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نفاد حلول "التن�سيقي" وما زال بعيداً عن الثلث المعطل

التهديدات تحوم حول  45نائب ًا يح�سمون
جل�سة رئي�س الجمهورية
 بغداد /تميم الح�سن
�أكرث من  %20من الفائزين يف الربملان
ميكن ت�سميته���م بـ"الفريق املت�أرجح"،
ه���ذه املجموع���ة مل تعل���ن حت���ى الآن
موقف ًا ر�سمي ًا وا�ضح ًا من "التن�سيقي"
او "التحالف الثالثي".
اع���داد ه���ذا الفري���ق "املحاي���د"
ميك���ن ان تتج���اوز ال���ـ 60مقع���د ًا،
وه���ي ح�صيل���ة ط���رح مقاع���د
التحال���ف الثالث���ي وجمموع���ة

ال�شيع���ة يف الإط���ار التن�سيق���ي.
ينق�س���م الفري���ق ال���ذي يع���ول علي���ه
ح�س���م اخل�ل�اف ح���ول ت�سمي���ة رئي�س
اجلمهوري���ة يف جل�س���ة ال�سب���ت ،اىل
ق�سمني :احزاب �صغرية وم�ستقلني.
وكان ع���دد الفريق االخري بعد ايام من
ظهور نتائ���ج االنتخاب���ات التي جرت
يف  10ت�شري���ن االول املا�ض���ي� ،أك�ث�ر
من احلايل بـنحو  20مقعد ًا.
ان�ض���م بعد ذلك (م�ستقل���ون واحزاب)
اىل الق���وى الكب�ي�رة الفائ���زة يف

ً
االنتخاب���ات ،بواق���ع 11
م�ستق�ل�ا اىل
اح���زاب �سنية ،وم�ستق���ل  1اىل حزب
�شيعي.
كذل���ك ان�ضمت  6اح���زاب �صغرية اىل
ق���وى �شيعية ( 3منها ظهرت لأول مرة
يف �آخ���ر اجتماع لالط���ار التن�سيقي)،
و 3اخرى اىل اطراف �سنية.
كم���ا ميك���ن خ�ل�ال ال�ساع���ات
املقبل���ة ،م���ع الع���د التن���ازيل جلل�س���ة
اختي���ار "الرئي����س" ،ان ينق����ص
ع���دد الفري���ق املت�أرج���ح (اح���زاب

خ�صو�ص���ا) بنح���و  20مقع���دا.
وه���ذا الرتاجع يف االعداد يعتمد على
مواق���ف م�سبق���ة م���ن بع����ض �أط���راف
الفري���ق االخ�ي�ر ،لكنه���ا مل تظهر حتى
االن ب�ش���كل ر�سم���ي ومل "جت�ي�ر" لأي
طرف من طريف النزاع يف الربملان.
وعلى ه���ذا اال�سا�س فان زعي���م التيار
ال�ص���دري مقتدى ال�ص���در ،يف خطابه
االخ�ي�ر ،رمبا يراهن على �أكرث من 40
مقعدا ،لإكمال حتالفه الثالثي.
 التفا�صيل �ص3

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

توجه لإعفاء العراق من العقوبات
على الأ�سلحة الرو�سية
 ترجمة :حامد �أحمد
ك�ش���ف تقري���ر �صحفي ع���ن �إمكاني���ة �صدور
قرار م���ن الوالي���ات املتحدة ب�إعف���اء العراق
م���ن العقوب���ات املفرو�ض���ة عل���ى رو�سي���ا
ب�ش����أن ال�صناع���ات الع�سكرية ،الفت���ا �إىل �أن
ذل���ك يتطل���ب تدخ���ل الرئي����س الأمريكي جو
باي���دن ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن بغداد جت���ري حالي ًا
مفاو�ض���ات ب�ش�أن مل���ف الت�سليح م���ع بلدان
�أخرى البع����ض منها عربية مث���ل ال�سعودية
والإمارات �إ�ضاف���ة �إىل فرن�سا لكنها ما تزال
يف بدايتها.وذك���ر تقري���ر ملوق���ع ذي نا�شنال

الإخب���اري ترجمت���ه (امل���دى)� ،أن "عقوبات
الوالي���ات املتح���دة عل���ى رو�سي���ا ق���د تلحق
ال�ض���رر الكبري على قطاع �صناع���ة الأ�سلحة
يف البلد ال���ذي تبلغ �صادرات���ه ال�سنوية من
الأ�سلح���ة بحدود  15ملي���ار دوالر ،ب�ضمنها
�ص���ادرات اال�سلحة للجي�ش العراقي الذي ما
ي���زال يخو�ض حربا �ضد بقايا تنظيم داع�ش
الإرهابي".ونق���ل التقري���ر ع���ن م�س����ؤول
�أمريكي طلب ع���دم الك�شف عن ا�سمه القول،
�إن "وا�شنط���ن ت�سعى لفر����ض عقوباتها على
نح���و �شام���ل ولكنه���ا ق���د متن���ح ا�ستثناءات
لبع����ض البل���دان م���ن ه���ذه العقوب���ات مث���ل

الع���راق ،وذل���ك وفق���ا حل���االت حم���ددة جد ًا
م�ستندة على ا�ستثناءات امنية وطنية".
و�أ�ش���ار� ،إىل �أن "بغ���داد كان���ت ق���د تقدم���ت
بطل���ب �إىل رو�سيا يف ع���ام  2017للح�صول
عل���ى دباب���ات رو�سية بقيم���ة  1مليار دوالر،
وكان���ت تنظ���ر يف �ش���راء منظوم���ات دف���اع
جوي رو�سية �ضد الطائ���رات بعدة مليارات
م���ن ال���دوالرات ،ب�ضمنه���ا منظوم���ة دف���اع
جوي �أ����س  -300و�أ�س –  ،"400الفت ًا �إىل
�أن "كث�ي�را م���ن عج�ل�ات اجلي����ش العراق���ي
املدرعة ذات �صناعة رو�سية".
 التفا�صيل �ص2

د .فالح الحمــراني يكتب:

م�ؤ�ش��رات ال�س�لام وانته��اء العملي��ة الع�س��كرية ف��ي �أوكراني��ا
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حراك لتقا�سم �شحة
المياه مع تركيا و�إيران

الهجرة :نجاح ت�أهيل
العائدين من مخيم الهول

 بغداد /ح�سين حاتم

 بغداد /المدى

ت�ستم���ر وزارة املوارد املائية يف مفاو�ضاته���ا مع دول املنبع
ل�ضمان احل�ص���ول على حقوق العراق املائية وتقا�سم ال�ضرر
يف �أوق���ات ال�شح���ة املائية ،فيم���ا ك�شفت ال���وزارة عن وجود
خط���ة لإط�ل�اق كمي���ات من املي���اه م���ن ال�سدود وف���ق احلاجة
الفعلية لت�أمني جميع املتطلبات الرئي�سية.
وق���ال املتح���دث با�س���م وزارة امل���وارد املائي���ة عل���ي را�ض���ي
يف حدي���ث �إىل (امل���دى) ،ان وزارت���ه "توا�ص���ل تن�سيقها مع
وزارة اخلارجي���ة لعقد االجتماعات م���ن اجل حتديد املحاور
الرئي�سي���ة ب�ش����أن �ضم���ان حق���وق الع���راق املائي���ة يف ظ���ل
التغريات املناخية احلالية".
و�أ�ض���اف ان "املفاو�ض���ات م�ستم���رة ل�ضم���ان احل�صول على
حقوق الع���راق املائية واالتفاق على مب���د�أ تقا�سم ال�ضرر يف
اوقات ال�شحة املائية".
وب�ي�ن را�ضي ،ان "ال�شحة احلالية �أدت اىل جلوء العراق اىل
ا�ستخ���دام خزينه املائ���ي املتوفر يف اخلزان���ات وال�سدود ما
ادى النخفا����ض م�ستوى اخلزين ب�ش���كل ملحوظ" ،مو�ضحا
ان���ه "رغ���م �سق���وط الأمطار لك���ن الكميات مل تك���ن بامل�ستوى
املطلوب".

يوا�صل العراق ت�أهيل العائالت العائدة من خميم الهول ال�سوري،
وتتح���دث وزارة الهج���رة واملهجري���ن ع���ن تقبل كبري ل���دى �أفراد
تل���ك العائالت وا�ستعداد لأطفالها يف التعام���ل مع الواقع اجلديد،
راف�ضة �إطالق و�صف "الداع�شية" بحقهم ،م�ؤكدة حتقيقها جناح ًا
ملفت ًا يف هذا امللف وتلقيها ا�شادة دولية.
وق���ال وكي���ل ال���وزارة ك���رمي الن���وري يف ت�صريح���ات تلفزيونية
تابعته���ا (املدى)� ،إن "مع���ارك الباغوز ودير الزور �أدت �إىل هروب
الكثريين �إىل تركيا ومناطق احل�سكة ال�سورية".
و�أ�ضاف النوري� ،أن "خميم اله���ول يقع داخل االرا�ضي ال�سورية
عل���ى بعد  13كم من احل���دود العراقية ،وهو حت���ت �سيطرة قوات
�سوريا الدميقراطية (ق�سد)".
و�أ�ش���ار� ،إىل �أن "املخي���م ي�ض���م � 70ألف نزيل م���ن جميع جن�سيات
الع���امل ،ويف داخله توجيهات �إرهابية ت�شجع املتواجدين فيه على
االن�ضمام �إىل تنظيم داع�ش واملجاميع املت�شددة".
ولف���ت الن���وري� ،إىل �أن "الع���راق جنح يف ت�شكي���ل جلنة حكومية
�أمنية ملعرفة الذين يتواج���دون يف املخيم ،ومتييز من لي�س بحقه
ملف���ات �أمني���ة وق�ضائية و�إرهابي���ة ،وهذه اللج���ان متار�س عملها
ب�شكل دقيق".

االعمال اليدوية ال�شعبية حتظى ب�إقبال العراقيني ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

 التفا�صيل �ص2

العبو منتخبنا ي�صرون على الفوز �أمام الإمارات
 بغداد /المدى
ويخو�ض املنتخب املباراة �ضد نظريه
ً
االمارات���ي غدا اخلمي����س وهو مطالب
و�ص���ل املنتخ���ب الوطن���ي العراق���ي بالف���وز للحف���اظ عل���ى حظوظ���ه يف
�إىل اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة الت�أهل.
متهي���د ًا خلو�ض املواجه���ة �ضد نظريه وق���ال الع���ب املنتخب مهند جع���از قبل
االماراتي يف �إطار ت�صفيات قارة �آ�سيا املغ���ادرة �إىل ال�سعودي���ة" ،امتن���ى �أن
امل�ؤهل���ة لك�أ����س الع���امل يف قط���ر العام نحق���ق الف���وز يف املُبارات�ي�ن املقبلتني
احلايل.
�أم���ام االم���ارات وم���ن ث���م �سوري���ا،

محمد حميد ر�شيد يكتب:
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و�أعتقد �أنن���ا قادرون عل���ى ذلك بالرغم
م���ن �صعوب���ةِ املهم���ة وح�سا�سي���ةِ
املواجهت�ي�ن"�.إىل ذل���ك �أف���اد الالع���ب
ح�س�ي�ن علي ،ب����أن "املنتخ���ب الوطني
يعي�ش �أجوا ًء مثالي��� ًة ،وهدف اجلميع
حتقيق نتيجة �إيجابية".
وتابع عل���ي� ،أن "قرار نقل املباراة �إىل
ملعب حمايد كان حمزن��� ًا بالن�سبة لنا،

���ب يف بـغ ـ���داد التي
وكن���ا نتمن���ى اللع َ
تعطينا الق���وة وااليجابية �أكرث من �أي
مناف�س".
و�أ�ش���ار� ،إىل �أن "تركيزنا حالي ًا ين�صب
من �أج���ل حتقيق الفوز ،وال َ
فرق �سواء
لعبنا يف ال�سعودي���ة �أو �أي مكان �آخر،
لأنن���ا عازم���ون على حتقي���ق الفوز يف
هذه املباراة".

لطفية الدليمي تكتب:
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اجتماع مرتقب للم�ستقلين يحدد موقفهم من دعوة ال�صدر
 بغداد /المدى
يعتزم الن���واب امل�ستقل���ون عقد جل�سة
يف بغ���داد خ�ل�ال اليوم�ي�ن املقبل�ي�ن
لتحديد موقفهم م���ن دعوة زعيم التيار
ال�ص���دري مقت���دى ال�ص���در ،يف وق���ت
ت�ش�ي�ر التوقع���ات �إىل م�شارك���ة �أغلبهم
يف جل�سة انتخاب رئي�س اجلمهورية.
وقال املتحدث با�سم حركة امتداد منار
العبي���دي ،يف ت�صريح �إىل (املدى)� ،إن
"امل�ستقل�ي�ن �أمام احتم���االت مفتوحة،
ولن يقفوا م���ع طرف للإ�ضرار بالآخر،
بل �إنهم مع امل�صلحة العامة".
و�أ�ضاف العبي���دي� ،أن "التوجه العام،
ه���و نح���و ح�ض���ور جل�س���ة انتخ���اب
رئي����س اجلمهوري���ة ،لك���ن جن���اح هذه
اجلل�سة متوقف على طبيعة احلوارات
ال�سيا�سية و�إمكانية حتقيق الن�صاب".
ويتف���ق النائ���ب امل�ستق���ل حمي���د

ال�شبالوي ،مع العبي���دي ب�أن "ح�ضور
الن���واب امل�ستقل�ي�ن �إىل جل�سة الربملان
ال يعن���ي �أنه���م مي�ض���ون م���ع التحالف
الثالثي".
و�أ�ش����ار ال�شب��ل�اوي� ،إىل �أن "العم����ل
النياب����ي يفر�����ض عل����ى �أع�ض����اء
الربمل����ان احل�ض����ور ،ك����ون ال�شع����ب قد
انتخبه����م لأجل ذل����ك ،ولي�����س لتعطيل
احلي����اة ال�سيا�سي����ة وره����ن كل �ش����يء
بالتوافقات".
ولف����ت� ،إىل �أن "الن�ص����اب �س����وف
حت����دده اجلل�سة وال ميكن التوقع مبن
�سيتواج����د ،ولك����ن الن����واب امل�ستقلني
مع اجن����از عملي����ة انتخ����اب الرئا�سات
الث��ل�اث بغ�����ض النظ����ر ع����ن الأ�سم����اء
لك����ي ميار�س����وا دوره����م يف الرقاب����ة
والت�شريع".
ويف مقاب����ل ذل����ك ،يتح����دث النائ����ب
امل�ستق����ل ح�س����ن ع����رب ،ع����ن "رغب����ة

الن����واب امل�ستقل��ي�ن بعق����د اجتم����اع
يناق�شون فيه مو�ضوع ح�ضور جل�سة
انتخ����اب رئي�����س اجلمهوري����ة ودعوة
زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر".
ويتوق����ع ،ان "يخ����رج ه�����ؤالء النواب
مبوقف موحد �سيعل����ن عنه قبل موعد
اجلل�سة املقرر يوم ال�سبت املقبل".
وع����د النائ����ب امل�ستق����ل الآخ����ر �ص��ل�اح
الزين����ي� ،أن تكون "جل�سة يوم ال�سبت
املقب����ل مف�صلي����ة ،و�أن البع�����ض م����ن
امل�ستقل��ي�ن ق����د ال يح�ض����رون اجلل�س����ة
وي�ساندون الإطار التن�سيقي".
ون����وه� ،إىل �أن "املعلوم����ات املتواف����رة
لدين����ا تفيد ب�����أن هناك �أك��ث�ر من 130
نائب���� ًا وم����ن �ضمنه����م م�ستقل����ون ل����ن
يح�ض����روا اجلل�سة ،وه�����ؤالء ي�شكلون
�أكرث من الثلث املعطل".
و�أكد الزيني ما ج����اء على ل�سان عرب،
بان "النواب امل�ستقلني �سوف يعقدون

جل�س����ة خ��ل�ال اليوم��ي�ن املقبل��ي�ن يف
بغداد للخ����روج بقرار نهائ����ي للتعامل
مع املوقف �إزاء هذه اجلل�سة".
�إىل ذل����ك ،ذك����ر اخلب��ي�ر ال�سيا�س����ي
�أحم����د الأبي�����ض� ،أن "دع����وة ال�ص����در
�إىل الن����واب امل�ستقل��ي�ن باحل�ضور �إىل
جل�س����ة الربملان ،لع����ل �سببه����ا �شعوره
ب�أن البع�ض منهم ق����د ين�ضم �إىل فريق
الإطار التن�سيقي".
وتاب����ع الأبي�����ض� ،أن "م����ا حت����دث عنه
ال�ص����در ،ق����د ي�شج����ع بع�����ض ه�����ؤالء
امل�ستقل��ي�ن عل����ى احل�ض����ور ،وبالتايل
حتقيق الن�صاب ال����ذي حتتاجه جل�سة
انتخاب رئي�س اجلمهورية".
وكان زعي����م التي����ار ال�ص����دري قد وجه
دعوة �إىل النواب امل�ستقلني للم�شاركة
يف جل�سة انتخ����اب رئي�س اجلمهورية
ومن بعده����ا ت�شكيل حكوم����ة الأغلبية
ال�سيا�سية.

 التفا�صيل �ص3

تفكيك � 13شبكة متخ�ص�صة بالمخدرات
 بغداد /المدى
ك�شف جه���از الأمن الوطني عن
اعتق���ال  258متهم��� ًا بتعاط���ي
ومتاجرة املخ���درات منذ مطلع
العام احل���ايل ،الفت ًا �إىل تفكيك
�أخط���ر � 13شبك���ة متخ�ص�ص���ة
به���ذه اجلرائم يف بغداد وبقية
املحافظ���ات ،مبين��� ًا �أن �أحكام ًا

عدي���دة �ص���درت بح���ق مدانني
و�ص���ل البع����ض منه���ا �إىل
الإعدام.
وقال مدير الإع�لام والعالقات
يف اجل���ه���از �أر����ش���د احل���اك���م،
�إن "املخدرات ت����ع���� ّد م��ن
امل��ل��ف��ات ال��ت��ي ت�����ش�� ّك��ل حت��دي�� ًا
ك��ب�ير ًا �أم���ام الأج��ه��زة الأمنية
ال����ع����راق����ي����ة ،ال����س���ي���م���ا خ�ل�ال

ال�����������س�����ن�����وات الأخ�������ي������رة".
وتابع احلاك���م ،يف ت�صريحات
تلفزيونية تابعتها (املدى)� ،أن
"جهاز الأمن الوطني مت ّكن من
قط���ع �أ�شواط طويل���ة وحتقيق
نتائج �إيجابية".
و�أ�ش���ار� ،إىل �أن "مفارزن���ا يف
بغداد واملحافظ���ات مت ّكنت من
الق���اء القب�ض على  258متهم ًا

كان���ت جرائمه���م ب�ي�ن تعاط���ي
ومتاج���رة باملخ���درات ،من���ذ
بداية العام احلايل".
و�أو�ض���ح احلاكم� ،أن "الكميات
التي �ضبطت بح���وزة املتهمني
كان���ت نح���و  43كيل���و غرام��� ًا
م���ن املخ���درات و� 24ألف حبة
خمدرة".
 التفا�صيل �ص3

فروا من منازلهم ب�سبب الحرب في �أوكرانيا
الأمم المتحدة 10 :ماليين �شخ�ص ّ

مو�سكو� :أوهام الغرب ب�ش�أن �إمكانية تركيع
رو�سيا �ستنتهي ب�شكل م�ؤ�سف
 متابعة المدى
ق����ال نائ����ب وزي����ر اخلارجي����ة الرو�س����ي،
�سريج����ي ريابكوف� ،إن الغرب لن يتمكن
من جع����ل رو�سيا جتث����وا عل����ى ركبتيها،
وح����ذر الغ����رب م����ن �أن �أوهام����ه �ستنتهي
ب�شكل م�ؤ�سف.
وح�س����ب موق����ع رو�سي����ا الي����وم� ،أ�ضاف
ريابك����وف يف ت�صري����ح �صحف����ي ،ام�����س
الثالثاء" ،مت رف�����ض مقرتحاتنا الأمنية،
ومت جتاه����ل العنا�ص����ر الرئي�سي����ة فيه����ا،
ومل يكن لدينا خي����ار �سوى (بدء العملية
اخلا�ص����ة يف �أوكراني����ا)� .أري����د �أن �أ�ؤكد
�أن �أوه����ام الغرب اجلماعي حول �إمكانية
جعل رو�سيا جتثو على ركبتيها �ستنتهي
ب�ش����كل م�ؤ�س����ف" ،م�ؤك����دا �أن "ذل����ك ل����ن
يحدث".
ويف وق����ت �ساب����ق ،ق����ال ريابك����وف �إن

رو�سي����ا تطالب الوالي����ات املتحدة بالكف
ع����ن �شيطن����ة مو�سك����و ،م�ش��ي�را �إىل �أن
امل�س�ؤولي����ة ع����ن عواق����ب م����ا يح����دث
يف الع����امل "تق����ع بالكام����ل عل����ى عات����ق
وا�شنط����ن" .و�أ�ض����اف الدبلوما�س����ي �أن
ت�صرف����ات ال�سلط����ات الأمريكية قد ت�ؤدي
�إىل قطع العالقات مع رو�سيا.
م����ن جه����ة اخ����رى ح����ذرت الأمم املتحدة
من �أن �إجم����ايل عدد الذي����ن �أجربوا على
الفرار من منازلهم يف �أوكرانيا يزيد عن
 10ماليني ن�سم����ة ،ولفت بيان املنظمة
�إىل �أن الهجم����ات عل����ى مراف����ق الرعاي����ة
ال�صحي����ة هن����اك ت�ص����ل يف املتو�سط �إىل
�أكرث من اثنتني يف اليوم.
و�أف����ادت الأمم املتح����دة" :م����ا زلنا قلقني
للغاية ب�ش�����أن ت�أثري القت����ال على املدنيني
املحا�صري����ن يف م����دن �شرق����ي و�شم����ال
�شرق����ي وجنوبي �أوكراني����ا ،مبا يف ذلك

يف ت�شرينيهي����ف ،و�سوم����ي ،وخاركيف،
و�إيزي����وم ،ودونيت�س����ك ،وميكوالي����ف،
وماريوبول".
ولف����ت التقري����ر �إىل �أنه من����ذ � 24شباط،
عندم����ا ب����د�أ الغ����زو� ،أُجرب �أك��ث�ر من 10
مالي��ي�ن �شخ�ص على ت����رك منازلهم بح ًثا
عن الأم����ان والأمن �أي م����ا يقرب من ربع
�سكان �أوكرانيا.
وم����ن جانبه����ا� ،أف����ادت املنظم����ة الدولي����ة
للهج����رة �أن "العدي����د م����ن النازح��ي�ن
معر�ض����ون للخطر ب�شكل خا�ص والن�ساء
احلوامل واملر�ضعات وكبار ال�سن وذوي
الإعاقة والأمرا�����ض املزمنة والأ�شخا�ص
املت�أثري����ن مبا�شرة بالعنف ،و�أن �أكرث من
 % 60من �أرب����اب الأ�سر الذين �شملهم
اال�ستط��ل�اع ي�صحبهم �أطف����ال ،و�أكرث من
 % 53م����ن النازح��ي�ن داخلي���� ًا ه����م من
الن�ساء".
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خبراء يدعون �إلى تخفي�ض ن�سبة اال�ستهالك في القطاع الزراعي

حراك حكومي لتقا�سم ال�ضرر مع تركيا و�إيران في مواجهة الأزمة المائية
ت�ستمر وزارة الموارد المائية في مفاو�ضاتها مع دول المنبع ل�ضمان الح�صول على حقوق العراق المائية وتقا�سم ال�ضرر في �أوقات
ال�ش��حة المائية ،فيما ك�ش��فت الوزارة عن وجود خطة لإطالق كميات من المياه من ال�س��دود وفق الحاج��ة الفعلية لت�أمين جميع
المتطلبات الرئي�س��ية .واقترح مخت�ص��ون بال�ش���أن المائي تخفي�ض ا�س��تهالك المياه في القطاع الزراعي من  %70الى  %30من خالل
ا�ستعمال و�سائل الري الحديثة.
 بغداد /ح�سين حاتم
وق ��ال المتح ��دث با�س ��م وزارة الم ��وارد المائي ��ة
عل ��ي را�ضي في حديث �إلى (الم ��دى) ،ان وزارته
"توا�ص ��ل تن�سيقه ��ا م ��ع وزارة الخارجي ��ة لعقد
االجتماع ��ات من اجل تحدي ��د المحاور الرئي�سية
ب�ش� ��أن �ضم ��ان حق ��وق الع ��راق المائي ��ة ف ��ي ظل
التغيرات المناخية الحالية".
و�أ�ض ��اف ان "المفاو�ض ��ات م�ستم ��رة ل�ضم ��ان
الح�ص ��ول على حق ��وق العراق المائي ��ة واالتفاق
عل ��ى مب ��د�أ تقا�س ��م ال�ض ��رر ف ��ي اوق ��ات ال�شح ��ة
المائية".
وبين را�ضي ،ان "ال�شحة الحالية �أدت الى لجوء
العراق الى ا�ستخ ��دام خزينه المائي المتوفر في
الخزان ��ات وال�سدود م ��ا ادى النخفا�ض م�ستوى
الخزي ��ن ب�ش ��كل ملح ��وظ" ،مو�ضح ��ا ان ��ه "رغم
�سق ��وط الأمطار لكن الكمي ��ات لم تكن بالم�ستوى
المطل ��وب" .وك�ش ��ف المتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة
ع ��ن وجود "خطة لإط�ل�اق كميات م ��ن المياه من
ال�س ��دود وف ��ق الحاج ��ة الفعلي ��ة لت�أمي ��ن جمي ��ع
المتطلب ��ات الرئي�سي ��ة ل ��كل الم�ستفيدي ��ن" ،الفتا
ال ��ى ان "ال ��وزارة ت�سع ��ى جاهدة لتطبي ��ق نظام
(المرا�شنة) وذل ��ك لتوزيع الح�ص�ص المائية بين
الم�ستفيدين على النحو الأمثل" .وم�ضى را�ضي
بالق ��ول الى ،ان وزارة الموارد المائية "م�ستمرة
بحمل ��ة رفع التج ��اوزات على الح�ص� ��ص المائية
للمحافظ ��ات ،ف�ض�ل�ا ع ��ن حمل ��ة كب ��رى لتطهي ��ر
الجداول والمبازل م ��ن نبات (ال�شبالن) و(زهرة
النيل)".
وكان ��ت الممثل ��ة الأُممي ��ة الخا�ص ��ة ف ��ي الع ��راق
جيني ��ن هيني� ��س بال�سخ ��ارت ،ق ��د دع ��ت �أم� ��س
الثالث ��اء� ،إل ��ى م�شارك ��ة الع ��راق ف ��ي مناق�ش ��ات
هادف ��ة حول تقا�سم المياه ،م�ؤكدة �أن �أُ�سرة الأمم
المتحدة ف ��ي العراق تعمل بال�شراك ��ة مع العراق
عل ��ى �إدارة الم ��وارد المائية والتقلي ��ل من �آثارها
ال�سلبية على البيئة.
وقال ��ت بال�سخ ��ارت ف ��ي بي ��ان تلقت ��ه (الم ��دى)،
�إن "انخفا� ��ض هط ��ول الأمطار ،ونق� ��ص المياه،
وتم ّل ��ح الترب ��ة والمي ��اه ،والإدارة غي ��ر الفعّال ��ة

للموارد ،والنمو ال�سكانيُ ،ك ّلها عوام ُل �أ ّثرت في
جمي ��ع �أنحاء البالد ،بالإ�ضاف ��ة �إلى تغيّر المناخ،
ف�إن التخفي�ض الن�شط لتدفقات المياه من البلدان
المجاورة يمث ��ل تهديد ًا خطير ًا �آخر" .و�أ�شارت
ال ��ى �أن "الحقيق ��ة ال ُم� � ّرة ه ��ي �أن ُن ��درة المي ��اه
لي�س ��ت فقط خط ��ر ًا ماث�ل ً�ا ،ولكنه ��ا �أي�ض� � ًا عام ٌل
ُ�ضاع ٌف للمخاطر ،فت�أثي ُرها المحتمل على الفقر
م ِ
والن ��زوح وال�ص ��راع ل ��ه تداعي ��اتٌ خطي ��ر ٌة على
ا�ستقرار العراق وازدهاره على المدى الطويل".
وطالب ��ت بال�سخارت ،جميع �أ�صحاب ال�ش�أن على
امتداد الطيف ال�سيا�س ��ي �أن "يُولوا �أولوي ًة لهذا
المو�ضوع باعتب ��اره م�س�ؤولي� � ًة م�شتركة ،ومل ّف ًا

ب�شكل عاج � ٍ�ل وجادّ،
حا�سم� � ًا ال ب� � ّد من معالجت ��ه ٍ
والتغلب عل ��ى االنق�س ��ام ال�سيا�س ��ي .والأه ّم من
ذل ��ك �أي�ض� � ًا ،ينبغ ��ي �أن ي�ش ��ارك جي ��ران الع ��راق
�ات هادف ٍة حول تقا�س ��م المياه و�إدارة
ف ��ي مناق�ش � ٍ
الموارد".
واختتم ��ت ،بالقول� :إن "�أُ�سرة الأمم المتحدة في
الع ��راق تعم ��ل بال�شراكة م ��ع العراق عل ��ى �إدارة
الموارد المائية ،ويمكننا جميع ًا �أن نقوم بدورنا
من خ�ل�ال ال�سعي للح ّد من ت�أثيرن ��ا على البيئة".
ب ��دوره ،يق ��ول الخبير المائ ��ي والزراع ��ي عادل
المخت ��ار ف ��ي حدي ��ث �إل ��ى (الم ��دى)� ،إن "وزارة
الم ��وارد المائي ��ة تحدث ��ت ف ��ي اكثر م ��ن منا�سبة

ب� ��أن الأمط ��ار والإي ��رادات المائية الت ��ي ح�صلت
لح ��د الآن ،يمكنه ��ا �أن تكف ��ي لف�ص ��ل ال�صي ��ف
المقبل ب�شكل مري ��ح ،في حال ما �إذا كانت الخطة
الزراعي ��ة ف ��ي ف�ص ��ل ال�صي ��ف �ضعيف ��ة �أو قليل ��ة
ج ��دا" ،م�ست ��دركا "ال�س�ؤال الأهم ه ��و �أنه لو كان
ال�شتاء القادم جافا ،فم ��اذا �سيكون و�ضع العراق
في هذه الحالة؟".
وب�ش�أن م�س�ألة المي ��اه الواردة من تركيا و�إيران،
�أ�ضاف المختار �أن "الدولتين معر�ضتان للجفاف
�أي�ض ��ا ،وهن ��اك �ش ��ح مياه عام ��ة ،كم ��ا �شهدنا في
طه ��ران والأه ��واز خرج ��ت تظاه ��رات ح ��ول
�أزم ��ة المي ��اه ،ولكن ال�س� ��ؤال هو ه ��ل الإيرادات

العراق ي�ستخدم خزينه لتوفري االحتياجات املائية
الموج ��ودة لدينا كافي ��ة �أن تحقق خط ��ة زراعية
جيدة �أم ال؟".
وتاب ��ع الخبير المائي" ،ما زلنا نهدر كميات مياه
كبيرة وهذه هي الم�شكلة� ،إذ من ال�صعب �أن ت�أتي
�إي ��رادات مائي ��ة كما ف ��ي ال�سابق مقارن ��ة بالهدر
الحالي ،ف�سنويا ن�صرف  25مليار متر مكعب من
المي ��اه" .وزاد المختار�" :أم ��ا الآن فنحن نعاني
م ��ن �شح مي ��اه والإي ��رادات المائي ��ة التي هبطت
�إل ��ى الن�ص ��ف ،واال�ستخدام يج ��ب �أن يكون بين
 12 –10ملي ��ار مت ��ر مكعب ك�أعل ��ى تقدير ،وهذا
ه ��و التح ��دي ،ولح ��د الآن لم نر �أي فع ��ل من قبل
الحكوم ��ة في مواجهة الجف ��اف الذي من الممكن

�أن نتعر�ض له في ظل الأزمة المائية".
و�أردف� ،أن "وزارة الم ��وارد المائية دائما تخفي
هذه الإي ��رادات وال نعرف ما ه ��و المق�صود بهذا
الإخف ��اء ،ه ��ل الهدف من ��ع الأرقام ع ��ن المواطن
العراق ��ي �أم دول الج ��وار ،و�إذا عرفن ��ا �أن ��ه لدول
الج ��وار مث ��ل تركي ��ا و�إيران فه ��ي الت ��ي تعطينا
المياه ،فلماذا هذا الإخفاء؟".
ويوا�ص ��ل المخت ��ار" :كي ��ف يمك ��ن بن ��اء خط ��ة
زراعية ونح ��ن ال نعلم كمية الإيرادات المائية؟"،
الفت ��ا ال ��ى �أن "الوزارة تع ��رف الأرق ��ام الحقيقة
للإي ��رادات وال تعلن عنها ،في وقت من المفتر�ض
�أن تكون الأرقام معلنة والح�سابات وا�ضحة".
وا�ش ��ار المخت ��ار ال ��ى ان "ملف المي ��اه ال يتعلق
ب ��وزارة الم ��وارد المائي ��ة فق ��ط ،و�إنم ��ا يرتب ��ط
ب�إمكاني ��ة اال�ستخ ��دام واله ��در الحا�ص ��ل من قبل
المزارعين" .واقترح الخبي ��ر المائي" ،تخفي�ض
ا�ستهالك المياه في القطاع الزراعي من  %70الى
 %30م ��ن خ�ل�ال ا�ستعمال و�سائل ال ��ري الحديثة
واالبتع ��اد عن زراعة المحا�صيل التي تحتاج الى
كميات كبيرة من المياه في �أوقات االزمات".
م ��ن جهت ��ه ،يق ��ول الخبي ��ر المائ ��ي تح�سي ��ن
المو�س ��وي لـ(الم ��دى)� ،إن "الخزي ��ن المائ ��ي
المتوف ��ر حالي ��ا ال يتج ��اوز  20ملي ��ار متر مكعب
وف ��ي ه ��ذه الحال ��ة ال يمك ��ن توفي ��ر �س ��وى مياه
ال�شرب في ال�صيف المقبل".
و�أ�ض ��اف �أن "اال�ستخدام ��ات المائية في العراق
اغلبه ��ا غي ��ر �صحيح ��ة وت�سبب ��ت به ��در كمي ��ات
كبي ��رة من المياه وخ�س ��ارة نحو  %50من الخطة
الزراعية".
ور�أى المو�س ��وي �أن "العراق مر بظروف �صعبة
ب�سبب �شح الأمطار واالحتبا�س الحراري وكذلك
قل ��ة م�ستحق ��ات الع ��راق المائي ��ة الت ��ي ت�أتي من
تركي ��ا ،وكل ه ��ذا �ساه ��م ف ��ي ت�صح ��ر العديد من
المناطق الزراعية".
ودع ��ا الخبي ��ر المائ ��ي ال ��ى "ا�ستخ ��دام �سيا�س ��ة
حديثة واتباع و�سائ ��ل ري متطورة لتقليل الهدر
م ��ن المي ��اه �إ�ضافة ال ��ى ا�ستخدام الحب ��وب التي
تتحم ��ل الملوحة وزراع ��ة �أ�شج ��ار تتحمل ن�سب
عط�ش عالية".

بغداد تعاني من تكاليف �صيانة المعدات الع�سكرية الأميركية

الواليات المتحدة تتجه لإعفاء العراق من العقوبات على الأ�سلحة الرو�سية
 ترجمة :حامد �أحمد

ك�شف تقرير �صحفي عن
�إمكانية �صدور قرار من الواليات
المتحدة ب�إعفاء العراق من
العقوبات المفرو�ضة على رو�سيا
ب�ش�أن ال�صناعات الع�سكرية،
الفتا �إلى �أن ذلك يتطلب تدخل
الرئي�س الأميركي جو بايدن،
م�شيراً �إلى �أن بغداد تجري حالي ًا
مفاو�ضات ب�ش�أن ملف الت�سليح
مع بلدان �أخرى البع�ض منها
عربية مثل ال�سعودية والإمارات
�إ�ضافة �إلى فرن�سا لكنها ما تزال
في بدايتها.

وذكر تقرير لموقع ذي نا�ش ��نال الإخباري
ترجمته (الم ��دى)� ،أن "عقوبات الواليات
المتح ��دة عل ��ى رو�سيا قد تلح ��ق بال�ضرر
الكبي ��ر عل ��ى قط ��اع �صناع ��ة الأ�سلحة في
البلد ال ��ذي تبل ��غ �صادرات ��ه ال�سنوية من
الأ�سلحة بحدود  15مليار دوالر ،ب�ضمنها
�صادرات اال�سلح ��ة للجي�ش العراقي الذي
م ��ا يزال يخو� ��ض حربا �ض ��د بقايا تنظيم
داع�ش الإرهابي".
�إعفاء �أميركي من العقوبات
ونق ��ل التقري ��ر ع ��ن م�س� ��ؤول �أميرك ��ي
طل ��ب ع ��دم الك�شف ع ��ن ا�سمه الق ��ول� ،إن
"وا�شنطن ت�سع ��ى لفر�ض عقوباتها على
نح ��و �شام ��ل ولكنها قد تمن ��ح ا�ستثناءات

لبع� ��ض البل ��دان من ه ��ذه العقوب ��ات مثل
الع ��راق ،وذل ��ك وفقا لحاالت مح ��ددة جد ًا
م�ستندة على ا�ستثناءات امنية وطنية".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "بغداد كان ��ت قد تقدمت
بطلب �إلى رو�سيا في عام  2017للح�صول
على دبابات رو�سية بقيمة  1مليار دوالر،
وكان ��ت تنظر ف ��ي �شراء منظوم ��ات دفاع
ج ��وي رو�سي ��ة �ض ��د الطائ ��رات بع ��دة
مليارات من الدوالرات ،ب�ضمنها منظومة
دف ��اع جوي �أ� ��س  300-و�أ� ��س – ،"400
الفت� � ًا �إل ��ى �أن "كثيرا من عج�ل�ات الجي�ش
العراقي المدرعة ذات �صناعة رو�سية".
ونوّ ه� ،إلى �أن "العقوبات المفرو�ضة على
�ش ��ركات �صناع ��ة الأ�سلح ��ة الرو�سي ��ة قد
ازدادت حدتها عبر ال�سنوات الأخيرة".
و�أ�ضاف التقرير� ،أن "جولة من العقوبات
كانت قد طالت م�صنعي الأ�سلحة الرو�سية
ب�ضمنه ��ا �شرك ��ة ،كال�شينك ��وف ،وذل ��ك
بعد �ضم �شب ��ه جزيرة الق ��رم لرو�سيا عام
 ،2014بينم ��ا و�ض ��ع قان ��ون �آخ ��ر �صدر
عام  2017كل �شرك ��ة �أميركية تتعامل مع
�شركات رو�سية بموقف الخطر ويعر�ضها
لما ي�سمى بعقوبات ثانوية".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "للرئي� ��س الأميرك ��ي
�صالحي ��ة اتخ ��اذ �إج ��راءات ا�ستثن ��اء من
العقوبات لحلفاء رئي�سيين ،وقد فعل ذلك
�سابقا ل�صالح م�صر والهند".
و�أفاد التقرير ،ب�أن "وا�شنطن فر�ضت عام
 2020عقوب ��ات على ع ��دة م�س�ؤولي دفاع
اتراك وفق ه ��ذا القانون ،وذلك بعد �إقدام
تركيا على �ش ��راء منظومة الدفاع الجوي
الرو�سية �أ�س."400-

ق ��ال م�ؤخ ��ر ًا بع ��د غ ��زو �أوكراني ��ا ف ��ي
ت�صريحات امام لجنة العالقات الخارجية
ف ��ي مجل� ��س ال�شي ��وخ ب ��ان التعام ��ل م ��ع
�شركات دف ��اع رو�سية يعتبر �أمرا محفوفا
بالمخاطر" .و�أو�ض ��ح� ،أن "اال�ستثناءات
تتطل ��ب موافق ��ة الرئي� ��س الأميركي ،جو
باي ��دن ،ولكن بع ��د �ضمان ان تل ��ك الدول
�ستمتنع م�ستقب ًال عن ا�ستيراد �أية �أ�سلحة
م ��ن رو�سي ��ا" .ون ��وه التقري ��ر� ،إل ��ى �أن
"بالل وهاب ،باح ��ث متخ�ص�ص بال�ش�أن
العراق ��ي م ��ن معه ��د وا�شنط ��ن لدرا�سات
ال�ش ��رق الأدن ��ى ،ق ��ال ان بغ ��داد تح ��اول
موازن ��ة م�صالحه ��ا المختلفة ف ��ي موقفها
م ��ن الح ��رب" .وينقل التقري ��ر عن وهاب

الق ��ول� ،إن "الع ��راق امتن ��ع ع ��ن �شج ��ب
الغ ��زو الرو�س ��ي لأوكرانيا ف ��ي الجمعية
العامة للأمم المتحدة في محاولة للحفاظ
عل ��ى الب ��اب مفتوح ��ا لرواب ��ط دائمي ��ة
م ��ع رو�سي ��ا ،خ�صو�ص� � ًا وان العراقيي ��ن
ي�شعرون ب ��ان الوالي ��ات المتح ��دة بد�أت
تبتع ��د عنهم على نحو كبير ،و�أن التعاون
الع�سك ��ري الرو�س ��ي م ��ا ي ��زال �ضروري� � ًا
للعراق في غياب الخيارات الأميركية".
و�أفاد وهاب وفق ًا للتقرير ،ب�أن "الهجمات
ال�صاروخي ��ة الإيراني ��ة عل ��ى �أربي ��ل
تحت ��م على الع ��راق ان ير ّك ��ز على تطوير
منظوم ��ات دفاع ��ه الجوي ��ة ال�صاروخية،
وم ��ع وج ��ود تباط� ��ؤ بتزوي ��د منظومات

الحرب الأوكرانية
ويوا�ص ��ل التقري ��ر� ،أن "دونال ��د ل ��و،
م�س�ؤول ف ��ي وزارة الخارجية الأميركية،

املنظومة الع�سكرية تعر�ضت �إىل ا�ستنزاف كبري خالل املعارك �ضد داع�ش االرهابي

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

�صواري ��خ باتري ��وت الأميركي ��ة وهن ��اك
حاج ��ة ملح ��ة لها ف ��ي �أوروبا ،ف ��ان بغداد
قد تعي ��د تفعي ��ل مباحثاتها الت ��ي �أجرتها
مع مو�سكو ح ��ول �إمكانية �شراء منظومة
الدفاع الرو�سية �أ�س – ".300
وذك ��ر التقرير اي�ض� � ًا� ،أن "الع ��راق وكان
ق ��د ط ��رح من ��ذ الع ��ام  2018فك ��رة �شراء
منظوم ��ة الدف ��اع الرو�سي ��ة �أ� ��س 300
والمنظومة الأكثر تطور ًا �أ�س – ."400
و�ش ��دد التقرير ،عل ��ى �أن "البنك المركزي
العراق ��ي اقت ��رح عل ��ى الحكوم ��ة �إيق ��اف
توقي ��ع عق ��ود م ��ع رو�سي ��ا وذل ��ك لحماية
النظ ��ام المال ��ي العراق ��ي م ��ن العقوب ��ات
الغربية".

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

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

معدات �أميركية مكلفة
وب ّي ��ن� ،أن "الوالي ��ات المتح ��دة الأميركية
كانت من ��ذ الع ��ام  2003ق ��د زودت العراق
بمع ��دات ع�سكرية بع�ش ��رات المليارات من
ال ��دوالرات ،وبينما كانت بع� ��ض المعدات
قد تقدم ��ت به ��ا الواليات المتح ��دة كمنحة
للع ��راق ف ��ان الغالبي ��ة العظمى منه ��ا قد تم
م�صادر الأ�سلحة العراقية
�شرا�ؤه ��ا ،وبالأخ� ��ص �أ�سط ��ول طائ ��رات وينقل التقرير عن م�س� ��ؤول ع�سكري رفيع
اف –  16المقاتل ��ة ،ف ��ي �صفق ��ة و�صل ��ت ب� ��أن "ل ��دى الق ��ادة الع�سكريي ��ن العراقيين
قيمتها  4.3مليار دوالر برفقة عقود �أخرى خططا لتالفي �أية عواقب ذات عالقة".
لل�صيانة والمتابع ��ة" .وزاد� ،أن "الواليات و�أ�ضاف� ،أن "م�صادرنا الت�سليحية متنوعة
المتح ��دة منحت الع ��راق �أي�ض ًا خط ائتمان ومتع ��ددة على نحو وا�سع حيث لدينا كثير
بقيم ��ة  3ملي ��ارات دوالر ل�ش ��راء �أ�سلح ��ة من االتفاقيات والتفاهمات وعالقات جيدة
�أميركية خالل الحرب �ضد داع�ش".
وتن�سي ��ق م ��ع كثي ��ر م ��ن البل ��دان ف ��ي هذا
وتاب ��ع التقري ��ر� ،أن "ق�سم� � ًا م ��ن الخب ��راء المجال ،بالإ�ضاف ��ة الى الواليات المتحدة،
يقولون بان العراقيي ��ن ّ
يف�ضلون المعدات ف ��ان ق�سم� � ًا م ��ن ا�سلحتن ��ا ت�أتي م ��ن بلدان
الرو�سية ،التي كانت ت�شكل غالبية تر�سانة �أوروبي ��ة وكذل ��ك م ��ن �أوكراني ��ا وال�صي ��ن
الأ�سلح ��ة العراقي ��ة خ�ل�ال حك ��م النظ ��ام وكوريا الجنوبية وبل ��دان �أخرى ".و�شدد
ال�سابق ،وكذلك بعد العام ."2003
الم�س� ��ؤول الع�سك ��ري ،عل ��ى �أن "الع ��راق
ولفت� ،إل ��ى �أن "�صيانة المعدات الع�سكرية ب�إمكانه االعتماد على دول �أخرى وبالأخ�ص
الأميركي ��ة تك ��ون باهظة الكلف ��ة ومعر�ضة بل ��دان �أوروبا ال�شرقي ��ة التي ما تزال تنتج
للعط ��ل في حالة غياب فنيي ��ن متخ�ص�صين �أ�سلحة رو�سية وحتى قطع غيار ".و�أف�صح
مدربي ��ن" .و�أك ��د التقري ��ر� ،أن "الع ��راق ع ��ن مباحثات قامت به ��ا الحكومة العراقية
اقتر�ض مبل ��غ  2.7مليار دوالر خالل ذروة مع بل ��دان مث ��ل العربية ال�سعودي ��ة ودولة
الحرب �ضد داع�ش ،وو�س ��ط انهيار �أ�سعار الإم ��ارات وفرن�سا لتعزي ��ز التعاون الأمني
النف ��ط ،ل�صيان ��ة وت�أهيل �أ�سلح ��ة �أميركية معها ولكنه ��ا ما تزال في مراحلها الأولى".
غالي ��ة الثم ��ن" .وذه ��ب� ،إل ��ى �أن "الع ��راق ولفت الم�س�ؤول الع�سكري العراقي� ،إلى �أن
وبدال من منظوم ��ات �أميركية �أكثر تعقيد ًا" ،البالد تعمل لتو�سيع �صناعتها الع�سكرية
زاد م ��ن �شرائ ��ه لدباب ��ات رو�سي ��ة ب�ضمنها الخا�ص ��ة و�أنها قد �أحيت هذه ال�صناعة بعد
دباب ��ة ط ��راز ت ��ي 90-الم�صنوع ��ة من قبل الع ��ام  2014بخط ��وط انت ��اج الذخي ��رة".
�شركة �أورالفاكونزافود الرو�سية".
وم�ض ��ى� ،إل ��ى �أن "الطري ��ق م ��ا زال طوي ًال
وتح ��دث التقري ��ر ،ع ��ن "امت�ل�اك الع ��راق ف ��ي هذا المجال ولكن يمك ��ن ان يغطي ذلك
خالل الوق ��ت الحالي �أ�سطو ًال من  73دبابة بع�ض احتياجاتن ��ا ،وبالإمكان تو�سيع هذا
ت ��ي 90-ويق ��وم بت�شكي ��ل ل ��واء جديد من الخ ��ط الإنتاجي �أكثر من خالل التعاون مع
العجالت المدرعة".
بلدان �أخرى".
عن موقع ذي نا�شنال الإخباري
وك�شف ع ��ن طلبات كثيرة تقدمت بها بغداد

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

ل�شراء ناقالت الأ�شخا�ص المدرعة المقاتلة
الرو�سي ��ة  3-BMPالم�صنع ��ة م ��ن قب ��ل
�شرك ��ة كورغانما�ش ��زادوف الرو�سية التي
�أدرجت �ضم ��ن قائمة العقوب ��ات الأميركية
في �آذار".
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نفاذ حلول «التن�سيقي» وما زال بعيداً عن الثلث المعطل

التهديدات حتوم حول  45نائب ًا �سيح�سمون جل�سة رئي�س اجلمهورية
 ب��ي��ان��ات ح��ي��ادي��ة م��ن الم�ستقلين ع��ن ي���وم ال��ت�����ص��وي��ت� :سنح�ضر لك�سر االن�����س��داد ال�سيا�سي
 بغداد /تميم الح�سن
�أك�ث�ر م ��ن  %20م ��ن الفائزي ��ن يف الربمل ��ان ميكن
ت�سميته ��م بـ «الفري ��ق املت�أرجح» ،ه ��ذه املجموعة
مل تعل ��ن حت ��ى الآن موقف� � ًا ر�سمي� � ًا وا�ضح� � ًا من
«التن�سيقي» او «التحالف الثالثي».
اعداد ه ��ذا الفريق «املحايد» ميك ��ن ان تتجاوز الـ
 60مقع ��د ًا ،وه ��ي ح�صيلة طرح مقاع ��د التحالف
الثالثي وجمموعة ال�شيعة يف الإطار التن�سيقي.
ينق�س ��م الفريق ال ��ذي يعول علي ��ه ح�سم اخلالف
ح ��ول ت�سمي ��ة رئي� ��س اجلمهوري ��ة يف جل�س ��ة
ال�سبت ،اىل ق�سمني :احزاب �صغرية وم�ستقلني.
وكان ع ��دد الفري ��ق االخ�ي�ر بع ��د ايام م ��ن ظهور
نتائ ��ج االنتخاب ��ات الت ��ي ج ��رت يف  10ت�شري ��ن
االول املا�ضي� ،أكرث من احلايل بـنحو  20مقعد ًا.
ان�ضم بع ��د ذلك (م�ستقلون واح ��زاب) اىل القوى
الكب�ي�رة الفائ ��زة يف االنتخاب ��ات ،بواق ��ع 11
م�ستق�ل ً�ا اىل احزاب �سني ��ة ،وم�ستقل  1اىل حزب
�شيعي.
كذل ��ك ان�ضمت  6احزاب �صغرية اىل قوى �شيعية
( 3منها ظه ��رت لأول مرة يف �آخر اجتماع لالطار
التن�سيقي) ،و 3اخرى اىل اطراف �سنية.
كم ��ا ميك ��ن خ�ل�ال ال�ساع ��ات املقبل ��ة ،م ��ع الع ��د
التن ��ازيل جلل�سة اختي ��ار «الرئي� ��س» ،ان ينق�ص
ع ��دد الفريق املت�أرجح (اح ��زاب خ�صو�صا) بنحو
 20مقعدا.
وه ��ذا الرتاج ��ع يف االع ��داد يعتمد عل ��ى مواقف
م�سبقة من بع�ض �أطراف الفريق االخري ،لكنها مل
تظه ��ر حتى االن ب�شكل ر�سم ��ي ومل “جتري” لأي
طرف من طريف النزاع يف الربملان.
وعل ��ى ه ��ذا اال�سا�س فان زعي ��م التي ��ار ال�صدري
مقت ��دى ال�صدر ،يف خطابه االخ�ي�ر ،رمبا يراهن
على �أكرث من  40مقعدا ،لإكمال حتالفه الثالثي.

االنتخاب ��ات ،فقد ان�ض ��م اىل حرك ��ة ع�صائب اهل
احلق ،والتي ان�ضمت الحقا اىل الإطار التن�سيقي.
وبه ��ذا ي�صب ��ح الع ��دد الكل ��ي للمتبق�ي�ن امل�ستقلني
ه ��و  31مقعدا ،من بينه ��م  12مقعدا داخل حتالف
العراق امل�ستق ��ل ،و 4داخل الكتلة ال�شعبية ،وهما
جتمعان �أعلن عنهما بعد ظهور نتائج االنتخابات.
وتباعا ب ��د�أ امل�ستقلون باالعالن عن نيتهم ح�ضور
جل�سة ي ��وم � 26آذار املقبل ،واملخ�ص�صة النتخاب
رئي�س اجلمهوري ��ة ،حماولني التزام احليادية يف
املواقف.
وقالت كلت ��ة الع ��راق امل�ستق ��ل� ،إن ��ه “تغليب� � ًا
للم�صلح ��ة الوطني ��ة ،و�إنه ��ا ًء حلال ��ة االن�س ��داد
ال�سيا�سي اخلطري الذي متر به العملية ال�سيا�سية

يف الع ��راق قررن ��ا امل�شارك ��ة يف جل�س ��ة جمل� ��س
النواب القادمة”.
واعلن ��ت الكتل ��ة يف بي ��ان �أم� ��س ،ب�ش ��كل وا�ضح
انه ��ا �ستق ��وم بـ”الت�صوي ��ت عل ��ى مر�ش ��ح رئي�س
اجلمهوري ��ة” ،دون ان تذك ��ر مع اي ��ة جهة �سوف
ت�صطف يف اجلل�سة.
ام ��ا �سجاد �س ��امل ،وه ��و نائ ��ب م�ستق ��ل ،ف�أكد انه
�سيتواج ��د يف الربملان “مل�صلح ��ة النا�س” ولي�س
من اجل “تغريدة”.
وذك ��ر �س ��امل يف بيان ام� ��س�“ ،سنح�ض ��ر اجلل�سة
القادم ��ة لأن عمل ع�ضو جمل�س الن ��واب احلقيقي
يك ��ون داخل قب ��ة الربمل ��ان ولي�س تلبية لن ��داء �أو
تغريدة”.

بعد االنتخابات

ح�ي�ن اعلن ��ت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات يف ت�شري ��ن
االول نتائ ��ج االنتخاب ��ات املبك ��رة ،كان هناك 43
مر�شح� � ًا فائ ��ز ًا خا�ض ��وا التناف� ��س حت ��ت «يافطة
م�ستقل».
ه ��ذا العدد تناق� ��ص بعد اقل م ��ن �شهرين اىل ،31
بعدم ��ا التح ��ق  11م�ستق�ل ً�ا اىل حتالف ��ي تق ��دم
وعزم ،قبل ان يندجما بعد ذلك حتت ا�سم «حتالف
ال�سيادة» ،وم�ستقل واحد اىل ع�صائب اهل احلق.
متك ��ن يف حينه ��ا خمي� ��س اخلنجر وه ��و الزعيم
ال�ساب ��ق لتحال ��ف ع ��زم ،م ��ن اقن ��اع  6م�ستقل�ي�ن
لالن�ضمام اىل �صفه ،ومثله فعل حممد احللبو�سي
زعيم تقدم ،حيث �ضم اىل تكتله  5م�ستقلني.
ام ��ا عل ��ي ترك ��ي املر�ش ��ح امل�ستقل ع ��ن بابل وقت

وا�ضاف�“ :سنح�ضر لأن حياة النا�س وم�صاحلهم وكانت (امل ��دى) قد ك�شفت قب ��ل ا�سابيع عن ت�سلم
�أحق ب�أن ُتراعى بعيد ًا عن �شكل احلكومة القادمة م�ستقل�ي�ن ين ��وون االن�ضم ��ام اىل “ال�ص ��در”،
و�أطرافها”.
ر�سائ ��ل تهديد عل ��ى هواتفهم ،ورمب ��ا هو ال�سبب
و�سامل ه ��و نائب م�ستقل فاز عن حمافظة وا�سط ،وراء ت�صريحات احليادية االخرية.
وح�ص ��ل حينها على �أك�ث�ر من � 10آالف �صوت يف وربط حينها املعلومات بن�شاط خلية يف حمافظة
االنتخابات.
مي�س ��ان ،حي ��ث حاولت خل ��ط االوراق يف املدنية
وكان زعي ��م التيار ال�ص ��دري ،قد �أملح يف تغريدته التي تعترب قاعدة مهمة لل�صدريني.
القوى المت�أرجحة
االثن�ي�ن املا�ضي ،بان ��ه قد مين ��ح امل�ستقلني الذين وا�ش ��ارت امل�ص ��ادر �آن ��ذاك ،اىل ان جمموع ��ة
�سي�سن ��دون التحال ��ف الثالث ��ي ح�ص�ص ��ا يف “اخلف ��اف” ،وه ��و فري ��ق اغتي ��االت اطل ��ق عليه وعل ��ى ه ��ذا اال�سا� ��س ميك ��ن للتحال ��ف الثالث ��ي
ه ��ذا اال�سم ل�سرعته يف التنفيذ ،قد تقوم بعمليات التعوي ��ل عل ��ى بقي ��ة املقاع ��د يف الربمل ��ان الت ��ي
احلكومة املقبلة.
وق ��ال ال�ص ��در موجه ��ا كالم ��ه للم�ستقل�ي�ن يف اغتي ��ال لـ”م�ستقلني” بنف�س ا�سل ��وب القتل الذي مازالت مت�أرجحة بني املوقفني.
التغريدة االخرية�“ :سنعط ��ي لكم م�ساحة لإدارة ج ��رى حينه ��ا يف مي�س ��ان وطال قا�ضي ��ا و�ضابط ه ��ذه املقاع ��د كانت قب ��ل �أ�شه ��ر قليلة متث ��ل نحو
 60مقع ��د ًا ،لك ��ن � 3أط ��راف ان�ضم ��ت اىل الق ��وى
البلد ...ان ابتعادهم عن التهديدات”.
�شرطة.
ال�سني ��ة ثم ان�شق جزء منها بعد ذلك ،عقب ت�شكيل
“حتالف ال�سيادة”.
كم ��ا حتول ع ��دد اخر من تل ��ك املقاع ��د اىل الإطار
التن�سيق ��ي ،م ��ن بينهم اح ��زاب كان ��ت حتى وقت
قريب تعلن انها يف موقف “حمايد”.
ماتبقى خارج طريف النزاع (الثالثي والتن�سيقي)
ه ��و  32مقعدا ،و�أبرزهم ا�شراقة كانون  6مقاعد،
حتالف من اجل العراق (امتداد ،واجليل اجلديد)
 18مقعدا.
كذلك مازالت مواقف املقاعد اخلم�سة للم�سيحيني
غ�ي�ر وا�ضح ��ة ،ومقع ��د واح ��د جلبه ��ة تركم ��ان
العراق ،ومقعد اخر ملمثل االيزيديني.
وم ��ن بني ه ��ذه املقاع ��د هناك  17مقع ��دا لالحتاد
الوطن ��ي الكرد�ست ��اين ،ال ��ذي عل ��ى الرغ ��م م ��ن
مواقف ��ه املعار�ض ��ة للتحال ��ف الثالث ��ي ،اال ان ��ه
باملقاب ��ل مل يعل ��ن ب�ش ��كل ر�سم ��ي ان�ضمام ��ه اىل
الفريق االخر.
وميتل ��ك الإط ��ار التن�سيق ��ي م ��ا ب�ي�ن  80اىل 85
مقع ��دا ،ويف حال ان�ض ��م  20مقعدا اليه (االحتاد
الوطني وبع�ض املن�شقني ال�سنة) ف�سيكون بعيدا
بنح ��و  5مقاعد يف اح�س ��ن االحوال ،ع ��ن الثلث
املعطل ،وهو  110مقاعد على االقل.
وحت ��ى االن ال ميل ��ك “التن�سيق ��ي” اي ��ة حل ��ول،
�س ��وى جتديد دعوت ��ه اىل زعيم التي ��ار ال�صدري
ليك ��ون جزءا م ��ن الكتل ��ة االكرب (ال�شيعي ��ة) ،كما
جاء يف اخر اجتماع لالطاريني.
وي�ؤك ��د من ��اف املو�سوي ،وهو باح ��ث يف ال�ش�أن
ال�سيا�س ��ي ،وج ��ود “�ضغ ��وط” كب�ي�رة عل ��ى
امل�ستقلني جلرهم بعيدا عن التحالف الثالثي.
ويق ��ول املو�س ��وي يف ات�صال �أم�س م ��ع (املدى):
“ال�ضغ ��وط ت�صل اىل ح ��د الرتهيب احيانا ،الن
امل�ستقلني باتوا بي�ضة القبان”.
وي�ضي ��ف املو�س ��وي“ :ام ��ام امل�ستقل�ي�ن واج ��ب
تاريخي ،وزعيم التيار ال�صدري مل يفر�ض عليهم
االطار التن�سيقي يبحث عن حلول للحفاظ على وجوده يف احلكومة املقبلة ر�أيا معينا لكنه طالبهم باحل�ضور”.

لجنة �أمنية ت�شرف على تدقيق المتواجدين في المخيم ال�سوري

الهجرة ت�ؤ ّكد نجاح برامج ت�أهيل العائالت العائدة من "الهول"
 بغداد /المدى
يوا�ص ��ل الع ��راق ت�أهي ��ل العائ�ل�ات العائ ��دة
من خمي ��م الهول ال�س ��وري ،وتتح ��دث وزارة
الهج ��رة واملهجرين عن تقبل كب�ي�ر لدى �أفراد
تل ��ك العائالت وا�ستع ��داد لأطفالها يف التعامل
م ��ع الواق ��ع اجلدي ��د ،راف�ض ��ة �إط�ل�اق و�صف
«الداع�شي ��ة» بحقه ��م ،م�ؤك ��دة حتقيقها جناح ًا
ملفت ًا يف هذا امللف وتلقيها ا�شادة دولية.
وق ��ال وكي ��ل ال ��وزارة ك ��رمي الن ��وري يف
ت�صريح ��ات تلفزيوني ��ة تابعته ��ا (امل ��دى)،
�إن “مع ��ارك الباغ ��وز ودي ��ر ال ��زور �أدت �إىل
هروب الكثريين �إىل تركي ��ا ومناطق احل�سكة
ال�سورية”.
و�أ�ض ��اف النوري� ،أن “خميم الهول يقع داخل
االرا�ضي ال�سورية على بعد  13كم من احلدود

العراقي ��ة ،وهو حت ��ت �سيطرة ق ��وات �سوريا
الدميقراطية (ق�سد)”.
و�أ�شار� ،إىل �أن “املخيم ي�ضم � 70ألف نزيل من
جميع جن�سي ��ات العامل ،ويف داخله توجيهات
�إرهابية ت�شجع املتواجدين فيه على االن�ضمام
�إىل تنظيم داع�ش واملجاميع املت�شددة”.
ولف ��ت الن ��وري� ،إىل �أن “الع ��راق جن ��ح يف
ت�شكي ��ل جلن ��ة حكومي ��ة �أمني ��ة ملعرف ��ة الذين
يتواج ��دون يف املخي ��م ،ومتيي ��ز م ��ن لي� ��س
بحقه ملفات �أمنية وق�ضائية و�إرهابية ،وهذه
اللجان متار�س عملها ب�شكل دقيق”.
ون ��وه� ،إىل �أن “اجلهات املخت�صة �أعادت 453
عائل ��ة لغاية الوقت احل ��ايل �إىل خميم اجلدعة
يف املو�ص ��ل ،وبع ��د ت�أهي ��ل وتوجي ��ه م�ستمر
لأ�شهر ع ��ادت  24عائلة �إىل االنبار ،وقبلها 72
عائلة”.

و�ش� �دّد ،على �أن “اجله ��ود العراقية يف ت�أهيل
تل ��ك العائ�ل�ات ق ��د الق ��ت �إ�ش ��ادة م ��ن االحتاد
الأوروب ��ي ووزارة اخلارجي ��ة ال�سوي�سري ��ة،
حي ��ث ج ��اءت الت�أكي ��دات ب� ��أن الع ��راق حق ��ق
جناح ��ات كب�ي�رة يف معاجل ��ة مل ��ف الهج ��رة
والنزوح”.
ولف ��ت الن ��وري� ،إىل �أن “ع ��ودة العائ�ل�ات
و�إخ�ضاعه ��ا �إىل برنام ��ج ت�أهي ��ل وتوجي ��ه
جمتمع ��ي ت�ش�ت�رك في ��ه ال ��وزارات املخت�ص ��ة
والق ��وات الأمني ��ة واملنظم ��ات الدولي ��ة ميثل
نقطة حتول مهمة”.
و�أفاد النوري ،ب�أن “ال ��وزارة كانت تتوقع �أن
تواج ��ه �صعوبة كبرية يف التعام ��ل مع امللف،
لك ��ن تلك العائ�ل�ات ومبج ��رد �شعورها بالفرق
الوا�ضح بني �أو�ضاعها يف الهول وما هي عليه
يف الع ��راق حتى �أ�صبح ��ت املهمة �أ�سهل بكثري

خميم الهول قنبلة موقوتة قريبة من العراق

مم ��ا كن ��ا نخطط ل ��ه ،لأنه ��ا وج ��دت الرتحيب
وتق ��دمي اخلدمات بخ�ل�اف ما كان ��ت عليه يف
ال�سابق”.
ويوا�ص ��ل وكي ��ل وزارة الهج ��رة� ،أن “تل ��ك
العائ�ل�ات كانت تظن بان اجلهات الر�سمية يف
العراق �سوف تنتقم منها ،لكن بعد و�صولها مت
ا�ستقبالها من ع�شائرها التي جاءت �إىل املخيم
يف املو�صل ،والأمور �سارت ب�شكل �إيجابي”.
ور�أى� ،أن “بق ��اء الأطف ��ال يف خمي ��م اله ��ول
يعني حتويله ��م �إىل قنابل موقوت ��ة والق�ضاء
على هذا اخلط ��ر يكون با�ستقبالهم يف العراق
وت�أهيلهم بال�شكل ال�صحيح”.
وذك ��ر النوري� ،أن “ما ح�ص ��ل لدينا �أن ه�ؤالء
االطفال الذين يعودون يت�أقلمون ب�شكل �سريع
م ��ع الواق ��ع ولي�ست لديهم دواف ��ع عدوانية �أو
�إرهابية”.
و�أكد� ،أن “الواجب يفر�ض علينا معاجلة ملف
العراقي�ي�ن املتواجدي ��ن يف خميم اله ��ول ،لأن
�إبقاءهم هناك ميثل خطر ًا وا�ضح ًا”.
ونبه الن ��وري� ،إىل “تواجد نح ��و � 29إىل 30
�أل ��ف عراقي يف املخي ��م ب�ضمنهم  20الف طفل
وه ��ذا العدد ل ��ه ت�أثري كبري ،فاجلمي ��ع يعلم �أن
املو�ص ��ل ق ��د �سقطت بي ��د الإرهاب ع ��ن طريق
 400مقاتل فقط ونحن ال نريد تكرار التجارب
ال�سابقة”.
و�أو�ض ��ح� ،أن “�إط�ل�اق و�ص ��ف الداع�شية على
تل ��ك العائالت غري �صحيح ،فهم عائالت نازحة
ومنحه ��م �أو�ص ��اف �إرهابي ��ة ي�ؤث ��ر �سلبي ًا يف
نف�سيتهم”.
وم�ض ��ى الن ��وري� ،إىل �أن “بع� ��ض ال ��دول
االوروبي ��ة رف�ض ��ت ا�ستقب ��ال اطفاله ��ا الذين
يتواج ��دون يف املخي ��م بحجة ع ��دم امتالكهم
�أوراقا ثبوتية”.
وكان م�ست�شار االم ��ن القومي قا�سم االعرجي
قد اعترب يف وقت �سابق �أن خميم الهول ي�شكل
تهديد ًا كب�ي�ر ًا على العراق ،ودع ��ا البلدان �إىل
ا�ستالم رعاياها املتواجدين فيه.

وميل ��ك ال�صدر م ��ع حلفائ ��ه (ال�سي ��ادة ،واحلزب
الدميقراطي الكرد�ستاين) نحو  180مقعد ًا ،و30
مقعد ًا للم�ستقلني لن يحققوا اغلبية الثلثني.
وكان ��ت املحكم ��ة االحتادي ��ة ق ��د ف�س ��رت ال�شه ��ر
املا�ضي ،ن�صاب جل�سة اختيار “الرئي�س” بوجود
ثلثي عدد الربملان ( 220من �أ�صل  329مقعد ًا).

اعتقال  258متهم ًا بالمتاجرة والتعاطي في بغداد والمحافظات

الأمن الوطني يعلن تفكيك � 13شبكة متخ�ص�صة
بالمخدرات العام الحالي
 بغداد /المدى
ك�شف جهاز الأمن الوطني عن اعتقال  258متهم ًا بتعاطي
ومتاج ��رة املخدرات من ��ذ مطلع العام احل ��ايل ،الفت ًا �إىل
تفكي ��ك �أخط ��ر � 13شبك ��ة متخ�ص�صة به ��ذه اجلرائم يف
بغداد وبقية املحافظات ،مبين ًا �أن �أحكام ًا عديدة �صدرت
بحق مدانني و�صل البع�ض منها �إىل الإعدام.
وقال مدير الإع�ل�ام والعالقات يف اجلهاز �أر�شد احلاكم،
�إن «املخ ��درات تع� � ّد من امللفات التي ت�ش� � ّكل حتدي ًا كبري ًا
�أم ��ام الأجهزة الأمنية العراقي ��ة ،ال�سيما خالل ال�سنوات
الأخرية».
وتاب ��ع احلاك ��م ،يف ت�صريح ��ات تلفزيوني ��ة تابعته ��ا
(امل ��دى)� ،أن «جهاز الأمن الوطني مت ّكن من قطع �أ�شواط
طويلة وحتقيق نتائج �إيجابية».
ّ
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «مفارزنا يف بغ ��داد واملحافظات متكنت
م ��ن القاء القب� ��ض عل ��ى  258متهم ًا كان ��ت جرائمهم بني
تعاطي ومتاجرة باملخدرات ،منذ بداية العام احلايل».
و�أو�ض ��ح احلاك ��م� ،أن «الكمي ��ات الت ��ي �ضبط ��ت بحوزة
املتهم�ي�ن كانت نح ��و  43كيلو غرام ًا م ��ن املخدرات و24
�ألف حبة خمدرة».
وب�ي�ن� ،أن «العملي ��ات م�ستم ��رة بوت�ي�رة مت�صاع ��دة
لل�سيطرة على ملف املخدرات واعتقال املزيد من املتهمني
بهذه الق�ضايا».
وحت� �دّث احلاكم ،عن «عدم �إمكاني ��ة حتديد ن�سبة مئوية
للملق ��ى القب� ��ض عليهم مقارنة مبن هم خ ��ارج ال�سجون،
و�أن ن�س ��ب التعاط ��ي واملتاج ��رة متفاوت ��ة ب�ي�ن منطق ��ة
و�أخرى».
و�أورد� ،أن «جتار املخدرات ب�شكل عام ال يبقون يف مكان
واحد مدة طويل ��ة وهم يتنقلون ،وال�سبب هو ال�ضربات
الأخرية التي تعر�ضوا �إليها».
و�ش� �دّد احلاك ��م ،عل ��ى �أن «عملي ��ات االعتق ��ال جاءت يف
حمافظ ��ة الديوانية بـ  58عملي ��ة  33يف بغداد ،و 46يف
بابل».
ولف ��ت� ،إىل �أن «احكام ًا ق�ضائية ق ��د �صدرت بحق العديد
من املدان�ي�ن ،ما بني الإع ��دام وال�سجن امل�ؤب ��د وال�سجن

امل�ؤق ��ت مل ��دة � 15سنة ،وكان �آخرها �ص ��دور قرار ب�إعدام
اثنني من املتاجرين باملخدرات يف حمافظة بابل».
ور�أى احلاك ��م� ،أن «الإعالن عن االحكام الق�ضائية يعطي
م�صادقي ��ة لل�ش ��ارع يف كيفي ��ة التعامل مع ه ��ذا امللف من
جهة ،ودافع ًا للأجهزة الأمنية من جهة �أخرى باال�ستمرار
يف عملياته ��ا كم ��ا �أن ��ه ي�ش ��كل ردع� � ًا لبقي ��ة املتاجري ��ن
واملتعاطني».
ويوا�ص ��ل ،ان «�آلي ��ة احل�ص ��ول عل ��ى معلوم ��ات ب�ش� ��أن
املتهمني تنط ��وي على جنبة ا�ستخباري ��ة ال ميكن البوح
بها ،لكن هناك تعاونا من املواطنني بالدرجة الأوىل عرب
اخلط ��وط الر�سمية التي نتلقى عربه ��ا املعلومات ب�شكل
م�ستمر �إ�ضاف ��ة اىل التن�سيق مع بقي ��ة الأجهزة الأمنية،
ف�ض ًال ع ��ن اعرتاف ��ات املتهمني الذي ��ن يتم الق ��اء القب�ض
عليهم».
وانته ��ى احلاك ��م� ،إىل �أن «الأ�شه ��ر الثالث ��ة املا�ضي ��ة
�شه ��دت تفكي ��ك �أخط ��ر � 13شبك ��ة للمخ ��درات يف بغداد
واملحافظات».
م ��ن جانب ��ه ذك ��ر اخلب�ي�ر الأمن ��ي عدن ��ان الكن ��اين� ،أن
«املتابع ��ة للخط البي ��اين بالن�سبة للمتاج ��رة باملخدرات
�أو تعاطيه ��ا يظهر لنا ت�صاعد ًا كبري ًا جد ًا خالل ال�سنوات
الع�شر املا�ضية يف بغداد وبقية املحافظات».
وتابع الكن ��اين� ،أن «االنت�شار الوا�ضح للمخدرات يكون
يف املحافظ ��ات اجلنوبي ��ة بخ�ل�اف املحافظ ��ات الأخرى
التي نرى �أن ن�سبتها �أقل من غريها».
ولفت� ،إىل �أن «الو�ض ��ع ب�شكل عام بحاجة �إىل املزيد من
تفعي ��ل اجلهد اال�ستخباري والأمن ��ي لل�سيطرة على هذه
اجلرائم والقب�ض على املتهمني بها».
وانته ��ى الكن ��اين� ،إىل �أن «هن ��اك م ��ن يدف ��ع باجت ��اه �أن
يبق ��ى املواطن العراقي يعي�ش حتت وط�أة هذه ال�سموم،
وبالت ��ايل الي ��وم نحت ��اج �إىل تفعي ��ل اجلان ��ب التثقيفي
بخطورتها».
وكان ��ت وزارة ال�صح ��ة ق ��د �أف ��ادت ب ��ان ع ��دد املدمن�ي�ن
امل�سجل�ي�ن حالي� �اً ب�ش ��كل ر�سم ��ي يتج ��اوز ال� �ـ 21ال ��ف
�شخ� ��ص ،م�ش�ي�رة �إىل �أن  4000منه ��م فق ��ط راج ��ع
امل�ؤ�س�سات ال�صحية العام املا�ضي.
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ا�ستمرار اغالق �شركة نفط ذي قار ..واملحتجون ي�شكون جتاهل مطالبهم
 ذي قار  /ح�سين العامل
دخل اغالق �شركة نفط ذي قار من قبل
الخريجين المطالبين بالتعيين �شهره
الثان ��ي و�سط اجواء تن ��ذر بالت�صعيد
عل ��ى خلفي ��ة م ��ا ي�صف ��ه الخريج ��ون
بالتجاه ��ل الحكوم ��ي لمطالبه ��م التي
�أعلنوها منذ انط�ل�اق اعت�صامهم امام
ال�شرك ��ة منذ �أكث ��ر من ثماني ��ة ا�شهر،
فيم ��ا ت�شي ��ر م�ص ��ادر ف ��ي ال�شركة الى
ا�ستخ ��دام مواقع بديل ��ة لإدارة عملها
تفادي ًا لآثار االغالق على عمل الحقول
النفطية.
وكان نح ��و �ألف خريج ق ��د �أعلنوا منذ
منت�ص ��ف الع ��ام المن�ص ��رم االعت�صام
ام ��ام �شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار ليُقدِ م ��وا
فيم ��ا بع ��د وف ��ي الع�شرين م ��ن �شباط
المن�ص ��رم عل ��ى اغ�ل�اق ال�شركة وعدد
م ��ن المن�ش� ��آت النفطي ��ة للمطالب ��ة
بالتعيي ��ن �ضم ��ن دوائ ��ر وم�ؤ�س�سات
وزارة النفط في المحافظة.
وق ��ال م�صدر م�س�ؤول ف ��ي �شركة نفط
ذي ق ��ار �إل ��ى (الم ��دى)� ،إن "ال�شرك ��ة
م ��ا زال ��ت مغلقة م ��ن قب ��ل الخريجين
المطالبين بالتعيين".
و�أ�ض ��اف الم�ص ��در ال ��ذي طل ��ب ع ��دم
الإف�ص ��اح ع ��ن ا�سم ��ه� ،إن "االغ�ل�اق
دخ ��ل �شه ��ره الثان ��ي وان المنت�سبين
اخ ��ذوا يزاول ��ون اعمالهم ف ��ي مواقع
بديل ��ة تفادي ��ا لتداعي ��ات االغالق على
عم ��ل الحق ��ول النفطي ��ة العامل ��ة ف ��ي
المحافظة".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "ادارة ال�شرك ��ة
ووزارة النف ��ط �سب ��ق وان قامت ��ا
بتعيين عدة وجب ��ات من المعت�صمين
وال�سيم ��ا ف ��ي حقل ��ي نف ��ط النا�صرية
والغراف" ،م�ؤكدا "عدم توفر درجات
وظيفية ال�ستيع ��اب المزيد في الوقت
الحا�ضر".
وت�ض ��م محافظ ��ة ذي ق ��ار العدي ��د من

الحق ��ول النفطي ��ة �أبرزه ��ا حقل نفط
النا�صري ��ة وهو الأكب ��ر في المحافظة
ي�أت ��ي بع ��ده من حي ��ث الأهمي ��ة حقل
نف ��ط الغ ��راف وحق ��ل اب ��و عم ��ود
(الرافدي ��ن) وحقل �صبه ،كما �أن هناك
رقع ��ة ا�ستك�شافي ��ة تحم ��ل الرق ��م 10
وه ��ذه الرقع ��ة م�شترك ��ة بي ��ن ذي قار
والمثن ��ى وقد �أُحيلت ف ��ي وقت �سابق
الى ائتالف نفطي لال�ستك�شاف مكون
م ��ن �شركت ��ي ل ��وك �أوي ��ل وجابك� ��س
اليابانية.
وم ��ن جانبه ��م ي ��رى الخريج ��ون ان
اغالق �شرك ��ة نفط ذي قار جاء ب�سبب
تجاه ��ل مطالبه ��م عل ��ى م ��دى ثمانية
�أ�شهر من االعت�صام امام ال�شركة.
وقال م�س� ��ؤول اعالم اعت�ص ��ام �شركة

نف ��ط ذي ق ��ار ع�ل�اء محم ��د الحديدي
�إل ��ى (المدى) ان "اعت�صام الخريجين
ام ��ام �شرك ��ة نفط ذي قار دخ ��ل �شهره
الثامن فيما دخل اغالق ال�شركة �شهره
الثاني".
وتاب ��ع الحدي ��دي� ،أن "الخريجي ��ن
الذي ��ن هم م ��ن مختل ��ف التخ�ص�صات
العلمي ��ة واالدارية والفني ��ة ا�ضطروا
الى غلق ابواب ال�شركة بعدما لم�سوه
من تجاهل لمطالبهم الم�شروعة".
ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "االعت�ص ��ام متوا�صل
على م ��دى � 24ساعة اذ ج ��رى تق�سيم
المعت�صمين الذي ��ن يقدر عددهم ب�ألف
معت�ص ��م ال ��ى ثالث وجب ��ات �صباحية
ونهاري ��ة وليلي ��ة لغر� ��ض ديموم ��ة
االعت�صام امام بوابة ال�شركة".

ونوه� ،إل ��ى "�ضرورة ت�ضمين موازنة
 2022درج ��ات وظيفي ��ة للخريجي ��ن
�سواء ف ��ي �شركة النف ��ط او اية دائرة
حكومية".
وا�ش ��ار الحدي ��دي ال ��ى ان "اغل ��ب
الخريجي ��ن المعت�صمي ��ن م�ض ��ى على
تخرجهم اكثر من � 7سنوات وعدد �آخر
منه ��م  10وه ��م من خريج ��ي المعاهد
التقنية وخريج ��ي االدارة واالقت�صاد
واالعالم كما هناك خريجين ب�شهادات
جامعية عليا".
و�أع ��رب ع ��ن �أ�سف ��ه ،ك ��ون "الجه ��ات
المعني ��ة ل ��م تلت � ِ�ق بالمعت�صمي ��ن ولم
تتفاو� ��ض معه ��م حت ��ى االن ولهذا هم
يوا�صلون االعت�صام واغالق ال�شركة
بالط ��رق ال�سلمي ��ة ولحي ��ن تحقي ��ق
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�إىل � /شركات املقاولة واملقاولني العراقيني
�إعالن املناق�صة العامة املحلية املرقمة ( )2022/2اخلا�صة
ب�إعادة تغليف واجهات بناية فرع الب�صرة والأعمال امللحقة بها

يدع��و البن��ك املرك��زي العراقي ش��ركات املقاول��ة واملقاولني
العراقيني م��ن ذوي اخلب��رة واالختصاص واملؤهلني لالش��تراك
مبناقص��ة إعادة تغلي��ف واجهات بناية ف��رع البصرة واألعمال
امللحق��ة بها وحس��ب املواصف��ات الفنية ال��واردة في جدول
الكميات والشروط القانونية املعدة من قبل هذا البنك وبإمكان
الشركات واملقاولني املتخصصني إرسال مخوليهم الرسميني
مبوج��ب كتاب تخويل الى مقر البنك املركزي العراقي  /الكائن
في بغداد  -ش��ارع الرش��يد – بناية رقم ( )2الطابق ( )3الدائرة
القانونية  /قسم العقود لغرض احلصول على وثائق املناقصة
لق��اء مبلغ قدره ( )100.000دينار (مئة ألف دينار) غير قابل للرد
وسيكون موعد غلق املناقصة قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم
األربعاء املصادف .2022/4/20
الدائرة القانونية  /ق�سم العقود
Contracts@cbi.iq

مطالبهم".
وغالب ��ا م ��ا يلج� ��أ المتظاه ��رون
المطالبون بالتعيينات في ذي قار الى
االعت�ص ��ام امام الدوائر والم�ؤ�س�سات
الحكومي ��ة ويُقدم ��ون ف ��ي بع� ��ض
االحي ��ان على اغ�ل�اق عدد م ��ن الطرق
والج�س ��ور والم�ؤ�س�س ��ات الحيوي ��ة
كال�ش ��ركات النفطي ��ة واالنتاجي ��ة
والدوائ ��ر �صاحب ��ة الق ��رار وذل ��ك
لل�ضغ ��ط والتعجيل بتنفي ��ذ مطالبهم،
اذ �شه ��د العام المن�ص ��رم ومطلع العام
الحالي عدة فعالي ��ات ت�صعيدية اغلق
خالله ��ا مبنى دي ��وان محافظة ذي قار
و�شرك ��ة نفط ذي ق ��ار وحقلي الغراف
والنا�صري ��ة لع ��دة م ��رات ،ر�ضخ ��ت
بعده ��ا ادارة المحافظة والم�ؤ�س�سات

المذك ��ورة لتنفي ��ذ الكثير م ��ن مطالب
المعت�صمي ��ن وه ��و م ��ا حف ��ز مجاميع
اخرى من الخريجي ��ن والعاطلين عن
العمل على تكرار فعاليات زمالئهم في
هذا المجال.
وي�أت ��ي تجدد الت�صعيد ف ��ي الفعاليات
المطلبي ��ة �ضم ��ن فعاليات ت ��كاد تكون
�شبه يومية تنظمها روابط الخريجين
والعاطلي ��ن ع ��ن العم ��ل ونا�شط ��ون
ف ��ي الحرك ��ة االحتجاجي ��ة للمطالب ��ة
بالتعيين ��ات وتح�سي ��ن وت�أمي ��ن
الخدمات اال�سا�سية.
وم ��ن جانبه ��ا اعلن ��ت ادارة محافظ ��ة
ذي ق ��ار ع ��ن التو�ص ��ل ال ��ى تفاهمات
م ��ع ممثل ��ي المعت�صمين م ��ن �شريحة
الك�سب ��ة وج ��اء ف ��ي بي ��ان �ص ��در ع ��ن
دي ��وان المحافظ ��ة عقب لق ��اء محافظ
ذي ق ��ار م ��ع ع ��دد م ��ن المعت�صمي ��ن
وتابعت ��ه (المدى) ان "محافظ ذي قار
التق ��ى المعت�صمي ��ن م ��ن الك�سبة وتم
التو�صل معهم �إلى ف� ��ض االعت�صام"،
ونق ��ل البي ��ان ع ��ن المحاف ��ظ قوله ان
"التظاهرات تعد م�صدر قوة للحكومة
المحلي ��ة ف ��ي المطالب ��ة بحق ��وق ذي
ق ��ار القانوني ��ة ،و�ضم ��ن الموازن ��ات
العام ��ة القادمة" ،م�شيرا الى ان "ملف
الوظائ ��ف الحكومية ه ��ي �صالحيات
مركزي ��ة بحت ��ة ،وان االدارة المحلية
ت�سعى لتوفير الوظائف �ضمن القطاع
الخا�ص".
وا�ش ��ار المحافظ �إلى "نجحنا بتفعيل
ملف المدينة ال�صناعية وتحقق الحلم
عل ��ى ار� ��ض الواق ��ع ،عن طري ��ق بدء
التعاق ��د م ��ع ال�صناعيي ��ن م ��ن اهال ��ي
المحافظ ��ة" ،كا�شف ��ا ع ��ن خطة اخرى
"لإن�ش ��اء مدينة �سياحية جديدة قرب
مدين ��ة اور االثرية ت ��م تحديد موقعها
واع ��داد ت�صاميمها ،واحال ��ة م�شروع
البن ��ى التحتي ��ة الخا�صة به ��ا للتنفيذ
على ح�ساب �صندوق االعمار".

البيئة :الطيب والدملج
حمميات طبيعية
 بغداد /المدى
�أعل ��ن وزي ��ر البيئة جا�س ��م الفالح ��ي� ،أم�س الثالث ��اء ،عن تحويل
منطقتين في مي�سان ووا�سط �إلى محميات طبيعية.
وق ��ال الفالحي في م�ؤتم ��ر �صحفي عقده في مقر ال ��وزارة تابعته
(الم ��دى)� ،أن "ال ��وزارة تعل ��ن بالتزام ��ن م ��ع احتف ��االت ال�شعب
العراق ��ي ب�أعي ��اد ن ��وروز والربي ��ع نعل ��ن �أن منطقت ��ي الطيب في
محافظ ��ة مي�سان والدلمج ف ��ي محافظة وا�س ��ط محميات طبيعية
بيئية".
و�أ�ض ��اف� ،أن "هذا االع�ل�ان يعزز جهود العراق ف ��ي الحفاظ على
النظ ��ام االيكولوج ��ي والتن ��وع االحيائي وفق التزام ��ات العراق
في اتفاقية التن ��وع االحيائي وتحقيق اهداف التنمية الم�ستدامة
ودعم الحلول الم�ستندة على الطبيعة وتحقيق االقت�صاد االخ�ضر
الم�ستدام".
و�أ�شار الفالحي� ،إلى �أن "الوزارة عملت منذ �سنوات بالتعاون مع
برنام ��ج االمم المتحدة للبيئة وبدعم من مرفق البيئة العالمي في
تنفيذ م�شروع اعداد �شبكة المحميات الطبيعية في العراق".
وون ��وه� ،إلى �أن "ذلك بالتن�سيق م ��ع ال�شركاء الوطنيين في بغداد
والحكومات المحلي ��ة وبم�شاركة االتحاد الدولي ل�صون الطبيعة
لتهيئ ��ة الم�ستلزمات والمتطلب ��ات كافة لبناء الق ��درات ومراجعة
الت�شريعات ذات العالقة".
و�أو�ض ��ح الفالح ��ي� ،أن "تل ��ك الجه ��ود ت�أتي ا�ستجاب ��ة لمتطلبات
تنفيذ اتفاقية النظم الطبيعية والتزام العراق وعقد االمم المتحدة
ال�ستعادة النظم الطبيعية لعام ."2030 /2022
ولفت� ،إل ��ى �أن "القطاع البيئي �أحد القطاع ��ات المهمة التي يمكن
ان تق ��وم ب ��دور مهم في التعافي من كل االزم ��ات وبناء مجتمعات
مرن ��ة ومقاوم ��ة من خ�ل�ال التركيز للو�ص ��ول الى بيئ ��ة م�ستدامة
تعتم ��د عل ��ى ال�صح ��ة البيئي ��ة وتعزي ��ز االنتق ��ال ال ��ى االقت�ص ��اد
االخ�ضر الم�ستدام".
و�ش ��دد الفالحي ،عل ��ى �أن "تعاف ��ي القطاع البيئ ��ي �سيزيل الكثير
م ��ن الع ��بء ال�صح ��ي العالم ��ي م ��ن خ�ل�ال تح�سي ��ن دع ��م النظ ��م
الإيكولوجي ��ة وتح�سي ��ن نوعية الم ��اء واله ��واء واالدارة البيئية
ال�سليم ��ة لل�ص ��رف ال�صح ��ي واعتب ��ار االم ��ن البيئ ��ي متالزما مع
ال�ستراتيجي ��ات والخط ��ط العالمية البيئية الت ��ي تزيد من تدابير
اال�ستجابة والتعافي للمجتمعات االكثر ه�شا�شة".
وم�ضى الفالحي� ،إلى �أن "القطاع البيئي اكثر القطاعات المت�أثرة
بالأزم ��ات ال�سيا�سي ��ة وال�صحي ��ة واالجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة
و�ضرورة دع ��م تدابير اال�ستجابة للتعافي م ��ن اثار االزمات كافة
عب ��ر دعم ال�سيا�س ��ات والبرام ��ج البيئية والتحول ال ��ى االقت�صاد
االخ�ضر الم�ستدام ودعم خدمات النظم البيئية".
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الأولمبي يواجه فيتنام في �أولى مباريات دبي الدولية

كلمة صدق

املالك الفني ِّ
يحذر من االرتداد ال�سريع  ..والإعالم متفا ِئل
ب�سرتاتيجية االحتاد
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
يخو� ��ض منتخبن ��ا الأوملب ��ي لك ��رة
الق ��دم �أوىل مبارياته اليوم الأربعاء
�أمام نظريه الفيتنامي �ض ��من بطولة
دب ��ي الدولي ��ة الودي ��ة للمنتخب ��ات
الأوملبي ��ة يف ملع ��ب ن ��ادي �ش ��باب
الأهلي ،عند ال�س ��اعة ال�سابعة م�ساء
بتوقيت بغداد.
وي�سعى منتخبنا الأوملبي لال�ستفادة
الفني ��ة والبدن ّي ��ة واملعنوي ��ة م ��ن
م�ش ��اركته الدولي ��ة يف بطول ��ة دب ��ي
التي ي ّ
ُنظمها االحتاد الإماراتي لكرة
الق ��دم بالتعاون مع �ش ��ركة IAST
 SPORTSللف�ت�رة م ��ن � 23إىل
� 29آذار احل ��ايل خالل ف�ت�رة (الفيفا
دي) مب�شاركة ع�شرة منتخبات قوية
ه ��ي الياب ��ان وال�س ��عودية وفيتن ��ام
وقطر وال�ص�ي�ن وتايالن ��د وكرواتيا
و�أوزبك�س ��تان �إ�ض ��افة اىل الإمارات
(امل�ضيّف) والعراق ،لإعداد الالعبني
ب�ص ��ورة مثالية لال�س ��تحقاق القا ّري
املقب ��ل ،وال ��ذي يبحث ��ون في ��ه ع ��ن
�ان في ��ه برفقة املدي ��ر الفني
�إجناز ث � ٍ
الت�شيكي مريو�سالف �سوكوب.
و�س ��بق ملنتخبنا الأوملبي لكرة القدم
من�ص ��ة التتويج للن�س ��خة
�أن �أعتل ��ى ّ
الأوىل م ��ن نهائي ��ات ك�أ� ��س �آ�س ��يا
حت ��ت 23عام ًا يف �س ��لطنة عُمان عام
 ،2013عق ��ب هزميته منتخب كوريا
اجلنوبي ��ة يف املب ��اراة النهائية (-1
 )0بقيادة املد ّرب حكيم �شاكر (الأحد
 26كانون الثاين .)2014
و�س� �مّى امل�ل�اك التدريب ��ي  24العب� � ًا
للمهمّة الدولي ��ة يف دبي ،وهم :وليد
عطي ��ة وح�س ��ن �أحمد وح�س�ي�ن علي
ج ��ويل حلرا�س ��ة املرم ��ى ،وكاردو
�ص ��ديق ومارتن حداد وعبا�س بديع
وزي ��د حت�س�ي�ن وحمم ��د الباقر كرمي
و�أحم ��د نعي ��م وميثم وعد وح�س�ي�ن
عم ��ار وحمم ��د دالور وعم ��ار غال ��ب
خل ��ط الدف ��اع ،ومريخا�س دو�س ��كي
و�أحمد �س ��رتيب ومنتظر حممد جرب
والك�س ��ندر اوراه ��ا وه�ي�ران �أحم ��د
وم�ؤم ��ل عبدالر�ض ��ا ج�ب�ر و�ص ��ادق
زام ��ل ومنتظ ��ر عبدالأم�ي�ر خل ��ط
الو�س ��ط و�س ��امل �أحمد ور�ضا فا�ضل
ووكاع رم�ضان خلط الهجوم.

فيديوهات فيتنامية
وقال �س ��عد حاف ��ظ ،املد ّرب امل�س ��اعد
للمنتخ ��ب الأوملب ��ي لكرة الق ��دم� ،أن
منتخب فيتنام من الفرق القوية جد ًا
يف البطول ��ة ،وال ميك ��ن اال�س ��تهانة
به بعد التط ��وّ ر ال�ش ��امل لكرة بالده
واملناف�سات التي يُبديها يف �أكرث من
فئة عمرية.
و�أ�ض ��اف ":ع َر ْ�ض ��نا عل ��ى العبين ��ا
مقاط ��ع فيدي ��و لآخر مب ��اراة لفيتنام
الأوملبي �أم ��ام نظريه التايالندي مع
حتديد �أبرز عنا�صر القوّ ة وال�ضعف
يف �ص ��فوفه ،فه ��و ميت ��از بالإرت ��داد
واالنتقال ال�س ��ريع من جهة لآخرى،
ولهذا تر ّكزت الوحدة التدريبية على
كيفي ��ة �إيقاف الفري ��ق الفيتنامي من
خ�ل�ال ال�ض ��غط يف امل�س ��احات التي

ي�ستخدمها لبناء الهجمات".
و�أك ��د حاف ��ظ �أن "معنوي ��ات العب ��ي
الأوملب ��ي عالي ��ة ج ��د ًا ،وج ��اءوا اىل
دب ��ي لتحقيق انعطافة يف امل�س ��توى
الفني والنتائج مع املد ّرب الت�ش ��يكي

مريو�سالف �س ��وكوب واملالك الفني
امل�ساعد ،ت� ّأهب ًا لتمثيل م�ش ِّرف للكرة
العراقي ��ة يف بطولة ك�أ�س �آ�س ��يا يف
ط�شقند بعد ثالثة �أ�شهر".
ولف ��ت اىل �أن "وج ��ود الالعب�ي�ن

 محمد حمدي

جلمهورنا الريا�ضي موقف!
غلي ��ان كبري ي�ش ��هده ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي على خلفي ��ة قرار
االحتاد الدويل لكرة القدم ،وم�ساندة من االحتاد الآ�سيوي
بنقل مباراة العراق والإمارات �ضمن الدور احلا�سم امل�ؤهّ ل
�إىل موندي ��ال قطر  ،2022اىل ملعب حمايد مت اختياره يف
اململكة العربية ال�س ��عودية رغم ًا ع ّنا ،وجاء يف وقت �أقل ما
يقال عنه �أنه بالغ الق�س ��اوة واال�ستهانة مب�شاعر اجلماهري
والريا�ض ��ة العراقية ب�ص ��ورة عا ّمة ومل يكن له �أي م�س � ّ�وغ
معقول!
وبق ��در م ��ا كان الق ��رار جائر ًا من االحت ��اد ال ��دويل� ،إال �أنه
�أو�ص ��لنا اىل نقط ��ة مهم ��ة جد ًا هو ع ��دم �إمكاني ��ة مترير ما
ح�صل مرور الكرام �أ�س ��وة بع�شرات التجارب املماثلة التي
�أبعدتن ��ا عن مالعبن ��ا وجماهرينا الريا�ض ��ية لعقود طويلة
و�ص ��ار من امل�س ��تحيل العودة اىل نقطة ال�ص ��فر وال�شروع
بعمليات �إقناع االحتادين الدويل والآ�سيوي ب�أحقية ُمدننا
ت�ضييف املباريات الدولية على �أر�ضنا جمدّد ًا.
وحج ��ج جدي ��دة جاهزة
يف كل م� � ّرة يت ��م ت�س ��ويق �أع ��ذار ُ
بالت�أكيد ،واحلقيقة الرا�سخة �أن االحتاد الدويل لكرة القدم
قد �أ�س ��توعب اليوم �أن الأعذار التي كان يح ّركه البع�ض بها
قد ا�س� � ُتهلكت متام ًا ومنها الو�ض ��ع الأمني يف العراق الذي
هو �أف�ض ��ل بكثري من بل ��دان عديدة ،وال ُبن ��ى التحتية التي
تغيرّ ت ب�صورة تامة مع وجود � ّأحد ع�شر ملعب ًا مبوا�صفات
عاملي ��ة ممتازة يف بغداد واملُ ��دن الأخرى ،الأمر الآخر الذي
الب ��د من احلديث عنه ه ��و �أن مباراة منتخبن ��ا الوطني مع
الإمارات يوم غد اخلمي�س يف ملعب امللك فهد يف ال�سعودية
ينبغ ��ي �أن ت�س ��بقها حال ��ة م ��ن ال�ص ��مت ال�ش ��بيه بال�ص ��مت
الإنتخابي من �أجل عدم الت�أثري على الفريق نف�س ��ي ًا وتهيئة
اجلماهري ب�أن ما ح�صل م�ؤامرة ناجحة لالطاحة باملنتخب،
والعك�س هو ال�ص ��حيح ،فك�سب املباراة �س ُي�سقط �أي نظرية
ويعود بنا لت�أكيد قرار رفع احلظر يف اال�ستحقاقات املقبلة
التي لن يكون لها �أي �س ��بب بعد الذي قي ��ل اليوم ونلنا فيه
م�ساندة دولية وا�سعة مع حق العراق الطبيعي.
�أم ��ا احل�س ��ابات الأخ ��رى الت ��ي تتع ّل ��ق ب�ض ��عف منظوم ��ة
العالق ��ات العامة ووجود اال�ش ��خا�ص امل�ؤثرين يف االحتاد
فلها موعد �آخر بالت�أكيد �سيحني �آج ًال �أم عاج ًال ،وقد يج ّرنا
املوقف اىل بطولة خليجي � 25أي�ض� � ًا �إذ ال ميكن �أن نتح ّمل
ذات املقلب للم ّرة اخلام�سة على التوايل ،و�سريكن االحتاد
العراقي لكرة القدم لنب�ض ال�شارع العراقي و�صوت الإعالم
الهائل الذي وقف له باملر�ص ��اد و�أحرجه بزاوية �ض ّيقة جد ًا
� ّ
أ�شك �أن لديه فر�صة �أخرى للنفاذ منها ،و�أن نظرية الزوبعة
يف فنجان والتهويل الذي ي�صاحب كل �إخفاق �إداري �سوف
ل ��ن يكتب له النجاح هذه امل ّرة رغم ًا ع ��ن �أنف �أ ّية جهة تقف
بال�ضد من مطالب جمهورنا الريا�ضي الذي ُجرح يف �صميم
كرامته!
احت ��اد ك ��رة القدم اجله ��ة الر�س ��مية الأوىل املمثلة ملنظومة
كرة القدم العراقية الب ّد لها من التخ ّلي عن موقف ال�ض ��عف
والول ��وج اىل حت ّمل م�س� ��ؤولياته يف التعب�ي�ر عن ردّة فعل
مما خ�سرناه ونخ�سره
قوية لن تكون اخل�س ��ارة معها ب�أقل ّ
يومي ًا وندفع ثمنه من اع�صابنا.
احلقيق ��ة �أن احت ��اد كرة الق ��دم يحاول �أن يعك� ��س حالة من
الدبلوما�س ��ية ب�ش � ّ�ق الأنف�س اىل ال�ش ��ارع على �أن الأمور ال
تتح ّمل �أية مقاطعة �أو موقف م�ض ��اد حل�س ��ابات ربمّ ا ت�صل
اىل ال�سيا�س ��ة وتدخ ��ل جه ��ات حكومي ��ة ر�س ��مية ال تري ��د
التو ّرط ب�أية مواقف غري حم�سوبة!
�أن ��ه اخلط� ��أ بعينه ،ولنا �أن نت�ص � ّ�ور لو �أن �أي ��ة دولة �أخرى
تع ّر�ض ��ت و�أكتوت بالذي يح�ص ��ل معنا ترى ما الذي �سوف
يح�ص ��ل؟ ه ��ل �س ��يعودون اىل التهليل والتطبيل بعد �ش ��هر
وي ّدع ��ون االنت�ص ��ار �إن عاد االحتاد الدويل جمدّد ًا و�س ��مح
ب�إقام ��ة املباريات الدولية على �أر�ض ��نا؟ لن يك ��ون لذلك �أية
قيم ��ة على �أر� ��ض الواقع ،و�إن جلمهورنا الريا�ض ��ي الويف
موقف الب ّد �أن ُيحرتم.

�أ�ضواء الإعالم
وبرغ ��م ت�س ��ليط الإع�ل�ام الريا�ض ��ي
الأ�ض ��واء عل ��ى �أزم ��ة نق ��ل مب ��اراة
منتخبن ��ا الوطن ��ي م ��ع نظ�ي�ره
الإمارات ��ي �ض ��من ال ��دور احلا�س ��م
امل� ّؤه ��ل اىل موندي ��ال قط ��ر 2022
خارج �أر�ض ��ه� ،إال �أنه يواكب م�سرية
املنتخ ��ب الأوملبي �أم�ل ً�ا بنجاحه يف
الو�ص ��ول �إىل الت�ش ��كيل الأمثل قبيل
نهائيات القا ّرة حزيران املقبل.
يق ��ول ال�ص ��حفي الريا�ض ��ي عدن ��ان
اجلب ��وري� ،أن تواج ��د الأوملب ��ي يف
حمف ��ل دويل ي�ض� � ّم �أه ��م املنتخب ��ات
الأوروبي ��ة والآ�س ��يوية والعربي ��ة
ه ��و مك�س ��ب حقيق ��ي لكرتن ��ا يف
ظ� � ّل ال�س�ت�راتيجية ال�س ��ليمة الت ��ي
ّ
خطها احت ��اد كرة الق ��دم لرعاية هذا
املنتخب .و�أ�ض ��اف "تابعتُ املنتخب
منذ توليّ الت�ش ��يكي �سوكوب رئا�سة
مالكه الفني يف حزيران عام ،2021
وجتريب ��ه �أك�ث�ر من �س ��تني العب ًا يف
مع�سكرات داخلية وخارجية ،خا�ض
خالله ��ا مباري ��ات و ّدي ��ة ك�ش ��فت ل ��ه
موا�ض ��ع اخلل ��ل ،وعال ��ج العديد من
الثغرات مب�س ��اعدة املد ّرب�ي�ن عبا�س
عبيد و�س ��عد حاف ��ظ اللذي ��ن ميثالن
اجليل املثابر يف ا ُ
حلقبة احلالية".
وتوقع اجلبوري �أن مي�ضي املنتخب
الأوملبي بثب ��ات اىل الأدوار املتقدّمة
املحرتف�ي�ن �ض ��من قائم ��ة لي ��وث كونه ي�ض ُّم �أف�ض ��ل الالعبني املح ّليني
الرافدي ��ن يع ّزز ق ��درات املنتخب يف املختارين بعناية م ��ن �أندية الدوري
ّ
تخط ��ي احلاج ��ز الفيتنام ��ي ،وم ��ن املمت ��از ،وكذلك الالعب�ي�ن املحرتفني
بعده ن�ض ��ع خطة تتنا�س ��ب م ��ع قوّ ة يف دوري ��ات �أوروبي ��ة �س ��يكون
املنتخب ال�س ��عودي الذي �سنواجهه له ��م ال�ش� ��أن الأك�ب�ر يف حتقي ��ق
ال�س ��بت املقب ��ل ،ث ��م نلع ��ب مب ��اراة النجاحات".
ثالثة لتحديد املراكز� ،أم ًال مبوا�صلة وه ��ذه �أوّ ل م� � ّرة تق ��ام فيه ��ا بطول ��ة
التق� �دّم يف املناف�س ��ة التي جاءت يف ك�أ�س �آ�س ��يا حت ��ت  23عام� � ًا مبنطقة
توقي ��ت مه ��م ج ��د ًا قب ��ل الدخول يف و�س ��ط �آ�س ��يا حيث �ض� �يّفت �س ��لطنة
املعرتك الآ�سيوي ال�شر�س".
ُعم ��ان الن�س ��خة الأوىل ع ��ام 2013
وكان ��ت قرعة ك�أ� ��س �آ�س ��يا حتت  23وفاز به ��ا العراق ،ثم الثانية يف قطر
عام� � ًا ق ��د �أوقع ��ت منتخبن ��ا الأوملبي عام  2016وت ��وّ ج الفري ��ق الياباين
يف املجموع ��ة الثاني ��ة �إىل جان ��ب بط�ل ً�ا له ��اّ ،
ونظمت ال�ص�ي�ن البطولة
منتخب ��ات ا�س�ت�راليا والأردن الثالث ��ة ع ��ام  2018ورف ��ع منتخ ��ب
والكوي ��ت ،و�س ��تقام النهائي ��ات يف �أوزبك�ستان ك�أ�س ��ها ،و�أخري ًا �شهدت
�أوزبك�س ��تان للف�ت�رة م ��ن � 1إىل  19تايالند �إقام ��ة الن�س ��خة الرابعة عام
حزيران املقبل مب�ش ��اركة �س ��تة ع�شر  2020وفاز منتخب كوريا اجلنوبية
منتخب ًا.
بلقبها.

بر�ش��لونة يح�س��م �ص��فقته م��ع الإيف��واري كي�س��ي
 متابعة  /املدى
ي�س ��تمر احلدي ��ث ب�ش� ��أن م�س ��تقبل
ال�ص ��فقات ال�ص ��يفية لرب�ش ��لونة
الإ�س ��باين ،ال ��ذي ي�س ��عى للع ��ودة
م ��ن جدي ��د ال�س ��تعادة مكانت ��ه
املحل ّي ��ة والأوروب ّي ��ة ،بع ��د الأزمة
االقت�ص ��اديّة الت ��ي دخله ��ا الن ��ادي
ب�سبب جائحة كورونا.
وي�س ��عى بر�شلونة لتعوي�ض رحيل
الفرن�سي ،عثمان دميبيلي املحتمل،
بع ��د �أن ف�ش ��لت الإدارة يف جتدي ��د
عق ��د الالع ��ب ،ال ��ذي ينته ��ي يف

حزيران املقبل.
وح�س ��ب �ص ��حيفة "�س ��بورت"
الإ�س ��بانية ،ح�سم بر�ش ��لونة �صفقة
ان�ض ��مام الإيفواري فرانك كي�س ��ي،
جنم ميالن الإيط ��ايل ،الذي ينتهي
عقده يف حزيران من العام .2022
وبح�س ��ب امل�ص ��ادر� ،أج ��رى جن ��م
متو�س ��ط مي ��دان مي�ل�ان الإيطايل،
الفحو�ص ��ات الطبي ��ة يف املدين ��ة
ال�سوي�س ��رية لوغان ��و ،خالل الأيام
املا�ضية.
وم ��ن املتوقع �أن ين�ض ��م الإيفواري
مل ��دة �أربعة موا�س ��م مع بر�ش ��لونة،

و�سيح�ص ��ل على مبل ��غ  6.5مليون
ي ��ورو �س ��نوي ًا ،بينم ��ا لن يح�ص ��ل
الالعب على �أي بنود ماليّة �إ�ضافية
مع النادي الكتالوين.
وان�ض ��م كي�س ��ي �إىل مي�ل�ان ع ��ام
 ،2017قادم� � ًا م ��ن ن ��ادي �أتاالنت ��ا
الإيطايل ،و�أثبت نف�س ��ه عام 2019
حتت قي ��ادة الإيطايل بيويل مدرب
الفري ��ق احل ��ايل .و�ش ��ارك الالعب
يف  214مباراة ،م�س ��جّ ًال  36هدف ًا،
ويف ال ��دوري الإيطايل بني �أتاالنتا
ومي�ل�ان� ،س ��جّ ل الالع ��ب  40هدف ًا
خالل  196مباراة.

بيروت ُّ
تعد العبي ال�صاالت لت�صفيات �آ�سيا
 بغداد  /املدى
توجهت بعثة املنتخب الوطني لكرة ال�صاالت �أم�س
الثالثاء �إىل العا�صمة اللبنانية ب�يروت للدخول يف
مع�سكر تدريبي ميتد لأ�سبوع تتخ ّلله مباراتني وديّتني
م��ع املنتخب اللبناين يف �إط ��ار رحلته التح�ضريية
للم�شاركة يف الت�صفيات امل� ّؤهلة لبطولة ك�أ�س �آ�سيا
ني�سان املقبل.
وتغ ّلب املنتخب الوطني لكرة ال�صاالت على نظريه
الأفغان�ستاين بثالثة �أهداف مقابل هدف واحد �سجلها
علي �شهاب و�سامل في�صل وطارق زياد يف املباراة التي
�ضيّفتها قاعة قيا نوري يف العا�صمة الإيرانية طهران
يف ختام املع�سكر التدريبي ال��ذي �أمت ّد �ستة �أي��ام يف
جممع �آزادي الأوملبي.
ون�ق��ل املكتب الإع�لام��ي الحت��اد ك��رة ال�ق��دم ت�صريح ًا
للمدير الإداري للمنتخب الوطني لكرة ال�صاالت ،علي
عي�سى قال فيهّ � :إن جميع الأمور اللوج�ستيّة والإداريّة
ّ
مت��ت تهيئتها ُقبيل موعد ال�سفر �إىل ب�ي�روت ،حيث
�سي ّتخذ املنتخب الوطني من فندق ال�ساحة �سكن ًا له،
ويجري تدريباته يف قاعة ال�صداقة ببريوت ،وهي
القاعة نف�سها التي �ست�ضيّف املباريات الوديّة ح�سب
الدعوة املُقدمة من االحتاد اللبناين لكرة القدم ،ون�أمل
�أن تكون املباراتني �أمام لبنان بوّ ابة لتحقيق الفائدة
الفنيّة التي يريدها املالك الفني ملنتخبنا الوطني.
وب��دوره �أك��د م��درب املنتخب الوطني لكرة ال�صاالت،
حممد ن��اظ��م ال�شريعة �:إن املع�سكر التدريبي ال��ذي

�أختتم يف العا�صمة الإيرانية طهران ح ّقق �أهدافه التي
ر�سمها املالك الفني من خالل التدريبات البدنية والفنيّة
التي خ�ضع لها الالعبون طوال فرتة �ستة �أيام� ،إ�ضافة
�إىل امل�ب��ارات�ين اللتني خا�ضهما املنتخب م��ع طهران
و�أفغان�ستان وال�ت��ي �أ�شركنا فيهما جميع الالعبني،
و�سنعمل على معاجلة ال�سلبيّات التي ر�صدناها يف
املباراتني وتعزيز الإيجابيات.
العا�صمة
وب�ّي�نّ �إن "الفريق ي�ست�أنف التدريبات يف
ِ
اللبنانية بريوت بواقع وحدتني تدريبيتني �صباحية
وم�سائية للو�صول اىل اجلاهزيّة التامة.
و�أو� �ض��ح �إن "ال�سرتاتيجيّة ال�ت��ي اتبعناها تدفعنا
للم�ضي قدم ًا نحو حتقيق ظهور م�ش ّرف يف الت�صفيات
الآ��س�ي��وي��ة ،و�إن ه�ن��اك ح��ال��ة م��ن االرت �ي��اح وال�ه��دوء
ت�سود �أجواء املنتخب الوطني بفعل تكثيف الوحدات
التدريبيّة وتعزيز اجل��وان��ب التكتيكيّة واخلططية
لدى الالعبني ،و�إن �شاء الله يكون التوفيق والنجاح
حليفنا يف الت�صفيات الآ�سيويّة املُ� ّؤهلة للنهائيات التي
ت�ضيّفها الكويت.
وي�ستهل ال�ع��راق م�شواره يف الت�صفيات مبواجهة
منتخب الإم��ارات يوم  5ني�سان املقبل ،ثم يلتقي يف
املباراة الثانية منتخب البحرين يوم  7منه.
ويت� ّأهل املنتخبان الأول والثاين من كل جمموعة يف
منطقة غ��رب �آ�سيا ،يف حني تقام م�ب��اراة امللحق بني
املنتخبني احلا�صلني على املركز الثالث يف املجموعتني
من �أجل حتديد الفريق احلا�صل على البطاقة اخلام�سة
يف النهائيات.

و�أرتفع ر�صيد بر�شلونة بانت�صاره
الأخ�ي�ر عل ��ى ري ��ال مدري ��د �إىل
 54نقط ��ة يف الرتتي ��ب الثال ��ث
�ض ��من الئحة ال ��دوري الإ�س ��باين،
بالت�س ��اوي م ��ع �أتلتيك ��و مدري ��د
الراب ��ع ،وبف ��ارق  12نقط ��ة ع ��ن
املت�ص� �دّر ري ��ال مدري ��د ،وتبق ��ى له
مباراة م�ؤجّ لة.
ويف املقاب ��ل ،جتمّد عدد نقاط ريال
مدريد عند  66يف �ص ��دارة الدوري
الإ�س ��باين ،بف ��ارق  9نق ��اط حالي� � ًا
ع ��ن �إ�ش ��بيلية الو�ص ��يف واملالحق
املبا�شر.

مرة يتم ت�سويق �أعذار
في كل ّ
وحجج جديدة جاهزة بالت�أكيد،
ُ
والحقيقة الرا�سخة �أن االتحاد
الدولي لكرة القدم قد �أ�ستوعب
يحركه
اليوم �أن الأعذار التي كان
ّ
البع�ض بها قد ا�س ُتهلكت تمام ًا ومنها
الو�ضع الأمني في العراق الذي هو
�أف�ضل بكثير من بلدان عديدة

الكبادي يقترب من المربّع الذهبي لبطولة دكا
 بغداد  /املدى
ب ��ات منتخبنا ال��وط �ن��ي ل�ل�ك�ب��ادي
ق ��اب ق��و� �س�ين �أو �أدن� ��ى م��ن ب�ل��وغ
امل ��رب ��ع ال��ذه �ب��ي ب��رف �ق��ة امل�ن�ت�خ��ب
الكيني مت�صدّر املجموعة الأوىل
ل�ل�ب�ط��ول��ة ال��دول �ي��ة ال �ت��ي ت�ضيّفها
العا�صمة البنغالدي�شية دك��ا منذ
الأرب �ع��اء ال���س��اد���س ع�شر م��ن �آذار
احل ��ايل وت�خ�ت�ت��م ب�ع��د غ��د اجلمعة
اخلام�س والع�شرين منه .وت�شارك
يف ال �ب �ط��ول��ة ث �م��ان �ي��ة م�ن�ت�خ�ب��ات
ه ��ي ال � �ع� ��راق وك �ي �ن �ي��ا وال �ن �ي �ب��ال
و�أندوني�سيا تلعب �ضمن املجموعة
الأوىل ،وبنغالدي�ش و�سريالنكا
و�إنكلرتا وماليزيا تتناف�س �ضمن
امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة ،واملُ��رجّ ��ح �أن
ت �خ �ط��ف ب �ط��اق �ت �ي �ه��ا ب �ن �غ�لادي ����ش
و�سريالنكا ح�سب النتائج لرتافقا
م�ن�ت�خ�ب�ن��ا ال��وط��ن��ي وك �ي �ن �ي��ا اىل
امل��ر ّب��ع .وق ��ال ك��رمي ع�ب��د و�سمي،
رئي�س جلنة الكبادي رئي�س الوفد
للبطولة الدولية عرب ات�صال هاتفي
م��ع "املدى" م��ن العا�صمة دك��ا �:إن
املنتخب الوطني ح ّقق م�ستويات
فنية رائعة يف املباراتني ال�سابقتني

�أم��ام كينيا ونيبال برغم خ�سارته
م��ن الأول ( )53-29نقطة وف��وزه
على الثاين ( )32-33نقطة ،وكانت
كينيا قد فازت على �أندوني�سيا (-62
 )18نقطة والتي واجهها منتخبنا
ال��وط �ن��ي �أم ����س ال �ث�لاث��اء م �ت �� ّأخ��ر ًا
ح �� �س��ب ف � ��ارق ال �ت��وق �ي��ت ه �ن��ا يف
العا�صمة الذي ي�سبق بغداد بثالث
�ساعات.
وتابع "فيما ح ّقق منتخب �سريالنكا

فوز ًا كا�سح ًا على �إنكلرتا ()١٩-٤٤
ن�ق�ط��ة ،وه ��زم منتخب بنغالدي�ش
مناف�سه امل��ال �ي��زي بنتيجة كبرية
�أي �� �ض � ًا ( )٢١-٥٦ن�ق�ط��ة ،وت���ص�دّر
امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة ب �ع��د م��واج�ه��ة
م �ث�يرة م��ع ��س��ري�لان�ك��ا ()٣٨-٤٠
ول �ل �ع �ل��م ب� ��ذل م �� �س ��ؤول��و االحت� ��اد
البنغالدي�شي جهود ًا كبرية من �أجل
�إظ �ه��ار ق��درات��ه التنظيميّة اجل� ّي��دة
للبطولة ،وتك ّفل ب�ضيافة الوفود

ب� ��دء ًا م��ن م �غ��ادرت �ه��م ب�ل��دان�ه��م اىل
و�صولهم وا�سكانهم واطعامهم ومن
ثم مغادرتهم ب�أختتام املناف�سة بعد
غد اجلمعة".
و�أ�� �ش ��ار اىل �أن "اجلانب الفني
ال �ع��ايل م � ّث��ل واح � ��د ًا م��ن ع�لام��ات
جن��اح البطولة ،ولقي ا�ستح�سان
االحتادين الدويل والآ�سيوي للعبة
اللذين �أب��دي��ا اعجابهما مبجريات
امل�����س��اب��ق��ة� � ،س �ي �م��ا �أن االحت � ��اد

ال�ب�ن�غ�لادي���ش��ي دع ��ا ن�خ�ب��ة ال �ع��امل
خا�صة
ب��ال�ك�ب��ادي للم�شاركة فيها
ّ
املنتخب الكيني الذي يلعب خم�سة
م��ن العبيه يف دوري املحرتفني".
وك�شف و�سمي "�أن اللجنة املنظمة
اختارت الالعب علي �ساري للعب يف
(برو كبادي) يف الهند ،وكذلك اختار
رئي�س جلنة احلكام الهندي (راو)
ثالثة العبني عراقيني لالن�ضمام �إىل
�أكادميية الكبادي يف بلده ،ومن ثم
يرحّ لون اىل دوري املحرتفني ،ومت
اختيار م�ب��اراة ال�ع��راق ونيبال من
�أف�ضل املباريات حتى نهاية لقاءات
ي��وم الإثنني" .وت�ضم قائمة وفد
امل�ن�ت�خ��ب ال��وط �ن��ي ل�ل�ك�ب��ادي ك��رمي
عبد و�سمي (رئي�س ًا) وحيدر خ�ضري
ع �ب��ا���س (�إداري ال �ف��ري��ق) وع�ل�اء
ح�سني ارزيج (مد ّرب ًا) وثالثة ع�شر
العب ًا ُهم "علي �ساري �صرب وعادل
كامل مرجون و�شالل عبا�س را�ضي
وح�سني حممد هادي وحممد �صادق
كاتب عبد وعلي �أك�بر �أجم��د حممد
وع �ب��دال �ل��ه ح���س�ين ارزي � ��ج و�سعد
�سلمان جا�سم وع�ل��ي ع�م��اد خماط
وحم�م��د ك��اظ��م ع�ب��ود وح���س��ن فايز
بلبول وعلي حممد ثجيل".

آراء وأفكار
قناطر

الحدائق جنة االحالم ..جحيم
المواطن

 طالب عبد العزيز
من تلفزيون الكويت ،ويف ثمانيات القرن املا�ضي ،كنا ن�شاهد يف الب�صرة ،برناجم ًا
بعن ��وان (احلدائق جنة االحالم) وهو برنامج م�ص ��ور ع ��ن احلدائق التاريخية يف
العامل ،مثلما هو رحلة �ش ��يقة ،تنقلنا الكامريا فيه ��ا اىل اجلنان والغابات واملتحف
والكالريه ��ات ،التي �ص ��نعها االن�س ��ان ،وظلت خالدة يف الزمن ،فا�ص ��بحت مق�ص ��د
ال�سياح ،وقبل َة ِّ
متطلع للجمال ،حيث ال يجد امل�شاه ُد ما يعيبه هناك.
كل
ٍ
تذكرتُ الربنامج ذاك و�أنا �أم ُّر بال�س ��يارة بالقرب من الف�س ��حة اخل�ضراء ال�صغرية
يف تقاطع �س ��احة الطريان بالب�ص ��رة ،حيث جتتمع بع�ض اال�س ��ر الب�ص ��رية ،عقيب
م�س ��اء كل ي ��وم ،لتم�ض ��ية �س ��ويعات مقتطعة بني �ش ��جريات الأكا�س ��يا وازهار عني
القط واملخملي واخلتمة على الع�ش ��ب االخ�ضر ،ال�ش ��غال االطفال بعيد ًا عن تعلقهم
بالهواتف الذكية ولعب االلكرتون ..تذكرتُ ذلك يوم ا�ضطرت بلدية الب�صرة وحتت
تهدي ��د فري ��ق ديني م�س ��لح اىل هدم ن�ص ��ب ال�س ��ندباد الب�ص ��ري ،وحتطيم �س ��يقان
حوريات ��ه اجلميالت ،اللواتي خرجن من البحر تو ًا ،وا�س ��تبدالها بقطعة من مقربة
حديثة� ،صممها الفنات لتحاكي �إحدى غ�ضبات ال�شباب العراقي� ،ضد النظام �آنذاك.
مل يع ��د الق ��ادة امل�س ��لحون يعتنون باملكان ،فقد ان�ش ��غلوا مبا هو �أه ��م و�أنفع ،ومل
تبدِّل البلدية ا�س ��م ال�ساحة ،فقد ظلت �س ��احة للطريان مرة ،ولدائرة التقاعد �أخرى،
كذلك النا�س مل يجدوا يف املتغري املكاين ما ين ِّكد عليهم �س ��ويعاتهم ،حيث ان�ش ��غلت
الن�س ��وة بتعقب خطى االطفال على الع�ش ��ب ،و�أمعن االطفا ُل يف تعقب الفرا�ش ��ات،
�أوما توهموه يف ا�ضوية املركبات من الع�صافري والفواخت ،لكنَّ فريق ًا م�سلح ًا �آخر
وجد يف التقاطع هذا ف�سحة ال�ستعرا�ض م�آثره ،يف ا�ستثمار وا�ضح لوجود ه�ؤالء،
وجلعل م�ستعملي املركبات يلوون ب�أعناقهم ناحية ال�صور احلديثة تلك ،االمر الذي
جعل من احلديقة ال�صغرية مكانا لتناف�س امل�سلحني ،وتعليق املزيد من ال�صور ،مع
�أن بع�ضهم مل ي�سقط يف �آخر معركة له.
يف بيته ال�ض ��يق ،ومنذ ال�ص ��باح اىل امل�س ��اء يع ��اين املواطن العراق ��ي من مكربات
�صوت باعة اخل�ضار والفاكهة ،ومن اال�صوات الن�شار يف �سيارات م�شرتي احلديد
والنحا� ��س اخلردة (العتاك ��ة) ومن ارجتاج الأر�ض حتت عج�ل�ات مركبات احلمل،
ومن ارتفاع الأ�س ��عار اجلنوين ،ويعاين من كل �شيء حوله ،يف دوامة ال تطاق من
امل�ش ��اكل يف البيت واملدر�س ��ة والدائرة وال�س ��وق النظام االجتماعي –القبلي ومن
حمط ��ات الوعظ الديني التي تله ��ث خلفه وتتوعده بالن ��ار واجلحيم وعذاب القرب
ومن جملة منغ�صات �أخر ال جمال لذكرها جعلت من حياته �سببا لغ�ضبه ال�سريع ،و
ا�ضطراره ال�ستخدام ال�سالح يف اي مواجهة له مع نف�سه �أو مع الآخرين.
حتر� ��ص حكوم ��ات الع ��امل على توف�ي�ر �أعلى ق ��در ممكن م ��ن الطم�أنينة وال�س�ل�ام
ملواطنيه ��ا ،وتتفنن يف ر�س ��م خرائط مدنه ��ا ،وابتكار �أماكن التن ��زه والرتفيه ،على
وف ��ق الطرق احلديثة واجلميلة ،وحتاول مبا �أوتيت م ��ن العقل والنباهة �إىل خلق
االج ��واء املنا�س ��بة لنبذ العن ��ف وكراهي ��ة الآخر وابعاد �ش ��بح احلروب وال�ش ��حن
ال�سيا�س ��ي والديني والطائفي عرب منظور مديني يجع ��ل من احلياة ممكنة ،لكننا،
ويف ح�ضرة حكوماتنا بتنا على متا�س حر ومبا�شر مع �أقبح �صور املوت والبغ�ضاء
والكراهي ��ة .احلدائق العام ��ة والتقاطعات واملتحف واملالعب الريا�ض ��ية واملوالت
وكل املرافق العامة وجدت لإ�سعاد املواطن ،وجلعل حياته �أقل قبحا وكدر ًا ولي�ست
�أمكنة ال�ستعرا�ض البطوالت وامل�آثر وب ّز الآخر املختلف.
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معركة الدينار العراقي!
2-1
الت�سعري
هناك معركة وا�ضحة �ضد الإقت�صاد العراقي �سواء
كان ��ت هذه املعركة مق�ص ��ودة وحمطط لها من قبل
قوى ودول خارجية و�أدواتها الداخلية ت�س ��تهدف
�إ�ض ��عاف الع ��راق ب�ش ��كل ع ��ام و�إ�ض ��عاف بنيت ��ه
الإقت�ص ��ادية �أو هي ناجت ال�سيا�س ��ات الإقت�صادية
املغلوطة �أو اجلاهلة من غري تعمد مق�صود �أو هي
ناجت (الف�س ��اد) امل�ست�ش ��ري داخل الدولة العراقية
ومل يتمكن �أحد من الت�صدي له فالإقت�صاد العراقي
يف تراجع م�ستمر ينذر (بكارثة �إقت�صادية مدمرة)
كما و�ص ��فها وزير املالي ��ة احلايل (علي عبد الأمري
ع�ل�اوي) فالزراع ��ة العراقي ��ة يف حال ��ة تراج ��ع
لأ�س ��باب كثرية وهي ال توازي م ��ا كانت عليه قبل
الثمانينات من القرن املا�ض ��ي وال�صناعة يف حالة
تراجع �أي�ض� � ًا وال�س ��ياحة لي�س ��ت باحلال املطلوب
ول ��كل هذا الرتاجع �أ�س ��بابه املختلف ��ة وعلى را�س
تل ��ك الأ�س ��باب ه ��و ف�س ��اد �أجه ��زة الدولة �ض ��عف
م�ؤ�س�س ��اتها و�إنت�ش ��ار ال�س�ل�اح بعيد ًا عن �سيطرة
الدولة وتدخله عرب امللي�ش ��يات وعرب الع�ص ��ابات
وقوى م�سلحة �أخرى يف كل مفا�صل الدولة ومنها
�إبت ��زاز �أو تهدي ��د الإ�س ��تثمار املحل ��ي والأجنب ��ي
وع ��دم توف ��ر بيئ ��ة �آمن ��ة و�ص ��احلة للإ�س ��تثمار ؛
وطبع� � ًا هن ��اك عوامل عدي ��دة �أخرى �س ��اهمت يف
تقوي� ��ض الإقت�ص ��اد العراق ��ي لك ��ن تبق ��ى معرك ��ة
�س ��عر الدين ��ار العراق ��ي مقارنة بالعمل ��ة الأجنبية
هي م�ؤ�ش ��ر ًا علمي ًا وا�ض ��ح ًا على منو �أو الت�ضخم
الإقت�ص ��اد العراقي �أو تراجعه وم�س ��توى الن�شاط
التجاري والإقت�صادي ب�شكل عام .
فم ��ا هي حقيقة ه ��ذه املعركة و�أبعادها ال�سيا�س ��ية
والإقت�ص ��ادية وم ��ا ه ��و الأ�ص ��لح للعراق ت�س ��عري
الدوالر �أو تعوميه ؟ وملاذا �إنح�ص ��رت احللول يف
(ت�س ��عري الدول ��ة للدين ��ار العراقي مقاب ��ل الدوالر
الأمريكي) وغيبت احللول الأخرى ؟
كان لإنخفا�ض �أ�س ��عار البرتول �أواخر عام 2020
وب�ص ��فة ك ��ون الإقت�ص ��اد العراقي �إقت�ص ��اد ريعي
(يف الوقت احلا�ض ��ر) وتراجع �إي ��رادات اخلزينة
م ��ن ما دف ��ع البنك املرك ��زي العراق ��ي �أن يقرر رفع
�س ��عر بي ��ع ال ��دوالر للبن ��وك و�ش ��ركات ال�ص ��رافة
�إىل  1460دين ��ارا “1480دين ��ار”  ،م ��ن 1182
دين ��ارا لل ��دوالر الواح ��د ،بهدف تعوي� ��ض تراجع
الإي ��رادات النفطي ��ة الناج ��م ع ��ن تده ��ور �أ�س ��عار
النفط حيث �ش ��هد عام  2019ت�أرجح �س ��وق النفط
وكانت الأ�س ��عار مت�أرجحة بني  54دوالر للربميل
الواح ��د �إىل  65دوالر بينما كان �س ��عره يف بداية
ع ��ام  2020بح ��دود  54دوالر بينم ��ا تراوح ��ت
�أ�س ��عار النفط لع ��ام 2022ب�ي�ن  28اىل  72دوالر
للربمي ��ل حتى �إرتفع حالي ًا �إىل  97دوالر ًا للربميل
الواحد .و�ش ��كل ه ��ذا الإنخفا�ض يف �س ��عر النفط
العراق ��ي عج ��ز ًا يف ميزاني ��ة الدول ��ة العراقي ��ة
( 19.79ملي ��ار دوالر) ولق ��د �أقر الربمل ��ان العراق
ميزانية  2021بحجم  90مليار دوالر اي (بن�سبة
عج ��ز  %22تقريب ًا ) ف ��كان تخفي�ض قيم ��ة الدينار
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العراقي بنف�س الن�س ��بة تقريب� � ًا ( )%23وبذلك مت
�س ��د اجلزء االكرب م ��ن العجز يف ميزانية 2021م
ورغم �أن احلكومة قد وعدت انها �س ��تقوم ب�ش ��كل
ف ��وري بدع ��م القطاع ��ات املت�ض ��ررة وال�ش ��رائح
الفقرية عرب �إجراءات تت�ض ��من زيادة خم�ص�صات
الرعاي ��ة االجتماعية يف املوازن ��ة العامة من �أجل
تعوي�ض االرتفاع املحتمل يف �أ�سعار بع�ض ال�سلع
امل�س ��توردة �إال �أنه ��ا مل تفي بهذا الوع ��د .مع العلم
ب�أن “رواتب املوظفني وخم�ص�صاتهم يف املوازنة
بلغ ��ت بح ��دود  50ترلي ��ون دين ��ار”[ .وكان البنك
املركزي العراقي قد �ص ��رح ب�أن ال�س ��بب الرئي�سي
وراء تخفي� ��ض قيم ��ة الدين ��ار ه ��و �س ��د فج ��وة
الت�ض ��خم يف ميزاني ��ة  2021بع ��د انهيار �أ�س ��عار
النف ��ط العاملي ��ة ،وه ��و م�ص ��در رئي�س ��ي للم ��وارد
املالي ��ة العراقي ��ة” . ]%90ويوف ��ر ق ��رار خف� ��ض
العمل ��ة املحلي ��ة نحو  10تريليون ��ات دينار (6.9
مليارات دوالر) م�س ��تهدفا بذلك �ش ��ريحة املوظفني
الذي ��ن ت�أثروا كث�ي�را بالقرار و�أفقده ��م نحو %30
من الدخل ب�س ��بب ارتفاع �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية
والتي ت�ستورد من اخلارج ،منها الأغذية بالدرجة
الأ�سا�س تليها الأدوية.
�أن تخفي� ��ض قيمة الدين ��ار نهاية عام 2019م �أدى
�إىل ارتف ��اع م�س ��توى الت�ض ��خم ب�س ��بب انعكا� ��س
فروقات �أ�س ��عار ال�ص ��رف وتكاليف الواردات على
امل�س ��تهلك النهائ ��ي حي ��ث ارتف ��ع معدل الت�ض ��خم
ال�سنوي يف دي�سمرب/كانون الأول  ،2020بن�سبة
 %3.2على �أ�س ��ا�س �س ��نوي ،مت�أثرا بتغيري �س ��عر
�ص ��رف الدوالر .فهل كان هذا التخفي�ض يف �س ��عر
الدين ��ار هو احلل الأوحد ملعاجلة الأزمة وتقلي�ص
العج ��ز؟ مع البيان �أن م ��ن �أهم مهام البنك املركزي
هو ا�س ��تقرار �ص ��رف الدينار العراق ��ي الذي ميثل
ا�س ��تقرار القيمة اخلارجية للنقد الوطني ،ومن ثم
ا�ستقرار م�ستوى املعي�شة ،وبلوغ �أهدافه يف بناء
اال�ستقرار كمناخ للنمو االقت�صادي ،نعم �أن ال�سعر
اجلديد للدينار العراقي مينح املنتج املحلي فر�صة

ملناف�س ��ة املنتجات امل�س ��توردة ويقل�ص من تهريب
العمل ��ة عن طريق (م ��زاد العملة) .وم ��ع هذا تبقى
�أ�ض ��رار �إنخفا�ض العملة املحلية بالن�س ��بة للعراق
�أكرث م ��ن �إيجابياتها امل�ؤقتة ملعاجلة �أزمات م�ؤقتة
والعج ��ز يف امليزاني ��ة ال�س ��نوية م�س� ��ألة متغ�ي�رة
وم�ؤقت ��ة ال ميك ��ن البن ��اء عليه ��ا و بال�ش ��ك �إن من
�أه ��داف امليزاني ��ة هي ت�ل�ايف العج ��ز يف ميزانية
الدول ��ة �أو تقلي�ص ��ه �إىل �أدن ��ى حد ممك ��ن فالعجز
لي� ��س م�س� ��ألة حتمية ؛ كم ��ا ان من مه ��ام امليزانية
�ضبط الإنفاق احلكومي وزيادة املوارد وهذا بحد
ذاته لو فعل لتقل�ص العجز �إىل م�س ��توىً كبري جد ًا
وم ��ن الطبيع ��ي ل ��وزارة املالية وهي ت�ض ��ع ارقام
امليزاني ��ة ال�س ��نوية �أن تراج ��ع تل ��ك الأرق ��ام على
�ض ��وء توقعاته ��ا لإي ��رادات الدول ��ة وت�أخ ��ذ بنظر
االعتبار تقلي�ص العج ��ز �إىل �أدنى حد ممكن �أن مل
يكن بالأم ��كان تاليف العجز متام� � ًا ولي�س رواتب
املوظف�ي�ن (�أن احلكومة تنفق �س ��نويا �أكرث من 50
ترلي ��ون دينار كروات ��ب للموظف�ي�ن واملتقاعدين)
ه ��ي اخلط ��وة الوحي ��دة الت ��ي متك ��ن الدول ��ة من
تقلي�ص العج ��ز (�أرجوا مراجعة مق ��ال هل العجز
يف امليزاني ��ة العمومي ��ة حتمي ��ة اقت�ص ��ادية؟!
العددي ��ن  4437يف  2019/5/25والع ��دد 4440
يف .(2019/5/28
وم ��ن املمك ��ن مراجعة كثري م ��ن �أبواب ال�ص ��رف
اخلا�ص ��ة وكذل ��ك امل�س ��توردات بالعمل ��ة الأجنبية
من كمالي ��ات وغريها لتقلي�ص حجم امل�ص ��روفات
بل وم ��ع الإق ��رار بالت�ض ��خم الكبري احلا�ص ��ل يف
ميزاني ��ة الروات ��ب فبالإم ��كان تقلي� ��ص ميزاني ��ة
الروات ��ب بعدة ط ��رق ولي� ��س الإكتف ��اء بتخفي�ض
قيمه ��ا بال ��دوالر االمريك ��ي فق ��ط فب�أم ��كان الدولة
(تقلي� ��ص الرواتب) ذاتها بن�س ��بة ت�ص ��اعدية تبدء
م ��ن ال�ص ��فر لتنته ��ي ب  %40م ��ن قيم ��ة روات ��ب
وخم�ص�صات الدرجات العليا واخلا�صة ولو لفرتة
حمدودة (ح�س ��ب م�س ��توى الراتب واملخ�ص�صات
املمنوحة) بل هناك �ض ��رورة �إقت�صادية وقانونية

حتمي ��ة لتقلي� ��ص روات ��ب وخم�ص�ص ��ات الن ��واب
�أو حت ��ى الغائه ��ا والإ�ستعا�ض ��ة عنه ��ا بروات ��ب
رمزي ��ة وفت ��ح مكات ��ب الربمل ��ان لل�ش ��عب العراقي
وحتويلها �إىل اخلدمة الوطنية بال مقابل؛ �أو على
الأقل و�ض ��ع (�س ��لم روات ��ب موحد) ل ��كل العاملني
يف الدول ��ة العراقي ��ة .وميك ��ن �إ�س ��تثماراملوارد
الب�ش ��رية احلكومية والق�ضاء على البطالة املقنعة
�أو تقلي�ص ��ها؛ �إ�ض ��افة �إىل تقلي�ص �إنفاقات الدولة
الت�ش ��غيلية ب�ص ��ورة عامة و�س ��نجد �إن من املمكن
تقلي� ��ص العج ��ز �إىل م�س ��تو ًا كبري بل ل ��و كان من
�أهداف امليزانية الق�ضاء على العجز لوجدت طرق
كثرية لزيادة املوارد وت�ش ��جيع الإ�س ��تثمار داخل
الدول ��ة وخارجها وزيادة الإعتم ��اد على (التمويل
الذلتي) كل هذا ميكنه �أن يعالج العجز يف ميزانية
الدول ��ة ث ��م �أن هناك م�ش ��كلة كب�ي�رة كان البد على
وزارة املالي ��ة �أخذها بعني الإعتبار يف حالة زيادة
املوارد واحلاجة �إىل رفع قيمة الدينار العراقي �أو
العودة �إىل ال�س ��عر القدمي فهل نحدث هزة جديدة
يف ال�س ��وق العراق ��ي ولعل التخفي�ض �س ��تكون له
نتائج عك�سية �أكرب من الزيادة .
ولآن وقد زادت �أ�س ��عار البرتول بن�س ��بة تزيد عن
 %30يف �أ�ض ��عف الأح ��وال و و�ص ��لت اىل اك�ث�ر
م ��ن 97دوالر للربمي ��ل الواح ��د فه ��ل نرج ��ع �إىل
الت�سعرية القدمية؟
قطع ًا ال لأ�سباب عديدة منها �أن �أي قرار لرفع قيمة
الدينار �أمام الدوالر قد يحقق بع�ض الفائدة ،لكنه
لن ي�ؤدي بال�ضرورة لعودة م�ستويات الت�ضخم ملا
كان ��ت علي ��ه يف ال�س ��ابق”.وكما �أدى خف�ض قيمة
العمل ��ة املحلية بنح ��و  23ـ  25يف املئة �إىل لركود
اقت�صادي نتج عنه ارتفاع كبري يف الأ�سعار املواد
الغذائية وغريها و�أن معدل الت�ض ��خم احلايل بلغ
�أك�ث�ر من  10باملئة ب�ش ��كل عام ،ولكن على �ص ��عيد
بع�ض ال�س ��لع الأ�سا�س ��ية و�ص ��ل لنحو  100باملئة
كالزيت والرز والطحني وغريه كما �أن �إعادة �سعر
ال�ص ��رف القدمي لن ي�ؤدي لعودة الأ�سعار ال�سابقة
لأ�سباب منها خوف التجار من القرارات املتذبذبة
للحكومة وعدم �إ�س ��تقرار ال�س ��وق العراقية وكون
ت�س ��عري الدوالر م�ت�روك لق ��رارات احلكومة دون
الرج ��وع �إىل ال�س ��وق املحلية  .وق ��د ي�ؤدي خف�ض
ال�سعر �إىل ركود اقت�صادي جديد لل�سوق.
عليه يق�ت�رح (اخلرباء) �أنه يف ح ��ال متت العودة
لأ�س ��عار ال�ص ��رف القدمية ،فيج ��ب �أن يجري ذلك
ب�ش ��كل تدريج ��ي لك ��ن ذل ��ك �س ��يزيد م ��ن ت�أرج ��ح
الأ�س ��عار ويزي ��د من عدم الإ�س ��تقرار وع ��دم الثقة
ب�أ�س ��عار الدولة  .ومن ال�صعوبة مبكان عزل �سعر
ال�ص ��رف عن الن ��اجت املحلي الإجم ��ايل ،لذا يجب
�أن ال يتم اللجوء لقرار تغيري �س ��عر ال�ص ��رف كلما
هبط ��ت �أ�س ��عار النف ��ط ! حيث �أن �إ�س ��تقرار �س ��عر
ال�ص ��رف ي�ؤدي �إىل اال�س ��تقرار االقت�صادي وهذا
ه ��و م ��ا يهدف البن ��ك املرك ��زي (�إىل احلف ��اظ على
اال�س ��تقرار النقدي و�ضمان قابلية حتويل الدينار
وامل�ساهمة يف حتقيق اال�ستقرار امل�صريف واملايل
وامل�س ��اهمة يف ت�ش ��جيع النمو االقت�صادي املطرد
وفق ال�سيا�سات االقت�صادية) وهو ما ي�صبوا �إليه
كل الن�شاط الإقت�ص ��ادي الر�سمي وغري الر�سمي .
فما احلل �إذن ؟! .

نافـذة من موسـكو

م�ؤ�شرات ال�سالم وانتهاء العملية الع�سكرية في �أوكرانيا
 د .فالح احلمــراين
كل احل ��روب تنته ��ي �آج�ل�ا �أم عاج�ل�ا
باتفاقيات �س�ل�ام .وتدلل امل�ؤ�ش ��رات على
اق�ت�راب الن ��زاع امل�س ��لح يف �أوكرانيا من
نهايته ،وظهور م�ش ��اعر التفا�ؤل بتو�ص ��ل
مو�س ��كو وكيي ��ف اىل قوا�س ��م م�ش�ت�ركة
للت�س ��وية يف املباحث ��ات الت ��ي ت ��دور بني
وفديهم ��ا .ويق ��ف وراء ذل ��ك �إن الق ��وات
امل�سلحة الرو�سية حتقق بنجاح الأهداف
الت ��ي املر�س ��ومة له ��ا ،فيما �أدرك ��ت كييف
�إن الغ ��رب �أحبط رهانته ��ا عليه والتدخل
ع�س ��كريا �أو على الأقل غل ��ق �أجواء البالد
للحماية م ��ن القوة اجلوية ال�ص ��اروخية
الرو�س ��ية املتفوق ��ة ،ولي�س لي ��ه النية يف
�إث ��ارة نزاع �س ��اخن مع رو�س ��يا م ��ن �أجل
�أوكراني ��ا .ووفق ��ا للعدي ��د م ��ن امل�ص ��ادر
ف ��ان هن ��اك اتفاق ب�ش� ��أن تخل ��ي �أوكرانيا
االن�ض ��مام للنات ��و او حتال ��ف ع�س ��كري
�آخر ،وعدم ا�ست�ض ��افة اية قواعد �أجنبية،
وو�ض ��ع اط ��ر لقدراتها الع�س ��كرية عالوة
على ح�ص ��ولها على �ضمانات �أكيدة لأمنها
الوطني .و�س ��تناق�ش على ما يبدو م�سالة
االعرتاف ب�شرعية ان�ضمام القرم لرو�سيا
وا�س ��تقالل اجلمهوريت�ي�ن دونت�س ��ك
ولوغان�سك ،ب�صورة منف�صلة.
وق ��ال رئي� ��س الوف ��د الرو�س ��ي ،امل�س ��اعد
الرئا�سي فالدميري ميدين�سكي� ،إن ممثلي
كيي ��ف يف املحادث ��ات اقرتح ��وا �أن تتمتع
اوكراني ��ا ب�ص ��فة الدول ��ة املحاي ��دة عل ��ى

غرار النموذج ال�س ��ويدي �أو النم�س ��اوي.
منوه ��ا ب�أن اجلانب الرو�س ��ي يتحدث عن
دولة منزوعة ال�سالح لها جي�شها وقواتها
البحري ��ة ،وفق ��ا مليدين�س ��كي ،تت ��م حالي ��ا
مناق�ش ��ة هذه الق�ضايا على م�ستوى قيادة
وزارت ��ي الدف ��اع يف رو�س ��يا و�أوكرانيا.
و�أ�ض ��اف �أن �أوكراني ��ا تتمت ��ع ب�ص ��فة
احلي ��اد من ��ذ منذ ان�س ��حابها م ��ن االحتاد
ال�س ��وفيتي يف ع ��ام  ،1991وبالت ��ايل،
ح�س ��ب قول ��ه“ ،ال ت ��زال �أوكراني ��ا تتمتع
بو�ض ��ع حماي ��د” .وتتمح ��ور الق�ض ��ايا
الرئي�س ��ية يف املحادث ��ات على ح ��د تقدير
ميدين�سكي حول و�ضع �شبه جزيرة القرم
ودونبا� ��س ،واللغة الرو�س ��ية ،ف�ض�ل�ا عن
“عدد من الق�ضايا الإن�سانية ،مبا يف ذلك
ت�ص ��فية النهج الن ��ازي” ..وح�س ��ب قوله
م ��ن املمكن مناق�ش ��ة �إمكاني ��ة عقد اجتماع
بني رئي�سي رو�س ��يا و�أوكرانيا ،فالدميري
بوت�ي�ن وفالدمي�ي�ر زيلين�س ��كي ،فقط بعد
املوافقة على ن� ��ص االتفاقية بني البلدين.
مو�ض ��حا� :أو ًال ،يجب �إعداد ن�ص الوثيقة
واالتف ��اق عليه ��ا م ��ن قبل املفاو�ض�ي�ن ،ثم
يجب التوقي ��ع عليها بالأحرف الأوىل من
قبل وزيري اخلارجية واملوافقة عليه من
قب ��ل حكومتي البلدي ��ن .و “فقط بعد ذلك
يكون من املنطقي احلديث عن قمة ر�ؤ�ساء
الدول».
ووفقا له ،فقد جنحت مو�سكو وكييف يف

“تقري ��ب مواقفهما قدر الإمكان” ب�ش� ��أن
�إح ��دى النقاط الرئي�س ��ية للمفاو�ض ��ات -
مو�ضوع الو�ضع املحايد لأوكرانيا وعدم
ان�ضمامها �إىل الناتو ،ثم “تبد�أ التفا�صيل
الدقيقة” ذات ال�ص ��لة بال�ضمانات الأمنية
لكييف.
ويف وقت �سابق ،قال الرئي�س الأوكراين
فولودميري زيلين�سكي �إن مواقف الوفدين
الأوك ��راين والرو�س ��ي يف املحادث ��ات
“تب ��دو �أك�ث�ر واقعي ��ة” .و�أ�ش ��ار رئي� ��س
املكتب الرئا�س ��ي ،ميخائيل بودوالك� ،إىل
وج ��ود تناق�ض ��ات جوهري ��ة يف مواق ��ف
الأط ��راف يف الوقت احل ��ايل ،ولكن هناك
� ًأ�ضا �إمكانية للت�سوية.
ب ��دوره ق ��ال وزي ��ر اخلارجي ��ة الرو�س ��ي
�س�ي�رجي الف ��روف يف مقابل ��ة مع �ش ��بكة
� RBCإن ��ه يف املفاو�ض ��ات الرو�س ��ية
الأوكراني ��ة ،كان هن ��اك �أمل يف التو�ص ��ل
�إىل ح ��ل و�س ��ط .مو�ض ��حا “املفاو�ض ��ات
لي�س ��ت �سهلة لأ�سباب وا�ض ��حة ،ولكن مع
ذل ��ك هناك بع� ��ض الأمل يف التو�ص ��ل �إىل
ح ��ل و�س ��ط .وق ��دم نف� ��س التقيي ��م بع�ض
ممثلي الوف ��د الأوكراين .واقرتح الوزير
الفروف ال�س ��ماح للمفاو�ض�ي�ن بالعمل يف
جو هادئ وعدم �إثارة “اله�س ��ترييا” ،كما
تفعل كييف .وي�أمل ب�أن الروح الربجماتية
الت ��ي اكت�س ��بها الوفد الأوك ��راين م�ؤخرا
�س ��تجعل من املمكن االتفاق على مو�ضوع

الو�ض ��ع املحايد لأوكرانيا .بالإ�ضافة �إىل
ذل ��ك� ،س ��اعد رف� ��ض النات ��و عل ��ى “تهدئة
حما� ��س” زيلين�س ��كي ،ال ��ذي عر�ض على
احلل ��ف �إغ�ل�اق ال�س ��ماء ف ��وق �أوكراني ��ا
واالنحي ��از �إىل جان ��ب كيي ��ف ،عل ��ى ح ��د
ق ��ول الفروف .كما قال وزي ��رة اخلارجية
الرو�س ��ية �إنه خالل االجتم ��اع يف �أنطاليا
برتكي ��ا ،مل يط ��رح نظ�ي�ره الأوك ��راين
دميرتي كوليبا �أي �أفكار جديدة.
ووفق ��ا لتقاري ��ر وزارة الدف ��اع الرو�س ��ية
فان ما تطلق مو�س ��كو العملية الع�س ��كرية
يف �أوكرانيا ت�س�ي�ر ب�ص ��ور مواتية متاما
بالن�س ��بة ملو�س ��كو .وح�س ��بما �ص ��رح ب ��ه
املتحدث الر�س ��مي با�سم الوزارة اجلرنال
�إيج ��ور كونا�ش ��ينكوف ،فق ��د �س ��يطرت
الق ��وات امل�س ��لحة الرو�س ��ية عل ��ى كام ��ل
�أرا�ض ��ي منطق ��ة خري�س ��ون الت ��ي ترتبط
جغرافي ��ا ب�ش ��به جزي ��رة الق ��رم .وي�ش�ي�ر
�إىل ه ��ذا كذل ��ك تق ��دم ق ��وات جمهوريت ��ي
لوغان�س ��ك ودونت�س ��ك نح ��و �أفدييف ��كا،
�أح ��د املعاق ��ل الرئي�س ��ية لبقاي ��ا الق ��وات
الأوكراني ��ة بالقرب من دونيت�س ��ك ،وانها
�س ��يطرت حتى اجلمعة على  90باملائة من
�أرا�ضي دونبا�س.
وقال تقرير للمراقب الع�س ��كري ل�صحيفة
مو�سكوف�س ��كي كم�سمول�س ��ك” �إن خط ��ط
الق ��وات الرو�س ��ية يف �أوكرانيا وا�ض ��حة
وتتمحور حول تدمري املقرات وتر�سانات

الأ�سلحة ،وان امل�ش ��كلة الرئي�سية للقوات
امل�س ��لحة لأوكرانيا الآن تتمث ��ل باالفتقار
�إىل القيادة والوقود والذخرية.
وم ��ع بداية الأ�س ��بوع الثالث م ��ن العملية
الع�س ��كرية اخلا�ص ��ة يف �أوكراني ��ا ،فق ��د
ظه ��رت املزيد م ��ن املعلومات ح ��ول كيفية
حت ��رك قواتن ��ا والأه ��داف الت ��ي ت�س ��عى
لتحقيقه ��ا .وزادت امل�ؤ�س�س ��ة الع�س ��كرية
الرو�س ��ية ب�شكل كبري من حجم املعلومات
الت ��ي تن�ش ��رها بالفيدي ��و ح ��ول م�س ��ار
الأعمال والأ�س ��لحة امل�س ��تخدمة واملعدات
الت ��ي تخل ��ى عنه ��ا اجلي� ��ش الأوك ��راين.
وعلى ما يبدو ،و�صل كل �شيء اىل نهايته
املنطقية يف �شرق �أوكرانيا ،حيث تركزت
الق ��وات ال�ض ��اربة للجي� ��ش الأوك ��راين.
و�إنه ��ا ال تخط ��ط الجتي ��اح امل ��دن به ��دف
ال�س ��يطرة عليها ،بل تدمر ب�ضربات دقيقة
مراك ��ز الدف ��اع وم�س ��تودعات الذخ�ي�رة
والوقود للدباب ��ات والعربات املدرعة يف
جميع �أنحاء �أوكرانيا .يف الوقت نف�س ��ه،
تتم ال�س ��يطرة على طرق النقل الرئي�س ��ية
من �أجل تعطيل �إمداد القوات الأوكرانية.
يف غ�ض ��ون ذل ��ك فق ��دت القوات امل�س ��لحة
الأوكراني ��ة �أنظم ��ة القيادة واالت�ص ��االت
وهو املكون الرئي�سي لأي جي�ش كان� .إىل

ذلك دُمرت املقرات على خمتلف امل�ستويات
بال�صواريخ وال�ضربات اجلوية ع�شرات.
و�صفيت مراكز القيادة لفرقتي “ال�شمال”
و “ ال�ش ��رق” ،اللت�ي�ن كان الرئي� ��س
زيلين�س ��كي يحب كث�ي�را زيارته ��ا مرتديا
�سرتة واقية من الر�صا�ص.
وتتعر� ��ض املجموع ��ات املحا�ص ��رة م ��ن
الق ��وات امل�س ��لحة الأوكراني ��ة ل�ض ��ربات
منهجي ��ة ،وه ��ي حمروم ��ة من ال�س ��يطرة
والق ��درة على من ��اورة االحتياطيات .وال
يوج ��د لديه ��ا خم ��زون واف م ��ن الوقود.
ونتيج ��ة لذل ��ك ف� ��إن ق ��وات جمهوريت ��ي
لوغان�س ��ك دونيت�س ��ك اللتان انف�صلتا من
جان ��ب واح ��د واعرتف ��ت بهم ��ا رو�س ��يا،
حت�ص�ل�ان ب�ش ��كل متزاي ��د عل ��ى املع ��دات
الع�س ��كرية الأوكراني ��ة الت ��ي لي� ��س لديها
�أي �إمكاني ��ة للت ��زود بالوق ��ود والذخرية.
ويذكر �أن الدبابة التي ت�شارك يف احلرب
حتت ��اج يومي ��ا �إع ��ادة تزويده ��ا بالوقود
ال�ل�ازم .ونتيج ��ة لذل ��ك ،ف� ��إن الق ��وات
الأوكرانية امل�س ��لحة ال�ض ��خمة التي يبلغ
قوامه ��ا � 50ألف فرد ،والتي كان بو�س ��عها
قب ��ل �أ�س ��بوعني م ��ن ال�س ��يطرة بالكام ��ل
يف غ�ض ��ون � 3-2أي ��ام عل ��ى جمهوريت ��ي
دونيت�س ��ك ولوغان�س ��ك االنف�ص ��اليتني،

فق ��دت القي ��ادة املركزي ��ة وتفكك ��ت
و�أ�ص ��بحت حما�ص ��رة من عدة جهات ومل
تع ��د وحدة واح ��دة جاه ��زة للقت ��ال .كما
وجدت الوحدات املحا�ص ��رة نف�سها بدون
ات�ص ��االت ،حم�ص ��ورة مبحط ��ات احلرب
الإلكرتونية ،ب ��دون طاقة ووقود وطعام،
وتتحرك ب�صورة م�ستقلة.
وانطالق ��ا م ��ن ا�س ��ر املزي ��د واملزي ��د م ��ن
مقاتلي القوات امل�س ��لحة الأوكرانية ،ف�إن
الو�ض ��ع املعن ��وي والنف�س ��ي يف الق ��وات
�ص ��عب .ومن الوا�ض ��ح من حيث املبد�أ ما
�س ��يحدث بعد ذل ��ك مع هذه بقاي ��ا القوات
الع�س ��كرية الأوكراني ��ة .ويف �ض ��وء هذا
التط ��ور يتوق ��ع للخرباء �إنها �س ��تكف عن
القت ��ال يف القري ��ب العاج ��ل .وم ��ن ب�ي�ن
�أمور �أخ ��رى ،يعني �أن اجل ��زء الأكرب من
قوات لوغان�سك دونيت�سك ،وكذلك القوات
الرو�س ��ية �س ��تكون ق ��ادرة ،بع ��د جتدي ��د
�إمداداتها الأزمة ،على موا�صلة �أداء املهام
املر�سومة لها.
وح�س ��ب معطيات وزارة الدفاع الرو�سية
فق ��د مت من ��ذ بداي ��ة العملي ��ة الع�س ��كرية،
تدم�ي�ر  196مركب ��ة جوية ب ��دون طيار و
 1 438دباب ��ة ومركب ��ات قتالية م�ص ��فحة
�أخ ��رى ،و  145قاذفة �ص ��واريخ متعددة،
و  556قطع ��ة مدفعي ��ة ميداني ��ة ومداف ��ع
ه ��اون ،ف�ض�ل�ا ع ��ن  1 237وح ��دة م ��ن
املركبات الع�سكرية اخلا�صة.
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العي�ش في عال َم ْين
الفيزياء والأدب:

مرساة

 حيدر املح�سن

ٌ
جولة في عقل الفيزيائي – الروائي �آالن اليتمان
ترجمة وتقديم :لطفية الدليمي
الق�سم الثاني

�آالن اليتمان ( Alan Lightmanمولود عام )1948
فيزيائ ��ي وكات ��ب �أمريك ��ي ،عم ��ل �أ�ست ��اذ ًا يف جامعة
هارف ��رد و معه ��د ما�سات�شو�ست� ��س للتقني ��ة ،MIT
وي�شغ� � ُل الي ��وم موقع �أ�ست ��اذ متم ّر� ��س للممار�سة يف
حق ��ل الإن�ساني ��ات يف املعه ��د املذكور .لع ��ب اليتمان
دور ًا حموري� � ًا يف جع ��ل مق� � ّرر (مه ��ارات التوا�صل)
متطلب� � ًا رئي�سي� � ًا ل � ّ
�كل طلب ��ة  MITيف ّ
كل �سن ��ة م ��ن
�سنوات درا�ستهم الأربع ،حيث يتوجب عليهم حيازة
كاف يف تقنيات الكتابة ومه ��ارات التوا�صل
تدري ��ب ٍ
الب�شري.
ُيع� � َر ُف عن اليتمان �أنه كان م ��ن �أوائل �أ�ساتذة MIT
الذي ��ن �أ�شغلوا مواق ��ع �أ�ستاذية م�شرتك ��ة بني ق�سمي
العل ��وم (الفيزي ��اء) واالن�ساني ��ات ،ومع ��روف عن ��ه
�شغف ��ه العظيم  -يف ّ
كل مايكتب ويف ّكر – با�ستك�شاف
الف�ض ��اءات امل�شرتك ��ة ب�ي�ن العل ��وم والإن�ساني ��ات،
يخ�ص احل ��وار بني العل ��م والفل�سفة
وبخا�ص ��ة فيم ��ا ُّ
والدين والروحانيات.
اليتم ��ان ه ��و م�ؤل ��ف رواي ��ة �أح�ل�ام �آين�شتاي ��ن
 Einstein's Dreamsالت ��ي ح ّقق ��ت �أعل ��ى املبيعات
رجم ��ت �إىل �أك�ث�ر م ��ن ثالثني لغة (منه ��ا العربية)،
و ُت ِ
و ّ
مت توظيفه ��ا يف ع�ش ��رات العرو� ��ض امل�سرحي ��ة
واملو�سيقي ��ة يف ّ
كل �أنحاء العامل� ،آخ ُرها ذلك العر�ض
امل�سرح ��ي يف ب ��رودواي مبدين ��ة نيوي ��ورك .التزال
رواي ��ة " �أحالم �آين�شتاين " ب�ي�ن الكتب ال�شائعة التي
تد ّر ُ�س يف خمتلف املقررات اجلامعية.
�إذا جاز يل تو�صيف �آالن اليتمان ف�س�أقول باخت�صار:
�إ ّن ��ه ثمرة طيبة من ثمار ال�سالل ��ة التي رعاها الراحل
ت�شارل� ��س بري�س ��ي �سن ��و Charles Percy Snow
بعدما دعا �إىل جت�سري الهوّ ة امل�صطنعة بني الثقافتني
العلمي ��ة والأدبي ��ة ،وم ��ن امل�ؤ ّك ��د �أن ي�شه ��د امل�ستقبل
القريب والبعيد مزيد ًا م ��ن تهاوي امل�صدّات الوهمية
بني هات�ي�ن الثقافتينْ  ،وهذا بع� � ُ�ض مات�شهد به �أعمال
ُ
وبع�ض ما�سعيتُ له يف هذه الرتجمة.
�آالن اليتمان،
املرتجمة
� .2صورة الكاتب وهو مِ ٌ
عال �شاب ()5
عندم ��ا بلغ ��تُ اخلام�س ��ة والثالثني كتب ��تُ مقالة يف
�صحيفة النيويورك تاميز ب�ش� ��أن الإح�سا�س املحبط
ال ��ذي ب ��ات يعرتين ��ي ملعرفت ��ي ب�أنن ��ي ع ّم ��ا قري ��ب
�س�أ�صب � ُ�ح رج�ل� ًا عج ��وز ًا يف نط ��اق حرفت ��ي املهنية.
كان نط ��اق مهنتي هو الفيزياء النظرية ،حيث يح ّقق
الأف ��راد �أف�ضل �إجنازاته ��م َوهُ ْم يف مقتب ��ل �شبابهم.
الآن ،وبع ��د �ست ��ة ع�شر عام ًا من توقف ��ي عن ممار�سة
الفيزي ��اء واالنغما�س ب ��د ًال عنها يف مهن ��ة يح�سبني
النا� ��س فيها �شاب� � ًا (يق�صد مهنة الكتاب ��ة ،املرتجمة)،
�أج� �دُين مدفوع� � ًا للتف ّك ��ر يف حياتي ال�سابق ��ة عندما
كن ��تُ مل �أزل �أعم ُل يف حقل الفيزياء ،و�أتوق بخا�صة
ال�ست ��ذكار الأ�شي ��اء الت ��ي �أفتقده ��ا الي ��وم على نحو
الميكن تعوي�ضه.
�أفتق� � ُد نق ��اء( purity )6الأ�شي ��اء .الفيزيائي ��ون
النظري ��ون – وطوائف كثرية �أخرى م ��ن العلماء –
يعمل ��ون يف ع� �المَ العق ��ل .ع� �المَ ُ العقل هذا ه ��و عا ُمل
ريا�ضياتي يخل ��و من الأج�س ��ام ،والنا�س ،ولن ترى
تقلبات كتلك التي ن�شهدها م ��ع امل�شاعر الب�شرية
في ��ه
ٍ
ال�سائ ��دة .ي�ستطي ُع الفيزيائي – لو �أراد – �أن يتخيّل
ج�سم� � ًا مع ّلق� � ًا بناب�ض يتح� � ّر ُك �إىل الأعلى والأ�سفل،
كما ي�ستطي� � ُع �أن يقرن هذه ال�صورة العقلية مبعادلة
ريا�ضياتية .لو كان �إحتكاك اجل�سم مع الهواء م�ؤثر ًا
غ�ي�ر مرغوب فيه ميكن للفيزيائي حينئذ ،وبب�ساطة،
�أن يتخيّل حركة اجل�سم يف فراغ مطلق !.
الكث�ي�ر م ��ن العل ��م يف واقع احل ��ال يق ��و ُم على هذه
ال�ص ��ور املطلقة الت ��ي هي �صناع ��ة العق ��ل الب�شري.

املع ��ادالت الريا�ضياتي ��ة ه ��ي الأخ ��رى �إبت ��كارات
جميل ��ة للعقل الب�ش ��ري ،ولها د ّق� � ٌة و�أناق� � ٌة و�إ�شراق ٌة
تبع ��ث ال�صفاء يف ال ��روح ،كم ��ا �أنها تتن ّب� ��أ ب�صواب
الميك ��نُ التن ��ازع ب�ش�أن ��ه� .أتذ ّك ُر يف كثري م ��ن امل ّرات
الكيفي ��ة التي ُملِئت بها روح ��ي ب�سكينة لذيذة جادت
به ��ا معادالتي عقب ج ��داالت �أ�سريّة �أو نوبات غ�ضب
ت�سبّبت بها بع�ض الق ��رارات ال�صعبة التي كان علينا
�أنا وزوجتي اتخاذه ��ا� ،أو نتيجة ل�شعوري بالإرباك
واحل�ي�رة عق ��ب مقابلتي ل�صدي ��ق� .أفتق� � ُد اليوم ذلك
النقاء وتلك ال�سكينة.
امله ��ن الأخ ��رى ،بالطبع ،تتعام ُل �أي�ض� � ًا مع الأفكار ؛
لك ّنم ��ا هذه الأفكار لي�ست كمثل الأف ��كار التي نتعامل
معه ��ا يف حق ��ل الفيزي ��اء النظري ��ة لأنه ��ا (الأف ��كار
الأخ ��رى) �ضارب� � ٌة يف التعقيد وحافل ٌة ب � ّ
�كل �أ�صناف
ُ
يكتنف الطبيعة الب�شرية .التناق�ضات
الغمو�ض الذي
والاليقينيات الرائعة واملده�ش ��ة للقلب الب�شري هي
بالت�أكي ��د مايجع ُل احلياة حافلة ّ
بكل �ضروب الإثارة،
وهي م�صد ُر الإلهام اخللاّ ق للف ّنانني والأدباء .دفعت
ه ��ذه التناق�ض ��ات والاليقيني ��ات الالنهائي ��ة ال�شاعر
ريني ��ه ماري ��ا ريلك ��ه  Rainer Maria Rilkeلأن
يكت ��ب :ينبغ ��ي علين ��ا حماول ُة ح � ّ�ب الأ�سئل ��ة بذاتها
(بد ًال من الإفتتان بالأجابات الناجزة ،املرتجمة).
ك ُّل ه ��ذا يف غاي ��ة الأهمية ،وهو فوق ه ��ذا �أم ٌر طيب
وحممود ؛ لك ّني �أفتق ُد الإجابات !� .أفتق ُد ال ُغ َرف التي
�أ�ستطي� � ُع دخوله ��ا متى م ��ا�أردتُ  ،و�أفتق� � ُد اللغة التي
ب ��دت يل دوم ًا وا�ضحة ك�أ�ص ��وات ناقو�س كاتدرائية
�دح يف ف�ضاء مفت ��وح � .أفتق ُد البهجة
قرو�سطية ت�ص � ُ
الت ��ي لطاملا غم ��رت روحي عندم ��ا �أرى �أنا�س ًا المعني
أراقب عقوله ��م وهي تتقافز �أمامي.
وهُ ��م يعملون ،و� ُ
�أفتق ُد الرهافة العقلي ��ة املبا�شرة للفيزيائي يف مقابل
ذكاء ال ُك ُّثاب املغ ّلف ب�أغطية ثقيلة .ح�صل م ّرة �أنْ دلف
ريت�شارد فاينمان  Richard Feynmanعلى عجالة
�إىل غرفت ��ي ال�ضيق ��ة يف كالت ��ك ( Caltechخمت�صر
معه ��د كاليفورني ��ا التقن ��ي ،املرتجم ��ة) ،وا�ستط ��اع
خالل ع�شري ��ن دقيقة �أن يكتب عل ��ى ال�سبّورة �أمامي
خمت�ص ��ر ًا باملع ��ادالت الأ�سا�سي ��ة الت ��ي ت�ص ��ف حالة
ّ
التبخ ��ر الكموم ��ي( )7للثق ��وب ال�س ��وداء التي تدور
بحركة مغزلية حول نف�سها ،وكانت تلك فكرة عبقرية
راودت ��ه حلظي ًا وهو ماك ��ث يف مكانه ! .مث ��ا ٌل �آخر:
عندم ��ا كنتُ يف جامعة كورن ��ل �أعيتني مع�ضل ٌة �شاق ٌة
بخجل ال�شفاء منه،
يف الفيزي ��اء الفلكية و�أ�صابتن ��ي
ٍ
ومل ي�سعفن ��ي �أح ٌد �س ��وى الفيزيائي النظري العظيم
�إدوي ��ن �سالبي�ت�ر  Edwin Salpeter؛ �إذ بينما كان
م�ضطجع� � ًا عل ��ى �أر�ضي ��ة غرف ��ة �إ�ستقب ��ال ال�ضيوف

يف منزل ��ه ب�سب ��ب تفاق ��م �أوج ��اع ظه ��ره �أ�ش ��ار يل
ب�إمكانية وجود تناظر متثيل ��ي بني الإزاحة البطيئة
للنج ��وم التي تدور حول كتلة كب�ي�رة ،وبني احلركة
الع�شوائي ��ة ل�شخ�ص ثمل يتج ��وّ ُل مرت ّنح ًا يف �شارع
يحتوي فتحة مك�شوفة لت�صريف املياه الثقيلة !.
�شه ��دتُ كث�ي�ر ًا  -غ�ي�ر ه� ��ؤالء الذي ��ن ذكرته ��م  -من
جال�س يف املقاعد
الفيزيائي�ي�ن ،و�أن�ص ��تُّ �إليهم و�أن ��ا
ٌ
الأمامي ��ة .مِ ��نْ ه� ��ؤالء :الفيزيائي الفلك ��ي والرئي�س
الأ�سب ��ق للجمعي ��ة امللكي ��ة مارت ��ن ري� ��س Martin
 ،Reesوفيزيائ ��ي اجل�سيم ��ات الأولي ��ة احلا�ص ��ل
عل ��ى جائ ��زة نوب ��ل �ستيف ��ن واين�ب�رغ Steven
 .Weinbergك ��م �شع ��رتُ بالتوا�ض ��ع واحلما�س ��ة
يف حم�ض ��ر ه ��ذه العقول ،وك ��م �أفتق ُد ذل ��ك التوا�ضع
الذي جعلني �أنحن ��ي و�أ�صغي بدقة ملا يقولون .كنتُ
�أ�صغي �أكرث بكثري ممّا كنتُ �أتك ّلم.
�أعظ ��م ما�أفتق ��د ُه اليوم هو ق ��وة التفاعل ال ��ذي كنتُ
م�سكون� � ًا ب ��ه� .أفتق� � ُد تل ��ك الأوق ��ات الت ��ي كان ��ت فيها
مع�ضل� � ٌة علمي� � ٌة �صعبة ت�سلبني التفك�ي�ر يف �أي �شيء
�سواه ��ا ،وترغمني على التفكري فيها طيل ��ة النهار ث ّم
�شطر ًا كب�ي�ر ًا من الليل ،منحني ًا عل ��ى من�ضدة الطعام
أكتب به
ال�صغ�ي�رة يف املطبخ ،مم�س ��ك ًا بالقلم ال ��ذي � ُ
عل ��ى حزم ��ة �أوراق بي�ض ��اء ل�ساعات ط ��وال يف عامل
غ ��ارق بالظلم ��ة والنا� ��س في ��ه يتنعّمون بن ��وم ثقيل.
م�سته
مل يع ��رف التعب حينه ��ا �سبيله ايل .كن ��تُ َك َمنْ ّ
متفج ��رة جعلته يق ��وى على العمل
�شحن ��ة كهربائي ��ة ّ
ط ��ول الليل حت ��ى �ساع ��ات الفج ��ر الأوىل وكذلك يف
�ساعات طويلة تعقب الفجر.
ّ
كل جم ��ال �إبداع ��ي له حلظ ��ة �إلهام خا�صة ب ��ه ،وثمة
ّ
كفاح لبلوغ تلك اللحظة ،ومتى مابلغها املرء �سيتدفق
بعده ��ا تيار الر�ؤية اخلالق ��ة ،ثم يعقب ذلك تباط�ؤ يف
أكتب
كاتب ،وحتى لو كنتُ � ُ
�صناعة الأفكار� .أنا اليوم ٌ

�سالمٌ على الكلب
بطريق ��ة تن ُّم عن جودة و�إحرتافية فلي�س مب�ستطاعي
العم� � ُل �أك�ث�ر م ��ن �ساعات �س ��ت يف اجلل�س ��ة الكتابية
الواح ��دة ؛ �إذ �أكون بعدها م�ستنزف ًا ،وت�صبحُ ر�ؤيتي
م�ضبب ��ة وواهنة بفع ��ل �إف ��راط جهد الكتاب ��ة .حينها
�أعل ُم �ضرورة ّ
الكف عن الكتابة وانتظار عودة حالتي
العقلية الطيبة التي ت�ستطيع انتقاء الكلمات املنا�سبة
ومو�ضعتها يف �أماكنها املالئمة.
الأمر خمتلف مت ��ام االختالف معي عندما كنتُ �أعم ُل
يف الفيزي ��اء .كان ُ
امل�ضي للعمل على
ميكن يل حينه ��ا
ُّ
م�س�ألة فيزيائية �أيام ًا متوا�صلة من غري انقطاع لأنني
كنتُ م�سكون ًا بهاج�س معرفة اجلواب ال�صحيح .كنتُ
يف الأط ��وار الأوىل ملواجهة مع�ضلة فيزيائية جديدة
�أ�شع� � ُر ب� ّأن قوة دافعة �سحرية ترغمني على العمل يف
ليلي والنه ��ار ،حت ّفزين على العم ��ل معرفتي امل�سبقة
بوجود جواب وا�ضح حمدّد لهذه املع�ضلة .كنتُ �أعل ُم
يجب �أن تق ��ود �إىل جواب مل يعرفه �أح ٌد
� ّأن املع ��ادالت ُ
من قب� � ُل .كنتُ �أعل� � ُم � ّأن اجلواب ينتظ ��رين .اليقينية
والق ��وّ ة و�ش� �دّة الدافعي ��ة يف العم ��ل احلثي ��ث الالزم
لبل ��وغ �إجابات دقيقة ملع�ضلة فيزيائية مل ي�سبق لأحد
بلوغه ��ا :ه ��ذه كلها �أ�شي ��اء �أفتقده ��ا ،ومتتلئ روحي
بامل ��رارة لفقدانه ��ا .هذه �أ�شي ��اء توج ��د يف الفيزياء،
ولي�س بامل�ستطاع �إيجادها يف �أغلب املهن الأخرى.
�أت�ساءل �أحيان ًا هل � ّأن ما�أفتقده حق ًا هو �شبابي الذي
م�ضى؟ النق ��اء والبهجة و�شدّة الفعل :هذه خ�صائ�ص
مب ْي�سمه ��ا .بطريق ٍة ما،
ثالث متف� � ّردة ِ
ت�س� � ُم ال�شب ��اب َ
لي� ��س مب�ستطاع ��ي و�أن ��ا يف اخلم�س�ي�ن التط ّل� � ُع �إىل
ذات ��ي يف �سنوات ��ي ال�سابق ��ات  -عندم ��ا كن ��تُ مل �أزل
يف ع�شرينيات ��ي وباك ��ورة ثالثينيات ��ي  -بق�ص ��د �أن
�أفه ��م �أ�شياء فاتن ��ي فهمها .لن �أفهم حينه ��ا �شيئ ًا �أكرث
يتفجر يف
م ��ن ال�شع ��ور اللذي ��ذ باخلل ��ود ال ��ذي كان ّ
داخل ��ي ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن و�ض ��وح ال�شب ��اب وعزم ��ه الذي
اليل�ي�ن ،وال�شعور ب� ّأن ّ
كل �شيء ممكن ومتاح .ال�شيء
م�ستحيل عندما يكون املرء �شاباً.
كاتب اليزال يجته ُد لرتك
�أفتق ُد �شبابي حق ًا� .أنا اليوم ٌ
ب�صمت ��ه يف عامل الكتابة ،ويف الوق ��ت الذي �أ�ستطي ُع
فيه ،وبعقالنية كاملة ،تو ّقع وجود َع ْق َد ْين ينتظرانني
و�أ�ستطيع فيهما ممار�سة ّ
كل �أفانيني الكتابية ؛ لك ّني
�أعل� � ُم �أن المنا� ��ص م ��ن بل ��وغ نهاية حمتوم ��ة ملهنتي
الثانية (الكتابة) مهما تطاولت ال�سنوات.
ل ��و ُمن ِْح ��تُ الفر�ص ��ة لب ��دء حيات ��ي ثاني ��ة ف�س�أختا ُر
بال�ضب ��ط مااخرتت ��ه م ��ن قب� � ُل :ل ��ن �أخت ��ار �أن �أكون
حم� ��ض يافع ت�شي مالحم ��ه ب�إ�شراقة ال�شباب املتاللئ
؛ ب ��ل �س�أخت ��ا ُر �أن �أك ��ون فيزيائي� � ًا نظري� � ًا� .س�أخت ��ا ُر
ثاني� � ًة �أن �أك ��ون مدفوع ًا بق ��وة �أبحاثي الت ��ي �أ�ستم ُّد
منها العزمية للعمل يف الليل والنهار� .س�أختا ُر جمال
و�أناق ��ة املع ��ادالت الريا�ضياتي ��ة� .س�أخت ��ا ُر الإ�صغاء
لدع ��وة احلقيق ��ة – تلك الدع ��وة الوا�ضح ��ة واملهيبة
الت ��ي ينبئ عنها �صوت ناقو�س �ضخم عتيق يُق َرعُ يف
ف�ضاء ف�سيح.
هوام�ش املرتجمة
 .5ن�ش ��رت املقالة بت�أريخ  4فرباير (�ش ��باط)  2015يف موقع
 . Princeton Alumni Weeklyلن يخفى على القارئ
بالطب ��ع مالحظة توظيف اليتمان لعنوان رواية جيم�س جوي�س
ال�شه�ي�رة (�ص ��ورة الف ّن ��ان �شاب� � ًا) يف عن ��وان مقالت ��ه .الراب ��ط
الألك�ت�روين للمقال ��ة ه ��وhttps://paw.princeton. :
edu/article/perspective-portrait-artistyoung-scientist
 .6ت�شري مفردة النقاء هنا �إىل انطواء الفعالية العلمية على منط
م ��ن الطهرانية االخالقياتية والف�ضيلة ،لكون العلم ي�سعى وراء
احلقيق ��ة املن ّزه ��ة عن كلّ ن ��زوات ب�شرية (�أو ه ��ذا هو املفرت�ض
فيه) ،على العك�س من االن�شغاالت االن�سانية التي الب ّد �أن تت�أثر
مبا يعتمل يف نفو�س الب�شر من خ�صال طيبة و�شريرة مع ًا.
 .7الكموم ��ي هن ��ا ه ��و املقاب ��ل الرتجم ��ي العرب ��ي ملف ��ردة
 Quantum؛ يف ح�ي�ن � ّأن الك ّم ��ي ه ��و املقاب ��ل الرتجم ��ي
العربي ملفردة Quantitative
يتبع

�آخر �صفح ��ة قر�أتها الزوج ��ة التي تو ّفيت بحادث �س ّي ��ارة من كتاب
«حج ��ر الفال�سف ��ة» كان ��ت حتم ��ل رق ��م « ،29متاما مثل عم ��رك .هل
يعن ��ي ذل ��ك �شيئا؟» ،يقول ال ��زوج يف نف�سه ،وهو ي ��دور يف البيت،
مف ّت�ش ��ا ع ��ن �أ�شي ��اء �إمر�أت ��ه ،وقد حتوّ ل ��ت �إىل رموز يبق ��ى يعتا�ش
عليه ��ا بقيّة عمره« :هل تذكرين مفاتيح ��ك؟ وزنهم  78غراما ،وكان
الأك�ب�ر بني املجموعة هو مفت ��اح �سيّارتك بطول  73م ّليمرتا» .رغم
�صعوب ��ات احلي ��اة لكنن ��ا ن�ستطيع �أن جنع ��ل امل�أ�س ��اة م�صدر �ضوء
ن ��رى بوا�سطته وجودنا ب�ص ��ورة خمتلفة .هو دفء قل ��ب الإن�سان
ال ��ذي ي�أتي باملعجزة ،واحليوان هو الآخ ��ر لديه قلب دافئ ،وكذلك
القا�ص والروائي الأنكليزي
املواد التي ندعوها جمادا ،كما يخربنا
ّ
املعا�ص ��ر ج ��ون ريفن�سكروف ��ت ( )- 1954يف ق�صت ��ه “الأ�شي ��اء
الت ��ي تركتها وراءكِ ”* .يعرث الزوج عل ��ى �شعرتني ملتفتني ببطانة
�سروال زوجته�« :إنه �شع ��رك� ...إحدى ال�شعرتني تبلغ  24مليمرتا
ط ��وال ،والأخ ��رى  27.5مليمرتا” .يُل�صقهما عل ��ى الورقة ،ويدوّ ن
تفا�صيلهم ��ا .وهك ��ذا يفع ��ل م ��ع مق ّل ��م الأظف ��ار ،وم�ش� �دّات ال�صدر،
والأوراق الت ��ي حتم ��ل كلم ��ات �أو «�شخبط ��ات» ...وتتح ��وّ ل ه ��ذه
الأ�شي ��اء مب ��رور الأي ��ام �إىل مداخ ��ل للذكري ��ات ،و�إىل مم� � ّرات من
الومي� ��ض�« :أم� � ّر عرب ه ��ذه� ،أو تل ��ك ،لأجد نف�س ��ي يف بقعة خمتلفة
منك ،بقعة خمتلفة منا” .ترمي الزوجة خامت الزفاف يف �أحد الأيام
يف الهواء ،وي�صري يف وعاء الكلب ،ثم ي�ستق ّر داخل بطنه .وعندما
يخ ��رج �أخريا مع الغائط ،تق ��وم الزوجة بتنظيفه ،وتقول �ضاحكة:
“يج ��ب �أن ي�صب ��ح ه ��ذا الأمر رمزا” .رمبا كان ه ��ذا الرمز ،من بني
جمي ��ع �أ�شياء املر�أة امليّتة ،هو الأقوى ،وهو ال ��ذي ترك �أثرا قد�سيّا
الع�شرة القليلة بني الزوجني.
يف �سنني ِ
�سعدي يو�سف:
“�سال ٌم على اخلبز �أ�سم َر مثلي | �سال ٌم على قهوة يف ال�صباح الذي
ّ
جارتي | �سالم على ّ
قطتي | و�سالم على
يتم�ش ��ى وئيدا | �سالم على
ّ
الكلب ،يُقر�ؤين ،بال ُنباح اخلفي�ض ال�سالم!”.
ُ
ّ
يخم�ش الأر�ض ب�أقدامه الناعمة ،وتدور
والقط يجري،
الكلب ينبح
ّ
الأر� ��ض .القط يج ��ري لأن الكلب ينبح ،ونحن جن ��ري مع الأر�ض،
والأر�ض جتري مع نف�سها ،هـ ��ذه دورة اليوم .وكان الكلب �ضخم ًا،
�اج البيتّ ،
يرك� ��ض ويلهث ،وينبح .ثم ت�س ّلق ُّ
وظل �ساكن ًا،
القط �سي � َ
ُ
والكل ��بُ ك � ّ�ف ع ��ن النباح .يا لله ��ول! الأر� ��ض توقف ��تْ  ،ونحن كدنا
انبح ،كي تعود الأر�ض ح ّي ًة،
كلب قلبيْ ،
منوت� .صحتُ بالكلب :ي ��ا َ
وتع ��ود لنا احلياة ...يا كلب عيني ،انبح على القط ليجري ،وتدور
الأر�ض!
الن�ص يف كتاب امل�صايد واملط ��ارد لأبي الفتح حممود بن
ورد ه ��ذا ّ
احل�سن املعروف (بك�شاجم)((:وكان الكلب ا�سم �أحد الأ�شهر االثني
ع�شر قبل الإ�سالم �أما الآن فقد �صار جن�سا ،ومن دهائه �أنه ال يخفى
علي ��ه امليت واملتم ��اوت يف ت�شمم ��ه ،ويقال �إن املجو� ��س ال يدفنون
ميت� � ًا له ��م حتى يدنوا منه كلب ًا فـيت�شمَّمه وتظه ��ر له فـي ت�شمّمه �إياه
(عالم ��ة ي�ستد ّل ��ون بها على حيات ��ه �أو موته) وكذل ��ك ال جتوز عليه
حيل ��ة الثعل ��ب املتماوت ،و�إن كان ال يفعل الثعل ��ب ذلك مع الكلب بل
يتماوت للغراب وغريه ،وينفخ بطنه ف�إذا دنا منه ُقب�ض عليه)).
«الليل ��ة �شاه ��دتُ �أحالم� � ًا غريب ��ة» يقول الكل ��ب لكلبت ��ه ،ويت�ضاحك
ب ��دالل ،وي�ضي ��فّ �...« :إن �س ّي ��ارة م�سرع ��ة دع�ستن ��ي ،حت ��ى مل
يتب � ّ�ق من ��ي �إلاّ ق ��دم وحي ��دة وع�ي�ن �سليم ��ة �أرى به ��ا عذاب ��ي”.
�أراد الع�شي ��ق �أن يك ��ون كالم ��ه م�ؤث ��را ،لك ��ن كلبت ��ه احلبيب ��ة قالت
بخبث«:يق ��ال �إن ه ��ذه الأح�ل�ام مبعثه ��ا املع ��دة .م ��اذا ّ
تع�شي ��ت
بالأم� ��س ،وحدك؟”�.أج ��اب الكل ��ب احلبي ��ب�« :أكلتُ م ��ن قمامة فيها
التفاه ��ة ال تو�ص ��ف ،حتى �أين فق ��دتُ الق ��درة ليلتها عل ��ى النباح».
قالت الكلب ��ة العا�شقة ،و�ض ��وء الغ�سق يتفتت عل ��ى وجهها اجلميل
جنوم� � ًا ملوّ نة«:ه ��ل تعل ��م! الكل ��ب ال ��ذي ي� ��أكل وح ��ده ال ينبح يف
�أثن ��اء النوم”.وبقيت �أ�صداء �صوتها ت�ت�ردّد يف اجلوّ حتى ّ
ت�ضخم
قل ��ب الكلب العا�شق من احل ��بّ ّ ،
وظل ينبح ،والكلب ��ة تنبح ،وكادت
خا�صرتا العا�شقني تنق�صفان نباحا...
القا�صة
�إح ��دى ق�ص�ص جمموع ��ة عنوانها “قتل الأران ��ب” ،ترجمة ّ
امل�صرية فاطمة ناعوت .الطبعة الأوىل يف  2015عن دار �شرقيّات.
أ�سمر مثلي | �سالمٌ
“�سالمٌ على الخبز � َ
ّ
يتم�شى
على قهوة في ال�صباح الذي
جارتي | �سالم على
وئيدا | �سالم على
ّ
ّ
قطتي | و�سالم على الكلب ،يُقر�ؤني،
بال ُنباح الخفي�ض ال�سالم!”.

"المدر�سة" في ال�شعرية العراقية
ري�سان الخزعلي
()1
يف مت ��داول ثقافتنا العراقية  /ال�شعرية
وبو�ضوح بعد عام  2003حيث ا ّت�ساع
م�ساح ��ة الن�ش ��ر يف ال�صحافة ،والظهور
يف برام ��ج الف�ضائي ��ات ،والكتاب ��ة
عل ��ى �شا�ش ��ات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي،
�إ�ست�سه ��ل الكث�ي�ر م ��ن الق� � ّراء وكذل ��ك
الكثري ممن يكتب ��ون (ال�شعر) وبخا�صة
الذين يكتبون (ال�شع ��ر ال�شعبي) اطالق
التو�صي ��ف (مدر�س ��ة �شعري ��ة) عل ��ى
ال�شاع ��ر (� ��س) �أو (� ��ص) وحت ��ى عل ��ى
الذي ��ن يف بداي ��ة املمار�س ��ة ال�شعري ��ة.
ومثل هذا اال�ست�سه ��ال يعود �إىل طبيعة
تكوين الذائقة وجذور ت�شكيلها ومديات
فه ��م ال�شع ��ر وفكرة ال�شع ��ر ف ّن� � ًا وثقافة ً
وممار�س ��ة حياتي ��ة  /جمالي ��ة وموقف� � ًا
وجوديا ً.
�صحي ��ح� ،إن َّ �إعج ��اب التل ّق ��ي يحتم ��ل
الكث�ي�ر من التباي ��ن بني املتل ّق�ي�ن نتيجة
التباي ��ن الثق ��ايف بح ��دوده الأبجدي ��ة
واملعرفي ��ة ،ونتيجة له ��ذا التباين هنالك
َم ��ن ي ��رى �أن ْ البد َّ من (ت�سلي ��ة) جاهزة
يو ّفرها ل ��ه ُ ال�شعر باملبا�شرة والب�ساطة
والو�ض ��وح وال�سطحي ��ة ،و�إن َّ هك ��ذا

حم ��ددات كما يراها ،هي املعيار القيا�سي
يف التذوّ ق والتل ّقي.
�إن َّ فهم ��ا ً مث ��ل ه ��ذا ،ي�ض ��ع ال�شع ��ر يف
اال�ست ��دراج الذوق ��ي املرتاج ��ع فن ّي ��ا ً ،
ويجع ��ل من ��ه ُ ظاه ��رة �صوتي ��ة خطابية
طربي ��ة الغ�ي�ر ،بعي ��د ًا ع ��ن االن�ص ��ات
العمي ��ق جلوه ��ر ال�شعري ��ة وعنا�صرها،
كم ��ا �أن ه ��ذا الفهم يبع ��ده ُ ع ��ن املقا�سات
الفني ��ة  /اجلمالية واملح ��ددات االبداعية
العالي ��ة الت ��ي ج ��اءت به ��ا النظري ��ات
الأدبي ��ة واملناه ��ج النقدي ��ة الت ��ي جعلت
من ��ه فن� � ًا متعالي� � ًا اليخ�ض ��ع للمعاي�ي�ر
بحدها املت ��دين .وال �أُريد هنا �أن �أ�ستعيد
طروح ��ات (اليزاب ��ث درو) يف كتاب ��ه
(ال�شعر كيف نفهمه ُ ونتذوقه) وغريه من
ّ
منظري النظرية ال�شعرية عربي ًا وعاملي ًا،
كون اال�ستطراد هن ��ا �سيبعدين عن فكرة
(املدر�سة ال�شعرية).
()2
يف ال�شع ��ر العراق ��ي ،الف�صي ��ح من ��ه
وال�شعب ��ي ،ال توج ��د مدر�س ��ة �شعري ��ة،
و�إمن ��ا هنالك �أل ��وان و�أمن ��اط و�أ�ساليب
كتاب ��ة متنوّ ع ��ة وامل ��ت مبدعيه ��ا ،ومث ��ل
ه ��ذا النفي ي�ستند مرجعي� � ًا ومعرفي ًا �إىل
�أ�سب ��اب وظروف ن�ش�أة املدار�س املعروفة
عاملي ًا يف الآداب والفنون.

�إن َّ وجود (مدر�سة) يقوم على ا�شرتاطات
متعددة ،من بينه ��ا :وجود جماعة ثقافية
ت�ش�ت�رك بالأف ��كار وال ��ر�ؤى والأه ��داف،
بيان ��ات ت�أ�سي�سي ��ة ّ
تو�ض ��ح املنطلق ��ات
النظري ��ة والتنظريي ��ة ،ا�ست ��دالالت
منهجية داعم ��ة ،وعي بال�ضرورة الفنية،
فهم خا�ص لل�شع ��ر وفكرة ال�شعر وتاريخ
ال�شعر وزمن ال�شع ��ر ودَور ال�شعر ،وعي
خا�ص باللغة يف ��وق اال�ستخدام العام لها
و�ص ��و ًال �إىل لغ ��ة �شعرية متف ��ردة ،ادراك
مل�ستوي ��ات التو�صي ��ل والتل ّق ��ي ،احاط ��ة
معرفية عميق ��ة بعلم اجلم ��ال ،فهم عالقة
الفنون الت�شكيلي ��ة واملو�سيقى وامل�سرح
بال�شع ��ر ،معرف ��ة مبح ّف ��زات الكتابة بني
ح� �دّي الواقع واحللم ،وه ��ل ال�شاعر فرد
يف جمتم ��ع �أم ف ��رد من جمتم ��ع ،املوقف
م ��ن االب ��داع والآيديولوجي ��ا وال�سلطة،
ا�ص ��دارات تعك� ��س ال�سم ��ات الفني ��ة
واجلمالي ��ة امل�شرتكة بني جماعة املدر�سة
ُر�س ��خ ه ��ذه املدر�س ��ة وي�ضم ��ن
ومب ��ا ي ّ
ا�ستمرارها ومديات ت�أثريها...الخ.
()3
وا�ست ��دال ًال باملح ��ددات املذك ��ورة ،يكون
نفي وج ��ود (مدر�سة) يف ال�شعر العراقي
اثبات ��ا ً قائم ��ا ً  ،كم ��ا �أن َّ اثب ��ات وج ��ود
�أمناط و�أل ��وان و�أ�سالي ��ب كتابة متنوعة

يف ال�شع ��ر العراق ��ي من تل ��ك التي متتلك
قدراتها الفنية العالية املوازية لتطوّ رات
وحت ��والت ال�شعرية العاملي ��ة �أو�ضح من
�أن يُ�شار �إليها.
()4
م ��ن الإن�ص ��اف �أن ُن�ش�ي�ر �إىل �سع ��ي
ال�شعري ��ة العراقي ��ة احلديث ��ة يف جمالها
التنظريي على م�ستوى ا�صدار البيانات
ال�شعرية ال�ساعي ��ة لت�شكيل هوية �شعرية
 /فني ��ة خا�ص ��ة ومغايرة لل�سائ ��د ورمبا
يف طم ��وح لت�أ�سي� ��س (مدر�س ��ة �شعرية).
فف ��ي ع ��ام � 1969صدر البي ��ان ال�شعري
بتوقيع ال�شعراء (فا�ضل العزاوي� ،سامي
مهدي ،فوزي كرمي ،خالد علي م�صطفى)
وق ��د ُن�شر يف جملة (ال�شع ��ر  )69وحقق
ماحقق من �إثارة يف الو�سطني الثقافيني،
العراق ��ي والعرب ��ي .كم ��ا �ص ��در (بي ��ان
الق�صي ��دة اليومي ��ة) بتوقي ��ع ال�شع ��راء
(خزع ��ل املاج ��دي ،غ ��زاي درع الطائ ��ي،
عب ��د احل�س�ي�ن �صن َكور) و ُن�ش� � َر يف جملة
(الكلمة) يف ال�سبعينيات ،ومن ثم جاءت
بيانات ال�شاعر خزعل املاجدي الالحقة.
بي ��ان ال�شعراء الأربع ��ة الذي ميت ُّ ب�أكرث
من �صلة لبيانات (بريتون) ال�سريالية ،مل
تتحقق دالالت م�ضامينه يف �شعر �شعرائه
بعد �ص ��دوره رغ ��م �أهميّة ما ج ��اء به من

ر�ؤى ً وت�ص ��وّ رات فني ��ة حامل ��ة بت�أ�سي�س
�شع ��ري جدي ��د ،كم ��ا �أن َّ االختالف ��ات
الفكري ��ة والآيديولوجية ب�ي�ن �شعرائه مل
تك ��ن عائق� � ًا يف التوقيع على م ��ا جاء به،
�إذ كان الهاج� ��س الفني هو امل�ش َ
رتك الذي
يوحّ دهم� .أما بيان الق�صيدة اليومية ومع
ان�سج ��ام املو ّقع�ي�ن عليه فكري� � ًا – مع �أن َّ
فك ��رة الق�صيدة اليومي ��ة كانت مطروحة
ومتداولة يف ال�شعر العاملي – فلم يحقق
�شعرا�ؤه �شيئ ًا م ��ن م�ضامينه يف �شعرهم
�إال مان ��در .وكذلك بيان ��ات ال�شاعر خزعل
املاج ��دي بقي ��ت يف ّ
توهجه ��ا التنظريي
ال ��ذي ق ��اده ُ �إىل البح ��ث يف امليثولوجيا
والأديان برباع ��ة� ،إال �أنه وا�صل الكتابة
ال�شعرية بوعي (العقل ال�شعري).
ويف ا ُ
خلال�ص ��ة� ،إن َّ �شع ��راء البيانات قد
غ ��ادروا مقرتح ��ات بيانته ��م التنظريي ��ة
ومت�س ��ك َ كل ٌّ بلون ��ه ومنط ��ه و�إ�سلوب ��ه
ّ
يف كتاب ��ة ال�شع ��ر ،وتفاعل ��وا م ��ع
التح ��وّ الت ال�سيا�سية الت ��ي ح�صلت بعد
ع ��ام  1978بوع ��ي يرتب ��ط بثوابته ��م
الفكري ��ة والآيديولوجي ��ة وذهب ��وا
�إىل �أجنا� ��س �أدبي ��ة �أخ ��رى ُت�ض ��اف �إىل
جن�سهم ال�شع ��ري :الدرا�سات ،املذكرات،
الرواي ��ات ،الرتجم ��ة ،امليثولوجي ��ا
والأدي ��ان وغريه ��ا .وم ��ا ع ��اد هاج� ��س
التنظري والبيانات �شاغ ًال...
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كارل مارك�س ووالدة املجتمع احلديث
�ص ��در حديث� � ًا عن دار امل ��دى كت ��اب "كارل مارك� ��س ووالدة
املجتم ��ع احلدي ��ث" ت�ألي ��ف ميخائيل هايرني ��خ ترجمه �إىل
العربي ��ة ثامر ال�ص ��فار ،والكت ��اب يعد �س�ي�رة ذاتية جديدة
و�ش ��املة حلي ��اة وعم ��ل كارل مارك�س..ه ��ذا املجل ��د الأول
يتعام ��ل عل ��ى نطاق وا�س ��ع مع �ش ��باب مارك� ��س يف تريري
ودرا�ساته يف بون وبرلني ،كما �سيدر�س وظيفة ال�شعر يف
تطوره الفكري ومهنته الأوىل مع الفل�س ��فة الهيغلية ومع
ما ي�سمى بـ"الهيغليني ال�شباب" يف �أطروحته عام .1841
بالفع ��ل خ�ل�ال ه ��ذه الف�ت�رة ،كانت هن ��اك �أزم ��ات وكذلك
فوا�ص ��ل يف التط ��ور الفكري ملارك�س دفعت ��ه �إىل التخلي
عن تلك امل�شاريع و�إعادة ت�صور م�شروعه النقدي.

مبنا�سبة الذكرى  88لت�أ�سي�س احلزب ال�شيوعي العراقي

"�سمبوزيوم" الر�سم احلر ..حوارية الألوان حتت ن�صب احلرية
 ب�سام عبد الرزاق
ب�ي�ن الثالثي ��ة اخلال ��دة "ن�ص ��ب
احلري ��ة وجدارية ال�س�ل�ام ون�صب
االموم ��ة" يف حديقة االم ��ة ،و�سط
بغ ��داد ،اقيم ع�صر االثن�ي�ن � 21آذار
� ،2022سمبوزي ��وم الر�س ��م احل ��ر
مبنا�سب ��ة الذك ��رى  88لت�أ�سي� ��س
احلزب ال�شيوعي العراقي واحتفا ًء
باعياد الربيع.
و�ش ��ارك يف الفعالي ��ة ع ��دد م ��ن
الفنان�ي�ن الت�شكيليني الذين توزعوا
عل ��ى احلدائ ��ق املج ��اورة لن�ص ��ب
احلري ��ة ،و�شكل ��ت لوح ��ات الر�س ��م
احلر حوارية ا�ستمرت قرابة االربع
ح

ول العا

لم

�ساعات ،ا�ستط ��اع اجلمهور متابعة
اللوح ��ات وه ��ي ت�ساف ��ر بتفا�صيلها
والوانه ��ا وم�ضامينه ��ا و�صوال اىل
اجنازها ،وات�سمت غالبية اللوحات
بطابع ربيعي متماثل مع االجواء.
الناق ��د والفنان الت�شكيل ��ي د .جواد
الزي ��دي ق ��ال لـ(اامل ��دى) �إن "اقام ��ة
�سمبوزي ��وم للر�سم احلر يف حديقة
االم ��ة وق ��رب ن�صب احلري ��ة ي�شكل
م�ساح ��ة مفتوحة لبع� ��ض الفنانني،
ووج ��وده حت ��ت ن�ص ��ب احلري ��ة
ي�شكل رمزية كبرية ،كون هذا املكان
الذي �شه ��د احتجاجات وانتفا�ضات
جماهريية".
وا�ض ��اف الزي ��دي ان "هن ��اك تعالقا
ب�ي�ن الن�ص ��ب الثالث ��ة املوجودة يف
احلديق ��ة (ن�صب احلري ��ة واالمومة
وجداري ��ة ال�س�ل�ام) وه ��ذه الرموز
الفني ��ة تتيح لن ��ا ان نحتفي برمزية

طرح لوحة ملارلني مونرو للبيع
مببلغ خرايف

امل ��كان ومنا�سب ��ة ت�أ�سي� ��س احلزب "م�شاركة الفنانني ت�شكل حلقة مهمة
ال�شيوع ��ي العراقي" ،الفت ��ا اىل ان لت ��داول الر�سم والف ��ن واجلمال يف

حتدث ��ت لـ(امل ��دى) ع ��ن م�شاركته ��ا
يف ال�سمبوزي ��وم ،مبين ��ة ان "ه ��ذه
امل�شارك ��ة لي�س ��ت االوىل ،وه ��ي
مب ��ادرة جميل ��ة ومهم ��ة ،يف م ��كان
مفعم بالف ��ن والذكريات الت�شرينية،
وه ��و ي�ضعن ��ي ب ��دون اح�سا� ��س
ام ��ام اللوح ��ة واالل ��وان لأع�ب�ر عن
م�شاركت ��ي" .الفن ��ان الت�شكيل ��ي
حممد م�سري قال لـ(املدى) ان "مكان
الفعالي ��ة ي�ش ��كل ذاك ��رة للجمي ��ع،
ا�شي ��اء مهم ��ة يف حياتن ��ا ح�صل ��ت
يف ه ��ذا امل ��كان ،وم�شاركتي جاءت
الين اح ��ب اال�صدق ��اء يف احل ��زب
ال�شيوع ��ي ودائم ��ا ما ا�ش ��ارك معهم
يف ان�شطتهم ،وهي متعة ان اتواجد
وار�سم بني ا�صدقائي".
م ��ن جانب ��ه ق ��ال ع�ض ��و املكت ��ب
هذه امل�ساحة من الزمن".
ال�سيا�س ��ي للح ��زب ال�شيوع ��ي
الفنان ��ة الت�شكيلي ��ة �سن ��اء حمم ��د العراق ��ي ،ح�سني النجار ،ان "اليوم

ً
�سنويا؟
هل ي�صبح لقاح كورونا
يعتقد بع�ض العلماء �أن ل�ق��اح فايرو�س
كورونا قد يكون �سنويا مثله مثل لقاحات
الإن�ف�ل��ون��زا .ونقلت �شبكة "�سي �إن �إن"
الأمريكية عن ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة
"فايزر" قوله�" :أعتقد �أن كل امل�ؤ�شرات
احل��ال �ي��ة ت �ق��ول �إن ج��رع��ة ل �ق��اح ك��ورون��ا

�ستكون �سنوية ،على الأق��ل يف امل�ستقبل
امل� �ن� �ظ ��ور ،ح �ت��ى ن �� �س �ي �ط��ر ع �ل��ى امل��ر���ض
و�سالالته ب�شكل �أف�ضل" .ومن جهته ،قال
ال��دك�ت��ور �أب ��رار ك ��اران� ،أ��س�ت��اذ الأم��را���ض
املعدية يف جامعة �ستانفورد" :ما ميكن �أن
نتوقعه هو �أن فايرو�س كورونا لن يختفي،

بل �سي�ستمر ويتحور و�ست�ضعف مناعتنا جلميع �سالالت الفايرو�س" .وق��ال �ألربت
جت��اه��ه مب���رور ال��وق��ت .ه ��ذا ي�ع�ن��ي �أن�ن��ا بورال ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة "فايزر"،
�سنحتاج �إىل ج��رع��ات م�ع��ززة م��رة �أخ��رى �إن ال�شركة ت�أمل يف �صنع لقاح يحمي من
يف امل�ستقبل -رمبا يف وقت الحق من هذا �أوميكرون وجميع �سالالت كورونا .وتابع:
العام ح�سب اعتقادي -و�سوف نحتاج �إىل "الهدف هو تطوير لقاح ميكن �أن يحمي
تلقي جرعة دورية �سنوية ميكنها الت�صدي الأ�شخا�ص ملدة عام على الأقل".

يبيع جائزة نوبل ل�صالح
الجئني �أوكرانيني

وزير �أفغاين يتحول �إىل �سائق تاك�سي يف �أمريكا

�أعلن ��ت دار كري�ستيز� ،أن لوحة لوجه النجمة الأمريكية الراحلة مارلني
مون ��رو ر�سمها �أيقون ��ة مو�سيقى البوب �آندي واره ��ول يف ال�ستينيات
م ��ن القرن املا�ضي �س ُتعر�ض يف م ��زاد يف �أيار بقيمة تقديرية تبلغ نحو
 200ملي ��ون دوالر ،وه ��و ما �سي�شكل رقما قيا�سيا .وق ��ال �أليك�س روتر
رئي� ��س �إدارة الفنون يف القرن�ي�ن الع�شرين واحل ��ادي والع�شرين بدار
كري�ستي ��ز �إن اللوح ��ة امل�سم ��اة (لقط ��ة ملارل�ي�ن الزرقاء الرزين ��ة)" ،من
املتوقع �أن تك ��ون �أغلى لوحة من القرن الع�شرين تباع يف مزاد" .وتعد
اللوح ��ة التي حتاكي وجه مون ��رو عام  ،1964ب�شعر �أ�صفر المع ووجه
وردي وظ ��ل عني �أزرق فاحت ،واحدة من خم�س لوحات ر�سمها وارهول
ملونرو .وقال روت ��ر" :ا�ستخدم وارهول تقنية امل�سح ال�ضوئي يف هذه
اللوحات ويف هذه اللوحة حتديدا ،ومل ي�ستخدمها مرة �أخرى .لقد كان
�أ�سلوب ��ا معقدا للغاي ��ة" .وكانت هذه اللوحة مملوك ��ة مل�ؤ�س�سة توما�س
ودوري�س �أم ��ان يف زيوريخ ،و�ستعود جميع عائ ��دات البيع للم�ؤ�س�سة
التي تكر�س جهودها لتح�سني حياة الأطفال يف جميع �أنحاء العامل.

هو ي ��وم االحتفاالت باعي ��اد الربيع
ون ��وروز وعي ��د االم وال�شج ��رة،
وكذلك هو باكورة انطالق احتفاالت
ت�أ�سي�س احلزب ال�شيوعي العراقي،
واقمن ��ا حتت ن�صب احلري ��ة فعالية
�سمبوزي ��وم الر�سم احل ��ر مب�شاركة
جمموع ��ة من الفنان�ي�ن املبدعني يف
الهواء الطلق".
وا�ض ��اف النجار ان "ه ��ذه الفعالية
�ستتبعه ��ا العدي ��د م ��ن الفعالي ��ات
و�صوال اىل يوم املهرجان ال�سيا�سي
واجلماه�ي�ري ال ��ذي �ستحت�ضن ��ه
حدائ ��ق اب ��و نوا� ��س يف االول م ��ن
ني�س ��ان ،وخالل هذه الفرتة �ستكون
هن ��اك جمموع ��ة م ��ن الفعالي ��ات
ال�شعري ��ة والف ��ن الت�شكيل ��ي ف�ض�ل�ا
عن املاراثون ��ات الريا�ضية ،واي�ضا
اقام ��ة �سفرات اىل اه ��وار و�آثار ذي
قار".

حتى منت�صف �آب�/أغ�سط�س املا�ضي،
ك��ان خ��ال��د بايندا وزي ��را للمالية يف
�أف�غ��ان���س�ت��ان ،ي���ش��رف ع�ل��ى ميزانية
ت �ق��در ب �ـ  6م �ل �ي��ارات دوالر� ،إال �أن
�أحواله �سرعان ما انقلبت ر�أ�سا على
ع �ق��ب م �ن��ذ ف� ��راره م��ن ال� �ب�ل�اد ،عقب
�سيطرة ح��رك��ة ط��ال�ب��ان على ال�ب�لاد.
ف �ق��د ال �ت �ق �ط��ت ع��د� �س��ات ال �ك��ام�يرات
�صورة للوزير ال�سابق قبل يومني،
خلف مقود �سيارة متوا�ضعة تابعة
ل�شركة التاك�سي "�أوبر" يف الواليات
امل�ت�ح��دة ،بح�سب م��ا نقلت �صحيفة
"وا�شنطن بو�ست"� .إذ مل يعد الرجل
وزي ��را ب��ل جم��رد �سائق ،ي�سعى �إىل
ب�ضع مئات من الدوالرات يف ال�شهر،
ب��دل امل�ل�ي��ارات! هكذا انقلبت �أح��وال
ب��اي �ن��دا ،ال ��ذي �أ��ض�ح��ى �أم���ام واج��ب
م �ل��ح ،ملخ�صه ت ��أم�ين لقمة العي�ش الوظيفة رغم �ضحالتها ،فتحت له باب
لزوجته و�أطفاله الأربعة بعد �أن جل�أ �إعالة عائلته ،كما �أكد الرجل البالغ من
�إىل فرجينيا الأم�يرك�ي��ة� .إال �أن تلك العمر  40عاما .وقال�" :أ�شعر ب�أنني

عالق بني حياتي القدمية و�أحالمي
لأفغان�ستان وب�ين ح�ي��اة ج��دي��دة يف
الواليات املتحدة مل �أكن �أريدها �أبدا".

�أعلن ال�صحايف الرو�سي الفائز بجائزة نوبل لل�سالم العام
املا�ضي ،دميرتي موراتوف ،ام�س الثالثاء� ،أنه �سيعر�ض
ميداليته للبيع يف مزاد والتربع بالعائدات ل�صالح الالجئني
الأوكرانيني.
ودعا موراتوف ،من �صحيفة "نوفايا غازيتا" امل�ستقلة التي
ير�أ�س حتريرها ،الأفراد �إىل "م�شاركة الالجئني واجلرحى
والأط�ف��ال الذين يحتاجون �إىل ع�لاج عاجل مبا هو عزيز
عليكم وله قيمة للآخرين".
وطالب بوقف �إط�لاق النار وتبادل الأ��س��رى و�إع��ادة جثث
القتلى وتوفري ممرات �إن�سانية وم�ساعدات.
وكتب عرب تطبيق "تيليغرام"" :نطلب من دور املزادات التي
ميكنها طرح هذه اجلائزة العاملية ال�شهرية للبيع التوا�صل
معنا".
تقا�سم م��ورات��وف اجل��ائ��زة ال�ع��ام املا�ضي م��ع ال�صحافية
ري�سا ،جلهودهما يف ال��دف��اع عن حرية
الفيليبينية ماريا ّ
التعبري يف بلديهما ،وو�صفتهما جلنة نوبل بـ"ممثلي جميع
ال�صحافيني الذين يدافعون عن هذا املثل الأعلى".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

در�سنا ودرو�س التاريخ!
تبدو و�سائل الإعالم العراقية هذه
الأيام وك�أنها �ساحة تدور فيها دوائر
احلروب ..ال �شيء �سوى �أخبار
معارك امل�صري ،وغ�ضب ال�سا�سة
بع�ضهم على بع�ض ..والأهم القلق
الذي ي�ساور الب�سطاء على م�صري
هذه البالد ..وعندما نقر�أ ت�صريح ًا
ل�سيا�سي �أو م�س�ؤول نزداد خوف ًا �إذا
ما قررنا �أن نتوقف عنده �أو ن�صدقه..
ال �أحد يدري �إىل متى �سي�ستمر
احلال بحرب داح�س والغرباء بني
�سيا�سيي املحا�ص�صة الطائفية الذين
يت�صدرون ال�صفحات الأوىل يف
الكذب وخداع النا�س ..والتغطية على
اجلرائم واملراوغة والنفاق ..يقدمون
للخراب وقت ًا �إ�ضافي ًا الجتياح ما
تبقى من م�ساحات الأمل يف نفو�س
النا�س ..يكذبون يف ال�صباح..
ويكذبون يف الظهرية ..يعدون ب�أن
ي�سرعوا يف التنمية والبناء و�إقامة
دولة العدالة االجتماعية ..فنجدهم
ي�سرعون يف االنتهازية والل�صو�صية
و�إق�صاء الآخر وتخوين ال�شعب..
كل �شيء يبدو عبثي ًا حني ي�صر
البع�ض على �أنه �صاحب احلقيقة
املطلقة ..و�إذا حاولنا �أن ننف�ض عن
�أنف�سنا رتابة الكالم ال�سيا�سي اململ
الذي ن�سمعه ونقر�أه كل يوم ،يقلقنا
�أن البالد ما تزال تبحث عن رجال
حكماء يقودونها �إىل �ضفة الأمان
والطم�أنينة.
نق ّلب يف الأخبار ذات اليمني وذات
ال�شمال ع�سى �أن جند �أحد م�س�ؤولينا
ميار�س ف�ضيلة مراجعة النف�س
واالعرتاف باخلط�أ ،والذي ي�شكل
اليوم جزء ًا من ن�سيج احلكومات
املتح�ضرة ،وتاريخ االعتذارات مليء
باملواقف ال�صعبة لعدد كبري من
امل�س�ؤولني يف الغرب وهم يخرجون
للنا�س يقدمون اعتذاراتهم ،ومعها
خطاب اال�ستقالة ب�سبب �أفعال �أ�ضرت
بامل�صلحة العامة ..عام ،1969
اقرتع الفرن�سيون على الد�ستور الذي
اقرتحه ديغول ،وحني �أعلنت النتائج
التي تظهر �أن  %52من املواطنني
�صوتوا �ضده ..جند �صباح اليوم
التايل �صحف فرن�سا تن�شر على
�صفحاتها الأوىل اخلرب التايل:
ديغول يقدم ا�ستقالته وبيان من �سطر
واحد "اعتبار ًا من اليوم �س�أتوقف
عن ممار�سة مهامي كرئي�س للدولة".
زعامات مبهرة يف التاريخ ا�ستطاعت
بف�ضل نزاهتها وحكمتها و�إ�صرارها
على �إ�شاعة روح العدالة االجتماعية
�أن حتدث �أكرب التحوالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية يف العامل ،وحني
يطمئن م�س�ؤول منهم �إىل �أن كل
�شيء ي�سري يف الطريق ال�صحيح،
ينف�ض يديه من ال�سلطة ويقرر �أن
يحتكم ل�صوت ال�ضمري والنا�س .
درو�س من التاريخ مذلة للآخرين..
درو�س مهينة لدميقراطيتنا
الع�شوائية� ..أمثولة لنا جميع ًا
ونحن نرى �سا�ستنا يتعاطون
�ش�ؤون احلكم بالتقاتل واحلقد
والتخوين ..در�س لنا جميع ًا ونحن
ن�شعر بالغثيان حني ن�سمع البع�ض
من �سيا�سيينا وهم يتحدثون
عن الت�سامح واملحبة والقانون
وحكم ال�ضمري وخمافة الله..
درو�س تقول لنا �أن علينا �أن نعرف
�أنه يف هذا البلد ..بلد الأربعني
عجيبة وعجيبة ..يخو�ض معركة
احل�صول على كرا�سي الربملان �آالف
املر�شحني مل يبلغوا بعد �سن الر�شد
ال�سيا�سي ..وجه �آخر وقبيح يف
دميقراطية املحا�ص�صة الطائفية،
�أن ت�صبح �أبواب املنا�صب واملنافع
مفتوحة للتهافت والتكالب وال�سعي
لإلغاء الآخر.

مب�شاركة �أكثـر من � 100شخ�صية �أدبية حملية وعاملية

 علي حداد
الباح ��ث والكات ��ب ت�س�ست�ضيف ��ه
جمعي ��ة الثقافة الجدي ��دة بمنا�سبة
�ص ��دور كتاب ��ه الجدي ��د "ذل ��ك م ��ن
ت�أويل ��ه ..نحو ر�ؤية جديدة لقراءة
الن� ��ص االدب ��ي" الفعالي ��ة يقدمه ��ا
ال�شاع ��ر جا�س ��م العل ��ي وي�ش ��ارك
فيها اال�ساتذة� :سمير الخليل ،علي
الفواز� ،سعد التميمي ،وذلك م�ساء
اليوم االربعاء في قاعة الجمعية.
 عمر الجفال
ال�شاع ��ر واالعالمي �ص ��در له عن
دار الرافدي ��ن كتاب م ��ن تحريره
واع ��داده بعن ��وان "رائح ��ة
الفلف ��ل – تحليل وت�أري ��خ و�سير
النتفا�ض ��ات الع ��راق" م ��ن �إعداد
وتحري ��ر الكات ��ب عم ��ر الجف ��ال.
وي�سع ��ى الكت ��اب ،ال ��ى �أن يكون
وثيق ��ة يُمكن الع ��ودة �إليه ��ا لفهم
االحتجاج ��ات الت ��ي ح�صل ��ت في
ت�شرين الأوّ ل عام .2019

�أدباء ذي قار ي�ستعدون لإطالق مهرجان احلبوبي بن�سخته ال�ساد�سة
ذي قار  /ح�سني العامل

 نجم عبد حيدر
الفن ��ان وم�صم ��م ال�سينوغرافي ��ا
ت�ست�ضيف ��ه نقاب ��ة الفناني ��ن �ضم ��ن
مف ��ردات منهاج مو�سمه ��ا الت�شكيلي
للأ�شه ��ر ال�ست ��ة المقبل ��ة ،المت�ضمن
ندوات ومعار�ض وفعاليات �أخرى.
و�سيتناول حديثا عن �سيرته مع فن
ال�سينوغرافيا في ف�ضاءات العر�ض
الم�سرحي ،وت�ستعد النقابة الفتتاح
معر� ��ض م�شت ��رك ،ي�ض ��م �أعم ��ا ًال
لخم�س ��ة فناني ��ن م ��ن النج ��ف نهاية
�آذار الحالي.

يج ��ري احت ��اد االدب ��اء والكت ��اب يف
ذي قار اال�ستعدادات النهائية لإحياء
مهرج ��ان احلبوبي ال ��دويل بن�سخته
ال�ساد�س ��ة الذي من املق ��رر ان تنطلق
فعاليات ��ه يوم غ ��د اخلمي� ��س  24من
�آذار اجل ��اري ولف�ت�رة ثالث ��ة اي ��ام
وذل ��ك بعد توق ��ف دام خم�سة اعوام.
وق ��ال رئي� ��س احت ��اد ادب ��اء وكت ��اب
ذي ق ��ار عل ��ي ال�شي ��ال لـ(امل ��دى) ان
"فعاليات مهرجان احلبوبي الدويل
ال�ساد� ��س �ستنطلق يوم اخلمي�س 24
�آذار احل ��ايل" ،وا�ض ��اف "وتت�ضمن
جل�س ��ات وحم ��اور ادبي ��ة ونقدي ��ة
وق ��راءات �شعري ��ة ومعار� ��ض للكتب

الطقس

والت�شكي ��ل والفوتوغ ��راف وتق ��دمي
عرو� ��ض م�سرحي ��ة و�سينمائي ��ة
ومعزوف ��ات مو�سيقي ��ة وو�ص�ل�ات
غنائي ��ة واقامة ب ��ازارات فولكلورية
وتراثية".
م�ؤك ��دا "توجي ��ه دع ��وات لأك�ث�ر من
� 150شخ�صي ��ة ادبي ��ة وثقافي ��ة
و�آثاري ��ة حملي ��ة وعاملي ��ة للم�شارك ��ة
باملهرج ��ان الذي يتوا�ص ��ل على مدى
ثالث ��ة ايام" ،الفت ��ا اىل ان "املهرجان
يع ��ود لالنط�ل�اق بحلت ��ه الدولية بعد
توقف دام  5اعوام".
وا�ضاف ال�شيال الذي يرت�أ�س اللجنة
املنظم ��ة للمهرج ��ان ان "املهرج ��ان
�سي�شه ��د افتتاح مبنى الق�صر الثقايف
يف النا�صري ��ة وو�ضع حجر اال�سا�س

ملدين ��ة اور ال�سياحي ��ة" .وعن اهمية
املهرج ��ان ق ��ال رئي�س احت ��اد االدباء

ان "اله ��دف م ��ن املهرج ��ان ه ��و ان
تبق ��ى النا�صري ��ة مت�ص ��درة للم�شه ��د

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأربع ��اء) �أن درجات احل ��رارة ترتفع عن معدالتها لي ��وم �أم�س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�سا يف العديد من مناطق البالد.

احل�ضاري والثق ��ايف واالدبي كونها رافديني ��ة) للدكت ��ور عب ��د االم�ي�ر
مهد احل�ضارة ومبتكرة احلرف االول احلم ��داين وجل�س ��ة نقدي ��ة ع ��ن
ومنطل ��ق الديان ��ات التوحيدي ��ة"( ،املقد� ��س واملدن� ��س يف �أدب ذي قار)
م�ش�ي�را اىل ان "النا�صري ��ة بات ��ت ومعر�ض فوتوغرايف بعنوان (�سيدة
مو�ضع اهتمام الع ��امل وقبلة احلركة امل ��دن الأنيق ��ة) للفن ��ان عل ��ي رحي ��م
ال�سياحي ��ة بعد زيارة باب ��ا الفاتيكان الع�سك ��ري وجل�سة مو�سيقية (�أطوار
ملدينة اور االثرية واحلج لبيت النبي بطعم النا�صري ��ة) للمو�سيقار �سامي
ابراهي ��م اخللي ��ل وهذا م ��ا ي�ستدعي ن�سي ��م وجل�س ��ة غنائية للفن ��ان ماجد
االهتم ��ام اك�ث�ر باجلوان ��ب الثقافية ال�صي ��اد وجل�س ��ة مو�سيقي ��ة للملحن
واحل�ضارية والآثارية".
العراق ��ي جعف ��ر اخلف ��اف وفعاليات
واملق ��رر ان يت�ضمن منه ��اج مهرجان ثقافي ��ة اخ ��رى ت�شتم ��ل عل ��ى افتتاح
احلبوب ��ي ال ��دويل ال�ساد� ��س كلمات (بازارات ومعار� ��ض كتب ومعار�ض
باملنا�سب ��ة وق ��راءات �شعرية وعر�ض ت�شكيلي ��ة ومعار� ��ض فوتوغرافي ��ة)
مل�سرحي ��ة (ميت م ��ات) ت�ألیف ودراما وافتت ��اح الق�ص ��ر الثق ��ايف وو�ض ��ع
ت ��ورج عل ��ي عب ��د النب ��ي الزي ��دي حجر الأ�سا�س ملدين ��ة �أور ال�سياحية
وجل�س ��ة نقدي ��ة ع ��ن كت ��اب (�أل ��واح اجلديدة.
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