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�إيران ت�ستبدل لأول مرة الحر�س الثوري بـ"بدلة دبلوما�سية" في الملف العراقي

الإطار التن�سيقي يخطط لتفكيك التحالف الثالثي
�أو بقاء الكاظمي لكن ب�شروط
 بغداد /تميم الح�سن
يف وق ��ت التزال فيه اب ��واب "احلنان ��ة" -وهو
م ��كان اقام ��ة زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى
ال�صدر -مغلقة" ،يراجع" الإطار التن�سيقي عدة
خيارات من بينها بقاء "الكاظمي" لفرتة اطول.
يدع ��م تل ��ك املراجعة م�س�ؤول اي ��راين جديد عن

املل ��ف العراقي ،حيث مت اختي ��ار �شخ�صية ذات
خلفي ��ة دبلوما�سي ��ة لأول م ��رة له ��ذه املهمة منذ
مقت ��ل قا�س ��م �سليم ��اين ،رئي� ��س فيل ��ق القد� ��س
ال�سابق.
وات�ضح ��ت عودة طه ��ران اىل امللع ��ب العراقي،
بعد غياب ق�صري ،با�ستب ��دال ال�سفري ب�شخ�صية
مول ��ودة يف الع ��راق ،وحت ��رك وا�شنط ��ن عل ��ى

ال�سي ��اق ذات ��ه بتهيئة �سفري يف بغ ��داد معار�ض
لطموح �إيران.
ووفق ما ي ��دور يف الكوالي�س ،فان زعيم التيار
ال�ص ��دري "الي ��زال يغلق كل اب ��واب التوا�صل"
م ��ع الإط ��ار التن�سيقي ،مقابل تف ��ا�ؤل من حلفاء
االول يف التحالف الثالثي.
وكان "ال�ص ��در" ق ��د دخل يف "�صم ��ت �سيا�سي"

مطل ��ع ني�سان احل ��ايل ملدة  40يوم� � ًا (بد�أت من
اول رم�ضان اىل ما بعد نهاية عطلة العيد) ،مما
�شل عملية ت�شكيل احلكومة.
وعل ��ى �إثر ذلك هاج ��م "االطاريون" زعيم التيار
يف اك�ث�ر م ��ن م ��رة ،وع ��ادوا للرتوي ��ج لرواي ��ة
"تفكيك ال�شيعة بدعم خارجي".

 التفا�صيل �ص3

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

"�إهانة ال�سلطات"� ..سالح
قانوني �شرعه �صدام ي�ستخدم اليوم
لتكميم الأفواه
 بغداد /م�صطفى الجوراني
تعود املادة  226من قانون العقوبات �إىل
الواجهة بني فرتة و�أخرى ،كونها �شرعت
يف زمن نظام �صدام ح�سني البائد ،وال تزال
ال�سلطة يف العراق تعتمد عليها.
نا�شطون و�صحفيون اعتربوا �أن هذه املادة
جاءت لتكميم الأفواه خ�صو�ص ًا و�أنها طبقت
يف مرات عدة بحق متظاهرين و�صحفيني
انتقدوا �أداء احلكومة �أو ملف ف�ساد متف�ش يف
الدولة� ،آخرها كما ح�صل مع �أحمد املال طالل

والفنان �إياد الطائي خالل ت�أدية م�شهد متثيلي
انتقد فيه ظاهرة يف وزارة الدفاع.
فبعد �ساعات من عر�ض احللقة ،توعدت وزارة
الدفاع العراقية ،يوم االثنني املا�ضي ،مقدم
الربامج �أحمد مال طالل واملمثل �إياد الطائي،
باملالحقة القانونية.
وقال اخلبري القانوين� ،أحمد العبادي� ،إن
"ن�ص املادة  226من قانون العقوبات موجود
منذ العام  ،1969وهو يتكلم عن النظام
الدكتاتوري".
 التفا�صيل �ص3

التنظيم الإرهابي يفقد �أودية �ساعدته في االنطالق بتنفيذ هجماته الأخيرة

العمليات الم�شتركة ت�ستعين بـ "قوات نوعية"
لتطهير �أخطر معاقل داع�ش
 بغداد /فرا�س عدنان
خ�ص�ص ��ت قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتك ��ة
"ق ��وات نوعية" لتطه�ي�ر معقل خطري
لتنظيم داع�ش الإرهابي جنوبي كركوك
يعتق ��د ب�أن ��ه منطل ��ق تنفي ��ذ الهجم ��ات
الأخ�ي�رة الت ��ي �شنه ��ا االرهابي ��ون يف
املناطق املحيطة به.
وتتح ��دث قي ��ادة العملي ��ات ع ��ن عزمها
انه ��اء تواجد التنظي ��م يف تلك املناطق
الت ��ي تتمت ��ع بكونه ��ا �صعب ��ة جغرافيا

وت�ساع ��د عل ��ى االختب ��اء ،وال ميك ��ن
ر�صدها من خالل �سالح اجلو.
ويقول املتحدث با�س ��م القيادة حت�سني
اخلفاج ��ي� ،إن "جمي ��ع العملي ��ات التي
تنفذها الق ��وات الع�سكرية ي�سبقها جهد
�أمني وا�ستخب ��اري ويتم يف �ضوء ذلك
و�ضع املعلومات لغر�ض حتليلها".
و�أ�ضاف اخلفاج ��ي� ،أن "عملية املطرقة
احلديدي ��ة الت ��ي ا�ستهدف ��ت تطه�ي�ر
ومت�شي ��ط وادي �ش ��اي اختلف ��ت ع ��ن
�سابقاتها ،من جميع املقايي�س ،و�شهدت

ا�شرتاك القوات اخلا�صة العراقية لأول
مرة ب�شكل كامل".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "الق ��وات اخلا�ص ��ة
العراقي ��ة تتمت ��ع ب�سرع ��ة التنق ��ل
وامكانياته ��ا عل ��ى املن ��اورة والتح ��رك
يف خمتل ��ف الظ ��روف اجلوي ��ة،
والت�ضاري� ��س ال�صعب ��ة ،وه ��ي تنف ��ذ
مه ��ام معينة وال ميك ��ن زجها يف معارك
ال�صح ��راء الن هن ��اك قطع ��ات �أخ ��رى
خمت�صة بهكذا نوع من القتال".
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ال�����ح�����دود ي����ع����ود ب����ق����وة ال������ى الأ�������ض������واء5 ..
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تربية الإبل تلقى رواج ًا في محافظة النجف  ..عد�سة :محمود ر�ؤوف

�إيران تعتبر التو�صل التفاق نووي بعيد المنال وتحمل وا�شنطن الم�س�ؤولية
 متابعة  /المدى
قال ��ت �إيران �أم�س �إن التفاه ��م مع القوى الدولية
الك�ب�رى ب�ش�أن ملفها النووي ال يزال بعيد املنال،
متهمة الواليات املتحدة بامل�س�ؤولية عن ت�أخريه.
ومل تنج ��ح املفاو�ض ��ات بع ��د ع ��ام م ��ن بدئها يف
فيينا يف �إحياء االتف ��اق املربم عام  2015ب�ش�أن
الربنام ��ج الن ��ووي امل ��دين الإي ��راين .واثر عدة
ت�صريح ��ات متفائل ��ة ب�ش� ��أن اتف ��اق و�شي ��ك يف
العا�صم ��ة النم�ساوية ،عادت اخلالف ��ات للظهور

يف الأ�سابي ��ع الأخ�ي�رة ب�ي�ن طه ��ران ووا�شنطن
�أ�سا�سا.
جتم ��ع املفاو�ض ��ات يف فيين ��ا ب�ي�ن �إي ��ران من
جه ��ة وفرن�س ��ا و�أملاني ��ا وبريطاني ��ا ورو�سي ��ا
وال�صني من جهة �أخرى ،فيما ت�شارك الواليات
املتحدة ب�شكل غري مبا�شر بو�ساطة من االحتاد
الأوروبي.
وقد ان�سحبت وا�شنطن �أحاديا من االتفاق عام
 2018و�أع ��ادت فر�ض عقوبات اقت�صادية على
�إي ��ران .رد ًا عل ��ى ذل ��ك ،تخلت �إي ��ران تدريجيا

عن القي ��ود املفرو�ضة عل ��ى برناجمها النووي
مبوجب اتفاق .2015
ق ��ال املتحدث با�سم اخلارجي ��ة الإيرانية �سعيد
خطي ��ب زاده يف طهران �أم� ��س "هناك �أكرث من
ق�ضي ��ة عالق ��ة بني �إي ��ران والوالي ��ات املتحدة.
الر�سائ ��ل التي نقلها ال�سيد م ��ورا يف الأ�سابيع
الأخ�ي�رة ،قبل وبعد زيارته لطه ��ران� ،أبعد من
�أن متث ��ل احلل ��ول الت ��ي تخ ��ول احلدي ��ث ع ��ن
اتفاق".
ويح ��اول �إنريك ��ي م ��ورا من�س ��ق االحت ��اد

الأوروب ��ي امل�شرف عل ��ى املحادث ��ات يف فيينا
ت�سوي ��ة النقاط العالق ��ة املتبقي ��ة للتو�صل �إىل
ت�سوية.
و�أ�ض ��اف خطي ��ب زاده �أن "الوالي ��ات املتحدة
م�س�ؤول ��ة عن هذه الت�أخ�ي�رات لأنها تتباط�أ يف
�إعطاء رد" ينا�سب �إيران.
وللتو�ص ��ل �إىل اتف ��اق يف فيين ��ا ،يطال ��ب
الإيرانيون الأمريكيني ب�إزالة احلر�س الثوري
من الئحته ��م لـ"املنظمات الإرهابية الأجنبية"،
وهو ما ترف�ضه وا�شنطن حتى الآن.

الخالف ي�صل �إلى المحكمة االتحادية

جـدل �سيـا�سـي وا�سـع ب�شـ�أن م�شـروع �أنبـوب "الب�صـرة -الـعـقـبـة"
 بغداد /ح�سين حاتم
بني الرف�ض والقبول� ،أثار م�شروع �أنبوب نفط
الب�صرة – العقبة ،ج ��د ًال وا�سع ًا بني الأو�ساط
ال�سيا�سية واالقت�صادية وال�شعبية.
وامل�ش ��روع هو عب ��ارة عن �أنب ��وب نفط عراقي
�أردين ي�سته ��دف نقل النفط اخل ��ام املُ�ستخرج
من حقول الب�صرة الواقعة جنوبي العراق �إىل
مدينة العقبة يف جنوبي الأردن.
ويقول املتحدث با�سم وزارة النفط عا�صم جهاد
�إن "امل�ش ��روع ميثل منف ��ذ ًا جدي ��د ًا لل�صادرات
النفطي ��ة العراقي ��ة وهو ي�أت ��ي يف �إطار خطط
الوزارة لفتح عدد من املنافذ اجلديدة".
و�أ�ض ��اف� ،أن وزارته "خطط ��ت لإن�شاء �أنبوب
نفط ��ي م ��ع �سوريا ي�ص ��ل �إىل البح ��ر املتو�سط
لك ��ن الأو�ضاع فيه ��ا منعت ذل ��ك ،و�أي�ض ًا هناك
م�ش ��اكل تعرت� ��ض عمل خط النف ��ط العراقي –
الرتك ��ي والذي ي�ستخ ��دم ب�شكل غ�ي�ر قانوين
حالي ًا للأ�سف".
وا�ش ��ار جه ��اد اىل� ،أن "وزارة النف ��ط جه ��ة
تنفيذي ��ة – فني ��ة تط ��رح م�شروعاته ��ا عل ��ى

احلكوم ��ة والتي �إن �صادق ��ت عليها حتيلها �إىل
جمل� ��س الن ��واب للت�صويت عليه ��ا عرب ممثلي
ال�شعب".
وتاب ��ع� ،أن "م�ش ��روع �أنب ��وب الب�ص ��رة –
العقب ��ة لي� ��س جدي ��د ًا وط ��رح من ��ذ ثمانينيات
الق ��رن املا�ض ��ي ،ومت ��ت �إع ��ادة طرح ��ه نتيجة
الأزم ��ات الت ��ي حدث ��ت يف ال�ساب ��ق يف مي ��اه
اخللي ��ج وم�ضيق هرمز واحلاج ��ة ملنفذ جديد،
واحلكوم ��ات العراقي ��ة املتعاقبة بع ��ام 2011
و 2013وافقت على تنفيذه".
وب�ي�ن املتح ��دث با�س ��م وزارة النف ��ط� ،أن
"م�ش ��روع خ ��ط الب�ص ��رة – العقب ��ة �سيك ��ون
على م�ساري ��ن ومقطع�ي�ن الأول ي�صل الب�صرة
مبدين ��ة حديثة مبحافظ ��ة الأنبار لنق ��ل النفط
اخلام وتلبية احلاج ��ة الداخلية منه للم�صايف
واال�ستخدام ��ات ال�ضروري ��ة و�أي�ض ��ا لتزوي ��د
املحطات الكهربائية العاملة هناك".
و�أك ��د �أن "املقطع الثاين يب ��د�أ بحديثة وينتهي
بالعقب ��ة يف الأردن حي ��ث �سي�ؤم ��ن يف البداية
ت�صدي ��ر � 200ألف برميل يومي ًا ،على �أن تكون
طاقت ��ه مليون برميل وب�إم ��كان العراق التحكم

باحلجم امل�صدر".
وتاب ��ع �أن "هن ��اك فك ��رة �أي�ض� � ًا �أن يك ��ون
التموي ��ل حكومي� � ًا وبكلف ��ة ال تزي ��د ع ��ن 8.5
ملي ��ارات دوالر" الفت� � ًا �إىل �أن "امل�شروع ُرحل
�إىل احلكوم ��ة املقبل ��ة لأن نقل ��ه م ��ن اال�ستثمار
�إىل التموي ��ل يتطل ��ب عر�ض درا�س ��ات واقعية
للتنفيذ".
بدوره ��ا ،تق ��ول النائب ��ة ع ��ن الب�ص ��رة زه ��رة
البج ��اري" :نرف� ��ض م�ش ��روع خ ��ط �أنابي ��ب
الب�ص ��رة – العقبة لوجود م�شاري ��ع �سابقة مع
اخل ��ط العراقي – الرتكي واخل ��ط العراقي –
ال�سع ��ودي واخلط العراق ��ي -ال�سوري ونحن
ل�سنا بحاج ��ة ملثل هكذا م�شروع يف وقت حرج
وغام�ض".
ور�أت البج ��اري انه "من االج ��در اعادة العمل
بتل ��ك اخلطوط ب ��دال من هدر ام ��وال على خط
جديد غري معروف التفا�صيل".
وا�ستغربت النائبة ع ��ن الب�صرة "من اال�صرار
على م�شروع خط �أنابيب الب�صرة – العقبة من
دون تق ��دمي ر�ؤي ��ة تبني اجل ��دوى االقت�صادية
للم�شروع".

و�أ�ش ��ارت اىل ان "مين ��اء خ ��ور العمي ��ة يف
حمافظ ��ة الب�ص ��رة متوق ��ف من ��ذ � 4سن ��وات
نتيج ��ة عط ��ل يف االنب ��وب الناق ��ل" ،مبين ��ة
ان "املين ��اء ينت ��ج ح ��وايل � 360أل ��ف برميل
يوميا".
ولفتت البج ��اري اىل� ،أن "حكومة الكاظمي،
حكوم ��ة ت�صري ��ف اعم ��ال ووكال ��ة ح�س ��ب
الد�ستور وال يحق لها توقيع اتفاقيات".
و�أكدت �أن "امل�شروع ال ي�ضم ر�ؤية اقت�صادية
وا�ضحة ووزارة النقل مل تقدم اية تفا�صل عنه
ملجل� ��س النواب" ،مبينة ان ��ه "ال ميكن تقدمي
اي م�شروع من دون جدوى اقت�صادية".
م ��ن جهتها� ،أعلن ��ت النائبة حن ��ان الفتالوي،
�أم� ��س االثنني ،عن رف ��ع دعوتني لدى املحكمة
االحتادي ��ة العلي ��ا �ض ��د حكوم ��ة "ت�صري ��ف
االعمال" احلالية لإيق ��اف م�شروع مد �أنبوب
النفط من العراق اىل االردن.
وبح�س ��ب الدع ��وى ،ف� ��إن الفت�ل�اوي طلب ��ت
ا�صدار امر والئي وايقاف اجراءات احلكومة
كاف ��ة مبا يخ� ��ص م�ش ��روع االنب ��وب النفطي
الناقل من الب�صرة اىل ميناء العقبة االردين.

التجارة ت�ؤكد ال�سيطرة على الأ�سواق..
وخبراء :الغالء ما زال م�ستمر ًا
 بغداد� /أ�سامة البياتي
�أفادت وزارة التجارة� ،أم�س االثنني ،باتخاذها
�إجراءات �أ�سهمت بال�سيطرة على الأ�سعار يف
الأ�سواق ،لكن خرباء �أكدوا ان الغالء ما زال
م�ستمر ًا ،م�شددين على �أن الدولة ال يحق لها
التدخل بالأعمال التجارية مبا�شرة �إال من
خالل خلق نوع من املناف�سة بزيادة العر�ض
للمواد الغذائية واال�ستهالكية الرئي�سة.
وذكرت م�صادر مطلعة يف وزارة التجارة،
�إىل (املدى)� ،أن "فرق ًا جوالة تابعة للوزارة
في حوار مع الـ(

مبعية القوات الأمنية �أجرت حمالت ملالحظة
الأ�سعار يف الأ�سواق".
و�أ�ضافت امل�صادر� ،أن "تلك الفرق متكنت من
ال�سيطرة على الأ�سعار و�إنهاء الأزمة التي
ح�صلت خالل الأيام املا�ضية".
و�أ�شارت� ،إىل �أن "الوزارة اتخذت العديد من
الإجراءات �أبرزها ابرام تعاقدات من �أجل
احل�صول على مفردات البطاقة التموينية
وتوزيع �أكرث من ح�صة بهدف �إحكام ال�سيطرة
على الأ�سواق املحلية".
 التفا�صيل �ص2

)

علي المندالوي :جائزة قاعة الم�شاهير لإنجازات
العمر حققت ما لم �أحققه خالل م�سيرتي
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م�ست�شار حكومي :تغيير �سعر ال�صرف �أ�ضاف
لوزارة المالية  20تريليون دينار
 بغداد /المدى
�أكد م�ست�شار مايل يف جمل�س الوزراء �أن تغيري

�سعر �صرف ال ��دوالر �أ�ضاف ل ��وزارة املالية 20

تريليون دينار العام املا�ضي ،الفت ًا �إىل �أن املبلغ
يعادل م ��ا حت�صل عليه الدولة م ��ن �إيرادات غري
نفطية.
وانتق ��د امل�ست�ش ��ار ،جمل� ��س الن ��واب لإلغائ ��ه
تخ�صي�ص ��ات كانت ت�ستهدف معاجل ��ة الأ�ضرار
االقت�صادية الناجتة عن القرار ،مبين ًا �أن ما يزيد
على  %25من ال�شع ��ب العراقي يعي�شون حتت

خ ��ط الفق ��ر ،م�شددا عل ��ى �أن الإي ��رادات الفعلية
للجهاز الكمركي ال تتجاوز  %10مما يحققه.
وق ��ال مظهر حمم ��د �صالح يف ح ��وار تلفزيوين
تابعت ��ه (امل ��دى)� ،إن "قرار خف� ��ض قيمة الدينار
العراق ��ي �أم ��ام ال ��دوالر بن�سب ��ة  ،%23كانت له
�أهداف �أولية وا�سا�سية بو�صفه �أداة مالية".
وتاب ��ع� ،أن "وزارة املالي ��ة عندم ��ا تبيع الدوالر
�إىل البن ��ك املرك ��زي بال�سع ��ر اجلدي ��د ف�أنه ��ا
�ستح�ص ��ل على �إيرادات �أك�ث�ر مما كانت حت�صل
عليه يف ال�سابق".
 التفا�صيل �ص3
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التنظيم الإرهابي يفقد �أودية �ساعدته يف االنطالق بتنفيذ هجماته الأخرية

العمليات الم�شتركة ت�ستعين بـ "قوات نوعية" لتطهير �أخطر معاقل داع�ش
خ�ص�صت قيادة العمليات امل�شرتكة "قوات نوعية" لتطهري معقل خطري لتنظيم داع�ش الإرهابي جنوبي كركوك يعتقد
ب�أن��ه منطلق تنفيذ الهجمات الأخرية التي �شنها االرهابيون يف املناطق املحيطة به .وتتحدث قيادة العمليات عن عزمها
انه��اء تواج��د التنظيم يف تلك املناطق التي تتمتع بكونه��ا �صعبة جغرافي ًا وت�ساعد على االختب��اء ،وال ميكن ر�صدها من
خالل �سالح اجلو.
 بغداد /فرا�س عدنان
ويق ��ول املتحدث با�سم القيادة حت�سني اخلفاجي،
�إن "جمي ��ع العملي ��ات الت ��ي تنفذه ��ا الق ��وات
الع�سكرية ي�سبقها جهد �أمن ��ي وا�ستخباري ويتم
يف �ضوء ذلك و�ضع املعلومات لغر�ض حتليلها".
و�أ�ضاف اخلفاج ��ي� ،أن "عملية املطرقة احلديدية
الت ��ي ا�ستهدف ��ت تطه�ي�ر ومت�شي ��ط وادي �ش ��اي
اختلف ��ت ع ��ن �سابقاته ��ا ،م ��ن جمي ��ع املقايي� ��س،
و�شهدت ا�شرتاك الق ��وات اخلا�صة العراقية لأول
مرة ب�شكل كامل".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "القوات اخلا�صة العراقية تتمتع
ب�سرعة التنقل وامكانياتها على املناورة والتحرك
يف خمتل ��ف الظ ��روف اجلوي ��ة ،والت�ضاري� ��س
ال�صعب ��ة ،وهي تنفذ مهام معين ��ة وال ميكن زجها
يف مع ��ارك ال�صح ��راء الن هن ��اك قطع ��ات �أخرى
خمت�صة بهكذا نوع من القتال".
ولف ��ت اخلفاج ��ي� ،إىل �أن "اال�ستعان ��ة بالق ��وات
اخلا�صة ح�صل نتيجة اخلط ��ورة التي يتمتع بها
وادي �شاي ،وكونه ي�شرف على ثالث حمافظات،
نينوى و�صالح الدين وكركوك وقد كرثت يف تلك
الرقعة اجلغرافية العملي ��ات الإرهابية ،وبالتايل
�أتت احلاجة لال�ستعانة بالقوات اخلا�صة".
و�أو�ضح� ،أن "الفرقة الثامنة من اجلي�ش العراقي
التابع ��ة للمقر املتقدم يف كرك ��وك ا�شرتكت �أي�ض ًا
يف العملي ��ة على حمور وادي �شاي ،ويف اجلانب
الآخ ��ر فق ��د كان هن ��اك تواج ��د جله ��از مكافح ��ة
الإرهاب".
وب�ي�ن اخلفاج ��ي� ،أن "اختي ��ار ه ��ذا الن ��وع م ��ن
القوات جاء نتيج ��ة تواجد عنا�صر تنظيم داع�ش املغ ��ارات وامل�ضاف ��ات ال ��ذي كان تنظي ��م داع� ��ش
يف وادي �ش ��اي الذي يبلغ طول ��ه  55كم ،ووادي الإرهاب ��ي يتواجد فيها واطلعوا عل ��ى �آلية خزنه
زغيتون من اجلانب الآخر ويبلغ طوله  60كم" .للعت ��اد ومواد الدعم اللوج�ست ��ي الأخرى وكيفية
ون ��وه� ،إىل �أن "قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتك ��ة انطالقه".
تواج ��دت يف وادي �ش ��اي ،ون ��زل الق ��ادة �إىل و�شدد اخلفاجي ،على �أن "العملية م�ستمرة حلني

حتقيق �أهدافها بالق�ضاء على املجاميع الإرهابية
املتواجدة فيها ،يف �ضوء املعلومات الكاملة التي
ح�صلنا عليها يف وقت �سابق".
و�أورد� ،أن "املنطق ��ة التي �شهدت العمليات بعيدة
ع ��ن ال�س ��كان ونائي ��ة وال ميك ��ن الو�ص ��ول �إليه ��ا

دعوات لتنويع م�صادر املحا�صيل امل�ستوردة وعدم ح�صرها بدول معينة

التجارة ت�ؤكد ال�سيطرة على الأ�سواق..
وخرباء :الغالء ما زال م�ستمر ًا
 بغداد� /أ�سامة البياتي
�أفادت وزارة التجارة� ،أم�س االثنني ،باتخاذها
�إجراءات �أ�سهمت بال�سيطرة على الأ�سعار يف
الأ�سواق ،لكن خرباء �أك ��دوا ان الغالء ما زال
م�ستم ��ر ًا ،م�شددين عل ��ى �أن الدولة ال يحق لها
التدخ ��ل بالأعم ��ال التجاري ��ة مبا�ش ��رة �إال من
خ�ل�ال خلق نوع من املناف�س ��ة بزيادة العر�ض
للمواد الغذائية واال�ستهالكية الرئي�سة.
وذك ��رت م�ص ��ادر مطلع ��ة يف وزارة التجارة،
�إىل (امل ��دى)� ،أن "فرق ًا جوال ��ة تابعة للوزارة
مبعي ��ة القوات الأمنية �أجرت حمالت ملالحظة
الأ�سعار يف الأ�سواق".
و�أ�ضافت امل�ص ��ادر� ،أن "تلك الفرق متكنت من
ال�سيط ��رة على الأ�سع ��ار و�إنه ��اء الأزمة التي
ح�صلت خالل الأيام املا�ضية".
و�أ�ش ��ارت� ،إىل �أن "الوزارة اتخذت العديد من
الإج ��راءات �أبرزها اب ��رام تعاق ��دات من �أجل
احل�ص ��ول عل ��ى مف ��ردات البطاق ��ة التموينية
وتوزيع �أكرث من ح�صة بهدف �إحكام ال�سيطرة
على الأ�سواق املحلية".
�إىل ذل ��ك ،ق ��ال اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي �صال ��ح
الهما�ش ��ي ،يف حديث �إىل (املدى)� ،إن "ارتفاع
ا�سع ��ار املواد الغذائية يع ��ود البع�ض منه �إىل
ا�سب ��اب خارجي ��ة منه ��ا االزم ��ة يف �أوكرانيا،
والآخ ��ر داخل ��ي يتمث ��ل بتغيري �سع ��ر �صرف
الدوالر وفر� ��ض �ضرائب ور�سوم جديدة على
املواد امل�ستوردة".
و�أ�ض ��اف الهما�ش ��ي� ،أن "ت�صريح ��ات وزارة
التجارة ب�ش�أن ال�سيط ��رة على الأ�سعار مثرية
لال�ستغراب ،كون الغالء م ��ا زال م�ستمر ًا رغم
�أن ��ه بنف� ��س امل�ستوي ��ات الت ��ي كان عليه ��ا منذ
�أيام".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "الأزم ��ة كان ��ت يف البداي ��ة
تدريجي ��ة واالرتف ��اع ح�صل بنح ��و ت�صاعدي
ب�سبب اخلزين املوجود والعقود التي ابرمت
يف ال�سابق على �شراء الب�ضائع ،حتى و�صلت
الي ��وم �إىل �سع ��ر نهائ ��ي ا�ستق ��رت علي ��ه لكنه

بطبيع ��ة الأح ��وال �أك�ث�ر مم ��ا كان علي ��ه قب ��ل
االزمة".
وبني الهما�شي� ،أن "احلكومة العراقية �ألزمت
هيئة الكمارك ب�إدخال خم�سة حما�صيل زراعية
فقط واعفتها من الر�سوم ،والقرار جاء ب�شكل
م�ؤق ��ت لت�سعني يوم� � ًا ،لكننا نتوق ��ع �أن تعود
الأزم ��ة مرة �أخرى بع ��د انتهاء نف ��اذ القرار".
ور�أى� ،أن "احلكوم ��ة ال ت�ستطي ��ع التدخ ��ل
املبا�شر يف حتديد الأ�سعار لأن �سيا�سة الدولة
بعد  2003حتولت �إىل (اقت�صاد ال�سوق)".
وم�ض ��ى الهما�شي� ،إىل "ع ��دم وجود مقايي�س
يف حتدي ��د الأ�سعار يف ال�س ��وق ،فهي تخ�ضع
�إىل العر� ��ض والطل ��ب ،والأعباء م ��ا زالت كما
هي على املواطن العراقي".
من جانبه ،ذكر اخلبري االقت�صادي داوود عبد
زاي ��ر ،يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،أن "الأ�سع ��ار
احلالي ��ة يف الأ�س ��واق مرتفع ��ة بن�سبة ،%30
والأم ��ر ال يتعلق فق ��ط بالعراق �إمن ��ا بثمن ما
يتم ت�صديره من الدولة ذاتها".
وتاب ��ع زاير� ،أن "احل ��د من االرتف ��اع بحاجة
�إىل �آلي ��ة يتم اتباعه ��ا تتمثل بتنوي ��ع م�صادر
اال�ست�ي�راد وع ��دم اقت�صاره ��ا عل ��ى دول ��ة
حمددة".
وطال ��ب" ،وزارة التج ��ارة بالتعاق ��د عل ��ى
كمي ��ات كبرية من املواد الغذائية ،و�ضخها يف
الأ�سواق ب�أ�سعار منا�سبة".
ور�أى زاي ��ر� ،أن "ه ��ذا االج ��راء م ��ن �ش�أنه �أن
يخل ��ق بيئ ��ة تناف�سية حتد من احت ��كار بع�ض
التجار للمواد الغذائية بغية رفع �أ�سعارها".
ون�ص ��ح زاي ��ر" ،احلكوم ��ة بو�ض ��ع برنام ��ج
�سنوي يتعامل مع االزم ��ات االقت�صادية بغية
ع ��دم تك ��رار م ��ا ح�ص ��ل م ��ن غ�ل�اء وا�ضح يف
الأ�سعار".
وكان جمل� ��س الوزراء ق ��د فتح باب اال�سترياد
�أم ��ام بع� ��ض املحا�صيل الزراعي ��ة ملدة ت�سعني
يوم ًا بهدف ال�سيطرة على غالء الأ�سواق ،فيما
ك�شف عن اتخاذه الإج ��راءات القانونية بحق
الع�شرات من التجار املتالعبني بالأ�سعار.

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

ب�سهول ��ة ،وكان ��ت منطلق� � ًا للهجم ��ات طيل ��ة املدة
املا�ضية كونها ت�ساعدهم على االختباء".
وبني اخلفاج ��ي� ،أن "الق ��وات العراقية كانت يف
ال�ساب ��ق ال ت�ستطي ��ع الو�صول �إىل ه ��ذه املناطق،
وه ��ذه املعان ��اة متتد �إىل �سالح اجل ��و الذي عانى

التعام ��ل معها نوعية ،منذ عملي ��ة الإرادة ال�صلبة
قب ��ل ب ��دء �شه ��ر رم�ض ��ان ،فق ��د كان ��ت يف مناطق
�صحراوي ��ة ومتتد بني احل ��دود الفا�صلة لقواطع
عملي ��ات حمافظ ��ات نين ��وى و�ص�ل�اح الدي ��ن
واالنبار".
وي�سرت�س ��ل� ،أن "عملي ��ة املطرق ��ة احلديدي ��ة هي
ا�ستكم ��ال للعملي ��ة ال�سابق ��ة ب�أنه ��ا تعتم ��د عل ��ى
�أه ��داف مهمة جد ًا وحتليل دقيق للمعلومات التي
تردنا ،و�ضمن خطة �شاملة النهاء تواجد الإرهاب
يف تلك املناطق".
و�أكد اخلفاجي ،ان "الهدف الأ�سا�سي هو جتفيف
�أوكار الإره ��اب بنح ��و ت ��ام وب�شكل مين ��ع عودة
اخلاليا مرة �أخ ��رى وهذا يتحقق بتكثيف تواجد
القطع ��ات الع�سكري ��ة ومالحقة الع ��ود مع وجود
الدع ��م مبختل ��ف انواع ��ه اللوج�ست ��ي واجل ��وي
والإداري" .وم�ض ��ى اخلفاج ��ي� ،إىل �أن "قي ��ادة
العلمي ��ات امل�شرتك ��ة عازم ��ة عل ��ى �إنه ��اء تواج ��د
الع ��دو يف �أي منطقة مهما كان ��ت بعيدة عن املدن
وال�سكان" .من جانبه ،ذك ��ر اخلبري الأمني �أحمد
ال�شريف ��ي� ،أن "تنظيم داع�ش الإرهابي بد�أ بع�ض
التح ��ركات يف مناطق �صحراوي ��ة و�شن هجمات
ا�ستهدفت القوات الأمنية".
وتابع ال�شريفي� ،أن "القوات العراقية ا�ست�شعرت
خطر التنظيم وردت عليه بعمليات وا�سعة الهدف
منها الق�ضاء على اخلاليا النائمة ومالحقة املفارز
التي تنفذ االعمال الإرهابية".
ودع ��ا� ،إىل "تكثي ��ف اجله ��د اال�ستخب ��اري،
واالعتم ��اد �أكرث على الطائرات يف ر�صد حتركات
انزال للقوات العراقية �ضمن عمليات املطرقة احلديدية اجلماعات الإرهابية بغية الق�ضاء عليها متام ًا".
يف ر�صد ما فيها نتيجة كثافة الأ�شجار".
وكان تنظيم داع�ش الإرهابي قد ا�ستغل الظروف
و�شدد ،على �أن "عمليات التطهري والتم�شيط التي اجلوية الأخرية والعوا�ص ��ف الرتابية ف�ض ًال عن
ح�صلت يف الوادي مهمة ج ��د ًا لت�صفية واكت�ساح مو�سم �شهر رم�ض ��ان يف تنفيذ هجمات ا�ستهدفت
ما موجودين فيها بنحو تام".
الق ��وات الأمنية يف مناطق م ��ن حمافظات �صالح
و�أردف اخلفاج ��ي� ،أن "ا أله ��داف الت ��ي بد�أن ��ا الدين ودياىل وكركوك.

طالب املنظمات بالإ�سهام يف بناء � 10آالف مدر�سة

تقرير دولي ين�صح الحكومة بتخ�صي�ص  % 15للقطاع التربوي
 ترجمة :حامد احمد
�أو�ص ��ى تقرير دويل احلكومة العراقية
بتخ�صي� ��ص  %15من امليزاني ��ة العامة
للقط ��اع الرتب ��وي ،فيما دع ��ا املنظمات
مل�ساع ��دة وزارة الرتبية ببناء � 10آالف
مدر�س ��ة ومعاجل ��ة العج ��ز يف الأبني ��ة
املدر�سي ��ة .وذكر تقري ��ر ملوقع (ريليف
وي ��ب ال ��دويل) ترجمت ��ه (امل ��دى)� ،أن
"درا�س ��ة �أعدتها ارب ��ع منظمات دولية
�أظه ��رت وجود فجوات كبرية يف قطاع
التعليم يف العراق".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "الدرا�س ��ة عزت
ذلك حلد كبري اىل االفتقار لتخ�صي�صات
حكومية لدعم خدمات �أ�سا�سية للتعليم
ب�ضمنه ��ا ت�أهي ��ل املدار� ��س وكذل ��ك قلة
املدر�س�ي�ن امل�ؤهل�ي�ن ونق� ��ص عدده ��م
مقارنة ب�أعداد التالميذ مع رداءة البنى
التحتية للمدار�س".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "عوام ��ل وحتدي ��ات
مرتاكم ��ة ا�ستمرت لعدة �سنوات جعلت
م ��ن ال�صعوب ��ة ج ��دا لأطف ��ال الع ��راق
احل�ص ��ول حت ��ى عل ��ى خدم ��ات تعلي ��م
�أ�سا�سي ��ة مم ��ا ت�سب ��ب ذلك ب�ت�رك جيل
من �أطف ��ال البلد دون احلد املطلوب من
التعليم و�سيواجهون م�ستقبال �صعبا".
و�ش ��دد التقري ��ر ،عل ��ى �أن "الدرا�س ��ة
الت ��ي �أعدته ��ا كل من منظم ��ة� ،سيف ذا
جل ��درن ،ومنظم ��ة جمل� ��س الالجئ�ي�ن
الرنويجية ،ومنظمة مري�سي كورب�س،
ن ��ون فايولين ��ت بي�س فور� ��س الدولية
�شمل ��ت زيارة عدد م ��ن املدار�س يف كل
م ��ن حمافظات االنب ��ار ودياىل ودهوك
وكركوك ونينوى و�صالح الدين ،التي
ت�ضررت كثريا من املعارك والتهجري".
ولف ��ت� ،إىل �أن "الغر�ض م ��ن الزيارات
هو التحقق من فجوات خدمات التعليم
االبتدائ ��ي والثان ��وي للوق ��وف عل ��ى
التحديات التي تواجه قطاع التعليم يف
الع ��راق" .وبني التقري ��ر� ،أن "الدرا�سة
ركزت عل ��ى مكونات رئي�سي ��ة مرتبطة
ب�سالم ��ة التعليم يف املدار�س وهي �أو ًال
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البن ��ى التحتية الرتبوية والتي ت�شتمل
عل ��ى الهيكل البني ��اين للمدر�سة وتوفر
املي ��اه واملرافق ال�صحي ��ة وم�ستلزمات
النظافة ،وثاني ًا الكادر التعليمي والذي
ي�شم ��ل مدر�س ��ي العق ��ود واملتطوع�ي�ن
الذي ��ن قد ال يح�صلون على اجر ،وثالث ًا
خدم ��ات �إعادة دم ��ج الأطف ��ال التاركني
املدر�سة" .ولفت� ،إىل �أن "نظام التعليم
تعرق ��ل عل ��ى نح ��و كب�ي�ر يف الع ��راق
خ�ل�ال ال�سنوات الأخ�ي�رة مما جنم عن
ذل ��ك جي ��ل م ��ن �أطف ��ال و�شب ��اب �صغار
�سيواجهون م�ستقبال قلقا جدا".
زاد التقري ��ر" ،بينم ��ا يح�ض ��ر  %92من
�أطف ��ال البل ��د التعلي ��م االبتدائ ��ي ،فان
 %22م ��ن �أطف ��ال الدرا�س ��ة املتو�سط ��ة
ه ��م خ ��ارج املدر�س ��ة و %40م ��ن طالب
الدرا�سة الثانوية هم خارج املدر�سة".
وتاب ��ع التقري ��ر� ،أن "الدرا�سة تو�ضح
بان ��ه يف نهاية ع ��ام  2019بق ��ي هناك
 345,000طف ��ل يف الع ��راق خ ��ارج
املدر�س ��ة" .ونب ��ه� ،إىل �أن "�سنوات من
املع ��ارك �أدت اىل احلاق دمار وتخريب
هائ ��ل للبن ��ى التحتي ��ة التعليمي ��ة يف
البل ��د" .ويوا�صل التقرير" ،يف حاالت

كث�ي�رة هن ��اك ع ��دم توف ��ر للمدار�س �أو
انه ��ا مل تع ��د �صاحل ��ة لل ��دوام او غ�ي�ر
�آمن ��ة ال�ستقب ��ال ط�ل�اب ،وال يوج ��د
ا�ستثم ��ار كاف م ��ن احلكوم ��ة لإع ��ادة
البن ��ى التحتي ��ة للمدار� ��س او �إع ��ادة
اعماره ��ا او ت�أهيله ��ا حلل ه ��ذه االزمة
عل ��ى نحو �شام ��ل" .وذك ��ر التقرير� ،أن
"البن ��ك الدويل �أك ��د يف �آب  2020ان
وزارة الرتبية تقدر احلاجة بـ� 10آالف
مدر�سة جديدة ملواجهة م�شكلة النق�ص
احلا�صل يف بناي ��ات املدار�س من اجل
ا�ستيع ��اب الزي ��ادة املتوقع ��ة ب�أع ��داد
الطلب ��ة ،وان � 6961أل ��ف مدر�س ��ة من
جمموع � 14,032ألف مدر�سة موجودة
ه ��ي بحاجة لإعادة ت�أهي ��ل لتكون �آمنة
ومهي�أة ال�ستقبال الطالب".
وينق ��ل ع ��ن "ممث ��ل وزارة التعليم يف
ده ��وك الت�أكي ��د عل ��ى احلاج ��ة لإع ��ادة
ت�أهي ��ل املدار�س للنازح�ي�ن واملهجرين
م�شريا اىل انه ��ا �أولوية ملحة حيث ان
املدار� ��س املتوفرة ال ميكنه ��ا ا�ستيعاب
كل الطالب .مما يتطلب ت�صاميم حديثة
لبناء املدار�س وت�شييد مدار�س جديدة
يف املخيم ��ات" .وحت ��دث التقرير ،عن

ع ��دم "وجود ع ��دد كاف م ��ن املدر�سني
امل�ؤهل�ي�ن املدرب�ي�ن لتوف�ي�ر م�ست ��وى
جيد م ��ن التعليم للطلب ��ة" .و�أورد� ،أن
"ذاك �سببه ب�شكل خا�ص توقف حاالت
التوظيف مع برام ��ج حمدودة لتدريب
املدر�سني (قب ��ل اخلدمة وبعد اخلدمة)
مم ��ا �أدى ذل ��ك لوج ��ود فج ��وات حادة
يف املدار� ��س باعتماده ��ا على مدر�سني
متطوع�ي�ن غ�ي�ر مدرب�ي�ن ال يح�صلون
على اجر".
ولف ��ت� ،إىل �أن "وج ��ود عج ��ز ب ��كادر
املدر�س�ي�ن يف البل ��د بن�سب ��ة  %32ويف
حمافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن ،عل ��ى �سبي ��ل
املث ��ال ،م ��ع حاج ��ة ل� �ـ  6000مدر� ��س
�إ�ض ��ايف" .ون ��وه التقري ��ر� ،إىل �أن
"كثريا من الطالب ت�أثروا من التهجري
وفقدوا ا�شه ��ر �أو �سنوات م ��ن التعليم
يف املدار� ��س" .و�أ�ض ��اف� ،أن "ه ��ذه
احلال ��ة تفاقمت �أكرث م ��ع مرحلة اغالق
املدار� ��س ملواجه ��ة وب ��اء كورون ��ا".
وتو�ص ��ي املنظم ��ات الدولي ��ة ،بح�سب
التقرير ،بـ"تقدمي الدعم للأطفال الذين
ترك ��وا املدر�س ��ة للعودة م ��ن جديد من
خالل برامج التعليم ال�سريع".
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وي�سرت�سل التقري ��ر� ،أن "مديرة تربية
جل ��والء يف حمافظ ��ة دي ��اىل و�صف ��ت
و�ضع البنى التحتية للمدار�س بالو�ضع
البائ�س وال توجد هناك �صيانة وت�أهيل
للمدار�س املوجودة".
ونق ��ل عنه ��ا الق ��ول� ،إن "مدار� ��س
كث�ي�رة مت تدمريه ��ا قب ��ل ع ��دة �سنوات
يف دي ��اىل ومل تت ��م �إع ��ادة بنائه ��ا مم ��ا
جن ��م عن ذل ��ك �شحة بع ��دد املدار�س يف
املحافظ ��ة وزيادة اكتظ ��اظ الطالب يف
املدر�سة الواحدة الذي ي�ؤدي اىل تدين
امل�ستوى التعليمي".
فيم ��ا ينق ��ل التقري ��ر ع ��ن مدر�س�ي�ن يف
كرك ��وك الق ��ول �إن ��ه" ،ب�سب ��ب ع ��دم
امتالكه ��م مقاعد كافي ��ة و�صفوف كافية
للط�ل�اب فانه ��م ق�سم ��وا الط�ل�اب اىل
جمموعت�ي�ن ،وان ق�سم� � ًا م ��ن الط�ل�اب
يبق ��ون ينتظ ��رون يف اخل ��ارج بينم ��ا
الق�س ��م االخ ��ر داخ ��ل ال�ص ��ف وم ��ن ثم
يتبادل ��ون املواقع" .وتاب ��ع� ،أن "عائلة
طال ��ب يف نين ��وى قال ��ت انه ��م �سجلوا
ابنه ��م يف املدر�س ��ة ولكن ��ه ال ي�ستطيع
ح�ض ��ور الدرو� ��س يومي ��ا ب�سبب كرثة
عدد الط�ل�اب الذين يفوق ��ون ا�ستيعاب
ال�ص ��ف وال يوجد مكان ل ��ه للجلو�س".
وذك ��ر طالب يف حمافظ ��ة االنبار ،وفق ًا
للتقري ��ر ،ب ��ان "�إخوانه ��م ال�صغ ��ار يف
املدار� ��س االبتدائي ��ة يخاف ��ون دخ ��ول
املدر�سة ب�سبب تهالك املبنى".
ويو�صي التقري ��ر" ،احلكومة العراقية
بتخ�صي� ��ص  %15م ��ن ميزاني ��ة الدولة
للقط ��اع الرتب ��وي ل�سد ه ��ذه الفجوات
وح ��ل امل�ش ��اكل الت ��ي تعي ��ق املنظومة
الرتبوي ��ة يف البل ��د م ��ن بن ��ى حتتي ��ة
تربوي ��ة وبرام ��ج اع ��داد وت�أهي ��ل
املدر�س�ي�ن" .وانته ��ى التقري ��ر� ،إىل
"�ض ��رورة �أن تق ��وم املنظمات الدولية
والدول املانحة يف مد يد العون للعراق
وم�ساعدته يف احلاج ��ة لبناء � 10آالف
مدر�سة �إ�ضافية ح�سب تقديرات وزارة
الرتبية العراقية".
عن :موقع ريليف ويب الدويل
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�إيران ت�ستبدل لأول مرة الحر�س الثوري بـ"بدلة دبلوما�سية" في الملف العراقي

الإطار التن�سيقي يخطط لتفكيك التحالف الثالثي �أو بقاء الكاظمي لكن ب�شروط
 بغداد /تميم الح�سن
يف وقت الت ��زال فيه اب ��واب "احلنانة"
وهو مكان اقامة زعيم التيار ال�صدريمقتدى ال�صدر -مغلقة" ،يراجع" الإطار
التن�سيق ��ي عدة خيارات م ��ن بينها بقاء
"الكاظمي" لفرتة اطول.
يدع ��م تل ��ك املراجع ��ة م�س� ��ؤول ايراين
جدي ��د ع ��ن املل ��ف العراق ��ي ،حي ��ث مت
اختيار �شخ�صية ذات خلفية دبلوما�سية
لأول م ��رة له ��ذه املهمة منذ مقت ��ل قا�سم
�سليماين ،رئي�س فيلق القد�س ال�سابق.
وات�ضح ��ت ع ��ودة طه ��ران اىل امللع ��ب
العراق ��ي ،بعد غياب ق�ص�ي�ر ،با�ستبدال
ال�سفري ب�شخ�صي ��ة مولودة يف العراق،
وحت ��رك وا�شنط ��ن عل ��ى ال�سي ��اق ذاته
بتهيئة �سفري يف بغداد معار�ض لطموح
�إيران.
ووفق ما يدور يف الكوالي�س ،فان زعيم
التيار ال�صدري "اليزال يغلق كل ابواب
التوا�صل" مع الإطار التن�سيقي ،مقابل
تف ��ا�ؤل م ��ن حلف ��اء االول يف التحال ��ف
الثالثي.
وكان "ال�ص ��در" ق ��د دخ ��ل يف "�صم ��ت
�سيا�سي" مطل ��ع ني�سان احلايل ملدة 40
يوم� � ًا (ب ��د�أت م ��ن اول رم�ض ��ان اىل ما
بعد نهاية عطلة العي ��د) ،مما �شل عملية
ت�شكيل احلكومة.
وعل ��ى �إث ��ر ذل ��ك هاج ��م "االطاري ��ون"
زعي ��م التيار يف اكرث من م ��رة ،وعادوا
للرتوي ��ج لرواية "تفكي ��ك ال�شيعة بدعم
خارجي".
كم ��ا وجه ��وا انتق ��ادات مبطن ��ة �ض ��د
"ال�ص ��در" يف ق�ضي ��ة ح ��ل احل�ش ��د
ال�شعب ��ي ،ورف�ض ��وا ت�شكي ��ل حكوم ��ة
"�صدرية".
باملقاب ��ل� ،أ�ص ��در �أحد زعم ��اء االحزاب
ال�شيعي ��ة مب ��ادرة جديدة لإنه ��اء االزمة
ال�سيا�سي ��ة ،مقاب ��ل تلوي ��ح م ��ن حلف ��اء
"ال�صدر" ب�إمكانية "حل الربملان".
ويف غ�ض ��ون ذل ��ك ب�ش ��ر حمم ��ا خلي ��ل،
وه ��و نائ ��ب ع ��ن احل ��زب الدميقراطي

الكرد�ست ��اين �أحد �ش ��ركاء "ال�صدر" يف
حتالف (انقاذ وط ��ن) الثالثي ،بت�شكيل
احلكومة اجلديدة بعد اقل من �شهرين.
وقال خليل يف بيان ان "والدة التحالف
الثالث ��ي (انقاذ وط ��ن) ،ه ��و ا�ستحقاق
انتخاب ��ي� ،إذ ان ه ��ذا التحالف لن يكون
�ضد �أح ��د �إمنا لإنقاذ العراق من الو�ضع
الذي و�صل اليه".
و�أ�ض ��اف النائ ��ب� ،أن "ه ��ذا التحال ��ف
�أك�ث�ر متا�س ��كا من �أي وق ��ت م�ضى ،فهو
يتوا�ص ��ل مع الكتل لإخ ��راج العراق من
ما�ض
حالة االن�س ��داد ال�سيا�س ��ي ،وهو ٍ
نح ��و ت�شكي ��ل حكوم ��ة مهني ��ة خدمي ��ة
مبني ��ة عل ��ى النزاه ��ة والكف ��اءة ،نهاية
ال�شهر اخلام�س".
وكان "انق ��اذ وط ��ن" ال ��ذي ي�ض ��م
ال�صدري�ي�ن واحل ��زب الدميقراط ��ي
الكرد�ستاين وحتالف ال�سيادة ،قد �أعلن
يف �آذار املا�ضي بانه الكتلة االكرب.
ور�ش ��ح التحال ��ف ،اب ��ن ع ��م مقت ��دى
ال�صدر ،و�سفري العراق يف لندن ،جعفر
ال�صدر لرئا�سة احلكومة املقبلة ،وريرب
احمد لرئا�سة اجلمهورية.
لك ��ن "الثالثي" كان ق ��د ف�شل مرتني يف
حتقيق اغلبية الثلثني ( 220مقعد ًا على
االقل) لتمرير رئي�س اجلمهورية.
وعل ��ى �إث ��ر "اعت ��زال ال�ص ��در" م�ؤقت ��ا
املناق�ش ��ات لت�شكي ��ل احلكوم ��ة ،ب ��ذل
"الإط ��ار التن�سيق ��ي" جه ��ود م�ضاعفة
لإخراج زعيم التيار من عزلته ،لكن دون
فائدة حتى االن.
م�ص ��ادر �سيا�سي ��ة ك�شف ��ت لـ(املدى) عن
نقا�ش ��ات تدور داخل الإط ��ار التن�سيقي
قام ��ت طه ��ران ب� �ـ "تن�شيطه ��ا" داخ ��ل
املجموع ��ة ال�شيعية املقاطع ��ة جلل�سات
الربملان.
وبح�س ��ب امل�ص ��ادر ،فان �إي ��ران اوفدت
ه ��ذه امل ��رة "دانائي ف ��ر" وه ��و ال�سفري
االي ��راين ال�ساب ��ق يف بغ ��داد ،للقي ��ام
باملهمة اجلديدة لـ "توحيد ال�شيعة" يف
الربملان.
وه ��ذه امل ��رة االوىل الت ��ي توف ��د فيه ��ا

الثالث ��ي وم ��ن خ�ل�ال حتيي ��د "الق ��وى
ال�سني ��ة" ،ا�ضاف ��ة اىل ا�ستخدام �ضغط
ال�شارع.
وكانت تظاهرات قد خرجت يف اجلمعة
االخ�ي�رة ،وطالب ��ت الربمل ��ان بت�شكي ��ل
احلكومة ،وهددت بت�صعيد احلراك يف
حال طال �أمد االزمة.
�أ�سو�أ االحتماالت

االن�سداد ال�سيا�سي ما زال حا�ضر ًا بقوة في حوارات الكتل
�إيران �شخ�صية دبلوما�سية لقيادة امللف
العراقي ،بعد مقتل قا�سم �سليماين قائد
فليق القد�س بغ ��ارة امريكية يف 2020
قرب مطار بغداد.
وكان ا�سماعي ��ل ق ��ا�آين ،وه ��و بدي ��ل
�سليم ��اين ،ق ��د تدخ ��ل يف االزم ��ة بع ��د
االنتخابات  3مرات عل ��ى االقل والتقى
م ��رة "ال�ص ��در" ب�ش ��كل علن ��ي ،دون �أن
يحقق �أي نتيجة.
وكان ��ت معلوم ��ات وردت اىل (امل ��دى)،

ب ��ان وا�شنطن مل تتدخل ب�ش ��كل مبا�شر
خالل الف�ت�رة املا�ضية ،كم ��ا �ضعف دور
�إيران ب�شكل م�ؤقت.
لكن تغي�ي�رات متقاربة ،بح�سب م�صادر
مقرب ��ة م ��ن بع� ��ض التي ��ارات ،ج ��رت
م�ؤخرا للبلدي ��ن على م�ستوى ال�سفراء،
ت�ش ��ي بجول ��ة جدي ��دة �سيلع ��ب فيه ��ا
الطرفان على امللعب العراقي.
وا�ستبدل ��ت �إي ��ران ،اال�سب ��وع املا�ضي،
�سفريه ��ا ال�ساب ��ق يف بغ ��داد اي ��رج

م�سج ��دي ،ب�آخ ��ر يب ��دو �أك�ث�ر قرب ��ا من
احلر�س الثوري.
وح�س�ي�ن �آل �ص ��ادق ،وه ��و ال�سف�ي�ر
البدي ��ل ،مول ��ود يف النج ��ف ويجي ��د
اللهج ��ة العراقي ��ة ،وت�س ��رب بان ��ه كان
م�ست�شارا لرئي� ��س فليق القد�س ال�سابق
قا�سم �سليماين.
باملقاب ��ل ت�ستعد وا�شنط ��ن يف التوقيت
نف�س ��ه اىل تعي�ي�ن �سف�ي�رة يف بغ ��داد
معروف ��ة مبعار�ضته ��ا لل�سيا�س ��ة

"�إهانة ال�سلطات"� ..سالح قانوني �شرعه �صدام لتكميم
الأفواه في العراق
 بغداد /م�صطفى الجوراني
تعود امل ��ادة  226من قان ��ون العقوبات �إىل
الواجهة ب�ي�ن فرتة و�أخ ��رى ،كونها �شرعت
يف زمن نظام �صدام ح�سني البائد ،وال تزال
ال�سلطة يف العراق تعتمد عليها.
نا�شطون و�صحفيون اعتربوا �أن هذه املادة
جاءت لتكميم الأفواه خ�صو�ص ًا و�أنها طبقت
يف مرات عدة بح ��ق متظاهرين و�صحفيني
انتقدوا �أداء احلكومة �أو ملف ف�ساد متف�شي
يف الدولة� ،آخره ��ا كما ح�صل مع �أحمد املال
طالل والفنان �إياد الطائي خالل ت�أدية م�شهد
متثيلي انتقد فيه ظاهرة يف وزارة الدفاع.
فبع ��د �ساع ��ات من عر� ��ض احللق ��ة ،توعدت
وزارة الدف ��اع العراقي ��ة ،ي ��وم االثن�ي�ن
املا�ض ��ي ،مق ��دم الربام ��ج �أحم ��د م�ل�ا طالل
واملمثل �إياد الطائي ،باملالحقة القانونية.
الحاجة �إلى التعديل

وق ��ال اخلب�ي�ر القان ��وين� ،أحم ��د العبادي،

�إن "ن� ��ص املادة  226من قان ��ون العقوبات
موجود من ��ذ العام  ،1969وه ��و يتكلم عن
النظام الدكتاتوري".
ويف حدي ��ث لـ (املدى)� ،أ�ش ��ار العبادي� ،إىل
�أن "املرحل ��ة احلالية يف الب�ل�اد حتتاج �إىل
�إع ��ادة النظر يف هذه الن�صو�ص القانونية،
ك ��ون النظ ��ام الآن ي�س�ي�ر نح ��و النظ ��ام
الدميقراطي".
وتن�ص املادة  226من قانون العقوبات رقم
 111ل�سن ��ة  1969عل ��ى "يُعاق ��ب بال�سجن
مدة ال تزيد عل ��ى �سبع �سنوات �أو باحلب�س
�أو الغرام ��ة م ��ن �أه ��ان جمل� ��س الأم ��ة �أو
احلكوم ��ة �أو املحاكم �أو القوات امل�سلحة �أو
غ�ي�ر ذلك من الهيئات النظامية �أو ال�سلطات
العام ��ة �أو امل�صال ��ح �أو الدوائر الر�سمية �أو
�شبه الر�سمية".

كل القوان�ي�ن العراقية ت�صنف فيها العديد
م ��ن الأخط ��اء و�أولها اخل�ل�اف ال�سيا�سي
احلا�صل بتف�س�ي�رات امل ��واد الد�ستورية،
ف�ل�ا غراب ��ة م ��ن ا�ستغ�ل�ال هك ��ذا م ��ادة
ب�أب�ش ��ع الط ��رق ملحارب ��ة و�سائ ��ل الإعالم
والنا�شط�ي�ن واملراقبني وكل �شخ�ص مهما
كان ��ت �صفته بح ��ال توجيه اته ��ام �أو نقد
لل�سلطة �أو الأحزاب املتنفذة".
و�أ�ض ��اف �أن "ه ��ذه امل ��ادة ميك ��ن و�صفها
�أي�ض ��ا ب� �ـ (اللع ��وب)� ،أي ه ��ي ت�ستخ ��دم
ح�س ��ب املزاج ��ات ال�سيا�سي ��ة واخلطوط
الت ��ي تعتم ��د ال ��والءات قب ��ل احلق ��وق،
و�أي�ض ��ا مب ��ا �أن الأح ��زاب واجله ��ات
احلكومي ��ة مبختلف درجاته ��ا و�سلطاتها
ال حت�ت�رم مطالب ��ات النا� ��س باخلدم ��ات
وحمارب ��ة الف�ساد وتوف�ي�ر �أبرز احلقوق،
فيج ��ب عليها اخلجل م ��ن حما�سبة النا�س
ملجرد انتقاد".
و�أ�ش ��ار فا�ض ��ل� ،إىل �أن "ه ��ذه امل ��ادة
يج ��ب �أن يت ��م تعديله ��ا ك ��ي تك ��ون م ��ادة

االيرانية ،والف�صائل يف العراق.
وذك ��رت الدبلوما�سي ��ة الأمريكي ��ة �ألينا
رومانو�سك ��ي املر�شحة لت ��ويل من�صب
ال�سف�ي�رة اجلدي ��دة� ،أن م ��ن �أولوي ��ات
عمله ��ا يف ح ��ال توليها املن�ص ��ب تعزيز
اال�ستقالل واملواطنة يف العراق.
ويراه ��ن املوف ��د االي ��راين اجلدي ��د،
بح�سب امل�صادر ،على عدة احتماالت قد
تدف ��ع "ال�صدر" مرة اخرى اىل اح�ضان
"التن�سيق ��ي" ،منه ��ا تف ��كك التحال ��ف

ويف ال�شق الثاين من حتركات "دانائي
ف ��ر" ،هو ط ��رح ا�س ��و�أ االحتم ��االت يف
ح ��ال ا�ستمر "عناد ال�صدر" على ت�شكيل
حكومة اغلبية.
وم ��ن ا�سو�أ تلك االحتم ��االت ،من وجهة
نظ ��ر طهران ،التي تناق�شه ��ا مع �أطراف
يف الإط ��ار التن�سيقي ،هو القبول ببقاء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي رئي� ��س ال ��وزراء
احلايل مبن�صبه لوقت اطول.
وعملي ��ا ،ف ��ان الكاظم ��ي م�ستم ��ر يف
حكوم ��ة ت�صري ��ف االعم ��ال م ��ا دام ��ت
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة غ�ي�ر ق ��ادرة عل ��ى
ت�شكيل حكومة جديدة.
ويطم ��ح "التن�سيق ��ي" يف "�صياغة عقد
جدي ��د" م ��ع زعي ��م التيار ال�ص ��دري يف
ح ��ال ا�ستم ��رار الكاظم ��ي ،منه ��ا تغيري
توزيعة "ح�ص�ص الوزارات".
وحالي ��ا هن ��اك  4وزارات �شاغ ��رة
وهي :ال�صح ��ة ،الكهرباء بع ��د ا�ستقالة
الوزيرين العام املا�ضي ب�سبب اتهامات
بالتق�صري ،ا�ضافة اىل الهجرة والعمل،
بع ��د �صع ��ود الوزيري ��ن االخريي ��ن اىل
الربملان.
وتبقى يف هذا اخليار ،م�شكلة "رف�ض"
بع�ض �أطراف الإط ��ار التن�سيقي وجود
رئي�س الوزراء ،مثل الف�صائل.
لكن امل�صادر ت�ؤك ��د ان اجلزء املعرت�ض
م ��ن الإط ��ار التن�سيقي "ميك ��ن التفاهم
معه".
وكان ف�صي ��ل مث ��ل كتائب ح ��زب الله قد
هاج ��م الكاظمي �أكرث من م ��رة ،بح�سب
م ��ا ج ��اء يف تغري ��دات للمتح ��دث با�سم
الكتائب ابو علي الع�سكري.

قال �إن ما يزيد على  % 25من ال�شعب يعي�شون تحت خط الفقر

م�ست�شار حكومي :تغيير �سعر ال�صرف �أ�ضاف
لوزارة المالية  20تريليون دينار

قانوني ��ة من�صف ��ة ،وتعطي مث�ل�ا للنا�شط
واملواطن والإعالمي حق توجيه ال�س�ؤال
واحل�ص ��ول عل ��ى �إي�ض ��اح بط ��رق علنية،
وه ��ذا حق يجب �أن يك ��ون د�ستور ًا ،ال �أن
حتا�سب الفئات املذكورة عليه".
وخت ��م حديثه بالقول �إنه "اليوم �أ�صبحت
هذه الفئات املهددة بخطر هذه املادة تلج�أ
لتمثيل امل�شاهد كي تو�صل فكرة عن حجم
الف�س ��اد �أو الغ�ب�ن �أو الظلم ال ��ذي متار�سه
الطبقة ال�سيا�سية وم�ؤ�س�سات الدولة �ضد
املواط ��ن ،ولكن حتى امل�شاهد التمثيلية مل
ت�سلم م ��ن املحا�سب ��ة وا�ستغ�ل�ال القانون
بحجة �إهانة ال�سلطات".
مادة مبهمة

م ��ن جانب ��ه ق ��ال اخلب�ي�ر القان ��وين �أمري
الدعم ��ي ،يف حديث لـ (امل ��دى)� ،إن "املادة
 226م ��ن قان ��ون العقوب ��ات مبهمة كونها
�إهانة ال�سلطات
ن�صت على معاقب ��ة كل من يهني ال�سلطات
ويف ه ��ذا ال�صدد يق ��ول ،النا�ش ��ط املدين
بال�سج ��ن �أو الغرام ��ة ،وبالت ��ايل مل حتدد
�أحمد فا�ضل ،يف حديث لـ (املدى)" ،مبا �أن
نوع الإهانة و�آلياتها".
و�أ�ض ��اف الدعم ��ي" ،ق ��د تك ��ون بع� ��ض
الكلمات غري مهينة لأحد وميكن �أن يعاقب
عليها القان ��ون ،بالتايل لذلك هي ملغمة"،
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "هذه املادة تتناق�ض متام ًا
م ��ع ن�صو� ��ص الد�ستور الت ��ي تكفل حرية
الر�أي والتعبري وفق املادة ."37
و�أ�ش ��ار اخلب�ي�ر القان ��وين� ،إىل �أن
"احلكومات والطبقة ال�سيا�سية بعد العام
 2003متم�سكني بهذه املادة" ،معترب ًا يف
ذات الوق ��ت �أن "ه ��ذه امل ��ادة ه ��ي قمعية،
وحتد من الدميقراطية يف البالد".
وخت ��م الدعمي ،حديثه بالق ��ول �إن "هناك
العدي ��د من الدع ��اوى قدم ��ت للطعن بهذه
املادة ل ��دى املحكمة االحتادي ��ة ،لكن دون
فائدة فجميعها ردت".
وتن� ��ص امل ��ادة  37من الد�ست ��ور العراقي
على- :
- 1حرية الإن�سان وكرامته م�صونة.
- 2ال يج ��وز توقيف �أحد �أو التحقيق معه
�إال مبوجب قرار ق�ضائي.
- 3يح ��رم جميع �أن ��واع التعذيب النف�سي
واجل�سدي واملعاملة غ�ي�ر الإن�سانية ،وال
ع�ب�رة ب� ��أي اع�ت�راف انت ��زع بالإك ��راه �أو
التهديد �أو التعذي ��ب ،وللمت�ضرر املطالبة
بالتعوي� ��ض عن ال�ضرر امل ��ادي واملعنوي
الذي �أ�صابه وفقا للقانون.
وعق ��ب ت�صاع ��د االحتجاج ��ات خ�ل�ال
ال�سن ��وات القليل ��ة املا�ضية� ،شه ��د العراق
�ص ��دور عدد م ��ن مذك ��رات القب� ��ض بحق
النا�شط�ي�ن املدني�ي�ن وال�صحفي�ي�ن وفق ��ا
دعوات اللغاء ت�شريعات نظام البعث المقيدة لحرية الر�أي للمادة  226من قانون العقوبات.

الجهات الر�سمية لم تنجح في تالفي االثار ال�سلبية لتغيير �سعر ال�صرف
 بغداد /المدى
�أك ��د م�ست�شار مايل يف جمل�س ال ��وزراء �أن تغيري �سعر
�صرف الدوالر �أ�ضاف لوزارة املالية  20تريليون دينار
العام املا�ضي ،الفت ًا �إىل �أن املبلغ يعادل ما حت�صل عليه
الدولة من �إيرادات غري نفطية.
وانتق ��د امل�ست�شار ،جمل�س النواب لإلغائه تخ�صي�صات
كان ��ت ت�ستهدف معاجلة الأ�ض ��رار االقت�صادية الناجتة
ع ��ن الق ��رار ،مبين ًا �أن م ��ا يزيد عل ��ى  %25من ال�شعب
العراق ��ي يعي�ش ��ون حت ��ت خط الفق ��ر ،م�ش ��ددا على �أن
الإي ��رادات الفعلي ��ة للجهاز الكمرك ��ي ال تتجاوز %10
مما يحققه.
وقال مظهر حمم ��د �صالح يف ح ��وار تلفزيوين تابعته
(امل ��دى)� ،إن "ق ��رار خف�ض قيمة الدين ��ار العراقي �أمام
ال ��دوالر بن�سبة  ،%23كان له �أه ��داف �أولية وا�سا�سية
بو�صفه �أداة مالية".
وتابع� ،أن "وزارة املالية عندما تبيع الدوالر �إىل البنك
املرك ��زي بال�سعر اجلديد ف�أنه ��ا �ستح�صل على �إيرادات
�أكرث مما كانت حت�صل عليه يف ال�سابق".
و�أ�شار� ،إىل �أن "وزارة املالية ح�صلت جراء هذا القرار
عل ��ى  20تريليون دين ��ار عراقي وهذا مبل ��غ غري قليل
ويعادل الإيرادات غري النفطي ��ة مقارنة مبوازنة العام
املا�ضي التي كانت تبلغ اي�ض ًا  20تريليون دينار".
ولفت �صالح� ،إىل �أن "ع ��دد ًا من الإجراءات كان ينبغي
اتخاذه ��ا يف مواجه ��ة ه ��ذا الق ��رار منها تقلي ��ل فجوة
الفق ��ر" ،مبين ًا �أن جمل�س الن ��واب خف�ض �سقف االنفاق
يف املوازنة من � 169إىل  129تريليون".
و�أك ��د �صالح� ،أن "جزءا من ه ��ذا التخفي�ض كان يتعلق
بدع ��م ال�شرائح اله�ش ��ة ،وبالتايل ف� ��أن جمل�س النواب
يتحمل امل�س�ؤولية اي�ض ًا".
ويوا�ص ��ل� ،أن "م�ساحة الفق ��ر يف العراق مت�ضي نحو

االت�ساع ،وهي حالي ًا ترتاوح بني � 25إىل  ،%30وهذا
يعن ��ي �أن �أك�ث�ر من رب ��ع ال�س ��كان يعي�ش ��ون دون خط
الفقر".
و�أردف �صال ��ح� ،أن "هناك مناطق جنوبي البالد ومنها
حمافظ ��ة املثن ��ى م�سحوق ��ة بالكام ��ل ووظيف ��ة الدولة
االجتماعي ��ة والأخالقية التدخل ملعاجلة ما يح�صل من
ا�ضرار اقت�صادية".
وا�سرت�سل قائ ًال� ،أن "امل�صروفات على �أ�سا�س املوازنة
ال�سابق ��ة طبق� � ًا لقان ��ون الإدارة املالية مل تع ��د تكفي"،
مو�ضح� � ًا �أن "�سعر برميل النفط عل ��ى �أ�سا�س املوازنة
ال�سابق ��ة �أوج ��د عجز ًا ب�سيط� � ًا بنحو ميكنن ��ا �أن نقول
ب�أنها (املوازنة) كانت متوازنة �إىل حد ما".
وزاد �صال ��ح� ،أن "املتطلبات اجلديدة� ،أمام وفرة مالية
كبرية حققته ��ا عائدات النفط ،ت�ضغ ��ط باجتاه البحث
عن حلول من �أجل مواجهة ازمة الفقر".
ويوا�ص ��ل� ،أن "احلكومة كان ��ت �أمام خياري ��ن� ،أما �أن
تق ��دم م�ش ��روع قان ��ون املوازن ��ة� ،أو �أن تق ��دم م�شروع
ا�ستثنائ ��ي يتعامل مع تل ��ك املتغ�ي�رات املتمثل بقانون
الدعم الطارئ للأمن الغذائ ��ي والتنمية وقد جل�أت �إىل
تقدمي الأخري ملجل�س النواب من �أجل اقراره".
و�شدد �صال ��ح ،على �أن "�إيرادات الكمارك وفق معدالت
اال�ست�ي�راد احلالي ��ة يفرت� ��ض �أن ت�أت ��ي لن ��ا بنح ��و 10
ملي ��ارات دوالر �سنوي� � ًا� ،أو م ��ا ال يق ��ل ع ��ن  8مليارات
دوالر ك�أقل تقدير".
و�أو�ض ��ح �أن "الإيرادات الفعلي ��ة التي حتققها الكمارك
هي بنحو مليار دوالر �سنوي ًا �أو ما دون ذلك ،واملتبقي
يذهب �إىل الإعفاءات والتقديرات املزيفة".
وم�ض ��ى �صال ��ح� ،إىل �أن "اجله ��از الكمرك ��ي يعي� ��ش
حالة م ��ن التح�سن باللج ��وء �إىل الو�سائل االلكرتونية
وبالت ��ايل جتاوزنا العدي ��د من التقدي ��رات املزيفة لكن
امل�شاكل ال تنتهي".

اعالنات

العدد ( )5169ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -الثالثاء ( )19ني�سان 2022
Email: info@almadapaper.net

�شركة احلفر العراقية تنجز حفر بئر نفطي
اجتاهي جديد بعمق  3389مرتا يف حقل الغراف

اجنزت املالكات الفنية والهندسية في شركة احلفر العراقية عمليات
حفر البئر النفطي  J 119 Pبعمق  3389مترا بزاوية انحراف  52درجة
 .وهو البئر الثالث عشر الذي تنجزه الشركة ضمن العقد املبرم مع
شركة بتروناس املاليزية حلفر  28بئرا نفطيا اجتاهيا في حقل الغراف
النفطي مبحافظة ذي قار باسلوب تسليم املفتاح .ومتت عمليات
احلفر باستخدام جهاز احلفر  IDC 54ذي القدرة احلصانية HP 2000
وهو ضمن االجهزة احلديثة التي متتلكها الشركة وميكنه الوصول
ألعماق تتجاوز  6000مترا وميتلك خاصية التحرك من موقع الى اخر
دون تفكيك اجلهاز بواسطة نظام التزحيف ()SKIDDING SYSTEM
مما يساهم بتسريع عمليات انتقال اجلهاز  .ومت البدء بعمليات تزحيف
اجلهاز الى قاعدة البئر  J120Pحلفر بئر نفطي جديد في نفس احلقل.

�إعالم �شركة احلفر العراقية

فقدان هوية
فقدت مني الهوية الصادرة من مديرية ش��ؤون
اإلقام��ة املرقم��ة  67989والعائ��دة للس��يد
نصي��ر منو جهر به��زاد  ..يرجى ممن يعثر عليها
تسليمها الى جهة االصدار ..مع التقدير
ال�شركة العامة لتجارة احلبوب
اعالن مناق�صة رقم 2022 /18
تنويه

ورد سهوا في جريدة املدى بالعدد املرقم ()٥١٦٨
في  2022/٤/18حيث ورد التأمينات االولية
مببلغ ( )٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠مائتان مليون دينار خطأ
والصحيح هو ( )١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مائة مليون دينار
لذا اقتضى التنويه.

العدد9649 :
التاريخ 2022/4/18 :

http://www.almadapaper.net

جمهورية العراق  /وزارة النفط
�شركة م�صايف الو�سط � /شركة عامة (بغداد)
�إعالن رقم ()25
رقم الطلبية ()2022 / 50
تعلن �شركة م�صايف الو�سط �شركة عامة عن املناق�صة املحلية
(ملحقات انابيب)

للم��رة (األول��ى) وبكلفة تخمينية مقدارها ( )792.000.000دينار عراقي (س��بعمائة واثنان وتس��عون ملي��ون دينار عراقي) ومبدة جتهيز ( 180ي��وم) ،مبوجب املواصفات
والش��روط الت��ي ميكن احلصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ( )250.000دينار (مئتان وخمس��ون ألف دينار ال غي��ر) غير قابل للرد فعلى اجملهزين اخملتصني
الراغبني باملشاركة تقدمي عروض بالدينار العراقي (مع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض) ويكون نافذا ً ملدة ال تقل عن ( 120يوم) مع ارفاق التأمينات األولية والبالغة
( )7.920.000دينار عراقي (سبعة ماليني وتسعمائة وعشرون ألف دينار عراقي) على ان يتضمن العرض املعلومات التالية:
 رقم املناقصة  /موضوعها تاريخ الغلق تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم تاريخ نفاذ التأمينات األولية العناوين الصريحة للشركة او املكتبوتس��لم الى اس��تعالمات الشركة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي اإلعالن والطلبية في مدة أقصاها الساعة (الواحدة) بعد الظهر ليوم ()2022/5/10
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن مع التقدير.
مالحظة:
 -1يتم تقدمي العروض وفقا ً للوثائق القياس��ية وفي حال عدم التزام مقدم العطاء في تطبيق الوثيقة القياس��ية بكافة اقس��امها فانه س��يتم استبعاد عطاءه مما
يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
 -2جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر-:
أ -كتاب تخويل أصلي مصدق ونافذ.
ب -هوية األحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه.
 -3إذا تصادف تاريخ الغلق أعاله عطلة رسمية يرحل الى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة.
 -4تقدم التأمينات األولية باسم الشركة او مديرها املفوض او أحد املساهمني في الشركة او الشركات مبوجب عقد مشاركة.
 -5بإمكان كافة ممثلي الشركات واجملهزين املشتركني في املناقصة التواجد في مقر الشركة حلضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك في اليوم التالي
لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحاً.
 -6في حالة وجود مخالفات من قبل اجملهزين توجه اإلنذارات من القسم القانوني في شركتنا دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل.
 -7تصادر التأمينات األولية للشركات في حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات.
 -8تقدم التأمينات األولية على شكل (خطاب ضمان او صك مصدق أو سفتجة) ومن املصارف املعتمدة العراقية داخل بغداد على ان يكون خطاب الضمان املقدم داخل ضمن
املنصة االلكترونية وان لم يكن خطاب الضمان داخل ضمن املنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي.
 -9ال تتم مطالبة شركتنا بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االستيراد اخلاصة باملادة أعاله ويتحمل اجملهز مسؤولية جتهيز وايصال املواد الى شركتنا.
 -10ال تتم املطالبة باي متديدات لفترات التجهيز املثبتة أعاله ألسباب تتعلق بإخراج املواد من املوانئ.
 -11سيتم استبعاد العطاء الذي يقل أو يزيد مبلغه عن  %20من الكلفة التخمينية ألغراض االحالة.
 -12ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع االلكترونيwww.mrc.oil.gov.iq :
 -13سيتم استقطاع ( 1000دينار) ألف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض أطفال.
 -14يتم استقطاع مبلغ ( )25000ألف دينار عراقي ملرة واحدة خالل السنة من الشركات العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.
 -15سيتم نشر اإلعالن في صحيفة الصباح احلكومية  +صحيفتني من اآلتي (الزمان ،املدى  ،الزوراء ،الصباح اجلديد ،البينة اجلديدة ،املشرق ،الشرق ،العراق اإلخبارية،
كل األخبار ،املستقبل العراقي ،املواطن ،النهار ،الدستور ،العدالة ،العالم).
 -16في حال رس��و املناقصة على إحدى الش��ركات املقدمة للعطاءات س��واء كانت عراقية أو أجنبية أو عربية يتم توقيع العقد في القس��م القانوني في شركتنا
وبخالفه تلغى اإلحالة ويتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بحقها.
 -17تتم اإلحالة وفق أقل األس��عار للعروض املس��تجيبة املقدمة مع إعطاء أفضلية سعرية بنسبة ( )%10للمنتج احمللي وفي حالة تساوي املبالغ يصار الى تفضيل
املنتج الوطني (العام ثم اخلاص) أي اإلحالة على الشركات املنتجة للمنتوج الوطني.
 -18تقدمي اثبات لتوفر سيولة نقدية :كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية من خالل تسهيالت مصرفية مببلغ ال يقل عن ()158.400.000
دينار عراقي (مئة وثمانية وخمسون مليون واربعمائة ألف دينار عراقي) وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة.

د .عائد جابر عمران
وكيل املدير العام

عامر جا�سم حمود
مدير الق�سم القانوين

املناق�صة :رقم ( )47خطة تنمية االقاليم  2021ل�سنة 2022

جمهورية العراق
حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

امييل قسم العقود احلكومية E-mail: GC.thiqar@yahoo.com :
العدد469 :
التاريخ2022/4/17 :

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (تشييد وتأهيل شبكات كهرباء
ف��ي الرفاع��ي – الفجر  -القلعة) ضمن خط��ة تنمية االقاليم لعام  2021واس��تنادا ً لتعليمات
تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لس��نة  2014املعدل��ة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط
امللحق��ة به��ا وتعليمات تنفي��ذ املوازنة العامة االحتادي��ة لعام  .2019ان وثيق��ة الدعوة لتقدمي
العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املش��روع س��وف تنش��ر في اجلرائد الوطنية (املدى،
العراق االخبارية ،املش��رق) وس��يتم العمل عند فحص وتقييم العط��اءات وفق االلية املعتمدة
للمناقصات الدولية والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما
هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإم��كان مقدمي العطاءات ش��راء وثائق العط��اء باللغة العربية بعد تق��دمي طلب حتريري إلى
العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اس��لوب الدفع س��يتم مبوجب وصل ش��راء يقطع
من قبل قس��م حسابات املش��اريع في ديوان احملافظة وس��وف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات
على استفس��ارات املش��اركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهرا ً من يوم (اخلميس) املصادف
 2022/4/21ف��ي بناية (الش��ركة العامة لتوزي��ع كهرباء اجلنوب) فعلى الراغبني من الش��ركات
واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية
واالجنبي��ة من أصحاب االختصاص مراجعة قس��م العق��ود احلكومية حملافظة ذي قار لش��راء
نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علما ً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير قابلة
للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات
االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -الكوادر الفنية:
العدد
الكوادر الفنية
ت
3
مهندس كهرباء
1
مهندس ميكانيك 3
2
3
مهندس مدني
3
3
		
مساح
4
ب -املتطلبات املالية:
أوالً :امل��وارد املالية (الس��يولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املش��روع
ملبلغ اكبر او يساوي ( )258.000.000مائتان وثمانية وخمسون مليون دينار عراقي.
ج -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتش��مل (جنس��ية الش��ركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح ،لم يتم
ادراج الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة
قانونيا ً وماليا ً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غير

ت

�سعر الك�شف
امل�صادق

مدة
العمل

1

2.874.937.15

 300يوم

ا�سم امل�شروع

م � /إعــــــالن

مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا ً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن
للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )5س��نوات الس��ابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،
لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار مينع املشاركة في املناقصات بدولة صاحب العمل
اس��تنادا ً إل��ى قرار صادر بحق��ه مصادقة ضمان عطاءه وملدة الـ ( )5س��نوات الس��ابقة ،جميع
املطالبات املوقوفة سوف لن تشكل مبجموعها أكثر من  %40صافي مستحقات مقدم العطاء
وسيتم التعامل معها كمشاكل مت حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثاً :عدم ممانعة (نس��خة أصلية  +نس��خة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب
ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار.
رابعاً :ش��هادة تأس��يس الش��ركة مع مالحظة في حال كون الش��ركة مقدمة العطاء اجنبية
تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية العراقية.
خامس �اً :هوية تس��جيل وتصنيف املقاولني صادرة م��ن وزارة التخطيط وتك��ون درجة وصنف
املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب
خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س��فتجة صادرة من مصرف معتمد في العراق وبنس��بة
 %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمش��روع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار/
قس��م العقود احلكومية) ويذكر فيه رقم واس��م املناقصة ويكون ناف��ذ ملدة  150يوم من تاريخ
غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الش��ركة او املقاول) الذي ترس��و عليه املناقصة مباش��رة
بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحس��ن التنفيذ بقيمة  %5من
مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات
اجلنوبية نافذا ً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياس��ية الص��ادرة من وزارة التخطيط وتك��ون العطاءات املقدمة من
املناقص�ين مس��تجيبة عن��د تلبيتها ملعايي��ر التأهيل احملددة فيه��ا بفروعها كافة والش��روط
القانوني��ة والفنية واملالية املطلوبة في ش��روط املناقصة وفي حال ع��دم التزام مقدم العطاء
ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبق��ى العط��اءات نافذة وملزمة ملقدم��ي العطاءات مل��دة ( )120يوم اعتبارا م��ن تاريخ غلق
املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترس��و عليه املناقصة اجور النش��ر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل
الش��ركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب والرس��وم التي تفرض من قبل الدولة واي
مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

الدائرة امل�ستفيدة

تشييد وتأهيل شبكات كهرباء في الرفاعي الشركة العامة لتوزيع كهرباء
اجلنوب /فرع شمال الناصرية
 -الفجر – القلعة

املوقع
عموم مناطق
مسؤولية املديرية

 -7يلت��زم الطرف الثاني بان يش��غل ما ال يقل عن ( )%30من عمال��ة موظفيه العمالة الوطنية
عن طريق مراكز التش��غيل اال في حالة اعتذار املركز عن توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة
وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اش��تراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم
تضامني��ة تكافلية في ذل��ك لتنفيذه على ان يقدم عقد مش��اركة مصادق علي��ه اصوليا ً مع
العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املس��تفيدة مس��ؤولية الكش��ف الفني املعد من قبلها واعتدال اس��عاره
وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال ً لرب العمل بعقد املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلت��زم الش��ركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باس��تكمال النواقص التي
تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تك��ون االولوية للم��واد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمش��روع مع مراعاة االلتزام
بضواب��ط الس��عر والنوعية اجملهزة م��دى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حس��ب كتاب وزارة
التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكي��ة التصاميم واخلرائ��ط واملواصفات الت��ي تعدها اجلهة املتعاقدة تع��ود الى صاحب
العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهرا ً من يوم (اخلميس) املصادف 2022/4/28
إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود احلكومية في الناصرية – اإلدارة احمللية  -قرب
مصرف الرش��يد  -فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار س��ابقاً) ...على ان تكون االسعار املقدمة
بالدين��ار العراقي حصرا ً رقما ً وكتابة وان يوقع على جميع مس��تندات العط��اء وتكون الكتابة
واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان
الكامل للش��ركة ورقم الهات��ف والبريد االلكتروني ويلتزم املق��اول بصحته ويعتبر التبليغ من
خالل��ه ملزم واصوليا وكما يقدم البطاق��ة التموينية وما يؤيد حجبه��ا وهوية األحوال املدنية
وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار املبنى اجلديد  /شارع
اإلمام علي (ع) وس��وف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس��مية
فيؤج��ل إلى الي��وم الذي يليه على ان تق��دم العطاءات داخل ظروف مغلق��ة ومختومة ومثبت
عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد احملافظة مبالغ املشروع املذكور من التخصيصات املتوفرة.

الت�أمينات املطلوبة/
بالدينار
 %1من قيمة الكشف
التخميني

الدكتور حممد هادي ح�سني الغزي
حمافظ ذي قار

الت�صنيف على
الأقل
انشائية  /كهربائية
سادسة

�سعر العطاء
بالدينار
 250.000ألف دينار

رياضة
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قمة التتويج بلقب الدرجة الأولى
ال�شعب ي�ض ّيف ّ

احلدود يعود بقوة اىل الأ�ضواء ..وكربالء ي�صل النهائي مبيزانية خاوية!
 بغداد  /املدى
و�صل قطار دوري الدرجة الأوىل
لكرة الق ��دم� ،إىل م�سك اخلتام يف
وق ��ت مب ّك ��ر قب ��ل انته ��اء املو�سم
الك ��روي  ،2022-2021وفق� � ًا
للروزنام ��ة والنظام اجلديد الذي
و�ضعت ��ه الهيئة التطبيعية الحتاد
كرة القدم العام املا�ضي ،بخو�ض
غم ��ار ال ��دوري عل ��ى جمموعتني
وم ��ن مرحلت�ي�ن ذهاب� � ًا و�إياب� � ًا،
عل ��ى �أن يت�أهّ ��ل بطل كل جمموعة
لل ��دوري املمت ��از ملو�س ��م -2022
 ،2023ليظف ��ر كل م ��ن فريق ��ا
كرب�ل�اء واحلدود مبقع ��د املو�سم
املقب ��ل ،وال ��ذي �سيلع ��ب م ��ن 18
فريق� � ًا وبنظام تراخي� ��ص �صارم
عل ��ى الأندي ��ة امل�شارك ��ة ،وذل ��ك
يف خط ��وة لالرتقاء نح ��و تنظيم
ّ
اخلطة
دوري املحرتف�ي�ن ،ح�سب
التي و�ضعها احتاد اللعبة و�أعلن
عنها خالل الفرتة املا�ضية.
وت�ص� �دّر فري ��ق احل ��دود ج ��دول
ترتيب املجموع ��ة الأوىل بر�صيد
 41نقطة ،ليعود لل ��دوري املمتاز
بع ��د مو�س ��م واح ��د م ��ن هبوط ��ه
ل�ل��أوىل ،بينم ��ا ت�ص� �دّر فري ��ق
كربالء املجموع ��ة الثانية بر�صيد
 47نقط ��ة ،ليع ��ود ه ��و الآخ ��ر
للأ�ض ��واء بعد �أربع ��ة موا�سم من
الهبوط لدوري الدرجة الأوىل.
و�سيحت�ض ��ن ملع ��ب ال�شع ��ب
ال ��دويل ،ق ّم ��ة نهائ ��ي الدرج ��ة
الأوىل م�س ��اء الي ��وم الثالثاء يف
مت ��ام ال�ساع ��ة العا�ش ��رة م�س ��اءً،
والت ��ي �ست�شه ��د تقلي ��د الفريق�ي�ن
باملرك ��ز الأول والث ��اين م ��ن قب ��ل
وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ضة رئي�س
احتاد كرة القدم عدنان درجال.
احلدود ي�ستعدّ للممتاز
ع� رّّب� ع ��ادل نعم ��ة ،م ��درب فري ��ق
احل ��دود ،ع ��ن �سعادت ��ه الكبرية،
بت�أهّ ��ل الفري ��ق لل ��دوري املمتاز،
م�ؤ ّك ��د ًا ب�أن الفري ��ق ينتظره عم ًال

كبري ًا خالل الف�ت�رة املقبلة ،لكون
املناف�س ��ة خمتلف ��ة و�صعب ��ة يف
مو�سم املمتاز اجلديد.
وقال املدرب عادل نعمة يف حديث
لـ(امل ��دى)�" :أن الفري ��ق �أ�ستح � َّ�ق
الت�أهّ ��ل لل ��دوري املمت ��از ،بع ��د
اجله ��د والعمل الكبري الذي قامت
به �إدارة النادي من خالل التعاقد
م ��ع الالعب�ي�ن وتق ��دمي الدع ��م
للنادي والعودة من جديد لدوري
الأ�ض ��واء ،وهذا ما حت ّقق ،م�ؤكد ًا
ب� ��أن �إدارة الن ��ادي ق ��د ا�ستف ��ادت
م ��ن در� ��س املو�سم املا�ض ��ي بعدم
اال�ستق ��رار الفن ��ي وال ��ذي ك ّل ��ف
الفري ��ق الهبوط ل�ل��أوىل ،ولكنها
عملتْ ّ
كل �ش ��يء كي يعود الفريق
للواجهة ثانية.
و�أ�ض ��اف نعم ��ة ":ينتظرن ��ا عمل

كب�ي�ر يف املو�س ��م املقب ��ل ،و�إداره
النادي تعي ذلك ،اللعب يف دوري
الدرجة الأوىل يختلف عن اللعب
يف املمت ��از ،من جمي ��ع النواحي،
واملو�س ��م املقب ��ل �سيك ��ون 18
فريق ًا ،وبالت ��ايل نحتاج �إىل جهد
م�ضاع ��ف� ،إذا ما �أردن ��ا البقاء يف
املمت ��از .و�أو�ض ��ح " :املناف�س ��ة
يف دوري الدرج ��ة الأوىل كان ��ت
مث�ي�رة و�صعب ��ة عل ��ى اجلمي ��ع،
�أغلب الأندي ��ة يف م�ستوى واحد،
ولك ��ن طموحنا كان كب�ي�ر ًا ،حتى
اللحظ ��ات الأخ�ي�رة ،ومت ّكن ��ا من
ح�س ��م الت�أهّ ��ل قب ��ل جولت�ي�ن من
النهاي ��ة ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن الفري ��ق
ي�سع ��ى �إىل تتوي ��ج جه ��وده
مبعانق ��ة ك�أ� ��س دوري الدرج ��ة
الأوىل م�ساء اليوم.

وخت ��م نعم ��ة حديث ��ه " :قطعن ��ا
تذكرة الت�أهّ ��ل للمب ��اراة النهائية
من ��ذ �أربع�ي�ن يوم� � ًا ،وا�ضطررن ��ا
خو� ��ض العدي ��د م ��ن املباري ��ات
الودي ��ة ،ك ��ي يحاف ��ظ الفري ��ق
على جاهزيت ��ه البدني ��ة والفنية،
كون مب ��اراة كرب�ل�اء والنا�صرية
احلا�سم ��ة ت� ّأجل ��ت �أكرث م ��ن م ّرة،
وبالت ��ايل نح ��ن جاه ��زون ،ولكن
ا�ستنزفن ��ا وقت� � ًا كان يُ�سعفن ��ا
للتح�ضري مب ّك ��ر ًا للدوري املو�سم
املقبل.
ت�أهّ لنا مبيزانية خاوية!
�أك ��د �أحم ��د ه ��دام ،رئي� ��س ن ��ادي
كرب�ل�اء الريا�ض ��ي� ،أن ع ��ودة
الفريق �إىل الدوري املمتاز ،كانت
مقرونة بالتحدّي الكبري بالن�سبة

لنا ،نظر ًا للظ ��روف ال�صعبة التي
كان يعي�شه ��ا الفري ��ق من ��ذ بداي ��ة
ال ��دوري ولغاي ��ة ح�س ��م الت�أهّ ��ل
الر�سم ��ي بع ��د الف ��وز عل ��ى فريق
كربالء بثالثية نظيفة.
وق ��ال ه ��دام يف حدي ��ث خا� ��ص
لـ(امل ��دى)" :ظ � ّ�ل نادين ��ا من دون
دع ��م ،ال ميتلك امل ��ردود املايل وال
الدعم الثابت ،الأمور كانت ت�سري
بجهود ذاتية ،وكذلك دعم حمافظ
كربالء ن�صي ��ف جا�سم اخلطابي،
وال ��ذي �س�ّي�ررّ �أم ��ور الفري ��ق م ��ن
خالل دع ��م �أثناء م�سرية الدوري،
م�ؤك ��د ًا ب� ��أن املحاف ��ظ وع ��د بدعم
�أك�ب�ر وخمتل ��ف للفري ��ق خ�ل�ال
املو�س ��م املقب ��ل يف املمت ��از ،م ��ن
خ�ل�ال و�ضع �سرتاتيجي ��ة خا�صة
تو ّفر الدعم امل�ستقر.

�أحمد هدام
و�ش� �دّد رئي�س ن ��ادي كربالء ،على
�ض ��رورة جتدي ��د دم ��اء الفري ��ق،
ك ��ي يظه ��ر ب�ص ��ورة مم ّي ��زة يف
مناف�س ��ات املمت ��از ،ولدين ��ا م ��ا
ي�ؤهّ لن ��ا ،م ��ن دع ��م جماه�ي�ري
وملع ��ب حديث ،لذلك ن ��رى امله ّمة
القادم ��ة �صعب ��ة وحتت ��اج �إىل
تخطيط كبري.
وتاب ��ع �" :سنتعاق ��د م ��ع العب�ي�ن
ُجدد لتعزيز ال�صفوف ،وبالن�سبة
ال�ستقال ��ة املدرب عل ��ي وهاب من
تدري ��ب الفري ��ق بع ��د الف ��وز على
النا�صري ��ة ،ف� ��إن امل ��درب �سيقود
الفري ��ق يف مب ��اراة الي ��وم �أم ��ام
احل ��دود ،وجمي ��ع الالعب�ي�ن على
�أ ّ
مت اجلاهزية ،وبعد مباراة اليوم
�سنجل� ��س مع امل ��درب علي وهاب
للحديث ع ��ن املرحلة املقبلة وفتح
املفاو�ض ��ات لتجدي ��د عق ��ده معنا
وقيادة الفريق الدوري املمتاز.
وخت ��م رئي� ��س ن ��ادي كرب�ل�اء
حديث ��ه " :ت�أهّ لن ��ا للممت ��از كان
اجن ��از ًا ،ولك ��ن نري ��د �إكم ��ال
ه ��ذه الفرح ��ة مبعانق ��ة الك�أ� ��س،
و�إ�سع ��اد اجلماه�ي�ر الكربالئي ��ة
الت ��ي �ساندت الفري ��ق يف ال�س ّراء
وال�ضراء.

ال��م�����س��ت��ن�����ص��ري��ة ت��خ��ت��ت��م ب��ط��ول��ة  3×3ال�����س��ل��وي��ة ال��رم�����ض��ان��ي��ة
متابعة  /املدى
اختتم ��ت يف مالع ��ب اجلامع ��ة امل�ستن�صري ��ة،
مباريات بطولة امل�ستن�صرية الرم�ضانية 3×3
املفتوحة بك ��رة ال�سلة للرج ��ال والن�ساء وذوي
الهم ��م بن�سخته ��ا الثاني ��ة ،والت ��ي �أقامتها كلية
الرتبي ��ة البدنية وعلوم الريا�ض ��ة بالتعاون مع
ق�س ��م الن�شاط ��ات الطالبي ��ة يف رئا�سة اجلامعة
واحت ��اد كرة ال�سلة وجلن ��ة  3×3للمدة من 14
�إىل  16ني�سان .2022
وق ��ال د.عل ��ي الربيع ��ي ،مدير ق�س ��م الن�شاطات
الطالبي ��ة يف رئا�س ��ة اجلامع ��ة امل�ستن�صري ��ة،
لـ"امل ��دى"� ،أن فعّالي ��ات خت ��ام البطول ��ة ج ��رت
بح�ضور رئي�س اجلامعة امل�ستن�صرية د�.صادق

الهما� ��ش ورئي�س اللجنة الأوملبية رعد حمودي
وعمي ��د كلية الرتبي ��ة البدنية وعل ��وم الريا�ضة
د�.أحم ��د وليد عبد الرحمن وعمي ��د كلية العلوم
د.حمم ��د ف ��رج وعمي ��د كلي ��ة الهند�س ��ة د.مال ��ك
فرح ��ان والأمينني العام واملايل للجنة الأوملبية
ورئي� ��س احتاد ك ��رة ال�سلة وجمه ��ور غفري من
حمبي ومتابعي اللعبة.
و�أ�ض ��اف� :شه ��دت مباري ��ات الأدوار النهائي ��ة
لبطولتي الن�ساء والرج ��ال ح�ضور ًا جماهريي ًا
وا�سع� � ًا �أمت�ل��أت ب ��ه مد ّرجات مالع ��ب اجلامعة
امل�ستن�صري ��ة ،حي ��ث ا�ستط ��اع فري ��ق �شي ��خ
ن ��وري الربزجن ��ي م ��ن �إح ��راز لق ��ب بطول ��ة
الن�س ��اء بع ��د تغ ّلب ��ه يف املب ��اراة النهائي ��ة على
فري ��ق ال�سليماني ��ة ،فيم ��ا مت ّكن فري ��ق الرتبية

انتخابات جمعية النا�شرين
والكتبيني يف العراق
دعوة �إىل ال�سادة النا�شرين
والكتبيني يف العراق
تدعوك��م الهيئ��ة العام��ة جلمعي��ة
الناش��رين والكتبيني في العراق حلضور
مؤمتره��ا االنتخابي الثان��ي ،يوم اجلمعة
املص��ادف  22نيس��ان  2022ف��ي املرك��ز
الثقاف��ي البغ��دادي – قاع��ة العالم��ة
الدكتور حس�ين عل��ي محفوظ في متام
الس��اعة الـ  1ظه��را ً إلج��راء انتخابات
الهيئة اإلدارية للجمعية.
راجني حضوركم ومشاركتكم لتحقيق
غاي��ة وأه��داف اجلمعي��ة ف��ي تعزيز دور
الناش��ر والكتبي وتنمية قطاع النش��ر
وتداول الكتاب.
الهيئة العامة جلمعية النا�شرين
والكتبيني يف العراق

الريا�ضي ��ة من �إح ��راز املركز الثال ��ث بعد تغ ّلبه
عل ��ى فريق بغ ��داد امل�ستقبل ،مبين� � ًا ان نهائيات
مناف�سات بطولة الرج ��ال قد �أ�سفرت عن �إحراز
فريق جامعة بغ ��داد للقب بعد فوزه يف املباراة
النهائي ��ة على فري ��ق الفراتني ،فيم ��ا جاء فريق
زين ��ون باملرك ��ز الثال ��ث ،لي�أت ��ي بع ��ده فري ��ق
الكناري باملركز الرابع.
وخل�ص الربيعي� ،إىل �أن "كرنفال ختام البطولة
حف ��ل بعدي ��د الفق ��رات الريا�ضي ��ة واخلريي ��ة
والتطوعية ،ف� ً
ضال عن تلك املتع ّلقة بتنفيذ ر�ؤية
اجلامع ��ة امل�ستن�صرية و�سرتاتيجيتها بال�سعي
اخلا�ص ��ة بربام ��ج وم�شاريع
لتنفي ��ذ الأه ��داف
ّ
خدمة املجتمع ،ومتكني امل ��ر�أة لتحقيق �أهداف
التنمية املُ�ستدامة".

كلمة صدق
 محمد حمدي

ُمربّع املدرب الأجنبي
منذ �سنوات طويلة واىل اليوم ن�ص ُّر على خمالفة نظرية التجربة
�صحتها ،ومن�ض ��ي نحو الوقوع بذات
واخل�ب�رة والبرُ هان على ّ
اخلط�أ دون االكرتاث للنتائج املت�شابهة التي ح ّلت ب�ساحتنا!
ال �أعتق ��د الي ��وم �أن �أي � ّأحد م ��ن املتابعني �سواء فني�ي�ن �أم �إعالم
ريا�ض ��ي �أم جمه ��ور مل يكت � ِ�و بن ��ار اجل ��دل حول �أهمي ��ة وجود
امل ��درب الأجنبي على ر�أ�س املالك الفني للمنتخب الوطني ،وهو
اختزال ظالمِ ومجُ حف ّ
بحق م�شاكل هائلة جتتاح الكرة العراقية
م ��ن جميع جوانبها ،وما املنتخب الوطني �إال �أ�صغر الأجزاء من
هذه املنظومة.
يتحدّثون عن الت�سمية واال�سم والدولة الأم للمدرب ،ويتنا�سون
�أن الو�س ��ط والظروف جمتمعة للمدرب الأجنبي � -أي ًا كان �شكله
 �س ��وف لن تختلف عن �سابقه ،فالظ ��روف كما هي ،وعُقدة عدمالتواج ��د يف بغ ��داد م�ستم� � ّرة ،واملن ��اورة ب�ي�ن الالع ��ب املح ّلي
ّ
والتدخالت من خلف
واملحرتف املُغرتب هي جدلية قائمة �أي�ض ًا،
اجلدار مل َّ
تكف ،ولن يُكتب للواقع �أي تغيري قريب.
ُنثمِّن اخل�ب�رة والكفاءة واحل� � ّ�س والفكر التدريب ��ي والتحليلي
للعامل�ي�ن يف جلنة اخل�ب�راء التي اخت ��ار �أع�ضا�ؤه ��ا احتاد كرة
الق ��دم ،ون ��رى وجوب� � ًا �أن حتظ ��ى اللجن ��ة بت�أيي ��د كل اجله ��ات
وامل� ّؤ�س�س ��ات الريا�ضي ��ة وال ت�سم ��ح لأية جهة بتمري ��ر �أي قرار
و�شرط عليها.
ن ��درك متام� � ًا �أن واح ��دة م ��ن �أهم واجب ��ات جلنة اخل�ب�راء هي
اختي ��ار املدرب الأجنبي �أو املحلي للمنتخب الوطني ،واحلقيقة
�إننا ت�أخرنا كثري ًا يف اختبار فل�سفة وفكر املدرب امل�ؤهّ ل والقادر
على قيادة كرتنا ورحن ��ا نلهث عن جن�سيته و�شهرته ،دفعنا ثمن
ع�شوائيّتن ��ا وع ��دم و�ضوحنا غالي ًا وتبدّدت �أح�ل�ام التواجد يف
املونديال من ج ّراء عدم املو�ضوعية يف اختيار مدربينا ب�صورة
غ�ي�ر عملية وغ�ي�ر مهني ��ة وال ت�ستن ��د اىل مبادئ وقي ��م و�أ�س�س
تدريبي ��ة ومعايري الكفاءة وال�شخ�ص ّي ��ة امل�ؤهّ لة وامل�ؤثرة لقيادة
كرتنا لو�ضع �سرتاتيجية لها ولي�س املنتخب حتديد ًا.
�إن تواج ��د امل ��درب الأجنب ��ي �أو املحلي مهما كان ��ت كفاءتهما لن
تك ��ون مجُ دي ��ة من دون ّ
خط ��ة متكاملة للعم ��ل وتخطيط �سليم ال
يبح ��ث ع ��ن النتائج بني ليل ��ة و�ضحاها فقط ،ه ��ذه امل�شكلة التي
نكت ��وي به ��ا يف كل بطول ��ة وم�شارك ��ة مهمة ال نري ��د �أن نعرتف
به ��ا ،ونبقى نلهث خل ��ف ا�سماء �سحري ��ة لع ّلها تقل ��ب امل�ستحيل
اىل حقيق ��ة ،ولنا يف جترب ��ة �أدفوكات �أكرب دلي ��ل على ذلك ،وما
تبع ��ه م ��ن جتربة للبدي ��ل الثالث املحلي عب ��د الغني �شه ��د �أي�ض ًا
الذي ت�س ّلم مهمّة م ��درب طواريء كما فعلها قبله را�ضي �شني�شل
ويحيى علوان وحكيم �شاكر ونزار �أ�شرف وغريهم.
�صح القول ،هو عودة الأقوال
�إن منا�سبة احلديث �أو التذكري �إن ّ
اىل املر ّب ��ع الأول كم ��ا يقال و�إع�ل�ان جلنة اخلرباء ب ��دء البحث
عن امل ��درب الأجنب ��ي اجلديد للأ�س ��ود اجلريحة يك ��ون منا�سب ًا
له ��م يف جمي ��ع املتط ّلب ��ات و�أوّ له ��ا �أن ال يتجاوز ُعم ��ره خم�سني
ب�سمعة ج ّي ��دة ،ويقبل التواج ��د يف بغداد حتت
عام� � ًا ،ويحظى ُ
�أي ظ ��رف ،ول ��و تتبّعنا هذا احلديث بد ّقة �س�ن�راه مُك ّرر ًا ومُعاد ًا
بالتف�صي ��ل يف ّ
كل منا�سب ��ة �سابق ��ة ،ولك ��ن االق�ت�راح واملناق�شة
للجن ��ة امل�ست�شاري ��ن �شيء وم ��ا يجري على �أر� ��ض الواقع �شيء
�آخر.
منتل ��ك نا�صية الوق ��ت ،ولدينا ف�ت�رة منا�سبة للعم ��ل واالختيار
بدقة ،ولك ّنن ��ا منتلك �أي�ض ًا عتمة الروتني والعمل الإداري املقيت
واملم � ّ�ل ال ��ذي �سيت�س ّب ��ب يف خ�سارتن ��ا كل �ش ��يء ،وكان الأجدر
ا�ص�ل�اح منظوم ��ة الإدارة والعالق ��ات العام ��ة والتوا�ص ��ل �أو ًال
وت�شذيب االحت ��اد من الطارئ�ي�ن واملطبّلني لأنف�سه ��م �إذ �ستعود
الك ��رة يف ملعبه ��م كلما خ�سرن ��ا الوقت ،ولن تك ��ون هناك حلول
جمدي ��ة لالختيار طاملا كان ��ت االنفا�س ت�سري مب�س�ي�رة تاريخية
مجُ ّرب ��ة ومعروفة ج ��د ًا ،وك�أنن ��ا ن�ستعيد حلق ��ات مُ�سل�سل قدمي
مليء بالأحداث املُفجعة!
�إن تواجد المدرب الأجنبي
�أو المحلي مهما كانت
كفاءتهما لن تكون ُمجدية
من دون ّ
خطة متكاملة
للعمل وتخطيط �سليم ال
يبحث عن النتائج بين ليلة
و�ضحاها فقط

نجيب :و�ضع كرتنا م�أ�ساوي والأجنبي ُمنقذها!
 بغداد  /املدى
�أك ��د �أركان جني ��ب ،الع ��ب منتخبن ��ا
الوطن ��ي الأ�سب ��ق لك ��رة الق ��دم ،عل ��ى
�ض ��رورة اال�ستعان ��ة بامل ��درب الأجنبي
لتدري ��ب املنتخ ��ب خالل الف�ت�رة املقبلة،
مطالب ًا االحت ��اد العراقي للعبة ب�ضرورة
ّ
لي�ستغل
الإ�سراع بت�سمية املدرب اجلديد
الوق ��ت مبعرف ��ة الالعب�ي�ن ويبا�ش ��ر
ب�إعداده ��م للمنا�سب ��ات والبط ��والت
القادمة.
وق ��ال جني ��ب يف حدي ��ث لـ(امل ��دى):
"الو�ضع م�أ�ساوي بالن�سبة لنا ،املنتخب

بحاج ��ة �إىل مدرب �أجنب ��ي وا�سم كبري،
يتواج ��د يف بغ ��داد ويتاب ��ع كل �صغرية
وكب�ي�رة ،وي�شاه ��د الالعبني يف اخلارج
وكذل ��ك املحرتف�ي�ن ،و ُي�ش� � ّكل منتخب� � ًا
جديد ًا قادر ًا على املناف�سة.
و�أ�ضاف ":املدرب الأجنبي خيار منا�سب
لن ��ا� ،سيك ��ون بعي ��د ًا ع ��ن املح�سوبي ��ات
واملُحا�ص�ص ��ة الت ��ي ق ��د ت�ض ��ع امل ��درب
�رج كب�ي ٍ�ر حت ��ت ال�ضغط،
املحل ��ي يف ح � ٍ
بينم ��ا امل ��درب الأجنب ��ي �سيك ��ون بعيد ًا
عن هذه ال�ضغوط! م�شري ًا �إىل �أن الفرتة
املقبل ��ة ُمه ّم ��ة للمنتخ ��ب ،وعل ��ى احت ��اد
ك ��رة القدم اال�س ��راع بت�سمية املدرب لأن

امل ��درب يحتاج �إىل الوق ��ت للتع ّرف على
البيئ ��ة ونوعي ��ة الالعبني وكيفي ��ة بناء
منتخب جديد.
و�أو�ض ��ح "�أن كرتن ��ا �أم ��ام منعطف بالغ
الأهمي ��ة للخ ��روج من مرحل ��ة االحباط
التي م ّرت به ��ا يف ت�صفيات ك�أ�س العامل
قط ��ر  2022وك�أ� ��س الع ��رب الدوح ��ة
 ،2021وثقت ��ي كب�ي�رة يف قدرة االحتاد
والأندي ��ة املُ�ساندة ل ��ه وتكاتف املدربني
والالعبني على معاجل ��ة االخفاق بر�ؤية
�شامل ��ة ُتعي ��د روحي ��ة االنت�ص ��ار للعبة،
مقوم ��ات عب ��ور املحنة ب� ��إرادة
وتع� � ّزز ّ
كبرية ُمدعمة من اجلماهري الوفية".

ي�سجل رق��م � ًا �سلبي ًا
ان��ط�لاق��ة ج��دي��دة ل��ل��م��م��ت��از ..وال�����زوراء ّ
 بغداد  /املدى
تنطل ��ق اليوم الثالث ��اء ،اجلول ��ة الثامنة
والع�ش ��رين لدوري الكرة املمتاز ،ب�إقامة
مبارات�ي�ن يف اجلول ��ة الت ��ي �س ��تختتم
مبارياتها يوم اجلمعة املقبل
ويلتق ��ي م�س ��اء اليوم ،فري ��ق النفط �أمام
فريق الطلبة يف املباراة التي �ستقام على
ملع ��ب النفط ،بينما يحل فريق الديوانية
�ضيف ًا على فريق نفط الو�سط يف املباراة
الت ��ي �ستقام على ملع ��ب النجف الدويل.
ويوا�صل فريق ال�شرطة �صدارته للدوري
املمت ��از بر�صي ��د  67نقط ��ة ،م ��ع مب ��اراة
م� ّؤجل ��ة له �أمام القوة اجلوية �س ُتلعب يف
�سجل فري ��ق الزوراء
وقت الح ��ق ،بينما ّ

رقم ًا �سلبي ًا يف الدوري املمتاز ،بعد ف�شله
بتحقيق الفوز للمباراة ال�ساد�سة توالي ًا،
وكذلك ف�شله بت�سجيل �أي هدف منذ فوزه
عل ��ى الديواني ��ة بهدفني نظيف�ي�ن يف 15
�شباط  2022يف اجلولة  21التي �شهدت
افتتاح ملعبه اجلديد.
و�أ�ص ��درت جلن ��ة االن�ضب ��اط يف االحتاد
العراق ��ي حزم ��ة م ��ن الق ��رارات اخلا�صة
ببع� ��ض احل ��االت ال�سلب ّي ��ة الت ��ي رافقت
مباري ��ات اجلول ��ة ال�سابع ��ة والع�شرين،
مبُعاقب ��ة رئي� ��س ن ��ادي �سام ��راء �ص ��دام
عزی ��ز �إىل نهاي ��ة املو�س ��م احل ��ايل م ��ن
دخ ��ول امللع ��ب م ��ع غرام ��ة مالي ��ة قدرها
( )10000000ع�ش ��رة مالي�ي�ن دين ��ار
عراقي ب�سبب جت ��اوزه على طاقم حتكيم

مب ��اراة �سامراء والك ��رخ ،و�أي�ض ًا حرمان
فري ��ق �سام ��راء م ��ن اللع ��ب عل ��ى �أر�ض ��ه
ملباراتني بعد جت ��اوز جمهوره على طاقم
حتكيم املباراة.
كما ق ّررت جلنة االن�ضباط معاقبة املدرب
امل�ساع ��د لفريق نفط الو�س ��ط حيدر جنم
من عدم مرافقة الفري ��ق خلم�س مباريات
م ��ع فر�ض غرام ��ة مالية قدره ��ا  2مليون
حكم
دينار عراق ��ي ،وذلك لتج ��اوزه على ِ
املب ��اراة و�سوء الت�ص ّرف ال ��ذي بد َر منه،
ونظ ��ر ًا لع ��دم االلت ��زام الكام ��ل م ��ن قبل
املالك�ي�ن الف ّن ��ي والإداري لفري ��ق نف ��ط
الو�س ��ط واملتواجدين يف املنطقة الفنية،
ق� � ّررت اللجن ��ة مُعاقب ��ة الن ��ادي بغرام ��ة
مالية قدرها مليونا دينار عراقي.
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المجاعة في العالم والحرب في �أوكراينا

 ترجمة عادل حبه

ت�سبب ��ت احل ��رب يف �أوكراني ��ا � ،إىل
جانب العقوبات التي فر�ضتها الواليات
املتح ��دة والدول الغربي ��ة على رو�سيا ،
يف "االرتف ��اع ال�صاروخ ��ي" يف �أ�سعار
امل ��واد الغذائي ��ة والأ�سم ��دة والوق ��ود
العاملية مما عر�ض الإم ��دادات الغذائية
العاملي ��ة للخط ��ر .وي�ؤدي ه ��ذا ال�صراع
�إىل تفاقم �أزم ��ة اجلوع العاملية احلالية
ويعر� ��ض للخط ��ر م�ستوي ��ات املعي�ش ��ة
ورفاهي ��ة املليارات من النا�س  ،ال �سيما
يف جنوب الكرة الأر�ضية.
الحرب في "�سلة خبز العالم"

تنتج رو�سيا و�أوكرانيا مع ًا ما يقرب من
 30يف املائة من القمح العاملي وحوايل
 12يف املائ ��ة م ��ن �إجم ��ايل ال�سع ��رات
احلراري ��ة .وعل ��ى م ��دى ال�سن ��وات
اخلم�س املا�ضية  ،ا�ستحوذ البلدان على
 17يف املائة م ��ن انتاج الذرة يف العامل
 ،و  32يف املائ ��ة م ��ن ال�شع�ي�ر (م�صدر
مه ��م لتغذي ��ة احليوان ��ات)  ،و  75يف
املائة من زيت عباد ال�شم�س (زيت طهي
مه ��م يف العدي ��د من البل ��دان) .وعالوة
عل ��ى ذلك  ،تع ��د رو�سيا �أك�ب�ر مورد يف
العامل للأ�سمدة والغاز الطبيعي (مكون
رئي�س ��ي يف �إنت ��اج الأ�سم ��دة)  ،حي ��ث
متث ��ل  15باملائة م ��ن التج ��ارة العاملية
للأ�سم ��دة النيرتوجيني ��ة  ،و  17باملائة
م ��ن �أ�سمدة البوتا� ��س ،و  20باملائة من
الغاز الطبيعي.
وته ��دد الأزم ��ة احلالي ��ة بالت�سب ��ب يف
نق� ��ص الغ ��ذاء العامل ��ي .وق ��درت الأمم
املتحدة �أن ما ي�صل �إىل  30يف املائة من
الأرا�ضي الزراعية الأوكرانية ميكن �أن
ت�صبح منطقة حرب ؛ بالإ�ضافة �إىل ذلك
 ،وب�سب ��ب العقوب ��ات  ،مت فر� ��ض قيود
�شديدة عل ��ى رو�سي ��ا يف ت�صدير املواد
الغذائي ��ة والأ�سم ��دة والوق ��ود .وق ��د
ت�سبب هذا يف ارتفاع الأ�سعار العاملية.
ومن ��ذ ان ��دالع احلرب  ،ارتفع ��ت �أ�سعار
القم ��ح بن�سبة  21يف املائ ��ة  ،وال�شعري
بن�سبة  33يف املائ ��ة  ،وبع�ض الأ�سمدة
بن�سبة  40يف املائة.

�إن �أزم ��ة �أوكرانيا تثري القلق يف العامل
العربي ب�ش�أن �إمدادات القمح.
الجنوب العالمي "يتعر�ض للهجوم"

ي�شع ��ر النا� ��س يف جميع �أنح ��اء العامل
بالت�أث�ي�ر امل� ��ؤمل له ��ذه ال�صدم ��ة  ،ولكن
ب�ش ��كل �أك�ث�ر ح ��دة يف جن ��وب الك ��رة
الأر�ضي ��ة .وق ��ال الأم�ي�ن الع ��ام ل�ل��أمم
املتح ��دة �أنطونيو غوتريي� ��ش م�ؤخ ًرا:
"باخت�صار  ،تتعر� ��ض البلدان النامية
للهجوم".
وف ًقا للأمم املتح ��دة  ،ت�ستورد  45دولة
�أفريقي ��ة و "ه ��ي �أقل البل ��دان منو ًا" ما
ال يق ��ل عن ثل ��ث �إنتاجها م ��ن القمح من
رو�سي ��ا �أو �أوكراني ��ا  ،وت�ست ��ورد 18
دول ��ة منه ��ا  50٪على الأق ��ل .وحت�صل
م�ص ��ر � ،أكرب م�ستورد للقمح يف العامل ،
على �أكرث من  70باملائة من وارداتها من
رو�سيا و�أوكرانيا  ،بينما حت�صل تركيا
على �أكرث من  80باملائة.
تواجه بل ��دان اجلنوب العامل ��ي بالفعل
�صدم ��ات �شديدة يف الأ�سعار ،مما ي�ؤثر
على كل م ��ن اال�سته�ل�اك والإنتاج .ففي
كيني ��ا  ،ارتفع ��ت �أ�سعار اخلب ��ز بن�سبة
 40يف املائ ��ة يف بع� ��ض املناطق  ،ويف
لبنان بن�سب ��ة  70يف املائة .يف غ�ضون
ذلك  ،تواجه الربازيل � ،أكرب منتج لفول
ال�صوي ��ا يف العامل  ،انخفا�ض ًا كبري ًا يف
غل ��ة املحا�صي ��ل .وت�ش�ت�ري الدول ��ة ما
يقرب من ن�صف �سماد البوتا�س اخلا�ص
بها م ��ن رو�سيا وبيالرو�سي ��ا املجاورة
(الت ��ي تخ�ض ��ع �أي�ض� � ًا لعقوب ��ات) ،ومل
يتب ��ق لديها �سوى ثالث ��ة �أ�شهر فقط مع
تعليمات للمزارعني بح�ص�صها.
"الواليات المتحدة فر�ضت
عقوبات على العالم ب�أ�سره"

يتفاق ��م الو�ض ��ع ب�ش ��كل مبا�ش ��ر ب�سبب
العقوب ��ات الأمريكي ��ة والغربي ��ة �ض ��د
رو�سي ��ا .على الرغ ��م م ��ن �أن العقوبات
قد مت تربيرها عل ��ى �أنها ت�ستهدف قادة
ونخب احلكوم ��ة الرو�سية � ،إال �أن هذه
الإج ��راءات ت�ض ��ر جمي ��ع النا� ��س  ،وال

�سيما الفئات ال�ضعيف ��ة  ،ولها تداعيات
عاملية.
و�أعل ��ن �أنطوني ��و جالف ��ان  ،رئي� ��س
الرابط ��ة الربازيلي ��ة الوطني ��ة ملزارعي
فول ال�صويا "�إنهم مينعون الأ�سمدة من
الو�صول �إىل البل ��دان التي حتتاجها".
"ك ��م مليون ��ا �سيموت ��ون جوعا ب�سبب
نق�ص هذه الأ�سمدة؟".
وق ��ام ن ��ور الدي ��ن ذاكر �أحم ��دي  ،مدير
�شرك ��ة ا�سترياد �أفغاني ��ة  ،بالت�شخي�ص
الت ��ايل" :تعتقد الوالي ��ات املتحدة �أنها
فر�ض ��ت عقوب ��ات فق ��ط عل ��ى رو�سي ��ا
وبنوكها .لكن الواليات املتحدة فر�ضت
عقوبات على العامل ب�أ�سره.
"كارثة فوق كارثة "...

وت�ؤدي احلرب يف �أوكرانيا والعقوبات
املرتبط ��ة به ��ا �إىل تفاق ��م �أزم ��ة اجلوع
املوج ��ودة بالفعل يف الع ��امل .ووجدت
منظم ��ة الأغذية والزراعة التابعة للأمم
املتح ��دة �أن `" م ��ا يقرب م ��ن واحد من
كل ثالث ��ة �أ�شخا� ��ص يف الع ��امل (2.37
ملي ��ار) مل يتمك ��ن م ��ن احل�ص ��ول �إىل
الغ ��ذاء ال ��كايف يف ع ��ام  ' .2020يف
ال�سن ��وات الأخ�ي�رة � ،س ��اء الو�ضع مع
ارتف ��اع �أ�سعار امل ��واد الغذائي ��ة ب�سبب
�COVID - 19إىل ح ��د كب�ي�ر ،وتغ�ي�ر
املناخ واال�ضطرابات ذات ال�صلة.
و�أعلن ديفيد �إم بي�سلي  ،املدير التنفيذي
لربنام ��ج الغ ��ذاء العامل ��ي التاب ��ع للأمم
املتح ��دة�" :أوكراني ��ا �ضاعف ��ت الكارثة
فقط و�أ�ضحت عل ��ى ر�أ�س الكارثة"" .ال
توج ��د �سابق ��ة حتى قريبة م ��ن هذا منذ
احلرب العاملية الثانية".
وحذر بي ��زيل�" :إذا كنت تعتقد �أن لدينا
جحيم� � ًا عل ��ى الأر� ��ض  ،فا�ستع ��د للت ��و
الآن".
بغ� ��ض النظر ع ��ن الآراء املختلفة حول
�أوكراني ��ا  ،فم ��ن الوا�ض ��ح �أن مليارات
الأ�شخا� ��ص حول الع ��امل �سيعانون من
�أزمة اجل ��وع هذه حت ��ى تنتهي احلرب
والعقوبات.

الفكرة العامة ووحدة ال�شعوب..
لقد �سعى االنبياء والفال�سفة والمفكرون الى التب�شير
باالفكار العامة التي يجب �أن يعتنقها الب�شر والتي تعمل
على توحيد افكارهم وتن�سيق خطاهم و ُتم�سك اليد باليد
من اجل بناء المجتمع واقامة اف�ضل العالقات بين افراده
ّ
وتنظم العالقات المتكافئة مع االقوام االخرى وبلدان
الجوار بما يحفظ كرامتهم و�سيادتهم جميعا .الدين �أول
فكرة عامة تبناها الب�شر وتوحدت على �أ�سا�سه الكثير
من المجتمعات وعمل على تجميع الأقوام والقبائل
المتفرقة وجعل منها كيانا واحدا تحول فيما بعد الى ما
ت�سمى اليوم دولة ،كما ح�صل مع الديانة اليهودية ،حيث
عملت عبادة االله الواحد ،االله يهوا ،من قبل مجاميع
ب�شرية ،غير متجان�سة ،منت�شرة هنا وهناك على ان�شاء
( بني ا�سرائيل ) التي ا�صبحت في الزمن الحديث الدولة
اليهودية وهي تحمل ال�صفتين القومية والدينية.

وكذا احلال بالن�س ��بة للديانة امل�س ��يحية
الت ��ي ا�صبح ��ت ومن ��ذ اك�ث�ر م ��ن الف ��ي
ع ��ام هوية للبل ��دان االوربية ،ال�ش ��رقية
والغربية ،وهي غالبا ما تو�صف ب�أوربا
امل�س ��يحية وحت ��ى االحت ��اد االورب ��ي
ال ��ذي ت�ش ��كل يف الق ��رن الع�ش ��رين
ف ��ان ما �ش ��كله ه ��ي الديان ��ة امل�س ��يحية
والقومي ��ات العرقي ��ة التي �أوج ��دوا لها
رابط ��ا تاريخي ��ا وجغرافي ��ا فيم ��ا بينها
والنظام الر�أ�س ��مايل ال ��ذي ميثل البنية
االقت�ص ��ادية وال�سيا�س ��ية لهذه البلدان.
لقد ح�ص ��ل ت�ص ��دع يف البلدان االوربية
ح�ي�ن ت�ش ��ظت امل�س ��يحية اىل كاثوليكية
وبروت�س ��تانتية وارثدوك�س ��ية وغريها
م ��ن املذاه ��ب مما ت�س ��ببت يف ح�ص ��ول
انق�س ��امات و�ص ��راعات وح ��روب فيم ��ا
بينها ،لكن مع بروز النظام الرا�س ��مايل
والتطور ال�صناعي الذي ح�صل يف هذه
البلدان ،ومنذ قرون ،ادى اىل انح�س ��ار
دور الكني�س ��ة وتقل� ��ص دور امل�س ��يحية
يف عق ��ل املواط ��ن الغرب ��ي الن�ش ��غاله
بالتطور العلمي والثورة التكنولوجية
الت ��ي اجتاح ��ت جمتمع ��ات الغ ��رب منذ
اك�ث�ر من قرن من الزم ��ان ،هذا الرتاجع
للديان ��ة امل�س ��يحية ال يعن ��ي زوالها من
حي ��اة املجتمعات والغائها بل بقيت ،مع
النعرة القومي ��ة ،هوية فارقة لها  ،حتى
�أن االحت ��اد االورب ��ي ال يقب ��ل االنتم ��اء
الي ��ه م ��ن البل ��دان االخ ��رى �إن مل تك ��ن

م�س ��يحية وهذا ما ح�صل مع تركيا التي
حاولت منذ قرون ان تنتمي اىل االحتاد
االورب ��ي لكنه ��ا ف�ش ��لت ك ��ون هويته ��ا
ا�سالمية .اما مع اال�س�ل�ام فال احد ينكر
ال ��دور ال ��ذي لعبة يف توحيد ال�ش ��عوب
واالقوام والقبائل املتناحرة خا�صة يف
العقود االوىل من الدعوة وا�س ��تطاع �أن
يبني ح�ض ��ارة ا�سالمي ��ة عظيمة امتدت
�شرق ��ا وغربا ويف كل ارج ��اء املعمورة،
اال ان ظه ��ور املذاه ��ب اال�سالمية ،التي
مل ت�أخ ��ذ م ��ن اال�س�ل�ام �س ��وى ا�سم ��ه،
ت�سبب ��ت يف خ ��راب املجتمع ��ات وق ��د
ا�صبح ��ت يف النهاية اديانا قائمة بذاتها
زرع ��ت الكراهي ��ة واالحق ��اد والتكف�ي�ر
والقت ��ل يف بلدانه ��ا و�ص ��درت ارهابه ��ا
اىل اخل ��ارج واندث ��رت الهوية الوطنية
للبل ��دان واختزل ��ت اىل هوي ��ات فرعية
بائ�سة كل واح ��دة منها تعلن انها املمثل
احلقيق ��ي لال�س�ل�ام وتلغ ��ي ،بالق ��وة،
الهوي ��ات االخ ��رى .لق ��د كان لتف ��كك
االحت ��اد ال�سوفيات ��ي وان�شط ��اره اىل
جمموع ��ة دول وانهيار بل ��دان املع�سكر
اال�شرتاك ��ي وتراجع الفك ��ر اال�شرتاكي
وانزوائه امام الفك ��ر الر�أ�سمايل ت�أثريا
كب�ي�را عل ��ى الوع ��ي الفك ��ري واملعريف
والثقايف ملئ ��ات املاليني من الب�شر فبعد
�أن كان ه ��ذا الفك ��ر يغذي عق ��ول النا�س
وي ��زرع اليق�ي�ن والطمانين ��ة وال�س�ل�ام
واالح�ل�ام يف عق ��ول النا� ��س ازاحته يد

� سالم حربه

العق ��ل الر�أ�سم ��ايل عن الطري ��ق لينفرد
بالع ��امل ويزرع الفنت واحلروب وي�شيع
الفكر ال�سلفي املتحجر خا�صة يف بلدان
الع ��امل اال�سالمي وت�سلل ��ت اىل العقول
االوهام واخلرافات التي تتبناها عقائد
االحزاب الدينية ،بدع ��م من امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سي ��ة الغربي ��ة ،مع ا�شاع ��ة االمية
والتع�ص ��ب القوم ��ي وحت ��رمي التعلي ��م
وحماربة ال�صناعة ومن ��ع ت�شييد بناها
يف املجتم ��ع وتخريب القطاع الزراعي،
جمتمع ��ات ا�ستهالكي ��ة حت ��ارب العل ��م
واملنط ��ق العلم ��ي وقطع ��ت داب ��ر �أي
تط ��ور �أو �أي بح ��ث ع ��ن حي ��اة حديث ��ة
جدي ��دة يف ه ��ذه املجتمعات مم ��ا جعل
الكث�ي�ر م ��ن ابنائه ��ا قطيع ��ا ،ب�ل�ا عقل،
ي�سه ��ل ال�سيطرة علي ��ه وتوجيهه اجلهة
او الغر� ��ض ال ��ذي ُي ��راد ل ��ه�..إن �أزم ��ة
االن�ساني ��ة يف الوقت احلا�ضر هي �أزمة
فك ��ر عام تع ��اين منه معظ ��م املجتمعات
وخا�صة بل ��دان العامل الثالث وحتى يف
البل ��دان االوربية املتح�ض ��رة  ،فاالديان
اثبت ��ت ف�شله ��ا يف مواكب ��ة روح الع�صر
وبقي ��ت ت ��دور يف فل ��ك جموده ��ا ،ب ��ل
انه ��ا ا�صبح ��ت حج ��ر ع�ث�رة يف طريق
البلدان التائق ��ة للتمدن واحلرية .الفكر
الرا�سم ��ايل فكر م ��ادي ال هم لديه �سوى
هيمن ��ة �سلطة امل ��ال وم�ضاعفة االرباح،
فائ� ��ض القيم ��ة ،لكن ال ينك ��ر �أن البلدان
الر�أ�سمالية متط ��ورة وح�ضارية وتقدم
اف�ضل اخلدمات ملواطنيها لكن جوهرها
الفل�سف ��ي احلقيقي يجع ��ل من املواطن،
يف النهاي ��ة ،كيانا مُ�سته َل ��كا يف ماكنتها
االنتاجية العمالقة بروح م�ستل َبة ويلفه
اغرتاب دائ ��م نتيجة ا�ستنزاف الطاقات
اجل�سدي ��ة والفكرية وهيمن ��ة الر�أ�سمال
على كل مفا�صل احلياة لي�صبح كل �شيء
االن�س ��ان العلم املعرفة الثقافة �سلع تباع
وت�شرتى ،ق ��د ي�ضطر هذا الر�أ�سمال من
�أج ��ل منوه وتغوله وبنيت ��ه االحتكارية
�أن ي�سد الطريق على االخرين ب�شركاتهم
وم�ؤ�س�ساته ��م املناف�سة وه ��ذا ما يلم�س
اليوم من تناف�س ال اخالقي بني البلدان
الر�أ�سمالي ��ة م ��ن اجل ا�ستن ��زاف موارد

ال�شعوب ال�ضعيف ��ة املقهورة كما ح�صل
يف الع ��راق وافغان�ست ��ان والكث�ي�ر م ��ن
الدول يف الق ��ارات كافة وما يح�صل من
�صراع وح ��رب فيما بينه ��ا كما يف ازمة
اوكراني ��ا .لق ��د �أُ�سقط القن ��اع عن وجه
الر�أ�سمالي ��ة الب�ش ��ع وخوائها االن�ساين
وادعاءاته ��ا الدميقراطي ��ة الكاذب ��ة
وانحطاط قيمه ��ا الزائفة.يقال �أن العلم
والث ��ورة التكنولوجي ��ة كفي�ل�ان عل ��ى
ت�سليح املواط ��ن بالفكر واالخالق  ،لكن
من يراقب حرك ��ة التاريخ يجد ان العلم
وحده غري كاف لبناء املجتمعات ان كان
اداة ّ
م�سخ ��رة بي ��د الر�أ�سم ��ال و�شركاته
اال�ستعماري ��ة دون �أن يك ��ون يف خدم ��ة
االن�سان و�سعادته واال ما هذه الغرائزية
والرببري ��ة واالره ��اب واجلن ��وح نحو
العن ��ف واجلرمي ��ة واالنتق ��ام واالبادة
ل ��دى الب�ش ��ر يف اح ��داث ي�أن ��ف منه ��ا
االن�س ��ان البدائ ��ي قب ��ل التاري ��خ .م ��ا
حتتاج ��ه املجتمع ��ات فكر ان�س ��اين قائم
على العدالة االجتماعية  ،فكر يدعو اىل
امل�ساواة بني الب�شر ويحرم اال�ستغالل،
فك ��ر متطور م ��ع الزمن  ،عقي ��دة للحياة
متحرك ��ة ولي�س ��ت عقيدة ديني ��ة جامدة
 ،يجي ��ب علمي ��ا ع ��ن ا�سئل ��ة الوج ��ود
ويبع ��ث الر�ضا والطم�أنين ��ة يف النف�س
 ،فك ��ر يجم ��ع ان�ساني ��ة وعدال ��ة الفك ��ر
اال�شرتاك ��ي وقوانينه اجلدلية ومنهجه
العلم ��ي يف نظرته اىل الواقع مع االخذ
بنظر االعتبار املعطيات الباهرة لبع�ض
القوان�ي�ن واخلدم ��ات االجتماعي ��ة يف
الر�أ�سمالية التي ازدهرت من تطبيقاتها
البل ��دان الغربي ��ة الرا�سمالي ��ة ودون
اغف ��ال البع�ض م ��ن الن�صو� ��ص الدينية
الت ��ي تعظ ��م روح االن�ساني ��ة وترتق ��ي
باخ�ل�اق الف ��رد واملجتمع ��ات� .إن بقيت
الب�شري ��ة عل ��ى ه ��ذا احل ��ال وكل ف ��رد (
يفك ��ر ) ب�سذاجة وعلى ه ��واه ،كائن بال
عقل ،فنتازي تتقاذفه االهواء واالمزجة
والغرائز وال يربطه �أي رابط باالخرين
واملجتم ��ع ف�أق ��ر�أ عل ��ى الدني ��ا ال�س�ل�ام،
الي ��وم �سيكون اف�ضل من الغد وال معنى
�أو جدوى من حياة تافهة عقيمة..

م� َأ�س َ�سة � َ
إهانة الأُ�ستاذ الجامعي ..لماذا ُتهينه الم� َّؤ�س�سات وكيف تجعله يُهين نف�سه؟

�أن يعتدي « ».....من «�شرطة مكافحة
ال�شغب» – مع كل االحترام لل�شرطة –
على “البروفي�سور الدكتور علي عبود
المحمداوي” ،بكل وعيه ومنجزه
الوا�سع ،بمكتبة حقيقية مكتظة
ِ
بالكتب الم�ؤلفة والمحررة والمقدَّ مة،
وع�شرات الأبحاث والمحا�ضرات
والم�ؤتمرات ،وبكل النزوع الإن�ساني
التنويري ،هذه ق�ضية ت�ستحق
التوقف الطويل ،ما الذي �أو�صلنا لهذه
النقطة؟ كيف تجر�أ هذا الـ “”......
على الأ�ستاذ الجامعي؟ لماذا �أ�صبح
الأ�ستاذ الجامعي – ب�شكل متزايد
– معر�ض للتجاوز؟ الق�ضية لي�ست
ق�ض َّية المحمداوي فح�سب ،لي�ست
ق�ض َّية �شخ�ص َّية ،بل عموم َّية.

�إهان ��ة الأ�ست ��اذ اجلامع ��ي تع� �دَّدت وتنو َّع ��ت
وا َّت�سع ��ت كث�ي�ر ًا ،وه ��ي ته� �دِّد بالإطاح ��ة ب ��كل
الوج ��ود الأكادمي ��ي ،فالأ�ست ��اذ ه ��و قل ��ب ذل ��ك
الوج ��ود ،ومتى ما مت ك�سره تب� �دَّد ذلك الوجود.
وكم ��ا اعتقد ،ه ��ذه الق�ضية تكثيف رم ��زي هائِل
ل�سي ��ل الإهان ��ات الت ��ي يتع َّر� ��ض له ��ا الأ�ست ��اذ
اجلامع ��ي ،وه ��ي �إهان ��ات خاج َّي ��ة وداخل َّي ��ة،
�صريحة و�ضمن َّي ��ة .ف َمن جتاوز على املحمداوي
لي� ��س ذل ��ك ال� �ـ “  ،”......ب ��ل ما ه ��و �إال جت�سيد
النته ��اك قيمة الأ�ست ��اذ من امل�ؤ�س�س ��ات الر�سمية
وغ�ي�ر الر�سمية ،ومن الأ�ساتذة الال�أ�ساتذة ،ف َمن
جت ��اوز على املحم ��داوي ه ��و من ق ��رر مواجهه
الأ�ستاذ اجلامعي ب�شرطة ال�شغب ،ومن �سكت عن
تعر�ضه للإهانة ،ومن ك َّر�س قمعه ،ومن �أخ�ضعه

للواجب ��ات بطريق ��ة تع�سفي ��ة ،و�سلب ��ه حقوق ��ه،
ومن �ش ��وه قيمته ومكانت ��ه ،و� َّأ�س� ��س لل�سياقات
التجهيل َّية والثقاف ��ات ال�شعبو َّية يف اجلامعات،
ومل يوف ��ر حماي ��ة قانوني ��ة واعتباريه ل ��ه ،هذه
امل�ؤ�س�س ��ات – مبا فيها م�ؤ�س�سته – م�س�ؤولة عن
�إهانته ،كم ��ا �أن الأ�ستاذ اللأخالق ��ي والالمهني،
وكذل ��ك الأ�ست ��اذ الفاق ��د للوظيف ��ة املعرفي ��ة
والتنويري ��ة والنقدية ،واملت�س ��م باال�ست�سالمية
الإداري ��ة ،هذا الأ�ستاذ املُزيف م�س�ؤول عن �إهانة
نف�سه و�إهانة الأ�ستاذ احلقيقي.
اعتق ��د بفر�ض َّي ��ة �إنَّ �“ :إهان ��ة الأ�ست ��اذ لي�س ��ت
ممار�سة ارجتال َّية عفو َّية ،حت�صل يف مواقف هنا
وهناك ،بال رابط ،و�إمنا �سيا�سة منظ َّمة ممنهجة
دقيقة ،ال مبعنى الر�ؤية امل�ؤامراتية ،و�إن مل تكن
بعي ��دة ،و�إمن ��ا بر�ؤي ��ة �سايكو�سو�سيولوج َّي ��ة،
ت ��رى �أن الفعل اجلمعي حتكم ��ه قوانني داخلية،
قد ال تكون ظاهرة ،تربط مفرداته املتناثرة ،عرب
قوى وثقافات و�سياقات وممار�سات عميقة».
ال�ص ��راع ب�ي�ن الأ�ست ��اذ اجلامع ��ي احلقيقي وما
حو َل ��ه �ص ��راع ب�ي�ن �أربع ��ة منظوم ��ات قيم َّي ��ة
�سيا�س َّي ��ة )1( .الثقاف ��ة ال�سيا�س ّي ��ة املُ�ساوات ّي ��ة
 :The Egalitarianismثقاف ��ة تعتقد مبركز َّية
النا� ��س ،وتتمحور حول قي ��م احلر َّية وامل�ساواة
والعدال ��ة االجتماعي ��ة والتعدد َّي ��ة والت�سام ��ح
الدين ��ي ،وتع ��زو الب�ؤ� ��س االجتماع ��ي �إىل
احلكوم ��ات الظامل ��ة والتوزي ��ع غ�ي�ر املت�س ��اوي
للرثوات ،وتعتقد ب�أن الوظيفة الأ�سا�سية للنظام
ال�سيا�س ��ي تتم َّث ��ل بتحقيق العدال ��ة االجتماعية
(ال�شرع َّي ��ة املبدئي ��ة – اجلماهريي ��ة) ،وترى �أن
�أهمي ��ة الأح ��زاب وال ُنخب ال�سيا�سي ��ة م�شروطة
مب�شاريعها/م�شاريعه ��م الإ�صالحي ��ة العام ��ة،
ومتي ��ل �إىل ع ��دم املركزي ��ة يف اتخ ��اذ الق ��رار،
وترف� ��ض الف�س ��اد ال�سيا�س ��ي والإداري ب�ش ��كل
قاط ��ع ،وتتوافر عل ��ى الهوي ��ة الإن�سانية ،وتثق
وحت�ت�رم اجلماع ��ات املتنوّ ع ��ة ،وتعتق ��د بقدرة
وت�شجع �ض ��رورة م�شاركته
الفرد عل ��ى الت�أثري،
ِّ
يف احلي ��اة ال�سيا�سية ،و( )2الثقاف ��ة ال�سيا�سيّة
الت�س ّلط ّي ��ة  :The Authoritarianismثقاف ��ة
تعتق ��د مبركز ّي ��ة ال�سلط ��ة ،وتتمح ��ور حول قيم
املكانة واخل�ض ��وع واملحافظة ،وتع ��زو الب�ؤ�س
االجتماعي �إىل املنحرفني عن القيم االجتماعية،
وتعتقد ب�أن الوظيفة الأ�سا�سية للنظام ال�سيا�سي

تتم ّث ��ل بحف ��ظ القي ��م االجتماعي ��ة والنظ ��ام
االجتماع ��ي (ال�شرع ّي ��ة التقليدي ��ة) ،وت ��رى �أن
وج ��ود الأح ��زاب غ�ي�ر مه ��مِّ ،
وتف�ض ��ل االكتف ��اء
باحل ��زب الواح ��د الق ��وي ،وتعتق ��د بالنخبوي ��ة
يف املمار�س ��ة ال�سيا�سية ومركز َّي ��ة اتخاذ القرار
وطبيعي ��ة الف�س ��اد ال�سيا�س ��ي وامل ��ايل ،وتك ��ون
متمركزة ح ��ول اجلماعة الداخلية وعدائية نحو
ت�شج ��ع امل�شاركة يف
اجلماع ��ات اخلارجية ،وال ِّ
احلي ��اة ال�سيا�سي ��ة ،و( )3الثقاف ��ة ال�سيا�س ّي ��ة
الفردان ّي ��ة  :The Individualismتعتق ��د
مبركز َّي ��ة الف ��رد ،وتتمح ��ور ح ��ول قي ��م احلر َّية
ال�شخ�صية وامل�صلح ��ة اخلا�صة ،وتعزو الب�ؤ�س
االجتماع ��ي �إىل االفتق ��ار الف ��ردي للمه ��ارات
واجلد َّي ��ة واجله ��د ،وتعتق ��د ب� ��أن الوظيف ��ة
الأ�سا�سي ��ة للنظ ��ام ال�سيا�س ��ي تتم ّث ��ل بتحقي ��ق
التنمي ��ة االقت�صادي ��ة (ال�شرعي ��ة امل�صلحي ��ة –
اجلماهريي ��ة) ،وت ��رى �أن وجود الأح ��زاب مهم،
لكونها تخل ��ق بيئة تناف�سية ا�ستثمارية ،وتعتقد
ب� ��أن النخب يجب �أن ت�ؤم ��ن م�صاحلها وم�صالح
املق َّرب�ي�ن منه ��ا ،وال تهتم مبركز َّي ��ة �أو ال مركزية
اتخ ��اذ الق ��رار م ��ا دامت حري ��ة الك�س ��ب متاحة،
وتقبل ب�شيء م ��ن الف�ساد ال�سيا�س ��ي والإداري،
وتكون متمركزة حول الذات ونفعية يف التعامل
م ��ع اجلماعات املتنوع ��ة ،وتعتق ��د �أن الفرد قادر
عل ��ى الت�أث�ي�ر يف احلي ��اة ال�سيا�سي ��ة ،وعليه �أن
ي�ش ��ارك مت ��ى ما وج ��د �أن ذل ��ك يحق ��ق م�صاحله
اخلا�صة ،و( )4الثقاف ��ة ال�سيا�سيّة الق َد َر َّية The
 :Fatalismثقاف ��ة ال تعتق ��د مبركز َّي ��ة حمددة،
وتع ��زو الب�ؤ� ��س االجتماع ��ي �إىل الق ��در واحلظ
وامل�صادف ��ة ،وال تتوق ��ع م ��ن النظ ��ام ال�سيا�س ��ي
والأح ��زاب �شيئ� � ًا ،وال تعرت� ��ض عليه/عليه ��ا
(ال�شرع َّي ��ة القدر َّي ��ة) ،وترتب ��ط لديه ��ا ال�سيا�سة
باخلوف وال�ضرر ،ولذل ��ك ِّ
تف�ضل االبتعاد عنها،
وال تهت ��م مبركز ّي ��ة �أو ال مركزي ��ة اتخ ��اذ القرار
لكونهما غري م�ؤثرتني ،وترى �أن الف�ساد ال ميكن
ال�سيط ��رة عليه ،و�أن على الفرد �أن يجهد حلماية
نف�س ��ه و�أ�سرت ��ه فق ��ط ،وال يث ��ق بالآخري ��ن ،كما
تعتق ��د بعدم فاعلي ��ة الفرد ال�سيا�سي ��ة ،وبالتايل
عبث َّية م�شاركته يف احلياة ال�سيا�سية.
الأ�ست ��اذ اجلامع ��ي احلقيق ��ي – ُيفترَ َ � ��ض – �أن
يمُ ث ��ل “الثقاف ��ة امل�ساوات َّي ��ة» ،بتوق ��ه املع ��ريف
ونزوع ��ه التنوي ��ري وطابعه النق ��دي واهتمامه

 د .ل�ؤي خزعل جبر

الإن�س ��اين ،مم ��ا يجعل ��ه يف تعار� ��ض مبا�شر مع
م ��ن ميثل ��ون الثقافت�ي�ن الت�سلط َّي ��ة والفردان َّية،
وه ��م يف الغالب م ��ن مي�سك ��ون بال�سلطة� ،سواء
ال�سيا�سي ��ة �أو الإدار َّية ،وهم يدركون – تف�صي ًال
�أو �إجم ��ا ًال – طبيعة التعار� ��ض ،ولذلك عملوا -
ويعملون – على ك�س ��ر الأ�ستاذ .فبعد �أن �شهدت
الأكادمي َّية العراق َّية بداي ��ة الت�أ�سي�س واالزدهار
يف االربعين ��ات واخلم�سيني ��ات وال�ستيني ��ات،
يف ظ ��ل ظروف م ��ن العقالني ��ة الن�سبية ،ورجال
دو َل ��ة يرغبون – حقيقة – ببن ��اء دولة ،ب�صرف
النظ ��ر ع ��ن م ��دى جناحه ��م �أو �إخفاقه ��م ،دخلت
ال�سبعينات لت�ؤ�س�س الدكتاتورية ال�سافرة ،التي
انتهت عند التوليتاري ��ة ال�صدَّام َّية و”جمهورية
اخل ��وف” ،وهن ��ا ب ��د�أت انتكا�س ��ة الأكادمي َّي ��ة،
حي ��ث القم ��ع والأدجل ��ة ،والدخ ��ول يف ح ��روب
وح�ص ��ارات �أفقدت البل ��د كل مكت�سباته ال�سابقة
وخلخلت قيم ��ه التقدمية ،و�أرجعت ��ه للع�شائرية
ال�سلبي ��ة والديني ��ة التع�صبي ��ة ،وتغلغل ��ت هذه
الثقاف ��ة عميق� � ًا ،ومل تنت ��ه بتغي�ي�ر ال ِنظ ��ام ،ب ��ل
َّ
وت�ش�ض ��ت ال�صدام َّي ��ة �إىل �صدَّامي ��ات
مت ��ادَت،
�صغرية ،يف خمتلف امل�ؤ�س�سات ،بثقافة “ن ِّفذ ثم
ناق�ش” ،وت�صاعدت �إىل “ن ِّفذ وال تناق�ش” .فاملهم
ه ��و ال�سلطة وامل�صلحة ولي� ��س الإن�سان والقيم،
وكل ما يتعار�ض مع ذلك يجب �إ�سكاته وت�شويهه
وتدجين ��ه .فبد�أت بالإهانات ال�صريحة بال�ضرب
والقم ��ع �إذ ال ي�ستطيع الأُ�ست ��اذ التعبري عن ر�أيه
بحر َّية حقيق َّي ��ة� ،إىل تعري�ضه للفر�ض التع�سفي
للواجب ��ات ،واحلرم ��ان م ��ن ع�ش ��رات احلقوق،
و�ص ��و ًال �إىل الإهانات ال�ضمن َّي ��ة ،بال�سكوت عن
�إهانت ��ه ،وتكري�س �صورة �سلبية عن الأ�ستاذ يف

اخلطابات والذهنيات ال�شعبية ،دعم وال�سياقات
التجهيل َّي ��ة ،حي ��ث ابت ��ذال ال�شه ��ادات وتفري ��غ
الدر�س الأكادميي م ��ن قيمته احلقيقية ،و�سيادة
الثقاف ��ة ال�شعبو َّي ��ة يف امل�ؤ�س�س ��ات الأكادميي ��ة،
�ارع
حي ��ث حتوي ��ل اجلامع ��ات �إىل �ص ��دى لل�ش � ِ
وتدخ�ل�ات الق ��وى اخلارجي ��ة ،فالتعام ��ل ال يتم
وف ��ق اال�ستقاللي ��ة املعرفية ،بل وف ��ق املزاجيات
والع�صبي ��ات والع�شائريات واجلماعات ،وتركه
ب�ل�ا حماي ��ة قانوني ��ة واعتباري ��ة �أع َم ��ق �أ�شكال
�إهانت ��ه� ،إذ ت�ضط ��ره لل�سك ��وت خ ��وف املحا�سبة
اجلائ ��رة التي قد تفقده و�سيل ��ة معي�شته ،ورمبا
حيات ��ه .كل ذلك ال�ستبعاده من املج ��ال العام� ،أو
الت�أثري احلقيقي فيه.
لك ��ن تل ��ك املمار�س ��ات لي�س ��ت كافي ��ة ،والب ��د من
ممار�س ��ات �أع َمق ،البد م ��ن اخرتاقه من الداخل،
ب� ��أن جتعله يه�ي�ن نف�سه .كيف جتعل ��ه كذلك؟ ب�أن
حتول ��ه �إىل ت�سلط ��ي �أو ف ��رداين ،وبذل ��ك يكون
مثله ��ا ،فينته ��ي التعار� ��ض� ،أو ال �أقل حتوله �إىل
ق ��دري ،يفقد االعتق ��اد بجدوى الفع ��ل ،وبذلك ال
ميار�س التعار� ��ض .وبتعبري �آخ ��ر ،تق�ضي على
جوه ��ره ،لتحول ��ه �إىل �شبي ��ه �أو عاج ��ز .وهن ��ا
ت�أت ��ي الإهان ��ات الذات َّية .ففي واق ��ع قامِ ع ،مُف ِّرغ
للقي ��م الأكادميية م ��ن حمتواه ��ا ،م�سهِّل لدخول
غ�ي�ر الأكادميي�ي�ن �إىل احل ��رم الأكادمي ��ي ،ب�ل�ا
�ش ��ك �سنج ��د الأ�ست ��اذ الال�أخالق ��ي والالمهن ��ي،
ال ��ذي يق ��دم ال�ص ��ورة ال�سلبي ��ة ع ��ن الأ�ست ��اذ،
كما جن ��د فقدان الوظيف ��ة املعرفي ��ة والتنويرية
والنقدي ��ة يف قل ��ب الثقافة الأكادمي َّي ��ة ال�سائدة،
حي ��ث يتح ��ول الأ�ست ��اذ من منت ��ج للمعرف ��ة� ،أو
ال �أق ��ل م�ستهل ��ك �صحي ��ح للمعرف ��ة� ،إىل مُلق ��ن

ببغائ ��ي ،يف در�سه وبحثه ،ويتخلى عن وظيفته
املعرفي ��ة ،ويعط ��ي لطلبت ��ه وريق ��ات بائ�سة من
م�ص ��ادر م�شكوك ��ة ،وال ي�ساهِ ��م يف حتديه ��م
وتطويره ��م املعريف ،ويكت ��ب ببحوثه بتقليدية
اجرتاري ��ة بائ�س ��ة ،وه ��و قب ��ل ذلك كل ��ه ال يجيد
اخت�صا�ص ��ه ب�ص ��ورة عميق ��ة ،وكذل ��ك يتخل ��ى
ع ��ن وظيفت ��ه التنويرية عرب الكف ع ��ن التب�شري
بقيم احل ��ق واجلم ��ال واخل�ي�ر ،والنكو�ص �إىل
القي ��م الرجع َّية ،واالن�شغ ��ال بهمومه وم�صاحله
اخلا�ص ��ة بدل الهم ��وم االجتماعي ��ة واالن�سانية،
واخل�ض ��وع للأع ��راف والتقالي ��د البائ�سة ،ويف
النهاي ��ة يتخل ��ى ع ��ن وظيفته النقدي ��ة ،ف�شخ�ص
بال وظيف ��ة معرفية وتنويرية ب�ل�ا �شك ال يتمكن
من مواجه ��ة اخلطابات ال�سلطوي ��ة وال�شعبوية
التدمريي ��ة ،وال يهت ��م بتعري ��ة تل ��ك اخلطابات،
وال ميتلك ال�شجاعة لذل ��ك .ويف داخل م�ؤ�س�سته
بالتحدي ��د ،فقدان ��ه له ��ذه الوظا ِئ ��ف �أح ��د �أه ��م
عوام ��ل ال�سم ��اح بتكري�س ال�سياق ��ات التجهيلية
والثقاف ��ات ال�شعبوية� ،إذ يت ��اح املجال للطارئني
التدمريي ��ن مبمار�سة ما يريدون ��ه بحرية كاملة،
و�صمت ��ه ع ��ن تل ��ك ال�سياق ��ات والثقاف ��ات �إهانة
لذاته .وكذلك جند اال�ست�سالمية الإدارية ،فقبول
الأ�ست ��اذ بدور َّ
املوظف االعتي ��ادي ،وتنفيذه لكل
التعليم ��ات ،ب�ص ��رف النظر عن م ��دى قانونيتها
وعقالنيته ��ا ،و�سكوت ��ه ع ��ن املمار�س ��ات املهينة،
ه ��ذا بح ��د ذات ��ه �إهان ��ة لنف�س ��ه ومكانت ��ه .فعرب
�أ�ساتذة ت�سلطيني (خا�ضعني متع�صبني خائفني)
وفرداني�ي�ن (م�صلحي�ي�ن نفعي�ي�ن ا�ستغاللي�ي�ن)
وقدري�ي�ن (عاجزي ��ن يائ�س�ي�ن من�سحب�ي�ن) مت
اخ�ت�راق الو�س ��ط الأكادمي ��ي ،و�أ�صب ��ح ه� ��ؤالء
مُعين�ي�ن لل�سلط ��ات الالعقالني ��ة عل ��ى �إهان ��ة
�أنف�سهم� ،أما الأ�سات ��ذة امل�ساواتيون (املعرفيون
التنويري ��ون النقدي ��ون) فه ��م �أقل َّي ��ة مُه َّم�ش ��ة
ومقموعة ،وبالنتيجة فقد اجلميع – ولي�س فقط
امل�ساوات ��ي – قيمت ��ه ،و�أ�صبح عر�ض ��ة لالمتهان
من كل اجلهات.
امل�شكل ��ة لي�س ��ت يف ف ��رد �أو ممار�س ��ة ،ب ��ل يف
�ام ب�أكمل ��ه ،ودو َل ��ة هُ ِّ�ش َم ��ت بالتوتاليتار َّي ��ة
نظ � ٍ
واملحا�ص�صات َّي ��ة ال�سيا�س َّي ��ة ،وال�شعبو َّي ��ة
والتع�صب َّي ��ة االجتماع َّي ��ة ،بحي ��ث فق ��د الإن�سان
فيها قيمت ��ه ،ويف مقدمته ممُ َ ِّثلُ ��ه الأهم :الأ�ستاذ
اجلامعي.
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ثقافة

الفنان علي المندالوي كاتب ،وم�صمم جرافيكي ،ور�سام حر ،ور�سام كتب ومجالت،
وكاريكاتير ،ولد في عام  1958مندلي – ديالى
نال الدبلوم من معهد الفنون الجميلة  1979في بغداد ،ونال البكلوريو�س من اكاديمية
الفنون الجميلة – تخ�ص�ص ت�صميم طباعي من بغداد عام  ،1986منذ منت�صف
ال�سبعينيات بد�أ ن�شاطه الفني و�سرعان ما اكد ح�ضورا فنيا الفت ًا في الم�شهد الفني
العراقي ،لفت �إليه انظار الر�سامين الكبار في حينها ،خا�صة و�أنه عمل في المجالت
العريقة حينها (مجلتي والمزمار) التي كانت مالذا لكبار الفنانين العراقيين.

نال �أخيراً �أهم جائزة في الكاريكاتير العربي

علي المندالوي :جائزة قاعة الم�شاهير لإنجازات
العمر حققت ما لم �أحققه خالل م�سيرتي
حاوره :عالء المفرجي

2-1
�شارك يف عدد من املعار�ض ال�شخ�صية منها:
حكاي ��ات �شعبي ��ة كردي ��ة م�ص ��ورة للأطفال –
كومك� ��س  -قاع ��ة جمعي ��ة الثقاف ��ة الكردي ��ة
– بغ ��داد ،لوح ��ات للطفول ��ة قاع ��ة متح ��ف
ال�سليماني ��ة – �إقليم كرد�ستان العراق ،وجوه
م ��ن الداخل قاع ��ة االورفلي – بغ ��داد ،وجوه
بورتريه كاريكاتريي – قاعة بغداد  -بغداد
ري�ش ��ة من جن ��اح الغيم ��ة -ر�سم ح ��ر  -قاعة
املرك ��ز الثقايف اال�سب ��اين – عم ��ان /الأردن،
قاع ��ة رواق الفنون ر�سم ح ��ر -تون�س� ،صالة
حمافظ ��ة اوترخ ��ت – هولن ��دا� ،صال ��ة مرك ��ز
رازا بورتري ��ه كاريكات�ي�ري  -او ترخ ��ت –
هولن ��دا� ،صال ��ة اجلامع ��ة احل ��رة -ر�سم حر-
برل�ي�ن /املاني ��ا ،ار� ��ض اوىل�..سم ��اء ثاني ��ة
ر�س ��م ح ��ر  -قاع ��ة تابلي ��ت – لندن/اجنلرتا،
قاع ��ة ميديا بورتر ي ��ه كاريكات�ي�ري – اربيل
 اقلي ��م كرد�ست ��ان العراق ،معر� ��ض بورتريهكاريكات�ي�ري -قاع ��ة الكني�س ��ة� -صفاق� ��س يف
اطار املهرج ��ان العرب ��ي للكاريكاتري ،معر�ض
خ ��ارج املراي ��ا قاع ��ة الوا�سط ��ي -دار االزياء
العراقية –بغداد ،معر�ض وجوه -قاعة املعهد
الكردي – باري�س
و�أ�سه ��م يف اك�ث�ر م ��ن اربعني م ��ن املعار�ض
امل�شرتك ��ة يف بغ ��داد ،ايطالي ��ا ،ب ��راغ ،لندن،
القاه ��رة ،عم ��ان ،تون�س ،باري� ��س ،بروك�سل،
�أم�س�ت�ردام� ،أمر�سف ��ورد ،هينجل ��و ،دري
بريخن ،برلني ،ال�سليمانية ،ال�شارقة.
ونال خالل م�سريته الفنية عددا من اجلوائز:
اجلائ ��زة االوىل منا�صفة معر�ض الكاريكاتري
العرب ��ي االفريق ��ي – قاع ��ة االوب ��را القاه ��رة
 م�ص ��ر  ،1990اجلائ ��زة الك�ب�رى للمهرجانال ��دويل الراب ��ع ع�ش ��ر ميه ��اي اوني�سك ��و-
روماني ��ا  ،2015اجلائ ��زة االوىل م�سابق ��ة
(ج ��ورج البهج ��وري) م�ص ��ر ،2016جائ ��زة
(جائ ��زة قاعة امل�شاهري للإجن ��ازات العمر) –
م�سابقة حممود كحيل –بريوت،
و�ش ��ارك يف حتكي ��م ع ��دد م ��ن م�سابق ��ات
الكاريكات�ي�ر الدولي ��ة يف م�ص ��ر ولبن ��ان
و�سوري ��ة ،وكان ع�ض ��و ًا يف جلن ��ة حتكي ��م
م�سابق ��ة ج ��ورج البهج ��وري للبورتري ��ه
الكاريكاتريي-القاه ��رة -م�ص ��ر 2017 ،و
ع�ض ��و ًا يف جلن ��ة حتكي ��م م�سابق ��ة حمم ��ود
كحيل -بريوت -لبنان 2018
ر�سم وكتب ملج�ل�ات و�صحف حمية ودولية:
جملت ��ي واملزم ��ار لالطف ��ال ،جمل ��ة �شم� ��س
كرد�ست ��ان ،ال ��ف ب ��اء ،حرا� ��س الوط ��ن ،ب�ي�ن
نهري ��ن ،وجري ��دة ال�صب ��اح – الع ��راق .ماجد
لالطف ��ال -ابو ظبي ،جمل ��ة العربي ال�صغري-
الكوي ��ت .جري ��دة ال�ش ��رق االو�س ��ط ،جريدة
القد� ��س العرب ��ي -لن ��دن .موجمل ��ة املجل ��ة،
ع�ض ��و م�ؤ�س�س مل�شغ ��ل �أدد للت�صميم الطباعي
– بغ ��داد ،ع�ض ��و م�ؤ�س� ��س جلماع ��ة القافل ��ة
الدولي ��ة – تون�س ،ا�س� ��س جتمع فنانيني �ضد
القم ��ع لندن ،ع�ضو م�ؤ�س�س للجمعية العراقية
الكاريكات�ي�ر ،ع�ضو م�ؤ�س�س مل�ؤ�س�سة ا�صدقاء
ثقافة وادي الرافدين -هولندا.
 نب ��د�أ بال�س� ��ؤال التقليدي ،الذي تت�أ�س ���س عليه
تفا�صي ��ل كثي ��رة ،ع ��ن الم�ص ��ادر والمراج ��ع في

طفولت ��ك والتي ق ��ادت خطاك ال ��ى الر�سم ..هل
حدثتنا عنها؟
غواي ��ة الر�س ��م يل كان ��ت كمغام ��رة ال�صب ��ي
يف احلكاي ��ة ال�شه�ي�رة (حب ��ة الفا�صولي ��اء
ال�سحرية) حني �شقت �شجريتها عنان ال�سماء،
وت�سلقها ال�صب ��ي ليجد ف ��وق ال�سحاب ق�صرا
جلن ��ي �شرير اختط ��ف امرية رائع ��ة اجلمال،
ولدي ��ه دجاج ��ة تبي�ض ذهب ��ا! .غواي ��ة الر�سم
ومطالعة مطبوع ��ات االطفال التي كنت اطالع
قدميه ��ا وحديثه ��ا ب�شغ ��ف كان ��ت بالن�سبة يل
ك�سيق ��ان تلك ال�شجرة العمالق ��ة التي ت�سلقتها
يف طفولت ��ي وبقي ��ت يف ق�ص ��ر م�سح ��ور يف
قمته ��ا ار�س ��م حكاي ��ا �أنا� ��س الي ��وم وا�ساطري
االولني! ،جمالت وكت ��ب كنت اجد بع�ضها يف
اك�شاك (�شارع الكفاح) التي كنت ا�سكن احدى
بيوته ��ا (ال�شنا�شيل) بعد هج ��رة ا�سرتي اليها
م ��ن من ��ديل ،وحت ��ى مكتب ��ات �س ��وق ال�سراي
و�شارع املتنبي..
وكان ل�ص ��دور (جملت ��ي) ع ��ام � ١٩٦٩ص ��داه
االعمق يف نف�سي ملا فيها من مغامرات حتاكي
ذائقت ��ي وت�ضعن ��ي يف قل ��ب �أح ��داث ق�ص� ��ص
وحكاي ��ات وا�ساط�ي�ر رافديني ��ة تنتم ��ي ايل،
وانتم ��ي اليها جم�سدة بر�س ��وم اخاذة بري�شة
طالب مكي و�صالح جياد وب�سام فرج وع�صام
احلب ��وري وفي�ص ��ل لعيب ��ي وم�ؤي ��د نعم ��ة
وغريهم..
بالإ�ضاف ��ة اىل م ��ا كانت حتفل به م ��ن �أبواب
علمي ��ة م�شوق ��ة وهداي ��ا م ��ن �أع ��داد ور�س ��م
املهند� ��س قي� ��س يعق ��وب ،واب ��واب للتعارف،

والإحتف ��اء باملواه ��ب ،والت�سلي ��ة ،ومع ��ارف
وحتقيقات..الخ ،حتى انها �أغنتني عن البحث
عن غريها من املجالت..
 يبدو �أن دار ثقافة االطفال ،كانت المالذ االول
لبداي ��ات المندالوي ،كي ��ف ال�سبيل اليها في ذلك
الوقت الذي كانت ت�ضم فيه الع�شرات من مبدعي
العراق الكبار في مجالك؟
يف الب ��دء كان ��ت جملة (جملت ��ي) ولي�س (دار
ثقاف ��ة االطف ��ال)! وقته ��ا ا�صبح ��ت (جملت ��ي)
لالطفال احلا�ضنة ،وعن�صر اجلذب والتوعية،
واالنفتاح عل ��ى العامل ،واحلث عل ��ى الإبتكار
واالب ��داع معها..م ��ع جملتي وج ��دت بان لدي
الق ��درة على �إ�ص ��دار جملتي اخلا�ص ��ة اعدادا
وت�أليفا ور�سما وت�صميما.
وكان الب ��د م ��ن بطل �شعب ��ي يك ��ون الأيقونة
وحم ��ور املجل ��ة املر�سومة يف ذهن ��ي ،والذي
وجدتها يف �شخ�صية (عبو�سي) بطل امل�سل�سل
الكومي ��دي (حتت مو� ��س احلالق)ال ��ذي حاز
وقتذاك عل ��ى اكرب قدر من االعج ��اب ال�شعبي
واعجاب ��ي .وهكذا �أ�صب ��ح للمجلة �أ�سم وبطل
ا�ضع �صورت ��ه املتخيلة يف ذهني على الغالف
االول ،ويك ��ون بطل ال�شري ��ط امل�سل�سل االول
فيها .الطري ��ف هو اين احرتت ب�أي ال�صبغات
تر�س ��م ق�ص� ��ص املجل ��ة وا�شرطته ��ا امل�صورة،
االغ ��رب ه ��و تو�صلي عن طري ��ق (�شم) احدى
اعداد جملتي اىل انها تر�سم بااللوان الزيتية،
فرائح ��ة احبار الطباعة الت ��ي تطبع بها املجلة
ت�شاب ��ه رائحة االل ��وان الزيتي ��ة ،فعكفت على

وجدت بان ر�سم البورتريه الكاريكاتيري هو الحقل الذي اجد
فيه نف�سي ،وبه يمكنني التفرد والتحليق في تخ�ص�ص فريد
مازال حقله بكرا.
مع مجلتي وجدت بان لدي القدرة على �إ�صدار مجلتي الخا�صة
اعدادا وت�أليفا ور�سما وت�صميما .وكان البد من بطل �شعبي
يكون الأيقونة ومحور المجلة المر�سومة في ذهني

ر�سم كل �صفحات (عبو�سي) بااللوان الزيتية،
ويف خت ��ام دورة فن ��ون ت�شكيلية �صيفية دعى
اليه ��ا املتح ��ف العراق ��ي لالثار يف ع ��ام ١٩٧٠
لطلب ��ة مدار� ��س بغ ��داد املوهوب�ي�ن كن ��ت فيها
مر�ش ��ح مدر�ست ��ي (متو�سطة �سين ��اء) التقيت
بط ��ل جملت ��ي (عبو�س ��ي) املمث ��ل “ حم ��ودي
احلارث ��ي” بلحم ��ه و�شحم ��ه وان مل يك ��ن فيه
�شحم! وحدث ان اعلن مدير الدورة ان �سائحا
املانيا اقتن ��ى عمل يل يحاكي فرق ��ة مو�سيقية
�سومري ��ة م ��ن لق ��ى املتحف .اعج ��ب احلارثي
بفكرت ��ي وعر�ض علي لق ��اء “ عمو زكي” معد
ومق ��دم ا�شه ��ر برنام ��ج لالطف ��ال يف تلفزيون
بغداد الظه ��ر يف برناجمه واعر�ض خمطوطة
املجلة التي ابتكرتها!
الظه ��ور يف برنام ��ج (عم ��و زك ��ي) �أم ��دين
ب�شجاع ��ة امل�ضي باملغام ��رة اىل اق�صاها وذلك
بالبحث عن املبنى ال ��ذي ت�صدر منه (جملتي)
لألتق ��ي بعمالق ��ة الر�س ��م فيه ��ا ،ولأتع ��رف
عل ��ى انطباعه ��م ع ��ن خمطوط ��ة املجل ��ة التي
اجنزته ��ا ..عبو�سي ،ور�سوم ��ي فيها .مل تكن
(جملتي)ت�شغ ��ل م ��ن مبن ��ى (وكال ��ة االنب ��اء
العراقية) الكائن يف �ش ��ارع ابو ن�ؤا�س �سوى
�شق ��ة دلف ��ت م ��ن بابه ��ا ال�سح ��ري ،لأج ��د م ��ن

عد�سة :انت�شال التميمي
يق ��ودين اىل الفن ��ان” طالب مك ��ي”و بطريقة
غريبة حدثت ��ه عن ق�صتي مع جمل ��ة عبو�سي،
فعرف ��ت من ال�شخ�ص انه يرح ��ب بي ،ويرغب
يف االحتف ��اظ بالن�سخ ��ة الت ��ي اجنزته ��ا م ��ن
املجل ��ة لعدة ايام ،كنت اتاب ��ع نظرات الده�شة
واالعج ��اب املرت�سم ��ة عل ��ى وج ��ه طال ��ب،
وغمغم ��ات ترجمها يل املوظف ال ��ذي رافقني
ب�أنها عب ��ارات اعجاب ،وب�أنه يطلب �أن يجرى
معي لقاء ملجلتي احلبيبة ،وان �أوا�صل العمل
بهذا االجتاه بعد ان بني يل بانهم ي�ستخدمون
الأل ��وان املائي ��ة يف الر�س ��م .ويف زيارت ��ي
الثاني ��ة للمجلة بعد اربع �سنوات كنت اجتول
يف م�شغ ��ل الر�سامني يف (جملت ��ي) كمتدرب،
وبعده ��ا با�شه ��ر كن ��ت زمي�ل�ا الولئ ��ك الذي ��ن
�سح ��روين بالق�ص� ��ص وال�سيناريوهات التي
كانوا ير�سمونها مباء ال�سحر!
 نب ��د�أ مع ��ك من الجوائ ��ز التي ح�ص ��لت عليها
و�آخره ��ا جائ ��زة “قاع ��ة الم�ش ��اهير لإنج ��ازات
العمر” با�س ��م فنان الكاريكاتي ��ر الراحل محمود
كحيل ،في بيروت ،،والت ��ي تُعد من ارقى الجوائز
العربي ��ة في فن الكاريكاتير ،م ��اذا تعني لك هذه
الجائزة؟
 كما ذكرت يف كلمتي يف حفل تقدمي اجلائزةيف بريوت ”:مبنحي هذه اجلائزة �أ�شعر �أكرث
م ��ن اي وقت م�ض ��ى ب�أين حققت م ��ا مل �أحققه
من قبل ،وذل ��ك ب�إن�ضمام ��ي اىل �سجل عمالقة
�سبق ��وين اليه ��ا ،كال�شهي ��د” ناج ��ي العل ��ي”
م ��ن فل�سط�ي�ن ،والراح ��ل “ ابراهي ��م لهادي”
م ��ن املغ ��رب ،واملخ�ضرمني” حلم ��ي التوين”
و”ج ��ورج البهجوري” م ��ن م�صر،واملكرمني
احلا�ضري ��ن بيننا” حبيب ح ��داد” و” جورج
خوري”من لبنان ،واملت�ألقة” جلينةاال�صيل”
م ��ن �سوري ��ا ،وكله ��م رواد وملهم�ي�ن عرف ��وا
بعطاءه ��م اخل�ل�اق وابداعه ��م غ�ي�ر امل�سبوق
عربيايف حقول الر�سم الكاريكاتريي ،والر�سم
ملطبوعات االطفال ،واال�شرطة امل�صورة،وب�أن
اجلائ ��زة و�إن ُقدِ م ��ت يل الي ��وم� ،إال انها اي�ضا
لإولئ ��ك ال�شب ��اب يف بغداد واربي ��ل والب�صرة
وال�سليمانية الذين يكملون امل�سرية االبداعية
غري عابئني بطريق مليء بالأ�شواك!
 ق ��ال عنك الفن ��ان الكبير �ض ��ياء العزاوي من
ان ��ك ظاه ��رة تجاوزت م ��ا عرفناه م ��ن تاريخ فن
الكاريكاتير الذي ت�س ��يده ل�س ��نوات طويلة الفنان
غازي البغدادي ومن بعده من �أ�س ��ماء .فر�سومك
بعي ��دة كل البعد عن ر�س ��وم الأطف ��ال التي برعت
بها ..ما تعليقك على ذلك؟
م ��ا كتبه الفن ��ان �ضياء الع ��زاوي عني جائزة
عم ��ر فخري ��ة موازي ��ة للجائزة الك�ب�رى التي
منحت يل يف بريوت م�ؤخرا.
�ضي ��اء الع ��زاوي كان و منذ زم ��ن بعيد ،وما
ي ��زال عين ��ا ثاقب ��ة تراق ��ب ومتي ��ز ب�صمت كل
املنجز الت�شكيلي العراقي ومبدعيه.
ت�أكد يل ذلك يف اول زيارة يل الجنلرتا تلبية
لدع ��وة ح�ض ��ور معر� ��ض دويل �شارك ��ت فيه.
حينه ��ا وح�ي�ن و�صل ��ت و�صلت مط ��ار هيرثو
بلندن ملحته وتوجهت ناحيته لأعرفه بنف�سي،
واذا به يرح ��ب بي بحرارة ،وك�أب يلتقي ابنه
الول م ��رة منذ �سنني طويلة بادر بال�س�ؤال عن
ح ��ايل ،وعن مكان اقامتي يف لن ��دن ،ان كانت
م�ؤك ��دة ومريح ��ة ام ال ،ويعطين ��ي رقم هاتفه
الت�ص ��ل ب ��ه ان احتجت �شيئ ��ا ،وي�ؤكد علي ان
ات�صل به حاملا ا�ستقر .وعندما ات�صلت به بعد
يوم�ي�ن اهداين كتاب قيم ع ��ن الكاريكاتري يف
الع ��امل ،وا�صطحبن ��ي و�صديق ��ي الفن ��ان عبد
الرحي ��م يا�سر يف جول ��ة اىل قاع ��ات العر�ض
الت�شكيلية املهمة يف لن ��دن ،ويف اليوم التايل

رافقنا اىل مر�سمه ،ث ��م دعانا اىل مائدة ع�شاء
يف اليوم الثالث.
الع ��زاوي والفن ��ان راف ��ع النا�ص ��ري لروحه
الرحم ��ة اب ��وان روحي ��ان يل رافق ��ا م�سريتي
الفني ��ة وحر�ص ��ا عل ��ى تقيي ��م منج ��زي بدقة،
ودعمه.
 بدايتك كانت في وقت اكتظ بعدد من اال�سماء
الالمعة في الكاريكاتير العراقي ،لكنك ا�ستطعت
ان تحج ��ز ل ��ك ح�ض ��ورا �س ��اطعا بينه ��م ،كي ��ف
مار�س ��ت هذا التح ��دي� ..أال يمك ��ن �أن يكون ذلك
�س ��ببا في تحول ��ك الى البورتريه ال ��ذي عرفت به
وت�ألقت؟
يف ع ��ام  ١٩٧٣عام ��ي االول يف الدرا�س ��ة يف
معه ��د الفنون اجلميلة �أقمت معر�ضا لر�سومي
الكاريكاتريي ��ة يف �صالة ن ��ادي الطلبة ،ورغم
توا�ضع املكان ملعر� ��ض اال ان معر�ضي هذا قد
يك ��ون ال�سباق يف هذا املجال يف العراق ،وان
كان عمري ال يتجاوز اخلام�سة ع�شر ربيعا!
 وكان الفن ��ان راف ��ع النا�ص ��ري م ��ن دونكل ا�سات ��ذة املعه ��د يتخ ��ذ بني احل�ي�ن واحلني
جمل�سا على مائدة كن ��ت وزميلي عمار �سلمان
واخري ��ن نفتت ��ح حوله ��ا يومن ��ا ،وكان ويف
منا�سب ��ات عدي ��دة يطل ��ب من ��ي ان ار�س ��م ل ��ه
بورتريه كاريكاتريي ،وعندما كنت اطلب منه
�صورة �شخ�صية النفذ طلبه كان يقول وقهقهة
عالي ��ة ت�صاح ��ب جواب ��ه :كال اجل� ��س امام ��ك
وتر�سمني ،هذا هو التحدي!
 ول ��ن ان� ��س طلبه وه ��و يرن ��و باعجاب اىللوحة كن ��ت ر�سمتها لالعالن عن معر�ض كتاب
يف مكتب ��ة الطفل وعلقتها عل ��ى احدى جدران
الن ��ادي اهداءه ��ا ل ��ه بع ��د نف ��اذ موع ��د انتهاء
املعر�ض.
يف ع ��ام  ١٩٧٤اعل ��ن ع ��ن اول جتم ��ع
كاريكات�ي�ري يف الع ��راق مبعر� ��ض كبري اقيم
يف املتح ��ف الوطن ��ي للف ��ن احلدي ��ث ببغداد،
ورغ ��م النجاح الكب�ي�ر الذي �أح ��رزه املعر�ض
اال ان عق ��د اجلماع ��ة انف ��رط بانته ��اء ف�ت�رة
العر�ض ،ومن فنانيه اذك ��ر نزار �سليم وب�سام
فرج وعبدالرحيم يا�سر وم�ؤيد نعمة ومو�سى
اخلمي�سي ورائد نوري و�ضياء احلجار.
بعد عام ( )١٩٧٥كن ��ت من بني الفنانني الذين
�شاركوا يف معر� ��ض ثان للكاريكاتري العراقي
اقي ��م عل ��ى قاع ��ة اكادميي ��ة الفن ��ون اجلميل ��ة
ببغ ��داد ،ووقته ��ا مت قب ��ويل ر�سام ��ا يف جملة
(جملت ��ي) وكنت ق ��د بلغت ال�سابع ��ة ع�شر من
عمري .يف ذلك املعر� ��ض وجدت بان ر�سومي
باملقارن ��ة م ��ع لوح ��ات زمالئي الفن�ي�ن لي�ست
بامل�ست ��وى ال ��ذي �أرغ ��ب في ��ه فك ��رة وتنفيذا،
وحينه ��ا كن ��ت ق ��د ب ��د�أت بالتململ م ��ن املنهج
االكادمي ��ي ال�ص ��رف يف التدري� ��س يف املعهد،
بك�س ��ر قواع ��ده باجت ��اه املبالغ ��ة الت ��ي تعني
الكاريكاتري وم ��ن ح�س ��ن حظ ��ي ان ا�ست ��اذي
يف در� ��س التخطيط حيث مار�ست متردي كان
الفنان
«حمم ��د عل ��ي �شاك ��ر» اذ رد عل ��ى احتج ��اج
زمالئ ��ي بقول ��ه »:جي ��د ..دعوه ير�س ��م فنحن
يف الع ��راق نفتق ��ر اىل ه ��ذا الل ��ون م ��ن الف ��ن
!» م ��ن هن ��ا اح�س�ست ب ��اين وجدت ب ��ان ر�سم
البورتري ��ه الكاريكات�ي�ري ه ��و احلق ��ل ال ��ذي
اجد فيه نف�سي ،وبه ميكنني التفرد والتحليق
يف تخ�ص� ��ص فريد م ��ازال حقله بك ��را ،ورغم
االجن ��ازات املذهلة التي حققها الفنانني �ضياء
احلجار ،ومن�ص ��ور البكري يف ر�سم العاملني
يف (جملت ��ي واملزم ��ار) لتك ��ون اغلف ��ة اوىل
للمجلت�ي�ن على غ ��رار جملة (م ��اد) االمريكية،
اال انهم ��ا بقي ��ا بح ��دود الر�سم له ��ذه املنا�سبة
ال�سنوية.
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اقــــرأ
الرجل يف القلعة العالية

�ص ��درت عن دار املدى رواية الرج ��ل يف القلعة العالية ت�أليف
فيليب كيندرد ديك ترجمة ر�شا �صادق ،تتميّز ال ّرواية بوجود
تاريخ بديل يفوز فيه احللفاء
"رواية داخل ال ّرواية" حول
ٍ
يف احل ��رب العامل ّي ��ة الثان ّي ��ة ويخ�س ��ر االحت ��اد ال�سوفيت ��ي
احل ��رب ..فازت رواية "ال ّرج ��ل يف القلعة املرتفعة" بجائزة
هوغ ��و لأف�ضل رواي ٍة يف عام 1963م .من ��ذ عام 2015م ّ
مت
تعدي ��ل العم ��ل الأدب � ّ�ي وحتويل ��ه �إىل م�سل�س � ٍ�ل تلفزيوين.
عمل تاريخي للكاتب وارد مور حول
ا�ستلهمت ال ّرواية من ٍ
احل ��رب الأهليّةِ  ،بالإ�ضاف ��ة �إىل بع�ض امل�ص ��ادر التاريخية
اخلا�صة باحلرب العاملية الثانية.

رحيل �سعد هدابي  ..املخرج والكاتب املن�شغل بهموم املر�أة والإن�سان العراقي
متابعة املدى
تويف ام�س االثنني امل�ؤلف
واملخرج امل�سرحي العراقي
�سعد هدابي عن عمر 60
عام ًا ،نتيجة مر�ض مفاجئ
مل ميهله طويال .ويعد
الراحل من �أهم و�أبرز امل�ؤلفني
واملخرجني امل�سرحيني
يف العراق ،وله الكثري
من الأعمال امل�سرحية
والتلفزيونية .وح�صل على
العديد من اجلوائز املهمة
حملي ًا وعربي ًا ودولي ًا .وولد
هدابي ،يف حمافظة الديوانية
العراقية عام .1962
ح

ول العا

لم

وف ��ور �إع�ل�ان نب� ��أ وفات ��ه نع ��اه جب ��ار
ج ��ودي ،نقي ��ب الفنان�ي�ن العراقي�ي�ن،
والكث�ي�ر م ��ن املخرج�ي�ن وامل�ؤلف�ي�ن،
و�أك ��دوا �أن "الف ��ن العراق ��ي فق ��د قامة
كبرية جد ًا".
ول ��د �س ��عد هداب ��ي ع ��ام  1962يف
الديواني ��ة ومنه ��ا ب ��د�أت جتارب ��ه
امل�س ��رحية يف �س ��ن باك ��رة ،بانتمائ ��ه
لفرقة "الفن الثوري" ،فقدم مع املخرج
يحيى داوود م�سرحية "م�ساء الت�أمل"،
و"فرح �شرق ��ي" للمخرج �صباح عطية،
ودفعت ��ه ه ��ذه التجارب الت ��ي اختربها
قب ��ل �أن يبل ��غ الع�شري ��ن �إىل درا�س ��ة
الإخ ��راج امل�سرح ��ي .التح ��ق مبعه ��د
الفنون اجلميل ��ة يف بغداد عام ،1979
وتاب ��ع درا�ساته ،فكت ��ب �أطروحة حول
م�سرحي ��ة "كي ��ف يت ��م تخلي� ��ص ال�سيد
موكينب ��وت م ��ن �آالم ��ه" للكات ��ب بيرت
فاي�سو.
رغم تخ�ص�صه يف الإخراج ،بد�أ الراحل
ممث ًال عل ��ى امل�سرح ،ف�ش ��ارك بالوقوف

طريقة جديدة للح�صول
على ا�سم!

ابتكرت فتاة �أمريكية فكرة جديدة لت�أ�سي�س م�شروع ،حيث
قررت احرتاف اختيار �أ�سماء �أطفال مثالية وم�ساعدة الآباء
الأثرياء على ذلك مبقابل ي�صل �أحيانا �إىل � 10آالف دوالر.
وح�سب موقع "ذا نيويورك"� ،أ�س�ست الفتاة وتدعى تيلور
همفري ،من مدينة نيويورك الأمريكية ،عملها اال�ست�شاري
اخلا�ص لت�سمية الأط�ف��ال ،وال��ذي �أطلقت عليه "ما هو ا�سم
الطفل؟" .وب��د�أت املخت�صة يف ت�سمية الأط�ف��ال� ،شغفها يف
العام  2015من خالل م�شاركة �أ�سمائها املف�ضلة ومعانيها عرب
الإنرتنت ،وكانت تقدم �آنذاك ن�صائح جمانية الختيار �أ�سماء
املواليد .ثم حولت تيلور ذلك ال�شغف �إىل عمل جتاري ،حيث
ت�ستقبل الآن ما ي�صل �إىل  3عمالء �شهري ًا .و�أو�ضح املوقع �أن
همفري ،البالغة من العمر  33عام ًا ،تختار اال�سم املثايل لكل
مولود جديد ليكون منا�سبا للأهل ،حيث تعتمد يف اختيار
الأ�سماء على موا�صفات عمل الوالدين ،وقيمهما الثقافية
وتطلعاتهما .و�أ�ضاف �أن همفري �ساعدت بالفعل الآباء على
ت�سمية �أكرث من  100طفل ،خالل العام املا�ضي ،كما �أنها تقدم
امل�شورة للوالدين عند اختيار الأ�سماء.

عل ��ى اخل�شبة يف �أربع�ي�ن م�سرحية من
بينه ��ا بط�ل ً�ا يف عم ��ل "ر�سال ��ة الطري"
لقا�سم حممد التي وقف فيها �إىل جانب
�سه ��ا �س ��امل وح�سن عزي ��ز ،ولعب دور ًا

يف م�سرحية "ب�ست ��ان الكرز" امل�أخوذة
ع ��ن ن�ص ت�شيخ ��وف ال�شهري و�أخرجها
مهند طابور.
ومثلم ��ا �أخ ��رج هداب ��ي جمموع ��ة م ��ن

جينيفر �أني�ستون
تتحدث عن معاناتها من
الأرق

مائدة رم�ضانية تخطف �أنظار العامل

يف لقطة ناف�س ��ت امل�سل�سالت الدرامي ��ة الرم�ضانية ،تداول
رواد مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي �ص ��ور ًا ملائ ��دة �إفط ��ار
عام ��رة ،يحت�ش ��د حوله ��ا ال�صائم ��ون ،وه ��م يتج ��اورون
ويت�شاركون تناول الإفطار الرم�ضاين وطقو�سه.
يف اله ��واء الطل ��ق ،وقبل موع ��د �أذان املغ ��رب ،كانت مائدة
بطول  1000مرت تقريب ًا ،تنت�صف �أحد �شوارع حي املطرية
بالقاهرة ،وبد�أ القائمون على الإفطار بر�ص زجاجات املياه
والع�صائ ��ر التقليدية املنع�ش ��ة ،مثل قمر الدي ��ن والكركديه
والدوم وال�سوبيا على املائ ��دة الطويلة ،وبجوارها �أطباق
التم ��ور ،متهيد ًا القرتاب موعد الإفط ��ار ،و�سرعان ما كانت
املائدة ممتلئة على امتداده ��ا بال�صائمني مع �صوت الأذان.
الالفت �أن املائدة بكل ما حتمله من �ألوان الطعام واحللوى،
وم ��ا وراءها م ��ن حت�ضريات طويلة� ،س ��واء بطهي الطعام،
�أو امل�شارك ��ة باملال ل�شراء م�ستلزمات الإفطار ،هو من �إعداد
�أه ��ايل املطرية يف م�صر ،الذين يت�شاركون �أعباء هذا اليوم
بالت�ساوي ،يف ليايل رم�ضان.

طبيب جوين ديب يك�شف �أ�سرار عالقته مع �أمرب هريد
تتم خالل الفرتة احلالية مناق�شة تاريخ النجم العاملي جوين
ديب يف الإدم��ان وحم��اوالت �إزال��ة �سموم املخدرات من دمه،
وذلك و�سط عالقته امل�ضطربة مع زوجته ال�سابقة �آمرب هريد
يف املحكمة ،ح�سبما ذكر موقع جملة "بيوبل".
وح�سب التقرير ف�إنه �أثناء حماكمة ديب بالت�شهري �ضد �آمرب
هريد يف فريفاك�س ،فريجينيا ،مت عر�ض �شهادة الطبيب ديفيد
كيرب يف قاعة املحكمة ،وتذكر كيرب الوقت الذي �أم�ضاه مع
ج��وين دي��ب م�شريا �إىل �أن املمثل ح��اول �إزال��ة ال�سموم من

الأعم ��ال ،كت ��ب �أي�ض� � ًا م�سرحي ��ات
ن ّفذه ��ا خمرج ��ون �آخ ��رون ،منه ��ا
"نزي ��ف املومي ��اء" ،و"زنوبي ��ا" التي
قدم ��ت يف قلع ��ة دم�ش ��ق ع ��ام ،2005
وم�سرحي ��ة "قم ��ر حبيبت ��ي" للفرق ��ة
القومية العراقي ��ة ،و"�آدم واحل�صان"،
و"يوراني ��وم" ،وم�سرحي ��ة "اب�ص ��م
با�س ��م الله" ،وه ��ي �أحدث م ��ا قدم على
اخل�شبة يف .2017
كت ��ب هداب ��ي الدرام ��ا �أي�ض� � ًا .ق ��دم
بالتع ��اون م ��ع خمرج�ي�ن لبناني�ي�ن يف
ب�ي�روت �أعم ��ا ًال ع ��دة منه ��ا ،م�سل�س ��ل
"�أع�شا� ��ش عل ��ى �أغ�ص ��ان ميت ��ة" م ��ن
�إخراج ه ��ادي عم ��ران ،و"العنقاء" من
�إخ ��راج كاب ��ي �سعد .كم ��ا كت ��ب �أعما ًال
من �إنتاجات عراقي ��ة منها "العودة �إىل
�أوروك".
ب ��رز هداب ��ي �أي�ض� � ًا ككات ��ب �سيناري ��و
لأعم ��ال �سينمائي ��ة م ��ن بينه ��ا "نفو�س
مطمئن ��ة" م ��ن �إخ ��راج من�ي�ر را�ض ��ي،
و"قطع ��ة حج ��ر" لعذراء يا�س�ي�ن ،ومن

�أعمال ��ه الوثائقية �أف�ل�ام "بقايا رماد"،
"فدع ��ة" ،و"ال�ساني ��ة" .كذل ��ك �أخ ��رج
جمموع ��ة م ��ن الأف�ل�ام �أبرزه ��ا "واحة
الف ��رات"" ،ال ��درع الأم�ي�ن" وفيل ��م
"�سبايكر".
انهمكت �أعمال الراحل باملر�أة العراقية
والواق ��ع بع ��د احل ��رب ،وبالتاري ��خ
ال�سيا�س ��ي واالجتماع ��ي للب�ل�اد .كم ��ا
ا�ستله ��م يف كث�ي�ر م ��ن كتابات ��ه ع ��امل
ميثولوجي ��ا ب�ل�اد م ��ا ب�ي�ن الرافدي ��ن،
فكان ��ت ملهمة له ب�أعماله ��ا الكربى مثل
جلجام�ش وغريها من الأ�ساطري.
كم ��ا يج ��در بالذك ��ر �أن جري ��دة (املدى)
حاورته ،اكرث من م ��رة كان اخرها قبل
ا�شهر ،ويف �س�ؤال عن هواياته االخرى
غ�ي�ر الكتابة والفن ق ��ال هدابي :امتنى
ان اعم ��ل منقب ��ا �آثاري ��ا ...ي�ستهويني
مذخ ��ور التاريخ عرب احلجر والكلمة..
وعملي ��ة التنقي ��ب ت�شع ��رين بفاعلية..
رمبا ترتبط بتنقيبي االن عن �شخو�ص
ال تراهم اي عني .

ج�سده واالبتعاد عن تعاطي امل�خ��درات �أث�ن��اء خطوبته من
ه�ي�رد ،وك ��ان ج��وين دي��ب ح�سب م��ا ق��ال الطبيب يتعاطي
الكحول والأفيون والبنزوديازيبينات واملن�شطات .
وح�سب التقرير ف ��إن دي��ب 58 ،عاما ،ال��ذي عانى �أي�ضا من
االكتئاب والقلق ،كان خائفا من التخل�ص من املواد الأفيونية
بعد �أن �أ�صبح معتمد ًا عليها بعد �إجراء جراحة الأ�سنان ،وفق ًا
للطبيب ،قال كيرب �إنه وديب خططا للتخل�ص من املخدرات ملدة
�أ�سبوعني يف منزل املمثل يف جزر الكاريبي.

حتدث ��ت املمثل ��ة العاملي ��ة جينيف�ي�ر �أني�ستون عن
املعان ��اة الت ��ي تعي�شه ��ا ب�سب ��ب الأرق الأمر الذي
ي�سب ��ب التوت ��ر له ��ا يف اللي ��ل .وبح�س ��ب موق ��ع
�صحيف ��ة "ديل ��ى مي ��ل" الربيطاني ��ة بقية
جينيف ��ر تع ��اين م ��ن الأرق من ��ذ ف�ت�رة
وقال ��ت يف حدي ��ث ملجل ��ة people
انه ��ا غالبا ما تنتابه ��ا م�شاعر قلق من
�أنه ��ا ل ��ن ت�ستطي ��ع �أن تغف ��و .وقالت
جينيف�ي�ر � ّأن ه ��ذه امل�شكلة ب ��د�أت يف
بداي ��ة عم ��ر الثالث�ي�ن �أو حت ��ى قب ��ل
ذلك ،قائل ��ة" :ال نالح ��ظ ت�أثريات قلة
النوم عندما نكون �شبابا لأننا نكون
�أقوي ��اء ال ُنقه ��ر" ،م�ضيف ��ة "ب ��د�أت
امل�شكل ��ة ك�ش ��يء تقبلت ��ه وتعاي�شت
مع ��ه ،لكن فج�أة ت ��درك ت�أثريات قلة
النوم وكيف ت�ؤثر �سلبا على يومك
وعملك ووظائف الدماغ واجل�سم.
وتابعت":كلم ��ا قلق ��ت �أك�ث�ر حول
ع ��دم قدرتي عل ��ى الن ��وم ،كلما زاد
االم ��ر �صعوبة" .و�أ�ش ��ارت اىل �أنه
�أ�صبح م ��ن ال�صع ��ب املحافظة على
�صح ��ة جيدة ب�سب ��ب قل ��ة النوم ما
مينعه ��ا م ��ن ممار�س ��ة الريا�ض ��ة،
و�أ�ضافت�" :أ�صبح الأمر معاناة".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

جمهورية
حنان الفتالوي
يف الرابع والع�شرين من كانون
الثاين عام  2012اختتم رئي�س
الوزراء �آنذاك نوري املالكي
زيارة ق�صرية �إىل الأردن اتفق
خاللها مع امل�س�ؤولني على مد
�أنبوب للنفط من العراق �إىل
ميناء العقبة الأردين ،وقال
املالكي يف ت�صريحات ن�شرتها
معظم وكاالت الأنباء � ،إنه" :مت
االتفاق على مد �أنبوب نفط
عراقي عرب الأردن �إىل ميناء
العقبة لت�صدير النفط العراقي"،
م�شريا �إىل �أن "مد الأنبوب
�سينهي عملية نقل النفط اخلام
العراقي �إىل الأردن بال�شاحنات
وال�صهاريج" ..كان هذا قبل
ع�شر �سنوات بالتمام والكمال..
وقبل �أيام خرج علينا ال�سيد
املالكي ليحذر من مد �أنبوب نفط
العقبة ..هل �أ�صدق املالكي عام
� 2012أم ا�صدق ال�سيد املالكي
عام 2022؟ ..وقبل �أن يتهمني
البع�ض باالنحياز للم�شروع ،ف�أنا،
واحلمد لله ،عالقتي باالقت�صاد
مثل عالقة املرحوم �أبو �ضوية
بالنظرية الن�سبية ،ولكني �أ�س�أل
مثل �أي مواطن مغلوب على امره
ي�ستمع خلطب ال�سيا�سيني :
هل يعقل �أن م�س�ؤو ًال كب ً
ريا مثل
املالكي يكت�شف �أن م�شروعه الذي
�سافر من �أجله �إىل الأردن ،وملأ
حينها الأجواء مبعلقات عن �أهمية
هذا امل�شروع وت�أثريه االقت�صادي
على العراق ،هو نف�سه املالكي
الذي ي�شن الآن معركته الكالمية
�ضد امل�شروع نف�سه؟.
هل انتهى املو�ضوع ؟ ال يا�سادة،
فقد خرجت علينا كتائب دولة
القانون لتعلن ب�صوت وا�ضح :
منوت منوت وي�سقط امل�شروع
" وامتنى ان ال يتوهم البع�ض
ان هذه ال�صرخات خال�صة
لوجه الوطن  ،فمعظم قادة دولة
القانون كانوا يتحدثون عن
اهمية امل�شروع وفوائده عندما
كان ال�سيد نوري املالكي يجل�س
على كر�سي رئا�سة الوزراء ..
بل ان الدنيا كانت ربيع واجلو
بديع يف تلك ال�سنوات ومل تتقدم
ال�سيدة حنان الفتالوي ب�شكوى
اىل املحكمة االحتادية اليقاف
امل�شروع مثلما تفعل هذه االيام ..
وال�سبب معروف والعتب مرفوع
والرزق كان مقاوالت و�صفقات
وماليني الدوالرات  ،يف كل مرة
اقرر عدم الكتابة عن ال�سيدة
حنان الفتالوي �إال انها م�صرة
على ان تقدم لنا كل ما هو جديد
يف عامل املفاج�آت الفتالوي ،قبل
اربعة اعوام كانت تندب حظها
لأن من وثقت بهم من جماعة دولة
القانون قد خذلوها وحرموها من
�أن جتل�س على كر�سي الربملان
الذي احتلته "ثمان" �سنوات ،
�آنذاك قالت وباحلرف الواحد:
"�أ�ستحق الإعدام يف ال�ساحات
العامة لأنني وثقت بجماعة دولة
القانون .ولأن حنان الفتالوي
"ن�شيطة" �سيا�سي ًا ،ف�إنها ت�ستمر
مبفاج�آتها على القنوات ،وعلى
�أية حال كانت هي نف�سها مفاج�أة
الدميقراطية العراقية احلديثة،
مثلهما مثل �أحمد اجلبوري "�أبو
مازن" �صاحب م�شروع مزادات
بيع املنا�صب .قبل ا�شهر وبعد ان
عادت اىل قبة الربملان ب�شرتنا
ب�أن اخلري قادم على يد ائتالف
دولة القانون نف�سه الغري !! .

"ال�شعث��ة" طب��ق التحلي��ة املف�ض��ل عل��ى موائ��د رم�ض��ان فـ��ي الع��راق
� آالء ح�سين
الفنان ��ة والنجم ��ة التلفزيوني ��ة
ت�ش ��ارك ف ��ي العر� ��ض الم�سرحي
الكومي ��دي " �ضح ��ك ولعب وجد
وح ��ب" وال ��ذي �سيقدم ف ��ي عدد
م ��ن الم ��دن االمريكي ��ة وي�ش ��ارك
في بطولت ��ه الفنانون اياد را�ضي
واح�سان دعدو�ش وعلي جابر.
 محمد ر�شيد
القا� ��ص واالدي ��ب اعلن ع ��ن بدء
اال�ستع ��دادات النعق ��اد مهرج ��ان
الهّرب ��ان ال�سينمائ ��ي الدول ��ي
المتج ��ول ال ��دورة الرابع ��ة ف ��ي
مي�س ��ان وال ��ذي �سيتج ��ول ف ��ي
ثمان ��ي محافظات عراقية ،م�شير ًا
ال ��ى �أن "دورات المهرج ��ان
ال�سابقة �أقيمت جميعها في مدينة
العمارة ومن ثم تجول المهرجان
ف ��ي ع ��دد م ��ن ال ��دول العربي ��ة
والمحافظات".
و�أ�ض ��اف �أن "ه ��ذه ال ��دورة
تخت� ��ص بالأف�ل�ام الروائي ��ة
الق�صي ��رة والوثائقي ��ة التي تهتم
بالتنمية وبن ��اء الإن�سان والبيئة

مهدي ال�ساعدي

والت�سام ��ح وحق ��وق الم ��ر�أة
والطفل وال�سالم والالعنف".

 قا�سم جليل الح�سيني
الكات ��ب واالكاديم ��ي �ص ��در ل ��ه
م�ؤخ ��را كت ��اب بعن ��وان "ر�سوم
الأطف ��ال ..درا�س ��ة ف ��ي اللغ ��ة
الب�صرية" ،ويه ��دف الكتاب �إلى
ت�سلي ��ط ال�ض ��وء عل ��ى مفه ��وم
�شخ�صي ��ة الطف ��ل ،والتعبي ��ر
البيئ ��ي ،وال ��دالالت النف�سي ��ة
في ر�س ��وم الأطف ��ال ،وت�صنيف
ر�س ��وم الأطف ��ال طبق� � ًا للمراحل
العمرية ،ور�سوم الأطفال والفن
الحديث.

�سجلت موائد االفطار
ل�شهر رم�ضان غياب العديد
من االطباق واالكالت
التي كانت حا�ضرة يف
مو�سم ال�صيام املا�ضي
ب�سبب ارتفاع معدالت
ا�سعار املواد الغذائية مع
اطاللة ال�شهر الف�ضيل
ولكنها بقيت حمافظة
وبقوة على ح�ضور طبق
التحلية املف�ضل الذي
توارثته العوائل العراقية
وباخل�صو�ص اجلنوبية
منها.

"ال�شعث ��ة" ا�شه ��ر م�سم ��ى اطل ��ق على
التم ��ر املقل ��ي بال�سمن وترج ��ع جذوره
اىل عه ��ود �سابق ��ة حي ��ث بق ��ي م ��ن
ا�سا�سي ��ات مائدة االفط ��ار كونه ين�شط
وبق ��وة عليه ��ا كل ع ��ام واختلفت االراء
حول ��ه ان كان طبق ��ا للتحلي ��ة او اكل ��ة
ت�ضاف اىل تعدد االطباق الرم�ضانية.
"مل تك ��ن "ال�شعث ��ة" خمت�ص ��ة مبنطقة
دون اخ ��رى يف الع ��راق ولكنه ��ا يف
مي�س ��ان بالتحدي ��د له ��ا نكه ��ة خا�ص ��ة
كونه ��ا ت�صن ��ع بال�سمن البل ��دي (الدهن
احل ��ر) وبه ��ذا اكت�سب ��ت �شهرته ��ا
الرم�ضاني ��ة" تق ��ول ام حمم ��د اح ��دى
�صانعات االكالت اجلاه ��زة يف مي�سان
لـ(امل ��دى) .اع ��داد طب ��ق "ال�شعث ��ة"
يختل ��ف م ��ن �شخ�ص اىل �آخ ��ر وح�سب
املتعارف علي ��ه منهم من يف�ضلها بالتمر
فقط ومنهم من ي�ضي ��ف منكهات اخرى
مث ��ل ال�شم ��ر (احلبة احلل ��وة) او الهال
او ال�سم�س ��م احيان ��ا .تق ��ول ام حمم ��د

الطقس

"تختلف الرغبات يف اعداد "ال�شعثة"
منهم من يرتك التم ��ر مع النوى ومنهم
من ينزعه وي�ضيف له ��ا منكهات اخرى
ح�س ��ب ما درج ��ت علي ��ه الع ��ادة كونها
م ��ن االطب ��اق املوروثة وف�ض ��ل الكثري
التعام ��ل معه ��ا بح�سب م ��ا ورثها وعدم

ا�ضافة اي �شيء �آخر اليها".
يق ��ول امل ��دون والباح ��ث يف الفولكلور
ال�شعب ��ي طال ��ب حمم ��د لـ(امل ��دى) "ال
توج ��د ارق ��ام تف�صيلي ��ة ع ��ن ج ��ذور
اع ��داد طب ��ق "ال�شعث ��ة" ب�ي�ن االو�ساط
ال�شعبي ��ة من حي ��ث التواريخ واالماكن

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

وامل�سمي ��ات وبح�س ��ب اعتق ��ادي تعترب
من االطباق املتوارثة من ازمان �سحيقة
مرتبط ��ة م ��ع التم ��ر والنخي ��ل وميك ��ن
اجلزم ب�أنها اكلة عراقية ا�صيلة مبدلول
توارثه ��ا اوال واحلف ��اظ عليه ��ا من قبل
االجي ��ال االخ ��رى" .تق ��ول ام حمم ��د

"ت�ستخدم اغلب ربات البيوت الزيوت
النباتية او م ��ا يتوفر يف املطبخ العداد
الطب ��ق ب�سب ��ب ارتف ��اع �سع ��ر ال�سم ��ن
البل ��دي مم ��ا ي�ضي ��ف �شراءه ثق�ل�ا �آخر
عل ��ى كاه ��ل العوائ ��ل ب�سب ��ب االرتفاع
امللح ��وظ يف ا�سع ��ار امل ��واد الغذائية".
تختل ��ف "ال�شعثة" العراقي ��ة اجلنوبية
ع ��ن غريه ��ا يف البلدان العربي ��ة ومنها
"ال�شعثة النجدية" التي تعد يف بلدان
اخلليج ويكمن اختالفها يف ان "ال�شعثة
النجدية" تعجن بالزبد او ال�سمن عجنا
دون تقليته ��ا وتقدم على �شكل كرات مع
الل�ب�ن املجف ��ف والل ��وز احيان ��ا .يقول
املدون طالب حمم ��د لـ(املدى) "ما زالت
"ال�شعث ��ة" طبق ��ا ممي ��زا يحاف ��ظ على
وج ��وده ابناء مدين ��ة العمارة وتتم�سك
ب�إع ��داده اغل ��ب امهاتن ��ا كون ��ه ي�ضفي
متيزا عل ��ى املائ ��دة الرم�ضانية ويعترب
اح ��د االطب ��اق الفولكلوري ��ة املتوارث ��ة
واالكرث �شهرة".
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