّدين ومد ّرب واقعي اعرتاف� � ًا �ض ��من ّي ًا بالف�ش ��ل ،وه ��ذا ما

ناق�ش ��ت به امل ��د ّرب اخللوق را�ض ��ي
�شني�ش ��ل �إبان ت�س� � ّلمه قيادة املنتخب
قب ��ل �س ��بع �س ��نوات ع ��ن ا�س ��باب
تراج ��ع �أداء الالعب�ي�ن ك�أف ��راد ،ق ��ال
مل يب ��ق يل �س ��وى امل�ش ��اركة معه ��م
لت�ص ��حيح خط�أ التمرير �أو الت�س ��ديد
الع�ش ��وائي نتيج ��ة ع ��دم الت�أ�س ��ي�س
اجل ّي ��د يف مراك ��ز الفئ ��ات العمري ��ة،
وه ��ذا م ��ا �س ��نعاين من ��ه حت ��ى يكرب
اجليل احل ��ايل �إن كان م� ّؤه�ل ً�ا بدن ّي ًا
ومهار ّي ًا وفق ًا للأ�سا�س� �يّات اخلم�س ��ة
وه ��ي الإخم ��اد واملناولة والت�س ��ديد
والدحرجة و�ضرب الكرة بالر�أ�س".
ومتر�س!
مُقارنة
ّ
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "هن ��اك ف ��ارق كب�ي�ر
ب�ي�ن منتخبن ��ا الوطن ��ي ونظ�ي�ره
الإي ��راين م ��ن ناحي ��ة البُني ��ة
اجل�س ��مانيّة ،ومناف�س ��ات �أندي ��ة
ال ��دوري ،وتواجد �أغل ��ب العبيه يف
الدور ّي ��ات الأوروب ّي ��ة ،والتعاط ��ي
امل�س� ��ؤول للإعالم املح ّلي مع مهمّاته،
والأه ��م ه ��و اختي ��ار امل ��د ّرب الأمثل
ال ��ذي ي�س ��تق ّر مع ��ه �أكرث من �س ��نتني
يف الأق ��ل ،مُقارنة م ��ع العبينا الذين
يلعب ��ون يف �أ�ض ��عف دوري يف
املنطق ��ة ،وال يتد ّرب ��ون مبا يكفي مع
فرقه ��م ،وجمي ��ع جت ��ارب اح�ت�راف
العبين ��ا يف �أوروب ��ا كان ��ت فا�ش ��لة
ل�ص ��عوبة ت�أقلم الالعب خ ��ارج بيئت ِه

حازم يا�سر
لي�س ب�س ��بب احلنني لأهله ووطنه �أو
التقالي ��د الغريبة �أو �س ��لوك املجتمع،
بل لعدم قدرته على مواكبة الوحدات
التدريب ّي ��ة و�ص ��عوبة االندم ��اج م ��ع
الفك ��ر الفن ��ي العايل ،كل ذل ��ك نتيجة
مت ّر� ��س الالع ��ب العراق ��ي على منط
تدريب ��ي فقري مُدع ��م بداف ��ع النخوة
الظهار امكاناته ،و�س ��رعان ما تك�شفه
م�ش ��اركته البائ�س ��ة يف دوري �أبطال
�آ�س ��يا ،االختبار الأول يف املقارنة مع
فرق املنطقة".
م�ضيعة للوقت!
وختم حازم يا�س ��ر حديث ��ه "ال يوجد
الع ��ب موه ��وب يف الع ��راق م ��ن
طراز العب ��ي املنتخب ��ات الكبرية يف
�آ�س ��يا ،يخل ��ف الراحل �أحمد را�ض ��ي
وعبا� ��س عبي ��د ،ف ��الأول كان فنان� � ًا
ومتخ�ص�ص� � ًا
يف تطوي ��ع مهارت ��ه
ّ
بت�س ��جيل الأهداف التاريخية كهدفه
الذك ��ي يف مرم ��ى حار� ��س منتخ ��ب
بلجيكا العمالق جان ماري بفاف يف
موندي ��ال املك�س ��يك  ،1986والث ��اين
�أمتعن ��ا ب�أ�س ��لوب لعب ��ه اجلمي ��ل
ومناوالت ��ه امل�ؤ ّث ��رة وقوّ ت ��ه و�س ��ط
املي ��دان وتوزيع ��ه جه ��وده خ�ل�ال
ال�ش ��وطني "�إيجابي� � ًا" و�إذا م ��ا �أراد
عدن ��ان درج ��ال اكت�ش ��اف موهوب�ي�ن
جُ ��دد عليه اال�س ��تفادة م ��ن اخلربات
الأجنبية للفئ ��ات العمرية فهم ركيزة
م�س ��تقبل الكرة العراقية� ،أم ��ا �إهدار
مليارات الدنان�ي�ر على عقود مد ّربني
عاطلني مل ت�س ��تفد منه ��م كرتنا يعني
(م�ضيعة للوقت) واخفاق م�ستم ّر يف
التحدّيات القاريّة".

الوطني يخ�سر خدمات  4العبني وت�أ�شرية �أمين م�ؤ ّمنة
 بغداد  /املدى
�أنه ��ى منتخبن ��ا الوطن ��ي لكرة القدم حت�ض�ي�راته
ملواجه ��ة م�ض� �يّفه الإيراين الي ��وم (اخلمي�س) يف
ملع ��ب �آزادي بطه ��ران ،بتم ��ام ال�س ��اعة ()5.30
م�س ��اء ح�س ��ب توقي ��ت بغ ��داد� ،ض ��من اجلول ��ة
ال�س ��ابعة من ت�ص ��فيات الدور احلا�سم امل� ّؤهل اىل
نهائيات ك�أ�س العامل قطر.2022
وعُقد �صباح �أم�س الأربعاء ،امل�ؤمتر الف ّني للمباراة
ع�ب�ر (�أونالين) لعر� ��ض كل ما يتع ّلق ب�إر�ش ��ادات
الطواق ��م الإداريّة والطبيّة والبدنيّة� ،إ�ض ��افة اىل
م�ش ��ريف الطاق ��م ال ّتحكيم ��ي بقي ��ادة الأ�س�ت�رايل
كري�ستوفر بيث ،ومت حتديد �أطقم الفريقني ،حيث
يرتدي منتخبنا الطقم الأخ�ضر الكامل واحلار�س
باللون ال�س ��ماوي ،بينم ��ا يرتدي منتخ ��ب �إيران
الطقم الأبي�ض الكامل واحلار�س باللون الأ�صفر.
وو�صل الالعب ميثم جبار اىل العا�صمة الإيرانيّة
طه ��ران قادم ًا م ��ن بـغــــ ��داد ليلتحق فور و�ص ��وله
مبق ��ر �إقامة الوف ��د ،وبهذا يكون جمي ��ع الالعبني
قد ّ
مت ت�أمني و�ص ��ولهم على وجه ال�سرعة ،بالرغم
م ��ن التغي�ي�رات اال�ض ��طراريّة الت ��ي حدث ��ت م ��ن
�إلغ ��اء رحالت الط�ي�ران مطلع الأ�س ��بوع احلايل.

و�أظهرت فحو�ص ��ات  PCRنتيجة الالعب �س ��عد
ناطق �إيجابية ،و�سيدخل �ضمن �إجراءات احلجر
ال�ص ��حّ ي ملدة � 7أيّام وبذلك يغيب عن املباراة �إىل
جانب يا�سر قا�سم ومناف يون�س و�أجمد عطوان،
فيما ظه ��رت فحو�ص ��ات �أمري العم ��اري وفران�س
�ضياء وعلي احلمادي وزيدان �إقبال ومهند جعاز

�س ��لبية و�سُ ��مح له ��م بالتواجد مع وف ��د املنتخب.
وتق� � ّرر �إقام ��ة املب ��اراة بح�ض ��ور اجلمه ��ور ومت
حتديد احل�ض ��ور بع�ش ��رة �آالف متف ّرج ،وب�إمكان
اجلمهور العراقي �ش ��راء التذاك ��ر من �أماكن البيع
خ�ص�ص ��ة بالقرب من امللعب� ،إ�ض ��افة �إىل البيع
املُ ّ
ع ��ن طري ��ق رابط �إلكرتوين �س ��يتم عر�ض ��ه الحق ًا
م ��ن قبل اجلهة املعنيّة ببيع التذاكر .وي�س ��توجب
عل ��ى اجلمه ��ور العراقي عند ال�ش ��راء �إبراز هويّة
اللقاح الدوليّة (جرعتني) يف �أقل تقدير مع ن�سخة
�أ�صلية من اجلواز العراقي .وبخ�صو�ص ت�أ�شرية
دخول العب املنتخب �أمين ح�س�ي�ن �إىل الأرا�ض ��ي
اللبنان ّي ��ة ،فتم ت�أمينها ،و�سي�ش ��ارك م ��ع املنتخب
يف اللق ��اء املُرتق ��ب �أمام منتخب لبن ��ان يف الأوّ ل
من �شباط املقبل .وجاء ت�أمني دخول �أمين ح�سني
بع ��د اجلهود احلثيثة واملتابعة امل�س ��تم ّرة من قبل
عدنان درج ��ال وزير ال�ش ��باب والريا�ض ��ة رئي�س
االحت ��اد ،ووزارة اخلارج ّي ��ة يف �إنه ��اء امل�ش ��كلة
والتف ُّه ��م الكام ��ل م ��ن الأ�ش� � ّقاء يف لبن ��ان .وعلى
�إثره ��ا� ،أبلغ الأمني العام لالحت ��اد اللبناين ،جهاد
ال�ش ��حف ،الأم�ي�ن الع ��ام لالحت ��اد حمم ��د فرحان،
مبنح �س ��مة الدخول لأمين ح�س�ي�ن ،حال و�صوله
�إىل مطار بريوت مع وفد املنتخب الوطني.

معالي الكلمة
 عمـار �سـاطع

املطلوب� ..إعادة ال ِثقة!
لن يتع ّلق العنوان بق�ضية انتخابات عرب جتديد الثِقة ،بل يرتبط
ب�شكل موثوق مبو�ضوع مواجهتنا احلا�سمة وامل�صريية بالن�سبة
لأ�س ��ود الرافدي ��ن ،الي ��وم اخلمي� ��س� ،أم ��ام �إيران �ض ��من اجلولة
ال�سابعة من الت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهّ لة ملونديال قطر .2022
أكتب ع ��ن �إعادة ال ِثق ��ة ،ف�إنني �أعني بالتحديد �ض ��رورة
وحينم ��ا � ُ
َ
َ
ك�س ��ب نتيجتها لأنه ��ا تعني لنا الكث�ي�ر والكثري ،كثري م ��ن الثِقة،
وكثري من ال�ض ��مان ،وكثري من بارقة الأم ��ل ،وكثري من االرتياح
وكث�ي�ر م ��ن اال�س ��تقرار ،لأنه ��ا �س ��تكون �أق ��رب مبب ��اراة �إنعا� ��ش
الآم ��ال والإبقاء على طموحات موا�ص ��لة امل�ش ��وار يف الت�أهّ ل عن
جمموعتنا املُع ّقدة!
وقب ��ل اخلو� ��ض ِبغِ م ��ار مواجهتنا يف موقع ��ة �آزادي بالعا�ص ��مة
طهران مع مت�صدّر املجموعة ،ف�إنني �أدرك متام ًا �أن حيثيّات هكذا
مواجهات �س�ت�رتبط بالأمور النف�سيّة �أكرث من البدنيّة ،مثلها مثل
مواجهات ال�ص ��راع التي تكون �أقرب للح�س ��م الفعلي يف امليدان،
و�أ�شبه مبباريات ال تقبل الق�سمة على �أثنني!
ا�ستك�ش ��ف من ال ��ذي تع ّمقتُ بالبحث عن ��ه� ،أن �أغل ��ب مواجهاتنا
حد كبري ،خا�ص ��ة مباريات من
�أم ��ام �إيران تكاد تكون عراقية اىل ٍ ّ
قبيل االمتحان الع�ص ��يب �أو لقاءات يُرفع فيها �ش ��عار (�أكون �أو ال
�أكون)!
ويف احلقيق ��ة �أيها الإخوة �أن مباراتنا اليوم مع �إيران� ،س ��تكون
مليئ ��ة بالتناق�ض ��ات ،فالف ��وز يعن ��ي ت�أهّ ��ل �إي ��ران اىل الدوح ��ة
مبا�ش ��رة ،دون االك�ت�راث لمِ ا بقي له ��ا من مواجه ��ات ،بينما تعني
اخل�س ��ارة �إق�ص ��اء منتخبنا من لعبة الت�أهّ ل وال�صراع ،فيما يعني
فوزن ��ا موا�ص ��لة م�ش ��وارنا ودخولنا اىل ب�ي�روت بحالة نف�س� �يّة
�أف�ض ��ل ومن ��ح العبين ��ا دفع ��ة معنو ّي ��ة هائل ��ة ملوا�ص ��لة النجاح،
و�إرجاء ت�أهّ ل املت�صدّر جلولة الحقة!
الق�ص ��ة م�ؤ ّثرة للغيابات التي �ست�شهدها قائمة منتخبنا،
�أُدرك �أن ّ
لكنها فر�ص ��ة لإثبات ال ��ذات لالعبني الذين �س ��يكونون على موعدٍ
جليل �س ��ي�أخذ
م ��ع كتابة ت�أري ��خ جديد لكرتنا مع ّززة بهويّة فعليّة ٍ
على عاتقه تكملة م�شوار من �سبقوه من العبني جنوم و�أبطال!
من امله ّم جد ًا �أن نف ّكر بالفوز �شريطة �أن يزرع اجلهاز الفني الثِقة
يف نف�س� �يّات العبينا ،مثلما من امله ّم جد ًا �أن ن�ضع االنت�صار فوق
كل االعتب ��ارات برغ ��م افتقارن ��ا لالعبني مهمّني مثل يا�س ��ر قا�س ��م
و�أجم ��د عط ��وان وعل ��ي فائز ومن ��اف يون� ��س ،نتيجة ا�ص ��ابتهم
بفريو�س كورونا ،مبقابل االعتماد على عنا�ص ��ر �شاركت يف لقاء
�أوغندا ،اجلمعة املا�ضي ،وقدّمت لوحة كروية جميلة ولون ًا ب ّراق ًا
�أنه ��ى �ص ��يام ًا عن الفوز ا�س ��تم ّر لـ  224يوم ًا ،مث ��ل القائد العائد
�س ��عد عبد الأمري والقنا�ص عالء عبا�س وال�صنديد �أحمد �إبراهيم
واملوهوب �أحمد فرحان وال�ش ��اب ح�سن رائد واملاكر ح�سني جبار
والظهري املتقدّم �شريكو كرمي ،يُ�ضاف اليهم �صانع العب االرتكاز
حُممد علي عبود والهادئ ميثم جبار واحلار�س الأمني فهد طالب،
ناهيك عن �آخرين �سيكون لتواجدهم فر�صة لتحقيق املطلوب مثل
ب�ش ��ار ر�س ��ن و�س ��عد ناطق وعلي احلمادي ومهند جهاز وفران�س
ّ
�سيد�ش ��ن تواجده مع الأ�س ��ود
�ض ��ياء واملميّز زي ��دان اقبال الذي
للم ّرة الأوىل.
ال �أري ��د �أن �أكت ��ب ع ��ن �أع ��داد الالعب�ي�ن الذي ��ن �س ��يتواجدون مع
منتخبن ��ا ،لك ��ن ه ��ذه اال�س ��ماء ه ��ي ع ّين ��ة ب�س ��يطة لمِ ��ا منتلك من
العبني �س ��يكون لهم الكثري م�س ��تقب ًال ،مثلما �أح ��اول �أن ُاع ّرج عن
حت�ض�ي�راتنا املدرو�س ��ة والت ��ي ج ��رت ب�ش ��كل جيّد ،حي ��ث كانت
مب ��اراة �أوغن ��دا الودّية ،فر�ص ��ة مُالئم ��ة لإعادة ال ��روح ملنتخبنا
لحة
والفارق الزمني املنا�سب لل ُمدّة اجليّدة واملهمّة وال�ضرورة املُ ّ
التي �س ��بقت موقعة �آزادي ب�س ��بعة �أيام ،والفوز املهم الذي حت ّقق
�سيكون له وقع ًا �إيجاب ّي ًا على مباراة اليوم.
نعم �سنفتقد لالعبني مهمّني ،لكن الربكة بتواجد العبني �سيلعبون
ب�شرا�س ��ة �أمام منتخب �إيران الذي �س ��يفقد خدمات مهدي طارمي
و�س ��ردار ازمون ،وكالهما مهمّني يف ت�ش ��كيلة منتخبهم ،خا�ص ��ة
و�أن �إي ��ران �س ��تلعب �أمام العبني �س ��يف ّكرون بالف ��وز وقد قطعوا
عهد ًا على �أنف�س ��هم بك�سب انت�ص ��ار مه ّم يرد اعتبارهم �أمام �إيران
ويقطع ��ون الطري ��ق عل ��ى املهاجم�ي�ن وامل�ش� � ّككني ب�إمكانياته ��م
وقدراتهم!
ويف ت�ص ��وّ ري..من املهم �أن ن�ؤ ّكد على �ض ��رورة ن�سيان ما ح�صل
م ��ن �إخفاق ��ة وتذبذب وتراج ��ع يف �أداء املنتخب وفق ��دان نقاط ال
مُيك ��ن �أن ُتعوّ �ض ب�س ��هولة ،لكن الأهم �أن نبني فريق ًا ب�شخ�ص� �يّة
جديدة  ..واالنطالقة �ستكون اليوم من �صرح �آزادي!
الق�صة م� ّؤثرة للغيابات
�أُدرك �أن
ّ
التي �ست�شهدها قائمة منتخبنا،
لكنها فر�صة لإثبات الذات لالعبين
موعد مع
الذين �سيكونون على
ٍ
كتابة ت�أريخ جديد لكرتنا ّ
معززة
لجيل �سي�أخذ على
بهويّة فعل ّية
ٍ
عاتقه تكملة م�شوار من �سبقوه من
العبين نجوم و�أبطال!

منتخب اليد يتعادل مع الكويت ويقترب من المونديال
 بغداد  /املدى
جنح منتخبنا الوطني لكرة اليد يف
الظف ��ر بالبطاقة الثالث ��ة للمجموعة
الثاني ��ة بعدم ��ا تع ��ادل يف اجلول ��ة
الثالث ��ة م ��ن املناف�س ��ة م ��ع نظ�ي�ره
الكويت ��ي ( )25-25ظه ��ر �أم� ��س
الأربع ��اء ،وب ��ات قريب ًا م ��ن الت� ّأهل
اىل بطول ��ة املوندي ��ال  2023يف
بولندا وال�سويد.
و�شهدت �ص ��الة وزارة الريا�ضة يف
الدمام باململكة العربية وال�سعودية
مناف�س ��ة �شر�س ��ة ب�ي�ن منتخبن ��ا
ونظريه الكويتي �ضمن جولة ختام
الدور الرئي�س ��ي للبطولة الآ�سيوية
 20للمنتخب ��ات لك ��رة الي ��د للرجال
التي ت�ضيّفها املنطقة ال�شرقية حتى
 31كان ��ون الثاين اجل ��اري ،بهدف
االنتقال اىل مباراة امللحق املف�صليّة
واحل�ص ��ول عل ��ى خام� ��س بطاق ��ات
�آ�س ��يا وامل�ش ��اركة يف بطول ��ة العامل
بكرة اليد العام املقبل .و�أت�س ��م لقاء
الفريق�ي�ن بالند ّي ��ة يف الأداء من ��ذ

الدقيقة الأوىل مع �أف�ض ��ليّة ملنتخب
الكوي ��ت ال ��ذي تق� �دّم ( )7-14يف
نهاية ال�ش ��وط الأوّ ل بف�ضل متا�سك
العبيه يف حالة الهجمات ال�س ��ريعة
�ضد حار�س مرماهم علي �صفر الذي
�أنقذ مرماه من كرات �صعبة.
ومل يي�أ� ��س منتخبنا الوطني ودخل
ال�ش ��وط الث ��اين بحما�س ��ة كب�ي�رة

حم ��او ًال تقلي� ��ص الف ��ارق ،وجن ��ح
مبه ��ارة �أب ��رز العبي ��ه اجلن ��اح بدر
حم ��ودي نا�ص ��ر و�ص ��انع الألع ��اب
جا�س ��م غ�ص ��اب والع ��ب اخل�ب�رة
ح�س�ي�ن عل ��ي حم ��زة ال ��ذي ح�س ��م
البطاق ��ة الثالث ��ة ل�ص ��احلنا به ��دف
التع ��ادل يف الوق ��ت القات ��ل ،لتع� � ّم
الفرحة �ص ��الة الدمام و�س ��ط �صدمة

العبي الكويت مبا جرى من انقالب
ف ّني بارع �أ�ض ��اع عليه ��م الت� ّأهل اىل
مباراة املُلحق.
وكان للم ��د ّرب امل�ص ��ري �ش ��ريف
م�ؤم ��ن الف�ض ��ل الكب�ي�ر يف �إح ��داث
نقل ��ة نوعيّة يف �أداء العبي املنتخب
الوطن ��ي جعل ��ه يف م�ص ��اف �أمي ��ز
مد ّرب ��ي البطول ��ة القار ّي ��ة بعدم ��ا

�أح�س ��ن يف توجيهات ��ه املواكب ��ة
الرها�ص ��ات ال�ش ��وط الث ��اين وعلى
وجه التحديد الدقائق .29-24
وم ��ن امل�ؤ ّم ��ل �أن يلتق ��ي منتخبن ��ا
الوطن ��ي لكرة اليد نظ�ي�ره الكوري
اجلنوبي الذي خ�س ��ر مباراته �أم�س
الأربعاء مع املنتخب القطري (-10
 )0كعقوبة لعدم ح�ضور الفريق اىل
ال�ص ��الة ب�سبب ا�صابة �أربعة العبني
مه ّم�ي�ن بجائحة كورون ��ا .وتناقلت
بع� ��ض م�ص ��ادر البطولة� ،أن ��ه ربمّ ا
ُيك� � ّرر املنتخ ��ب الكوري ان�س ��حابه
م ��ن مواجهة منتخبن ��ا الوطني يوم
االحد املقبل لل�س ��بب ذاته �إذا ظهرت
نتائج فح�ص العبيه يوم غد اجلمعة
�إيجابي ��ة ،وبذل ��ك ي�ض ��من الع ��راق
الت� ّأه ��ل �أوّ ل م� � ّرة يف تاريخ ��ه اىل
بطولة ك�أ�س العامل.
وتع ّر� ��ض حمم ��د ها�ش ��م الأعرج ��ي
رئي� ��س احت ��اد ك ��رة الي ��د �إىل وعكة
�ص ��حيّة عق ��ب �إنتهاء املب ��اراة حيث
ن ��زل �إىل �أر� ��ض امللع ��ب لتهنئ ��ة
الالعب�ي�ن وعان ��ى م ��ن ت�س ��ارع يف

�ض ��ربات القل ��ب م ��ن �ش� �دّة الفرحة،
ث ��م الإغم ��اء املفاج ��ىء ،نق ��ل �إثرها
اىل امل�ست�ش ��فى ال�س ��عودي الأمل ��اين
لإجراء التحاليل الالزمة ،وا�ستق ّرت
حالته ال�صحيّة بعد ذلك ،وغادر اىل
مقر �إقامة البعثة.
وعل ��ى هام� ��ش �أ�ص ��داء البطول ��ة،
ع ّد را�ش ��د كاه ��ورا ،الع ��ب املنتخب
القط ��ري ال�س ��ابق لك ��رة الي ��د� ،أن
م�شاركة العراق يف بطولة �آ�سيا 20
ُتعد جيّدة قيا�س� � ًا لظروف حت�ضريه
ومواجهت ��ه منتخب ��ات �س ��بق له ��ا
�أن �ش ��اركت يف بط ��والت الع ��امل،
وا�س ��تعدّت �أف�ض ��ل من ��ه ،وم ��ع ذلك
مت ّكن من جماراتها ،والتفوّ ق عليها
والوق ��وف بند ّي ��ة قو ّي ��ة ومبادلتها
الهجمات والأه ��داف برباعة .وبينّ
كاه ��ورا �أن ال�س ��عودية جنح ��ت يف
تنظي ��م البطول ��ة الآ�س ��يوية ب�ش ��كل
مميّز.
و ُيع ��د را�ش ��د �أح ��د جنوم ك ��رة اليد
العربية ،ونال لقب �أف�ض ��ل العب يف
�آ�سيا عام .1991
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ِّ
ال�شبيبي ..طاله تع�سف �أمني ( َّ
الدعوة)

قناطر

�أ�سئلة الوجود الكبرى

طالب عبد العزيز
�إذا كان ال�س�ؤال العدمي ،والتقليدي جد ًا ،ما جدوى احلياة
؟ وال ��ذي رمبا يكون قد �أث�ي�ر يف اليوم الأول لوجودنا على
االر�ض� ،أو عقيب موت جدّنا الأعلى ،وما زالت االجابة عليه
ّ
ون�سخف احلياة
م�س ��تحيلة ،حتى بتنا ن�س ��خر من انف�س ��نا،
مبوجبه  ..فحريٌّ بنا �أن ن�س� ��أل ال�س� ��ؤال الذي ال يقل �أهمية
عن ��ه� ،أال وهو جدوى ما نكتبه ،ونحر�ص على اي�ص ��اله ،يف
عامل ينحدر َّ
كل حلظ ��ة اىل نهايته املحتومة ،خارج �إرادتنا،
�أو بعجز �أكيد يف قدرتنا ،ترى� ،أيكون لوجودنا هذا معنى؟
وملاذا ن�س ��تيقظ كل يوم ظا ّنني ب�أنَّ طارئ ًا ما �سيحدث ،يعبث
بفيزياء الوجود� ،سيعمل على تغيري يقيننا ذاك.
نذه ��ب للطبيب ،ونتو�س ��له ب�إيجاد و�س ��يلة م ��ا لعي�ش يوم
�آخر ،و�إذا يئ�س منا ت�ضرعنا اىل ال�سماء ،باحثني بني يديها
ع ��ن �أمل حمتمل ،و�إذا ع َّز عليها ذلك ،حملنا حقائبنا و�س ��رنا
اىل اال�ض ��رحة البعي ��دة ،بقبابها ال�ص ��فر والزرق نتو�س ��لها
رغد ًا وطم�أنين ًة ،و�إن مل تنفعنا ب�ش ��يء خرجنا اىل ال�شارع،
رافع�ي�ن يافط ��ات االحتج ��اج ،مطالبني بو�ض ��ع ح� � ٍّد لتلوث
البيئ ��ة ،م ��ع علمنا بعجز اجلميع عن ت�س ��وية ما نعاين منه،
هن ��اك من ي�س ��عى يف داخلنا لهدم كل �ش ��يء ،يق ��ف مبعوله
الكب�ي�ر ،رافع ��ا ذراعيه ،ال ي�أبه مبا يف �ص ��دورنا من ال�ش ��عر
والألوان والكلمات واملو�سيقى ،هو ما�ض ال ي�ستوقفه �أحد،
�شعاره �أنْ ال �شيء �سيحدث مبوت بائع الف�شار الوحيد.
ولعله �س ��يقول ب�أنَّ االر�ض �ستظل تدور ،و�إن َّ
�ضل طريقه
�س � ُ
�ائق با�ص املدر�س ��ة االخري� ،س ��يجد ال�ص ��بية اجلادة اىل
مقاعده ��م ثاني ��ة هن ��اك ،و�س�ي�رتفع امل ُّد كم ��ا لو ان ��ه مل يكن
البارحة نزر ًا ،وال �ش ��يء �س ��يحدث �أبد ًا� ،إذا ما �س ��قط الثلج
كثيف� � ًا على اجلب ��ل ،ونفقت املا�ش ��ية ،وطال انتظ ��ار حار�س
الزريبة ،ف�ست�ش ��رق ال�ش ��م�س ،و�إن ظلت حبي�سة الغيم ثالثة
�أ�س ��ابيع �أخ ��رى ،وكما لو مل يحد ّْث نف�س� � ُه ب�ش ��يء �س ��يط ُّل
القمر ثانية� ،س ��اخر ًا م ��ن ت�أففنا ،ملقي ًا بقطع ��ه الذهبية على
�ص ��فحة املاء� ،إ ْذ كل ما يف الوجود من حولنا دائ ٌر يف حلقة
ال ُقدوم واملُ�ض � ّ�ي ،الو�صل والغياب ،الو�ضوح وااليهام ،وما
�أ�ضعناه هناك� ،سنعرث به هنا ،يف طريق عودتنا من املتنزه،
�أو م ��ن جمل�س العزاء ،ويف ما نفرح به ونبكي عليه ،وبذات
العني واالنف �سنب�ص� � ُر ون�ش� � ُّم ما كان ب�ي�ن �أيدينا باالم�س،
وما نبحث عنه اليوم.
ً
كل ذهاب ال يغري �ش ��يئا ،وكل �إ ّياب كذلك� .سياتي من يطرق
باب الأ�س ��ئلة الكربى ،الب ��اب الذي �أغلق ��ه احلار�س الكبري،
َ
و�س ��تع ُّز االجابة عليه ،االجابة الب�سيطة تلك �سيبتلعها كهف
مظلم ،لذا� ،سيجد �أحدهم املطرقة ،لك�سر القفل ،و�سي�صطدم
مثل نيزك جدي ��د مبحيط االر�ض ،فيوق ��ف وللحظة واحدة
ال �أك�ث�ر ال َّر َّجة الك�ب�رى تلك ،لك ��ن ،مثلما �أعاد الب ّن ��ا ُء الكه ُل
�أعم ��دة حمط ��ة القط ��ار ،قبل مئة �س ��نة� ،س ��ياتي ب ّن ��اء �أخري
�أي�ض ��ا ،يو�س ��ع من حميط الق ّب ��ة ،طمع ًا مبزيد م ��ن النجوم،
و�سيعيدها ،كما لو مل ت�سقط �آج ّرة منها .ك ُّل نفوق لن يكون
االخري .هذه الن�س ��مة الباردة التي تخطف روحك ،لن تكون
الأخ�ي�رة ،ومثله ��ا اخلط ��وات هذه ،الت ��ي �أنفقه ��ا امليت اىل
املقربة ،لن تكون الأخرية اي�ض ًا .
هن ��اك من �س ��يعمل على دوران ترو�س ماكنة ال�ض ��وء التي
توقفت ،وهناك من يزرق احلقنة الأخرية يف ج�س ��دك الذي
�س ��يجمد بع ��د قلي ��ل ،فمنط ��ق الالمعنى ب ��اق ،وه ��ذا العبث
الك ��وين هو قانون الوجود االخري� ،أنا باق النني �س ��ازول،
عذر
لك ��ن� ،أنظ ْر  ،كما ل ��و �أنها
ٍ
مبعان ال تع ُّد تبح � ُ�ث يدي عن ٍ
لعناقك.

رح� � َل اخلبري االقت�ص ��ادي العِ راقي �س ��نان
حمم ��د ر�ض ��ا ّ
ال�ش ��بيبي(،)2022-1941
ّ
ت ��ارك ًا �آالمه مِ ن تع�س ��ف ال ِنظ ��ام (اجلديد)،
ال ��ذي ا�س ��تهل ح ��زب ال َّدع ��وة الإ�س�ل�ام َيّة
حكومات ��ه ال َدّائم ��ة .كان ف�ض ��يحة مدوي ��ة
ال�سيا�سية
للق�ضاء العراقي ،ف�ضيحة تبعيته ِ ّ
ملكت ��ب رئي� ��س ال ��وزراء و�أم�ي�ن «ال َدّعوة».
ب ��د�أت الق�ص ��ة ب�إ�ص ��رار ّ
ال�ش ��بيبي عل ��ى
ا�س ��تقالل َيّة البنك املرك ��زي ،وكان حمافظ ُه،
وهذا ما �أكد عليه ال ُدّ�ستور( ،)2005ومثله
الق�ضاء وال َّنزاهة.
�أما الق�ض ��اء فانتهى �إىل اخل�ض ��وع ،وبهذا
�أ�ص ��بحت امل�ؤ�س�س ��ة الت ��ي تف�ص ��ل يف
اح�ت�رام الد�س ��تور �أول اجلان�ي�ن عليه ،يف
الف�ت�رة ال َّثاني ��ة مِ ��ن رئا�س ��ة �أم�ي�ن «ح ��زب
ال َدّعوة» للحكومة ،ومِ ن �إحدى امل�ؤ�ش ��رات
تدب�ي�ر تهم ��ة ملَ ��ن ال يُختل ��ف عل ��ى نزاهت ��ه
وتكنوقراطيته.
كان ِ ّ
ال�ش ��بيبي خبري ًا يف االقت�ص ��اد واملال،
فمِ ��ن تاريخ تعليمه :خري ��ج جامعة بغداد/

االقت�ص ��اد  ،1966املاج�س ��تري مان�ش�سرت/
اقت�ص ��اد  ،1971الدكت ��وراه بر�س ��تل/
اقت�صاد  ،1975وخربته :عُني رئي�س ًا لق�سم
اال�س ��ترياد وال َّت�س ��ويق يف وزارة النف ��ط،
حت ��ى  ،1977ورئي� ��س ق�س ��م التخطي ��ط
والتن�س ��يق يف وزارة التخطي ��ط ح َّت ��ى
 ،1980انت ��دب خبري ًا اقت�ص ��ادي ًا يف الأمم
املتحدة -جنيف للتج ��ارة وال َّتنمية ،بعدها
عاد �إىل بغداد لي�صبح بني ()2012-2003
حمافظ ًا للبنك املركزي العراقي(عن �ش ��بكة
االقت�ص ��اديني العراقي�ي�ن) .قب ��ل الإ�ش ��ارة
�إىل عزل ��ه وتلفي ��ق ال ُّتهم ��ة ل ��ه ،مِ ��ن قب ��ل
�أم�ي�ن «الدع ��وة» ،لي�ؤت ��ى بدع ��وي لإدارة
البن ��ك املركزي ،كي ي�ص ��بح امل ��ال العراقي
ال�س ��ائر «ظ ��ل البيت
ح�س ��ب املث ��ل العِ راقي َّ
للمطرية.»...
نذكر �إجنازات ِ ّ
ال�ش ��بيبي ،وهو يف من�صب
حمافظ البنك املركزي :حتديث م�ؤ�س�س ��ات
الدف ��ع املايل بع ��د �أن كانت يدوية� ،إ�ش ��راك
البن ��ك يف �ص ��ندوق النق ��د ال ��دويل والبنك

 ر�شيد اخليون

الدويل ،ح�ص ��ل على �إعفاء �أواطفاء ن�سبته
 80%م ��ن دي ��ون الع ��راق يف مفاو�ض ��ات
«ن ��ادي باري�س»َ ،
الدّينار،
حافظ على ِ�س ��عر ِ
قلل ال َّت�ض ��خم امل ��ايل مِ ��ن � 64%إىل حواىل

 ،5%حافظ على ا�س ��تقالل َيّة البنك املركزي،
وهذا م ��ا ال يفهم ��ه اجلاه ��ل يف �إدارة املال
واالقت�ص ��اد ،والفاقد للوطن َّي ��ة ،لأن الدولة
املن�شودة عنده �إ�سالمية ال عراقية.
�أجن ��ز ِ ّ
ال�ش ��بيبي للدولة العراق َيّة م�ض ��اعفة
احتياط ��ي الذه ��ب �إىل  32ط ��ن ،ورف ��ع
احتياط ��ي النق ��د الأجنب ��ي �إىل  67ملي ��ار
دوالر ،بع ��د �أن كان نح ��و مليارين� .س� ��ألتُ
�س ��نان ال�ش ��بيبي ع ��ن اخلالف م ��ع املالكي،
و�س ��بب اعفائه وتلفيق تهمة له ،قال :الأمر
يتعلق باالحتياطي ،فاملالكي �أراد ال�ص ��رف
من ��ه ،وه ��ذا يتعل ��ق ب�أم ��ن الدول ��ة امل ��ايل
واالقت�ص ��ادي ،وما يرتتب وطني� � ًا ودولي ًا،
ف�شخ�ص مثل املالكي ال يعي هذا الأمر ،لهذا
ُطل ��ب مِ ن رئي�س هيئة النزاهة حينها تلفيق
ملف ف�س ��اد �ضد ال�ش ��بيبي ،وخالل وجوده
خ ��ارج العِ ��راق �أُعل ��ن عزل ��ه ،مب ��ا يخال ��ف
الد�س ��تور ،ولُفقت تهمة �ضده ليحكم ق�ضاء
مدحت املحمود با ُ
حلكم عليه �سبع �سنوات،
ومل ��ا �أزيل املالكي ظه ��ر قرار ع ��دم قانونية

ا ُ
حلكم ،لكنْ مل يُحا�سب املالكي وال القا�ضي
الذي باع العدالة!
وح َّتى يومنا هذا ،رحل ِ ّ
ال�شبيبي ومل يُ�سعد
مبحا�س ��بة مَن عزل ��ه ،ولفق �ض ��ده التهمة،
ف ��الأول م ��ازال عا�ص ��ي ًا باملنزل املخ�ص ���ص
لرئي�س الوزراء باخل�ض ��راء ،وال َّثاين هتك
الق�ض ��اء و�أعلن ق ��ادة امليلي�ش ��يات الوالئية
حمايت ��ه� .إذا مل يُح�س ��ب حل ��زب «ال ّدع ��وة»
مِ ن �أ�ض ��رار بالعراق ،فتع�س ��فه �ض ��د �سنان
ّ
ال�شبيبي يكفي برهان ًا ،على �أن هذا احلزب
وراء الكث�ي�ر مِ ن �آالم العِ ��راق والعراقيني.
�دي خامت ��ة �أبل ��غ مِ ��ن ق ��ول وال ��د
لي� ��س ل � َّ
�س ��نان ال�ش ��يخ حممد ر�ض ��ا ال�ش ��بيبي(ت:
 ،)1965الأدي ��ب وال�شخ�ص ��ية الوطني ��ة،
رئي� ��س املجمع العلم ��ي العِ راقي الأ�س ��بق:
�راق و�س ��اوموا/على
« َتع�س ��ف ق ��و ٌم بالعِ � ِ
أثمان /وقد تنكر ا ُ
حل َر
وطن ما ِ�س ��يم يوم ًا ب� ِ
ٍ
العراق � ّ�ي �أر�ض ��ه /فين� ��أئ ليدنو من ��ه لي�س
بال َدّاين»(اخلليلي ،ه� ��ؤالء عرفتهم) ،وهذا
ما ح�صل لنجله ِ�سنان.

دعوة ال�شراك المر�أة في �إدارة التعليم العالي والجامعات العراقية
هذه الدعوة م�ستوحاة من
الأزمات امل�ستمرة يف اجلامعات
العراقية وحقيقة �أن هذه
اجلامعات يقودها ب�شكل
رئي�سي الرجال .اعتقد �أن
عدم التوازن بني اجلن�سني يف
قيادة هذه اجلامعات هو احد
العوامل يف الأزمات امل�ستمرة
التي �أ�صبحت حاجزاً �أمام
حتقيق اجلامعات لأهدافها،
مما يعيق جهود الوزارة نحو
حتقيق التنمية امل�ستدامة.

مت توثي ��ق غي ��اب امل ��ر�أة يف �إدارة التعلي ��م
الع ��ايل يف جمي ��ع �أنحاء العامل يف �إ�ش ��ارة
�إىل �أنه ��ا ظاه ��رة عاملية .الأه ��م من ذلك ،مت
االعرتاف بهذه الظاهرة على �أنها خ�س ��ارة
جلزء حيوي من املوارد الب�شرية.
طامل ��ا دفعن ��ا ه ��ذا الإدراك �إىل الرتكيز على
متثي ��ل امل ��ر�أة يف �إدارة التعلي ��م الع ��ايل
وطالبنا ب�إن�ص ��اف االكادمييات العراقيات،
مب ��ا يف ذلك رف ��ع احلواج ��ز والتغلب على
التحدي ��ات الت ��ي يواجهونها ،مع ت�س ��ليط
ال�ضوء �أي�ضا على �صفات االكادمييات التي
ميكن �أن حتدث فرقا.
لق ��د �ألهم التمثيل الناق� ��ص للمر�أة يف ادارة
التعلي ��م الع ��ايل ويف اجلامع ��ات العراقية
اقرتاح ��ي للبح ��ث وال�ش ��روع يف تعي�ي�ن
رئي�س ��ات جامع ��ات وعميدات كلي ��ات لعدد
م ��ن وزراء التعليم العايل ال�س ��ابقني .كنت
اج ��ادل ب� ��أن القي ��ادة اال�س ��تبدادية للرجال
هي التي ت�سبب الأزمات يف التعليم العايل
ويف اجلامع ��ات ،و�أن �إ�ش ��راك الن�س ��اء يف
املنا�ص ��ب القيادية �سي�س ��هل بيئة �أكادميية

�سلمية يف اجلامعات العراقية لكون الرجل
االكادميي يحرتم وي ّقدر املر�أة القيادية.
اين مت�أك ��د ان امل ��ر�أة القيادية ميكن حتدث
فرق ��ا يف قي ��ادة التعلي ��م الع ��ايل وح ��ل
الأزم ��ات يف اجلامع ��ات العراقي ��ة .نظ ��ر ًا
للطبيع ��ة الذكوري ��ة للجامع ��ات العراقي ��ة
واملجتمع العراقي ب�شكل عام ،نادر ًا ما يتم
ا�ستك�شاف �إمكانات القيادة الن�سائية .لذلك
ت�ص ��بح احلاجة ملح ��ة اىل توف�ي�ر املعرفة
ح ��ول �إدارة اجلامع ��ات العراقية من خالل
ا�ستك�ش ��اف و�إنت ��اج منوذج بدي ��ل للقيادة.
والأه ��م من ذلك �أننا نقدم ح ًال ي�س ��هل احلد
من الأزمات يف التعليم العايل ،وما �إذا كان
ب�إمكان املر�أة �أن حتدث فرق ًا يف ادارته على
الرغم من ان هذا الطريق حمفوف باملخاطر
لهيمن ��ة املحا�ص�ص ��ة وال ��والء ال�سيا�س ��ي
على تعين ��ات القيادي�ي�ن يف التعليم العايل
واجلامعات.
مت اعتبار وجود الن�ساء يف التعليم العايل
كتدري�س ��يات وباحث ��ات منذ بدايات ��ه �أمر ًا
حتمي� � ًا ومهم� � ًا .مع ذل ��ك بقت امل ��ر�أة غائبة
عمليا عن املنا�ص ��ب القيادية يف اجلامعات
العراقي ��ة� .إن غي ��اب القي ��ادات الن�س ��ائية
يف اجلامع ��ات العراقي ��ة هو نتيج ��ة للقيم
واملمار�سات الذكورية يف املجتمع الأو�سع
التي ت�شربتها اجلامعات العراقية.
يذك ��ر تقري ��ر االمم املتح ��دة (اال�س ��يكوا)-
“تعزي ��ز امل�ش ��اركة ال�سيا�س ��ية للمر�أة يف
الع ��راق”� :إن التقالي ��د االبوي ��ة النابع ��ة
م ��ن ثقافة قبلية متيز �ض ��د ُ امل ��ر�أة وترف�ض
قيادتها .وهذا التمييز من�س ��وخ ومدمج يف
النظام ال�سيا�س ��ي .وبالت ��ايل ،تدار احلياة
ال�سيا�س ��ية وفق ��ا ملعاي�ي�ر وقي ��م ذكوري ��ة.
وكث�ي�ر ًا م ��ا تخت ��ار االح ��زاب ال�سيا�س ��ية
املر�شحني لالنتخابات بناء على انتماءاتهم
ّ القبلية ،وهو نظام متحيز للرجال.
تتجلى ه ��ذه النزعات الذكورية يف التعليم
والتعل ��م والتطلع ��ات �إىل منا�ص ��ب قيادية،
ويف املناه ��ج الدرا�س ��ية وطبيع ��ة التعلي ��م
الذي ميك ��ن �أن ي�ؤدي �إىل عدم متكني املر�أة
بحي ��ث ان مزيج ��ا م ��ن عملي ��ة التعل ��م هذه
والدي ��ن والتن�ش ��ئة االجتماعي ��ة الأخ ��رى
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 د .حممد الربيعي
حت ��د من متك�ي�ن امل ��ر�أة يف نهاي ��ة املطاف.
عالوة على ذلك ،متيل ال�سيا�س ��ات احلزبية
(املحا�ص�ص ��ة والتعين ��ات الر�س ��مية) يف
التعلي ��م الع ��ايل �إىل ا�س ��تبعاد الن�س ��اء.
وبالت ��ايل ،ف� ��إن العدي ��د م ��ن الأكادميي ��ات
الكب ��ار ال يفك ��رن حت ��ى يف التناف� ��س على
املنا�ص ��ب القيادية .ه ��ذا بالإ�ض ��افة �إىل �أن
املر�أة ممثلة ب�ص ��ورة ناف�ص ��ة يف االبتعاث
والتوظيف و�ص ��نع الق ��رار يف اجلامعات،
مع ه ��ذا امل�س ��توى املنخف�ض م ��ن التمثيل،
ي�ص ��عب على املر�أة �أن ت�ص ��ل �إىل منا�ص ��ب
قيادي ��ة يف اجلامع ��ات� .إن الو�ض ��ع يف
اجلامع ��ة ي�ش ��به م ��ا يح�ص ��ل يف املجتم ��ع
االو�سع.
تاريخي� � ًا ،مل يتم تكوين الن�س ��اء اجتماعي ًا
لي�ص ��بحن قائ ��دات يف �أي مرحل ��ة م ��ن
حياته ��ن ،ومل يُنظر �إىل الن�س ��اء على �أنهن
�أقل �ش�أن ًا فح�سب ،بل مت تهمي�شهن وحرمن
م ��ن تكاف� ��ؤ الفر� ��ص .املنا�ص ��ب القيادي ��ة
االكادميية والعامة الأخرى من اخت�صا�ص
الرجال .ب�ش ��كل عام� ،أدى التق�س ��يم ال�سائد
للعم ��ل ب�ي�ن اجلن�س�ي�ن �إىل ت ��ويل الرج ��ال
والن�س ��اء منا�ص ��ب غري متكافئ ��ة من حيث
ال�س ��لطة والهيبة .يف الع ��راق قبل ،2003
كان ��ت هناك حاالت ا�س ��تثنائية من الن�س ��اء
مث ��ل الدكت ��ورة نزيه ��ة الدليم ��ي وزي ��رة
البلدي ��ات يف عه ��د عب ��د الك ��رمي قا�س ��م،
وه ��ي اول ام ��ر�أة ت�س ��تلم من�ص ��ب وزاري

يف الع ��امل العرب ��ي .ويف عهد حك ��م البعث
�صارت الدكتورة �سعاد خليل ا�سماعيل اول
وزيرة للتعليم الع ��ايل والبحث العلمي يف
الع ��راق ،وهي املر�أة الوحيدة التي �ش ��غلت
هذا املن�ص ��ب ،لكن ه�ؤالء الن�ساء كان يُنظر
�إليهن على �أنهن ا�ستثنائيات.
هن ��اك ع ��دد قليل ج� �دًا م ��ن الن�س ��اء بدرجة
ا�س ��تاذ يف اجلامع ��ات العراقي ��ة مما يجعل
م ��ن ال�ص ��عب على الن�س ��اء احل�ص ��ول على
كتلة حرجة ميكن من خاللها جعل �أنف�س ��هن
ق ��وة يف ال�ص ��راع من اجل تبوئ منا�ص ��ب
قيادية يف اجلامعات العراقية .من اجلدير
بالذكر �أنه ال يوجد قانون ي�س ��تبعد الن�ساء
من املج ��ال اجلامعي القي ��ادي يف العراق،
وم ��ع ذل ��ك ،هن ��اك متيي ��ز غري معل ��ن مييل
�إىل �إق�ص ��اء الن�س ��اء من الف�ض ��اء اجلامعي
مث ��ل املمار�س ��ات التمييزية �ض ��د املر�أة يف
م�ؤ�س�س ��ات التعلي ��م الع ��ايل كعدم تر�ش ��يح
االكادميي ��ات او ع ��دم اختياره ��ن لرئا�س ��ة
اللج ��ان ولرئا�س ��ة االق�س ��ام وللعمادات وال
لرئا�س ��ة اجلامع ��ات ،ويت ��م اختي ��ار القادة
واتخ ��اذ الق ��رارات يف مق ��رات االح ��زاب
وعندم ��ا تك ��ون امل ��ر�أة يف املن ��زل تطب ��خ
وتعتني بالأطفال .وبالرغم من هذا التمييز
ت�س ��لمت كل من الدكتورة �صبا عدنان غني
والدكت ��ورة فردو� ��س الطريح ��ي رئا�س ��ة
جامعتني حكومتني ولفرتة ق�صرية ن�سبيا.
يف الواق ��ع� ،أخربين �أحد الوزراء ذات مرة

�أن واج ��ب امل ��ر�أة ه ��و البي ��ت او ًال ولي� ��س
يف اجلامع ��ة ،ناهي ��ك ع ��ن كونها م�س� ��ؤولة
جامعية لعدم امتالكها القوة والت�أثري.
والأه ��م من ذلك� ،أن ��ه ال توجد اي �سيا�س ��ة
ت�ضمن عدم التفريق بني اجلن�سني وانعدام
�سيا�س ��ة ت�ض ��من امل�س ��اواة واحلري ��ات
االكادميي ��ة يف اجلامع ��ات العراقية .لذلك،
وعلى عك�س الربمل ��ان العراقي حيث توجد
كوت ��ا ن�س ��ائية مبق ��دار  25%م ��ن اجم ��ايل
مقاع ��د الربمل ��ان ف� ��إن انع ��دام وج ��ود مثل
ه ��ذه ال�سيا�س ��ة يف اجلامع ��ات العراقي ��ة
مين ��ع ا�ش ��غال امل ��ر�أة منا�ص ��ب قيادي ��ة يف
اجلامع ��ات� .سيا�س ��ة امل�س ��اواة اجلندرية،
وو�ض ��ع ال�ش ��خ�ص املنا�س ��ب يف امل ��كان
املنا�س ��ب �ستكون �أداة �إ�صالحية ميكنها من
�إحداث حت ��ول يف اجلامعة من حيث تويل
املر�أة منا�صب القيادة يف اجلامعة وبر�أيي
انه �س ��ي�ؤدي �إىل تقلي ��ل الأزمات يف العديد
من اجلامعات.
يف هذا اجلانب ،من املهم حتديد املنا�ص ��ب
املهم ��ة التي ت�ش ��كل قي ��ادة التعلي ��م العايل
واجلامعات .وت�ش ��مل هذه املنا�ص ��ب وزير
التعلي ��م العايل ،ووكالء الوزي ��ر ،واملدراء
العامون ،ور�ؤ�س ��اء اجلامعات ،وم�ساعدي
رئي� ��س اجلامع ��ة ،والعم ��داء ،ور�ؤ�س ��اء
االق�س ��ام .يت ��م حتقيق ه ��ذه املنا�ص ��ب من
خ�ل�ال التعينات واالختي ��ارات .ومن املثري
لالهتمام �أنه ال يوج ��د قانون مكتوب مينع
امل ��ر�أة من ت ��ويل هذه املنا�ص ��ب .ومع ذلك،
ف� ��إن الواق ��ع املخف ��ي يعم ��ل �ض ��د الن�س ��اء
ومينعهن من بلوغ هذه املنا�صب .احلقيقة
�أن القيادة اجلامعية تتكون ب�شكل �أ�سا�سي
م ��ن الرج ��ال هي م�ؤ�ش ��ر عل ��ى �أن ه ��ذا هو
منوذج واحد للقيادة يتم ا�ستخدامه لإدارة
هذه اجلامعات من قبل القيادات ال�سيا�سية
وفق ا�س ��لوب املحا�ص�صة امل�ش�ؤومة .وهذا
يجعل ابعاد الن�س ��اء عن القيادة يف التعليم
العايل �أمرا حتميا.
هن ��اك حاج ��ة اىل و�ض ��ع الن�س ��اء يف قيادة
التعلي ��م الع ��ايل واجلامعات .ال�س� ��ؤال هو
هل ميك ��ن للم ��ر�أة ان حتدث فرق ��ا ايجابيا
وحتد من االزمات .انا اعتقد ان ذلك ممكن.
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�أي����������������ام الإخ��������ت��������ب��������اء ف��������ي ال����م����دي����ن����ة
ال�صمت املطبق على املكان وخلو ال�شوارع
يبعث يف ر�أ�س حممد اخللف �أ�سئلة ترتى،
تقط ��ر �أ�س ��ى وحزن ًا وم ��رارات� ،إ�ست�س ��لم
للن ��وم ،م� � ّد رجليه ب�أ�ص ��ابعها املتقو�س ��ة،
املتورمت�ي�ن ب�س ��بب امل�ش ��ي ،ك ��ي تلتق ��ي
�أط ��راف غطائ ��ه ،لئال يت�س ��رب �ش ��ييء من
برد �آخر الليل �إىل مهجعه ،كان داخل �إزار
�ص ��ويف ملون ،بعد �أن ّ
لف ر�أ�س ��ه ب�شماغ،
و�شخريه ملء املكان يعلو وينخف�ض� ،أخذ
يتملم ��ل ،وظلم ��ة �آخر اللي ��ل ترتاجع �أمام
ن ��ور �ش ��احب منبعث م ��ن م�ص ��باح يتدىل
و�سط الدار.
ماالذي يجري؟ ثمة رجالن يف زي �أ�س ��ود
يقف ��ان بطولهم ��ا �إىل جانب ��ي ،ي�ص ��وبان
م�سد�سيهما ب�إجتاه الر�أ�س�( ،إنه�ض) :
 �أنا؟ نعم� ،أنت� ،إنه�ض ب�سرعة!نه�ض ��ت ،كان ال�شخ�ص ��ان مي�س ��كان ب ��ي
بقوة� ،أحده ��م �أحكم قب�ض ��ته على رقبتي،
�أ�ش ��عر بالإختناق ،و�أنا �أحاول ال�ص ��راخ،
والإفالت منهما� ،أرهف ال�س ��مع لأ�ص ��وات
متقطع ��ة ،و�ص ��وت �س ��حب �أق�س ��ام بنادق
يتناه ��ى من بعيد� ،ص ��حوت على تهدجات
نربات �ص ��وت تينة ،كان ��ت تراقبني وهي
مل تنقطع عن البكاء� .إعتذرت لها مت�أ�س ��ف ًا،
و�أنا �أن�صت حل�شرجاتها.
مل يعد للكالم معنى ،امل�ص ��يبة �أنني �أعرف

ان تقري ��ع ال�ض ��مري و�إي�ل�ام النف� ��س ،ال
ج ��دوى منهم ��ا� ،أحلم بال�س ��كون� ،أ�ش ��كلت
على عقلي منذ �أن ك ّفت الريح عن ن�شاطها،
وتوقف املطر ،لقد بد�أت �أتلم�س ب�أ�صابعي
املرتع�ش ��ة ب ��رد �أر� ��ض الغرف ��ة ،كان بارد ًا
كالثل ��ج� ،أتلم� ��س الفرا�ش بي ��د مرجتفة ،ال
�شك انني كنت قبل قليل �أهذي� ،أو �أن �أطلق
�ص ��وت ًا ن�ش ��از ًا يف ه ��واء الغرف ��ة ،ماالذي
ح�ص ��ل؟ �أين �أن ��ا؟ ح ّدق ��ت يف املجهول ،مل
�أر �س ��وى خيط من �شعاع را�سب يف نافذة
ال�شباك ،ثقوب ر�صا�ص من الطرف الأعلى
من الزجاج ،الفجر ّ
حط على النافذة ،ويف
الواجه ��ة الأمامي ��ة �إلتمعت �س ��عفات نخلة
وحيدة يف باحة الدار.
كان الب ��اب مفتوح ًا حني دخ ��ل زعيبل مع
�أول خي ��ط للنور ،وقف حميي� � ًا ،ينظر �إىل
وجه ��ي املن ّم� ��ش ب�آثار ج ��دري جنوت منه
يف طفولت ��ي ،جل� ��س قبالتي يت�ض ��رع ،ثم
ي�س ��مي بالرحم ��ن كلما �س ��مع �ص ��وت ًا على
ّ
مقرب ��ة من الباب� ،أو �ص ��وت جمه ��ول� ،أو
�صدى �صوت ل�صائح غريب.
 علي ��ك ي ��ا حمم ��د �أن تهي�أ نف�س ��ك حلنيعودتي م ��ن العطرانية ومع ��ي �أبو عبا�س
نوار الناه�ض� ،سرتافقه اىل داره ،وثقتي
بالرج ��ل تدع ��وين للإطمئن ��ان ب�س�ل�امة
الو�ص ��ول ،ما عليك �إال حتمل م�شاق امل�شي
يف ج ��و بارد ورط ��ب ،الإنتق ��ال �إىل مكان

�آخر بات �أمر ًا حمتم ًا يا �أخي ،ليلة البارحة
كن ��ت يف مقه ��ى ال�س ��وق �أتاب ��ع م�ش ��هد
جمزرة الإذاع ��ة� ،إذ عر�ض التلفزيون جثة
الزعي ��م ،وب�ص ��ق �أح ��د اجلن ��ود يف وجهه
املدم ��ى ،البيان ��ات تت ��واىل ،وال�ص ��راخ
يتع ��اىل ،والعط� ��ش للدم ��اء ل ��ن يتوق ��ف،
وبد�أوا ب�إعتقال (ربع ��ك) يف الوالية ،عدد
م ��ن احلرا�س �س ��يطروا عليه ��ا ،و�أحكموا
مداخلها وخمارجها.
املدينة(قلعة �سكر) ،يخيم عليها اخلوف
وال�س ��كون ،مل يكن غري اللي ��ل يخطو على
الأر�ص ��فة ،ويقط ��ع ال�ش ��وارع ال�ص ��امتة،
 جمال الع ّتابي
ولي�س غ�ي�ر قعقعة ال�س�ل�اح ،وامل�ص ��ابيح
الكام ��دة الت ��ي تهم ��ي �ض ��وء ًا �ش ��احب ًا من
�أعمدة مل تعد تنت�صب عمودي ًا.
�ش� � ًد زعيبل على و�سطه املربوم بقوة ،كما
يفعل بطل يف رفع الأثقال ،و�أحكم حزامه،
ث ��م �أرت ��دى مب ��ا يقي ��ه م ��ن املط ��ر والربد،
و�أم�سك بع�صاه� ،أراد �أن يقول �شيئ ًا ملحمد نحو القرية.
اخللف ،بيد انه �س ��رعان ما �أحجم عن ذلك ،ت�أتي ��ه رائحة الدخان املتع ��ايل من �أطراف
و�إكتف ��ى ب�س�ل�ام التوديع ،وبع ��د ان طفق املدين ��ة ،رائح ��ة نف ��ط �أ�س ��ود م�ش ��تعل
الب ��اب و�أغلق رتاج ��ه ،كان زعيبل و�س ��ط ل�ش ��وي الط�ي�ن يف ك ��ور بدائي ��ة ل�ص ��نع
ال�ش ��ارع ،حينها كانت تينة ،ت�صبرّ نف�سها ،الفخار ،توارثها العراقي ��ون من �أجدادهم
ي�أكله ��ا القل ��ق وت�س ��تبد بها احل�ي�رة ،تقف ال�سومريني ،تت�صاعد معها زفرات ال�ضجر
بهيكلها امللفع بال�س ��واد ،بطولها تقف مثل مع تقدم �ساعات النهار.
حار�س �أمام باب كنز ،ت�س� �بّح بالله ،تتمتم
ع ��دت �ألع ��ن �س ��لطة الوه ��م ،بلحظ ��ات
بكلمات مبهمة من ��ذ �أن غادر والدها املنزل خاطفة �أ�س ��مع نقر ًا بالأ�ص ��ابع على الباب،

من يك ��ون الطارق هذه امل� � ّرة ،كنت �أخطو
بح ��ذر نحو عم ��ق الدار� ،أدل ��ف نحو عتمة
الداخ ��ل بعين�ي�ن غائمت�ي�ن ،الدقائ ��ق مت ��ر
بطيئة ،بينما �إن�س ��حب اخل ��وف ،وتبددت
اخل�ش ��ية حني توقف النقر على الباب ،من
امل�ؤكد انني �س�أغادر املكان ،انهما فقط يوم
واحد �أو يومان ،وي�ص ��ل ن ��وار الناه�ض،
�س� ��أرافقه اىل العطراني ��ة ،ت ��رى كي ��ف
�سيكون املكان الآخر؟ ما �شكله ،بل ما �شكل
الزمان فيه؟ الأهم من ذلك كله ،من ي�ض ��من
خل ��و طينه من الأ�ص ��وات م ��ن؟؟ وبنظري
هو �إنتقال من كابو�س �إىل واحة!! نعم �أنا
�أدرك ان م ��د ًا هادر ًا �سيكت�س ��ح البالد طو ًال
وعر�ض� � ًا ،و�س ��تغدو الأيام املقبلة �ص ��عبة
جد ًا.
ال�ش ��يء ي�ص ��لك بالعامل ،ال �أثر لأية و�سيلة
�إت�ص ��ال يف املنزل ،حتى الراديو� ،أني�س ��ي
و�س ��لوتي يف زنزانت ��ي مل يع ��د ل ��ه وجود
ي�ش ��اغلني وين�س ��يني ،لق ��د �إ�س ��تبدت ب ��ي
الوح ��دة �أن �أتنب�أ مبا يخب�أه ال�س ��كون من
�أ�س ��رار� ،أو ما يب ّثه من �أ�ص ��وات ،يف حني
ي�أت ��ي بع� ��ض الوق ��ت ال �أ�س ��تطيع في ��ه �أن
�أ�سمع �أ�صوات باعة النفط خالل النهار� ،أو
�ص ��وت م�ؤذن اجلامع الوحيد يف املدينة،
لكن كنت �أ�ستطيع متييز �أ�صوات الليل� ،أو
�أ�صوات اخلفية التي ال تدرك اال باحلد�س،
ان كثافة ال�س ��كون يف حلظات معينة تزيد

م ��ن خم ��اويف ،ب ��ل تدعن ��ي �أحيان� � ًا �أفق ��د
�ص ��لتي مبا هو مرئ ��ي� ،أربكني قرع جديد
عل ��ى الباب ،ب�إحل ��اح وب�إ�س ��تمرار ،فتحت
تينة الباب بهدوء ،وهي ترد التحية:
اه ًال ابو علي تف�ضل ،اخوك غري موجود.
�أعرف ،لكن انا جئت لأمر مهم ،بودي ان
يعرفه �أخي ،وهو �س ��ر �أرج ��و ان حتفظيه
ب�أمانة ،ال تدعي �أحد ًا ان يعرف به �س ��واه.
�أويت�سرب للغري.
ما هو يا جرب .ياابن العم؟
�إ�س ��معي ،الرجل نا�صر جاري �سمع حممد
اخللف بو�سع �أذنيه ،وهو ي�س ّلم على �أهله
من راديو الأهواز.
 الله يب�ش ��رك باخلري �أب ��و علي على هذااخلرب.
كان حممد اخللف ي�ستمع للحوار ،وا�ضع ًا
ر�أ�س ��ه بني كفي ��ه املب�س ��وطتني ،ومل يظهر
�أمي ��ا حرك ��ة ،مزم ��وم الف ��م ،يهز بر�أ�س ��ه،
ي�ص ��غي بل يحرتق ويتع ��ذب ،كان يتمنى
يف تل ��ك اللحظة ان يواجه جرب امل�س ��كني،
ل�ي�روي له كيف جاء به اجل ��ن الآن ،ونقله
م ��ن الأه ��واز حال �س ��ماعه الب�ش ��رى التى
�أز ّفه ��ا ج�ب�ر .ثم بع ��د ه ��د�أة هيمن ��ت على
امل ��كان ،غ ��ادر ج�ب�ر املن ��زل ،ت ��ارك ًا وراءه
رماد �سجائر ،وطا�سة لنب �أفرغ ن�صفها يف
جوفه.
م�ض ��ى ج�ب�ر �إىل �س ��بيله� ،أما حمم ��د فكان

يح�ص ��ي دقائ ��ق لهاثه ،ه ��د�أت نف�س ��ه بعد
�إن�س ��حاب الرجل ،وماهي �إال حلظات م ّرت
حتى دخل نوار الناه�ض برفقة زعيبل.
ظل ن ��وار يرمقن ��ي بتحديق ��ة طويلة ،بعد
هنيه ��ة �ص ��مت ملح ��ت عيني ��ه يتح ��ركان،
ور�أ�س ��ه ثاب ��ت ،عل ��ى �إ�س ��تقامة ب�إجتاهي،
مل ي� �� ِأت بحرك ��ة متنيته ��ا يف خميلتي ،بل
انني ر�أيته يدنو من هيكلي ال�ض ��امر �أكرث
ثم مي�س ��ك بي ثم ب�سرعة يقبّلني يف كتفي،
ووجهي متو�س ًال-:
ال وق ��ت �أمامن ��ا ،ح ��اول �أن جته ��ز نف�س ��ك
ب�س ��رعة لنغ ��ادر املكان ب�س ��رعة ،فاحلر�س
ب ��د�ؤا يفت�ش ��ون بي ��وت املدين ��ة ،رمب ��ا هم
يبحثون عن الفارين� ،أو املختبئني.
 ال�ش ��ي عن ��دي ي�س ��تحق وقت� � ًا �أطول يفاملكوث� ،س ��وى هذا الكي� ��س الورقي الذي
�أكملت رزمه منذ ال�صباح.
تغري لون وجه زعيبل يف حلظة �ص ��مت،
وتلوّ ن ��ت عيناه ،بينما كانت تينة مت�س ��ح
دمعة �سالت وقت الوداع،
 م ��ودع بالل ��ه خوي ��ه ،قاله ��ا زعيب ��ل هذهاملرة ب�ص ��وت واه ��ن م�ش ��روخ ،على حني
�إن�ش ��غلت �أ�ص ��ابع نوار بفتح الباب ،لتبد�أ
الرحل ��ة نحو بيته يف عمق الريف ،بعد �أن
�أو�شكت ال�شم�س �أن تختفي ،والأفق خلف
بيوت الطني البعيدة �أحمر ،م�ش ��وب ًا بلون
رمادي.
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املخرج �سرمد يا�سني:

كالكيت

 عالء املفرجي

في ذكرى رحيل م�صطفى العقاد

الفيلم الق�صري مقيد ب�ضعف الإنتاج و�ضعف الت�سويق
المحرر

م�ضم ��ار �صناع ��ة ال�سينم ��ا ودرا�سته ��ا ،
االرتب ��اط ع�ض ��وي ب�ي�ن الدر� ��س االكادميي
والواقع الإبداعي ال�سينمائي .

المخرج �سرمد يا�سين ،در�س ال�سينما في مدينة
الب�صرة حيث نال البكلوريو�س ثم ح�صل على
الماج�ستير ثم الدكتوراه من جامعة بغداد  .له
عدد من الأفالم الروائية منها (�سماء الخوف)
و( ال�سابعة)  2010و(انها بي�ضاء)  2011و(كلهم
هاملت)  2015و(ثالث وجوه)  2016و(ميموريال)
 2018و(العائد)  2019وفيلمه الجديد (يوم ال
ظل)  .2021كان من م�ؤ�س�سي مهرجان القمرة
ال�سينمائي ،الذي يعد من المهرجانات ال�سينمائية
المهمة في العراق.

 مهرج ��ان القم ��رة ال�سينمائ ��ي ،ال ��ذي تت ��وىل
�إدارته ،من املهرجانات املتميزة يف العراق ..ما هو
بر�أيك �سر متيز مثل هذا املهرجان؟
ان نق ��ول ان مهرج ��ان القم ��رة ال�سينمائيمتمي ��ز �شيء جميل ومف ��رح ،وال�سر يف هذا
التمي ��ز انن ��ا ال جنامل وال ن�صن ��ع املهرجان
م ��ن �أجل الرتفي ��ة املجرد من الفائ ��دة فلي�س
املهرج ��ان ترفيهيا مطل ��ق ،ولي�س هو جامدا
وجافا.نح ��اول دائما ان نكون متوازنني يف
معادل ��ة الرتوي ��ج والت�سويق ل ��ه  ،املهرجان
انطل ��ق م ��ن اجل حتقي ��ق من�ص ��ة �سينمائية
 ،حت ��رك الو�ضع وت�ساه ��م بت�سليط ال�ضوء
عل ��ى ال�سينما املتغ�ي�رة واملغايرة التي نرى
انه ��ا ت�ساه ��م يف بناء املجتم ��ع وفق ترتيب
تراكم ��ي كمي يغ�ي�ر وان كان ببط� ��أ  ،ومتيز
هذا املهرجان ي�أتي من احرتافيته وحماولة
حم ��اكاة جت ��ارب كب�ي�رة يف م�ضم ��ار �إدارة
املهرجان ��ات الناجح ��ة واعتق ��د انن ��ا وفقن ��ا
ن�سبيا يف ذلك.

 ه ��ل حتدثنا عن فكرة ومو�ضوع فيلمك اجلديد
(ي ��وم ال ظ ��ل) وم ��ا اال�س ��لوب ال ��ذي اعتمدت ��ه يف
املعاجلة ..وهل �أجنز؟
العم ��ل يف فيل ��م ق�ص�ي�ر �أمر ممت ��ع للغايةان ��ه حت ��دي هائ ��ل ،ف�أن ��ت تتح ��دى الزم ��ن
لتقدم فك ��رة نا�ضج ��ة وهذا �أمر كب�ي�ر فعليا
وواقعي ��ا ..ف�صن ��ع فيل ��م ق�ص�ي�ر ،يعط ��ي
معنى وتتوف ��ر فيه جماليات الفن والدراما
واملعاجلة والت�أث�ي�ر  ،كيف تكون قادرا على
انتاج منظومة ب�صري ��ة تتعاىل فيها �صيحة
اجلم ��ال والرقة وامل�شاع ��ر  ،فالفيلم الق�صري
متعة ال ي�شعر بها اال �صانعها وبغزارة.
� أن�شغلت الكثري من الأفالم مبو�ضوعة االرهاب..
دون اخلو�ض مبوا�ضيع اخرى ..ماذا تقول؟
اخل ��وف والتخوي ��ف الإره ��اب وكل م ��ايحي ��ط ب ��ه م ��ن �أف ��كار �أم�س ��ت ج ��زء وا�سع
الطي ��ف من حياتنا ،فلم ��اذا ال ن�سلط ال�ضوء
علي ��ه ونح ��اول ان نق ��دم من ��وذج لوح�شي ��ة
احلياة ،لعل النا� ��س تتع�ض وتركن لنموذج
الإن�ساني ��ة اال�سم ��ى املت�ش ��كل واملتمث ��ل
بال�ص ��دق والعط ��اء  ،املوا�ضي ��ع الأخ ��رى
واالن�سانيات والعالقات واالحداث جزء من
احلياة ،وال�سينما بوجودها حياة ،وا�سعى
بالق ��ادم من الأي ��ام اىل اخراج من ��وذج فيلم
�سينمائ ��ي تعليم ��ي نتن ��اول في ��ة الأ�سل ��وب
ال ��ذي يجب ان تكون علي ��ه ال�سينما وب�شكل
جديد ن�سبيا.
 هل ت�سهم املهرجانات يف تطور ال�سينما؟ وماذا
تقول عن كرثة املهرجانات ال�سينمائية يف العراق؟
املهرجان ��ات يف الع ��راق تنم ��و ب�ش ��كلعك�س ��ي ه ��ي تنم ��و لت�صب ��ح حف ��رة تبتل ��ع
الغ ��ث وال�سمني من الأف�ل�ام ،وهي ال تنتقي
ب�ش ��كل �شفاف ،فالكثري م ��ن الأفالم امل�شاركة
ال ت�ستح ��ق ت�سمية فيلم ،ب ��ل �أي �شيء اخر،
املهرجانات العراقية حت ��ى هذه اللحظة اما
تخ� ��ص املدن التي تقام فيه ��ا� ،أو مهرجانات
احتفالية.

الفيل ��م العراق ��ي الق�ص�ي�ر حمبو� ��س يف
مهرجان ��ات الع ��راق فق ��ط الن ��ه ال ي�ستطيع
املناف�س ��ة يف املهرجان ��ات خ ��ارج الع ��راق،
الفيل ��م العراق ��ي الق�ص�ي�ر ط�ي�ر ك�س�ي�ر ال
ي�ستطي ��ع التحلي ��ق اعل ��ى م ��ن ج ��دار بيت
املخ ��رج ،الفيل ��م العراق ��ي الق�ص�ي�ر مقي ��د
ب�ضع ��ف الإنت ��اج و�ضعف الفك ��رة و�ضعف
الت�سويق .
النه�ض ��ة ال�سينمائية ال ت�صنعه ��ا امل�ؤ�س�سة
التعليمية وال من�صات اخلطابة ال�سينمائية
املهرجاناتي ��ة ال�سينم ��ا ك�صناع ��ة جمالي ��ة
حتتاج لتموي ��ل دولة باذخ وحقيقي فبدون
تدخ ��ل الدولة ال ميكن النهو� ��ض والتنوير
ال�سينمائ ��ي ان ��ت ت�صن ��ع ع ��وامل جدي ��دة
وت�صن ��ع ع ��وامل �سحرية لهذا ان ��ت حتتاج
اىل تدخ ��ل حكوم ��ي من�ص ��ف ويج ��ب ان
جت ��د البدي ��ل التعليم ��ي خ ��ارج االكادميية
الت ��ي قطع ��ا ال ت�صن ��ع خمرج�ي�ن او كتاب،
او تقني�ي�ن ب ��ل تخ ��رج �أنا�س در�س ��وا الفن
وال�سينما وهم غ�ي�ر مهيئني لدخول م�صنع
ال�سينما قطعا .
قد ت�ستغرب عندم ��ا �أقول لك انني مل ار�سل
افالم ��ي اال ملهرجان ��ات مع ��دودة� ،أر�سله ��ا
اال ملهرجان ��ات كب�ي�رة فقط  ،عن ��دي فيلمني
ا�ش�ت�ركا يف مهرجان ��ات �سينمائي ��ة كبرية،
منه ��ا فيلم (انه ��ا بي�ضاء) ال ��ذي ا�شرتك يف
مهرجان دبي ومهرج ��ان �سن دان�س ،وفيلم
(�سم ��اء اخل ��وف ال�سابع ��ة) ال ��ذي ا�ش�ت�رك
يف مهرج ��ان اخللي ��ج ويف مهرج ��ان �آخ ��ر
ب�إ�سبانيا .
 ان ��ت اكادمي ��ي متخ�ص�ص يف ال�سينم ��ا هل اثر
ذلك على عملك يف ال�سينما؟
مل ي�ؤث ��ر الفع ��ل االكادمي ��ي عل ��ى العم ��لال�سينمائ ��ي بل ان عمل ��ي االكادميي يرتبط
مبا�ش ��رة يف ق�س ��م الف�ن�ن ال�سينمائي ��ة
والتلفزيوني ��ة ويف �صناع ��ة الأف�ل�ام
وتطويره ��ا ل ��دى الطلب ��ة ب�شكل ع ��ام وهذا
م ��ا زاد م ��ن اخل�ب�رة والرتاك ��م املع ��ريف يف

 كي ��ف تتجاوزون انت ��م �شباب ال�سينم ��ا مع�ضلة
االنتاج ومتويل الأفالم يف العراق؟
التمويل وك�سب املال النتاج فيلم �سينمائيمع�ضلة حقيقي ��ة وم�شكلة كبرية يعاين منها
املخرج�ي�ن ،ان تنت ��ج فيلمك مبال ��ك اخلا�ص
جترب ��ة فا�شلة النها ال تعطي الن�ضوج الفني
والفك ��ري واجلم ��ايل للفيل ��م النه ��ا �ستكون
جتربة جمت ��ز�أة وناق�صة حتم ��ل الكثري من
الأعب ��اء يف ال�صناع ��ة وتظه ��ر العي ��وب وال
تكم ��ل العجل ��ة دورته ��ا كاملة ب ��ل منقو�صة
وت�أثر عل ��ى الإنطباع العام ،فالفيلم الب�سيط
الإنت ��اج عبءعلى ال�سينما ولي�س �إ�ضافة لها
النه غري نا�ضج ،وجمابهة نق�ص التمويل او
املنح امر يجب ان ت�أخذه على عاتقها الدولة
ب�صفته ��ا امل�صدر الأول والأخ�ي�ر الحت�ضان
االبداع..
 ر�أي ��ك بامل�شه ��د ال�سينمائي يف الع ��راق ،وتوجه
ال�شباب بهذا ال�شكل نحو الفن ال�سينمائي؟
امل�شه ��د ال�سينمائ ��ي العراق ��ي متع�ث�ر اذام ��ا قارن ��اه بال ��دول املحيط ��ة بن ��ا ،فال�شرق
الأو�س ��ط ودول اخللي ��ج ت�سب ��ق الع ��راق
ب�أ�شواط يف م�ضمار ال�سينما بل انها �أنتجت
�أفالم كبرية ونا�ضجة وخطرية كل التجارب
ال�سينمائي ��ة م ��ع اال�ستثن ��اء�أت  .طبع ��ا يف
العراق �ضال ��ة وال تعرف م�سارها وال يوجد
لها هم فكري بل همومه ��ا عاطفية انعكا�سية
للفاجع ��ة العراقي ��ة له ��ذا الجت ��د له ��ا �صدى
م�سموع ،او مرغوب يف املحيط ال�سينمائي
وخ�صو�ص ��ا املهرجان ��ات الكب�ي�رة فلي�س ��ت
العاطف ��ة م ��ا تبحث عن ��ه ال�سينم ��ا ،بل كيف
نوظف العاطفة لنك ��ون ب�شريني وان�سانيني
اك�ث�ر ولي�س ان نكون بكائيني اكرث هذه هي
ال�سينما .

م ��رت قبل �أيام ذكرى رحيل املخرج واملنت ��ج م�صطفى العقاد  ،بهجوم
�ش ��نته اجلماع ��ات التكفريية عل ��ى الفندق الذي كان فيه ب�س ��بب زواج
ابنته..
فم ��ا كان املخ ��رج العاملي م�ص ��طفى العقاد يظ ��ن قب ��ل ان يقتحم جتار
امل ��وت فندق احلي ��اة غراند يف عمان حيث يقي ��م ،ان رحلة البحث عن
ممول مل�ش ��روعه اجلدي ��د ،ب�إنت ��اج واخراج فيلم عن النا�ص ��ر �ص�ل�اح
الدين ،قد �ش ��ارفت على نهايتها ،و�إن كان على يقني ب�أن م�ش ��روعه مبا
يحمل ��ه من نف�س ح�ض ��اري يف خماطبة االخر بلغت ��ه وثقافته يتقاطع
م ��ع م�شاريع العق ��ول امللثمة واملفخخة باحلق ��د والتي ال تعرف �سوى
لغة العنف واملوت ،وهي امل�شاريع املمولة من افكار متحجرة واموال
ت�سعى لتكري�س ثقافة االرهاب واملوت املجاين.
واذا كان البع� ��ض ي ��رى يف م ��وت العقاد ب�شظايا اع ��داء احلياة الذين
يقدم ��ون �صورة ب�شع ��ة ومزيفة عن اال�سالم ،وهو ال ��ذي قدم اال�سالم
كح�ض ��ارة ان�ساني ��ة �شغل ��ت الع ��امل لأكرث م ��ن اربعة ع�شر قرن� � ًا كانت
خاللها مث ��ا ًال يف الرثاء والت�سامح ،مفارقة ،فان اختالف الو�سائل يف
ت�سوي ��ق �صورة اال�سالم اىل العامل ،جعلت من هذا االمر ،امر ًا طبيعي ًا
ح ��د االعتق ��اد ب�أن امل�سته ��دف الوحيد من هذا العم ��ل االرهابي مل يكن
�سوى العقاد نف�سه.
فم�شروع ��ه الذي كان ي�ستعد له عن النا�صر �صالح الدين كان جزء ًا من
خطاب ��ه الذي يرتك ��ز على ا�ستثم ��ار كل و�سائل االت�ص ��ال  -وال�سينما
اخطر هذه الو�سائل  -يف تقدمي ال�صورة االيجابية عن اال�سالم مقابل
تلك ال�صورة التي يقدمها اولئك الذين ق�ضى العقاد بتفجرياتهم.
�سعى العقاد يف هذا االجتاه بدء ًا من نهاية ال�سبعينيات عندما قدم فيلم
الر�سالة وهو احد اهم نتاجات ال�سينما عن بدايات الدعوة اال�سالمية،
ث ��م فيلمه (ا�سد ال�صح ��راء) عن الثائر عمر املختار ،ولو مل يقدم العقاد
�س ��وى هذين الفيلمني ،ملا كان الح ��د ان ي�شكك يف قدرته على التعاطي
ب ��ذكاء مع احدث تطورات ه ��ذا الفن ..وهي الق ��درة التي اكتنزها من
خ�ل�ال درا�سة ال�سينما يف اعرق املعاهد االمريكية ،وخربته يف العمل
مع اهم خمرجي ال�سينما امثال �سام باكنباه.
خا� ��ض العق ��اد يف هذي ��ن العملني جترب ��ة متميزة يف �سينم ��ا االنتاج
ال�ضخ ��م ،ف� ً
ضال عن جتربة ه ��ي االوىل من نوعه ��ا يف تاريخ ال�سينما
العاملي ��ة ،حيث �صور لقط ��ات فيلم الر�سالة مرت�ي�ن يف املكان والزمان
نف�سه ،ولكن بلغتني خمتلفتني وممثلني خمتلفني.
وه ��ي التجربة التي بددت ال�شكوك يف قدرات املمثل العربي ..ا�ضافة
اىل ا�ستعانت ��ه بخربات فنية عاملية من امث ��ال كاتب ال�سيناريو هاري
كري ��ج ،وج ��اك هيلدبارد الفائ ��ز ب�أو�سكار عن (ج�سر عل ��ى نهر كواي)
وامل�ؤل ��ف املو�سيقي موري�س جار احلا�صل على االو�سكار عن لورن�س
العرب ود.زيفاكو ..وغريهم.
وااله ��م م ��ن كل ذل ��ك يف عملي العق ��اد ...ه ��و حر�صه عل ��ى الن�أي عن
النظرة العن�صرية ال�ضيقة يف فيلم الر�سالة ،ومتجيد البطولة الفردية
يف (ا�س ��د ال�صح ��راء) عل ��ى الرغ ��م م ��ن توفر هك ��ذا فر�ص ملث ��ل ذلك..
فق ��د �سعى العقاد لت�أكي ��د قناعاته ب�ضرورة التعاي� ��ش بني احل�ضارات
والتاكي ��د على القوا�سم امل�شرتكة لله ��م االن�ساين ،فقدم مناذج خمتلفة
�ضاج ��ة بالت�سامح والدع ��وة لل�سالم ونبذ ال�ضغائ ��ن واالحقاد ،وفيما
عم ��د اىل ادانة الفا�شية االيطالية و�سيا�س ��ة ا�ستعباد ال�شعوب واعالء
قي ��م الن�ض ��ال الوطن ��ي ،فانه ق ��دم اي�ض ًا من ��اذج ل�شخ�صي ��ات ايطالية
ترف� ��ض مث ��ل هذا النهج ،وه ��و النهج الذي كان يع ��رف انه يخاطب به
جمهور ًا �أو�سع ..فكان البد من ان يعمد اىل �شكل وم�ضمون متميزين.
و�أتذكر هنا ما كتبه الكاتب ا�سامة فوزي يف (عرب تاميز) عن الطريقة
الت ��ي انقذه بها العقاد بعد احداث �أيلول حيث مل ي�ستطع اطفاء غ�ضب
جاره االمريك ��ي على العرب وامل�سلمني اال حني دع ��اه مل�شاهده فيلمي
(الر�سالة) و (ا�سد ال�صحراء).
�سعى العقاد في هذا االتجاه بدءاً من نهاية
ال�سبعينيات عندما قدم فيلم الر�سالة وهو
احد اهم نتاجات ال�سينما عن بدايات الدعوة
اال�سالمية ،ثم فيلمه (ا�سد ال�صحراء) عن الثائر
عمر المختار ،ولو لم يقدم العقاد �سوى هذين
الفيلمين ،لما كان الحد ان ي�شكك في قدرته
على التعاطي بذكاء مع احدث تطورات هذا
الفن..

فيلم �سوء ال�سلوك" ..ل�سنا جميالت  ،ل�سنا قبيحات  ،نحن غا�ضبات"
ترجمة  :قحطان املعموري

كان هذا هو �شعار نا�شطات حترير املر�أة اللواتي
َ�شر ْعنَ يف تعطيل م�سابقة ملكة جمال العامل لعام
 1970الت ��ي �أقيم ��ت يف قاعة �أل�ب�رت هول امللكية
حيث ت�صدّرت مكائدهنَّ �أخبار ال�صفحات الأوىل
يف اك�ث�ر �صحف الع ��امل .املمث ��ل الكوميدي بوب
ج�سد �شخ�صيت ��ه املمثل (غريغ كينري
ه ��وب الذي ّ
) كان �س ّي ��د هذه امل�سابقات .لقد الحقتْ امل�سابق َة ،
اخلالفاتُ اجليو�سيا�سية الأخرى  ،وعلى الأخ�ص
من الن�شط ��اءِ املناه�ض َ
ني للف�صل العن�صري الذين
�وب �إفريقي ��ا بامل�شارك � ِ�ة يف
ع� �دّوا ال�سم � َ
�اح جلن � ِ
املناف�س � ِ�ة تغا�ضي� � ًا عن النظ ��ام العن�صري احلاكم
.ولزي ��ادة التعقي ��د  ،وك�س ��ر تقالي ��د امل�سابق ��ة
�إ�ضاف� � ًة اىل تعزيز االنق�س ��ام العرقي  ،مت اختيار
مت�سابقت�ي�ن من جن ��وب �إفريقيا  ،واح ��د ًة بي�ضاء
 ،والأخ ��رى �س ��وداء حيث تناف�س ��ت الثانية حتت
ا�سم �آخ ��ر غريب ه ��و (�أفريقيا اجلنوبي ��ة !) �.أما
الأك�ث�ر ا�ستثنائي ��ة يف امل�سابقة  ،فه ��و �أن الفائزة
الأوىل  ،جينيفر هو�سنت  ،كانت من غرينادا وهي
�أول ام ��ر�أة �س ��وداء تف ��وز بامل�سابق ��ة  ،فيما كانت
الو�صيف ��ة الأوىل هي  ،ب�ي�رل جا�سني من جنوب
�إفريقي ��ا .ويف ظ ��ل ه ��ذه التعقيدات الت ��ي رافقت
احلف ��ل ،ظهرت جمموعة من الن�س ��اء املعار�ضات
اللوات ��ي ت�سل ّلن اىل احلفل و� َ
أخذن ير�شقنَ ُكرات
الدقيق على خ�شبة امل�سرح التي يقف عليها املمثل
بوب هوب حيث ب ��دت هذه و ك�أنها اجلانب الأقل
�إثارة للجدل يف امل�سابقة.
أفالم الت ��ي ظهرت عام
"�س ��وء ال�سل ��وك"  ،م ��ن ال ِ
( )2020م ��ن �إخ ��راج فيليب ��ا لوث ��ورب  ،وه ��و
حماول ��ة لتج�سيد ه ��ذه الق�صة احلقيقي ��ة املع ّقدة

واملتع ��ددة اجلوانب  ،م�ستخدم� � ًا يف ذلك �أ�سلوب ًا
كوميدي� � ًا خفيف� � ًا  ،يك ��ون منا�سبًا �أحيان ��ا  ،وغري
�ان �أُ َخ ْر نظ ��ر ًا للإمكانات الكامنة
منا�سب ًا يف �أحي � ٍ
يف احلياة الواقعية للحدث.
يب ��د�أ الفيل� � َم ب�شخ�صي � ِ�ة �س ��ايل الت ��ي ج�سدّته ��ا
املمثل ��ة (ك�ي�را نايتل ��ي)  ،وه ��ي نا�شط� � ٌة �ضم ��نَ
جمموع ��ة ن�سو ّي ��ة يف اجلامعة الت ��ي تدر�س فيها
والتي تنا�ض ��ل �ضد املواقف املتحي ��زة �ضد املر�أة
 .متزوّ ج ��ة و لديها طف ٌل يف املن ��زلَ .ت ُ
عرف �سايل
جي ��د ًا �أن النظام فا�س ��د  ،لكنها تريد مكا ًنا لها على
الطاول ��ة لك ��ي تطرح �آرائه ��ا حتت �سق ��ف النظام
نف�س ��ه  .تتع� � ّرف �س ��ايل عل ��ى �إلنا�شط � ِ�ة الن�سويّة
الراديكالي ��ة ج ��و روبن�س ��ون ( املمثل ��ة جي�س ��ي
باكل ��ي) التي ترف� � ُ�ض النظا َم متام� � ًا و ُ
تعي�ش مع
جمموع ٍة م ��ن الن�ساءِ اللواتي ينظ � َ
بتعال �إىل
�رن ٍ
النا�شط ��ات الن�سويات الربجوازيات مثل �سايل ،
أ�سلوب االحتجاج
لك ��ن �سايل  ،التي تنج ��ذب �إىل � ِ
جمموعة (جو) ،
اجل ��ريء َ ،ت ْن َ�ض ُم فيما بع ��د �إىل
ِ
بع ��د �أن ب ��د�أ االحتج ��اج �ضد م�سابق ��ة ملكة جمال
العامل يف التبلوّ ر.
ُ
ْ
َ
�اركاتْ يف امل�سابقة
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ت ِ�ص� �ل امل�ش � ِ
اجواء من
م ��ن جميع �أنح ��اء العامل �إىل لن ��دن يف
ٍ
الإث ��ارةِ واحلما�س � .شخ�صية (جينيفر هو�سنت )
الت ��ي ج�سدّتها املمثلة جوج ��و ماباثاراو ت،كانت
يف غاية ال�سعادة لكنه ��ا تت�صف ببع�ض ال�سذاجة
يف ع ��دم معرف ��ة التي ��ارات اخلف ّي ��ة الت ��ي حتك ��م
م�شاركته ��ا يف احلفل وقد جت ّل ��ى ذلك عندما قالت
له ��ا ممثل ��ة ( �أفريقيا اجلنوبي ��ة ! )  ( :ب�صراحة ،
ل ��ن َت ِف ْز �أ ّي ًا م ّن ��ا ) حيث �شعرت عنده ��ا بالإحباط
الكامل .تلعب املمثلة لوري�س هاري�سون دور ملكة
جمال (�أفريقيا اجلنوبية!)  ،ح�سب ت�سمية احلفل
 ،وه ��ي تخ�شى العودة اىل بلده ��ا جنوب افريقيا
�سواء فازت ام ال � .أما �شخ�صية �إريك موريل التي

ج�سدها ( املمثل ري�س �إيفانز) فهو منتج امل�سابقة
ّ
الأبله املتحيّز جن�سي� � ًا والأكرث �سخرية يف الفيلم
 ،وال ��ذي �إعتا َد ال�صراخ و�س ��ط املت�سابقات � :أين
اليابان؟ ليج ْد يل �شخ�ص ًا ما اليابان ! يوغ�سالفيا
 ،مل ��اذا تقف يف مقدم ��ة ال�صف؟ � .أما جوليا زوجة
�إري ��ك ( املمثلة كيل ��ي هاوي�س) فق ��د كانت ّ
تتدخل
كث�ي�ر ًا ولو من بعيد يف اخلالف ��ات التي تن�ش�أ يف
احلفل.
ق�س� � َم م�ؤلفا ال�سيناري ��و( ريبيكا فراين) و (جابي
ّ
جزء
ت�شيابي) الق�صة �إىل �أجزاء  ،حيث يعمل كل ِ
عل ��ى م�ساره اخلا�ص  ،حت ��ى تتقاطع جميعها يف
النهاي ��ة و هذه نقطة قوة مثلم ��ا هي نقطة �ضعف
يف الفيل ��م  ،حي ��ث ي�ساع ��د الو�ص ��ف ال�س ��ردي
املنف�ص ��ل يف الفيل ��م عل ��ى جتن ��ب الأخط ��اء التي
تق ��ع يف �أفالم مماثل ��ة  ،ال�سيما تل ��ك التي تتناول
تاري ��خ احلرك ��ة الن�سوي ��ة .كان ميك ��ن للفيل ��م �أن
ير ّك ��ز على جترب ��ة امر�أة واحدة جت ��د انت�صارها
ال�شخ�ص ��ي م ��ن خ�ل�ال الن�ش ��اط ال�سيا�س ��ي وهو
م ��ا ر�أين ��اه يف �أف�ل�ام عدي ��دة .ميث ��ل فيلم"�س ��وء
ال�سل ��وك" طموح� � ًا وحماول ��ة لإخب ��ار الأطراف
املختلف ��ة  ،و�إلغاء مركزية من يق ��رر �أن يكون يف
املقدم ��ة والو�س ��ط .تتعار�ض امل�شاه ��د �أحيان ًا مع
بع�ضه ��ا البع� ��ض  ،وتتح ��ول املواقف م ��ن م�شهد
�إىل �آخ ��ر  ،ح�سب �سي ��اق الفيلم .يت ��م التعامل مع
امل�سابق ��ة على �أنها م ��ن املُ�س ّلم ��ات كونها متحيزة
جن�سي� � ًا وب�ش ��كل ج�سي ��م  ،لك ��ن م�شاه ��د بروف ��ة
امل�سابق ��ة وكوالي�سه ��ا ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ال�صداق ��ة
احلميمة الت ��ي جمعت املت�سابق ��ات  ،تروي ق�صة
خمتلف ��ة ومنف�صل ��ة عن هي ��كل الق�ص ��ة الرئي�سية
 ،لكنه ��ا افتق ��دت فر�ص ��ة التط ��وّ ر �أو التج ��ذر� .إن
النا�شط ��ات الن�سوي ��ات اللوات ��ي ينتق � َ
�دن فك ��رة
امل�سابق ��ة  ،ي�صطدمنَ باملواق ��ف العمليّة والفعليّة
للمت�سابق ��ات  ،حي ��ث الكث�ي�ر منه ��ن م ��ن خلفيات

َ
يعتربن امل�سابقة فر�ص ًة عظيم ًة
فقرية  ،واللواتي
له ��نَّ � .إنه �أمر يثري الإزعاج عندم ��ا يحتج الغرباء
نياب ��ة عن ��ك  ،حت ��ى دون �أن ي�س�أل ��ك ع ��ن �شعورك
حي ��ال ذلك .م ��اذا ل ��و مل ت�شعر املت�سابق ��ات ب�أنهن
�ضحاي ��ا ؟ م ��اذا لو �أحَ �ب َّ�ن امل�شارك ��ة يف امل�سابقة؟
ه ��ل يعني ذلك �أنهن لي�س ن�سويات � ،أو على الأقل
ن�ساء ال ي�ستحقنَّ اال�ستماع �إليهن؟ لقد مت التعامل
م ��ع ه ��ذا  ،و�إىل ح� � ٍد م ��ا  ،يف م�شه ��د رائ ��ع ويف
وق ��ت مت�أخر من الفيلم بني (�س ��ايل ) و(جنيفر) ،

عندم ��ا و�ضعت جينيفر حملة االحتج ��اج ب�أكملها
 وجمموع ��ة �س ��ايل الن�سوي ��ة خ�صو�ص� � ًا – يفمو�ض ��ع الت�شكيك� .إنها امل ��رة الأوىل التي تتحدث
فيه ��ا جينيفر به ��ذا ال�شكل ،،وهو �أح ��د اجلوانب
املخيب ��ة للآم ��ال يف �سيناريو الفيل ��م .لقد خلقت(
جنيفر) �شخ�صية ثالثي ��ة الأبعاد حيث جت ّلى ذلك
يف حوار ق�ص�ي�ر جد ًا عندما كانت مع زميلتها يف
ملهى ليل ��ي ويف لقطة مق ّرب ��ة و طويلة ال ُتن�سى،
حزين خا�ص
تنتقل من وج ٍه
مبت�سم عام اىل وج ٍه ٍ
ٍ

وك�أن قناعه ��ا قد �سقط بع ��د ازدياد ال�ضغط عليها.
يف �سرد هذه الق�ص ��ة  ،ي�ستح�ضر الفيلم وب�صدق
الف�ت�رة الت ��ي �أقيمت فيه ��ا امل�سابق ��ة ( )1970من
حي ��ث ال�سي ��ارات واملالب� ��س ( �أزي ��اء امل�صمم ��ة
ال�شهرية �شارلوت وال�ت�ر) �إ�ضافة �إىل املو�سيقى.
حت ��ى �أن ��ه يحت ��وي عل ��ى تفا�صيل حم ��ددة كانت
�شائع ��ة �آن ��ذاك مث ��ل تعلي ��ق امللعق ��ة بالق ��رب من
التلفزيون لتح�سني ا�ستقبال البث.
ت�ص ��درت م�سابق ��ة ملك ��ة جم ��ال الع ��امل 1970
عناوي ��ن ال�صح ��ف  ،لكنها مل ت�ض ��ع حترير املر�أة
"على اخلريطة"  ،كما يدّعي الفيلم .لي�ست هناك
حاج ��ة لت�ضخي ��م احل ��دث لتربي ��ر �س ��رد الق�صة.
�أم ��ا مقاطع ب ��وب هوب فلم تك ��ن لها عالق ��ة ُتذ َك ْر
بتفا�صي ��ل الفلم الأخ ��رى  ،با�ستثن ��اء كونه ميثل
"احلر� ��س الق ��دمي"  ،والذي ت�س ��اءل ،ملاذا تريد
ه� ��ؤالء "الن�ساء ال�شري ��رات" (�إذا ج ��از التعبري)
�إف�ساد امل ��رح "ال�ب�ريء" للم�سابق ��ة� .إن الت�شكيك
يف ح ��ق م�سابق ��ة ملكة اجلم ��ال يف الوجود لي�س
مب�ست ��وى الن�ضال من �أجل ح ��ق الت�صويت مث ًال،
ويف بع� ��ض احل ��االت قد ي� ��ؤدي ذل ��ك �إىل حتويل
�ات لق�ضيتك.
الن�س ��اء املتعاطفات معك اىل مناوئ � ٍ
لك ��ن يبقى ال�س� ��ؤال� :إىل �أي مدى ُتالم النا�شطات
الن�سوي ��ات على "تخريب" ما كان يُع َتبرَ ْ و لقرون
"متع ��ة بريئة"؟ و�إىل �أي م ��دى ال تزال احلركة
الن�سوية ُتالم على هذا؟
يف حلظ ��ة مبك ��رة  ،ت�شك ��و ملك ��ة جم ��ال ال�سويد
املنزعج ��ة دائ ًم ��ا �إىل جنيف ��ر ح ��ول كيفي ��ة جم ��ع
املت�سابق ��ات ح ��ول امل�س ��رح مث ��ل املا�شي ��ة .تقول
كنت تعتقدينَ
أنت حمظوظة للغاية �إن ِ
جينيفرِ �" :
�أن هذه معاملة �سيئة " .كانت حِ دة �صوتها مثرية
لالهتم � ِ�ام لدرج ��ة �أنن ��ا �أردنا �سماع املزي ��د .لكن ،
للأ�س ��ف  ،ف�أن الفلم �إنتقل �إىل لقطة �أخرى دون �أن
نعرف تعليقها.
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اقــــرأ
�إنقاذ حياة القطة

�ص ��در ع ��ن دار املدى كت ��اب "�إنق ��اذ حي ��اة القط ��ة" للكاتبة
جي�س ��يكا ب ��رودي ترجمة �ش ��هد ال ��راوي ،حيث يق ��دم هذا
الكتاب واحد ًا من �أهم مناهج كتابة الرواية احلديثة ،وهو
�إىل جان ��ب الرحلة الت�ش ��ويقية لت�ش ��كل عنا�ص ��ر الرواية،
والدق ��ة يف و�ض ��ع خط ��ة وا�ضح ��ة تت�ضم ��ن كل ال�شفرات
ال�سرية لكتابته ��ا وفق خم�س ع�شرة مرحل ��ة ،يقدم "�إنقاذ
حي ��اة القطة" ،رحلة �إن�سانية عن تط ��ور م�صائرنا كب�شر،
�سنع ��رف يف �أي ��ة مرحل ��ة من مراح ��ل ق�صتنا نق ��ف الآن،
تلك التي تتحكم الأق ��دار وامل�صادفات يف توجيهها ،نحو
نهايات ال نختارها مبح�ض �إرادتنا يف كثري من الأحيان.

رواية �صادرة عن املدى �ضمن القائمة الطويلة جلائزة البوكر العربية
 متابعة املدى
�أعلنت اجلائزة العاملية للرواية
العربية "البوكر" عن الروايات
ّ
املر�شحة للقائمة الطويلة بدورتها
لعام  .2022وتت�ضمن القائمة 16
رواية �صدرت خالل الفرتة بني �أول
يوليو (متوز)  2020وحتى �آخر يونيو
(حزيران)  .2021وجرى اختيارها
من بني  122رواية تقدمت للجائزة.

ح

ول العا

لم

ت�شتم ��ل القائمة الطويل ��ة للجائزة عل ��ى ك ّتاب من
 9بل ��دان ،ت�ت�راوح �أعماره ��م ب�ي�ن  30و 65عام ًا،
وتعال ��ج الرواي ��ات ،ح�س ��ب بيان جلن ��ة التحكيم،
"ق�ضاي ��ا متنوعة ،م ��ن �صراع الفنان�ي�ن من �أجل
البق ��اء على قيد احلياة ،وه ��م يواجهون احلروب
وال�سلط ��ات القمعي ��ة� ،إىل عالقة ال�ش ��رق بالغرب،
وق�ضاي ��ا احلري ��ة ،والأموم ��ة ومفاهي ��م اجلندر.
ت�ؤكد رواي ��ات القائمة الطويلة تن ��وع املجتمعات
العربي ��ة االجتماع ��ي والعرق ��ي والدين ��ي ،بينم ��ا
تدين ا�ستغ�ل�ال �أزمات املنطق ��ة لتكدي�س الرثوات
غري امل�شروعة".
وتكون ��ت جلن ��ة التحكي ��م م ��ن خم�س ��ة �أع�ض ��اء،
برئا�س ��ة الروائ ��ي والأكادميي التون�س ��ي �شكري
املبخ ��وت ،ال ��ذي ف ��از باجلائ ��زة ع ��ام  2015ع ��ن
روايت ��ه "الطلي ��اين" ،وع�ضوي ��ة كل م ��ن �إمي ��ان
حمي ��دان ،كاتب ��ة لبناني ��ة وع�ضو الهيئ ��ة الإدارية
لن ��ادي القل ��م العاملي؛ وبي ��ان ريحانوف ��ا� ،أ�ستاذة
الأدب العربي بجامعة �صوفيا ،بلغاريا؛ وعا�شور

الطويب ��ي ،طبي ��ب ،و�شاع ��ر ،ومرتجم م ��ن ليبيا؛
وال�شاعرة الكويتية �سعدية مفرح.
�شهدت الدورة احلالية من اجلائزة و�صول كات َبني
�إىل القائم ��ة الطويلة �سبق و�أن و�صال �إىل املراحل
الأخ�ي�رة للجائ ��زة ،وهما عز الدي ��ن �شكري ف�شري
(املر�ش ��ح للقائم ��ة الطويلة ع ��ام  2009عن رواية
"غرف ��ة العناية املر ّكزة" وللقائم ��ة الق�صرية عام
 2012ع ��ن رواية "عن ��اق عند ج�س ��ر بروكلني")،
وحجي جابر (املر�شح للقائمة الطويلة عام 2017
ع ��ن رواية "رغوة �سوداء") .وثم ��ة كاتبان �شاركا
يف ندوة اجلائزة (ور�شة للكتابة الإبداعية) وهما
طارق �إمام ورمي الكمايل.
كما �شهدت هذه الدورة احلالية و�صول ُكتاب �إىل
القائم ��ة الطويلة للمرة الأوىل وه ��م ،نزار �أغري،
وط ��ارق �إم ��ام ،وبودين بلكب�ي�ر ،وحممد طوفيق،
وب�شرى خلفان ،ور�شدي ر�ضوان ،ودمية ال�شكر،
ومن ��ى ال�شم ��ري ،ويعرب العي�س ��ى ،وبالل ف�ضل،
ورمي الكم ��ايل ،وخال ��د الن�ص ��ر الل ��ه ،وحمم ��د

رد غا�ضب من
تايلور �سويفت بعد
اتهامها بالكذب

"غوغل" يحتفل بذكرى ميالد "�سندريال" ال�شا�شة العربية
احتفى حمرك البحث العاملي "غوغل" بالذكرى
الـ 79مليالد الفنانة الراحلة �سعاد ح�سني ،والذي
يوافق اليوم  26كانون الثاين .1943
وو�ضعت "غوغل" ت�صميم ًا بالر�سوم املتحركة
ي�ضم �صورة للراحلة يف �أ�شهر �شخ�صياتها التي
قدمتها عرب م�سرية حافلة وم��ؤث��رة يف تاريخ
ال�سينما امل�صرية والعربية.
ُول��دت �سعاد ح�سني ال�شهرية بلقب "�سندريال
ال�شا�شة العربية" يف ح��ي ب��والق بالقاهرة،
�أبوها هو اخلطاط ال�سوري حممد ح�سني البابا
(الباباين) ،ينحدر من �أ�صول كرديةَ ،ق��دِ م من
�سوريا �إىل م�صر ويعد من �أ�شهر خطاطي يافا
وكبار اخلطاطني العرب ،وا�ستدعاه امللك فاروق
ليتوىل �إدارة مدر�سة حت�سني اخلطوط امللكية
وكان مقرها "مدر�سة خليل �آجا الثانوية" يف
العبا�سية ،ح�سبما ذكرت و�سائل �إعالم حملية.
ج � ّده��ا ه��و امل �ط��رب ال �� �س��وري ح�سني ال�ب��اب��ا
و�شقيقه املمثل الكوميدي �أن ��ور البابا ال��ذي
ا�شتهر ب�أداء دور (�أم كامل) الذي ج�سد �شخ�صية
املر�أة ال�شامية �أف�ضل من املر�أة ذاتها.
واكت�شفها ال�شاعر عبد الرحمن اخلمي�سي الذي

�أ�شركها يف م�سرحيته "هاملت" ل�شك�سبري ثم
�ضمّها املخرج هرني بركات لدور البطولة يف
فيلمه "ح�سن ونعيمة" ع��ام  ،1959ثم توالت
بعدها يف تقدمي الكثري من الأف�لام خالل فرتة
عقدَي �ستينيات و�سبعينيات القرن الع�شرين،
ومن �أ�شهر �أفالمها" :مال ون�ساء"" ،موعد يف
الربج" ،و"�صغرية على احلب" ،و"الزوجة
الثانية" ،و"القاهرة  ،"30و"خلي بالك من
زوزو" ،وغريها ،وو�صل ر�صيدها ال�سينمائي
�إىل  91فيلم ًا .ويف ع��ام  1987ب ��د�أت تعاين

م��ن م���ش�ك�لات �صحية يف ال�ع�م��ود
الفقري جعلها تبتعد عن الأ�ضواء
والتمثيل.
وفى  21حزيران  ،2001توفيت
ح�سني بالعا�صمة الربيطانية
ل �ن��دن ،و�أح���اط الغمو�ض وفاتها
ب�شكل مفاجئ ،وقيل �إنها ُقتلت ،كما
ت��رددت �أقاويل عن انتحارها ،ورجّ ح
البع�ض وفاتها ب�شكل طبيعي عن عمر
يناهز  58عام ًا.

م�صابو �أوميكرون بعد ال�شفاء ..هل مينحهم مناعة قوية؟
من ��ذ انت�ش ��ار متح ��ور �أوميك ��رون يف خمتل ��ف بق ��اع
الع ��امل و�إ�صابته املاليني من الأ�شخا�ص ،يرتدد �س�ؤال
ب�ش�أن م ��ا �إذا كان امل�صابون به باتت لديهم مناعة �ضد
فايرو�س كورونا �أم ال.
وذك ��ر موقع جملة "بيب ��ول" الأمريكية �أن املتحورات
توف ��ر م�ستويات خمتلف ��ة من احلماية �ض ��د العدوى،
فعل ��ى �سبيل املث ��ال مينح املتحور دلت ��ا م�ستوى قويا

م ��ن حماي ��ة الأج�س ��ام امل�ض ��ادة للأ�شخا� ��ص الذي ��ن
�أ�صيب ��وا به� .إال �أن الأمر خمتلف مع �أوميكرون ،الذي
يع ��د �أكرث اعت ��داال و�أقل �شرا�سة ،فه ��ل يتوفر م�صابو
�أوميك ��رون عل ��ى مناع ��ة قوية �ض ��د كورون ��ا؟ خرباء
الأمرا� ��ض املعدي ��ة مل يقدموا بع ��د "جواب ��ا موحّ دا"
عل ��ى هذا ال�س� ��ؤال .ونقلت املجلة ع ��ن ويليام �شافرن،
�أ�ستاذ الط ��ب الوقائي والأمرا� ��ض املعدية يف جامعة

بيت املدى ي�ستذكر الفقيه الد�ستوري
ناجي ال�سويدي
يقي ��م بي ��ت الم ��دى للثقاف ��ة والفن ��ون
ن ��دوة ا�ستذكاري ��ة لفقي ��ه الد�ست ��ور
العراق ��ي "ناجي ال�سويدي" احد ابرز
رج ��االت القان ��ون في تاري ��خ العراق،
الفعالية ي�شارك فيها عدد من الباحثين
الذي ��ن �سي�سلط ��ون ال�ض ��وء عل ��ى
ال ��دور ال ��ذي لعبه الراحل ف ��ي الحياة
ال�سيا�سي ��ة والق�ضائي ��ة ف ��ي العراق..
تقام الفعالية ي ��وم غد الجمعة ال�ساعة
الحادي ��ة ع�شر في قاعة بيت المدى في
�شارع المتنبي.

 فالح عبود

الفن ��ان الراح ��ل اقامت له نقاب ��ة الفنانين العراقيين مجل� ��س عزاء ،وكان
الراح ��ل ع�ضوا في مجل�س النقاب ��ة وقد توفي "فجر الثالثاء" بعد �صراع
مع المر�ض ف ��ي �أحد م�ست�شفيات بغداد .يذكر �أن الراحل "عبود" ،له عدد
من الأعم ��ال الفنية ،منها :فيلم المنفذون عام  ،1987وم�سل�سل ال�سلطان
وال�ش ��اه ع ��ام  ،2017كم ��ا عم ��ل مدي ��را للإنتاج ف ��ي م�سل�س ��ل رجل فوق
ال�شبهات عام .2000

النعّا�س وحم�سن الوكيلي.
و�ضم ��ت القائم ��ة رواي ��ات "البح ��ث ع ��ن ع ��ازار"
لل�سوري نزار �أغري و"ماكيت القاهرة" للم�صري
ط ��ارق �إمام و"زنقة الطلي ��ان" للجزائري بومدين
بلكبري و"هم� ��س العقرب" للم�صري حممد توفيق
و"رامبو احلب�شي" للأريرتي حجي جابر.
و�ضم ��ت كذلك رواي ��ات "دل�ش ��اد" للعمانية ب�شرى
خلفان و"الهنغ ��اري" للجزائ ��ري ر�شدي ر�ضوان
و"�أي ��ن ا�سمي" لل�سورية دمي ��ة ال�شكر و"خادمات
املقام" للكويتية منى ال�شمري و"املئذنة البي�ضاء"
لل�سوري يعرب العي�سى و"حكاية فرح" للم�صري
ع ��ز الدي ��ن �شك ��ري ف�ش�ي�ر ورواي ��ة "�أم ميم ��ي"
للم�ص ��ري ب�ل�ال ف�ض ��ل ال�ص ��ادرة ع ��ن دار امل ��دى،
و�أي�ض� � ًا رواي ��ات "يومي ��ات روز" للإماراتية رمي
الكم ��ايل و"اخل ��ط الأبي�ض م ��ن اللي ��ل" للكويتي
خالد الن�صر لل ��ه و"خبز على طاولة اخلال ميالد"
لليب ��ي حمم ��د النعا� ��س و"�أ�س�ي�ر الربتغالي�ي�ن"
للمغربي حم�سن الوكيلي.

فاندربيلت ،قول ��ه" :مل نعرف بعد اجلواب
النهائ ��ي عن ه ��ذا الأمر ..ال�ش ��يء املجهول
ه ��و م ��دى ق ��وة وط ��ول م ��دة املناع ��ة الت ��ي
�ستوفرها �أج�سامنا �ضد هذه العدوى".
ومع ذل ��ك ،ف�إن درا�س ��ة حديثة وج ��دت �أن الأ�شخا�ص
الذي ��ن مت تطعيمه ��م ث ��م �أ�صيب ��وا بـ"كوفي ��د،"19-
يتمتعون باحلماية اجليدة.

ردت املغني ��ة الأمريكي ��ة
تايل ��ور �سويف ��ت عل ��ى
املغن ��ي
اتهام ��ات
الإجنلي ��زي دام ��ون
�ألب ��ارن ،حي ��ث ق ��ال �إنها
ال تكتب �أغانيها اخلا�صة،
وه ��و م ��ا �أث ��ار غ�ضبه ��ا
لأنه ��ا ا�شته ��رت مبوهبته ��ا
يف كتاب ��ة الأغاين من ��ذ بداية
م�سريتها الفنية.
يف مقابل ��ة م ��ع �صحيف ��ة لو� ��س
�أجنلو� ��س تامي ��ز ،ناق� ��ش دام ��ون
�ألبارن حالة مو�سيقى البوب اليوم،
وم ��ا �إذا كان املو�سيقي ��ون املعا�صرون
يعتمدون على ال�صوت واملوهبة ،وعندما
و�صف ��ت ال�صحيفة تايل ��ور �سويفت ب�أنها
كاتب ��ة �أغاين ممتازة ،ق ��ال دامون �ألبارن
�إنها ال تكتب �أغانيها بنف�سها ،ورد ًا على
تلك االتهامات ،كتب ��ت تايلور �سويفت
يف تغري ��دة عرب ح�سابها على تويرت:
"لقد كنت من �أ�شد املعجبني بك حتى
ر�أيت ه ��ذا� ،إنني �أكت ��ب كل الأغاين
اخلا�صة ب ��ي ،ت�صريحات ��ك املثرية
للج ��دل خاطئة متام ��ا و�سيئة جدا،
ل�س ��ت م�ضط ��را لأن حت ��ب �أغنيات ��ي،
لكن لي�س من الالئ ��ق حقا حماولة ت�شويه
كتابتي".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

ال�سندريال وال�سيدة
"مكيافيلي"
كنت �أنوي الكتابة عن �سندريال
ال�شا�شة �سعاد ح�سني ،بعد �أن و�ضع
موقع غوغل �صورتها على واجهته
احتفاء بذكرى ميالدها والتي
رحلت عن عاملنا قبل  21عام ًا يف
ظروف غام�ضة  .كان خرب رحيل
�سعاد ح�سني �إعالن بانتهاء مرحلة
من حياة هذه ال�شعوب كانت فيها
�صاحبة "الكرنك" �أبرز مالحمها،
مرحلة بد�أت منذ �أربعينيات
القرن املا�ضي ،حيث �صوت �أم
كلثوم ،و�أنغام حممد عبد الوهاب
ومونولوجات عفيفة ا�سكندر،
و�ضحكات جنيب الريحاين ،و�آهات
حممد القباجني ،لتنتهي عند اعالن
احلرب على الغناء والفنون النها
رج�س من عمل ال�شيطان  .مل يعد
�أحد يغني "ياواد ياتقيل" ونحن
نعي�ش مع وجوه �أدمنت الك�آبة� ،إال
� ّأن عودة ال�سيدة حنان الفتالوي
�إىل �ساحة الدميقراطية العراقية
كانت ممتعة وهي حتذرنا من
حكومة �أغلبية ،وقبل �أن ن�س�ألها
ملاذا يا�سيدتي العزيزة؟ جتيب
وهي متجهمة " :حتت عنوان
(الأغلبية) �ست�ضيع حقوق الأغلبية
و�ستندمون عاج ًال �أم �آج ًال ..تذكروا
ذلك "  ..وكان البد من �أن تنهي
كلمتها بحكمة �سنظل نتذكرها مدى
الدهر حيث قالت" :بع�ض العناوين
اجلميلة تخفي خلفها عواقب
كبرية".
كنت مثلكم �أتابع ت�صريحات ال�سيدة
حنان الفتالوي ،و�أتنقل معها
مثل ال�سلحفات من قناة �إىل قناة،
وكانت يف تلك الأيام حاملة لواء
الدفاع عن حكومة الأغلبية التي
كان ينادي بها ال�سيد نوري املالكي،
ولو راجعنا ال�سيد غوغل �سنجد
ال�سيد املالكي يقول عام " :2013
الأغلبية ال�سيا�سية الوطنية التي
حتمي ال�سلطة التنفيذية وحتميها
ولذلك �أن �أكرر يف كل مرة على
حكومة الأغلبية الوطنية لإنقاذ
البالد" ،ومل متر �أيام على دعوة
ال�سيد املالكي خرجت علينا ال�سيدة
حنان الفتالوي لتقول �إن حكومة
الأغلبية وحدها القادرة على
النهو�ض بالعراق ..بعد �سنوات
�ستعود ال�سيدة الفتالوي �إىل
حكومة الأغلبية لتعلن يف الأول
من �شباط عام � 2018أن "حركة
�إرادة :تتفق مع املالكي بر�ؤية
حكومة الأغلبية" وجاء يف بيان
حركة �إرادة �أن" :رئي�سة احلركة
النائبة "حنان الفتالوي" جتد يف
ائتالف دولة القانون والكتل املقربة
منه ال�ضمانة الكافية لبلوغ م�سعى
حكومة الأغلبية والذي �سي�ضمن
اختيار رئي�س حكومة قادر على
ت�شكيل حكومته دون ال�ضغوطات
التي تفر�ضها التوافقات
ال�سيا�سية".
و�أنا �أقر�أ الت�صريحات الأخرية
لل�سيدة الفتالوي قلت مع نف�سي
هل نحن �شعب ي�ستحق �أن يُ�ضحك
عليه؟ فمرة يريدون حكومة �أغلبية
ومرة �أخرى ال بد من رفع �شعار
املحا�ص�صة ،ومرات علينا �أن
نتوافق يف توزيع كعكة العراق
اللذيذة والد�سمة.
ال �أدري �أمل تتعب ال�سيدة حنان
الفتالوي من ال�شعارات والكلمات
املتقاطعة مثل التغيري والتوازن
؟ يا�سيدتي ا�سمحي يل �أن �أقرتح
عليك اقرتاح ًا �ساذج ًا ال تعقيد
فيه  ،ملاذا ال ت�صدرين لنا كتابا
عن الدميقراطية االنتهازية ،رمبا
�ستناف�سني به املرحوم "مكيافيلي"  .

بعد موجة الثلوج االخرية ..حمالت تطوعية الغاثة النازحني يف املخيمات
 عامر م�ؤيد
يب ��دو ان م�س�أل ��ة معاجل ��ة مو�ضوع ��ة
النازح�ي�ن يف املخيم ��ات ل ��ن تنح ��ل
فبالرغ ��م م ��ن مرور اكرث م ��ن عام على
طرد داع�ش م ��ن االرا�ضي العراقية اال
ان احلال مل يتغري.
ويف كل ف�ص ��ل �شت ��اء وعن ��د هط ��ول
االمط ��ار او �سقوط الثلوج يف مناطق
اقليم كرد�ستان ،تظهر منا�شدات بغية
م�ساع ��دة النازح�ي�ن الذي ��ن ي�سكن ��ون
املخيم ��ات .ويبقى ه ��ذا االم ��ر �شائك ًا
حيث اعل ��ن كثريون ع ��ن عودتهم اىل
منازله ��م لك ��ن ما يزال �آخ ��رون البثني
يف املخيمات ما يجعلهم يف خطر.
ويف احلقيق ��ة ف ��ان االم ��ر امل�ؤ�س ��ف
ه ��و االعالن ع ��ن وفاة طفل�ي�ن بح�سب

الطقس

املركز العراق ��ي حلقوق االن�سان الذي
ذك ��ر �أن طفلني توفي ��ا يف خميم �آ�شتي
للنازح�ي�ن يف حمافظ ��ة ال�سليماني ��ة،
�إثر موجة ب ��رد ت�ضرب مناطق �شمايل
البالد.
وذك ��ر املر�ص ��د يف بي ��ان �أن ��ه "ت�أك ��د
لن ��ا حت ��ى الآن وفاة طفل�ي�ن يف خميم
�آ�شت ��ي للنازحني ووفاة �سي ��دة م�سنة
تعي� ��ش مع عائلته ��ا يف من ��زل متهالك
يف حمافظة دياىل� ،إث ��ر الربد ال�شديد
وعدم توّ فر �أغطية ووقود".
وم ��ع ت ��وارد ه ��ذه االخب ��ار يف معظم
املحط ��ات االعالمي ��ة ،ف ��ان حم�ل�ات
اغاث ��ة انطلق ��ت يف خمتل ��ف امل ��دن
العراقية ،بغية مد يد العون للنازحني
وتزويدهم مبختلف االمور احلياتية.
ح�س�ي�ن حمي ��د -اح ��د ال�شب ��ان الذي ��ن

هرع ��وا اىل تنظي ��م حمل ��ة اغاثي ��ة
مل�ساع ��دة م ��ن ه ��م يف الع ��راء قال يف
حديث ��ه لـ(امل ��دى) "اعلن ��ت ع ��ن حملة

لتزويدنا انا وجمموعة من ا�صدقائي
مب ��ا هو فائ� ��ض عن احلاج ��ة من اجل
م�ساع ��دة النازح�ي�ن يف املخيم ��ات

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

والذي ��ن بحاج ��ة اىل اب�س ��ط مقومات
العي�ش ال�سليم".
وا�شار حميد اىل ان "كثريين تربعوا
باملالب�س ال�شتوي ��ة واالغطية واملواد
الغذائي ��ة ف�ضال عن املدافئ الكهربائية
والنفطي ��ة حي ��ث نق ��ل ق�س ��م منها اىل
مناط ��ق كرد�ست ��ان الع ��راق حي ��ث
املخيمات هناك".
وع ��ن التج ��اوب م ��ع احلمل ��ة الت ��ي
اطلقه ��ا ،ي�ؤك ��د حمي ��د ان "ات�ص ��االت
كث�ي�رة ور�سائ ��ل عرب من�ص ��ات مواقع
التوا�صل االجتماعي و�صلته من اجل
الت�ب�رع للمحتاج�ي�ن" .وبالرغ ��م م ��ن
وج ��ود خيم الي ��واء النازحني والذين
مل يعودوا حت ��ى اللحظة اىل منازلهم
بعد حترير املناطق من �سيطرة تنظيم
داع� ��ش اال انه ��م يعان ��ون م ��ن برودة

اجلو و�سقوط الثلوج والتي ادت اىل
حدوث وفيات.
وي�سعى مدونون ونا�شطون يف جمال
االغاثة اىل ت�أم�ي�ن اكرب قدر ممكن من
امل�ساع ��دات واي�صاله ��ا اىل خميم ��ات
النازح�ي�ن والتي تكرث يف م ��دن اقليم
كرد�ست ��ان .نرج� ��س عل ��ي  -من�سق ��ة
الح ��دى احلم�ل�ات تذك ��ر يف حديثه ��ا
لـ(امل ��دى) ،ان "االه ��م ه ��و تو�صي ��ل
امل�ساع ��دات با�سرع وق ��ت الن الطق�س
يزداد ب ��رودة خا�ص ��ة وان الثلوج من
ال�صعوبة ان تذوب ب�سرعة".
وا�ضاف ��ت عل ��ي ان "هن ��اك متطوعني
يعملون على مو�ضوعة نقل امل�ساعدات
فق ��ط ،م ��ا يجع ��ل العم ��ل ا�سه ��ل حيث
يتق�س ��م العمل ب�ي�ن الفريق�ي�ن ويكون
هناك انتاج اكرب".
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