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«التن�سيقي» يغري الفئة المحايدة بمن�صب رفيع لكن ب�شرطين! «الإنزال الجوي»� ..أ�سلوب
هل يح�صل الم�ستقلون على جميع «وزارات ال�صدر» مقابل جديد في مالحقة داع�ش

احتفاظ الأخير بحقه في ت�سمية رئي�س الحكومة؟

 بغداد /تميم الح�سن
بداية مت�شائمة حلكومة قد يقودها م�ستقلون ،بعد
حماوالت يف توقيت مقارب من الإطار التن�سيقي
والتي ��ار ال�صدري ا�ستمالة تل ��ك الفئة التي التزال
يف املنطقة الرمادية من االزمة ال�سيا�سية.
وام ��ام امل�ستقل�ي�ن مهل ��ة ا�سبوعني لت�شكي ��ل «كتلة

موح ��دة» متهي ��دا للدخ ��ول اىل احلكوم ��ة املقبلة،
حي ��ث يت ��وزع اغل ��ب امل�ستقل�ي�ن داخ ��ل  4تيارات
�سيا�سية وحتالف.
ومت الت�شكيك فيمن تبق ��ى من امل�ستقلني ،وهم من
مك ��ون واح ��د ،ب�سب ��ب انتم ��اءات غ�ي�ر معلنة اىل
جهات �سيا�سية.
وحت ��ى االن ال يع ��رف بالتحديد فيم ��ا لو �سي�سمح

للم�ستقل�ي�ن برئا�س ��ة احلكوم ��ة او امل�شاركة بعدة
وزارات فقط.
وكان مقت ��دى ال�ص ��در ،زعيم التي ��ار ال�صدري ،قد
ا�ستبق نهاية مهلة ال� �ـ» 40يوم ًا» ليدعو امل�ستقلني
اىل ت�شكي ��ل حكوم ��ة م�ستقل ��ة بع ��د االلتح ��اق
بالتحالف الثالثي (انقاذ وطن).
ويب ��دو ان «ال�صدر» تعج ��ل يف دعوته للم�ستقلني

قبل انته ��اء املهلة ال�سابقة ،ب�سب ��ب دعوة م�شابهة
لنف�س الفئة من الإطار التن�سيقي.
ويظه ��ر من «دع ��وة ال�ص ��در» االخرية انه ��ا كانت
معدة قبل ذلك الوقت ،حيث ظهرت �صورة تغريدة
زعي ��م التي ��ار انها كتب ��ت يف تاريخ  27م ��ن �شهر
رم�ضان ،ما يعني قبل  4ايام على ن�شرها.

 التفا�صيل �ص3

 بغداد /فرا�س عدنان

جل� ��أت قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتك ��ة �إىل االعتماد
على االنزال اجل ��وي يف مالحقة عنا�صر تنظيم
داع�ش االرهابي يف املناطق ال�صحراوية غربي
الب�ل�اد ،م�ؤك ��دة �أن ه ��ذا الأ�سلوب ب ��د�أ بتحقيق
نتائ ��ج مهمة على �صعيد قت ��ل واعتقال عدد كبري
م ��ن املطلوب�ي�ن البع� ��ض منه ��م كان يتنك ��ر بزي
رع ��اة �أغن ��ام ،م�ش ��ددة عل ��ى �أهمي ��ة املعلوم ��ات
الت ��ي ح�صل ��ت عليها الق ��وات الأمني ��ة من خالل
م�صادره ��ا اال�ستخباري ��ة .وقال املتح ��دث با�سم
القي ��ادة حت�سني اخلفاج ��ي� ،إن «ق�ض ��اء الرطبة
يع ��د نقطة �سرتاتيجية كون ��ه ي�شرف على حدود

ثالث دول وهي ال�سعودية والأردن و�سوريا».
وتاب ��ع اخلفاج ��ي� ،أن «املنطق ��ة الت ��ي تكون يف
جنوب غ ��رب الرطبة تتمتع بطاب ��ع �صحراوي،
وق ��د �شه ��دت حم ��اوالت ملف ��ارز تنظي ��م داع� ��ش
الإرهابي من �أجل �إيجاد موطئ قدم فيها».
و�أ�شار� ،إىل �أن «�أ�سلوب قيادة العمليات امل�شرتكة
ورئا�سة اركان اجلي�ش ،وال�سيما بعد �أن ح�صلنا
عل ��ى معلومات مهمة عن طريق الأجهزة اال�ستخ
باري ��ة� ،أ�صب ��ح يتمتع بخط ��ط جدي ��دة» .ولفت
اخلفاجي� ،إىل �أن «الأ�سلوب اجلديد هو االنزال
اجلوي وق ��د وجدناه جيد ًا جد ًا وفعا ًال ،ويحقق
ال�صدمة واملباغتة واملرونة».
 التفا�صيل �ص3

�أوبك تك�شف عن قرب ارتفاع �صادرات
النفط العراقي
 بغداد /المدى

ك�شف ��ت منظم ��ة �أوب ��ك� ،أم�س ال�سب ��ت ،عن مق ��دار ح�صة
الإنت ��اج النفط ��ي اخلا�ص بالع ��راق خالل �شه ��ر حزيران
املقبل.
وذك ��رت املنظمة يف ج ��دول لها اطلعت علي ��ه (املدى)� ،أن
«ح�ص ��ة الإنت ��اج اخلا�صة بالعراق ل�شه ��ر حزيران حددت
ب� �ـ  4.509مليون برميل يومي ًا بزي ��ادة مقدارها � 48ألف
برميل يومي� � ًا عن �شهر �أيار البالغة  4.461مليون برميل
يومي� � ًا وبزي ��ادة مبق ��دار � 95ألف برميل يومي� � ًا عن �شهر
ني�سان املا�ضي».
و�أو�ضح ��ت �أن «العراق جاء ث ��اين �أكرب منتج يف املنظمة
بع ��د ال�سعودية وثالث �أك�ب�ر منتج يف منظمة �أوبك  +بعد
ال�سعودية ورو�سيا».

و�أ�ضافت �أن «�إنتاج ال�سعودية ورو�سيا ،حدد بـ 10.663
ماليني برميل يوميا لكل واحد منهما خالل �شهر حزيران،
�أي بزي ��ادة نح ��و � 114أل ��ف برمي ��ل يوميا عن �شه ��ر �أيار
احل ��ايل ،كما ارتفع ��ت ح�صة �إنتاج الإم ��ارات مبقدار 35
�أل ��ف برميل يوميا ،لت�ص ��ل  3.057ملي ��ون برميل يوميا
خالل ال�شهر املقبل».
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن «الكويت حُ ��دد �إنتاجها بـ  2.724مليون
برمي ��ل يومي ًا ،وحُ ��دد �إنت ��اج اجلزائر ب� �ـ  1.023مليون
برميل يوميا».
و�أ�شارت �إىل �أن «ح�صة منظم ��ة �أوبك من الزيادة املقررة
يف حزي ��ران �ستبلغ � 275ألف برميل لت�صل �إىل 25.864
ملي ��ون برميل يوميا يف حني �ستبلغ ح�صة املتحالفني مع
�أوبك � 157ألف برميل لت�صل �إىل  16.694مليون برميل
يوميا».

طالب عبد العزيز يكتب:

الأدب والأدي������ب ف���ي م���ي���زان ال��ل��غ��ة وال��ح��ي��اة

حيدر نزار ال�س ّيد �سلمان يكتب:

ع����ن ال�������ش���ع���ب���وي���ة ب��ن�����س��خ��ت��ه��ا ال���ع���راق���ي���ة
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منطقة ال�صدرية في بغداد �أول �أيام العيد ..عد�سة :محمود ر�ؤوف

ف�����ش��ل �إي����ران����ي ب��ت��ف��ك��ي��ك ت��ح��ال��ف �إن����ق����اذ ال��وط��ن
 خا�ص /المدى
يب ��دو �أن �إي ��ران �أدرك ��ت �أخ�ي�ر ًا �صعوب ��ة
«تفكي ��ك» حتال ��ف �إنق ��اذ الوط ��ن ،بع ��د
�سل�سل ��ة �ضغوط ��ات مار�سته ��ا عل ��ى �أطرافه
ك ًال عل ��ى ح ��دة ،مار�س ��ت خالله ��ا خمتل ��ف
�أدواته ��ا املحلي ��ة ،بدء ًا بتحري ��ك ملف عودة
ال�شخ�صيات املتهم ��ة بالإرهاب ،و�صو ًال �إىل
الهجوم على �أربيل.
وي�ض� � ُّم “التحال ��ف الثالثي” ك ًال م ��ن التيار
ال�ص ��دري بزعامة مقت ��دى ال�صدر ،وحتالف

“ال�سي ��ادة” ،بزعام ��ة خمي� ��س اخلنج ��ر
ورئي� ��س الربمل ��ان حمم ��د احللبو�س ��ي،
واحلزب الدميقراط ��ي الكرد�ستاين بزعامة
م�سعود البارزاين.
ويثري هذا التحال ��ف ،وتوجهه نحو ت�شكيل
حكوم ��ة “الأغلبي ��ة الوطني ��ة” ،خم ��اوف
الق ��وى املن�ضوية يف “الإط ��ار التن�سيقي”،
ال ��ذي يجمع الكت ��ل املقربة من طه ��ران ،من
حتجيم خياراته للمرحلة املقبلة.
وان�صب ��ت ال�ضغ ��وط الإيراني ��ة عل ��ى حزب
تق ��دم ،ب�شكل وا�ض ��ح ،بدء ًا م ��ن تبني قوى

�إياد ال�صالحي يكتب :ال�صحافة تنه�ض من م�سقط 5

الإط ��ار التن�سيقي ،ملف ال�شي ��خ الع�شائري
�سط ��ام �أب ��و ري�شة ،و�ص ��و ًال �إىل من ��ح �أمري
ع�شائ ��ر الدلي ��م املطل ��وب للق�ض ��اء العراقي،
علي حامت �سليمان ،ال�ضوء الأخ�ضر للعودة،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن التلوي ��ح املتك ��رر باملجموع ��ات
امل�سلح ��ة ،واال�سته ��داف بال�صواري ��خ ملنزل
احللبو�سي.
�أ ّم ��ا ال�شري ��ك ال ُك ��ردي “للتحال ��ف الثالثي”
احل ��زب الدميقراطي الكرد�ست ��اين ،فكان له
ن�صيب مغاير من ال�ضغوطات للحيلولة دون
ا�ستم ��راره بالتحال ��ف م ��ع ال�ص ��در ،بع�ضها
لطفية الدليمي تكتب:

بعد �إ�ضافة � 4آالف ميغا واط

الكهرباء تتعهد بتقديم �صيف جيد للعراقيين
 بغداد /المدى
�أكدت وزارة الكهرباء انهاء ا�ستعداداتها ال�ستقبال
ف�ص ��ل ال�صي ��ف الأ�سب ��وع املقب ��ل ،وحتدث ��ت ع ��ن
�إ�ضاف ��ة  4000ميغ ��ا واط جدي ��دة �إىل املنظوم ��ة،
منوه ��ة �إىل �أن خطته ��ا �شمل ��ت توف�ي�ر الطاقة �إىل
املناط ��ق الطرفية وغري النظامي ��ة (الع�شوائيات)،
وطالبت جمل�س النواب بالإ�سراع يف �إقرار قانون
الأم ��ن الغذائي من �أج ��ل ت�سديد م�ستحق ��ات الغاز
الإيراين.
وق ��ال املتح ��دث با�سم ال ��وزارة �أحم ��د مو�سى ،ان
«ا�ستع ��دادات كب�ي�رة تبذله ��ا ال ��وزارة للمو�س ��م
ال�صيفي ،وقد ظهر ذلك على �شكل �إجنازات حقيقية
وعلى الأر�ض» .و�أ�ضاف مو�سى ،ان «خط (بغداد-
حديث ��ة) دخل قبل يومني �إىل اخلدم ��ة ،ومن بعده
بيوم جاء الدور على خط (الرميلة -خور الزبري)،

وقريب� � ًا �سيدخ ��ل خط (اخل�ي�رات احليدرية) ومن
بعده خط (بعقوبة -جنوب دياىل)».
و�أ�ش ��ار� ،إىل «ع�ش ��رات اخلط ��وط الناقل ��ة الت ��ي
�ستدخ ��ل �إىل اخلدم ��ة تباع� � ًا ،وه ��ي خط ��وط
�سرتاتيجي ��ة كب�ي�رة ترب ��ط املحافظ ��ات وحتق ��ق
اال�ستق ��رار ومعاجل ��ة انخفا� ��ض ق ��وة التي ��ار
الكهربائي والتذبذب».
وب�ي�ن مو�سى� ،أن "اخلطط ت�ضمن ��ت اي�ض ًا �إ�ضافة
طاقات توليدية جديدة" ،مبين ًا �أن "حمطة امل�سيب
�أ�صبح ��ت جاه ��زة الي ��وم بالكام ��ل وكذل ��ك احلال
بالن�سب ��ة ملحطت ��ي القد� ��س والرميل ��ة واخل�ي�رات
واحليدرية والهارثة واملجيدية".
و�أو�ض ��ح ،ان "املوع ��د املفرت� ��ض لإجن ��از
اال�ستع ��دادات ه ��و يف يوم  15م ��ن ال�شهر احلايل
ب�إ�ضافة � 4آالف ميغا واط �إىل اخلدمة".
 التفا�صيل �ص3

كان ��ت قرارات من املحكم ��ة االحتادية ب�ش�أن
ع ��دم د�ستوري ��ة عق ��ود الطاق ��ة ،و”�أغلبي ��ة
الثلث�ي�ن” النتخ ��اب رئي� ��س للجمهوري ��ة،
و�صو ًال �إىل الق�صف الإيراين على �أربيل.
ويف ه ��ذا ال�سي ��اق ي ��رى املحل ��ل والباح ��ث
ال�سيا�سي كتاب امليزان� ،أن “الدور الإيراين
حا�ضر يف العراق من ��ذ العام � ،2003إال �أنه
ازداد خ�ل�ال الف�ت�رة الأخ�ي�رة ،حي ��ث جل�أت
طه ��ران �إىل ا�ستخ ��دام جمي ��ع �أوراقه ��ا يف
�سبيل تفكيك التحالف الثالثي”.
 التفا�صيل �ص2

ه��ل ال���ق���راءة مهنة؟ 7

بغــداد ت�ستعيد تراثها بلوحات جدارية
ل�شخ�صيات «م�ؤثرة»
 ترجمة :حامد احمد       
ت�شهد بغ ��داد حملة ال�ستعادة تاريخه ��ا وتراثها من خالل
�سل�سل ��ة م ��ن اللوحات التي ر�سم ��ت يف مناطق م�شهورة،
وحمل ��ت تلك اللوح ��ات �ص ��ور ًا ل�شخ�صيات ترك ��ت �آثارا
�إيجابية يف املجتمع العراقي.
وذك ��ر تقري ��ر ملوق ��ع (ذي نا�شن ��ال) االخب ��اري ،ترجمته
(امل ��دى)� ،أن «فنان�ي�ن عراقي�ي�ن قام ��وا بر�س ��م جداري ��ات
ل�شخ�صي ��ات عراقي ��ة بارزة وحتويل اعم ��ال فنية �شهرية
لرواد الفن العراقي الراحلني اىل جداريات �ضخمة».
وتاب ��ع التقرير� ،أن «هذه االعمال مت ر�سمها على واجهات
ابنية و�ساحات و�سط بغداد حتمل عبق الرتاث البغدادي
منها لوح ��ات تعود لفنان�ي�ن رواد �أمثال حاف ��ظ الدروبي

وج ��واد �سليم ،يف خطوة جدي ��دة لتجميل �ساحات بغداد
العامة».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «�س ��وق ال�صدرية ال�شعب ��ي و�سط بغداد،
يعت�ب�ر �أحد �أكرث املناطق �شهرة ببي ��ع اخل�ضار والفاكهة،
وله ��ذا مت اختي ��ار مدخل ه ��ذا ال�س ��وق لر�س ��م جداريتني
�ضخمتني».
ولف ��ت التقري ��ر� ،إىل �أن «اجلداريت�ي�ن غطت ��ا واجهت ��ي
بنايت�ي�ن عن ��د مدخ ��ل ال�س ��وق ه ��ي ن�سخة لعمل�ي�ن فنيني
يعك�سان تراث بغ ��داد متثل بائعي فاكهة الرقي للرا�سمني
ال�شهريين حافظ الدروبي الذي تويف عام  1991وجواد
�سليم الذي ادخل الفن احلديث للبالد يف اربعينيات القرن
املا�ضي بعد درا�سته يف �أوروبا ،وتويف عام .»1961
 التفا�صيل �ص2

ن�صحت المواطنين بالت�شخي�ص المبكر للفايرو�س

ال�����ص��ح��ة��� :ش��ف��اء ن�����ص��ف ال��م�����ص��اب��ي��ن ب��ال��ح��م��ى ال��ن��زف��ي��ة
 بغداد /المدى
�أف ��ادت وزارة ال�صح ��ة� ،أم� ��س ال�سب ��ت� ،أن
ن�صف امل�صابني باحلمى النزفية يف العراق
ق ��د متاثل ��وا لل�شف ��اء ،م�ش ��ددة عل ��ى �أهمي ��ة
الت�شخي� ��ص املبك ��ر للفايرو� ��س م ��ن �أج ��ل
معاجلته.
وقال املتح ��دث با�سم ال ��وزارة �سيف البدر،
�إن «فايرو� ��س احلم ��ى النزفية لي� ��س جديد ًا
عل ��ى الع ��راق ب ��ل ه ��و متوط ��ن يف املنطقة
ب�شكل عام وكثري من دول العامل».
و�أ�ضاف الب ��در� ،أن «�أول الإ�صابات باحلمى
النزفية �سجلت يف العراق خالل �سبعينيات
القرن املا�ضي� ،أي قبل خم�سني عام ًا».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «الع ��راق اعت ��اد �سنوي� � ًا

عل ��ى ت�سجي ��ل �إ�صاب ��ات فردية ومع ��دودة،
ويف ح ��االت ن ��ادرة ت� ��ؤدي �إىل م�ضاعف ��ات
والوفاة».
ونوه البدر� ،إىل �أن «احليوانات التي ت�صاب
يف البيئة العراقية ه ��ي املا�شية ب�شكل عام،
مثل الأغنام واالبقار واملاعز ،لكن يف بلدان
�أخ ��رى مث ��ل املوج ��ودة يف افريقي ��ا تك ��ون
الإ�صابات لدى حيوانات �أخرى».
و�أو�ض ��ح� ،أن «�أعرا�ض ه ��ذا الفايرو�س هي
حم ��ى و�آالم يف اجل�سم و�إعي ��اء و�آالالم يف
املع ��دة ،و�إذا م ��ا مت ت�شخ�صيه ��ا يف املرحلة
الأوىل تك ��ون احتمالية النج ��اة كبرية جد ًا
بعد تق ��دمي العالج الداعم ،م ��ع الت�أكيد على
�أن مناع ��ة االن�س ��ان تلع ��ب دور ًا مهم� � ًا يف
العالج اي�ض ًا».

وح ��ذر الب ��در ،م ��ن «و�ص ��ول املري� ��ض �إىل
حال ��ة الن ��زف حت ��ت اجلل ��د �أو م ��ن فتحات
يف اجل�س ��م؛ لأن اخلي ��ارات وقته ��ا �ستكون
حم ��دودة واحتمالي ��ة امل�ضاعف ��ات والوفاة
�أعلى».
ونفى ،وجود «ع�ل�اج �أو لقاح فعال ومبا�شر
للفايرو� ��س �س ��واء للحي ��وان �أو االن�س ��ان
امل�ص ��اب� ،أم ��ا انتقال ��ه فيك ��ون بالتما� ��س
املبا�ش ��ر �أم ��ا من خالل احلي ��وان امل�صاب �أو
ع ��ن احل�ش ��رة الناقل ��ة املعروف ��ة ب� �ـ (ح�شرة
القراد)».
و�أردف الب ��در� ،أن «االن�س ��ان امل�صاب ممكن
�أن ينقل العدوى �إىل �آخر ،من خالل التما�س
م ��ع الدماء �أو ال�سوائ ��ل �أو الأدوات القريبة
اال�ستخدام».

ون ��وه� ،إىل �أن «الع ��راق �سجل خ�ل�ال العام
احل ��ايل � 40إ�صابة م�ؤك ��دة باحلمى النزفية
موزع�ي�ن يف امل�ست�شفي ��ات كاف ��ة ويتلق ��ون
الرعاية الطبية املنا�سبة».
وم�ض ��ى الب ��در� ،إىل �أن «�أك�ث�ر م ��ن ن�ص ��ف
احلاالت الت ��ي �سجلت وه ��ي بنحو ع�شرين
حال ��ة متاثل ��ت �إىل ال�شف ��اء الت ��ام ،ولدين ��ا
ثمانية حاالت انتهت �إىل الوفاة».
وكانت ال�سلط ��ات الر�سمية ق ��د ا ّتخذت ،يف
وقت �سابق� ،سل�سلة من الإجراءات الوقائية
ملواجه ��ة املر� ��ض واحل� � ّد من انت�ش ��اره ،مبا
فيه ��ا منع عملي ��ات بيع املوا�ش ��ي ونقلها من
�سج ��ل فيه ��ا �إ�صاب ��ات،
املحافظ ��ات الت ��ي ُت ّ
وحظ ��ر الذب ��ح خ ��ارج املقا�ص ��ب الر�سمي ��ة
اخلا�ضعة ل�سلطة الأطباء البيطريني.
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�صور تفتح عيون المارة على تاريخ العراق

بغداد ت�ستعيد تراثها بلوحات جدارية ل�شخ�صيات م�ؤثرة في المجتمع
 ترجمة :حامد احمد
ت�ش ��هد بغداد حمل ��ة ال�س ��تعادة تاريخها
وتراثه ��ا من خالل �سل�س ��لة من اللوحات
الت ��ي ر�س ��مت ف ��ي مناط ��ق م�ش ��هورة،
وحمل ��ت تل ��ك اللوح ��ات �ص ��ور ًا
ل�شخ�ص ��يات ترك ��ت �آث ��ارا �إيجابي ��ة في
المجتمع العراقي.
وذك ��ر تقري ��ر لموق ��ع (ذي نا�ش ��نال)
االخب ��اري ،ترجمت ��ه (الم ��دى)� ،أن
"فنانين عراقيين قاموا بر�سم جداريات
ل�شخ�ص ��يات عراقي ��ة ب ��ارزة وتحوي ��ل
اعمال فنية �ش ��هيرة لرواد الفن العراقي
الراحلين الى جداريات �ضخمة".
وتاب ��ع التقري ��ر� ،أن "ه ��ذه االعم ��ال تم
ر�س ��مها على واجه ��ات ابنية و�س ��احات
و�س ��ط بغ ��داد تحم ��ل عب ��ق الت ��راث
البغ ��دادي منه ��ا لوح ��ات تع ��ود لفنانين
رواد �أمث ��ال حاف ��ظ الدروب ��ي وج ��واد
�س ��ليم ،ف ��ي خط ��وة جدي ��دة لتجمي ��ل
�ساحات بغداد العامة".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "�س ��وق ال�ص ��درية
ال�ش ��عبي و�س ��ط بغداد ،يعتبر �أحد �أكثر
المناطق �شهرة ببيع الخ�ضار والفاكهة،
وله ��ذا ت ��م اختي ��ار مدخ ��ل هذا ال�س ��وق
لر�سم جداريتين �ضخمتين".
ولف ��ت التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "الجداريتي ��ن
غطت ��ا واجهت ��ي بنايتي ��ن عن ��د مدخ ��ل
ال�س ��وق ه ��ي ن�س ��خة لعملي ��ن فنيي ��ن
يعك�س ��ان تراث بغداد تمثل بائعي فاكهة
الرق ��ي للرا�س ��مين ال�ش ��هيرين حاف ��ظ
الدروبي الذي توفي عام  1991وجواد
�سليم الذي ادخل الفن الحديث للبالد في
اربعينيات القرن الما�ض ��ي بعد درا�سته
في �أوروبا ،وتوفي عام ."1961
وبي ��ن� ،أن "�أمين بغ ��داد عالء معن الذي
�أطل ��ق منذ ت�س ��عة �أ�ش ��هر مب ��ادرة تزيين
�س ��احات و�ش ��وارع بغداد ب�أعم ��ال فنية

ثقافي ��ة ور�س ��ومات ،ق ��ال� :إذا �أردن ��ا ان
نرج ��ع الحياة م ��ن جديد لبغ ��داد فعلينا
ان ُنحي ��ي فيها مناطقها التراثية القديمة
وعندما يتم تحقيق ذلك �س ��تعود الثقافة
من جديد للمدينة".
وتح ��دث التقرير ،عن "�إطالق م�ش ��روع
نه�ض ��ة بغداد لإع ��ادة بناء الثق ��ة ما بين
الدولة والعامة وذلك من خالل ا�ستعادة
تاريخ البالد التراثي التي تعك�س ��ها هذه

الجداريات".
و�أفاد معن ،ب�أن "هذه الجداريات بمثابة
تقدير وتثمين ل�شخ�ص ��يات بارزة تركت
ب�صمتها في المجتمع العراقي واعادتها
من جديد ليطلع عليها المجتمع والعامة،
فهي تج�سد �صورا ل�شخ�صيات لها �شهرة
عل ��ى الم�س ��توى المحل ��ي والعالم ��ي"،
ور�أى �أن "الف ��ن والثقاف ��ة وحدهم ��ا من
يقدر على �إعادة الحياة لبغداد".

مراقبون� :إهمال البادية ال�سورية يت�سبب
با�ستمرار العوا�صف الترابية
يقول مراقبون للأنواء الجوية� ،إن العوا�صف
الترابية التي تجتاح البالد �سببها �إهمال
مناطق البادية ال�سورية بالتزامن مع
العمليات الع�سكرية ،نافين افتعالها ،وتحدثوا
عن �صور نقلتها الأقمار ال�صناعية تظهر
تجمع العوا�صف واجتياحها للعراق تحت
ت�أثير الرياح ،داعين �إلى حلول م�ؤقتة تتمثل
ب�إن�شاء غطاء �أخ�ضر في المناطق ال�شمالية
وال�شمالية الغربية للتقليل من �أ�ضرار
الموجات الترابية.
وق ��ال مدير اع�ل�ام هيئة الأن ��واء الجوي ��ة عامر الجاب ��ري� ،إن
"توقع ��ات ق�س ��م التنب�ؤ الجوي كانت ت�ش ��ير �إلى �أن ح�ص ��ول
منخف�ضات جويّة منذ بداية ال�شهر الحالي ت�ؤثر في البالد".
وتابع الجابري� ،أن "المنخف�ض ��ات ق ��د بد�أت فعلي ًا ،وكان هناك
منخف� ��ض ق ��ادم من �ش ��مال افريقي ��ا (ال�ص ��حراء الكب ��رى) قبل
�أيام ،و�أدى �إلى حاالت ت�ص ��اعد الغبار بكثاف ��ة وانعدام الر�ؤية
وت�سجيل العديد من حاالت االختناق".
و�أو�ضح� ،أن "التوقعات تفيد با�ستمرار االمتدادات الجوية وقد
تعر�ض ��نا خالل ال�ساعات الما�ض ��ية �إلى مرتفع جوي من البحر
المتو�س ��ط ،وهو �أقل �ضراوة من �سابقه ،كونه �أقل ت�صاعد ًا في
الغبار" .ولفت الجابري� ،إلى �أن "رياح هذا المنخف�ض �ش ��مالية
غربي ��ة معتدلة ال�س ��رعة ،و�س ��وف ي�س ��تمر ت�أثيره حت ��ى اليوم
االحد ويقت�صر ت�أثيره على المنطقتين الو�سطى والجنوبية".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "المنطق ��ة ال�ش ��مالية م ��ن المتوقع �أنه ��ا تت�أثر
بت�س ��اقط االمط ��ار م ��ن الخفيفة �إلى المتو�س ��طة مع عوا�ص ��ف
رعدية وت�ستمر اليوم االحد".
وبي ��ن الجاب ��ري� ،أن "االختالف في حالة الطق� ��س بين مناطق
الع ��راق يعتمد عل ��ى المنظومات ال�ض ��غطية الجوي ��ة ،فطبيعة
المنطقة ال�ش ��مالية تختلف عن الجنوب ،وكذلك الحال بالن�سبة
لكثافة ت�ساقط االمطار".

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

 خا�ص /المدى

وتح ��دث ،عن "منا�ش ��دات م�س ��تمرة �إل ��ى الجه ��ات المعنية منذ
�س ��نوات� ،س ��واء ف ��ي الأمان ��ة العام ��ة لمجل� ��س ال ��وزراء التي
لديه ��ا خلية �أزمة ،وكذلك �إل ��ى وزارات البيئة والموارد المائية
والزراعة لمعالجة ت�أثيرات التغير المناخي".
و�أورد الجاب ��ري� ،أن "ه ��ذا المو�ض ��وع ل ��م يع ��د يقت�ص ��ر عل ��ى
الع ��راق ،بل �أخذ طابع ًا عالمي ًا ،وكل الدول ت�س ��عى �إلى معالجة
التغير المناخي وت�أثيرات الت�صحر".
ويج ��د� ،أن "الم�ش ��كلة الأول ��ى الت ��ي تعان ��ي منه ��ا ال ��وزارات
المعني ��ة هي قلة الموارد المالية ،فعملية الت�ش ��جير تحتاج �إلى
تخ�صي�صات كبيرة".
وم�ض ��ى الجاب ��ري� ،إلى �أن "معالج ��ة الغط ��اء النباتي يفتر�ض
و�ض ��ع خط ��ة ولدين ��ا خي ��ارات ع ��دة م ��ن بينه ��ا �أن تتحمل كل
محافظة م�س�ؤولية حزامها الأخ�ضر".
من جانبه ،ذكر المتنبئ الجوي �ص ��ادق عطية� ،أن "العوا�ص ��ف
الترابية كانت �ش ��ديدة الت�أثير خالل الأيام الما�ضية ،فقد منعت
الر�ؤية �إلى �أقل من  1كيلو متر بكثير".
وتابع عطية� ،أن "هذه العوا�ص ��ف لي�س ��ت جديدة على العراق،
كون المنطقة الغربية تعتبر �ص ��حراوية ،لكن المو�س ��م الحالي
�ش ��هد ح�ص ��ول �ش ��حة ف ��ي هط ��ول االمط ��ار ،وبالتال ��ي زادت
الم�ساحات ال�صحراوية".
ً
ولفت� ،إل ��ى �أن "العراق يت�أثر كثيرا بالرياح ال�ش ��مالية الغربية
التي تمر على البادية ال�س ��ورية التي تعاني من ت�ص ��حر �شديد؛
ب�سبب الإهمال والعمليات الع�سكرية".
و�أو�ض ��ح عطية� ،أن "المناطق الو�س ��طى والغربي ��ة من العراق
�أ�صبحت تحت مرمى الرياح القادمة من �سوريا".
ونفى� ،أن "تكون هذه العوا�ص ��ف مفتعلة و�سببها وا�ضح ،وقد
الحظن ��ا من خ�ل�ال الأقمار ال�ص ��ناعية كي ��ف كانت العوا�ص ��ف
الترابية تتجمع في مناطق �شرقي �سوريا وتتجه مع هبوب لأي
�سرعة رياح قد ت�صل لما بين � 10إلى  15عقدة باتجاه العراق".
ور�أى عطي ��ة� ،أن "الح ��ل ال يك ��ون محلي� � ًا فح�س ��ب ،ك ��ون هذه
العوا�ص ��ف عابرة للحدود وبالتالي ينبغي �أن ت�أتي المعالجات
ذات طابع دولي".
وانته ��ى عطي ��ة� ،إل ��ى �أن "الع ��راق علي ��ه تخفي ��ف ح ��دة ه ��ذه
العوا�صف الترابية ولي�س انهائها ب�شكل كامل ،من خالل ان�شاء
احزمة خ�ض ��راء حول بغداد م ��ن الجهتين الغربية وال�ش ��مالية
الغربية في الوقت الحالي".
وي�ش ��هد العراق موجات من العوا�صف الترابية غير الم�سبوقة
متوقع �أن ت�س ��تمر خالل ال�ص ��يف الحالي ،نجم عنها العديد من
حاالت االختناق انتهى البع�ض منها �إلى الوفاة.
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عن موقع ذي نا�شنال االخباري

�صواريخ ور�سائل نار ..ف�شل �إيراني بتفكيك
تحالف �إنقاذ الوطن

دعوات لإن�شاء حزام جزئي يقلل الأ�ضرار على بغداد

 بغداد /المدى

و�أكد مع ��ن� ،أن "النا�س متلهفين للتغيير
و�إعادة البناء وعندما نعمل في م�شاريع
ق�صيرة الأجل مثل حملة الجداريات فان
النا� ��س ب�إمكانه ��ا م�ش ��اهدة التغيير على
نحو مبا�شر".
ولفت التقرير� ،إلى �أن "وجدان المجيد،
ر�س ��امة عراقي ��ة ومحا�ض ��رة ف ��ي كلي ��ة
الفن ��ون الجميل ��ة في بغداد متخ�ص�ص ��ة
ف ��ي الر�س ��م بالأل ��وان المائي ��ة ،ق ��ررت

من �أعمال اللوحات اجلدارية و�سط بغداد
التكفل به ��ذه المهمة بر�س ��م الجداريات
لجل ��ب الأل ��وان والبهج ��ة ل�ش ��وارع
و�س ��احات بغداد العام ��ة ،وتقول ان كل
جدارية ت�ستغرق منها �أربعة �أيام عمل".
وذكرت عبد المجيد� ،أن "ثمانية �أيام هو
رقم قيا�سي لالنتهاء من ر�سم جداريتين
�ض ��خمتين تبل ��غ م�س ��احتهما  11مت ��ر ًا
ف ��ي � 8أمت ��ار ،وان الواجه ��ة الجداري ��ة
المخ�ص�ص ��ة للوح ��ة الفن ��ان الراح ��ل

الدروب ��ي كان ��ت تتخللها �ش ��بابيك وهذا
ما زاد من �ص ��عوبة تنفيذ العمل ولكنني
ا�س ��تطعت اكم ��ال الر�س ��م عل ��ى �أح�س ��ن
وجه".
وبي ��ن التقري ��ر� ،أن "الر�س ��امة المجي ��د
وهي �أم لثالثة �أوالد ،اعتادت ان تعر�ض
مجموع ��ة لوحاته ��ا الفني ��ة م ��ن الألوان
المائية في قاعات عر�ض ر�س ��مية ،ولكن
لي�س في �شوارع بغداد".
وتق ��ول عب ��د المجي ��د" ،اري ��د ان اجلب
البهج ��ة ل�ش ��وارع و�س ��احات بغ ��داد من
خ�ل�ال ه ��ذه الجداري ��ات ،عندم ��ا تكون
الر�س ��ومات موجودة فقط في المتاحف
ويقت�ص ��ر عر�ض ��ها ف ��ي القاع ��ات الفنية
فقط فعنده ��ا ال يت�س ��نى للعامة االطالع
عليها ومعرفتها ،ولكن االن ف�إنها متاحة
للجميع ان يمتعوا نظرهم بها".
وينق ��ل التقري ��ر عن ط�ل�اب وزمالء عبد
المجيد ،الق ��ول �إن "ان هذه الجداريات
�ستفتح عيون العامة على تاريخ العراق
وتراث ��ه الذي ت ��م ن�س ��يانه ،و�ست�س ��اعد
النا� ��س للتع ��رف �أكث ��ر على �شخ�ص ��يات
ثقافية مهمة بارزة".
وتاب ��ع� ،أن "الر�س ��امة وج ��دان المجي ��د
تمكن ��ت لح ��د االن م ��ن اكم ��ال ر�س ��م 16
جدارية ف ��ي مناطق مختلفة م ��ن بغداد،
وهي حاليا ف ��ي منت�ص ��ف مرحلة اكمال
جدارية تج�سد الفنان وال�شاعر العراقي
مظفر النواب ال ��ذي يعتبر من المقربين
�أي�ضا للدروبي وجواد �سليم".
و�أفادت عبد المجيد ،ب�أن "الكل �سيعرف
من ه ��و يكون حاف ��ظ الدروب ��ي وجواد
�س ��ليم حت ��ى بائع ��ي فاكهة الرق ��ي ،كنت
اتلق ��ى ا�ستف�س ��ارات كثي ��ر م ��ن نا� ��س
م�س ��تطرقين في ال�ش ��ارع عن ال�شخ�صية
والم ��ادة الت ��ي �أق ��وم بر�س ��مها ف ��ي
الجدارية".
وتحدث ��ت عبد المجيد ،ح�س ��ب التقرير،

عن ا�س ��تقطاب الكثير من اهتمام النا�س
بينم ��ا كان ��ت تنف ��ذ ر�س ��م �شخ�ص ��يات
لوحاته ��ا الجدارية الت ��ي تعك�س حقيقة
ق ��درة المر�أة على تنفيذ مثل هكذا اعمال
على جدران بناية او �ساحة عامة.
وتوا�صل عبد المجيد" ،كنت مقبولة من
قب ��ل المجتم ��ع وكنت اتمت ��ع بحرية في
اكمال اعمالي بدون �أي تدخل او احراج
او �أي تعليق".
و�أو�ض ��ح التقري ��ر� ،أن "الر�س ��امة عب ��د
المجيد ت�ش ��عر وك�أنها جزء من العا�صمة
وتغيي ��ر نظرة الكثير م ��ن النا�س ،بينما
تقف اعمالها الجدارية �شاخ�صة مرتفعة
في اغلب �شوارع بغداد المركزية".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "جداري ��ة لوح ��ة
الدروب ��ي عن ��د مدخل �س ��وق ال�ص ��درية
تظه ��ر رج�ل�ان يجل�س ��ان عل ��ى الأر� ��ض
وهما يبيعان الفاكهة في م�شهد نموذجي
لأ�س ��واق بغ ��داد التراثي ��ة الت ��ي تعك�س
هوية البلد".
ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "جداري ��ة لوح ��ة الفنان
ج ��واد �س ��ليم تظه ��ر خاللها ام ��ر�أة ترفع
يديها للأعلى وتحمل فيهما قطعة هاللية
ال�شكل تمثل فاكهة ال ّرقي".
و�ش ��دد التقري ��ر ،عل ��ى �أن "كال الفنانين
ا�س ��تخدما م ��ادة ي�ش ��اهدها النا� ��س
كثي ��را عن ��د التجول ف ��ي �أ�س ��واق بغداد
ومحالتها".
وم�ض ��ى التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "جداري ��ات
�أخرى ر�س ��متها المجيد ج�س ��دت �ص ��ور
�شخ�ص ��يات عراقي ��ة ب ��ارزة مث ��ل عال ��م
االجتم ��اع ،علي ال ��وردي ،والمهند�س ��ة
المعماري ��ة زه ��ا حديد وال�ش ��اعر محمد
مه ��دي الجواه ��ري والر�س ��ام والنحات
العراق ��ي جواد �س ��ليم ،وكذل ��ك جدارية
لعال ��م االجتم ��اع والباحث االقت�ص ��ادي
وال�سيا�سي الألماني ماك�س فيبر".

يب ��دو �أن �إي ��ران �أدرك ��ت �أخي ��ر ًا �صعوب ��ة
"تفكي ��ك" تحال ��ف �إنق ��اذ الوط ��ن ،بع ��د
�سل�سل ��ة �ضغوط ��ات مار�سته ��ا عل ��ى �أطرافه
ك ًال عل ��ى ح ��دة ،مار�س ��ت خالله ��ا مختل ��ف
�أدواته ��ا المحلية ،ب ��دء ًا بتحريك ملف عودة
ال�شخ�صيات المتهمة بالإرهاب ،و�صو ًال �إلى
الهجوم على �أربيل.
وي�ض� � ُّم "التحال ��ف الثالث ��ي" ك ًال م ��ن التيار
ال�ص ��دري بزعامة مقتدى ال�ص ��در ،وتحالف
"ال�سيادة" ،بزعامة خمي�س الخنجر ورئي�س
البرلم ��ان محم ��د الحلبو�س ��ي ،والح ��زب
الديمقراط ��ي الكرد�س ��تاني بزعامة م�س ��عود
البارزاني.
ويثير هذا التحالف ،وتوجهه نحو ت�ش ��كيل
حكوم ��ة "الأغلبي ��ة الوطني ��ة" ،مخ ��اوف
القوى المن�ض ��وية في "الإطار التن�س ��يقي"،
ال ��ذي يجمع الكت ��ل المقربة م ��ن طهران ،من
تحجيم خياراته للمرحلة المقبلة .وان�صبت
ال�ض ��غوط الإيراني ��ة عل ��ى ح ��زب تق ��دم،
ب�ش ��كل وا�ض ��ح ،بدء ًا من تبني ق ��وى الإطار
التن�س ��يقي ،ملف ال�ش ��يخ الع�ش ��ائري �سطام
�أبو ري�ش ��ة ،و�ص ��و ًال �إل ��ى منح �أمير ع�ش ��ائر
الدلي ��م المطل ��وب للق�ض ��اء العراق ��ي ،عل ��ي
حات ��م �س ��ليمان ،ال�ض ��وء الأخ�ض ��ر للعودة،
ف�ض�ل ً�ا عن التلوي ��ح المتك ��رر بالمجموعات
الم�سلحة ،واال�س ��تهداف بال�صواريخ لمنزل
الحلبو�سي.
�أ ّم ��ا ال�ش ��ريك ال ُك ��ردي "للتحال ��ف الثالثي"
الح ��زب الديمقراطي الكرد�س ��تاني ،فكان له
ن�صيب مغاير من ال�ضغوطات للحيلولة دون
ا�س ��تمراره بالتحال ��ف مع ال�ص ��در ،بع�ض ��ها
كانت قرارات من المحكمة االتحادية ب�ش� ��أن
ع ��دم د�س ��تورية عق ��ود الطاق ��ة ،و"�أغلبي ��ة
الثلثي ��ن" النتخ ��اب رئي� ��س للجمهوري ��ة،
و�صو ًال �إلى الق�صف الإيراني على �أربيل.
وف ��ي هذا ال�س ��ياق ي ��رى المحل ��ل والباحث
ال�سيا�س ��ي كت ��اب المي ��زان� ،أن "ال ��دور
الإيران ��ي حا�ض ��ر ف ��ي الع ��راق من ��ذ الع ��ام
� ،2003إال �أن ��ه ازداد خ�ل�ال الفترة الأخيرة،

رئي�س التحرير التنفيذي
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حي ��ث لج�أت طه ��ران �إل ��ى ا�س ��تخدام جميع
�أوراقها في �سبيل تفكيك التحالف الثالثي".
و�أ�ضاف الميزان في ت�صريح لـ (المدى)� ،أن
"ال�ضغوط تمثلت بتحريك الإطار التن�سيقي
لورق ��ة (الثل ��ث المعطل) لتعطيل الجل�س ��ات
النيابي ��ة ،ومحاول ��ة بع� ��ض ال�شخ�ص ��يات
ال�سيا�س ��ية الموالي ��ة لإي ��ران ا�س ��تخدام
�أ�س ��لوب التهدي ��د ال ��ذي مار�س ��ته بع� ��ض
الف�ص ��ائل الوالئية على النواب الم�س ��تقلين
الذي ��ن عقدوا �ش ��به اتفاقيات غي ��ر معلنة مع
التحالف الثالثي".
وتابع" ،كذلك الر�س ��ائل الت ��ي كانت تحملها
ال�ص ��واريخ عل ��ى �أربي ��ل الت ��ي ه ��ي ج ��زء
م ��ن التحال ��ف الثالث ��ي ،فه ��ذه كان ��ت ورقة
ت�س ��تخدمها �إيران ب�أدوات عراقية في �سبيل
تفكيك التحالف" .وتدرك القيادة الكردية في
�أربيل ،تلك ال�ض ��غوط ،والم�آرب من ورائها،
حي ��ث �أكد رئي� ��س حكوم ��ة �إقليم كرد�س ��تان
م�س ��رور بارزاني ،في ت�ص ��ريح �س ��ابق� ،أن
الق�صف ال�ص ��اروخي الذي �شنته �إيران على
اربيل "�ض ��غط تمار�س ��ه طه ��ران" لتقوي�ض
م�س ��اعي التحال ��ف الثالث ��ي ف ��ي ت�ش ��كيل
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حتالف انقاذ وطن ي�ؤكد مت�سكه مب�شروع االغلبية
الحكومة العراقية الجدي ��دة .من جهته ،قال ت�شكيل الحكومة".
ع�ض ��و الح ��زب الديمقراط ��ي الكرد�س ��تاني وكان ال�ص ��در ،ق ��د دع ��ا ي ��وم الأربع ��اء،
ع�ص ��مت رجب ،في حديث ل� �ـ (المدى)" ،بعد الم�س ��تقلين ف ��ي مجل� ��س النواب �إل ��ى تبني
ع ��ام � 2003أكث ��ر ال ��دول الإقليمي ��ة تدخلت ت�ش ��كيل الحكومة المقبلة بدعم من التحالف
ف ��ي �ش� ��ؤون الع ��راق كتركيا و�إي ��ران وحتى الثالثي في مدة �أق�صاها  15يوم ًا.
دول خليجية ،وبرز التدخل الإيراني ب�شكل كم ��ا ط ��رح الإط ��ار التن�س ��يقي ه ��و الآخ ��ر،
وا�ض ��ح خ�ل�ال ال ��دورة الحالي ��ة للبرلم ��ان ،مب ��ادرة �سيا�س ��ية للخ ��روج م ��ن الأزم ��ة
بدلي ��ل وج ��ود كت ��ل ال ت�ش ��ارك في تن�ص ��يب ال�سيا�سية الحالية وفك االن�سداد.
رئا�س ��ة الجمهورية �أو ت�ش ��كيل الحكومة من ويرب ��ط مراقب ��ون ،تعيي ��ن �إي ��ران �س ��فيرا
طرف الإطار التن�سيقي".
جديدا لها في بغداد ،خل ًفا لل�س ��فير الإيراني
و�أ�ض ��اف رج ��ب� ،أن "ال�ض ��غط الإيران ��ي ال�سابق �إيراج م�سجدي الذي ف�شل في �ضبط
�أ�ص ��بح وا�ضح ًا على الكتل ال�سنية وال ُكردية �إيق ��اع الحالة العراقية في م�س ��ار بدء جولة
وخا�ص ��ة ف ��ي اختي ��ار رئا�س ��ة الجمهورية ،جدي ��دة من ال�ض ��غوط عل ��ى تحال ��ف "�إنقاذ
وق ��رار المحكم ��ة االتحادية ب�إيقاف مر�ش ��ح الوط ��ن" خ�صو�ص ��ا �أن ال�س ��فير الجديد كان
رئا�س ��ة الجمهورية هو�ش ��يار زيباري ،الذي م ��ن �أكث ��ر ال�شخ�ص ��يات الإيراني ��ة معرف ��ة
كان قرار ًا �سيا�س ��ي ًا �ض ��د الكتل ال ُكرد�ستانية بالو�ضع الداخلي ،ودهاليز ال�سيا�سية.
ولي�س على مر�شح الديمقراطي الكرد�ستاني و�إذا كان ��ت مهلة ال�ص ��در ،قد انته ��ت وبد�أت
فقط ،لعرقلة ت�شكيل الحكومة".
مرحل ��ة جديدة م ��ن الحراك ال�سيا�س ��ي ،ف�إن
ولفت رجب� ،إلى وج ��ود "محاوالت لتقارب التوقع ��ات ت�ش ��ير �إل ��ى مزي ��د من ال�ض ��غوط
وجه ��ات النظر بي ��ن جميع الكتل ،وخا�ص ��ة الإيرانية ،التي يمكن �أن ُت�س ��لط على تحالف
بع ��د دع ��وة زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقتدى "�إنقاذ الوطن" وا�ستغالل �أية فر�صة مواتية
ال�ص ��در للن ��واب الم�س ��تقلين للم�ش ��اركة في لتفكيكه.
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"التن�سيقي" يغري الفئة المحايدة بمن�صب رفيع لكن ب�شرطين!

الم�ستقلون قد يح�صلون على جميع "وزارات ال�صدر"
مقابل احتفاظ الأخير بحقه في ت�سمية رئي�س الحكومة
 بغداد /تميم الح�سن
بداي ��ة مت�شائم ��ة حلكوم ��ة ق ��د يقوده ��ا
م�ستقلون ،بعد حم ��اوالت يف توقيت مقارب
م ��ن الإط ��ار التن�سيق ��ي والتي ��ار ال�ص ��دري
ا�ستمال ��ة تلك الفئ ��ة التي الت ��زال يف املنطقة
الرمادية من االزمة ال�سيا�سية.
وام ��ام امل�ستقل�ي�ن مهل ��ة ا�سبوع�ي�ن لت�شكي ��ل
"كتلة موحدة" متهيدا للدخول اىل احلكومة
املقبلة ،حيث يتوزع اغلب امل�ستقلني داخل 4
تيارات �سيا�سية وحتالف.
ومت الت�شكي ��ك فيمن تبقى من امل�ستقلني ،وهم
من مك ��ون واحد ،ب�سبب انتماءات غري معلنة
اىل جهات �سيا�سية.
وحت ��ى االن ال يع ��رف بالتحدي ��د فيم ��ا ل ��و
�سي�سم ��ح للم�ستقل�ي�ن برئا�س ��ة احلكوم ��ة او
امل�شاركة بعدة وزارات فقط.
وكان مقتدى ال�صدر ،زعي ��م التيار ال�صدري،
ق ��د ا�ستب ��ق نهاية مهل ��ة الـ" 40يوم� � ًا" ليدعو
امل�ستقل�ي�ن اىل ت�شكي ��ل حكوم ��ة م�ستقلة بعد
االلتحاق بالتحالف الثالثي (انقاذ وطن).
ويب ��دو ان "ال�ص ��در" تعج ��ل يف دعوت ��ه
للم�ستقل�ي�ن قب ��ل انته ��اء املهل ��ة ال�سابق ��ة،
ب�سب ��ب دعوة م�شابهة لنف� ��س الفئة من الإطار
التن�سيقي.
ويظهر من "دعوة ال�صدر" االخرية انها كانت
معدة قب ��ل ذلك الوق ��ت ،حيث ظه ��رت �صورة
تغريدة زعي ��م التيار انها كتبت يف تاريخ 27
م ��ن �شهر رم�ض ��ان ،ما يعني قب ��ل  4ايام على
ن�شرها.
وبح�س ��ب م ��ا يت ��م تداول ��ه يف االو�س ��اط
ال�سيا�سي ��ة ان زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري" :ق ��د
يتنازل عن ح�صته من الوزارات يف احلكومة
وه ��ي  12وزارة اىل امل�ستقل�ي�ن مقاب ��ل
االن�ضمام اىل التحالف".
وبح�س ��ب التقدي ��رات ،ان احلكوم ��ة املقبل ��ة
�ستك ��ون م ��ن  22او  23وزارة 12 ،منه ��ا اىل
القوى ال�شيعية.
ووف ��ق ذلك �سوف يحتفظ "ال�صدر" بحقه يف
تر�شي ��ح اب ��ن عمه و�سف�ي�ر الع ��راق يف لندن،
جعف ��ر ال�صدر ،والذي كان قد ر�شحه يف وقت
�سابق.
واك ��د ال�ص ��در يف تغريدت ��ه االخ�ي�رة الت ��ي
ن�ش ��رت يف  4اي ��ار املا�ض ��ي ،ان ��ه "ل ��ن تكون
للتي ��ار ال�ص ��دري م�شارك ��ة يف وزرائه ��ا" يف
ا�ش ��ارة اىل حكوم ��ة �سي�شكله ��ا امل�ستقل ��ون،
فيما ا�ش ��ار اىل انه �سيق ��دم تفا�صيل �أكرث عن
احلكومة يف وقت الحق.
ومن ��ح زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري امل�ستقل�ي�ن
" 15يوم� � ًا" لت�شكي ��ل تكت ��ل موحد ،تب ��د�أ من
ي ��وم �أم� ��س ال�سبت ،حي ��ث نهاية مهل ��ة الـ 40
يوم� � ًا ال�سابق ��ة التي كان قد منحه ��ا لـ "الإطار
التن�سيقي".

االطار التن�سيقي يوا�صل البحث عن تواجد في الحكومة المقبلة
وحدد ال�صدر يف التغري ��دة ثالثة �أطراف يف
امل�شه ��د ال�سيا�سي ،وه ��م :او ًال :حتالف انقاذ
وطن ،وو�صفهم بـ "التحالف الوطني االكرب"
و"راع ��ي االغلبي ��ة" ،لكن ��ه ا�ش ��ار اىل ان هذا
التحال ��ف "وب�سب ��ب ق ��رار الق�ض ��اء العراقي
بتفعي ��ل الثلث املعطل ت�أخ ��ر بت�شكيل حكومة
االغلبية".
والثاين ه ��و الإطار التن�سيق ��ي ،الذي و�صفه
بان ��ه "الداعي حلكوم ��ة التواف ��ق" ،وا�ضاف
ان ��ه" :وق ��د �أعطين ��اه مهل ��ة االربع�ي�ن يوم ًا،
وف�شل بت�شكيل احلكومة التوافقية".
والط ��رف الثال ��ث" :االف ��راد امل�ستقل ��ون
يف الربمل ��ان" ،والذي ��ن دعاه ��م اىل تكوي ��ن:
"ت�شكي ��ل م�ستق ��ل ال يقل ع ��ن االربعني فردا
منه ��م بعي ��د ًا عن الإط ��ار التن�سيق ��ي جمموعا
الذي �أخذ فر�صته".
وطال ��ب زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري "امل�ستقل�ي�ن
االلتح ��اق بالتحالف االك�ب�ر لي�شكلوا حكومة
م�ستقلة �سنبلغهم ببع�ض تفا�صيلها الحقا".
وا�ضاف ال�صدر" :و�سي�صوت التحالف االكرب
عل ��ى حكومتهم ،مب ��ا فيه ��م الكتل ��ة ال�صدرية
وبالتوافق مع �سنة واكراد التحالف."...
كما ك ��رر زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري دعوته اىل
"من نح�سن الظن بهم" من الإطار التن�سيقي
لالن�ضمام اىل التحالف الثالثي.
وه ��ذه امل ��رة الثاني ��ة ال ��ذي يدعو فيه ��ا زعيم
التي ��ار ،امل�ستقل�ي�ن لاللتحاق بتحال ��ف "انقاذ

وط ��ن" ،حي ��ث كان ق ��د ع ��ول عل ��ى تواجدهم
لتمري ��ر مر�ش ��ح رئي� ��س اجلمهوري ��ة ال�شه ��ر
املا�ضي ،ومل يتحقق.
لك ��ن على م�ست ��وى "الإط ��ار التن�سيقي" هذه
امل ��رة االوىل للتكت ��ل ال�شيعي الت ��ي "يغازل"
فيها امل�ستقل�ي�ن ،حيث قدم عر�ض� � ًا مغري ًا بان
يق ��ود امل�ستقلون احلكوم ��ة ،لكن و�ضعهم بني
حمددين اثنني.
مب ��ادرة "التن�سيق ��ي" الت ��ي �أطلق ��ت قبل يوم
واحد من "تغري ��دة ال�صدر" ،قالت انها تتقدم
مبق�ت�رح اىل النواب امل�ستقلني ب ��ان "يقدموا
مر�شح ًا" لرئا�سة احلكومة.
لك ��ن "التن�سيق ��ي" �أك ��د قبل ذل ��ك يف املبادرة
الت ��ي �ضمت  18نقطة ،انه يجب احلفاظ على
"حق املكون االكرب جمتمعيا" ،يف ا�شارة اىل
ال�شيعة ،قبل االتفاق على مر�شح الرئا�سة.
ث ��م ع ��ادت يف النقطة الت ��ي تل ��ت الدعوة اىل
امل�ستقلني ،لتقول "يتم من خالل هذه املبادرة
ح�س ��م مو�ضوع الرئا�س ��ات الثالث عرب تفاهم
�أبن ��اء كل مكون فيم ��ا بينهم" ،م ��ا يعني بقاء
من�ص ��ب رئي� ��س احلكوم ��ة �ضم ��ن املك ��ون
ال�شيعي ح�صرا.
وتوجه دعوتي "ال�صدريني والإطار" حتديد ًا
اىل امل�ستقل�ي�ن م ��ن ال�شيعة ،حي ��ث ان�ضم 10
م�ستقل�ي�ن م ��ن "ال�سُ ن ��ة" يف وق ��ت مبك ��ر اىل
حتالفي "تقدم" و"ع ��زم" قبل ان يندجما بعد
ذلك داخل "حتالف ال�سيادة".

محطات مهمة تدخل �إلى الخدمة لزيادة �ساعات التجهيز

الكهرباء تنهي ا�ستعدادات ف�صل
ال�صيف ب�إ�ضافة � 4آالف ميغاواط
 بغداد /المدى
�أك ��دت وزارة الكهرب ��اء انه ��اء ا�ستعداداته ��ا
ال�ستقب ��ال ف�ص ��ل ال�صي ��ف الأ�سب ��وع املقب ��ل،
وحتدث ��ت عن �إ�ضافة  4000ميغ ��ا واط جديدة
�إىل املنظوم ��ة ،منوه ��ة �إىل �أن خطته ��ا �شمل ��ت
توف�ي�ر الطاق ��ة �إىل املناط ��ق الطرفي ��ة وغ�ي�ر
النظامي ��ة (الع�شوائي ��ات) ،وطالب ��ت جمل� ��س
الن ��واب بالإ�س ��راع يف �إق ��رار قان ��ون الأم ��ن
الغذائ ��ي م ��ن �أج ��ل ت�سدي ��د م�ستحق ��ات الغ ��از
الإيراين.
وقال املتحدث با�سم ال ��وزارة �أحمد مو�سى ،ان
"ا�ستع ��دادات كب�ي�رة تبذلها ال ��وزارة للمو�سم
ال�صيف ��ي ،وق ��د ظهر ذل ��ك على �ش ��كل �إجنازات
حقيقية وعلى الأر�ض".
و�أ�ض ��اف مو�س ��ى ،ان "خ ��ط (بغ ��داد -حديثة)
دخ ��ل قبل يومني �إىل اخلدم ��ة ،ومن بعده بيوم
جاء ال ��دور على خط (الرميل ��ة -خور الزبري)،
وقريب ًا �سيدخل خط (اخلريات احليدرية) ومن
بعده خط (بعقوبة -جنوب دياىل)".
و�أ�ش ��ار� ،إىل "ع�ش ��رات اخلط ��وط الناقلة التي
�ستدخ ��ل �إىل اخلدم ��ة تباع� � ًا ،وه ��ي خط ��وط
�سرتاتيجي ��ة كب�ي�رة تربط املحافظ ��ات وحتقق
اال�ستق ��رار ومعاجل ��ة انخفا� ��ض ق ��وة التي ��ار
الكهربائي والتذبذب".
وب�ي�ن مو�س ��ى� ،أن "اخلط ��ط ت�ضمن ��ت اي�ض� � ًا
�إ�ضاف ��ة طاق ��ات توليدي ��ة جدي ��دة" ،مبين� � ًا �أن
"حمطة امل�سيب �أ�صبحت جاهزة اليوم بالكامل
وكذلك احلال بالن�سبة ملحطتي القد�س والرميلة
واخلريات واحليدرية والهارثة واملجيدية".
و�أو�ض ��ح ،ان "املوع ��د املفرت� ��ض لإجن ��از
اال�ستعدادات هو يف يوم  15من ال�شهر احلايل
ب�إ�ضافة � 4آالف ميغا واط �إىل اخلدمة".
و�ش ��دد مو�س ��ى ،على �أن "اخلط ��وط الناقلة من
�ش�أنه ��ا �أن ت�ص ��رف االحمال� ،إ�ضاف ��ة �إىل جهود

كب�ي�رة يف ت�أهي ��ل قط ��اع التوزي ��ع وال�شبك ��ة
الكهربائي ��ة مب ��ا يتنا�س ��ب م ��ع كهرب ��ة املناطق
الطرفي ��ة والق ��رى واملناط ��ق غ�ي�ر النظامي ��ة
باعتبارهم م�ستهلكني".
و�أفاد ،ب� ��أن "ذلك جاء بعد غرف ��ة عمليات دائمة
وج ��والت ميدانية كب�ي�رة ووق ��وف على حجم
امل�شكل ��ة ويف �ض ��وء دع ��م وا�ض ��ح م ��ن جمل�س
الوزراء بتوفري �أموال لإكمال ما بد�أنا به".
ويوا�ص ��ل مو�س ��ى ،ان "اجلان ��ب الإي ��راين
تفه ��م موقفن ��ا ووعد باط�ل�اق كميات م ��ن الغاز
امل�شغ ��ل للمحط ��ات الكهربائي ��ة ب�ش ��كل منا�سب
وكايف" ،متابع� � ًا �أن "جمي ��ع متطلب ��ات عملن ��ا
�سيت ��م توفريها من �أجل تق ��دمي �صيف جيد �إىل
املواطن".
و�ش ��دد ،على �أن "وف ��د ًا حكومي� � ًا عراقي ًا �أجرى
زي ��ارة �إىل �إي ��ران يف وقت �ساب ��ق وقدم جميع
دفوعات ��ه ب�ش�أن �س ��داد امل�ستحق ��ات وقد �شهدت
هذه الزي ��ارة معاجل ��ة االتفاقي ��ات املوقعة بني
البلدين".
و�أردف مو�س ��ى� ،أن "الوزارة لديها ا�ستعدادات
كب�ي�رة ملعاجل ��ة �أي خلل قد ي�صي ��ب ال�شبكة مع
ارتفاع درجات احلرارة وزيادة االحمال".
وطالب" ،جمل� ��س النواب وبع ��د التفهم الكبري
ال ��ذي ابداه ب�ش� ��أن حاجتن ��ا �إىل الأم ��وال ،ب�أن
ي�س ��رع يف �إق ��رار قان ��ون الأمن الغذائ ��ي الذي
يت�ضمن توفري مبالغ ل�سداد م�ستحقات الغاز".
وم�ض ��ى مو�سى� ،إىل �أن "ا�ستع ��دادات الوزارة
كان ��ت مبك ��رة ،وهي ت�سع ��ى �إىل معاجلة جميع
امل�شكالت وعدم تكرار ما ح�صل يف ال�سابق".
يذك ��ر �أن رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظمي قد �أجرى خالل الأ�سابيع املا�ضية �أكرث
م ��ن زي ��ارة �إىل وزارة الكهرب ��اء بهدف االطالع
على ا�ستع ��دادات ال�صيف ،ووجه باتخاذ جملة
من الإجراءات التي من �ش�أنها �أن ت�ؤمن �ساعات
ت�شغيل �أكرث مما كان عليه الو�ضع يف ال�سابق.

كم ��ا كان  3م ��ن امل�ستقلني الكرد ،ق ��د ان�ضموا
بع ��د اع�ل�ان نتائ ��ج االنتخاب ��ات اىل ح ��زب
االحتاد الوطني الكرد�ستاين ،وهم بالأ�سا�س
ن ��واب عن احل ��زب لك ��ن ق ��رروا يف االقرتاع
االخ�ي�ر الن ��زول ب�ش ��كل منف ��رد يف "تكتيك"
لزي ��ادة مقاعد احلزب الذي تراجعت حظوظه
يف ال�سنوات االخرية.
ووف ��ق م�ص ��ادر �سيا�سي ��ة حتدث ��ت لـ(امل ��دى)
ان "هن ��اك خالف ��ات كب�ي�رة ب�ي�ن م ��ا تبق ��ى
م ��ن امل�ستقل�ي�ن ب�سب ��ب اخت�ل�اف االنتماءات
ال�سيا�سية".
وت�ش�ي�ر تلك امل�ص ��ادر اىل "ان�ضمام بع�ض ما
ي�سم ��ى بامل�ستقلني اىل اح ��زاب من التن�سيقي
ب�شكل غري معلن".
ويقدر عدد ما تبقى من "الفئة املحايدة" التي
مل تعل ��ن موقف ��ا �صريح ��ا م ��ن ط ��ريف النزاع
"الإطار والتيار" بني  35اىل .40
وميث ��ل بع� ��ض امل�ستقل�ي�ن يف تي ��ار ا�شراق ��ة
كان ��ون ( 9مقاعد) ،وجتم ��ع �صوت امل�ستقلني
( 3ن ��واب) ،وحتال ��ف الع ��راق امل�ستق ��ل (4
نواب) ،وهم مل يح�ض ��روا اجلل�سات ال�سابقة
التي عقدت الختيار رئي�س اجلمهورية.
وعقب التطورات االخرية اعلنت كتلة العراق
امل�ستق ��ل ،بانها وافقت على دعوة زعيم التيار
ال�صدري.
وقال ��ت الكتل ��ة يف بيان "�إميان� � ًا بامل�س�ؤولية
الوطني ��ة وتغليب ًا للم�صلحة العامة وللخروج

من �أزم ��ة االن�سداد ال�سيا�س ��ي واحرتام املدد
الد�ستوري ��ة ،تعل ��ن كتل ��ة الع ��راق امل�ستق ��ل
النيابية برئا�سة النائ ��ب امل�ستقل عبد الهادي
احل�سن ��اوي ،قب ��ول مب ��ادرة ال�سي ��د مقت ��دى
ال�ص ��در بدع ��وة الن ��واب امل�ستقل�ي�ن لت�شكيل
حكوم ��ة وطني ��ة م�ستقل ��ة تعرب ع ��ن تطلعات
املواطن وت�سع ��ى لالرتقاء باخلدمات واعمار
البلد".
ودع ��ت الكتل ��ة "امل�ستقلني �س ��واء من حتالف
العراق امل�ستقل �أو الأخوة امل�ستقلني الأفراد،
�إىل توحيد اجلهود والكلمة للخروج بت�شكيل
�سيا�س ��ي م�ستق ��ل هادف قادر عل ��ى و�ضع حل
للأزمة احلالية التي مير بها البلد".
باملقاب ��ل ت�ضاربت ت�صريح ��ات النواب داخل
حتال ��ف "م ��ن اج ��ل ال�شع ��ب" ال ��ذي ميتل ��ك
 18مقع ��دا ،وي�ض ��م حركت ��ي امت ��داد واجليل
اجلديد.
ونق ��ل عن املتحدث با�س ��م كتلة اجليل اجلديد
ريبوار �أورحمان ،قوله يف ت�صريح �صحفي،
�إن مب ��ادرات ال�ص ��در والإط ��ار التن�سيق ��ي
غري موجه ��ة للكتل ��ة "لأننا رف�ضن ��ا امل�شاركة
باحلكومة".
وكان ع�ل�اء الركابي ،وه ��و رئي�س التحالف،
ق ��د دعا يف وقت �سابق ،الق ��وى ال�سيا�سة اىل
عقد جل�س ��ة للربملان ال�سب ��ت (�أم�س) الختيار
رئي� ��س اجلمهوري ��ة ،او "يذهب ��ون اىل ح ��ل
الربملان".

سياسة
جملة مفيدة
 عبد املنعم الأع�سم

الوو كييف..ماذا حدث؟
كان ال�س ��يد فالدمي�ي�ر بوتني يف منزله العائلي بغابة �سوت�ش ��ي
على البحر اال�سود عندما حلقت اج�سام غريبة يف �سماء املنطقة،
االم ��ر الذي مل تخطئه ع�ي�ن الرئي�س الثاقب ��ة ،ومل تهمله فطنته
االمنية احل ��ادة .كان ذلك قبل ما يزيد على �أربع �س ��نوات ،حني
ّ
رخ� ��ص الرئي� ��س االمريكي ال�سابق دونالد ترام ��ب تو ًا برنامج
ت�أهيل احلدود االوكرانية اجلنوبية ملهمة كبح طموحات بوتني
القومي ��ة ،وكانت �صحيفة الديلي ميل الربيطانية قد ك�شفت عن
احل ��ادث ود�ست ا�س ��م العا�صمة االوكرانية كيي ��ف طي التقرير
امل�ص ��ور لـ"االج�س ��ام الغريب ��ة" الت ��ي مل تك ��ن �س ��وى طائرات
جت�س� ��س متط ��ورة ،فيما تول ��ت جمموعة املرا�سل�ي�ن الغربيني
التذكري ب ��ان ق�صر بوتني ،ومنطقة �سوت�ش ��ي ال تبعد كثريا عن
احل ��دود اجلنوبية للدول ��ة االوكرانية ،وع ��ن منطقة دونيت�سك
الت ��ي ت�شه ��د منذ حني ن�شاط ��ا ع�سكريا الفتا للنات ��و جلهة اقامة
قاعدة �صواري ��خ �سرتاتيجية متقدمة للحل ��ف واجمع املعلقون
على ان مو�سكو لن تقف مكتوفة االيدي حيال هذه التطورات.
ويف بداي ��ة عه ��د الرئي� ��س االمريكي ج ��و باي ��دن كان االهتمام
بنقط ��ة التما� ��س الرو�سي ��ة -االوكراني ��ة اجلنوبي ��ة وا�ضح� � ًا
وجلوج� � ًا ،يف وقت اعدت موظفات البيت االبي�ض غرفة خا�صة
تابع ��ة ملكتب الرئي�س ليدير منها املعرك ��ة التي قد تندلع يف اية
حلظ ��ة هن ��اك ،ثم �شرع ��ن يف العمل على تن�شيط خ ��ط االت�صال
مبكت ��ب الرئي�س الرو�س ��ي و�شفرة املحادث ��ات اال�ستثنائية بني
الرئي�س�ي�ن ،وعلى الفور دبّت احلرارة يف خطوط االت�صال ،من
وا�شنط ��ن م�ست�شار االمن القومي جيك �سوليفان ،ومن مو�سكو
كان عل ��ى اخل ��ط ي ��وري �أو�شاك ��وف م�ساعد الرئي� ��س ،وخارج
ه ��ذه الغ ��رف كان وا�ضح ��ا ب ��ان الدبلوما�سي ��ة و�إرادة احلوار
�ستنت�ص ��ران يف احت ��واء املوق ��ف ،لكن االمري ��كان واملتحدثني
با�س ��م النات ��و مل يطمئنوا العامل اىل ان االم ��ر ما�ض اىل �صفقة
وكرروا القول بان بوتني يع ّد للحرب يف اوكرانيا ،فيما جددت
مو�سكو خماوفه ��ا من التمدد الغربي "اخلط�ي�ر" على حدودها
االوروبية من جهة اوكرانيا.
وم ��ع موع ��د ان ��دالع احل ��رب يف � 24شباط/فرباي ��ر كان خ ��ط
االت�صال الرو�سي االمريكي نا�شطا ،وهذه املرة بني الرئي�سني:
بوت�ي�ن اىل �ش ��روط لوق ��ف اال�ستع ��دادات للح ��رب وبايدن اىل
وقف العمليات الرو�سية بدون �شروط ،وب�سرعة الفتة ظهر بان
الدبلوما�سي ��ة انتحت جانب ��ا اىل لغة اخرى ي ��ز ّم الطرفان على
ت�أثيثه ��ا بالذرائع والتهديدات .ام ��ا كييف فان خطوط االت�صال
به ��ا عاطل ��ة ،ويب ��دو ان الطرفني يعرف ��ان بان موق ��ف الرئي�س
االوك ��راين فالدمي�ي�ر زيليني�سك ��ي م�سل ��وب االرادة ومل يفكرا
يف اال�ستئنا� ��س بر�أي ��ه .مرة واحدة رن جر� ��س تلفونه يف احد
املالجئ .كان املتحدث وزير الدفاع الرو�سي �سريغي �شويغو:
الو ،كييف؟.ا�سمعوا ..كل �شيء انتهى..بل كل �شيء بد�أ.ا�ستدراك:
"االخبار ال�سيئة لها اجنحة"

مثل انجليزي

في بداية عهد الرئي�س االمريكي جو
بايدن كان االهتمام بنقطة التما�س
الرو�سية -االوكرانية الجنوبية وا�ضح ًا
ولجوج ًا ،في وقت اعدت موظفات البيت
االبي�ض غرفة خا�صة تابعة لمكتب
الرئي�س ليدير منها المعركة التي قد
تندلع في اية لحظة هناك

العمليات الم�شتركة تطارد �إرهابيين يتنكرون بزي رعاة غنم غربي الأنبار

"الإنزال الجوي"� ..أ�سلوب جديد لمالحقة داع�ش
في المناطق ال�صحراوية
 بغداد /فرا�س عدنان
جل� ��أت قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتك ��ة �إىل
االعتم ��اد عل ��ى االن ��زال اجل ��وي يف
مالحقة عنا�صر تنظي ��م داع�ش االرهابي
يف املناط ��ق ال�صحراوي ��ة غرب ��ي البالد،
م�ؤك ��دة �أن ه ��ذا الأ�سل ��وب ب ��د�أ بتحقيق
نتائ ��ج مهم ��ة على �صعي ��د قت ��ل واعتقال
ع ��دد كبري م ��ن املطلوب�ي�ن البع� ��ض منهم
كان يتنك ��ر بزي رعاة �أغنام ،م�شددة على
�أهمي ��ة املعلوم ��ات الت ��ي ح�صل ��ت عليه ��ا
الق ��وات الأمني ��ة م ��ن خ�ل�ال م�صادره ��ا
اال�ستخبارية.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م القي ��ادة حت�س�ي�ن
اخلفاج ��ي� ،إن "ق�ضاء الرطب ��ة يعد نقطة
�سرتاتيجي ��ة كون ��ه ي�ش ��رف عل ��ى حدود
ث�ل�اث دول وه ��ي ال�سعودي ��ة والأردن
و�سوريا".
وتابع اخلفاجي� ،أن "املنطقة التي تكون
يف جن ��وب غ ��رب الرطب ��ة تتمت ��ع بطابع
�صحراوي ،وقد �شه ��دت حماوالت ملفارز
تنظيم داع� ��ش الإرهابي م ��ن �أجل �إيجاد
موطئ قدم فيها".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "�أ�سل ��وب قي ��ادة
العملي ��ات امل�شرتك ��ة ورئا�س ��ة اركان
اجلي� ��ش ،وال�سيما بعد �أن ح�صلنا على
معلوم ��ات مهم ��ة ع ��ن طري ��ق الأجهزة
اال�ستخباري ��ة� ،أ�صب ��ح يتمت ��ع بخطط
جديدة".
ولف ��ت اخلفاج ��ي� ،إىل �أن "الأ�سل ��وب
اجلدي ��د ه ��و االن ��زال اجل ��وي وق ��د
وجدن ��اه جي ��د ًا ج ��د ًا وفع ��ا ًال ،ويحقق
ال�صدمة واملباغتة واملرونة".
وحت ��دث ،عن "جن ��اح الق ��وات الأمنية
يف ك�س ��ر �شوك ��ة الإره ��اب ال�سيم ��ا

عمليات تدريب على االنزال الجوي
بع ��د عملي ��ات الإرادة ال�صلب ��ة بجميع
�صفحاتها" ،مبين� � ًا �أن "قيادة العمليات
اخلا�ص ��ة قام ��ت ب�إن ��زال يف مناط ��ق
مهم ��ة للتنظي ��م كان ي�شغ ��ل �إحداه ��ا
وي�ستخدمه ��ا يف �صن ��ع العب ��وات
النا�سفة".
و�أو�ض ��ح اخلفاجي ،ان "ه ��ذا الن�شاط
انتق ��ل �أي�ض� � ًا �إىل جه ��از مكافح ��ة
الإرهاب ،وا�ستط ��اع �أن ي�صل �إىل عدد
كب�ي�ر م ��ن امل�ضافات ومالحق ��ة من كان
يتواجد يف تلك املناطق".
وي ��رى� ،أن "عملي ��ات االن ��زال اجلوي
حقق ��ت يف الوق ��ت ذات ��ه ا�سن ��اد ًا مهم ًا
للقوات امل�س�ؤولة عن حماية احلدود"،
م�شدد ًا عل ��ى �أن "هذه القوات ا�شرتكت
�أي�ض� � ًا يف عملي ��ات االن ��زال ،وهذا يعد
تطور ًا جديد ًا لقيادة قوات احلدود".
وك�ش ��ف اخلفاجي ،عن "الق ��اء القب�ض

على العدي ��د من الإرهابيني يف املنطقة
ال�صحراوي ��ة الغربية ،كان ��وا يتنقلون
ب ��زي رع ��اة للأغن ��ام وله ��م دور يف
الهجمات �ضد قواتنا الأمنية".
ويوا�ص ��ل ،ان "التج ��دد يف اخلط ��ط
الع�سكري ��ة واالمكاني ��ات والق ��درات
�أ�سه ��م يف ال�ضغ ��ط �إىل ح ��د كبري على
تلك التنظيم ��ات يف املناطق احلدودية
وال�صحراوية".
ون ��وه اخلفاجي� ،إىل �أن "القوات التي
تنف ��ذ العملي ��ات له ��ا قاع ��دة معلومات
و�أنظم ��ة الكرتوني ��ة وا�شخا� ��ص م ��ن
�أجه ��زة اال�ستخب ��ارات وجمي ��ع تل ��ك
الأدوات ت�سه ��م يف الو�ص ��ول �إىل
الأهداف ال�صحيحة".
وزاد� ،أن "�أ�سل ��وب العم ��ل ينق�س ��م �إىل
نوع�ي�ن ،الأول االنق�ضا�ض وذلك يكون
م ��ن خالل االنزال اجل ��وي� ،أو �ضربات

جوي ��ة ،والن ��وع الث ��اين ه ��و تعق ��ب
الأهداف الإرهابية".
وم�ضى اخلفاج ��ي� ،إىل �أن "املعلومات
الدقيق ��ة ت�ساعدن ��ا يف تنفي ��ذ هجم ��ات
نوعي ��ة ال�سيم ��ا تلك الت ��ي يقدمها جهاز
املخاب ��رات ،او الأم ��ن الوطن ��ي �أو
بقية الأجه ��زة اال�ستخباري ��ة وم�صادر
املعلومات".
م ��ن جانبه ،ذك ��ر اخلبري الأمن ��ي �أحمد
ال�شريف ��ي� ،أن "متابع ��ة ور�ص ��د تنظيم
داع�ش الإرهابي �أمر مهم للغاية ،ال�سيما
بع ��د ع ��دد م ��ن الهجم ��ات التي ق ��ام بها
�ضد قواتن ��ا الأمنية م�ستغ�ل ً�ا الظروف
اجلوية والعوا�صف الرتابية".
وتابع ال�شريفي� ،أن "التنظيم االرهابي
يعتم ��د على مف ��ارز �صغ�ي�رة يكون عدد
املن�ضوين �إليها بنحو ثالثة �إىل خم�سة
�أ�شخا� ��ص ،ولديه ��م �أ�سلح ��ة متو�سط ��ة

وخفيف ��ة يحاول ��ون �أن يو�صلوا ر�سالة
�أن التنظيم ما زال موجود ًا وقادر ًا على
ممار�سة ن�شاطه".
و�شدد ،على "�أهمي ��ة �أن يكون االعتماد
بالدرج ��ة الأوىل عل ��ى املعلوم ��ات
اال�ستخباري ��ة ،ال�سيم ��ا م ��ع خ�س ��ارة
التنظي ��م الإرهاب ��ي حلوا�ضن ��ه ،وه ��و
اليوم يختب ��ئ يف املناطق ال�صحراوية
الت ��ي قد ت�صع ��ب فيها حرك ��ة القطعات
الربية".
ويج ��د ال�شريف ��ي ،ان "عملي ��ة م�س ��ك
ال�صح ��راء ب�ش ��كل دائم تع ��د �ضرب ًا من
اخلي ��ال لأنه ��ا وا�سعة ومتت ��د مل�سافات
كب�ي�رة ،وبالت ��ايل ينبغ ��ي الرتكي ��ز
عل ��ى الو�سائ ��ل الفني ��ة مث ��ل طائ ��رات
اال�ستط�ل�اع والكام�ي�رات احلراري ��ة
وغريها من الأمور الفنية".
و�أف ��اد ،ب� ��أن "التق ��دم الأمن ��ي �أ�صب ��ح
وا�ضح� � ًا لقواتن ��ا م ��ن خ�ل�ال �سل�سل ��ة
عمليات نوعية �إما ب�ضرب الأهداف عن
بع ��د بوا�سط ��ة �سالح اجل ��و �أو االنزال
اجل ��وي وه ��و �أ�سل ��وب جدي ��د �أخ ��ذت
تتبعه قواتنا و�أظهر نتائج متقدمة".
وانته ��ى ال�شريف ��ي� ،إىل �أن "ا�ستم ��رار
زخ ��م مالحق ��ة التنظي ��م ال�سيم ��ا يف
املناط ��ق احلدودي ��ة �س ��وف يح ��د م ��ن
الت�سل ��ل ع�ب�ر الأرا�ض ��ي ال�سوري ��ة من
جه ��ة ،وكذلك �سيمنع اخلط ��ر من املدن
�سواء يف االنبار �أو بقية املحافظات".
وب ��د�أت الق ��وات الأمني ��ة من ��ذ �شهرين
ب�سل�سل ��ة م ��ن العملي ��ات النوعي ��ة �ضد
تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي ،وعل ��ى
�صفحات يف مناطق االنبار و�أخرى يف
مناطق ق ��رب حمافظة كرك ��وك ودياىل
و�صالح الدين.
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املحافظ يتوا�صل مع الكاظمي ملعاجلة م�شكالت املدينة

حكوم��ة ذي ق��ار تتح��رك عل��ى  3ملف��ات تخ���ص مطال��ب املتظاهري��ن
 ذي قار /ح�سني العامل

ك�شفت احلكومة املحلية يف
ذي قار عن حتركات حل�سم
ثالثة ملفات تخ�ص دعاوى
ق�ضائية تالحق املتظاهرين
وجرحى ت�شرين ومعاجلة
م�شكلة ال�شباب العاطلني
عن العمل ،وفيما ا�شارت
اىل اعتماد خارطة طريق
للنهو�ض العمراين وتلبية
مطالب املواطنني ،اكدت ان
حركة االعمار ال تنجح دون
اعادة بناء الثقة بني املواطن
وحكومته.

وق ��ال حماف ��ظ ذي ق ��ار حمم ��د ه ��ادي
الغ ��زي يف بيان �صحف ��ي تابعته (املدى)،
ان "عي ��د الفطر يحل علينا ه ��ذا العام يف
وق ��ت ت�شهد فيه املحافظ ��ة حالة من االمن
واال�ستقرار".
وتابع هادي� ،أن "ذل ��ك ي�أتي بالتزامن مع
حركة اعمار �شمل ��ت العديد من القطاعات
اخلدمي ��ة املختلف ��ة ويف عم ��وم م ��دن

املحافظ ��ة ووفق مب ��د�أ توزي ��ع املوازنات
بح�سب الن�سب ال�سكانية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ذي ق ��ار ورث ��ت واقع ��ا
�سيا�سي ��ا واجتماعي ��ا مت�شنج ��ا بع ��د
تظاه ��رات ت�شري ��ن و�أنه ��ا ب ��د�أت ت�ضم ��د
جراحه ��ا وتتعاف ��ى �شيئا ف�شيئ ��ا وحتقق
املكا�سب على االر�ض".
و�شدد هادي ،على �أن "ما بذلته ذي قار يف
احلراك اجلماهريي مل يذهب �سدى و�أنها
اليوم جتني ثمار ما قدمت".
وحت� �دّث ،ع ��ن "اهم ث�ل�اث ازم ��ات عانت
منه ��ا املحافظ ��ة ويف كل م ��رة تع ��ود اىل
واجه ��ة املطال ��ب متثل ��ت ب�أزم ��ة جرح ��ى
االحتجاج ��ات مب ��ا ج�سدت ��ه م ��ن معان ��اة
كب�ي�رة ارهق ��ت كاه ��ل ال�ضحاي ��ا وذويهم
نف�سي ��ا وماديا ،وازمة الدعاوى الق�ضائية
املرفوع ��ة عل ��ى خلفي ��ة املظاه ��رات مب ��ا
خالطه ��ا م ��ن مالب�س ��ات ،واخ�ي�را ازم ��ة
ال�شب ��اب العاطل�ي�ن عن العم ��ل وهم الذين
كانوا عماد االحتجاجات وقادتها".
و�أردف الغ ��زي" ،ونح ��ن يف احلكوم ��ة
املحلي ��ة �أدركن ��ا ذل ��ك وحتركن ��ا بثق ��ة
وم�س�ؤولي ��ة نح ��و ر�س ��م خارط ��ة طري ��ق
للحل وعملنا منذ تكليفنا بامل�س�ؤولية على
مزامنة النهو�ض العمراين بتلبية مطالب
ال�شارع ب�شرائحه كافة".
و�أو�ض ��ح� ،أن "ر�ؤيتن ��ا ا�ستن ��دت اىل ان
حرك ��ة االعمار واعادة البن ��اء التي اقبلت
عليه ��ا املحافظ ��ة بدعم من حكوم ��ة بغداد
ال ميك ��ن ان تنج ��ح وحتق ��ق ثمارها ما مل
تتزام ��ن مع اع ��ادة بناء ثقة ب�ي�ن املواطن
وحكومت ��ه ،وفر� ��ض الطم�أنين ��ة ل ��دى

ال�شارع املحتقن".
وذكر حماف ��ظ ذي ق ��ار" ،حتركنا حاملني
وكان �صن ��دوق اعم ��ار حمافظ ��ة ذي قار ،ملف ��ات االزم ��ات الثالث وطارق�ي�ن ابواب
قد �أعلن يف ني�س ��ان من العام اجلاري عن �صن ��اع الق ��رار يف بغ ��داد ،لنب�ي�ن له ��م ان
موا�صل ��ة العم ��ل يف تنفي ��ذ  206م�شاريع ام ��وال االعمار ل ��ن تكفي وحده ��ا لإعمار
�ضم ��ن خطته لع ��ام  ،2021م�ؤك ��دا ادراج ذي قار واع ��ادة اال�ستق ��رار ال�شامل فيها،
�أك�ث�ر م ��ن  220م�شروع� � ًا خدمي� � ًا جدي ��دا م ��ا مل تك ��ن م�شفوع ��ة بق ��رارات جريئ ��ة
بكلف ��ة  600ملي ��ار دينار �ضم ��ن خطة عام حترك املي ��اه الراكدة وتتح ��دث جهرا عن
 2022وذل ��ك بع ��د ا�ستالمه ��ا م ��ن �إدارة امل�سك ��وت عن ��ه ،اجلرح ��ى ،والدع ��اوى
املحافظة.
الق�ضائية ،والعاطلني".
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�إعالن
وزارة النفط
�شركة ت�سويق النفط
متديد موعد غلق الدعوة العامة املرقمة
)(MP / 2022 / BU / 14
لبيع منتوج البتيومني على �أ�سا�س ()EX – WORKS
لأغرا�ض الت�صدير

يس��ر ش��ركة تس��ويق النفط ان تعلن عن
متديد موعد غلق الدعوة العامة أعاله ليكون
موعد الغلق في متام الس��اعة الثانية عشر
ظه��را ً من يوم االثنني املص��ادف 2022/5/16
بدال ً من يوم األح��د املصادف  2022/5/8وفي
ح��ال مصادفة ي��وم غلق الصن��دوق عطلة
رس��مية فيكون تاريخ الغلق في اليوم الذي
يليه.
املدير العام
ل�شركة ت�سويق النفط
رئي�س جمل�س الإدارة
Web: E-mail: info@somooil.gov.iq
www.somooil.gov.iq

اجتماع �سابق ملحافظ ذي قار مع امل�س�ؤولني املحليني
ولف ��ت� ،إىل "لق ��اءات وم�ش ��اورات به ��ذا خط ��ورة اىل م�ست�شف ��ى اب ��ن �سين ��ا عل ��ى
ال�صدد مع رئي�س جمل�س الوزراء واالمني �شكل وجبات".
الع ��ام للمجل� ��س والتو�ص ��ل اىل نتائ ��ج وذه ��ب� ،إىل "موافقة رئي�س الوزراء على
مثمرة ومهمة يف طريق حلحلة االزمات" .مفاحتة جمل� ��س الق�ضاء االعل ��ى لتحويل
و�أك ��د هادي ،ا�ستح�ص ��ال "موافقة رئي�س الدع ��اوى م ��ن ق�سم مكافح ��ة االرهاب اىل
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي عل ��ى �شمول االق�س ��ام يف ال�شرط ��ة املحلي ��ة لغر� ��ض
جرح ��ى ت�شري ��ن با�ستثن ��اءات وزارة ت�سلي ��م �أنف�سهم واغالق ه ��ذا امللف املعقد،
ال�صح ��ة وار�سال احل ��االت احلرجة منهم عل ��ى ان يك ��ون ذل ��ك وفقا للقان ��ون ودون
للع�ل�اج خ ��ارج الب�ل�اد ،فيم ��ا ينق ��ل االقل امل�سا�س بتخ�ص�ص ال�سلطة الق�ضائية".

وي�سرت�سل ه ��ادي ،ان "التعيينات لي�ست
من اخت�صا�ص احلكوم ��ة املحلية ،اال اننا
قدمن ��ا لرئي�س ال ��وزراء ثالث ��ة مقرتحات
ملعاجلة االزم ��ة تت�ضم ��ن ت�شغيلهم بعقود
م ��ع ال�ش ��ركات النفطي ��ة يف املحافظ ��ة
او تعيينه ��م �ضم ��ن قوائ ��م احل ��ذف
واال�ستح ��داث او منحهم روات ��ب �شهرية
من وزارة العمل".
وم�ض ��ى ه ��ادي� ،إىل "موافق ��ة رئي� ��س
ال ��وزراء عل ��ى احال ��ة الطل ��ب الثالث اىل
وزارة العم ��ل ،وت�أجي ��ل الطلب�ي�ن االول
والثاين حلني اقرار املوازنة".
وتواج ��ه حمافظ ��ة ذي ق ��ار الت ��ي ت�ض ��م
 22وح ��دة �إداري ��ة  10منه ��ا متاخم ��ة
ملناطق الأهوار نق�ص� � ًا حاد ًا يف اخلدمات
الأ�سا�سي ��ة وتده ��ور ًا وتقادم� � ًا للبن ��ى
التحتي ��ة ناهي ��ك ع ��ن عج ��ز �سري ��ري يف
امل�ست�شفي ��ات احلكومي ��ة يق ��در ب�أكرث من
� 4500سري ��ر وعج ��ز بالأبني ��ة املدر�سية
يق ��در ب�أكرث من  700بناي ��ة فيما ال ت�شكل
املناط ��ق ال�سكني ��ة املخدوم ��ة ب�شب ��كات
املج ��اري �إال �أقل من  30باملئة من املناطق
املذكورة ،يف حني يع ��اين قطاع الكهرباء
م ��ن تق ��ادم اخلط ��وط الناقل ��ة وال�شبكات
واملحطات واملحوالت الثانوية التي باتت
ال ت�ستوع ��ب الأحم ��ال املتنامي ��ة وتواجه
خماطر االن�صه ��ار �أو انفج ��ار املحوالت،
ومازال ��ت هناك الع�شرات م ��ن القرى غري
املخدوم ��ة بامل ��اء والكهرب ��اء ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
معاناة �سكان املحافظة الذين يقدر عددهم
ب�أك�ث�ر من مليون�ي�ن و 320الف ن�سمة من
ُ�شح املياه خالل ف�صل ال�صيف.

جمهورية العراق  /وزارة النفط
�شركة م�صايف الو�سط � /شركة عامة (بغداد)

�إعالن رقم ()33

رقم الطلبية ()2022 / 2040

تعلن �شركة م�صايف الو�سط �شركة عامة ذوي االخت�صا�ص واخلربة اىل تقدمي الطلبات للت�أهيل
امل�سبق عرب املرحلة الأوىل وذلك عن املناق�صة

(�أعمال ت�أهيل ق�سم خمتربات ال�سيطرة النوعية)
للمرة (الثانية) وبكلفة تخمينية مقدارها ( )1.950.000.000دينار عراقي فقط (واحد مليار وتسعمائة
وخمسون مليون دينار) ومبدة تنفيذ ( 30يوم) ،مبوجب املواصفات والشروط التي ميكن احلصول عليها
م��ن امان��ة الصندوق لقاء مبلغ قدره ( )500.000دينار (خمس��مائة ألف دينار ال غي��ر) غير قابل للرد
فعلى الراغبني باملش��اركة من ذوي االختصاص تقدمي العطاءات بالدينار العراقي (مع مراعاة ترقيم
صفح��ات ه��ذه العروض) ويكون نافذا ً ملدة ال تقل عن ( 120ي��وم) على ان يتضمن العرض املعلومات
التالية:
 رقم املناقصة  /موضوعها تاريخ الغلق العناوين الصريحة للشركة او املكتب مع تثبيت البريد االلكترونيوتس��لم الى استعالمات الش��ركة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي اإلعالن والطلبية
في مدة أقصاها الساعة (الواحدة) بعد الظهر ليوم ( )2022/5/18ويتحمل من ترسو عليه املناقصة
أجور نشر اإلعالن مع التقدير.
مالحظة:
 -1يتم تقدمي العروض وفقا ً للوثائق القياسية وفي حال عدم التزام مقدم العطاء في تطبيق الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم 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.
 -4بإمكان كافة ممثلي الشركات او املكاتب املشتركني في املناقصة التواجد في مقر الشركة حلضور
ومتابع��ة فت��ح العطاءات من قبل اللجنة وذلك في اليوم التالي لتاريخ الغلق الس��اعة العاش��رة
صباحاً.
 -5في حالة وجود مخالفات من قبل املناقصني توجه اإلنذارات من القسم القانوني في شركتنا دون
الرجوع الى دائرة كاتب العدل.
 -6ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع االلكترونيwww.mrc.oil.gov.iq :
د .عائد جابر عمران
وكيل املدير العام
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ُي��ع��د م ��ن �أب� � ��رز الع��ب��ي ك� ��رة ال �ي��د
العراقية موهبة وموا�صفات بطراز
خا�ص جعلته العب ًا ف ّنان ًا يحم ُل من
االم�ك��ان�ي��ات ال�ك�ب�يرة ،وال �ت��ي كتب
من خاللها تاريخه امل�ش ّرف احلافل
ب��االجن��ازات ،بعد �أن �شغل مركزه
بجدارة �سواء يف الأندية التي م ّثلها
�أم املنتخبات بكل فئاتها.
رائ��د عبد زي��د  33ع��ام� ًا �أع �ل� ُ�ن عرب
جريدة (املدى) عن اعتزاله اللعب مع
املنتخب الوطني لكرة اليد ،بعدما
قدّم للعبة الكثري من العطاء ،ف�ض ًال
عال وحمبوب
عن كونه �صاحب ُخ ٍلق ٍ
�اون ج��داً
وغ�ي��ور ب�ين �أق��ران��ه وم�ت�ع� ٍ
ليُنهي م�شواره ال��دويل الذي يقرب
من  25عام ًا يف قمّة م�ستواه برغم
وجود ا�ستحقاقات خارجية تنتظر
منتخبنا خالل الفرتة القادمة.
رهان كمونة
ي� �ق ��ول رائ � ��د :ت� �ع ��ود ب��داي��ت��ي مع
امل �ع �� �ش��وق��ة ك � ��رة ال� �ي ��د اىل ع ��ام
ف�شل ره��ان امل��درب
1998ح�ي��ث مل �أُ ِ
� �س��ام��ي ك �م��ون��ة ع �ن��دم��ا اكت�شفني
و��ض� ّم�ن��ي م��ع �أ� �ش �ب��ال ف��ري��ق ن��ادي
الكوفة ،وتوقع يل م�ستقب ًال كبري ًا،
ف�صقل موهبتي وقدّمني العب ًا جيّد ًا،
وبالفعل �أجتهدتُ لأكون �أحد �أف�ضل
الالعبني يف مركز (ال�ب��اك الأي�سر)
واملتخ�ص�صني
ح�سب تقييم الإعالم
ّ
يف النقد الفني للعبة.
وي�ضيف :وا�صلتُ اللعب تدريجي ًا
يف ال�ف�ئ��ات العمرية حتى و�صلت
اىل اجلاهزية التامة لتمثيل ّ
اخلط
الأول ل �ف��ري��ق ال �ك��وف��ة يف مو�سم
 ،٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ومن خالل بروزي
مع الفريق مت اختياري لأكون �ضمن
العبي املنتخب املدر�سي امل�شارك يف
الدورة الريا�ضية العربية اخلام�سة
ع���ش��رة ال�ت��ي ج��رت يف ال�سعودية
 ،2004وانتقلتُ بعد ذلك اىل فريق
ن ��ادي ال�ن�ج��ف وح���ص�ل��تُ م�ع��ه على
املركز الثالث مو�سمي ٢٠٠٦-٢٠٠٥
و ٢٠٠٧ -٢٠٠٦وع��دتُ اىل ن��ادي

الكوفة وح�صلتُ معه على املركز
الثالث يف ال��دوري 2009 - 2008
حتت قيادة الكباتن ر�سول ال�صائغ
وعادل ح�ساين وعلي جيمان وكاظم
كامل.
مت ّيز يف الكويت
وبينّ :وا�صلتُ م�سريتي ،وكان يل
� �ش��رف متثيل ال �ع��راق يف ال ��دورة
الريا�ضية امل��در��س�ي��ة ال�ت��ي �أقيمت
يف اجلزائر ع��ام  2006فيما كانت
م���ش��ارك�ت��ي م��ع ن� ��ادي ال �ن �ج��ف يف
بطولة الأن��دي��ة الآ�سيوية العا�شرة
عام  2007يف الكويت هي الأب��رز،
ب��دل�ي��ل ك�ن��ت �أحّ � ��د خ �ي��ارات م��درب
ال��ف��ري��ق الإي� � � ��راين امل� ��� �ش ��ارك يف
ال �ب �ط��ول��ة ،وك� ��دتُ �أخ ��و� ��ض �أوىل
جتاربي االحرتافية اخلارجية معه،
لكنني ّ
ف�ضلتُ اللعب يف العراق.
وعن ّ
املحطة الأوىل يف عامل التميّز
ال� � ��دويل ،ق ��ال :ي� ��وم � �ش��ارك��تُ مع
املنتخب الوطني لأوّ ل مرة يف دورة

انطالق بطولة �آ�سيا للقو�س
وال�سهم في ال�سليمانية

البطوالت املحلية واخلارجية.

رائد عبد زيد
الألعاب العربية احلادية ع�شرة يف
م�صر ع��ام  2007ل�ت�ت��واىل بعدها
م�شاركاتي يف متثيل ال �ع��راق يف
ال �ب �ط��والت ال�ع��رب�ي��ة والآ� �س �ي��وي��ة،
و�أهمها ت�صفيات �أوملبياد ري��و دي
جانريو ،ودورات الألعاب الآ�سيوية
وال �ب �ط��والت ال�ق��اري��ة امل �� ّؤه �ل��ة �إىل
ك ��أ���س ال �ع��امل وال �ت��ي ك ��ان �آخ��ره��ا
البطولة التا�سعة ع�شرة يف الكويت

.2020
وب�ش�أن ر�ؤى الإعالميني والفنيني
ح ��ول م �� �س �ت��واه� ،أك� ��د :ا��س�ت�ط�ع��تُ
ان �ت��زاع �أع �ج��اب وت�ق��دي��ر امل��د ّرب�ين
وال���ص�ح�ف�ي�ين وامل �ه �ت � ّم�ين باللعبة
بف�ضل م��ا قدّمته م��ن م�ستوى ف ّني
ج � ّي��د ،ف���أب��دت الأن ��دي ��ة وم��درب�ي�ه��ا
علي كثري ًا يف
�أهتمامها بي وعوّ لت ّ
خططها لتحقيق مراكز متقدّمة يف

التتويج مع ال�شرطة
وا�ستذكر رائد بع�ض ّ
حمطات متيّزه،
بقوله :لعبت مع نفط اجلنوب الذي
� �ض � ّم �أب � ��رز جن ��وم ال�ل�ع�ب��ة م��و��س��م
 ٢٠١١ - ٢٠١٠وح�صلتُ معه على
املركز الثاين يف بطولتي ال��دوري
والك�أ�س ،ويف مو�سم ٢٠١٢-٢٠١١
انتقلتُ اىل �صفوف ن��ادي اجلي�ش
ورف�ع��تُ معه درع ال ��دوري م ّرتني،
و�أحتفلتُ معه �أي�ض ًا ببطولة الك�أ�س
مو�سم  ٢٠١٤-٢٠١٣ولقب و�صيف
بطل ال��دوري املو�سم نف�سه ،ونظر ًا
مل��ا ح ّققته م��ع زم�لائ��ي حم� ّل�ي� ًا وقع
�أخ �ت �ي��ار م ��درب امل�ن�ت�خ��ب ال��وط�ن��ي
ونادي ال�شرطة ظافر عبد ال�صاحب
ع�ل� ّ�ي لأك ��ون �ضمن ت�شكيلة فريق
النادي مو�سم  2016-2015و�أعت ّز
كثري ًا مب�ساهمتي على تتويجه بلقب
الدوري �أربعة موا�سم قبل �أن �أعود
لتمثيل ن��ادي اجلي�ش و�أح�م��ل معه

مناف�سة الأف�ضل
وك �� �ش��ف رائ � ��د :خ �ل��ال م���س�يرت��ي
ال �ط��وي �ل��ة �أح��ب��ب��تُ م��رك��ز (ال �ب��اك
الأي�سر) وبذلتُ جهود ًا كبرية لأكون
يف �أف�ضل حاالتي فيه ،وناف�ستُ مع
�أبرز الالعبني ممّن ميتازون بارتفاع
امل�ستوى الفني واملهارات العالية يف
الأداء الهجومي والدفاعي والتمويه
وال��دخ��ول وال�ت���س��دي��د ع�ل��ى مرمى
الفريق املناف�س� ،سواء على م�ستوى
الأندية التي مثلتها مع الكوفة ثالثة
م��وا��س��م ،والنجف �أرب �ع��ة موا�سم،
ون �ف��ط اجل �ن��وب م��و��س�م� ًا واح� ��د ًا،
واجلي�ش خم�سة موا�سم ،والكرخ
مو�سمني وال�شرطة �أربعة موا�سم،
�أم املنتخبات مبختلف م�سمّياتها
والتي م ّثلتها وا�ستطعتُ امل�ساهمة
يف حتقيق العديد م��ن الإجن ��ازات
معها ونلتُ ثناء الأو�ساط الريا�ضية
والإع�لام �ي��ة .وذك ��ر رائ ��د امل��درب�ين
الذين �أ�شرفوا على تدريبه ووقفوا
اىل ج��ان�ب��ه وي��دي��ن ل�ه��م بالف�ضل،
ُه��م �:سعدون عبد الر�ضا وحممود
ر�سول وحممد حمزة و�آزاد حممد
�أمني ورعد خنجر والتون�سي فتحي
ال�شريف وح�سام عبد الهادي وقتيبة
�أحمد وظافر عبد ال�صاحب وحيدر
غازي وخالد عدنان و�صالح راجي.
جمال ال�شباب
وختم رائد حديثه :بعد هذه امل�سرية
ال�ط��وي�ل��ة م��ع الأن��دي��ة واملنتخبات
املدر�سية والوطنية بجميع فئاتها،
جاء اليوم الذي �أنهي فيه م�شواري
مع حمبوبتي كرة اليد ،و�أعلن عرب
(امل ��دى) االب�ت�ع��اد عنها واالع �ت��زال
دولي ًا ،و�أكتفي باللعب على م�ستوى
الأندية فقط لأف�سح املجال لالعبني
ال �� �ش �ب��اب ،وه� ��ذه ف��ر� �ص��ة لأت� �ق� �دّم
ل��زم�ل�ائ��ي ال�ل�اع��ب�ي�ن والإداري � �ي ��ن
وال�صحفيني والإع�لام �ي�ين ال��ذي��ن
وقفوا اىل جانبي وقدّموا يل الدعم
والأ�سناد.

�أن�شلوتي يرغب في البقاء مع الملكي حتى ّ
�سن الـ!80
 متابعة  /املدى
ك�ش ��ف الإيط ��ايل كارل ��و �أن�ش ��لوتي املدي ��ر الفني
لري ��ال مدريد الإ�س ��باين ،موع ��د اعتزاله التدريب
ب�ش ��كل نهائي ،يف ظ ّل م�سريته الناجحة حالي ًا مع
الفريق امللكي.
وي�س ��تع ّد ري ��ال مدري ��د الي ��وم الأحد ( 10م�س ��اء
بتوقي ��ت بغداد) ملواجهة ج ��اره التقليدي �أتلتيكو
مدري ��د يف ديرب ��ي العا�صم ��ة عل ��ى ملع ��ب واندا
ميرتوبوليتان ��و ،يف �إطار مناف�س ��ات اجلولة 35
من عمر م�سابقة الدوري الإ�سباين "الليغا".
وكان ري ��ال مدري ��د ق ��د ت ��وّ ج ال�سب ��ت املا�ض ��ي
بلقب ال ��دوري الإ�سب ��اين للم� � ّرة  35يف تاريخه،
باالنت�ص ��ار ( )0-4عل ��ى �ضيف ��ه �إ�سباني ��ول ،يف
اللقاء ال ��ذي �إقيم على ملع ��ب �سانتياغو برنابيو،
يف اجلول ��ة  34من "الليج ��ا" .ويقرتب �أن�شلوتي

�أي�ض� � ًا من حتقي ��ق الثنائي ��ة هذا املو�س ��م ،بعد �أن
ق ��اد ري ��ال مدري ��د لنهائ ��ي دوري �أبط ��ال �أوروبا
ي ��وم الأربع ��اء املا�ض ��ي ،بالف ��وز عل ��ى مان�ش�سرت
�سيت ��ي " "1-3يف ملع ��ب �سانتياغ ��و برنابي ��و.

وق ��ال �أن�شلوتي ب�ش� ��أن �أف�ضل مو�س ��م له كمدرب:
"مل �أ�ص ��ل �أبد ًا �إىل هذه املرحلة يف و�ضع كهذا،
ي ��ا له من �أ�سبوع ق�ضيناه م ��ع الدوري والو�صول
�إىل نهائ ��ي الأبط ��ال لإكم ��ال الفرح ��ة �سيكون من
اجل ّي ��د الفوز يف � 28أي ��ار" .ووا�صل حول العبي
فريق ��ه" :ال يوج ��د العب ��ون متعجرف ��ون هنا ،بل
هناك العبون متوا�ضع ��ون ،ال يعتقد �أي منهم �أنه
�أه� � ّم م ��ن الآخر� ،إنهم ق ��ادرون على اتخ ��اذ �أف�ضل
الق ��رارات لأن ارت ��داء قمي�ص ري ��ال مدريد �شيء
مميّز" .و�أو�ضح ح ��ول م�ستقبله مع ريال مدريد:
"�إذا �سارت الأمور على ما يرام هنا ،ف�س�أبقى حتى
�أبل ��غ من العمر  80عام ًا� ،إنها فكرة لديَّ  ،يف اليوم
ال ��ذي �أنهي في ��ه عملي مع ريال مدري ��د �س�أف ّكر يف
االعتزال" .و�أكمل يف هذا ال�صدد" :لقد ا�ستمتعتُ
بوج ��ودي هنا كثري ًا ،و�سيك ��ون البحث عن فريق
�أف�ضل يف كرة القدم العاملية �أمر ًا �صعب ًا".

مصارحة حرة
� إياد ال�صالحي

ال�صحافة تنه�ض من م�سقط
قبل �أربع �سنوات من احتفائهِ بالذكرى املئوية من تاريخ ت�أ�سي�سه،
يجم ��ع االحتاد الدويل لل�صحفيني �أكرث م ��ن � 300شخ�صية بارزة
يف املج ��ال املهني �ضم ��ن م�ؤمتر "الكونغر� ��س  "31الذي يقام يف
العا�صم ��ة العُماني ��ة م�سق ��ط ،للفرتة م ��ن � 31أي ��ار �إىل  3حزيران
 ،2022ب�ضيافة جمعية ال�صحفيني العُمانية ،التي �أظهرتْ �أن�شطة
عدي ��دة لل�ساح ��ة اخلليجية والعربي ��ة والقارية بتمثي ��ل ُنخبة من
رج ��االت ال�صحاف ��ة ترك ��وا ب�صم ��ات م�ؤث ��رة يف م�شاه ��د الإعالم
والريا�ضة وغريها من ّ
القطاعات الفاعلة يف املجتمع.
ويُراه ��ن �أك�ث�ر م ��ن ع�ش ��رة مالي�ي�ن مُنت�س ��ب لالحت ��اد ال ��دويل
لل�صحفي�ي�ن عل ��ى الكونغر� ��س  31لتح ّم ��ل م�س�ؤوليت ��ه الأخالقية
والإن�ساني ��ة واملهني ��ة يف التعب�ي�ر عن هموم �شريح ��ة وا�سعة من
ال�سلط ��ة الرابعة ،وي�أخ ��ذوا بعني االعتبار �ضم ��ن مق ّررات
�أبن ��اء ُ
وو�صاي ��ا اجتماعاته ��م التداولي ��ة يف م�سق ��ط و�ض ��ع معاجل ��ات
حا�سمة حتمي ال�صحفي م ��ن التهديد والتنكيل �أثناء �أداء واجبه،
ع�ل�اوة على تهمي�ش حقوقه وحماول ��ة ت�ضييق ح ّريته ،ومنعه من
احل�صول عل ��ى املعلومة مبربّرات حكومية وغ�ي�ر حكومية تن�أى
عن ك�شف احلقيقة خوف ًا من ردّة فعل ال�شارع.
ال�صحاف ��ة تنه�ض من م�سقط� ،شعار جميع ال�صحفيني الذين يروا
يف "كونغر� ��س" �أيار العام احلايل فر�ص ��ة لتوحيد كلمتهم و�سط
ظروف بالغة التعقيد تعي�شها القا ّرات ال�ست مبختلف م�ستوياتها
الرائدة يف املهنة واملُ�ساي ��رة للحداثة والنائمة ب�أ�ساليبها البالية،
اجلمي ��ع ي�شع ��ر بالقل ��ق مل ��ا تعاني ��ه ال�صحافة م ��ن �أزم ��ات مادية
رم ��ت ب� ��آالف الزم�ل�اء و�أ�سرهم عل ��ى قارعة املجهول امل� ��ؤدّي اىل
اله�ل�اك املعي�شي ب�سب ��ب �أغالق م� ّؤ�س�سات عريق ��ة مل ت�ؤمِّن موارد
مطبوعاته ��ا وتكالي ��ف �إدام ��ة ن�شاطاته ��ا و�أج ��ور العامل�ي�ن فيها،
م ��ا �أدّى اىل خ�سارت�ي�ن موجعت�ي�ن� ،أو ًال �إنه ��اء ال ��دور الرقاب ��ي
لل�صحيف ��ة ،وثاني ًا قت ��ل طموح ال�صحفي و�إ�شغال ��ه ب�أعمال خارج
مهنتهِ ل�س ِّد رمق �أوالده.
ع�ض ��وا جمل�س �إدارة جمعية ال�صحفي�ي�ن العُمانية الدكتور حممد
العرميي ب�صفت ��ه رئي�سها ،و�سامل اجلهوري نائبه ،يدركان �أهمية
انعقاد امل�ؤمتر العاملي على �أر� ��ض مدينة م�سقط ال�ساحرة بجمال
هيمن ��ة جبال احلجر ال�شرقي ال�صخرية عل ��ى �صورتها قبّالة بحر
عمان ،فهناك �صخور من الهم ��وم مل يتم ّكن ال�صحفيون العاملون
�ضمن منطقة ال�شرق الأو�سط م ��ن �إزاحتها عن قلوبهم وظهورهم
ط ��وال العقود املا�ضي ��ة ب�سبب �سيا�س ��ات الأنظم ��ة احلاكمة تارة
وعدم جدوى قوانني بع�ض نقاباتهم الوطنية تارة �أخرى لالرتقاء
بواقعه ��م والإطمئن ��ان على م�ستقبلهم وحماي ��ة �أنف�سهم من الغدر
�ضحوا ب�أرواحهم
وال�سج ��ن واملوت مث ��ل ع�شرات الزمالء الذي ��ن ّ
م ��ن �أجل حريّة كلماتهم الناب�ضة ب�أوج ��اع �شعوبهم والباكية على
م�صائرهم!
جمعي ��ة ال�صحفيني العُمانية ،املُ�ضيّفة للكونغر�س ،مطالبة ب�إعداد
ورق ��ة مقرتح ��ات تتناغ ��م مع قي ��ادات �صحفي ��ة معني ��ة مب�صلحة
ال�صحاف ��ة يف بلدانه ��ا الت ��ي تعاين ع ��دم اال�ستق ��رار ،وت�ستنبط
خال�صاته ��ا من م�ش ��كالت ال�صحفي�ي�ن و ُتط َرح على ق ��ادة الطاولة
لدرا�سته ��ا وتر ّقب ق ��رارات رادِعة ُتعلن املبا�ش ��رة بتطويع �أدوات
ناف ��ذة دولي ًا النت ��زاع احلقوق عرب ّ
منظم ��ات وم� ّؤ�س�س ��ات عاملية
ت�س�ت�ر ُّد هيبة ال�صحاف ��ة وتنت�شلها من االِندث ��ار ،وتبقي حيويّتها
مقاومة حلمالت التدمري الأخالقي لأ�س�س الر�سالة الإعالمية التي
ِ
من�صات مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي (الفي�سبوك
تتب ّناه ��ا بع�ض ّ
وتوي�ت�ر و�إن�ستغ ��رام و ..غريه ��ا) بت�شجي ��ع م ��ن بع� ��ض روّ اد
ال�صحافة الذين ا�ستهوته ��م �أعداد (اليكات) الإعجاب �أو املوافقة،
فا�ست�سلم ��وا لن�ش ��وة غروره ��م وتنا�س ��وا واجباته ��م يف توعي ��ة
اجلي ��ل اجلديد عن مكان ��ة ال�صحاف ��ة و�أهمية دميومته ��ا ودعمها
�وز و�شباب لكال
واملحافظ ��ة عل ��ى م� ّؤ�س�سيه ��ا وممار�سيها من رم � ٍ
اجلن�س�ي�ن ،وعدم �أغراقهم بالي�أ�س برغم طوفان املعلومات بلم�سة
واحدة على اللوح الإلك�ت�روين �أو الهاتف النقال الذي ت�شري �آخر
�إح�صائية حكومية عن عدد امل�شرتكني بخطوطه يف العراق 39.3
مليون م�شرتك خالل عام .2020
الزم�ل�اء يف ُعم ��ان جدي ��رون بالثق ��ة لإخ ��راج الكونغر� ��س بتميّز
مُبه ��ر عل ��ى ال�صعي ��د التنظيمي واملهن ��ي ملا متتلك ��ه جمعيّتهم من
خربة كبرية يف �إدارة هك ��ذا جتمّع دويل ربمّ ا اال�ستثناء فيه هذه
امل� � ّرة �أنه يتزامن مع �إنتهاء موج ��ات تهديد فريو�س كورونا الذي
ّ
تف�شى واِنح�سر بغمو�ض حميرّ ! ليعاود ال�صحفيون ر�سم خارطة
بتكاتف �أقوى ممّا م�ضى وتعاهدٍ ب�إرادات
�أعماله ��م لل�سنني املقبلة
ٍ
را�سخ ��ة عل ��ى �إحي ��اء ال�صحاف ��ة وحت�صينه ��ا م ��ن قي ��ود الرقابة
والهجوم الرقمي!
ع�ضوا مجل�س �إدارة جمعية ال�صحفيين
العمانية الدكتور محمد العريمي ب�صفته
ُ
رئي�سها ،و�سالم الجهوري نائبه ،يدركان
�أهمية انعقاد الم�ؤتمر العالمي على �أر�ض
مدينة م�سقط ال�ساحرة بجمال هيمنة
جبال الحجر ال�شرقي ال�صخرية على
�صورتها ق ّبالة بحر عمان

ّ
ح����ل �إدارت����ن����ا غ��ي��ر ���ش��رع��ي!
ن�����ادي ال���دي���وان���ي���ة :م���ؤت��م��ر
 بغداد  /املدى

 بغداد  /املدى

انطلق ��ت �أم� ��س ال�سب ��ت يف ملع ��ب ال�سليماني ��ة ،فعّاليات بطول ��ة �آ�سيا
بالقو�س وال�سهم للرجال والن�ساء مب�شاركة �سبعة ع�شر منتخب ًا �آ�سيوي ًا
ح�ضر للمناف�سة التي ت�ستمر حتى الثاين ع�شر من �شهر �آيار احلايل.
وتف ّق ��د الأم�ي�ن الع ��ام للجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة هيث ��م عب ��د احلميد،
�أول �أم� ��س اجلمع ��ة ،املنتخبات املناف�س ��ة يف البطولة خ�ل�ال وحداتها
التدريبي ��ة ،مث ّمن� � ًا امل�شارك ��ة الوا�سع ��ة لل ��دول الآ�سيوي ��ة ،ومتم ّني� � ًا
لوفودها طيب الإقامة يف بلدهم الثاين العراق ،مطالب ًا اللجنة املنظمة
بعك� ��س �صورة م�ش ّرفة للوط ��ن وهو يحت�ضن � ّأول بطول ��ة قارية للعبة
منذ �سنوات.
ومت ّن ��ى عبداحلميد تق ��دمي �أف�ضل امل�ستوي ��ات والنتائج وحتقيق �أعلى
الأرق ��ام يف مناف�س ��ات بطولة �آ�سيا للعبة ،م�ؤكد ًا دع ��م اللجنة الأوملبية
الت ��ام الحت ��اد القو� ��س وال�سه ��م م ��ن �أج ��ل جن ��اح مناف�س ��ات البطولة
اال�سيوي ��ة ،وح ّث� � ُه عل ��ى تكثي ��ف اجله ��ود الالزمة م ��ن �أج ��ل �أن يكون
التنظيم ب�أف�ضل �صورة.
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل� ،إحت�ضن فندق ه ��اي كر�ست امل�ؤمت ��ر الفني الذي
�أداره النائ ��ب الأول لرئي�س االحت ��اد الآ�سيوي للقو�س وال�سهم جابول
غ ��ازي� ،إ�ضاف ��ة اىل ع�ض ��و املكتب التنفي ��ذي لالحتاد الآ�سي ��وي بيباك
راج ،ورئي�سة جلنة احلكام يف البطولة الإيرانية غزالة ر�سويل ،ف�ض ًال
ع ��ن رئي�س االحتاد العراقي للعبة �سع ��د امل�شهداين وممثلي املنتخبات
امل�شاركة.
وج ��رى خالل امل�ؤمتر الفني مناق�شة كاف ��ة التفا�صيل والتعليمات التي
تخ� � ُّ�ص مناف�س ��ات البطول ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن مناق�ش ��ة التعدي�ل�ات الدولية
الأخرية التي طر�أت على قانون لعبة القو�س وال�سهم.
وت�ش ��ارك يف بطولة �آ�سي ��ا منتخبات الهند وكازخ�ست ��ان و�أوزبك�ستان
وباك�ست ��ان والكويت وال�سعودية والإمارات وقط ��ر و�سوريا والأردن
وفل�سطني وعُمان وال�سودان وبنغالدي�ش و�إيران ونيبال.

�أعلن نادي الديوانية الريا�ضي ،عن تفاجئه ب�إقامة م�ؤمتر
انتخاب ��ي با�سم ناديه �أم� ��س ال�سبت ،يدعو اىل ح ّل هيئته
الإداري ��ة ،وعدّه غري �شرعي بح�س ��ب بيان له يف �صفحته
الر�سمية مبوقع التوا�صل االجتماعي (في�سبوك).
وج ��اء يف البي ��ان� ،أن الهيئ ��ة الإدارية ت�ؤك ��د "عدم علمها

يخ�ص
ومعرفته ��ا بهذا امل�ؤمت ��ر غري ال�شرعي ،وال ��ذي ال ّ
ن ��ادي الديواني ��ة الريا�ضي ،م ��ع احرتامن ��ا للجميع ،فقد
�شه ��د امل�ؤمت ��ر غي ��اب كاف ��ة ممثلي ف ��رق الن ��ادي ملختلف
الألع ��اب منها كرة القدم بفئاتها وك ��رة ال�سلة وامل�صارعة
والتايكوان ��دو ورابط ��ة امل�شجع�ي�ن الر�سمي ��ة ،الذي ��ن
ي�ش ّكلون �أكرث من ثلثي الهيئة العامة".
و�أ�ش ��ار اىل "عدم تطبيق امل ��واد القانوني ��ة املذكورة يف

قان ��ون الأندي ��ة الريا�ضية فيما يخ�ص الدع ��وة والإعالن
اخلا�صة بالأندية".
وت�سديد اال�شرتاكات
ّ
و�أ�ض ��اف "نرف�ض ّ
تدخ ��ل وزارة ال�شب ��اب والريا�ضة يف
�ش� ��ؤون الأندي ��ة ،وه ��ذا الأم ��ر يعت�ب�ر خمالف ��ة وا�ضحة
لقانون الأندية الريا�ضية".
وذك ��ر البيان �أن نادي الديوانية �سيقدّم الطعن القانوين
بهذا امل�ؤمتر الذي جاء يف وقت حرج جد ًا ويهدّد م�ستقبل

قاعة ال�شعب ت�شهد نهائي ال�شباب بالكرة الطائرة
 بغداد /املدى
ت�شه ��د قاعة "ال�شع ��ب الدولي ��ة" يف العا�صمة
بغداد ،مناف�سات مث�ي�رة لنهائي بطولة دوري
ال�شباب بالكرة الطائرة تولد ()2004-2003
املُ�صاح ��ب لبطولة دوري املمتاز للعبة ،والتي
ُتع ��د م ��ن �أه ��م البط ��والت الت ��ي يع ��وّ ل عليها
االحت ��اد املركزي م ��ن �أجل اكت�ش ��اف الالعبني
الواعدين.
وق ��ال �س ��وادي ح�سن رئي� ��س اللجن ��ة الفنية،
�أن قاع ��ة ال�شع ��ب احت�ضن ��ت �أم� ��س مواجه ��ة
فريقي اجلي�ش واحلبانية ،وفاز الأول بثالثة
�أ�شواط من دون مقابل ( )16-25و()22-25
و( ،)24-26ثم التق ��ى فريق غاز اجلنوب مع
فري ��ق ال�شرط ��ة وف ��از الأول ( )1-3و�سيلعب
اليوم الأح ��د بالتوقيت ذاته فريق اجلي�ش مع

نظ�ي�ره ال�شرطة فيم ��ا يلتقي فري ��ق احلبانية
بغاز اجلنوب.
وذكر �سوادي �أن ختام املناف�سات �سيكون يوم
غد الإثن�ي�ن� ،إذ يلتقي فري ��ق ال�شرطة مناف�سه
فري ��ق احلباني ��ة ،ويلع ��ب فري ��ق اجلي�ش مع
فريق غاز اجلنوب.
وب�ّي�نّ �أن امل ��درب الإيط ��ايل في�شن ��زو نات�شي
�سيح�ض ��ر اللق ��اءات ال�ست ��ة م ��ن �أج ��ل تقيي ��م
الالعب�ي�ن ،واختي ��ار العنا�ص ��ر الأب ��رز بينهم
متهيد ًا ل�ض ّمه ��م �إىل �صفوف املنتخب الوطني
لإرت ��داء قمي�صه ومتثيل ��ه يف املحافل املقبلة،
�سيم ��ا �أن ��ه �أب ��دى �أعجاب ��ه بامل�ست ��وى الفن ��ي
لأغل ��ب الالعبني ال�شباب الذي ��ن ت�ضمّهم �أندية
ال ��دوري ،وي�أمل �أن يع ��ز ّز بهم مراكز املنتخب
ُ�سجل النتائج اجليدة .ويف �سياق منف�صل،
وي ّ
واف ��ق االحت ��اد الآ�سيوي للك ��رة الطائرة على
م�شاركة فريق غاز اجلن ��وب يف دوري �أبطال

�آ�سي ��ا برفق ��ة فري ��ق البح ��ري بط ��ل ال ��دوري
للمو�س ��م املا�ضي .وقال جميل العبادي رئي�س
احتاد الكرة الطائرة� ،أن االحتاد فاحت نظريه
الآ�سيوي يف الفرتة املا�ضية ،من �أجل ال�سماح
مب�شاركة فري ��ق غاز اجلنوب كون ��ه �أحّ د �أهم
ممثلي الع ��راق يف املحافل اخلارجية ،و�سبق
�أن ح ّق ��ق نتائ ��ج الفت ��ة يف الن�س ��خ املا�ضي ��ة
و�أحرج العديد من �أندية القارة ال�صفراء.
و�أ�ض ��اف �أن "االحت ��اد الآ�سي ��وي واف ��ق على
م�شارك ��ة فري ��ق غ ��از اجلن ��وب يف الن�سخ ��ة
املرتقب ��ة برفقة فري ��ق البحري حام ��ل اللقب،
ونح ��ن كاحت ��اد ن�سع ��ى جاهدين م ��ن �أجل �أن
يظهر ممثلين ��ا ب�أجمل �ص ��ورة ويعك�سا واقع
اللعبة احلقيقي على اخلارطة الآ�سيوية".
اجلدي ��ر بالذكر �أن فريق غاز اجلنوب �سيلعب
يف املجموع ��ة الأوىل �إىل جانب ممثلي �إيران
واليابان وتايالند.

فري ��ق ك ��رة القدم الذي ب ��د�أ يتح�سّ ن م�ؤخ ��ر ًا فيما يخ�ص
النتائ ��ج وامل�ستوى ،وهو �أمام مباريات م�صريية ل�ضمان
البقاء يف الدوري املمتاز".
وخل� ��ص اىل "�سن�سل ��ك الط ��رق القانوني ��ة ل�ضم ��ان ّ
حق
الن ��ادي وا�ستق ��راره بعي ��د ًا ع ��ن الغاي ��ات وامل�صال ��ح
ال�شخ�صي ��ة ،وندع ��و جمي ��ع املح ّب�ي�ن اىل التكاتف ودعم
فريقنا الكروي".
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قناطر

الأدب والأديب في ميزان
اللغة والحياة

طالب عبد العزيز
يف معرفتن ��ا �أنَّ �صف ��ة الأدي ��ب م�شتق ��ة م ��ن الأدب.
أدب �أَ َدبًا ِ أَل َّن ُه
وعن ��د �صاحب الل�سان” �إمن ��ا ُ�س ِّم � َ�ي ال ُ
َي� ��أْدِ ُب ال َّنا� � َ�س ِ�إلىَ مْالَ َحامِ ��دِ َ ،و َي ْنهَاهُ � � ْم َع � ِ�ن مْالَ َق ِاب ِح.
َو�أَ�صْ ُل ْ أَ
يب،
ال ْد ِب ال ُّد َعا ُء ،و�أَ ُد ْبتُ َ�أ َدبًا َح َ�س ًنا َو�أَ ْنتَ �أَدِ ٌ
وال َد ُب� :أَ َد ُب ال َّن ْف ِ�س َوال َّد ْر ِ�سَ .و ْ أَ
ال َد ُب:
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الظ� � ْر ُف َ ُ سْ
مِ نْ َق � ْ�و ٍم �أُ َد َبا َء ”.وهكذا ،مل �أق ��ع يف كتب اللغة على
معنى يتقاطع مع جملة املحامد املذكورة.
وحت ��ى وق ��ت قريب ف� ��أنَّ االدي ��ب� ،صاح ��ب �صنعة
الكتاب ��ة� ،شاع ��ر ًا كان� ،أو كاتب� � ًا روائي� � ًا� ،أو حت ��ى
�شخ�ص حم�ت�رم ،حترتمه
موظف� � ًا يف م�ؤ�س�س ��ة م ��ا
ٌ
نزل ��ه املنزلة العل ّية �إكرام ًا لفهمه
النا�س ل�صنعته ،و ُت ِ
وعلم ��ه و�أدب ��ه ،فه ��و يف جانب م ��ن �سلوك ��ه �صانع
جم ��ال ،وحار� ��س قي ��م ،وخط ��وة �أوىل يف التن�شئة
احل�سن ��ة للأجيال ،ومثال متقدم يف اكتناز املعرفة..
واىل غ�ي�ر ذل ��ك ،ومل نعرف من بني ه� ��ؤالء من �أ�ساء
االدب لأح ��د� ،أو ا�ستعمل ��ه يف ال�ش ِّر و�إي ��ذاء النا�س،
اللهم �إال ما قر�أناه يف االثر من احل�سد والغرية بني
كبار االدباء ،والذي ُق ِّد َم الينا بو�صفه زاد ًا �أدبي ًا ،فيه
من املُلح َّ
والظ ��رف ما ي�س ُّر النف�س القارئة ،واالمثلة
يف ذلك كثرية ومتنوعة.
وعل ��ى امت ��داد االزمن ��ة وجدن ��ا االدب واالدي ��ب
ب�شيئ م ��ن العلم،
خ�صي�ص ��ة جماعة معين ��ة ،حظوا
ٍ
واخت�ص ��وا ب ��ه ،وفارق ��وا في ��ه �أقرانه ��م ،وفيهم من
�إجتهد اك�ث�ر فنال املنزلة العلي ��ة ،والدرجة الرفيعة
وتكا�س ��ل البع� � ُ�ض� ،أو تقاع� ��س ،فنال منزل ��ة �أدنى،
وهناك من مل يجد له يف ذلك ن�صيب ًا ،لكنه اجتهد يف
التجارة والك�سب امل�شروع فجمع املال� ،أو ذهب اىل
عل ��م �آخر فربع في ��ه ،وهذا حال الدني ��ا بح�سب قول
�أحدهم ..“ :فذا م ��ا ٌل وذا عل ٌم وذا مكارم االخالق”.
ت ��رى ،مل ��اذا يلج� ��أ �أح� � ُد املح�سوبني عل ��ى االدب اىل
الني ��ل من �صاحب ال�صنع ��ة ،والتعري�ض به ،والنيل
من ��ه ،ب ��ل والذه ��اب اىل اتهام ��ه مبا ي ��ودي بحياته
�أحيان ًا؟
قد (تبي � ُ�ح) القواع� � ُد وال�س ُ
نن البغ�ض ��ا َء والكراهي َة
ب�ي�ن فريق�ي�ن متناف�س�ي�ن عل ��ى جائ ��زة �أدبية م ��ا� ،أو
درج ��ة وظيفي ��ة لكن� ،أنْ يتعر�ض ل ��ك وينال منك من
مل تلتقه ،ومل يجمعكما جامع فهذا مما يغ�ضبك حق ًا،
�أديبا كنت �أو م ��ن عامة النا�س ،لكنك حني تذهب يف
البح ��ث عن اال�سباب �ستجده يق�صدك ال لعيب �أدركه
في ��ك ،وال خل�صومة لك معه ،فهو يف وا ٍد وانت �آخر،
�سعي منه ،ملر�ضاة �آخر تعرفه ،اجتمع خ ْل ُق
�إمنا هو ُّ
املدينة على و�صفه ومعرفته.
م ��ا يدم ��ي القل ��ب هن ��ا ال يكم ��ن يف النف ��ر املنب ��وذ
ه ��ذا� ،أب ��د ًا �إمنا يف �صمت الآخري ��ن ،املحيطني بهم،
مم ��ن تناوبوا الكلم ��ة على من�ص ��ة االدب ،و�أوهموا
النا� ��س بانه ��م �أدباء .هل يكفي �أن تكت ��ب ق�صيدة او
رواي ��ة وانت بال موقف ان�ساين؟ هل يكفي �أن تكون
يف ح ��زب وطن ��ي و�أن ��ت ذيل ذلي ��ل ملتبوع ��ك؟ وهل
يكف ��ي �أن تتح ��دث يف املثل والقي ��م واالخالق و�أنت
ت�صح ��ب ومتال ��ئ من ال ميل ��ك من ذلك �شيئ� � ًا؟ نعيب
على ال�صحاف ��ة �أع�ضاءها الطارئني ،وعلى ال�سيا�سة
رجاله ��ا ال�سيئني ،وعلى التجارة �أ�صحابها املرابني،
وعلى باعة اخل�ض ��ار والفاكهة الغ�شا�شني وال نعيب
على مدعي الآداب �سوء ادبهم .لال�سف.

اج ��راء عملي ��ة الت�صف�ي�ر الكمرك ��ي ل 250
م ��ادة او اك�ث�ر  ,بات م ��ن امل�ؤكد ان ��ه مل يولد
م ��ن رح ��م وزارة التخطي ��ط ك�أح�صائيات او
ارقام ع ��ن حاجة ال�سوق لل�سل ��ع اال�ستهالكيه
وامل ��واد الغذائية  ,مما يعن ��ي انه قرار اداري
�سيا�سي ملواجهة ازمة متوقعة يف ظل احلرب
االوكراني ��ة الت ��ي كانت م ��ع الكورون ��ا �سببا
بازدهار ا�سعار النفط وعامال ا�سا�سيا يف رفع
اال�سع ��ار .ليب�شرنا البنك الدويل م�شكورا من
انن ��ا نت�صدر الدول يف ن�سبة النمو لهذا العام
ت�ص ��ل  % 8/9يف الدخ ��ل القوم ��ي العراقي ,
ولك ��ن االقت�صاد العاملي م�صاب بداء الت�ضخم
لتلحق ��ه ا�سع ��ار مت�ضخم ��ة بحج ��ة احل ��رب
الدائ ��رة االن  ,لتمت�ص ن�سبتنا التنموية  ,من
خالل طوارئ االمن الغذائي.
ولك ��ن م ��ن امل�ستغ ��رب ان من �ضم ��ن امل�صفر
امل�ست ��ورد ه ��و ان ��واع متعددة م ��ن اال�سمنت
رغ ��م انه لي� ��س �سلع ��ة غذائي ��ة او ا�ستهالكية
 ,فه ��ل �سيدخ ��ل ه ��ذا ال�سمن ��ت املتع ��دد يف
اقام ��ة �صوام ��ع الغالل او ببن ��اء غرف مربده
للباقي ��ات م ��ن ال , 250الب�أ� ��س اذا كان كذل ��ك
 ,ام ��ا اذا كان ��ت هناك م� ��أرب اخرىله ولغريه
 ,فه ��ذا يعن ��ي تخري ��ب مل ��ا اجن ��ز يف االكتفاء
الذات ��ي الوحي ��د عراقي ��ا  ,حي ��ث انن ��ا بف�ضل
هكذا �سيا�سات ا�ستوردنا بحجة الغذاء التمر.
بحج ��ة ال�شرائ ��ح اله�ش ��ة تداركن ��ا املوق ��ف
املتوقع بهدايا البطاقة التموينية يف رم�ضان
بف�ض ��ل ب ��ركات وف ��رة ا�سع ��ار النف ��ط نام ��ل

بتعزيزها من الن ��اجت الوطني احلقيقي حيث
نرى ازدهار م ��زاع البنجر ال�سك ��ري وق�صبه
ون ��رى م ��زارع الزيت ��ون والقط ��ن بب ��ذوره
وعب ��اد ال�شم� ��س وال ��ذره زيوت ��ا كم ��ا كان ��ت
قب ��ل  2003للنتهي من عمليا م ��ن ا�ستريادها
ن�صف م�صنع ��ة .ولكن مبزارع حديثة تقت�صد
مبياهنا.
اخللفية ال�سيا�سي ��ة للقرار او القانون :لي�س
امام حكوم ��ة ت�صريف االعم ��ال �سوى العمل
باملمكن والواقعي وهك ��ذا من �ضغط اجلهات
امل�ستفي ��دة م ��ن ا�ست�ي�راد ال�سل ��ع الغذائي ��ة
واال�ستهالاكي ��ة كونه ��ا �صاحب ��ة ح�صة اال�سد
اقت�صادي ��ا ’ اذن عملي ��ة اال�سع ��اف خوف ��ا من
تداعيات احلرب االوكرانية املمولة من نف�س
امل�ص ��در وهو النفط الذي ف ��ز مذعورا لريتفع
بربكات ��ه ’ فعادة ما يكون امل�سعف هو املرحله
االوىل للع�ل�اج بعد ان يحافظ على حالة احلد
االدنى للمري�ض ليحيله لالخت�صا�ص اوغرفة
العملي ��ات  ,ولكن غرفة العمليات يف تزاحمها
باالخت�صا�ص ��ات املختلف ��ة اال االخت�صا� ��ص
ال�سرتاتيج ��ي  ,حيث انهم �سبعة اخت�صا�صني
بعد ان كانو ثالثة ي�صعب اتفاقهم على اجراء
ال�ل�ازم  ,وه ��ذه طبيع ��ة االمور عندم ��ا تكون
�سبع ��ة ارادات �ستة منها متثل ارادة مكوناتها
اوال واخ�ي�را اي ل ��كل مك ��ون اثتنني ي�صعب
جدا التوافق حتت مظلة واحدة يختلفون يف
تعريفها او ابعادها .
اي ��ن احل ��ل :لك ��ي تك ��ون عملي ��ة اال�سع ��اف
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منهج ��ا وحتافظ على مرحلي ��ه جترب االخوة
االع ��داء للم�ضي يف املرحلة البن ��اءة الثانية
ه ��ي عندما نرتك اعلى ال�سل ��م وننزل تدريجا
لنب ��دا متاكدين ان اكرث من ثلث العراق فقراء
ومثل ��ه يف بطال ��ه  ,وان الفق ��ر يتحدد بدوالر
ورب ��ع يومي ��ا للف ��رد ح�سبم ��ا حت ��دده االمم
املتح ��ده اي يومي ��ا يحت ��اج تقريب ��ا دين ��ار
ون�ص ��ف اي  45دين ��ار �شهري ��ا ولذل ��ك الزال
اغل ��ب ذوي االعان ��ة به ��ذه احل ��دود اىل اق ��ل
عموم ��ا  ,الجدال ان ه ��ذا الدفع لكي ال يجوع
فق ��ط .هذا افرت�ضن ��ا ان م�ستو�صفات الدولة
وم�ست�شفياتها العامة تغطي حاجاتهم.
ولك ��ي ت�ساه ��م حكوم ��ة ت�صري ��ف االعم ��ال
لت�أ�سي� ��س مرحل ��ة نا�ضج ��ة ت�ؤهلن ��ا ملرحل ��ة
اف�ض ��ل افقيا اي من القاع تب ��د�أ البد ان تزيح
عنه ��م كلف ��ة املول ��دة االهلي ��ة الت ��ي ال تق ��ل
كمع ��دل �شه ��ري عن  50ال ��ف دين ��ار  ,وهكذا
كلف ��ة االت�ص ��االت الت ��ي ال تق ��ل ع ��ن  30الف

دين ��ار بني والكارت والن ��ت اذ باتت ا�سا�سية
 ,هذا االلغاء او تقلي�صه اىل الربع على االقل
ل�شرائح ال ثلث الفق�ي�ر الذي �سي�صبح بدون
معاجل ��ه اىل ثلث معطل فاع ��ل �سيما �سنعاين
حتم ��ا اكرث يف الكهرب ��اء واملاء  ,م ��ع اعتماد
ه�ش على بطاقه متوينية تتقاذها رياح النفط
والف�س ��اد ونفوذ �صن ��دوق النقد الدويل التي
يدعمه ��ا ليربالي ��ي وداروينيي الع ��راق وهم
لي�س ��و قليلي �شر .فمث�ل�ا هل �سيواف ��ق النقد
ال ��دويل يف ت�صف�ي�ر �سع ��ر الدي ��زل ملولداتنا
االهلي ��ة؟ ا�شك يف ذلك النه �ساه ��م مثال برفع
�سعر النفط اال�سود ليحد من ن�شاط او يعطل
معامل اال�سفلت وال�سمنت والطابوق .ولكي
تعو�ض حكومة ت�صري ��ف االعمال خ�سائرها
يف الدي ��زل واالت�ص ��االت مل ��اذا ال تخاط ��ب
الربمل ��ان باع ��ادة االم ��ور لن�صابه ��ا بتوحي ��د
قان ��ون اخلدم ��ة والتقاع ��د حي ��ث الدرج ��ات
اخلا�ص ��ة تبلع الكث�ي�ر من املوازن ��ات  ,وهذا

الوق ��ت منا�سب ك ��ون �سدا�س ��ي املكونات يف
(حي� ��ص بي� ��ص)  ,لنق ��ول ان ��ه ان�س ��ب ظرف
ونحن نواجه حتدي ��ات داخلية من املخدرات
اىل ال�س�ل�اح املنفل ��ت م ��رورا بفق ��ر يتنا�س ��ل
م ��ع الزي ��اده ال�سكاني ��ة م ��ع ان�س ��داد تنموي
مع ��روف  ,ولكي تدوم النعم ��ة اي�ضا البد من
جوالت تراخي�ص متتد من الفاو اىل الزراعة
وال�صناع ��ة والكربي ��ت والفو�سفات وغريها
بث ��ورة حتدي ��ث يف خدم ��ات تتقل� ��ص يف
ال�صح ��ة والتعليم لتخدم اللربالي ��ة املتعوملة
املتوح�شة.
به ��ذه املنا�سبة مل ��اذا ال ندفع ج ��زء معني من
الوفرة املالي ��ة لل�سيد �صن ��دوق النقد الدويل
كل ديون ��ه؟ ال �شك ان اتفاقي ��ة باري�س �ستقف
باملر�صاد التي يبدو ان ال�صندوق هو مديرها
التنفيذي  ,بكل االحوال هذه عقبة ال يتناولها
(علي ��ة القوم) كاولوية بل هي قدر الطاقة لهم
لزحزحتها  ,النهم �ش ��ركاء بدون �سرتاتيجية
موحدة.
اذن حكوم ��ة ت�صري ��ف االعم ��ال واقعي ��ة
و�سي ��ارة ا�سع ��اف مطل ��وب منه ��ا ان جت ��ري
عملي ��ات للط ��وارئ فقط كدولة احل ��د االدنى
وبامكانه ��ا و�ض ��ع الربمل ��ان ام ��ام امل�س�ؤولية
التاريخي ��ة بدع ��م املحكم ��ة االحتادي ��ة عل ��ى
االقل بع ��دم م�شروعية االمتيازات والرواتب
والتقاع ��د  ,لكي نزحزح حج ��ر اال�سا�س .هذا
واجب اجلمي ��ع من املدعني باحل ��ق ال�شرعي
والقانوين ومن بديهيات العدالة.

�أمريكا بين الواقع والطموحات

دخلت الواليات المتحدة
االمريكية مرحلة من �أعقد
مراحل المواجهة مع عدويها
اال�ستراتيجيين ال�صين ورو�سيا،
فهل كانت قد �أعدت لدخول
هذه المرحلة في هذا الوقت
تحديدا� ،أم �أن عدويها ،وخا�صة
رو�سيا ،قد ا�ضطراها للمواجهة
في زمن يقودها الرئي�س الأكثر
عجزا في تاريخ الواليات
المتحدة الحديث؟

جزء من الإجابة على هذا ال�س�ؤال له عالقة
بالعمليات الن�شطة للتح�ضري لهذه احلرب،
والتي ب��د�أت مع ت�صريح ب��اراك �أوباما يف
مايو “ :2016على �أمريكا �أن تكتب القواعد
وتتخذ القرارات ،وما على ال��دول الأخرى
اال �أن تلتزم بالقواعد التي و�ضعتها �أمريكا
و� �ش��رك��ا�ؤه��ا ،ول�ي����س العك�س “ .يف عهد
ترامب ،ظهر هذا املبد�أ ك�آلية رئي�سية ل�صنع
ال�ق��رار ،متج�سدة ب�شعار “�أمريكا �أو ًال”،
الذي اعتمد مبادئ الديكتاتورية الأمريكية

ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى اف�ترا���ض �إم�ك��ان�ي��ة ع�م��ل �أي
�شيء دون اعتبار للقوانني الدولية من �أجل
رفاهية �أمريكا.
م�ن��ذ ذل ��ك احل�ي�ن ،مت اع� ��داد ك��ل مم�ه��دات
الهيمنة الدولية ومل يتبقى �سوى ت�شحيم
الآل��ة ،لقمع معاداة �أمريكا ،بزيت ال��دوالر
يف الوقت املنا�سب .ولهذا الغر�ض ،ال ب�أ�س
حتى برئي�س عجوز يقود الواليات املتحدة
االمريكية ،خا�صة و�أن الرئي�س ترامب،
ال�ن���ش��ط وامل��رت �ب��ط ب ��آل��ة ح��زب �ي��ة معينة،
�سرعان ما �أ�صبح غري مالئم للأوليغار�شية
ال�صناعية وامل��ال�ي��ة يف ال��والي��ات املتحدة
وخارج حدودها.
على ان الرياح مل جتر ،مبا ت�شتهي ال�سفن،
�أو ك�م��ا ك ��ان ي��رغ��ب ال���س�ف��ان الأم��ري �ك��ي،
فالو�ضع العاملي تغري ب�سرعة مل يح�سب
ح�سابها املخططون اال�سرتاتيجيون يف
الإدارة االمريكية .ما كان معقوال قبل �ستة
�أعوام ،حني كانت �أمريكا قادرة ،لي�س على
كتابة “القواعد” فح�سب ،بل وفر�ضها على
العامل ،مل يعد واقعيا اليوم ،بعد �أن امتلكت
دول �أخرى كال�صني ورو�سيا عوامل القدرة
الكافية على الت�صدي للهيمنة االمريكية
وتثبيت قواعد �أخ��رى للعالقات الدولية،
�أك�ثر عدالة ودميقراطية ،تكون دليال على
ن�شوء “النظام العاملي اجلديد».
ب�ح�ل��ول ع��ام  ،2016ك��ان��ت وك��ال��ة الأم��ن
القومي قد غربلت متاما الو�ضع ال�سيا�سي
ال��داخ�ل��ي و�سيطرت عليه ب���ص��ورة كاملة
من خ�لال جمع وحتليل  200مليار وثيقة
من البيانات كل �شهر ،مبا يف ذلك �سجالت
الهاتف املحمول ور�سائل الربيد الإلكرتوين
وعمليات البحث على الويب واملحادثات،
با�ستخدام برنامج التنقيب عن البيانات
« .PRISMه ��ذا اال�ستيعاب املعلوماتي
الكامل للمواطنني ،هو �أعلى �إجناز لتحقيق
ال�سيطرة املطلقة على ال�سكان” ،وف� ًق��ا لـ
 .BlackListed Newsحققت ال��دول��ة
“�إجنازا” دك�ت��ات��وري��ا ه��ائ�لا يف ال��داخ��ل
وحان الوقت لتكرار ذلك خارج احلدود.
ت�سابقت �أمريكا مع الزمن من �أجل ا�ضعاف
رو�سيا واخ�ضاعها بالكامل لإرادت�ه��ا عرب
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م���ش��روع “�أوكرانيا” ،ومل يبقى �سوى
القليل من اجلهد والزمن لتحقيق ذلك .اال �أن
رو�سيا مل تنتظر اكتمال م�شروع تطويقها
وح�صارها حلني فقدانها القدرة على �ضمان
�سيادة قرارها .فتحول امل�شروع من تطويق
و”احتواء” ،اىل م��واج�ه��ة م�ب��ا��ش��رة مع
رو�سيا من �أج��ل القوة والنفوذ  -الق�ضية
رقم واحد على �أجندة البنتاغون.
�أج�برت املواجهة يف �أوك��ران�ي��ا الواليات
املتحدة على التودد �إىل الدمية زيلين�سكي،
ال � ��ذي � �ش �ع��ر ب ��أه �م �ي �ت��ه “ال�شخ�صية”
اال�ستثنائية يف ا�سرتاتيجية البنتاغون
“الدفاعية”� .أعمت م�شاعر العظمة ب�صرية
زيلين�سكي ،ومل يعد يرى �أو يدرك �أن حمى
�ضخ الأ�سلحة الغربية اىل �أوك��ران�ي��ا منذ
االج �ت �م��اع يف ق��اع��دة رام���ش�ت��اي��ن اجل��وي��ة
الأمريكية يف �أملانيا ،حيث ناق�ش التحالف
الغربي مو�ضوع توريد الأ�سلحة الثقيلة
لأوك��ران�ي��ا ،قد جعل من كييف كعكة حفلة
عيد ميالد يف بيت املوتى (مع االعتذار من
فيودر دو�ستويف�سكي).
حمل الن�صف ال�ث��اين م��ن �شهر ني�سان /
�أب��ري��ل �أن �ب��اء مهمة م��ن م���س��رح امل��واج�ه��ة

ال�شرقي .حيث �أعلنت ال�صني �إنها وقعت
اتفاقية �أمنية مع ج��زر �سليمان ،مما �أث��ار
خماوف �أ�سرتاليا والواليات املتحدة ب�ش�أن
تنامي النفوذ ال�صيني يف جنوب املحيط
الهادئ .ملاذا؟ جزر �سليمان هي جمرد جزر
مبعرثة يف ميالنيزيا ،حيث يعي�ش ن�صف
مليون �شخ�ص .ل�سنوات ع��دي��دة ،بالكاد
الحظت الواليات املتحدة جزر �سليمان ،ومل
تكن هناك حتى �سفارة �أمريكية يف عا�صمة
اجلزر ،هونيارا ،منذ ما يقرب من  30عامًا،
اىل �أن مت اف�ت�ت��اح�ه��ا ق�ب��ل ع ��ام “ملحاربة
ال�صني” ،كما كتب م��رك��ز �آ�سيا واملحيط
الهادئ للأبحاث.
االت�ف��اق الأم�ن��ي امل�برم بني ال�صني وجزر
�سليمان خطري لأنه يق�ضي على فكرة كون
جنوب املحيط ال�ه��ادئ جم��ال نفوذ مطلق
للواليات املتحدة .ورغم �أن تفا�صيل االتفاق
النهائي مع ال�صني مل يتم الإعالن عنها بعد،
اال �أن ما ت�سرب من معلومات وت�صريحات
�سواء من ال�صني �أو جزر �سليمان �أثار قلق
امل�س�ؤولني يف البيت الأبي�ض.
ت�سمح االتفاقية الأمنية التي �أبرمتها بكني
مع اجلزر ب�إر�ساء �سفنها هناك ،ون�شر قوات

الأمن حلماية البنية التحتية التي �شيدتها،
وم���س��اع��دة ح�ك��وم��ة ال �ب�لاد ع�ل��ى ا�ستعادة
النظام ،عند احلاجة .لذلك �شعرت الواليات
املتحدة و�أ�سرتاليا بالذعر ،فبعثت وا�شنطن
ك�ب��ار م �� �س ��ؤويل ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض ووزارة
اخلارجية �إىل هونيارا .حاول امل�س�ؤولون
جهدهم لثني �إرادة ق �ي��ادة ج��زر �سليمان
ع��ن الت�صديق على االتفاقية م��ع ال�صني،
مما ا�ضطر رئي�س وزراء اجل��زر للرد على
الأم��ري�ك�ي�ين ب �ح��دة“ :جند �أن ��ه م��ن املهني
للغاية� ...أن نو�صم بعدم القدرة على �إدارة
�ش�ؤوننا ال�سيادية».
اعتربت خ�سارة جزر �سليمان يف كانبريا
“�أكرب خ �ط ��أ يف ال���س�ي��ا��س��ة اخل��ارج �ي��ة
الأ�سرتالية يف منطقة املحيط الهادئ” منذ
احلرب العاملية الثانية .انتقد حزب العمال
الأ�� �س�ت�رايل احل �ك��وم��ة االئ �ت�لاف �ي��ة ب�شدة
لدرجة �أنهم اقرتحوا غزو اجلزر والإطاحة
ب��احل�ك��وم��ة ه �ن��اك .وق ��ال رئ�ي����س ال���وزراء
الأ� �س�ترايل �سكوت موري�سون �إن ظهور
ق��اع��دة ع�سكرية �صينية يف ج��زر �سليمان
�سيكون “خطا �أحمر” لكانبريا ووا�شنطن.
جتدر الإ�شارة اىل �أن الكثري من التحليالت
ال�سيا�سية يف الواليات املتحدة و�أ�سرتاليا
ت �� �ص��ور ق���ض�ي��ة ج ��زر ��س�ل�ي�م��ان ع �ل��ى �أن �ه��ا
“مبارزة” �شخ�صية ب�ين �سي وب��اي��دن،
خ�سرها الأخ�ير ،وحتث الواليات املتحدة
على التحرك قبل �أن ت�ب��د�أ امل��زي��د م��ن قطع
الدومينو بال�سقوط ،يف “النظام العاملي
اجلديد” .دون االع�ت�راف ب���أن التغريات
العاملية ت�ت�ج��اوز ب��اي��دن واال�سرتاتيجية
االم��ري�ك�ي��ة املعتمدة على �سيا�سة القطب
الواحد.
ومع االع�تراف بحقيقة �إن خطر املواجهة
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة م��ع رو� �س �ي��ا وال �� �ص�ين يف
نف�س الوقت �سيكون ،كما ي�شري اخل�براء
الأمريكيون بحق“ ،كابو�سً ا جيو�سيا�سيًا”
ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة .اال �أن ذل��ك ال يعك�س
احلقيقة كلها وال �ت��ي تتمثل ،بح�سب ما
�أثبتته االحداث يف اوكرانيا ،يف �أن قدرات
وا�شنطن مل تعد تتنا�سب م��ع طموحاتها
اجليو�سيا�سية.

عن ال�شعبوية بن�سختها العراقية
بان�سيابي ��ةٍ ويُ�س ��ر فر�ض ��ت ال�شعبوي� � ُة
بخطابه ��ا و�أ�ساليبه ��ا هيمن َته ��ا عل ��ى
امل�شه ��دِ العام يف الع ��راق لِتم�سي و�سيل ًة
ذات ق ��درات فري ��دة ب�صياغ ��ة الآراء
وال�سلوكيات وحتى الت�صورات الذهنية
ري مِ ن النا�س.
ِق�سم كب ٍ
ل ٍ
ت�س ��ود ال�شعبوي� � ُة كو�سيل ��ةِ تالع ��ب
بالعواط ��ف وتغي�ي�ر املواقف واحل�صول
عل ��ى النف ��وذ وال�سلط ��ة �أو الت�ش ّب ��ث بها
يف ّ
كل دول الع ��امل ،وذلك با�ستنادها �إىل
مب ��د�أ احل�صول على ر�ض ��ا النا�س كونهم
م�ص ��در ًا لِلح ��ق على ال ��دوام ،وي�ستهدف
م�ستخدموه ��ا مكا�سب �سلطوية باخلداع
ودغدغ ��ة امل�شاعر وتق ��دمي الوعود ح ّتى
غ�ي�ر املعقول ��ة منه ��ا� ،أو االغ�ت�راف مِ ��ن
التاري ��خ وال�ت�راث والدين ،وه ��و الأكرث
ت�أث�ي�ر ًا ،وال ��ذي يح�صل جتريب ��ه بنجاح
يف العراق الآن.
املث�ي�ر يف جترب ��ة ال�شعبوي ��ة هن ��ا
ه ��و ا�ستعماالته ��ا الوا�سع ��ة مِ ��ن قب ��ل
ال�سلطوي�ي�ن يف خطاباته ��م ومواقفه ��م،
مثلم ��ا يت ��م توظيفها �شعبي� � ًا يف املجا َلني

نف�سهم ��ا ،ومِ ��ن املالح ��ظ �أن و�سائ ��ل
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي �أدّت دَور ًا خطري ًا
يف ه ��ذا االجت ��اه ،وميك ��ن الق ��ول �أن
ت�أثرياته ��ا تتغ ّل ��ب �أحيان� � ًا عل ��ى و�سائ ��ل
الإع�ل�ام التقليدي ��ة .وميك ��ن ب�سهول ��ة
العثور على مناذج مِ ن ال�شعبوية الطاغية
يف احلق ��ل ال�سيا�س ��ي كو�سيل ��ةٍ مهمّة يف
ك�س ��ب الت�أيي ��د مِ ��ن جان ��ب� ،أو لإجها�ض
فع � ٍ�ل �أو ن�شاط �صادر ع ��ن جهةٍ معار�ضة،
�أو لِنبذ موقف ال يتوافق مع ايديولوجيا
اجله ��ة امل�ستخدم ��ة؛ عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال
يتج�سد بو�ض ��وح يف اعتماد مبد�أ الدفاع
ّ
�درع ح�ص�ي�ن لِلبق ��اء
ع ��ن ح � ّ�ق املك ��وّ ن ك � ٍ
بال�سلط ��ة ودوام االمتي ��ازات واملكا�سب
التي ح�صدتها القوى ال�سيا�سية .واملثري
غي ��اب مفاهي ��م دول ��ة املواطن ��ة واملدنيّة
دون اعتبار واح�ت�رام لِلم�شاعر الوطنية
وال�سلم
�أو تقدير لِ�سمات الدولة احلديثة ِ
املجتمع ��ي ،وك�أنَّ النظ ��ام ال�سيا�س ��ي،
ب�أوليغار�شيت ��ه احلاكم ��ة ،يري ��د �إر�س ��اء
النزع ��ة الطائفي ��ة املناطقي ��ة مِ ��ن غري �أن
جت ��ري مراجع ��ة لِتاريخه ��ا ال�سلط ��وي
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املل ��يء بالف�ش ��ل وتف�ش ��ي ال�صراع ��ات
املجتمعي ��ة� ،أو �أن ت�ستعي ��د وعيه ��ا
وتعم ��ل على بن ��اء دولة حقيقي ��ة عمادها
النظ ��ام امل�ساوات ��ي والعدال ��ة والهوي ��ة
العراقية الوطني ��ة كجامع خُمل�ص لِلبالد
مِ ��ن �أزماته ��ا ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة
والثقافية.
ومِ ��ن املالح ��ظ �أن ه ��ذه ال�شعبوية جتد
له ��ا �أن�صار ًا وداعمني مِ ن قطاعات �شعبية
ماتزال تعي�ش بحالةٍ مِ ن الوهم واخلداع
واخل�ضوع لِلهيمن ��ة الفكرية ذات النزعة
ال�ض ّيق ��ة ،عل ��ى الرغم مما �شهدت ��ه البالد
مِ ��ن حت ��والت اجتماعية وثقافي ��ة مت ّثلت
يف �صفح ��ة منه ��ا باحتجاج ��ات ت�شري ��ن
الوا�سع ��ة االنت�شار عا َم ��ي  ٢٠١٩و،٢٠٢٠

كم ��ا �أن الأح ��وال العام ��ة ،ال �سيم ��ا
االقت�صادي ��ة واخلدماتي ��ة البائ�س ��ة ،مل
ُتب � ِ�ق لِلطبق ��ةِ احلاكم ��ة مِ ن ُ�سمع ��ةٍ طيبة
�أو القب ��ول به ��ا كطبق� � ٍة �صاحل ��ة لإدارة
الب�ل�اد واحلك ��م� .أ ّم ��ا اجلان ��ب الآخ ��ر
الأك�ث�ر �إث ��ار ًة يف الرتوي ��ج لِل�شعبوي ��ة
و�إدارة ال ��ر�أي الع ��ام مبا يخ ��دم م�صالح
ال�سلطوي�ي�ن يتم ّث ��ل بعق ��دة امل�ؤام ��رة
وا�ستخدامه ��ا كو�سيل ��ة تربي ��ر ناجع ��ة
لِف�شل ه� ��ؤالء و�إلبا� ��س �إخفاقاتهم �صبغ َة
الت�آم ��ر اخلارج ��ي عل ��ى الع ��راق و�شعبه
ورم ��وزه احلاكم ��ة ،والتغطية على ف�ساد
ه ��ذه الرموز ب�إث ��ارة املكن ��ون املجتمعي
املرت�سخة في ��ه فكرة امل�ؤام ��رة كجزءٍ مِ ن
جن َز منذ
احل � ّ�ث الثق ��ايف والبناء ال ��ذي �أُ ِ

�سنني طويلة ،والقائم على فكرة “العراق
املع َّر� ��ض خلط ��ر الت�آم ��ر” بو�صف ��ه بل ��د ًا
حموري� � ًا ،والب� � َّد م ��ن �إيق ��اف �أي ��ة ع ََجل ٍة
لِتقدّمه و�شعبه! وميكن �إح�صاء عدد كبري
م ��ن الأ�سالي ��ب واخلطاب ��ات ال�شعبوي ��ة
يف ه ��ذا االجت ��اه ،غ�ي�ر �أنَّ ما يث�ي�ر �أكرث
ه ��و ال ��رواج اخلط�ي�ر له ��ذه الأ�سالي ��ب
�كل غريب
�ور وا�س ��ع َتب ّنى ب�ش � ٍ
عند جمه � ٍ
َمزيج� � ًا مِ ��ن الفو�ضوي ��ة وال�شعبوية يف
مواقف ��ه؛ وعلى �سبيل املثال يتم الرتويج
بق�صدية �أو غريها لِتمجيد الفقر واجلهل
والع�شائري ��ة ،كم ��ا ي ��روّ ج لِدع ��وات
�صارخ ��ة يف ال�شعبوية مب�ب�ررات مثرية
لِلده�ش ��ة ،وما يدع ��و لِال�ستغراب �أن هذه
�ان لِبع�ضهم دَور
املواقف ت�ص ��در مِ ن �ش ّب � ٍ

يف االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة و�أكادمييني
ومتع ّلم�ي�ن ،وبه ��ذا املنح ��ى دائم� � ًا م ��ا
ُت�ستخ ��دم و�سائل التوا�ص ��ل االجتماعي
لِلدف ��اع ع ��ن متجاوزي ��ن عل ��ى القان ��ون
كالذي ��ن يبن ��ون دور ًا �سكني ��ة �أو حم � اّ ً
�ال
جتاري ��ة على �أرا�ض لي�س ��ت لهم� ،أو باعة
يتخ ��ذون مِ ن الطريق العام جما ًال لِعملهم
وغريها بذريعةِ �أ ّنهم فقراء ولي�س مِ ن حق
م�ؤ�س�سات الدولة املعنيّة ب�إزالة التجاوز
�أن متنعهم .وق ��د �شاع ن�شر حاالت ملدّعي
املر� ��ض �أو ال َع ��وَق اجل�س ��دي �أو الفق ��ر
والدعوات املك َّثفة مل ّد َيد العون لهم ،ومِ ن
جانب يت ��م الرتويج ِل � ّ
�كل تظاهرة �سواء
�أكانت على ح ��ق �أو باطل� .أمّا الع�شائرية
ومتجيده ��ا فه ��ي عمل ّي ��ة مث�ي�رة لِلحزن،
�سيم ��ا �أنه ��ا ت�صدر ع ��ن متع ّلم�ي�ن تراهم
ين�ش ��رون �ص ��ور ح�ضوره ��م بفخ ��ر يف
جمال� ��س مِ ن ه ��ذا الن ��وع ويدافعون عن
الع�شرية وك�أ ّنها الأ�سا�س ،ولها الأف�ضلية
على الدولة وم�ؤ�س�ساتها.
نع ��م هن ��اك انت�ش ��ار وا�س ��ع لِل�شعبوي ��ة
ب�صورها وخطاباتها و�أ�ساليبها املخادعة

والعاطفي ��ة ح ّت ��ى �أم�ست تتمت ��ع بهيمن ٍة
قو ّي ��ة حترك الر�أيَ الع ��ام وردود الأفعال
الغا�ضب ��ة ِل � ّ
�كل فع ��ل لِلعقالني ��ة ولِلنظام
ولِعم ��ل م�ؤ�س�س ��ات الدولة .وق ��د زاد مِ ن
�سوء احل ��ال ب ��روز �أ�شخا� ��ص يت�صفون
بالتفاه ��ة والرثاث ��ة يحظ ��ون مبتابعات
وت�أيي ��د م ��ن خ�ل�ال ا�ستغالله ��م و�سائ ��ل
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي يف ب � ّ�ث ق ��يء
َ�شعب ��وي وقب ��ح حمت ��وى ودع ��وات غري
منطقي ��ة كالتالع ��ب مب�شاع ��ر العاطل�ي�ن
ع ��ن العم ��ل �أو �آالف الباحثني عن وظيفة
حكومي ��ة وذل ��ك بتوجي ��ه انتق ��ادات
لِلحكومة ودعوتها لِتوظيفهم.
نح ��ن �أم ��ام �شع َبوية ال ميك ��ن اخلال�ص
منه ��ا �إال بتح� � ّرك ثق ��ا ّ
يف نخب ��وي يعي ��د
�صياغ ��ة وتوجيه خطاب ��ه واتخاذ موقف
وا�ض ��ح وع ��دم املجامل ��ة واخل�ض ��وع
لِ�سيط ��رةِ َّ
ال�شعبوي ��ة ،ورغ ��م �أ ّنه ��ا مهمّة
�صعب ��ة يف ع� �المَ ت�سود فيه ه ��ذه العقدة،
لك ّنه ��ا ممكن ��ة وميك ��ن حتدي ��د وح�ص ��ر
ت�أث�ي�رات اخلطاب ه ��ذا و�أ�ساليب ��ه بحيّز
�ضيّق وغري م�ؤ ّثر.
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قناديل

�سنة  1975وفي بداية وجودي على ال�ساحة الفنية والفكرية والثقافية الفرن�سية ،ولم
�أكن �أتحدث الفرن�سية �آنذاك بطالقة ،حققت �أمنيتي و�ألتقيت بالفيل�سوف الفرن�سي
ال�شهير جان بول �سارتر ،زعيم المدر�سة الوجودية الفرن�سي ،الذي كان معلمي ومرجعي
الفكري والأيديولوجي الأ�سا�س في العراق �إلى جانب اعتناقي للمبادئ المارك�سية.

 لطفية الدليمي

بع�ض مما نعرفه �أو ال نعرفه عن جان بول �سارتر و�سيمون دي بوفوار
د .جواد ب�شارة
طلب ��ت م ��ن �صديق ��ي التون�س ��ي عزي ��ز �أن
يرافقني من �أجل �أن يدلني على املقهى الذي
يرت ��اده �سارتر ويق ��وم برتجم ��ة ما�سيدور
بيننا من ح ��وار وبالفعل ذهبنا بدون موعد
م�سب ��ق للمقه ��ى ال�شه�ي�ر كافي ��ه دي فل ��ور
وكان �سارت ��ر جال�س� � ًا وحماط� � ًا بجمهرة من
ال�شباب ومن املثقف�ي�ن وال�صحافيني ويدور
بينه ��م نقا� ��ش مل �أفه ��م من ��ه كلم ��ة واح ��دة.
قدمن ��ي عزي ��ز ل�سارت ��ر وق ��ال ل ��ه� ":أقدم لك
�أح ��د املجان�ي�ن املولع�ي�ن ب ��ك وبكتاباتك حد
الت�ألي ��ه" �ضحك �سارتر و�صافحني ورد علي
مبت�سم�س� � ًا مال ��ذي جعل ��ك تق ��ع يف م�صيدة
�أف ��كاري؟ فقلت ل ��ه "كتابك الوج ��ود والعدم
برتجمت ��ه العربي ��ة الت ��ي ق ��ام به ��ا الدكتور
عب ��د الرحمن بدوي كن ��ت متيم ًا مبا جاء يف
الكتاب الذي حفظته عن ظهر قلب ،فقاطعني
�ضاح ��ك ًا �أن ��ت فع�ل ً�ا جمن ��ون ف�أن ��ا نف�سي ال
�أتذك ��ر ما كتبت ��ه فيه و�أ�ضط ��ر �إىل مراجعته
لك ��ي ا�ستخرج منه بع� ��ض االقتبا�سات .قلت
ل ��ه �أنا من عائلة فق�ي�رة �أمية التقر�أ والتكتب
لك ��ن ع�شقي لل�سينم ��ا وللفل�سف ��ة الوجودية
هما من دفع ��اين للمجيء خماط ��ر ًا بحياتي
�إىل باري�س لك ��ي �أحقق هذه الأمنية والتقي
ب ��ك .عقب على كالم ��ي م�ستغرب ًا ماهو الأمر
الثم�ي�ن ال ��ذي وجدت ��ه ىيف فل�سفت ��ي حتى
تدفعك �إىل هذه املغام ��رة حمفوفة املخاطر؟
فقل ��ت ل ��ه كلم ��ة واح ��دة "احلرية" فق ��ام من
كر�سيه وعانقني� .شعرت ب�سعادة التو�صف
وحال ��ة م ��ن الزه ��و وال�س ��رور الحم ��دودة.
�أجل�سن ��ي بجنبه وبد�أنا نتحدث� .س�ألني عن
العراق وح�ضارته وعن حميطي االجتماعي
ومدينت ��ي وع ��ن املثقف�ي�ن وع ��ن الو�ض ��ع
ال�سيا�سي يف الع ��راق يف بداية ال�سبعينات
قب ��ل ا�ستفراد �صدام ح�س�ي�ن باحلكم بالطبع
ع ��ام  ،1979وكن ��ت �أرد بجم ��ل خمت�ص ��رة
وباقت�ض ��اب و�أ�شع ��ر بانتب ��اه وف�ض ��ول
اجلال�س�ي�ن حوله وقب ��ل توديع ��ه طلب مني
�أن �أتعل ��م الفرن�سية ب�سرعة لكي يتم احلوار
بينن ��ا بهذه اللغة رغم �إن ��ه يتقن الإجنليزية
بطالق ��ة و�أنا كنت �أحتدث الإجنليزية عندما
�أود حمادثت ��ه مبا�شرة ب ��دون املرتجم ولكن
عندم ��ا �أعجز عن �صياغة ما �أفكر به ب�صورة
وا�ضح ��ة و�صحيح ��ة باالجنليزي ��ة �أجل� ��أ
�إىل املرتج ��م بع ��د �صياغتها باللغ ��ة العربية
الف�صيح ��ة .تك ��ررت الزي ��ارات واللق ��اءات

موسيقى االحد
ثائر �صالح
ح�ص ��ل قائ ��د الأورك�س�ت�را الفنزويل ��ي
غو�ستافو دودام ��ل ( 41عام ًا) على جائزة
غرام ��ي يف دورته ��ا الرابع ��ة وال�ست�ي�ن
ع ��ن �أف�ض ��ل �أداء ك ��ورايل يف ت�سجيل ��ه
ل�سيمفوني ��ة غو�ست ��اف مال ��ر الثامن ��ة مع
فرق ��ة لو� ��س اجنل� ��س الفيلهارمونية التي
�صاحبتها الف ��رق الغنائية التالية :كور�س
�أطف ��ال لو�س اجنل� ��س ،املور� ��س الوطني
للأطف ��ال ،ما�س�ت�ر ك ��ورال لو� ��س اجنل�س
وكورال البا�سيفيك.
�صع ��د جن ��م غو�ستاف ��و دودام ��ل مبك ��ر ًا،
باالرتب ��اط م ��ع فرق ��ة �سيم ��ون بوليف ��ار
ال�سيمفوني ��ة وه ��ي فرق ��ة للمو�سيقي�ي�ن
ال�شب ��اب الذي ��ن تلق ��وا ت�أهيله ��م �ضمن ما
ع ��رف عاملي ��ا با�س ��م �إل �سي�ستيم ��ا ،وه ��ي
حرك ��ة اجتماعي ��ة �شعبي ��ة وا�سع ��ة لتعليم

وزرت ��ه يف مكاتب جمل ��ة الأزمن ��ة احلديثة
وتناق�شن ��ا ح ��ول الق�ضي ��ة الفل�سطيني ��ة
واليهود وال�صهيوني ��ة وبالطبع الوجودية
واملارك�سي ��ة واحلري ��ة وحق ��وق الإن�س ��ان
وااللت ��زام يف الأدب واحلي ��اة .كما حتدثنا
ع ��ن ال�سينما التي جئت لباري� ��س لدرا�ستها
والتخ�ص�ص فيها وده�ش ��ت من عمق ثقافته
املو�سوعي ��ة و�سع ��ة �إطالع ��ه ومتابعت ��ه
لل�ش� ��ؤون ال�سيا�سي ��ة والفكري ��ة والثقافي ��ة
والإعالمي ��ة والفني ��ة �إن ��ه حق� � ًا مو�سوع ��ة
معرفي ��ة الت�ضاه ��ى دون ��ت الكث�ي�ر م ��ن
حمتويات نقا�شاتنا الجمال لذكرها هنا.
بع ��د متكن ��ي م ��ن اللغ ��ة الفرن�س ��ة واتقانها
ق ��راءة وكتابة ونطق� � ًا وحمادثة ،ق ��ر�أت كل
م�ؤلف ��ات �سارت ��ر بلغته ��ا ال�صلي ��ة وده�شت
م ��ن البون ال�شا�سع ال ��ذي يف�صل بني الن�ص
الفرن�سي وترجمته العربية.
�أعتقد �أن �أي �شخ�ص يبد�أ يف درا�سة الوجود
والع ��دم �سيج ��د �أن ��ه م ��ن املفي ��د �أو ًال قراءة
الر�سم البي ��اين الأحادي الق�ص�ي�ر ل�سارتر،
جت ��اوز الأن ��ا ،وروايت ��ه �شب ��ه التلقائي ��ة
املو�سوم ��ة" ،الغثي ��ان" .على الرغ ��م من �أن
الأول� ،أي الوجود والع ��دم ،ي�ضع الأ�سا�س
لوجهة نظر �سارت ��ر للوعي ،ف�إن الثاين� ،أي
رواي ��ة الغثي ��ان� ،أ�سه ��ل يف الق ��راءة و�أكرث
�إثارة لالهتمام كمقدمة لأنطولوجيا �سارتر.
ت ��روي "الغثيان" ق�صة �أنطوان روكوينتني
ال ��ذي �ساف ��ر عل ��ى نط ��اق وا�س ��ع ،لي�ستق ��ر
يف بل ��دة بوفي ��ل Bouville
الفرن�سي ��ة لإكم ��ال بحث ��ه التاريخي

Marquis de

ع ��ن املاركيزروليب ��ون
 .Rollebonه ��ا ه ��و يخو� ��ض التجرب ��ة
الغريب ��ة الت ��ي ي�سميه ��ا "غثيان ��ه" .ال يرتك
الغثي ��ان روكوينت�ي�ن ،ويب ��د�أ يف �إدراك �أنه
لن يح ��دث �أب� �دًا� :إن ��ه الغثي ��ان الدائ ��م .لقد
�أدت �سن ��وات �سف ��ره و�أبحاث ��ه يف املا�ض ��ي
وانغما�سه الع ��ام يف العامل �إىل حجب وعيه
ع ��ن نف�س ��ه .لك ��ن الغثي ��ان الآن يك�ش ��ف ل ��ه
حقيق ��ة حريته وم�س�ؤوليته .يك�شف الغثيان
لـروكونت�ي�ن � Roquentinأن الوع ��ي
الب�ش ��ري هو امل�ص ��در احلقيق ��ي للمعنى يف
الع ��امل� ،أو ب�شكل �أكرث دق ��ة ،هذا الوعي هو
�أ�صل احلقيقة ذات املعنى نف�سها التي نطلق
عليها "العامل" .يف الواقع ،كل �إن�سان كمركز
فريد للحرية م�س� ��ؤول عن �إ�ضافة معنى �إىل
الع ��امل .وهك ��ذا ال ميك ��ن للإن�س ��ان �أن ينظر
�إىل العامل بح ًثا ع ��ن معنى حياته ومربراته
؛ ب ��ل يجب �أن يكون ه ��و الذي يجلب املعنى
والتربي ��ر للع ��امل .لذل ��ك ف� ��إن الغثي ��ان ه ��و
الإدراك املذه ��ل ب� ��أن حري ��ة الإن�س ��ان ه ��ي
م�ص ��در معن ��ى الع ��امل .روكونت�ي�ن ال يدرك
�أهمي ��ة الغثي ��ان عل ��ى دفع ��ة واح ��دة .يجب
تخفي ��ف الروا�س ��ب الثقافي ��ة وم�ستوي ��ات
املع ��اين وط ��رق املعي�ش ��ة املعت ��ادة قب ��ل �أن
ي ��درك التفاع ��ل ب�ي�ن الوع ��ي والع ��امل .املهم
هو �أن هذه اليقظ ��ة ال حتدث نتيجة ت�أمالت
الفل�سفية ولكن بالطريقة الغريبة التي ت�ؤثر
بها الأ�شياء على ج�سد روكويننت والطريقة
اجلديدة التي ي�ستجيب بها ج�سده للأ�شياء.
يف الواق ��ع ،ف� ��إن املغ ��زى العمي ��ق مل�صطلح

"الغثيان" يلفت االنتباه الفوري �إىل �أهمية
ومركزية اجل�سد يف فكر �سارتر .عالوة على
ذلك ،تو�ض ��ح رواية الغثي ��ان املعاملة باملثل
بني الوعي والعامل .فالغثيان يظهر بطريقة
حي ��ة �أنن ��ا ن ��درك �أو ًال وقب ��ل كل �ش ��يء على
الفور �شي ًئا �آخر غري ال�شعور الواعي نف�سه.
نالح ��ظ �أن  Roquentinروكونت�ي�ن ال يتم
ت�صويره على �أنه يوقف روتينه اليومي من
�أج ��ل التفك�ي�ر يف "غثيانه" ؛ وب ��د ًال من ذلك
يظهر �أنه يح ��اول فهم ما يحدث له من خالل
بدء يوميات .يف ت�سامي الأنا ال�سارتري La
transcendance de l›ego de Sartre-

The Transcendenee of the Ego of
� ،Sartreأظه ��ر �سي ًئ ��ا بالفع ��ل �أن ��ه ال ميكن

االعتم ��اد على االنعكا� ��س ك�أداة لفهم �أنف�سنا
؛ عندم ��ا نتوق ��ف للتفك�ي�ر ،ف� ��إن "ال ��ذات"
الت ��ي تق ��وم بالتفكري لي�س ��ت بال�ضبط نف�س
"الذات" التي يتم �إعادة ت�شكيلها عليها .على
الرغم م ��ن �أن �سارتر يف كتاب ��ه `` الوجود
والعدم �أو الأ�صح الكينونة والعدم’’ ي�صف
حال ��ة "الت�أمل اخلال� ��ص" الت ��ي يحقق فيها
الوع ��ي ملحات عاب ��رة عن نف�س ��ه ،حتى هذا
الإدراك الذات ��ي االنعكا�س ��ي ه ��و جانب من
جوان ��ب ق�صدي ��ة الوع ��ي الت ��ي م ��ن خاللها
يخرج تلقائيًا �إىل مو�ضوعه.
الغثيان هو تعبري حي عن احلد�س الكا�شف
للوجود املذكور يف مقدمة الكينونة والعدم
والذي متت ترجمته يف جميع �أنحاء العامل.
ولكن يف ح�ي�ن �أن الغثيان ي�ستدعي "منطق
االكت�ش ��اف" ،ويو�ض ��ح كي ��ف �أ�صبح حليف

روكوين�ت�ن ج ��راد م ��در ًكا لتجرب ��ة الغثيان
نف�سه ��ا ،ف� ��إن الوج ��ود والع ��دم ينطل ��ق من
"منط ��ق العر� ��ض" وي�ص ��ف الأنطولوجيا
الت ��ي تعط ��ي معن ��ى ل ��كل م ��ن م ��ر بتجرب ��ة
الغثي ��ان ويظه ��ر كي ��ف يك ��ون ذل ��ك ممك ًنا.
بالطب ��ع ،ال تتط ��ور الأنطولوجي ��ا عن ��د
�سارت ��ر من جتربة واحدة :منطلق ًا التجارب
الأخ ��رى ،مث ��ل �إدراك الغي ��اب ،ه ��ي � ً
أي�ض ��ا
�أ�س�س لعلم الوجود الو�صفي.
الأ�سل ��وب الأدب ��ي امللمو� ��س للخط ��اب
امل�ستخدم يف الغثيان ه ��و ثقل موازن مثري
لالهتم ��ام للو�ض ��ع الفل�سف ��ي امل�ستخ ��دم يف
الوج ��ود والع ��دم .ه ��ذا الو�ض ��ع الفل�سف ��ي
ينطل ��ق من االن�صراف �إىل امللمو�س ،ويذكر
تال
�سارت ��ر قرائ ��ه با�ستم ��رار �أن كل ف�ص ��ل ٍ
يجلب ��ه �إىل هدفه ،وهو فهم املوقف امللمو�س
لوج ��ود الإن�س ��ان .يف ح ��د ذات ��ه ،يج ��ب �أال
ت�ؤدي طريقته �إىل �أي �صعوبات خا�صة ؛ مع
ذل ��ك� ،أظن �أن ه ��ذا هو �سبب �س ��وء التف�سري
املتكرر لوجهة نظره عن الوعي.
كم ��ا يح ��دث غال ًب ��ا ،عندم ��ا نف ��كك ف�ص ��ول
الوج ��ود والعدم وتت ��م ا�ست�شارته ��م كما لو
كان ��ت �سل�سلة م ��ن امل�ساح ��ات امل�ستقلة على
موا�ضيع خمتلفة ،ف� ��إن طريقة �سارتر ميكن
�أن ت� ��ؤدي �إىل اخلط�أ يف التلقي لأن الوجود
والعدم هو عمل متكام ��ل مع املنطق املتعمد
للعر� ��ض .بالطب ��ع ،نظ ًرا لأن كون ��ك ال ُتعلن
�شي ًئ ��ا ه ��و درا�س ��ة ظاهري ��ة ،ف� ��إن �سارت ��ر
ملت ��زم ب�أ�سل ��وب الو�ص ��ف ولي� ��س العر�ض
اال�ستنتاج ��ي للوجود .ال ي ��زال ،منهجي �إن
طريق ��ة تطوير �أطروحته م ��ن اخلال�صة �إىل
النتيج ��ة امللمو�س ��ة تعطي ترتي ًب ��ا وا�ضحً ا،
�أو منط ًق ��ا ،لدرا�ساته الو�صفية ،وهو منطق
يجع ��ل ا�ستخ ��راج الف�ص ��ول الفردي ��ة م ��ن
�سياقها �أم ًرا خطريًا.
على �سبيل املث ��ال� ،أن ف�صلني "�أ�صل النفي"
و "الني ��ة ال�سيئ ��ة" هم ��ا جم ��رد �أول ف�صلني
م ��ن اجل ��زء الأول وغال ًب ��ا ما يت ��م جتاهلها.
ق ��د يعط ��ي الف�ص ��ل الأول الطوي ��ل�" ،أ�ص ��ل
النفي" وهم االكتمال لأنه ينطلق من فكرة
جم ��ردة ع ��ن الع ��دم لفه ��م الع ��دم امللمو�س،
لكن هذا الو�ص ��ف الأول للعدم امللمو�س هو
جم ّرد بذات ��ه فيما يتعلق مبا يل ��ي .وباملثل،
ف� ��إن الف�ص ��ل الثاين�" ،س ��وء الني ��ة" ،يُ�ساء
فهم ��ه ب�ش ��كل ع ��ام لأن ��ه ُيق ��ر�أ كم ��ا ل ��و كان
درا�س ��ة م�ستقل ��ة ع ��ن طبيعة خ ��داع الذات،
ولي�س جم ��رد و�ص ��ف �أويل للحرية ،والذي
يمُ �ل��أ الح ًقا يف الكتاب خا�ص ��ة يف الف�صلني
الأخريين.

دودامل وجائزة غرامي
ال�شباب الفقراء املو�سيقى �أ�س�سها خو�سيه
انتوني ��و �آب ��رو (( )2018 – 1939انظ ��ر
املدى عدد  6ني�س ��ان  .)2013برز دودامل
لي�صب ��ح قائد الفرقة بعم ��ر � 18سنة ،وهو
الآن املدي ��ر الفني لفرق �سيم ��ون بوليفار،
ولو� ��س �أجنل� ��س الفيلهارموني ��ة ،وكذل ��ك
�أوب ��را باري� ��س .ع ��رف عاملي� � ًا بع ��د فوزه
يف م�سابق ��ة غو�ست ��اف مال ��ر �سن ��ة 2004
(م ��ع فرق ��ة بام�ب�رغ ال�سيمفوني ��ة) .ق ��اد
فرق ��ة غوتن�ب�رغ ال�سويدي ��ة ب�ي�ن 2007
–  2012ووق ��ع عق ��د ًا مع لو� ��س �أجنل�س
الفيلهارموني ��ة يف  2009وه ��و مديره ��ا
الفني حتى اليوم.
تع ��رف �سيمفوني ��ة مال ��ر الثامن ��ة با�س ��م
�سيمفوني ��ة الألف� ،أو الألفي ��ة ،تعب ً
ريا عن
الع ��دد الكب�ي�ر للعازف�ي�ن واملغن�ي�ن الذي ��ن
ي�ؤدونه ��ا .وه ��ذا يف�سر وج ��ود �أربع فرق
كور�س كما ر�أين ��ا .لكن هذه املرة كان عدد
الفنانني امل�شرتكني هو  346فنان ًا فح�سب.

�ألف املو�سيقار وقائ ��د الأورك�سرتا البارع
النم�س ��اوي غو�ست ��اف مال ��ر (-1860
 )1911ه ��ذه ال�سيمفوني ��ة �صيف ،1906
ق�سمها على غري الع ��ادة يف ال�سيمفونيات
�إىل جز�أي ��ن :ا�ستن ��د يف الأول عل ��ى ن�شيد
دين ��ي مع ��روف من الق ��رن التا�س ��ع ،ويف
الث ��اين عل ��ى امل�شاه ��د الأخ�ي�رة م ��ن عمل
غوت ��ه ال�شه�ي�ر فاو�س ��ت .جم ��ع فيه ��ا عدة
�أ�ش ��كال مو�سيقي ��ة مث ��ل الن�شي ��د الدين ��ي
املوتيت والكانتات ��ا بالإ�ضافة �إىل الدراما
(خامت ��ة فاو�س ��ت) ّ
و�سخره ��ا يف خدم ��ة
ال�شكل ال�سيمفوين.
جوهره ��ا دين ��ي  -ان�س ��اين ع ��ام ،ه ��و
اخلال� ��ص ،املغفرة .فمثلم ��ا يتعاقد دكتور
فاو�س ��ت م ��ع ال�شيط ��ان ،ي�ستغ ��ل الق ��وة
الت ��ي منحها له ال�شيط ��ان يف عمل اخلري،
ومل ��ا ي�أتي ال�شيط ��ان ليقب�ض روحه ح�سب
العقد ،تلتقط املالئكة روح فاو�ست وتطري
ب ��ه بعي ��د ًا .هو اخلال�ص ع�ب�ر املحبة اذن.

يعده ��ا بع� ��ض النق ��اد يف م�ص ��اف تا�سعة
بيتهوف ��ن م ��ن جه ��ة �أفكاره ��ا الإن�ساني ��ة
النبيل ��ة .احلي ��اة وامل ��وت ،خل ��ود ال ��روح
وموقع االن�سان يف هذا الكون هي الأفكار
اجلوهري ��ة التي تتحكم يف معظ ��م �أعمال
مالر.
قدم العم ��ل للم ��رة الأوىل يف ميونخ �سنة
 ،1910وكان م�ساع ��دا مال ��ر الأملاني ��ان

برونو فالرت واو ّتو كلمربر ،وهما من كبار
قادة الأورك�سرتا ،مثلما كان مالر �أحد �أهم
قادة الأورك�س�ت�را يف التاريخ .و�أعلن عن
العم ��ل حتت م�سم ��ى ال�سيمفوني ��ة الألفية
رغ ��م ع ��دم اتف ��اق مالر م ��ع ه ��ذه الت�سمية
التي الت�صق ��ت بالعمل �إىل اليوم .كان بني
ح�ض ��ور العر� ��ض الأول الأمل ��اين ري�شارد
�شرتاو� ��س والفرن�سي كام � ّ�ي �سين�سان�ص
والنم�ساوي �أنتون فيرب من املو�سيقيني.
و�سج ��ل دودامي ��ل ت�سجي ��ل ال�سيمفوني ��ة
م ��ع فرق ��ة لو� ��س �أجنل� ��س الفيلهارمونية
عن ��د �شرك ��ة دويت�ش ��ه غراماف ��ون ،و�سبق
ل ��ه تقدميها يف مهرج ��ان زالت�سبورغ �سنة
 2013م ��ع فرقته �سيم ��ون بوليفار .وهذه
ه ��ي جائ ��زة غرام ��ي الثالثة عل ��ى التوايل
ل ��ه ،فقد ف ��از يف  2020ع ��ن ت�سجيل لعمل
�أن ��درو نورم ��ان ،ويف  2021عن ت�سجيله
كل �سيمفوني ��ات امل�ؤلف الأمريكي ت�شارلز
�إيفز.

هل القراءة مهنة؟
و�أنا �أت�ص ّفحُ ال�شذرات الفي�سبوكية اليومية التي ينقلها ال�صديق
علي ح�سني ،القارئ النهم وعا�شق الكتب ،وقعت �أنظاري قبل �أيام
على غالف كتاب عنوانه (مهنة القراءة) .جفلتُ و�أنا �أرى العنوان،
وت�ساءلت :هل القراءة مهنة حقيقية؟ وحتى لو كان ممكن ًا من
الناحية الواقعية �أن تكون القراءة مهنة؛ فهل يجب �أن جنعلها
مهنة؟
أح�سب � ّأن م�ؤلف الكتاب ق�صد مبهنة القراءة �أي تو�صيف يفهم
ال� ُ
منه القارئ � ّأن القراءة مهنة باملعنى املتداول :عم ٌل يتقا�ضى معه
ُ
�صحيح � ّأن بع�ض املهن يف هذا العامل
يعتا�ش منه.
القارئ �أجر ًا
ٌ
تقت�ضي قراءات م�سهبة يف ميادين حمدّدة؛ لكن القراءة فيها
ٌ
ملحق بوظيفة �أكرب من فعل القراءة ذاته .مهنة القراءة التي
فع ٌل
�أرادها امل�ؤلف و�أوحى بها بطريقة م�ضمرة هي تو�صيف رمزي
ملن ع�شق القراءة منذ �أطواره الأوىل يف احلياة حتى بدت ك�أنها
مهنة له ،وماهي كذلك.
�أذكر يف هذا املقام واقعة كتب عنها الفيزيائي ذو ال�صيت العاملي
بول ديفيز قائ ًال �أنه �شعر منذ بواكري حياته �أنه ُخل َِق ليكون
فيزيائي ًا نظري ًا ،وعندما �أخرب والديه برغبته بعد �إكماله الدرا�سة
الثانوية يف الإلتحاق بق�سم الفيزياء يف اجلامعة قال له �أبوه« :
ُب َن ّي ،هل تت�صو ُر � ّأن �أحد ًا ما يف هذا العامل �سيدف ُع لك ما ًال لكي
جتل�س وتت�أم َل يف هذا الكون وقوانينه الأ�سا�سية؟ ال�أحد �سيدف ُع
لك ما ًال �إال �إذا قمتَ بعمل حقيقي !!» .كان الأب على خط�أ بالطبع؛
فقد �صار �إبنه الحق ًا �إ�سم ًا كب ً
ريا يف عامل الفيزياء والكو�سمولوجيا
والكتابة ،واجتنى ما ًال وف ً
ريا من عمله �أ�ستاذ ًا جامعي ًا وكاتب ًا
حققت كتبه مبيعات كبرية.
ُ
ت�صح م�شابهة ر�أي والد بول ديفيز مع فعل القراءة:
ميكن �أن
ّ
ال�أحد �سيدف ُع لك ما ًال �إذا ماقر�أت معظم كال�سيكيات الأدب العاملي
واحلديث منه واملعا�صر� ،أو �إذا تابعت قراءة مايُتاحُ لك من
الإ�صدارات العلمية احلديثة بلغاتها الأ�صلية �أو مرتجمة .القراءة
فعالية تكافئ نف�سها بنف�سها ت�سامي ًا وانت�شاء ومتعة روحية
عميقة ،وحتليقا بالروح �إىل مرتقيات جديدة ،وحت�صي ًال خلربات
�أكرب من �أن يحوزها فرد واحد يف حياة واحدة.
لكن ،ويف �سياق جتربة فكرية ،دعونا نت�صور �إمكانية �أن تكون
جني امل�صباح ال�سحري ليعر�ض
القراءة مهنة؛ مبعنى �أن ي�أتيك ّ
عليك عر�ض ًا وا�ضح ًا� :إقر�أ ع�شرة كتب يف ال�شهر ،مث ًال (الب�أ�س �أن
يختارها اجلني) و�س�أتكف ُل �أنا بتكاليف معي�شتك عي�شة مرفهة .قد
يبدو العر�ض مغري ًا؛ بل وحتى �أف�ضل من املقاي�ضة الفاو�ستية
املعروفة لأنك لن تبيع روحك لل�شيطان ولن يُط َل َب منك �شي ٌء يف
مقابل القراءة� .أن تقر�أ وح�سب ،هذا هو كل مامطلوب منك .ماذا
يعني �أن حت�صل على مال لقاء فعل قراءة خال�ص وال�شيء �سواه؟
هل ف ّكرت بجدي ٍة يف هذا الأمر؟ �ستذوي رغبتك يف القراءة مع
الأيام ،و�ستتحوّ ُل ماكن ًة للقراءة الت�شع ُر مبا تفعل ب�سبب غياب
الفعل املحفز على احلياة والذي ي�شع ُر معه املرء ب�أنه يعي�ش
ري �ألف مرة من �أن
ويتنف�س� .أن تنه�ض �صباح ًا وتذهب للعمل خ ٌ
تتعفن يف فرا�شك مرتاخي ًا ك�سو ًالّ ،
ولعل جان بول �سارتر ك�شف
عن هذه احلقيقة عندما كتب ب� ّأن �أجمل �سنوات حياته عا�شها
عندما كان ع�ضو ًا فاع ًال يف املقاومة الفرن�سية �ضد االحتالل
الأملاين .كان �سارتر حينها عر�ض ًة للموت ّ
كل حلظة ،ومع جمابهة
املوت تتعاظم قيمة الإح�سا�س باحلياة.
ّ
كل مهنة فيها جانب �إ�ستالبي النرتاح �إليه ،وهذه احلقيقة �إحدى
الك�شوفات العظيمة للفل�سفة املارك�سية التي مل تزل حية حتى
يومنا هذا؛ لذا قيل يف الأمثوالت املتداولة «�سعي ٌد من كانت
هوايته هي مهنته « .قد ت�صلحُ هواي ٌة ما �أن تكون مهنة ت�أتي مبال
الي�صح مع القراءة،
يكفي متطلبات عي�شة م�ستورة؛ لكنّ هذا
ُّ
واليجب �أن ي�صح.
معظم النا�س يف العامل يقر�أون� ،أينما كانوا ويف كل الأوقات،
تراهم على الدوام يقر�أون كتب ًا ورقية �أو �ألكرتونية �أو �صوتية
متاحة .هل �إنتبهتَ �أنهم يقر�أون خارج وقت الوظيفة؟ القراءة
لي�ست وظيفة �إذن بقدر ماهي فع ٌل ميثل واحة ا�سرتخاء خارج
الوظيفة؛ لذا ال�أحد منهم يهت ُّم بن�شر قوائم طويلة عن كتب
قر�أها يف ال�شهر الفالين �أو ال�سنة الفالنية� .إقر�أ مائة كتاب �أو
�ألف ًا .لن يعني الأمر �شيئ ًا للآخرين ،ولي�س يف هذا الأمر م�أثر ٌة
لك .الأ�سا�س هو �أن تقر�أ وتتمتع مبا تقر�أ وتك�سب خربة م�ضافة
ترتقي بحياتك؛ �أما �أن جتعل من نف�سك �إعالن ًا �إ�ستعرا�ضي ًا ملاكنة
قراءة ب�شرية فلي�س هذا �ش�أن الآخرين� .إقر�أ ومتتع مبا تقر�أ ،هذا
هو منتهى الأمر وخال�صة احلكمة يف القراءة.
القراءة فع ٌل نرتاحُ �إليه ونحن يف خلوة حمببة ،ونفعله �إر�ضا َء
نطلب منه مكاف�أة �سوى املتعة واخلربة
لأنف�سنا اللغرينا ،ول�سنا ُ
وترميم ماانك�سر من �أرواحنا يف هذه احلياة ،لنوا�صل العي�ش
بقلب ثابت يحتمل امل�شقات.
ُ
ت�صح م�شابهة ر�أي والد بول
يمكن �أن
ّ
ديفيز مع فعل القراءة :ال�أحد �سيدفعُ
لك ما ً
ال �إذا ماقر�أت معظم كال�سيكيات
الأدب العالمي والحديث منه
والمعا�صر� ،أو �إذا تابعت قراءة مايُتاحُ
لك من الإ�صدارات العلمية الحديثة
بلغاتها الأ�صلية �أو مترجمة.

أوكراني اي�ضا؟
و ت�شيخوف �
ّ
�أ.د� .ضياء نافع

�س�أل ��ت جارت ��ي الرو�سية (الت ��ي ادرد�ش
معها بع� ��ض االحيان يف املمرات او قرب
بناية ال�سكن) – ه ��ل �سمعت ما يقولونه
االن ح ��ول ت�شيخ ��وف؟ هم ي�ؤك ��دون ان
انط ��ون بافلوفيت� ��ش ت�شيخ ��وف كات ��ب
اوك ��راين ولي�س كاتبا رو�سيّا  ,ف�ضحكت
م�صححة قويل – غوغول
جارتي وقالت
ّ
 ,غوغول  ,ولي� ��س ت�شيخوف  ,و�أ�ضافت
 ,ان غوغ ��ول فع�ل�ا اوكراين ب ��كل معنى
الكلم ��ة  ,فه ��و ول ��د هن ��اك  ,ث ��م انتقل يف
�شباب ��ه اىل بطر�سب ��ورغ  ,اال ان ��ه كات ��ب
رو�سي كب�ي�ر وعم�ل�اق وترتب ��ط با�سمه
نتاجات �شهرية يف تاريخ االدب الرو�سي
واالدب العامل ��ي اي�ض ��ا (وق�سم منها طبعا
بنكه ��ة اوكرانية وا�ضحة املعامل)  ,وهذه

م�س�أل ��ة طبيعي ��ة جدا يف م�س�ي�رة رو�سيا
التاريخي ��ة و�آدابه ��ا وتعددي ��ة �شعوبها,
اذ يوج ��د الكث�ي�ر م ��ن االدب ��اء الرو� ��س
الكب ��ار م ��ن ا�ص ��ول غ�ي�ر رو�س ّي ��ة  ,مثل
با�سرتن ��اك و�آيتمات ��وف و�أكودجاف ��ا و
كث�ي�رون غريه ��م  ,وال �أحد يق ��ول الآن ,
ان با�سرتن ��اك لي� ��س كاتب ��ا رو�سيّا وامنا
يه ��ودي  ,وان �آيتمات ��وف لي� ��س كاتب ��ا
رو�س ّي ��ا وامن ��ا قرغي ��زي  ,و�أكودجاف ��ا
لي� ��س كاتبا رو�سيّا وامنا قوقازي (من ام
ارمني ��ة واب جورجي)....ال ��خ  ,ويبدو
ان ��ك توهم ��ت با�سم ��اء االدب ��اء الرو� ��س
واختل ��ط علي ��ك االم ��ر لي� ��س اال عندم ��ا
�سمع ��ت هذا ال�شئ ع ��ن ت�شيخوف  ,فقلت
له ��ا وانا ا�ضحك اي�ضا  ,كيف ميكن يل ان
اتوه ��م با�سماء االدباء الرو�س يا جارتي
علي االمر و�أنا اتعاي�ش
العزيزة ويختلط ّ
ال�سراء ّ
وال�ضراء
(يف
مع االدباء الرو�س
ّ
!) اك�ث�ر من �ستني �سن ��ة من حياتي  ,انهم
يتحدثون ع ��ن ت�شيخوف  ,ع ��ن �صديقي
انطون بافلوفيت�ش ت�شيخوف  ,ف�س�ألتني

وانده�ش ��ت ب�ش ��دة عندما اطلع ��ت عليه ,
فقالت جارتي  -انها مل ت�سمع بذلك بتاتا ,
ومل يخربها �أحد من اال�صدقاء حولها عن
هذا املو�ض ��وع ابدا  ,ولكن كل �شئ ميكن
ان يحدث االن يف ع�صرنا العا�صف وغري
االعتيادي هذا ,ثم �أ�ضافت  -يوجد عندنا
مث ��ل رو�س ��ي يق ��ول – يف احل ��ب ويف
احل ��رب كل الو�سائ ��ل جي ��دة� .ضحك ��ت
�أن ��ا  ,وقلت له ��ا  ,ان احلرب ب�ي�ن رو�سيا
واوكراني ��ا و�صل ��ت اىل تاري ��خ االدب
الرو�س ��ي و�أعالم ��ه عل ��ى ما يب ��دو  ,وقد
توجه ��ت ن�ي�ران ه ��ذه احل ��رب الآن اىل
ت�شيخ ��وف ه ��ذه امل� � ّرة� .صمت ��ت جارتي
قليال  ,ثم �س�ألتني ب�صوت خافت – وماذا
يقولون حول ت�شيخوف بال�ضبط؟ فقلت
له ��ا  ,يكتب ��ون ان ��ه اوك ��راين  ,وانه ولد
وترع ��رع يف تاغ�ن�روغ  ,وه ��ي مدين ��ة
قريبة جدا م ��ن اوكرانيا  ,ووجدوا حتى
بع� ��ض اجلمل و املقاط ��ع  -هنا وهناك –
واال�ستغراب كان وا�ضحا بعينيها و على هل ان ��ت مت�أكد؟ قل ��ت لها – طبع ��ا مت�أكد يف ر�سائل ��ه وذكري ��ات �أ�صدقائ ��ه حوله ,
وجهه ��ا  -الكالم ي ��دور ع ��ن ت�شيخوف  ,ج ��دا  ,وقد ق ��ر�أت ذلك قبل �أي ��ام لي�س اال والتي ت�شري اىل انه اوكراين ويعت ّز جدا

بانتمائه الوكرانيا  ,بل وان �أحدهم كتب
يقول  ,ان هناك من (�أجرب!!!) ت�شيخوف
ان يكتب نتاجاته باللغة الرو�سية ولي�س
بلغت ��ة االوكراني ��ة  ,فتعجبت جارتي من
كل ه ��ذه االقاوي ��ل  ,وقال ��ت  ,اي ه ��راء
ه ��ذا ! و م ��ن ال ��ذي �أج�ب�ر ال�صب ��ي (غري
املع ��روف �آنذاك بتات ��ا) ت�شيخوف عندما
كان عم ��ره �أق ��ل م ��ن الع�شري ��ن  ,و كان
تلمي ��ذا يف املدر�س ��ة لي� ��س اال (اي قب ��ل
ان يلتح ��ق للدرا�س ��ة يف الكلي ��ة الطبي ��ة
بجامع ��ة مو�سك ��و) ان يكت ��ب م�سرحيته
الرائع ��ة ب�ل�ا عن ��وان  ,والت ��ي ي�سمونها
االن (بالتون ��وف) باللغ ��ة الرو�سي ��ة ,
والت ��ي مل ين�شرها اثن ��اء حياته كلها  ,بل
ن�شره ��ا �أخ ��وه بعد وف ��اة ت�شيخ ��وف؟ ,
وم ��ن الذي �أج�ب�ر ت�شيخ ��وف عندما كان
طالبا جامعيا ان يكتب ق�ص�صه الق�صرية
اجلميل ��ة و ال�ساح ��رة واملتنوع ��ة ج ��دا
ج ��دا بلغة رو�سي ��ة رقراق ��ة و�شفافة مثل
امل ��اء ال ��زالل  ,هذه الق�ص� ��ص التي الزلنا
نطالعه ��ا بحب واعج ��اب واندها�ش حلد

االن  ,وان ابطاله ��ا وم�ضامينه ��ا ال زالت
تتفاعل م ��ع م�سرية حياتنا  ,ث ��م �س�ألتني
– ه ��ل تع ��رف ان تول�ست ��وي نف�سه قر�أ
واح ��دة من تل ��ك الق�ص�ص مئ ��ة مرة امام
الآخري ��ن؟ قلت لها  ,نعم � ,أعرف كل ذلك ,
و�أعرف اي�ضا  ,ان تول�ستوي قال عنه مبا
معناه  ,ان ت�شيخوف يف الفن (�أعلى منه
!!!)  ,فقال ��ت جارتي ب�أمل وا�ضح – نعم ,
لكن ه�ؤالء الذي ��ن يتكلمون عن اوكرانية
ت�شيخ ��وف ال يري ��دون االق ��رار ب ��كل
ه ��ذه الوقائ ��ع على م ��ا يب ��دو  ,ويريدون
ان ي�ؤجج ��وا ن�ي�ران احلق ��د والكراهي ��ة
واخلالف ��ات ب�ي�ن ال�شعب�ي�ن ال�سالفي�ي�ن
ال�شقيق�ي�ن الرو�س ��ي واالوك ��راين مبثل
هذه الت�شويه ��ات واالكاذيب والتلفيقات
 ,وان ه� ��ؤالء بال ��ذات هم الذي ��ن يريدون
ا�ستمرار هذه احلرب الرهيبة وتو�سيعها
 ,والت ��ي �أمتنى ان تنته ��ي با�سرع وقت ,
واختتمت جارت ��ي قولها – يا الآهي  ,ما
ال ��ذي �سيقوله ت�شيخ ��وف نف�سه لو �سمع
بهذه الرتهات حوله؟
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�أبنا�ؤهم من بعدهم

�ص ��درت ع ��ن دار املدى رواي ��ة "�أبنا�ؤهم من بعده ��م" لنيكوال
ماتي ��و ،ترجم ��ة جاب ��ر ال�س�ل�امي ،الرواي ��ة الفائ ��زة بحائ ��زة
الغونك ��ور و�ص ��فت بانه ��ا رواي ��ة �سيا�س ��ية باملعن ��ى العمي ��ق
للكلمة .لي�س لأنها تتناول مو�ض ��وعا �سيا�س ��يا بل لأنها �شهادة
ع ��ن املناطق املن�س ��ية واملهملة يف فرن�س ��ا .تل ��ك املناطق التي
تع ��اين م ��ن انح�س ��ار ال�ص ��ناعات واغ�ل�اق املعام ��ل واندث ��ار
الطبق ��ات العامل ��ة وو�ص ��ف لهذا التح ��ول املجتمع ��ي الكبري
وتداعيات ��ه القامت ��ة على اجل�س ��م االجتماع ��ي والثقايف .يف
املنطقة التي تقع فيها �أحداث الرواية كان العمال ي�ص ��وتون
عادة للحزب ال�شيوعي يف االنتخابات الآن �صارت غالبيتهم
ت�ص ��وت للحزب اليميني املتطرف والبقية تقاطع حتى فكرة
الت�صويت.

�إلهام املدفعي من جديد بني �أح�ضان بغداد ين�شد للنخيل ويتذكر ّ
اخلطار
عامر م�ؤيد
بع ��د غي ��اب م ��ا يق ��ارب �سن ��وات ع ��ن ار�ض
الوطن عاد مرة اخ ��رى الفنان الهام املدفعي
ليعتل ��ي من�ص ��ة امل�س ��رح الوطن ��ي ويق ��دم
ج ��زءا من فنه اىل اجلماه�ي�ر .وكان املدفعي
ق ��د اق ��ام ع ��ام  2018حف�ل�ا يف بي ��ت امل ��دى
للثقاف ��ة والفن ��ون �ضم ��ن فعالي ��ات م�ؤ�س�سة
امل ��دى لالع�ل�ام والثقاف ��ة والفن ��ون ،وقب ��ل
بدء احلف ��ل االخري ،الذي اقي ��م على امل�سرح
الوطن ��ي ي ��وم ام� ��س االول اجلمع ��ة ،ق ��ال
املدفع ��ي انه �سعيد بالع ��ودة اىل الوطن مرة
اخرى بعد رحلة غياب ا�ض ��طرارية والعي�ش
يف املهج ��ر ،وا�ض ��اف املدفع ��ي انه "بف�ض ��ل
االغني ��ة العراقي ��ة ا�س ��تطعت ان اعتل ��ي اهم
ح

ول العا

امل�سارح العاملية واقدم ما اجنزته من اغاين
ومو�سيقى".
وع ��ن بغ ��داد ذكر املدفع ��ي انه "يحن ب�ش ��كل
كب�ي�ر اىل العا�ص ��مة بغ ��داد وه ��ي مدين ��ة

لم

عظيم ��ة بفنه ��ا وتاريخها وح�ض ��ارتها املمتد
اىل �س ��نوات ط ��وال" .رانيا القي�س ��ي احدى
احلا�ض ��رات كتب ��ت يف �ص ��فحتها عل ��ى
الفي�سبوك "ح�ضرت حفل الفنان الكبري الهام

املدفع ��ي الذي اقي ��م على امل�س ��رح الوطني"،
مبينة ان الفن العراقي يبقى خالد ًا".
وبين ��ت ان فنانا مثل "الهام املدفعي يعد مثل
النخلة العراقية ال�ش ��اخمة مع اللحن الغربي

مزاح ثقيل بـ"الفياغرا" ي�ؤدي �إىل وفاة �شاب يف حفل ميالده
ك�ش ��فت طبيب ��ة يف م�ست�ش ��فى
املحمودية ،ام�س ال�سبت ،تفا�صيل
"املقلب" الذي حتول �إىل "كارثة"
�أودت بحي ��اة �ش ��اب يف ذكرى يوم
ميالده.
وقالت الطبيبة بتول العي�س ��ى يف
تدوين ��ة تابعته ��ا (امل ��دى) "دخ ��ل
�أربعة �ش ��باب يحملون �ش ��ابا يبلغ
م ��ن العم ��ر  25عام� � ًا �إىل ط ��وارئ
الباطنية يف م�ست�ش ��فى املحمودية
الع ��ام ،كان املري� ��ض مي�س ��ك قلب ��ه

ويتنف� ��س ب�ص ��عوبة ،مت رب ��ط
املري�ض على املونيرت ب�س ��رعة كان
يعاين من اخت�ل�ال بنب�ض القلب"،
و�أ�ض ��افت "ا�س ��تمر الإنعا� ��ش
واملح ��اوالت لكن للأ�س ��ف ال�ش ��اب
ت ��ويف ،فلم ��ا يئ�س ��نا م ��ن �إنق ��اذه
�أعلن ��ت الوف ��اة وغطي ��ت وجه ��ه
بال�شر�شف" .وتابعت "عندما اخرب
الأطباء �أ�ص ��دقاءه بنب�أ الوفاة ،قام
واحد من ال�ش ��باب بالبكاء قائال �أنا
ال�س ��بب �أنا ال�س ��بب �أنا م ��ن قتله".

و�أردف ��ت "بلغنا �ش ��رطة الطوارئ
وج ��رت التحقيق ��ات ،وتب�ي�ن �أن
ال�شباب اخلم�س ��ة �أ�صدقاء واليوم
عي ��د ميالد املقت ��ول ،بعدم ��ا قاموا
بو�ض ��ع حبوب فياغ ��را داخل كيكة
عيد امليالد كمقلب".
وبين ��ت "لك ��ن على م ��ا يب ��دو �أنهم
و�ض ��عوا كمية كبرية بالتايل اثرت
على ع�ض ��لة القلب وح�صل اختالل
يف ال�ض ��ربات م ��ا �أدى �إىل توق ��ف
مفاجئ يف القلب".

حقيقة وفاة يحيى الفخراين مت�أثراً ب�أزمة قلبية

نف ��ى الفن ��ان �أ�ش ��رف زك ��ي نقي ��ب امله ��ن
التمثيلي ��ة يف م�ص ��ر� ،ص ��حة كل الأخب ��ار
الت ��ي مت تداولها خالل ال�س ��اعات املا�ض ��ية
حول وفاة الفنان يحيى الفخراين ،مت�أثرا
ب�أزمة قلبية حادة ،و�أكد زكي �أن الفخراين
بخ�ي�ر وب�ص ��حة جي ��دة وال �أ�س ��ا�س له ��ذه
الأقاويل من ال�صحة.
وت�ص ��دت نقاب ��ة امله ��ن التمثيلي ��ة �س ��ريعا
لل�ش ��ائعات املنت�ش ��رة ط ��وال اللي ��ل ح ��ول
تعر� ��ض الفن ��ان يحي ��ى الفخ ��راين لأزم ��ة
قلبي ��ة ح ��ادة �أدت �إىل وفات ��ه ،و�أك ��دت �أن
اخلرب كاذب جملة وتف�صيال.
كم ��ا نف ��ت الدكت ��ورة ملي� ��س جاب ��ر زوج ��ة
الفخ ��راين �ص ��حة هذه ال�ش ��ائعات ،م�ؤكدة
ان الفنان امل�صري بخري وال يعاين من �أية

 قتيبة الجنابي
المخ ��رج ال�س ��ينمائي ،ف ��از فيلم ��ه
ال ��ذي حمل ا�س ��م "رجل الخ�ش ��ب"،
بالجائ ��زة الذهبي ��ة لأف�ض ��ل فيل ��م
�آ�س ��يوي ف ��ي مهرج ��ان جوائ ��ز
طوكي ��و للأف�ل�ام .وق ��ال الجناب ��ي:
"�س ��عادتي كبي ��رة بح�ص ��ول فلمي
(رجل الخ�شب) على �أف�ضل فيلم في
مهرجان طوكيو الذي هو من ت�أليفي
واخراجي" ،م�ش ��ير ًا الى �أن "الفيلم
ينتم ��ي ال ��ى الفنتازيا الت ��ي تحاكي
دمية بحجم الإن�س ��ان م�صنوعة من
الخ�ش ��ب يُجبر على ترك موطنه في
الغابة وتتقاط ��ع اقداره مع عدد من
ال�شخ�صيات لير�سم من خالل رحلته
�ص ��ورة واحداثا من عق ��ل وقلب كل
من �أُجبروا على ترك اوطانهم".
 مينا نور الدين
الممثل ��ة ال�ش ��ابة الت ��ي تمي ��زت
بم�ش ��اركتها ف ��ي م�سل�س ��ل (بن ��ات
�ص ��الح) ب ��دور "ري ��م" ،قال ��ت �إنه ��ا
تتمن ��ى ان تج�س ��د دور الملك ��ة
ع�ش ��تار ،وا�ض ��افت انه ��ا ت�س ��تعد
لال�شتراك بعمل درامي جديد تج�سد

متاعب �ص ��حية ،ورافقها يف زيارة عائلية
م�ؤخرا مبنا�سبة االحتفاالت بعيد الفطر.
وغاب الفنان يحيى الفخراين عن املو�س ��م
الرم�ضاين لعام  ،2022بعدما �شارك العام
املا�ضي مب�سل�سل جنيب زاهر زرك�ش.

طبيبة رو�سية :ملاذا " فايرو�س كورونا "
ال�صلع غالبا؟
يقتل الرجال ُ
�أو�ض ��حت �أخ�ص ��ائية الغ ��دد ال�ص ��ماء
الرو�س ��ية ،يكاترين ��ا كريفت�س ��وفا ،مل ��اذا
يقت ��ل مر� ��ض "كوفي ��د –  "19يف كث�ي�ر من
ال�ص ��لع .وقالت يف حديث
الأحي ��ان الرجال ُ
�أدل ��ت ب ��ه ملوق ��ع "  "Ura.ruالإلكرتوين
الرو�س ��ي�" :إذا مل يك ��ن ل ��دى املري� ��ض م ��ا
يكف ��ي م ��ن هرم ��ون الت�ستو�س ��تريون ،فلن
يتمت ��ع باحلماي ��ة الكامل ��ة لنظ ��ام القل ��ب
والأوعي ��ة الدموي ��ة" .و�أ�ض ��افت قائل ��ة �إن
"خطر الوف ��اة نتيجة الإ�ص ��ابة بفايرو�س
كورونا يزداد للرجال امل�ص ��ابني بالثعلبة".
و�أ�ش ��ارت يكاترين ��ا كريفت�س ��وفا �إىل �أن
ت�س ��اقط ال�ش ��عر يرتب ��ط ارتباط ��ا مبا�ش ��را
بنق� ��ص هرم ��ون الت�ستو�س ��تريون ،والذي

ي� ��ؤدي ب ��دوره �إىل الإ�ص ��ابة ب�أمرا� ��ض
القل ��ب والأوعي ��ة الدموية .و�أو�ض ��حت
قائلة�" :إن الت�ستو�س ��تريون ،الذي ي�ؤثر
على الثعلبة ،هو الهرمون الواقي للقلب
والأوعي ��ة الدموي ��ة ،و�إذا افتق ��ر الرجل
�إىل ه ��ذا الهرمون ف�إن ��ه ال يتمتع بحماية
كامل ��ة لنظام القل ��ب والأوعي ��ة الدموية.
وق ��د تت�س ��بب الإ�ص ��ابة ب� �ـ "كوفي ��د "19
بح ��دوث تغي�ي�ر يف �سل�س ��لة التخ�ث�ر".
وم�ض ��ت قائل ��ة�" :إن ه ��ذه التغي�ي�رات
مرتبطة بالتخرث املجهري .لذلك ،قد تكون
هن ��اك ظ ��روف م ��ن �ش� ��أنها تقلي ��ل حماية
القلب وظهور م�ش ��اكل �أكرب ق ��د ت�ؤدي �إىل
الوفاة".

الذي يقدمه وهو ما مييزه كفنان".
وا�شارت اىل ان ما قدمه الم�س الف�ؤاد ،حيث
اخت ��ار اغ ��اين مع�ب�رة ع ��ن فولك ��ور العراق
بنت ال�ش ��لبية ،خطار ،ياحمم ��د ،جلجل علي
الرمان ،فوك النخل وغريها .
واملدفعي ولد يف بغداد يف �أربعينيات القرن
الع�ش ��رين ،كان يدر� ��س يف مدر�س ��ة جني ��ب
با�ش ��ا االبتدائية يف الأعظمي ��ة ،وكان هاويا
للمو�س ��يقى ومتمي ��زا على بقية ال�ص ��بية يف
تلك املدر�س ��ة يف در�س املو�س ��يقى والن�شيد،
وق ��د �س ��كنت عائلته يف �ش ��ارع ط ��ه مبنطقة
الأعظمية يف بغ ��داد ،واجلميل يف االمر هو
ح�ضور الكثري من االعمار ال�شابة اىل احلفل
حيث �شاهدوا مطربهم املف�ضل يغني امامهم
مع اخر ايام عطلة عيد الفطر.
وتق ��ول هاج ��ر عل ��ي يف حديثه ��ا لـ(امل ��دى)
ان "الع ��راق بل ��د مع ��روف بفن ��ه وفناني ��ه
ن�ش ��ا هد
ولك ��ن لال�س ��ف مل
على
الكث�ي�ر منه ��م

ار� ��ض الوطن" .وا�ض ��افت ان احلفالت التي
تق ��ام للفنان�ي�ن العراقي�ي�ن الكب ��ار اغلبها يف
دول اخلليج والعامل وبالنوادر حتدث هناك
حفالت يف ار�ض الوطن .وبينت انها ت�س ��مع
املدفعي عندما كانت �ص ��غرية واغنية "مايل
�ش ��غل بال�س ��وك" ه ��ي الت ��ي جعلته ��ا تتعلق
ب ��ه وتتابع ما يقدم ��ه من اغاين ومو�س ��يقى
جديدة ،وا�شارت اىل انها تتمنى لو ت�ستطيع
ح�ض ��ور جميع احلفالت اخلا�صة باملطربني
العراقيني وان "يزوروا بلدهم االن ويقدموا
�شيئا لنا".
ع ��ازف الغيت ��ار والفنان جم ��ال العبيدي عن
فرق ��ة النغ ��م اجلمي ��ل ،ال ��ذي ابدى �س ��عادته
باحلفل قال "اليوم يُع ّد ح�ض ��ور املدفعي اىل
بغ ��داد ،وتقدميه العديد م ��ن �أغنياته املميزة
�أمر ًا مهم� � ًا وحدث ًا رائع ًا ،خا�ص ��ة انه معلمنا
االول وق ��د تتلمذنا على يده ،كما �أننا �س ��رنا
عل ��ى نهجه يف تقدمين ��ا لالغني ��ات العراقية
والبغدادية يف الفرقة".

�آمرب هريد :جوين
ديب خانني بعد
الزفاف مبا�شرة
�أخربت ه�ي�رد هيئة حملفني يف حماكمة ت�ش ��هري
مبالي�ي�ن ال ��دوالرات يف فريفاك� ��س ،بوالي ��ة
فريجيني ��ا الأمريكي ��ة ،ب� ��أن طليقه ��ا كان عل ��ى
عالق ��ة "متقطعة" مع تلك امل ��ر�أة ،التي كان
يتحدث معها عرب الر�سائل الن�صية ،وفق ًا
ل�صحيفة "�إندبندنت".
وقال ��ت" :لق ��د وج ��دت جه ��از (�آيب ��اد)
اخلا� ��ص ب ��ه مفتوح ��ا ،وكان ير�س ��ل
ر�س ��ائل ن�صية �إىل �شخ�ص ما ،وكان قد
فقد وعيه ...ور�أيت �أنه كان يتحدث مع
ام ��ر�أة كان ��ت تربطه به ��ا عالقة من حني
لآخ ��ر يف بداي ��ة عالقتن ��ا ،لذل ��ك تعرفت
عل ��ى اال�س ��م ،ولك ��ن كان التاري ��خ بع ��د
الزفاف مبا�شرة".
وتابع ��ت املمثلة" :عرفت �أنه ذهب �إىل
منزلها مبا�ش ��رة بعد زواجنا ...عندما
هبطنا يف لو�س �أجنلو�س� ،أعتقد �أنه
يف الي ��وم الت ��ايل ذه ��ب �إىل منزله ��ا
وكانت تربطه بها عالقة".
و�س� ��ألها حماميه ��ا عم ��ا فعلت ��ه بع ��د
العثور على الر�سائل ،و�أجابت" :لقد
�أ�صابني الفزع".
و�أ�ض ��افت�" :أتذكر �أنني كنت غا�ضبة
جدا منه لأن ��ه خانني ،وفعل ذلك بهذه
الطريق ��ة � -أي �أن الأم ��ر ح ��دث بع ��د
الزفاف مبا�شرة".

قبل حوايل �أربع �سنوات
�شاهدنا عرب الف�ضائيات الرئي�س
الفرن�سي �إميانويل ماكرون ومعه
احلكومة الفرن�سية ب�أكملها،
وكذلك الرئي�سني ال�سابقني نيكوال
�ساركوزي وفرن�سوا هوالند،
على ر�أ�س عدد كبري من امل�شيعني
الذين �ساروا وراء جنازة املطرب
الفرن�سي �شارل �أزنافور ..ولأنني
مواطن "غ�شيم" وعلى نياتي ،كنت
�أت�صور �أن الدولة ،والتي غنى
لها حميد الب�صرة اجمل االحلان
�ستعزي برحيل فنان بحجم حميد
الب�صري ،الذي غادرنا يف بالد
الغربة ّ
يئن على بالد ُتنكر �أبناءها.
لكن يبدو �أنه لي�س كل ما يتمناه
املرء يدركه ،فغاب حميد الب�صري
�أي�ضا عن اهتمامات امل�ؤ�س�سات
الثقافية العراقية ،فاجلميع رمبا
يعتقد �أن حميد الب�صري مواطن
من بالد "الواق واق".
ي�أخذنا حميد الب�صري ،يف
�أعماله الفنية وكتاباته ومواقفه
الن�ضالية ،للغو�ص معه يف مرحلة
مهمة من تاريخنا ال�سيا�سي
والثقايف ،بد�أت يف واحدة من
�أجمل مدن العراق ،الب�صرة عام
 ،1935ومرت مبحطات كان
فيها الفنان واملثقف واملنا�ضل
حميد الب�صري م�ص ّر ًا على �أن
الفن موقف من احلياة واملجتمع
والإن�سان ،وب�سبب مواقفه عانى
من الت�شرد بني مدن العامل من
اليمن �إىل بريوت ثم �إىل �سوريا
لتنتهي املحطة يف هولندا .يف
�سرية حميد الب�صري نحن �أمام
�شخ�صية ت�شبه �إن�سان ًا قادم ًا من
زمن خمتلف ،يخ�شى على بالده
التي غادرها جمرب ًا بعد جتربة
مريرة مع املطاردة والغربة،
ويخفي خ�شيته بنوبات من
احلنني والأ�سى �أحيان ًا ،على زمن
جعل من العراق جمرد ذكرى حللم
يريد له البع�ض �أن مي ّر �سريع ًا.
كان حميد الب�صري مغرم ًا مبا
يقدمه� ،سواء يف املو�سيقى� ،أو
الكتابة �أو املواقف احلياتية،
يعتقد �أن الفن والثقافة �سي�صنعان
بلد ًا يكون ملك ًا للجميع ،و�إن�سان ًا
يبذر اخلري ملجتمعه .
يكتب الكولومبي غار�سيا ماركيز:
�إن املتفردين ال يرحلون ك�أفراد..
يرحلون ،كمرحلة ب�صموا على
بدايتها و�صار رحيلهم خامتتها.
بد�أ حميد الب�صري يغني للفرح
والأمل والع�شق وفرحة الطيور
التي مل ي�سمح لها ب�أن تعود
�إىل �أع�شا�شها ،وانتهى بعذابات
الغربة .
رحل حميد الب�صري غريب ًا ،وقبل
" "20عام ًا رحل كاتب �أغنية
"ياع�شكنا" كاظم الرويعي غريب ًا
يف عمان ،وقبل ت�سعة �أعوام
مات ف�ؤاد �سامل مهم ًال يف �أحد
م�ست�شفيات دم�شق ..وكانوا
جميع ًا ،يحلمون �أن العمر �سي�ضيع
يف بالدهم التي ع�شقوها حتى
النف�س الأخري" :يا ع�شكنه فرحة
الطري الريد لع�شو�شه ع�صاري".
ن�ستذكر زمن حميد الب�صري
ونت�أ�سى عليه  ،الن احلا�ضر الذي
نعي�شه يحيط به اخلراب  ،بال
لون وال طعم  ،ونبحث عن الذين
�صنعوا لنا الفرح  ،الن الذين
نعي�ش معهم اليوم ال يجلبون
لنا �سوى الهم والغم ومفردات
االن�سداد واالنبطاح  .ونتمنى ان
ُن�صبح دولة �سوية تكرم الذين
ي�ستحقون التكرمي  ،وال تن�شغل
بالبحث عن من�صب لل�شيخ علي
حامت ال�سليمان . .

عي��د م�ص��حوب بالأترب��ة وغل��ق املناط��ق الرئي�س��ة فـ��ي العا�ص��مة
 بغداد  /املدى

في ��ه دور البطول ��ة �س ��يعر�ض ف ��ي
الفترة المقبلة.

 خ�ضير فليح الزيدي
القا� ��ص والروائ ��ي ت ��م اختي ��اره
رئي�س ��ا للجنة العليا الم�ش ��رفة على
انتخاب ��ات االتح ��اد الع ��ام للأدب ��اء
والك ّتاب في العراق ،٢٠٢٢و�ضمت
ع�ض ��وية اللجن ��ة د�.س ��افرة ناج ��ي
نائب� � ًا ،والقا� ��ص �س�ل�ام القرين ��ي
مقرر ًا ،واعلنت عن البدء با�ستقبال
ّ
المر�ش ��حين من �ص ��باح يوم
طلبات
ام� ��س ال�س ��بت �إل ��ى ي ��وم الأحد ١٥
�أيّار .٢٠٢٢

مل يك ��ن عيد الفطر مثلم ��ا خطط له العراقيون
ف ��كان م�ص ��حوبا باالتربة التي �س ��يطرت على
االجواء ب�شكل �شبه تام ما الغى من خمططات
العائلة العراقية اال�ستمتاع بايام العيد.
ولي�س الغبار هو وحده من وقف حاجزا امام
العراقي�ي�ن ب ��ل غلق الكث�ي�ر من املناط ��ق امام
ال�س ��يارات ،قلل م ��ن االماكن املتاح ��ة للتوجه
�صوبها.
وباالمكان اخت�ص ��ار رحالت العيد التي كانت
نح ��و املطاعم حي ��ث املكان ال�س ��ياحي الوحيد
املتوف ��ر يف هذه الب�ل�اد مع بع� ��ض املتنزهات
القليلة .واي�ضا فان مدن االلعاب �شهدت زخما
عليها من قبل العوائل حيث �س ��بق وان اعلنت
امان ��ة بغ ��داد ع ��ن الغاء ر�س ��وم الدخ ��ول اىل
متنزه الزوراء.
ويقول �س ��لمان حممد –مواط ��ن -ان "اجازة

الطقس

عي ��د الفط ��ر كان ��ت طويلة لك ��ن مل تك ��ن مثلما وا�ش ��ار حمم ��د يف حديث ��ه لـ(امل ��دى) اىل ان وبالتايل حدوث ا�ص ��طدامات مرورية واي�ضا
خططن ��ا له ��ا وال�س ��بب الرئي� ��س يكم ��ن يف "خماوف كب�ي�رة جعلت الكثريين يف�ض ��لون اخل�شية من حدوث حاالت اختناق".
العوا�صف الرتابية التي �ضربت العا�صمة" .ع ��دم اخلروج من املنزل ،منه ��ا انعدام الر�ؤية وب�ي�ن ان "اي ��ام عطل ��ة العي ��د اقت�ص ��رت على
زي ��ارة االقارب واي�ض ��ا اجللو�س م ��ع العائلة
م ��ع اخلروج يف مرات قليلة ج ��دا اىل املطاعم
كونها متنف�س لنا".
وعل ��ى عك� ��س ما عا�ش ��ه حممد م ��ن اجواء يف
العيد فان رمي �س ��نان كانت اف�ض ��ل فهي تخرج
مع عائلتها يف اغلب ايام عيد الفطر.
وتق ��ول رمي يف حديثها لـ(امل ��دى) ان "غالبية
عائلتن ��ا ملتزم ��ة ب ��دوام يومي وعطل ��ة العيد
ه ��ي فر�ص ��ة م ��ن اج ��ل مل ال�ش ��مل لذل ��ك قررنا
اخل ��روج اىل اك�ث�ر م ��ن م ��كان" .وذك ��رت ان
"املطاعم واي�ضا مدن االلعاب واملتنزهات هي
م ��ن جعلتنا نخ ��رج ولكن يف بع� ��ض االيام مل
ن�ستطيع اخلروج ب�سبب الغبار" .واو�ضحت
رمي ان هن ��اك "م�ش ��كلة كب�ي�رة يف الزخ ��م
ال�سكاين واي�ض ��ا قلة االماكن املتوفرة للعائلة

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأح ��د) �أن درج ��ات احل ��رارة ترتفع ع ��ن معدالتها ليوم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيكون غائما يف بع�ض مناطق البالد.

لذل ��ك يف اي ��ام العيد نالحظ زحام ��ا كبريا يف
معظم املرافق ال�سياحية".
وبالت�أكيد فان اقليم كرد�ستان اعلن عن دخول
الآالف م ��ن خمتلف املحافظ ��ات احتفاال بايام
عي ��د الفط ��ر ،يف وقت ان هناك �ص ��عوبات يف
ال�س ��فر اىل بلدان اخرى مثل تركيا ل�ص ��عوبة
ا�ستح�ص ��ال ت�أ�ش�ي�رة امل ��رور ولبن ��ان ب�س ��بب
االو�ضاع ال�صعبة التي تعي�شها.
عمر �س ��االر مع ا�ص ��دقائه قرروا تق�ض ��ية ايام
العيد يف اقليم كرد�س ��تان حيث قال يف حديثه
لـ(امل ��دى) ان "مناط ��ق االقليم فيه ��ا الكثري من
امل�ص ��ايف والتي باالمكان اال�س ��تمتاع بها يف
ه ��ذه العطل ��ة" .وتابع �س ��االر ان االعداد التي
دخل ��ت اىل اقليم كرد�س ��تان كب�ي�رة جدا ولكن
هن ��اك اك�ث�ر م ��ن حمافظة لذل ��ك جت ��د االمور
ممي ��زة وهن ��اك وف ��رة يف االماكن ال�س ��ياحية
وهذا ما �س ��اعد ال�س ��واح على تق�ض ��ية اوقات
جميلة يف عطلة العيد.
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