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"التن�سيقي" �سيقر بالخ�سارة مقابل "رئا�سة اللجان" و"النزاهة"

بو�صلة الحوار تتجه لعقد "�صلح بين المتخا�صمين"
ومقاعد الم�ستقلين حا�سمة الختيار "الرئي�س"
لك ��ن باملقاب ��ل� ،سيبق ��ى امل�ستقل ��ون او ج ��زء منهم
 بغداد /تميم الح�سن
"يلعبون دور ًا فا�ص ًال" يف اي ن�صاب مقبل جلل�سة
ت ��كاد ورق ��ة "امل�ستقل�ي�ن" تتنح ��ى جانب� � ًا يف االزمة اختيار رئي�س اجلمهورية.
ال�سيا�سي ��ة وتعود القوى ال�سيا�سية اىل اخلطة "�أ" واخفق ��ت ع ��دة حم ��اوالت م ��ن التي ��ار ال�ص ��دري،
والتي ��ار التن�سيق ��ي يف تفكي ��ك االزم ��ة� ،آخرها يف
لعقد "�صلح" مع �أحد �أطراف اخل�صومة.
وا�ض ��اع امل�ستقلون بذلك "فر�ص ��ة ذهبية" ،بح�سب دع ��وة امل�ستقلني لرئا�سة احلكوم ��ة او امل�شاركة يف
و�ص ��ف بع� ��ض التي ��ارات ال�سيا�سي ��ة ،بع ��د رف� ��ض عدة وزارات.
وبح�س ��ب تقدي ��رات م�صادر مقربة م ��ن �أطراف يف
البع�ض منهم االنخراط يف احلكومة املقبلة.

االزم ��ة حتدث ��وا لـ(امل ��دى) ،ف ��ان دع ��وة امل�ستقلني
كان ��ت "ورقة �ضغط" من ط ��ريف االزمة ،ورمبا هي
ما جعل ��ت االول "يرتفع عن القب ��ول" يف امل�شاركة
باحلكومة.
كم ��ا انه ،عملي ��ا ،ال ميك ��ن ان يح�س ��م "امل�ستقلون"
االزم ��ة العددية يف املقاع ��د املطلوبة لتمرير مر�شح
رئا�س ��ة اجلمهورية ،والذي يتطلب على االقل 220
نائبا (ثلثي الربملان).

فعل ��ى الرغم م ��ن احلديث ع ��ن وج ��ود  40م�ستق ًال
عل ��ى االقل ،فانه ��م وبح�س ��ب ال ��والءات ال�سيا�سية
منق�سم ��ون ب�ي�ن "التي ��ار" و"الإط ��ار" و�آخ ��رون
حافظوا يف البقاء على احلياد.
وعلى ه ��ذا اال�سا�س ت�شري امل�ص ��ادر العليمة اىل ان
«القوى ال�سيا�سية عادت لتخترب مرة اخرى قدرتها
يف عقد �صلح مع �أطراف النزاع».

 التفا�صيل �ص3

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

خندق �ضخم لداع�ش يلحق
�أ�ضرار ًا ج�سيمة ب�آثار المو�صل
 ترجمة :حامد احمد
نقلت �صور من الأقمار ال�صناعية وطائرات م�سرية حجم الدمار الذي ت�سبب به
تنظيم داع�ش الإرهابي باملواقع التاريخية واحل�ضارية يف املو�صل ،فيما �أ�شار
تقرير �إىل �أن الهدف من التخريب كان �إزالة معامل دينية و�أخرى تعود ملا قبل ظهور
الدين الإ�سالمي ،وحتدث عن حفر خندق �ضخم حتت الأر�ض �أ�ضر مبواقع �صخرية
�أثرية ،مبين ًا �أن عملية ا�صالح هذه اال�ضرار �ستبد�أ قريب ًا.
وذكر تقرير �أعده عامل الآثار والباحث الإيطايل� ،ستيفانو كامبانا ،من جامعة �سينا
يف �إيطاليا� ،أن "�صور �أقمار �صناعية وطائرات م�سرية ك�شفت بان تنظيم داع�ش تعمد
تدمري مواقع اثرية وح�ضارية خالل �سيطرته على املو�صل مركز حمافظة نينوى".
وقال الربوفي�سور كامبانا ،بح�سب التقرير الذي ترجمته (املدى)� ،إن "فريق ًا –
عراقي ًا بد�أ بت�سجيل وتقييم ومراقبة الدمار الذي يت�سبب به داع�ش م�ستعينني ب�صور
ا�ست�شعار �أقمار �صناعية وما توفره طائرات م�سرية من معلومات ،وذلك بعد وقت
ق�صري من احتالل التنظيم الإرهابي مدينة املو�صل ومناطق �أخرى �شمايل العراق".
 التفا�صيل �ص2

اتفاق نهائي ب�ش�أن قانون الأمن الغذائي
 بغداد /فرا�س عدنان
ك�شفت اللجن ��ة املالية يف جمل�س الن ��واب� ،أم�س الأربعاء،
ع ��ن ح�صول اتف ��اق �سيا�س ��ي نهائ ��ي على م�ش ��روع قانون
الدع ��م الط ��ارئ للأمن الغذائ ��ي ،م�ؤك ��دة �أن املعرت�ضني قد
وافقوا على فقراته بعد اجراء التعديالت الالزمة ،متوقعة
الت�صوي ��ت علي ��ه يف �سقف زمن ��ي �أق�صاه بداي ��ة الأ�سبوع
املقب ��ل ،فيما حتدثت عن �إ�ضافة تخ�صي�صات جديدة لقطاع
املي ��اه ت�سته ��دف ان�ش ��اء ال�س ��دود واحلف ��اظ عل ��ى املوارد
املائية.
وق ��ال ع�ضو اللجنة النائب م�شع ��ان اجلبوري� ،إن "اللجنة
املالي ��ة ا�ست�ضاف ��ت وزير املوارد املائية مه ��دي ر�شيد �أم�س

الأول وناق�شنا معه حاجة وزارته للتخ�صي�صات".
و�أ�ض ��اف اجلب ��وري� ،أن "م�ش ��روع قانون االم ��ن الغذائي
والدع ��م الط ��ارئ مل تك ��ن في ��ه �أم ��وال للقطاع املائ ��ي ،لكن
اللجن ��ة متجه ��ة لو�ض ��ع تخ�صي�ص ��ات كافي ��ة للمبا�ش ��رة
بال�س ��دود وتقنني املياه بتحويلها م ��ن قنوات مفتوحة �إىل
انابيب لكي نخف�ض من م�ستوى اال�ستهالك".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ن ��واب الإطار التن�سيق ��ي الذين كانوا يف
ال�ساب ��ق معرت�ض�ي�ن عل ��ى القان ��ون ح�ض ��روا �إىل اجتماع
اللجن ��ة املالية وه ��م كل من عدنان فيح ��ان و�أحمد اال�سدي
وحممد �شياع ال�سوداين وح�سني عرب ،وكذلك رئي�س كتلة
عزم مثنى ال�سامرائي".
 التفا�صيل �ص3

ملف جرف ال�صخر ينتظر القرار ال�سيا�سي
 بابل /المدى

م�شاريع �سكنية عديدة ال يقدر المواطن الب�سيط اال�ستفادة منها لغالء ا�سعارها ..عد�سة :محمود ر�ؤوف

ذي قار :غ�ضب
�شعبي بعد ظهور
تعيينات لأبناء
م�س�ؤولين
 ذي قار /ح�سين العامل
يوا�صل املئات من اخلريجني تظاهراتهم وفعالياتهم
املطلبي ��ة يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار للي ��وم الراب ��ع عل ��ى
الت ��وايل ،مطالب�ي�ن بتوف�ي�ر فر� ��ص عم ��ل للعاطلني،
فيما �أقدم عدد منهم على قطع ج�سر الزيتون واغالق
�شركت ��ي نف ��ط ذي ق ��ار وتوزي ��ع املنتج ��ات النفطية
ومديرية الرتبية.
و�ش ��ارك نح ��و  1000متظاه ��ر م ��ن اخلريج�ي�ن
واملحا�ضري ��ن امل�ضرب�ي�ن ع ��ن العم ��ل يف تظاه ��رات
واعت�صامات مطلبية انطلقت منذ يوم االحد املا�ضي،
وتوزع ��ت على الدوائر النفطي ��ة والرتبوية وديوان
حمافظ ��ة ذي ق ��ار ،وذل ��ك بع ��د توقف ع ��ن الفعاليات
االحتجاجية دام طيلة �شهر رم�ضان.
وق ��ال ع�ض ��و تن�سيقي ��ة اخلريج�ي�ن املعت�صمني امام
�شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار �سجاد جم ��ال �إىل (امل ��دى)� ،إن
"الفعالي ��ات املطلبي ��ة تتوا�ص ��ل للي ��وم الراب ��ع على
التوايل للمطالبة بالتعيينات".
و�أ�ضاف جمال� ،أن "املئات من اخلريجني يحت�شدون
امام �شركة نفط ذي قار التي اغلقت منذ  3ايام".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "م ��ا �صعّد من وت�ي�رة الفعاليات هو
ت ��داول قوائ ��م تعيينات ت�ض ��م ا�سماء عدد م ��ن ابناء
كب ��ار امل�س�ؤول�ي�ن" ،م�شدد ًا عل ��ى �أن "القوات االمنية
منع ��ت املتظاهري ��ن من ن�ص ��ب خيم لالعت�ص ��ام امام
بوابة �شركة النفط".
 التفا�صيل �ص2

ذكرت الإدارة املحلية يف بابل �أن عودة النازحني �إىل جرف
ال�صخر بحاجة �إىل قرار �سيا�سي وتن�سيق ف�صائل تابعة
للح�شد ال�شعبي ،وحتدثت عن �إجناز عدد من امل�شاريع
بالقرب من تلك املناطق ،لكنها �شددت على �ضرورة �أن تنفذ
ال�شركة الأمنية مهامها برفع الألغام واملتفجرات املتعاقد معها
منذ عام .2015وت�ؤكد م�صادر يف دائرة هجرة بابل� ،أن
"�أكرث من � 2400أ�سرة تهجرت من جرف ال�صخر ،بات يطلق
عليها حالي ًا ناحية جرف الن�صر ،منذ عام  ،"2014ورهنت
"عودتهم بوجود موافقة �أمنية من اجلهات املخت�صة".

ت�سمية مدرب المنتخب الوطني نهاية ال�شهر الحالي
 بغداد /المدى
�أكد رئي� ��س االحتاد العراقي املرك ��زي لكرة القدم
عدنان درج ��ال خ�ضوع �أ�سم ��اء مدربني مر�شحني
لقي ��ادة املنتخ ��ب الوطني لدرا�سة مكثف ��ة ،م�شدد ًا
عل ��ى �أن االختي ��ار �سيك ��ون قب ��ل نهاي ��ة ال�شه ��ر
احلايل.
وق ��ال درج ��ال يف ت�صري ��ح تلفزي ��وين تابعت ��ه
(امل ��دى)� ،إن "جمموعة من ال�سري الذاتية ملدربني
مر�شحني لقيادة املنتخب الوطني تخ�ضع لدرا�سة
من قبل احتاد الكرة".

وتاب ��ع ،ان "الأ�سب ��وع القادم �ستت�ض ��ح ال�صورة
ب�ش ��كل كامل ،لكي يت ��م تر�شيح مدرب�ي�ن �أو ثالثة
مدرب�ي�ن ،وم ��ن بعدها نفتح ب ��اب التفاو�ض معهم
واختيار الأف�ضل".
و�أ�ش ��ار درجال� ،إىل �أن "ت�سمي ��ة املدرب �سننتهي
منه ��ا خ�ل�ال �أ�سبوع�ي�ن ،ويف ح ��د �أق�ص ��ى نهاي ��ة
ال�شهر احلايل".
و�أو�ضح� ،أن "املدار� ��س املر�شحة لقيادة املنتخب
ه ��ي الأوروبية والأمريكي ��ة الالتينية" ،مو�ضح ًا
ان "ع ��دد ًا م ��ن املدرب�ي�ن الع ��رب كانوا م ��ن �ضمن
اخليارات لكن مل يتم االتفاق ب�ش�أنهم".

وب�ّي�نّ درج ��ال� ،أن "�أح ��د املر�شح�ي�ن الع ��رب كان
امل ��درب التون�سي نبي ��ل معلول" ،منوه� � ًا �إىل �أن
"املدرب الآخر هو اجلزائري جمال بلما�ضي لكنه
ف�ضل البقاء مع منتخب بالده".
ونف ��ى" ،وج ��ود ات�ص ��االت مبا�ش ��رة جتمعن ��ي
م ��ع املدربني ،لأنن ��ا يف ط ��ور درا�س ��ة الأ�سماء"،
مو�ضح� � ًا ان "�شرط احتاد ك ��رة القدم الرئي�س �أن
يكون املدرب متواجد ًا يف بغداد".
وم�ض ��ى درج ��ال� ،إىل �أن "املنتخ ��ب بحاج ��ة �إىل
مدرب �أجنب ��ي يعمل لأربع �سن ��وات قادمة ،لغاية
ك�أ�س العامل ."2026

الموارد المائية :ا�ستمرار خف�ض �إطالقات دجلة
 بغداد /ح�سين حاتم
ما زالت �أزمة املياه ت�ؤرق العراقيني
دون حل ��ول واقعي ��ة ،وبالرغ ��م م ��ن
دع ��وات �إع ��ادة النظ ��ر بال�سيا�س ��ة
الزراعي ��ة واملائي ��ة احلالي ��ة الت ��ي
تت�سب ��ب ب�ضي ��اع كمي ��ات كبرية من
املي ��اه اال ان اجلم ��ود مهيم ��ن عل ��ى
امللف.
ويق ��ول م�ست�ش ��ار وزارة امل ��وارد
املائي ��ة ع ��ون ذي ��اب ان "هن ��اك
اج ��راءات معتم ��دة ملواجه ��ة مو�سم
ال�صي ��ف املقب ��ل ،بخزي ��ن مائ ��ي
متوا�ضع يف ال�سدود واخلزانات".
و�أ�ض ��اف ذي ��اب� ،أن "اخلزين املائي
املت ��اح حاليا ي�ؤمن كاف ��ة احتياجات
اال�سته�ل�اك املحل ��ي الب�ش ��ري ومياه
ال�ش ��رب ،وت�أم�ي�ن الظ ��رف البيئ ��ي

يف منطقة االنه ��ر خا�صة يف منطقة
�شط العرب ملنع متدد الل�سان امللحي
يف حمافظ ��ة الب�صرة ،عل ��ى ح�ساب
م�ساح ��ات اخ ��رى �أك�ث�ر م ��ن �ش ��ط
العرب".
و�أ�ش ��ار اىل ان "منا�سي ��ب نهر دجلة
�ستقل كثريا وب�ش ��كل وا�ضح" ،الفتا
اىل �أن "التقلي ��ل حم�سوب وم�سيطر
علي ��ه لغر� ��ض ت�أمني من�ص ��ات املياه
لأغرا�ض ال�شرب".
وب�ي�ن ذي ��اب� ،أن "تقلي ��ل االطالقات
املائي ��ة يف نه ��ر دجل ��ة �سي�ستمر اىل
�شه ��ر حزي ��ران املقب ��ل" ،م�ست ��دركا
"دخولن ��ا مو�س ��م ال�صيف �سيوجب
�إطالق كميات اخرى من املياه".
و�أف ��اد ،ب�أن "هن ��اك تعاونا وتن�سيقا
م�شرتكا بني بغداد واالقليم" ،م�شريا
اىل ان "االقلي ��م و ّق ��ع م�ؤخرا مذكرة

تفاهم ح ��ول ان�شاء �س ��دود ،علما ان
ال�س ��دود املذك ��ورة يف ه ��ذه املذكرة
ه ��ي �ضم ��ن درا�ستن ��ا ال�سرتاتيجية
ومل ينفرد االقليم بتحديدها".
و�أو�ض ��ح ذي ��اب �أن "هن ��اك حالي ��ا
تن�سيق ��ا ب�ش� ��أن ت�شغي ��ل ال�س ��دود
واخلزان ��ات يف االقلي ��م وف ��ق خطة
م�شرتكة ،با�ستثناء ال�سدود االخرية
الت ��ي ُو ّقعت به ��ا مذك ��رة تفاهم بني
وزارة الزراع ��ة واملي ��اه يف االقلي ��م
مع احدى ال�شركات االجنبية".
ب ��دوره ،يق ��ول اخلبري املائ ��ي عادل
املخت ��ار "�سب ��ق و�أن حذرن ��ا م ��ن
خط ��ر اجلف ��اف ودعون ��ا اىل اع ��ادة
النظر بال�سيا�س ��ة الزراعية يف �أكرث
م ��ن منا�سب ��ة اال ان ��ه ال توج ��د �آذان
�صاغية".
و�أ�ض ��اف املخت ��ار� ،أن "هنال ��ك

ويف تطور الحق ،قال املحافظ ح�سن منديل� ،إن "الإدارة
املحلية و�ضعت الكثري من الآليات لإعادة النازحني �إىل
مناطق جرف ال�صخر" .و�أ�ضاف منديل ،يف ت�صريح
تلفزيوين تابعته (املدى)� ،إن "ذلك يكون بعد ا�ستبعاد كل
من هو مطلوب للق�ضاء عن تهم �إرهابية �أو بحقه م�ؤ�شرات
بهذا ال�ش�أن".
و�أ�شار� ،إىل ان "الو�ضع يف جرف ال�صخر قد ت�ضمنه
احلديث مع جميع اجلهات ذات العالقة" ،م�ستدرك ًا بالقول
"هناك جنبة �سيا�سية و�ضرورة �أن تتفق جميع الأطراف
ال�سيا�سية على عودة هذه العائالت �إىل حمل �سكنها".

عماد عبد اللطيف �سالم يكتب:
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م�سح ميداني مرتقب لمعرفة
�أعداد الفقراء في العراق
 خا�ص /المدى

احتمالي ��ة تخفي�ض اخلطة الزراعية
ال�صيفي ��ة للمرة الثانية" ،حمذرا من
"اال�ستخدام اجلائر للمياه اجلوفية
ال ��ذي يت ��م دون تخطي ��ط حي ��ث ان
ا�ستخدام املياه اجلوفية بهذا ال�شكل
قد ي�ضر بامل�صلحة العامة".
و�أ�شار ،اىل "م�ؤ�شرات خطرية تهدد
م�ستقب ��ل الزراع ��ة يف العراق ومنها
اختفاء بحرية �ساوة وزيادة التلوث
يف الرزازة بدرجات كبرية".
وت�س ��اءل املخت ��ار" ،م ��اذا ل ��و كان
ال�شت ��اء املقب ��ل جافا �أي�ض ��ا؟" ،الفتا
اىل �أن "الع ��راق دخ ��ل �إىل مرحل ��ة
اخلط ��ر ،و�إذا مل تك ��ن هن ��اك حل ��ول
حقيقية ق ��د ندخل يف �أزمة �شح مياه
يف دياىل ومناطق الأنهار الأخرى"،
داعي ��ا اىل "دم ��ج وزارت ��ي الزراعة
واملوارد املائية يف وزارة واحدة".

 التفا�صيل �ص3

�أج ��رت وزارة التخطيط ،م�سح ًا ميداني ًا
جتريبي ًا يف  6حمافظ ��ات ملعرفة حاالت
الفق ��ر يف العراق ،فيما �أكدت ا�ستعدادها
لإجراء م�سح �شامل قريب ًا.
وقال الهنداوي ،يف حديث لـ (املدى)� ،إن
"اجلهاز املركزي للإح�صاء �أجرى م�سح ًا
جتريبي ًا يف بغ ��داد ونين ��وى والب�صرة
والأنبار واملثنى و�أربيل".
وبح�س ��ب الهنداوي ،ف� ��إن هذه اخلطوة
ج ��اءت �ضم ��ن ا�ستع ��دادات وزارة
التخطي ��ط بالتع ��اون مع البن ��ك الدويل
لتنفي ��ذ امل�سح االقت�ص ��ادي واالجتماعي
ال�شامل يف العراق.
و�أ�ش ��ار �إىل "اختي ��ار منطق ��ة ريفي ��ة
ومنطقة ح�ضرية من كل حمافظة لإجراء
امل�س ��ح ،حي ��ث مت اختيار مدين ��ة ال�صدر
كمنطق ��ة ح�ضري ��ة ومنطق ��ة ريفي ��ة يف
ج�سر دياىل".
و�أ�ض ��اف الهنداوي� ،أن "الهدف من هذه

التجربة هو اختب ��ار الإمكانات املتوفرة
ل ��دى وزارة التخطي ��ط عل ��ى امل�ست ��وى
التقن ��ي والب�ش ��ري ومن امل�ؤم ��ل �أن يبد�أ
امل�س ��ح ال�شام ��ل يف �شه ��ر مت ��وز املقب ��ل
وي�ستمر ملدة � 14شهر ًا".
و�أو�ض ��ح الهن ��داوي� ،أن "اله ��دف م ��ن
امل�سح ي�أتي لتوفري معلومات �شاملة عن
واقع الفقر يف العراق ،كما �سيوفر امل�سح
م�ؤ�شرات عن معدالت الت�ضخم والبطالة
ليت�سنى بعدها �إعداد �سرتاتيجية خف�ض
الفق ��ر الثالثة يف الع ��راق من � 2023إىل
."2027
ووفق ًا للأرق ��ام الر�سمية ف�إن ن�سبة الفقر
يف العراق جتاوزت الـ 22.5باملئة ،لكن
منظم ��ات دولي ��ة و�أخرى غ�ي�ر حكومية
تتحدث عن ن�سب �أعلى.
وتع ��اين الأ�س ��واق العراقي ��ة م ��ن ركود
ملح ��وظ بالتزامن م ��ع ا�ستمرار احلرب
ب�ي�ن رو�سي ��ا و�أوكراني ��ا الت ��ي �أ�سف ��رت
ع ��ن رفع �أ�سع ��ار املواد يف عم ��وم �أنحاء
العامل.

سياسة
التنظيم الإرهابي ّ
نفذ خطة
لتدمير معالم دينية و�أخرى
تعود لما قبل الإ�سالم
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خندق �ضخم لداع�ش يلحق �أ�ضرار ًا ج�سيمة مبواقع
�أثرية فـي املو�صل

نقلت �صور من الأقمار ال�صناعية وطائرات م�سرية
حجم الدمار الذي ت�سبب به تنظيم داع�ش الإرهابي
باملواقع التاريخية واحل�ضارية يف املو�صل ،فيما �أ�شار
تقرير �إىل �أن الهدف من التخريب كان �إزالة معامل
دينية و�أخرى تعود ملا قبل ظهور الدين الإ�سالمي،
وحتدث عن حفر خندق �ضخم حتت الأر�ض �أ�ضر
مبواقع �صخرية �أثرية ،مبين ًا �أن عملية ا�صالح هذه
اال�ضرار �ستبد�أ قريب ًا.
 ترجمة :حامد احمد
وذكر تقرير �أع ��ده عالم الآثار والباحث
الإيطال ��ي� ،ستيفانو كامبانا ،من جامعة
�سين ��ا ف ��ي �إيطالي ��ا� ،أن "�ص ��ور �أقم ��ار
�صناعي ��ة وطائ ��رات م�سي ��رة ك�شف ��ت
ب ��ان تنظي ��م داع�ش تعم ��د تدمير مواقع
اثري ��ة وح�ضارية خ�ل�ال �سيطرته على
المو�صل مركز محافظة نينوى".
وق ��ال البروفي�س ��ور كامبان ��ا ،بح�س ��ب
التقري ��ر ال ��ذي ترجمت ��ه (الم ��دى)� ،إن
"فريق� � ًا – عراقي ًا بد�أ بت�سجيل وتقييم
ومراقبة الدمار الذي يت�سبب به داع�ش
م�ستعيني ��ن ب�ص ��ور ا�ست�شع ��ار �أقم ��ار
�صناعي ��ة وما توف ��ره طائ ��رات م�سيرة
م ��ن معلوم ��ات ،وذلك بعد وق ��ت ق�صير
من احت�ل�ال التنظي ��م الإرهاب ��ي مدينة
المو�ص ��ل ومناط ��ق �أخ ��رى �شمال ��ي
العراق".
و�أف ��اد التقرير ،ب� ��أن "الفري ��ق وجد ان
منطق ��ة كبيرة جد ًا ،تغطي م�ساحة تمتد
لع�ش ��رات الهكتارات ،قد تم تدميرها من
قب ��ل م�سلح ��ي تنظيم داع� ��ش وحملتهم
التخريبية".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "المرحل ��ة الأولى من

المبادرة انتج ��ت معلومات جيولوجية
ع ��ن المواق ��ع التاريخي ��ة ا ًالثري ��ة ف ��ي
خم� ��س محافظات عراقية م�سيطر عليها
ب�شكل كامل او جزئي من قبل التنظيم".
ون ��وه التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "الفري ��ق ق ��ام
ب�إج ��راء تقيي ��م ومراقب ��ة للأ�ض ��رار
الظاه ��رة ف ��ي ال�ص ��ور ف ��ي مناط ��ق تم
انتقا�ؤه ��ا كعين ��ات وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال
مطابقته ��ا وتحليله ��ا م ��ع �ص ��ور �أقمار
�صناعي ��ة ذات درج ��ة و�ض ��وح عالية تم
التقاطها قبل وبعد االحتالل".
و�أك ��د� ،أن "�ص ��ور الأقم ��ار ال�صناعي ��ة
غط ��ت م�ساح ��ة امت ��دت لما يق ��ارب من
 1380ك ��م مرب ��ع ت ��م خالله ��ا التحق ��ق
م ��ن  997موقع� � ًا �آثاري� � ًا وتاريخي ًا ذي
�أهمية تم ادراجها في خارطة معدة لهذا
الغر�ض".
و�ش ��دد التقري ��ر ،عل ��ى �أن "قاع ��دة
المعلوم ��ات المكون ��ة م ��ن �ص ��ور �أقمار
و�ص ��ور ا�ست�شع ��ار التقط ��ت ع ��ن بع ��د
ف�ضال عن �سج�ل�ات الموقع قد �أ�صبحت
نواة لخارطة �آثاري ��ة محدثة عراقية تم
تنفيذها م ��ن قبل هيئة االث ��ار والتراث
العراقي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ع ��دة معلوم ��ات
منبثقة من �صور الأقمار".

املو�صل ت�سعى ال�ستعادة تراثها برتميم ما خربه داع�ش
وتحدث ،ع ��ن "اجراء ملخ� ��ص للنتائج
بن ��ي عل ��ى معلوم ��ات ا�ستخل�ص ��ت من
م�صادر محلية وعالمية".
ويوا�ص ��ل التقري ��ر� ،أن "فري ��ق البحث
ق ��ام بمقارنة �صور ملون ��ة و�صور ذات
�أطياف متعددة تم التقطاها عبر �سل�سلة
�أقم ��ار �صناعي ��ة قبي ��ل مج ��يء داع� ��ش
بتاري ��خ  15ت�شري ��ن الثان ��ي ،2013

خطرها يتفاقم ..مطالبات بال�سيطرة
على الكالب ال�سائبة
 بغداد� /سيف عبد اهلل

القوات الأمنية تمنع المتظاهرين من ن�صب خيام لالعت�صام

ذي قار :غ�ضب �شعبي بعد ظهور تعيينات لأبناء كبار امل�س�ؤولني

وق ��ال الدراج ��ي في حدي ��ث ل� �ـ (الم ��دى)� ،إن "فرق ًا من
وزارة ال�صحة وبفت ��رات متقطعة ت�صل الى �ستة �أ�شهر
تقريب ��ا ت�أت ��ي ،وتقوم بجولة وحملة عل ��ى هذه الكالب
بعدها يت ��م تركهم ،م ��ا �ساهم في زيادة ب�أع ��داد الكالب
ال�سائب ��ة حيث �أ�صبح كل �ش ��ارع تقريب ًا فيه  10الى 15
كلبا".
و�أ�ض ��اف �أن "العدي ��د م ��ن الأطف ��ال تعر�ض ��وا لهج ��وم
ه ��ذه الكالب �إ�ضافة الى الن�س ��اء ،وبالتالي �أ�صبحوا ال
يخرج ��ون في وقت الم�س ��اء ،ناهيك عن الأمرا�ض التي
ت�سببها هذه الكالب ال�سائبة وبالتالي مكافحتها وقتلها
هو الحل الأف�ضل للخال�ص منها".

ت�شكو المناطق ال�شعبية من خطر
تكاثر الكالب ال�سائبة ،فعادة ما
تهاجم المواطنين وبالأخ�ص الأطفال
والن�ساء ،و�سط �ضعف في الإجراءات
الحكومية لمكافحتها �أو �إيوائها في
�أماكن خا�صة .وبا�شرت ال�شرطة
المجتمعية وبالتعاون مع فرق تطوعية
بتاريخ ( ،)2022-3-17بتنظيم حمالت
النت�شال الكالب ال�سائبة في بغداد،
و�سط مطالبات من الأهالي ب�ضرورة
الق�ضاء على هذه الحيوانات كونها باتت
تهدد حياتهم.
خطر على الأطفال
وفي هذا ال�صدد� ،أكد م�س�ؤول �شعبة البيئة في محافظة
بغ ��داد �أحمد ح ��ارث� ،أن انت�ش ��ار ال ��كالب ال�سائبة بات
يمثل خطرا كبيرا على الأطفال.
ح ��ارث وف ��ي حديث لـ (الم ��دى) قال �إن "هن ��اك مخاطر
�صحي ��ة �أخرى لل ��كالب ال�سائبة وهو ما تت ��م م�شاهدته
في مقاط ��ع م�صورة على مواق ��ع التوا�صل االجتماعي
لهجمات �ضد المواطنين".
و�أ�ضاف �أن "الكالب ال�سائبة تتكاثر ب�شكل �سريع ،على
الرغم من مكافحتها �ضمن حمالت م�ستمرة �أو من خالل
�إفقاده ��ا خا�صية التنا�س ��ل وحجزها ف ��ي �أماكن معينة
حتى الموت".
وبين حارث� ،أن "�أعداد الكالب ال�سائبة في بغداد تبلغ
�أكث ��ر م ��ن � 100ألف كلب وح�ص ��ر هذا الع ��دد في مكان
معي ��ن و�إيوا�ؤها فيه �أم ��ر �صعب كون العدد كبيرا ومن
ال�صعب تجهيز الطعام له".
تتكاثر في المناطق ال�شعبية
بالمقاب ��ل� ،أو�ضح الم�س�ؤول المحل ��ي في بلدية الأمين
محم ��د الدراجي� ،أن الكالب ال�سائبة عادة ما تتكاثر في
المناطق ال�شعبية ،و�صورة انت�شارها ظاهرة غير الئقة
وغير ح�ضارية �إطالقا.

قتل الكالب ظاهرة غير ح�ضارية
�إل ��ى ذلك� ،أكد الخبي ��ر القانوني �سيف ال�ش ��رع� ،أن لكل
وزارة قانون ��ا معينا يح ��دد �سلوكياته ��ا وعملها ،مبين ًا
�أن قان ��ون وزارة البيئة �أ�ص ��ر على محاربة الحيوانات
الت ��ي تخل بجمال المدينة ،وت�شكل خطرا على ال�سكان
ومعالم المدينة.
وق ��ال ال�شرع في حديث ل� �ـ (الم ��دى)� ،إن "القانون �أقر
بمكافح ��ة ه ��ذه الحيوان ��ات عب ��ر �سل�سلة م ��ن الطرق،
حي ��ث �أ�شار الى المكافحة عن طريق الإجالء الى �أماكن
خا�ص ��ة �أو مالئمة لها و�آخ ��ر فقرة هي القتل بعد العجز
عن �إيجاد الحلول المنا�سبة ،ولذلك ف�إن ما يح�صل الآن
من قتل لهذه الكالب هو تع�سف في ا�ستعمال الحق على
اعتب ��ار �أن الحلول ل ��م تتخذ بالتدري ��ج و�أن ما يح�صل
الآن هو تناول القانون من نهايته".
و�أ�ض ��اف� ،أن "م ��ا يج ��ري م ��ن قت ��ل لل ��كالب ال�سائب ��ة
ظاه ��رة غي ��ر ح�ضارية ،كم ��ا �أن تركها به ��ذا ال�شكل هو
�أي�ضا ظاه ��رة غير ح�ضارية ،ولذلك ف� ��إن قانون وزارة
البيئ ��ة ين�ص عل ��ى الحد من ال ��كالب ال�سائب ��ة وبنف�س
الوقت يكون الحل بطرق نموذجية و�صحيحة ولي�ست
تع�سفي ��ة كم ��ا �أن هذا القان ��ون هو قاب ��ل للطعن في كل
التفا�صيل".
وين�ص قانون مكافحة الكالب ال�سائبة رقم ( )48ل�سنة
 1986ف ��ي المادة الرابعة على مكافحة الكالب ال�سائبة
ف ��ي الطرق ��ات العام ��ة وخ ��ارج المن ��ازل وف ��ي الم ��دن
والق�صبات والمناطق الريفية بالقتل �أو القن�ص �أو �أية
طريقة �أخ ��رى ،ولوزير الزراعة حق �إ�ص ��دار تعليمات
بناء على اقتراح الدائرة المخت�صة لتنظيم ذلك على �أن
تتولى الجه ��ات المخت�صة جمع ال ��كالب الهالكة والتي
تهل ��ك بالمكافح ��ة وحرقها ف ��ي �أماكن بعي ��دة تخ�ص�ص
لهذا الغر�ض.

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

و�ص ��ور �أخرى التقط ��ت بتاريخ � 29آب
 2015وت�شرين الثاني ." 2016
وذك ��ر� ،أن "ال�صور ك�شفت ع ��ن ا�ضرار
متعمدة الحقه ��ا احتالل داع�ش ب�ضمنها
تفجي ��ر ابني ��ة ف ��ي �آب  2014وتجريف
وت�شوي ��ه �أج ��زاء من �أ�س ��وار وبوابات
المدينة القديمة في عام ."2015
ونوه التقري ��ر� ،إلى �أن "�ص ��ور الأقمار

ال�صناعي ��ة الملتقط ��ة م ��ن ع ��ام 2015
و 2016اظه ��رت ا�ضرار ًا �أخرى الحقها
تنظيم داع�ش الإرهابي عن عمد بوحدة
الموقع العمران ��ي من م�شاريع ان�شائية
مكتملة او غير مكتملة في المحافظة".
وزاد� ،أن "معلوم ��ات �ص ��ور الأقم ��ار
ال�صناعية الملتقطة في الجزء ال�شمالي
م ��ن المو�صل ك�شفت ع ��ن تحديد وجود

اح ��د ع�ش ��ر خندق ��ا �ضخم ��ا م�ستطي ��ل
ال�ش ��كل يمث ��ل �أنفاق ��ا تح ��ت الأر� ��ض
ت�سببت ب�أ�ضرار ج�سيمة لمواقع �آثارية
في المو�صل".
ويوا�صل التقرير� ،أن "�صورا التقطتها
طائ ��رات م�سي ��رة وتحقيق ��ات م ��ن
م�س�ؤولي ��ن ف ��ي هيئ ��ة الآث ��ار والتراث
بين ��ت حقيق ��ة ه ��ذه االنف ��اق ال�ضخم ��ة

والت ��ي ي�ستخدمه ��ا داع� ��ش لخ ��زن
احتياطيات حبوب ومواد �أخرى".
وتاب ��ع� ،أن "الخن ��ادق غط ��ت م�ساح ��ة
اجمالي ��ة بق ��در � 1.2أل ��ف هكت ��ار ،وفي
بع�ض الحاالت يبلغ عمق النفق � 8أمتار
تح ��ت الأر�ض تو�ص ��ل لمواقع �صخرية
�أثرية".
ويجد التقري ��ر� ،أن "حفر هذه الخنادق
تطل ��ب �إزالة ما يقارب م ��ن � 50ألف متر
مكع ��ب من الأحج ��ار وال�صخ ��ور تحت
الأر�ض ،ا�ستنادا لمعلومات جيولوجية
وك�شف (فوتو متري)".
وذه ��ب� ،إل ��ى �أن "داع� ��ش وخ�ل�ال فترة
احتالل ��ه للمو�ص ��ل من حزي ��ران 2014
لغاي ��ة تحري ��ر المدين ��ة ف ��ي تم ��وز عام
 ،2017نفذ عملية تخريب ممنهجة".
وبح�س ��ب التقري ��ر ،ف�أن "اله ��دف الأول
م ��ن التخريب ،هو �إزال ��ة ومحو مناطق
عب ��ادة ديان ��ات توحيدي ��ة خ�صو�ص� � ًا
الم�ساج ��د الإ�سالمي ��ة واال�ضرح ��ة
والقباب".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "اله ��دف الثان ��ي ،هو
تدمير قطع �آثارية وفنية يعود تاريخها
الى ما قبل الإ�سالم" ،مبين ًا �أن "�شريط ًا
فيديو ًا عر�ضت ��ه الآلة االعالمية لداع�ش
اظهر عن قيام م�سلحين يحملون معاول
وه ��م يقوم ��ون بته�شيم تماثي ��ل وقطع
�أثري ��ة في متح ��ف المو�ص ��ل وتجريف
مواق ��ع اثري ��ة ف ��ي منطق ��ة النم ��رود
التاريخية".
وانته ��ى التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "خط ��ة
ا�سترج ��اع و�إ�ص�ل�اح لمواق ��ع المو�صل
التاريخي ��ة �ستب ��د�أ قريب� � ًا وي�شم ��ل ذلك
ردم الخن ��ادق واالنفاق المنت�شرة حول
المدين ��ة عل ��ى نح ��و ح ��ذر ،ويتب ��ع ذلك
برنامجا طويل الأج ��ل لترميم المواقع
الح�ضارية والتراثية في المدينة".
عن :موقع  PTIاالخباري
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 ذي قار /ح�سين العامل
يوا�صل المئ ��ات من الخريجين تظاهراتهم
وفعالياته ��م المطلبي ��ة ف ��ي محافظ ��ة ذي
ق ��ار لليوم الراب ��ع على التوال ��ي ،مطالبين
بتوفي ��ر فر� ��ص عم ��ل للعاطلين ،فيم ��ا �أقدم
ع ��دد منهم على قطع ج�سر الزيتون واغالق
�شركت ��ي نفط ذي ق ��ار وتوزي ��ع المنتجات
النفطية ومديرية التربية.
و�شارك نحو  1000متظاهر من الخريجين
والمحا�ضري ��ن الم�ضربي ��ن ع ��ن العمل في
تظاهرات واعت�صامات مطلبية انطلقت منذ
يوم االحد الما�ضي ،وتوزعت على الدوائر
النفطي ��ة والتربوي ��ة ودي ��وان محافظ ��ة
ذي ق ��ار ،وذل ��ك بعد توق ��ف ع ��ن الفعاليات
االحتجاجية دام طيلة �شهر رم�ضان.
وق ��ال ع�ض ��و تن�سيقي ��ة الخريجي ��ن
المعت�صمي ��ن ام ��ام �شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار
�سج ��اد جمال �إلى (الم ��دى)� ،إن "الفعاليات
المطلبي ��ة تتوا�ص ��ل للي ��وم الراب ��ع عل ��ى
التوالي للمطالبة بالتعيينات".
و�أ�ضاف جمال� ،أن "المئات من الخريجين
يحت�ش ��دون ام ��ام �شركة نفط ذي ق ��ار التي
اغلقت منذ  3ايام".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "م ��ا �ص ّع ��د م ��ن وتي ��رة
الفعاليات هو ت ��داول قوائم تعيينات ت�ضم
ا�سم ��اء عدد من ابن ��اء كب ��ار الم�س�ؤولين"،
م�ش ��دد ًا عل ��ى �أن "الق ��وات االمني ��ة منع ��ت
المتظاهرين من ن�صب خيم لالعت�صام امام
بوابة �شركة النفط".
وي�أت ��ي اغالق �شركة نفط ذي ق ��ار رد ًا على
تجري ��ف خي ��ام المعت�صمي ��ن خ�ل�ال �شه ��ر
رم�ض ��ان اذ لوح المعت�صمون ي ��وم ال�سبت
( 23ني�س ��ان  )2022بت�صعي ��د فعالياته ��م
المطلبي ��ة بع ��د عي ��د الفطر ،وذل ��ك رد ًا على
تجريف خيامهم على يد قوات من الجي�ش،
محملي ��ن ادارة المحافظ ��ة والقي ��ادات
االمنية م�س�ؤولية م ��ا ح�صل تجاه مطالبهم
بالتعيين.
وم ��ن جان ��ب �آخ ��ر ،ق ��ام خريج ��و الكليات
والمعاهد باالعت�صام واغالق �شركة توزيع
المنتج ��ات النفطي ��ة ف ��ي ذي ق ��ار للمطالبة
بالتعيي ��ن ،م�ؤكدي ��ن توا�ص ��ل االعت�ص ��ام
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لحين اال�ستجابة لمطالبهم.
وكان ��ت تن�سيقي ��ات المعت�صمي ��ن ف ��ي
النا�صري ��ة م ��ن خريج ��ي النف ��ط واالعالم
والهند�س ��ة والمعاهد التقني ��ة وغيرهم ،قد
دع ��ت في مطل ��ع اي ��ار الجاري ال ��ى تجديد
التظاه ��رات ام ��ام مبن ��ى محافظ ��ة ذي
ق ��ار للمطالب ��ة بالتعيي ��ن ف ��ي الم�ؤ�س�س ��ات
الحكومي ��ة ،فيما لوحت بالت�صعيد في حال
عدم اال�ستجابة لمطالبهم.
وف ��ي ذات ال�سي ��اق� ،أق ��دم المئ ��ات
م ��ن الخريجي ��ن غي ��ر المحا�ضري ��ن،
والمحا�ضري ��ن المتعاقدي ��ن م ��ع وزارة
التربي ��ة ،على اغ�ل�اق مبنى مديري ��ة تربية
ذي ق ��ار ومن ��ع المنت�سبي ��ن م ��ن المبا�شرة
بال ��دوام للي ��وم الرابع عل ��ى التوالي ،وقد
لخ� ��ص المتظاه ��رون مطالبه ��م ف ��ي �أمرين
الأول ،بالتعيين ،والثاني تفعيل قرار 315
واحت�س ��اب مخ�ص�ص ��ات ال�شه ��ادة والنق ��ل
والمهنية ا�سوة بموظفي المالك.
وقال �أحد الخريجين غير المحا�ضرين �إلى
(المدى)� ،إن "الخريجين غير المحا�ضرين

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

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

يطالب ��ون ب�شموله ��م بعق ��ود المحا�ضرين
ا�سوة ب�أقرانه ��م الذين جرى تعيينهم العام
الما�ضي".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى "توف ��ر �أكثر م ��ن  800درجة
وظيفية كانت مخ�ص�ص ��ة لمحافظة ذي قار
�ضم ��ن الوجبة االولى لعق ��ود المحا�ضرين
المجانيين ولم يراجع عليها �أحد وما زالت
�شاغرة حتى االن".
و�أكد" ،امكانية تعيينهم بدال منهم وال�سيما
ان التخ�صي�ص ��ات المالي ��ة مر�ص ��ودة
للدرج ��ات" .و�سب ��ق لمديري ��ة التربي ��ة ان
قام ��ت بتحوي ��ل �أكثر م ��ن � 26ألف محا�ضر
مجان ��ي �إل ��ى موظفي ��ن ب�صفة عق ��ود خالل
عام  2021وفق �ضوابط وزارية.
�إلى ذلك ،قال �أحد المعت�صمين من مجموعة
المحا�ضرين المتعاقدين مع وزارة التربية
�إلى (المدى)� ،إن "المحا�ضرين المتعاقدين
يطالب ��ون بتفعيل ق ��رار  315ال ��ذي ين�ص
على ان يك ��ون الراتب � 420ألف دينار وان
يتمتعوا بكامل الحق ��وق الخا�صة بالعقود
الوزاري ��ة" .و�أ�ض ��اف ،ان "المحا�ضري ��ن

يتقا�ض ��ون حالي ��ا اقل م ��ن � 250ألف دينار
وتح�سم منها ا�ستقطاعات تقاعدية".
وطال ��ب ،ب� �ـ "�شم ��ول المحا�ضري ��ن
المتعاقدي ��ن بقان ��ون االم ��ن الغذائ ��ي
واحت�ساب مخ�ص�ص ��ات ال�شهادة والمهنية
والنقل ا�سوة بموظفي المالك".
وتح ��دث ،ع ��ن �ض ��رورة "�إط�ل�اق درج ��ات
الح ��ذف واال�ستح ��داث �ضم ��ن موازن ��ة
2022؛ ليت ��م بموج ��ب ذل ��ك تحوي ��ل
محا�ض ��ري العق ��ود ال ��ى منت�سبي ��ن عل ��ى
المالك الدائم".
وق ��ام المئ ��ات م ��ن المحا�ضري ��ن بن�ص ��ب
خيام االعت�صام امام مديرية تربية ذي قار
ورفعوا عددا من الالفتات بمطالبهم.
ب ��دوره ،ق ��ال معاون مدي ��ر تربي ��ة ذي قار
و�صف ��ي طاهر �إل ��ى (الم ��دى)� ،إن "المئات
م ��ن المتظاهري ��ن �أقدم ��وا عل ��ى اغ�ل�اق
مديرية تربية ذي ق ��ار ومنعوا المنت�سبين
م ��ن المبا�شرة بال ��دوام للي ��وم الرابع على
التوال ��ي وذل ��ك للمطالب ��ة ب�شمولهم بعقود
المحا�ضرين وتطبيق قرار ."315

تظاهرات �أمام �شركة نفط ذي قار �أم�س
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«التن�سيقي» �سيقر بالخ�سارة ويذهب �إلى المعار�ضة مقابل الح�صول على «رئا�سة اللجان» و«هيئة النزاهة»

 عبد املنعم الأع�سم

بو�صلة الحوار تتجه لعقد «�صلح بين المتخا�صمين»
ومقاعد الم�ستقلين حا�سمة الختيار «الرئي�س»
 بغداد /تميم الح�سن
ت ��كاد ورق ��ة «امل�ستقلني» تتنح ��ى جانب ًا يف
االزم ��ة ال�سيا�سية وتعود الق ��وى ال�سيا�سية
اىل اخلطة «�أ» لعق ��د «�صلح» مع �أحد �أطراف
اخل�صومة.
وا�ض ��اع امل�ستقل ��ون بذلك «فر�ص ��ة ذهبية»،
بح�سب و�صف بع� ��ض التيارات ال�سيا�سية-
بع ��د رف� ��ض البع� ��ض منه ��م االنخ ��راط يف
احلكومة املقبلة.
لك ��ن باملقاب ��ل� ،سيبقى امل�ستقل ��ون او جزء
منه ��م «يلعبون دور ًا فا�ص�ل ً�ا» يف اي ن�صاب
مقبل جلل�سة اختيار رئي�س اجلمهورية.
واخفقت عدة حماوالت من التيار ال�صدري،
والتي ��ار التن�سيقي يف تفكيك االزمة� ،آخرها
يف دع ��وة امل�ستقل�ي�ن لرئا�س ��ة احلكوم ��ة او
امل�شاركة يف عدة وزارات.
وبح�س ��ب تقدي ��رات م�ص ��ادر مقرب ��ة م ��ن
�أط ��راف يف االزم ��ة حتدثوا لـ(امل ��دى) ،فان
دع ��وة امل�ستقل�ي�ن كان ��ت «ورقة �ضغ ��ط» من
ط ��ريف االزمة ،ورمب ��ا هي م ��ا جعلت االول
«يرتفع عن القبول» يف امل�شاركة باحلكومة.
كم ��ا ان ��ه ،عملي ��ا ،ال ميك ��ن ان يح�س ��م
«امل�ستقل ��ون» االزم ��ة العددي ��ة يف املقاع ��د
املطلوب ��ة لتمرير مر�شح رئا�سة اجلمهورية،
وال ��ذي يتطلب على االق ��ل  220نائبا (ثلثي
الربملان).
فعل ��ى الرغ ��م م ��ن احلدي ��ث عن وج ��ود 40
م�ستق ًال على االقل ،فانهم وبح�سب الوالءات
ال�سيا�سية منق�سمون بني «التيار» و»الإطار»
و�آخرون حافظوا على البقاء يف احلياد.
وعلى هذا اال�سا� ��س ت�شري امل�صادر العليمة
اىل ان «الق ��وى ال�سيا�سي ��ة ع ��ادت لتخت�ب�ر
م ��رة اخرى قدرتها يف عقد �صلح مع �أطراف
النزاع».
وبح�س ��ب م ��ا ي ��دور م ��ن ت�سريب ��ات ف ��ان
هناك جه ��ودا �سرتكز يف االي ��ام املقبلة على
«�سحب» االحت ��اد الوطن ��ي الكرد�ستاين من

االطار التن�سيقي يبجث عن حلول بديلة للحفاظ على وجوده ال�سيا�سي
�صف «الإطاريني».
وعلى الرغم من ان «االحتاد» مل يعلن موقف ًا
ر�سمي� � ًا بالتحال ��ف مع الإط ��ار التن�سيقي اال
موافقة كانت متوافقة مع االخري.
وت ��دل ا�ش ��ارات �ص ��درت قب ��ل يوم�ي�ن عرب
بيان ��ات م ��ن التحال ��ف الثالث ��ي واحل ��زب
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين اىل تبن ��ي ه ��ذا
املوقف.
وق ��ال «الثالثي» يف بيان �أعقب لقاء اطرافه
االول بع ��د انته ��اء ال�ص ��وم ع ��ن املفاو�ضات
لنح ��و �شه ��ر ،بانه «منفت ��ح عل ��ى الق ��وى
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي ت�ؤم ��ن بحكوم ��ة الأغلبية
الوطنية».
وبع ��ده� ،ص ��در بي ��ان ع ��ن رئا�س ��ة احل ��زب
الدميقراطي الكرد�ستاين� ،أكد فيه انه ب�صدد
«عقد �سل�سل ��ة من اللقاءات واالجتماعات مع
الأطراف املعنية خالل الأيام املقبلة».

وافتت ��ح دع ��وات «امل�صاحل ��ة» نيجريف ��ان
ب ��ارزاين ،رئي� ��س حكومة اقلي ��م كرد�ستان،
يف تهنئ ��ة العيد املا�ضي ،والت ��ي ا�ستثمرها
بدعوة احلوار الكردي.
وق ��ال ب ��ارزاين يف تهنئته نح ��ن الآن يف
«�إقليم كرد�ستان �أحوج من �أي وقت للتعا�ضد
والتالحم ووحدة ال�صف».
ودع ��ا رئي� ��س حكوم ��ة االقلي ��م احل ��زب
الدميقراط ��ي واالحت ��اد الوطن ��ي ب�صفتهما
القوت�ي�ن الرئي�ست�ي�ن وكل الأط ��راف
الكرد�ستانية «التخاذ العيد فر�صة لتنحية كل
امل�ش ��اكل واخلالفات جانب ًا من �أجل امل�صالح
العليا لل�شعب والوطن ،ويتجنبوا احلمالت
والهجمات الإعالمية كافة والإ�ساءة للآخر».
وكان احلزب ��ان الكردي ��ان الكب�ي�ران ق ��د
خا�ض ��ا يف وق ��ت �سابق عدة ح ��وارات ،لكن
مل يتو�ص�ل�ا اىل اتفاق ب�ش� ��أن مر�شح رئا�سة

اجلمهورية.
وقدم احلزب الدميقراطي ريرب احمد وهو
وزير الداخلية احلايل ل�شغل املن�صب ،بينما
مت�سك «االحتاد» برئي�س اجلمهورية احلايل
برهم �صالح.
ويف وق ��ت �ساب ��ق كان هو�شي ��ار زيب ��اري،
وه ��و املر�ش ��ح ال�سابق لرئا�س ��ة اجلمهورية
قب ��ل ان ت�ستبع ��ده املحكم ��ة االحتادي ��ة ،قد
ك�ش ��ف رف�ض «االحتاد» مقرتح�ي�ن تقدما من
احلزب الدميقراطي.
واك ��د زيباري يف ت�صريح ��ات �صحفية ،ان
املقرتحني هما اما االتفاق على مر�شح رئي�س
جمهوري ��ة توافق ��ي ب�ي�ن احلزب�ي�ن ،او ترك
املن�ص ��ب لـ»الدميقراط ��ي» واخ ��ذ «االحت ��اد»
باملقابل اي من�صب �آخ ��ر يعر�ض على االول
�سواء وزارات او هيئات م�ستقلة.
وميتل ��ك االحت ��اد الوطن ��ي  20مقع ��د ًا بعد

مت�شائم ..والعك�س �صحيح

ان�ضمام عدد من املر�شحني الكرد امل�ستقلني،
وف ��ق ح�ساب املقاعد ،ف ��ان ان�ضم االخري اىل
التحالف الثالثي لن يحقق اغلبية الثلثني.
وعل ��ى ه ��ذا اال�سا�س يبق ��ى التعوي ��ل على
«امل�ستقل�ي�ن» يف احل�ض ��ور جلل�س ��ة اختي ��ار
«الرئي�س» لإكمال الن�ص ��اب حتى لو رف�ضوا
اال�شرتاك يف احلكومة.
ويب ��دو ان «حتال ��ف م ��ن اج ��ل ال�شع ��ب»
م�ستعد للعب هذا الدور ،حيث �أعلن الثالثاء
املا�ض ��ي ،ان ��ه �سيوافق على مر�ش ��ح لرئا�سة
ال ��وزراء «وف ��ق �ش ��روط» دون ان ي�ش ��ارك
التحالف باحلكومة.
وح ��دد التحال ��ف ال ��ذي ي�ض ��م  18نائب ��ا
(امتداد ،واجليل اجلديد) � 4شروط لرئي�س
احلكوم ��ة املقب ��ل� ،أبرزه ��ا ان ال يك ��ون م ��ن
«احزاب ال�سلطة».
وكان التحال ��ف ق ��د ت ��ردد يف مواقف ��ه م ��ن
ح�ضور جل�سات اختيار رئي�س اجلمهورية،
حيث ح�ضر اول مرة يف اجلل�سة التي عقدت
يف �آذار املا�ض ��ي ،وغ ��اب ع ��ن الثاني ��ة دون
مربر وا�ضح.
ووف ��ق ذل ��ك ل ��ن يك ��ون ام ��ام «الإط ��ار
التن�سيق ��ي» الذي �سيخ�س ��ر �أحد م�ؤيديه هو
االحتاد الوطني ،اال لعب دور املعار�ضة.
وبح�سب م�صادر مطلعة داخل «التن�سيقي»
ان االخ�ي�ر �سيواف ��ق عل ��ى هذا ال ��دور ،لكن
مقابل احل�صول على «تطمينات» باحل�صول
على منا�صب «رقابية».
التطمين ��ات الت ��ي يفرت� ��ض «االطاري ��ون»
احل�ص ��ول عليه ��ا للذه ��اب اىل مقاع ��د
املعار�ض ��ة ،ه ��ي احل�ص ��ول عل ��ى «رئا�س ��ة
اللج ��ان الربملاني ��ة» ،و»بع� ��ض الهيئ ��ات
امل�ستقلة ،و�أبرزها النزاهة».
وميك ��ن من خ�ل�ال ه ��ذه املواق ��ع ان مينع
او يقل ��ل «االطاري ��ون» هجم ��ات حمتمل ��ة
عل ��ى بع�ض قيادة التكت ��ل ال�شيعي ،املتهمني
بق�ضايا ف�ساد �سابقة ،والتي قد تفتح �ضدهم
�إذا كان «التن�سيقي» خارج احلكومة.

الإدارة المحلية تدعو للبدء بعملية رفع الألغام والمتفجرات من المدينة

عودة نازحي جرف ال�صخر تنتظر القرار ال�سيا�سي والتن�سيق مع الف�صائل
 بابل /المدى
ذك ��رت الإدارة املحلي ��ة يف بابل �أن
ع ��ودة النازح�ي�ن �إىل ج ��رف ال�صخر
بحاج ��ة �إىل ق ��رار �سيا�س ��ي وتن�سيق
ف�صائ ��ل تابع ��ة للح�ش ��د ال�شعب ��ي،
وحتدثت عن �إجناز عدد من امل�شاريع
بالقرب من تلك املناطق ،لكنها �شددت
عل ��ى �ضرورة �أن تنفذ ال�شركة الأمنية
مهامه ��ا برف ��ع الألغ ��ام واملتفج ��رات
املتعاقد معها منذ عام .2015
وت�ؤك ��د م�ص ��ادر يف دائ ��رة هج ��رة
باب ��ل� ،أن «�أك�ث�ر م ��ن � 2400أ�س ��رة
تهجرت من جرف ال�صخر ،بات يطلق
عليه ��ا حالي� � ًا ناحي ��ة ج ��رف الن�ص ��ر،
من ��ذ ع ��ام  ،»2014ورهن ��ت «عودتهم
بوج ��ود موافق ��ة �أمني ��ة م ��ن اجلهات
املخت�صة».
ويف تط ��ور الح ��ق ،ق ��ال املحاف ��ظ
ح�س ��ن مندي ��ل� ،إن «الإدارة املحلي ��ة
و�ضع ��ت الكث�ي�ر م ��ن الآلي ��ات لإعاده
النازحني �إىل مناطق جرف ال�صخر».
و�أ�ض ��اف مندي ��ل ،يف ت�صري ��ح

تلفزي ��وين تابعت ��ه (امل ��دى)� ،إن «ذلك
يكون بعد ا�ستبعاد كل من هو مطلوب
للق�ض ��اء ع ��ن ته ��م �إرهابي ��ة �أو بحقه
م�ؤ�شرات بهذا ال�ش�أن».
و�أ�ش ��ار� ،إىل ان «الو�ض ��ع يف جرف
ال�صخر قد ت�ضمنه احلديث مع جميع
اجله ��ات ذات العالق ��ة» ،م�ست ��درك ًا
بالق ��ول «هن ��اك جنب ��ة �سيا�سي ��ة
و�ض ��رورة �أن تتف ��ق جمي ��ع الأطراف

ال�سيا�سي ��ة على عودة ه ��ذه العائالت
�إىل حمل �سكنها».
و�ش ��دد مندي ��ل ،عل ��ى �أن «ف�صائ ��ل
احل�ش ��د ال�شعب ��ي ه ��ي م ��ن مت�س ��ك
مبنطق ��ة ج ��رف ال�صخ ��ر ،و�أن �إعادة
العائالت حتت ��اج �إىل تن�سيق مع هذه
الف�صائل».
وحتدث ،عن «ت�شكيل �أكرث من جلنة
لإع ��ادة النازح�ي�ن وو�ض ��ع �آلي ��ة لهذا

جرف ال�صخر ..ملف معقد منذ �سنوات
الأم ��ر ،لكننا ما زلن ��ا نفتقر �إىل القرار
ال�سيا�سي املهم الذي تتفق عليه جميع
الأطراف».
ولفت امل�س� ��ؤول املحلي� ،إىل «تنفيذ
الكثري م ��ن امل�شاريع يف حميط جرف
ال�صخ ��ر و�شمل ��ت ه ��ذه امل�شاري ��ع
مدار�س و�سط املنطقة».
وم�ض ��ى مندي ��ل� ،إىل �أن «ع ��ودة
النازح�ي�ن يج ��ب �أن ت�سبقه ��ا مبا�شرة

ال�شرك ��ة الأمني ��ة التي تت ��وىل عملية
رفع الألغام واملتفجرات مهامها ،وهي
متعاقد معها منذ عام .»2015
وكان نائ ��ب حمافظ بابل رعد جون
ق ��د ذكر يف وق ��ت �ساب ��ق� ،أن «الأمانة
العام ��ة ملجل� ��س ال ��وزراء وقي ��ادة
العملي ��ات امل�شرتكة وجهت جلنة دعم
و�إغاثة النازحني يف املحافظة باتخاذ
الإجراءات لعودة النازحني يف مدينة
جرف ال�صخر ب�شكل طوعي».
وتاب ��ع ج ��ون� ،أن «حت ��ركات عالية
امل�ست ��وى تري ��د �ضم ��ان الع ��ودة
للنازح�ي�ن الذي ��ن تثب ��ت �سالم ��ة
موقفه ��م الأمن ��ي م ��ن �أرب ��ع جه ��ات،
وهي اال�ستخبارات والأمن الوطني،
بالإ�ضافة �إىل �أمن احل�شد ال�شعبي».
ولف ��ت� ،إىل �أن «ع ��ودة النازح�ي�ن
حالي� � ًا تقت�ص ��ر عل ��ى �س ��كان مناط ��ق
الإ�سكندري ��ة وامل�سي ��ب (�ضواح ��ي
جرف ال�صخر)» ،منوه ًا �إىل «مفاحتة
وزارة الهج ��رة واملهجري ��ن لغر� ��ض
ت�سجي ��ل ع ��دد م ��ن النازح�ي�ن غ�ي�ر
امل�سجلني ر�سمي ًا».

جملة مفيدة

و�أو�ض ��ح ج ��ون� ،أن «حماف ��ظ بابل
�ص ��ادق على حم�ض ��ر خا� ��ص ب�أ�سماء
النازح�ي�ن بعد تدقيقه ��م �أمني ًا ،ونحن
بانتظ ��ار التعليم ��ات الت ��ي ت�صدر عن
قيادة العمليات امل�شرتكة».
و�أك ��د �أن «الع ��ودة �ستك ��ون عل ��ى
مرحلت�ي�ن :الأوىل للمناط ��ق الآمن ��ة،
والثاني ��ة عندما تكتم ��ل اخلدمات يف
املناط ��ق الت ��ي تع ��اين م ��ن خملف ��ات
حربية».
وم�ض ��ى ج ��ون� ،إىل �أن «العب ��وات
النا�سف ��ة مزروع ��ة ب�ش ��كل كب�ي�ر يف
جرف ال�صخ ��ر ،واحلكومة خ�ص�صت
�أم ��وا ًال م ��ن �صن ��دوق �إع ��ادة �إعم ��ار
املناط ��ق املح ��ررة لإزالته ��ا ،وت�أهي ��ل
الطرق ��ات ،وقد فاحتن ��ا وزارة البيئة
بذلك».
وتطال ��ب ق ��وى �سني ��ة يف جمل� ��س
الن ��واب من ��ذ ع ��ام  2014بح ��ل �أزمة
ج ��رف ال�صخ ��ر ب�إع ��ادة النازح�ي�ن
�إليه ��ا ،لك ��ن مل تت ��م اال�ستجاب ��ة لهذه
املطال ��ب لغاية الوق ��ت احلايل بداعي
ال�ضرورات الأمنية.

حني يكون التعويل على اجلماعة التي ادارت معادالت
احلك ��م لعقدي ��ن م ��ن ال�س ��نني ،وتقا�س ��مت وظائف ��ه
وامتيازاته ووجاهات ��ه ،واخفقت يف ترجمة وعودها
اىل الواقع ،واىل منازل املحرومني واملهم�شني وابناء
الت�ضحيات احل�ل�ال ،وابتدعت خطاي ��ا «املحا�ص�صة»
وال ��والءات امل�أج ��ورة والتابعية اىل خ ��ارج احلدود،
ومررتْ ا�شنع واب�شع وا�س ��و�أ الت�شريعات والقوانني
وال�صفق ��ات ،وجعل ��ت م ��ن العراقي�ي�ن �شحاذي ��ن على
اب ��واب ال ��دول وطـُعم ًا حليتان البح ��ور وهم يغرقون
بانكف ��اء قوارب اله ��روب ،وعط ّلت ،عن ق�ص ��د (اكرر:
ع ��ن ق�ص ��د) عج�ل�ات مئ ��ات االل ��وف م ��ن املعام ��ل
وامل�صان ��ع املحلي ��ة الناجح ��ة يف غالبيته ��ا ،بغر� ��ض
ت�سهي ��ل اال�سترياد املغ�شو�ش وتن�شيط جتارة اجلوار
وتكوي ��ن بطانة الف�ساد يف املناف ��ذ احلدودية ،وباعت
حي ��اء و�سيادة الب�ل�اد وتاريخه ��ا وم�س�ل�ات عظمائها
ب�أبخ�س االثمان..
اقول ،حني يكون التعويل على هذه النخب ح�صرا يف
ان توقف تدهور االو�ضاع اكرث فاكرث ،وان تعيد الثقة
اىل املالي�ي�ن التي امتنعت عن الت�صوي ��ت لها يف �آخر
انتخاب ��ات� ،أو التعوي ��ل على انها تعلم ��ت من درو�س
احلك ��م ال ��ذي قب�ض ��ت علي ��ه بنواجذه ��ا� ،أو م�ستعدة
للرتاج ��ع عن غيها خطوة واح ��دة ،فاين – على �ضوء
كل ذل ��ك -مت�شائم بال ح ��دود ،ومفارق ل ��كل من يعتقد
حل
بوج ��ود خي ��ط �أم ��ل ،او نقط ��ة �ض ��وء ،او بارق ��ة ٍ
من�صف يف نهاية النفق ،وهو ت�شا�ؤم ي�ستمد وجاهته
ٍ
م ��ن معاينة مو�ضوعي ��ة ملا ح�صل ويح�ص ��ل ،وما قيل
ويق ��ال ،وما �ض ��اع وي�ضيع ،ويف مربرات ��ه وخلفياته
ان ا�صح ��اب اخلراب والف�ش ��ل م�ستمرون يف وجهتهم
الكارثي ��ة حت ��ى وه ��م ي ��رون �أخطاره ��ا ،متم�سك ��ون
بال�سلط ��ة حتى وهم يعرف ��ون انها ال تع ��دو عن وهم،
وك�أن ن�س ��اء الع ��راق مل تنج ��ب (غريه ��م) م�ؤه�ل�ات
وم�ؤهل�ي�ن ،م ��ن ا�صحاب الكف ��اءة والنزاه ��ة والغرية
على البالد و�شعبها..
ومل ��ا كان ��ت املعادل ��ة ب�ي�ن الت�ش ��ا�ؤم ونقي�ض ��ه ،الأمل،
ت�ستقيم فقط يف حم�صالت الواقع ،والنتائج امللمو�سة
لالح ��داث ف ��ان املراق ��ب ال يحت ��اج اىل املجازف ��ة يف
اختيار �أي منهم ��ا� ،سوى ان ي�ستمع اىل ما يعرتف به
الالعب ��ون املعنيون عن ل�سان� ،أو عن زالت ل�سان ،وما
ي�شار له بالوثائق واملعطيات ،وما حتققت منه معاهد
ومراك ��ز حملي ��ة ودولي ��ة احرتافي ��ة وله ��ا م�صداقي ��ة
وهي وف�ي�رة ،تفتح م�ستقب ��ل العراق عل ��ى احتماالت
مفزع ��ة يف حال تكررت جتربة حكم االعوام الع�شرين
املا�ضي ��ة ،وامله ��م ،انها تفتح �ض ��وءا للتف ��ا�ؤل (�أقول:
التف ��ا�ؤل) ب ��ان يت�صدر عملي ��ة احللول واع ��ادة البناء
عل ��ى ا�س� ��س وطنية عاب ��رة للمحا�ص�ص ��ة جيل عراقي
جدي ��د ولد يف قلب ال�صراع وثورة ت�شرين وا�سرت�شد
بالواقع ،والعق ��ل ،اىل مفاتيح احلل ال�سيا�سي ..وهو
الره ��ان البديل ،وم�ص ��در تفا�ؤيل ،وغ�ي�ري كثريون،
اي�ضا.
اىل ذل ��ك فان اريك فروم ،وهو ا�شهر من ر�صد جتليات
االم ��ل يف متا�س ال�سل ��وك بامل�شاعر ،يح ��ذر يف كتابه
«ث ��ورة االمل» م ��ن التب�سيط ومن حتوي ��ل طاقة االمل
اىل وه ��م جماع ��ي للمقموعني ،فاالمل عن ��ده ابعد من
دائ ��رة علم الث ��ورات االجتماعي ��ة ..وي�ش ��اء «الدو�س
هاك�سل ��ي» ان يجع ��ل م ��ن االم ��ل يف كتاب ��ه (�أف�ض ��ل
العوامل) قوة �سحرية ل�صناعة التغيري.
باخت�ص ��ار ،ان االم ��ل اح�سا� ��س نبيل باهمي ��ة العدالة
كقاعدة للحياة بالن�سب ��ة للماليني املهم�شة التي تب�صر
نورا يف نهاية النفق الطويل ،وت�سعى اليه.
ا�ستدراك:
«�أنا ال �أكتب..
�إنما �أفتح النوافذ ليتنف�س القراء».
�آرت بوكوالد-
�صحفي امريكي �ساخر
اقول ،حين يكون التعويل على
هذه النخب ح�صرا في ان توقف
تدهور االو�ضاع اكثر فاكثر ،وان
تعيد الثقة الى الماليين التي
امتنعت عن الت�صويت لها في �آخر
انتخابات� ،أو التعويل على انها
تعلمت من درو�س الحكم الذي
قب�ضت عليه بنواجذها

تعديالت جديدة تقنع المعتر�ضين بالت�صويت على الم�شروع

المالية النيابية :الو�صول �إلى اتفاق نهائي ب�ش�أن قانون الأمن الغذائي
 بغداد /فرا�س عدنان
ك�شف ��ت اللجن ��ة املالي ��ة يف جمل� ��س
الن ��واب� ،أم� ��س الأربع ��اء ،ع ��ن ح�ص ��ول
اتفاق �سيا�سي نهائي على م�شروع قانون
الدع ��م الط ��ارئ للأم ��ن الغذائ ��ي ،م�ؤكدة
�أن املعرت�ض�ي�ن ق ��د وافق ��وا عل ��ى فقراته
بعد اج ��راء التعديالت الالزم ��ة ،متوقعة
الت�صوي ��ت عليه يف �سقف زمن ��ي �أق�صاه
بداي ��ة الأ�سبوع املقبل ،فيم ��ا حتدثت عن
�إ�ضافة تخ�صي�صات جدي ��دة لقطاع املياه
ت�سته ��دف ان�شاء ال�س ��دود واحلفاظ على
املوارد املائية.
وق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة النائ ��ب م�شع ��ان
اجلبوري� ،إن «اللجن ��ة املالية ا�ست�ضافت
وزي ��ر امل ��وارد املائية مهدي ر�شي ��د �أم�س
الأول وناق�شن ��ا مع ��ه حاج ��ة وزارت ��ه
للتخ�صي�صات».
و�أ�ضاف اجلبوري� ،أن «م�شروع قانون
االمن الغذائي والدعم الطارئ مل تكن فيه
�أموال للقط ��اع املائي ،لكن اللجنة متجهة
لو�ض ��ع تخ�صي�ص ��ات كافي ��ة للمبا�ش ��رة
بال�س ��دود وتقن�ي�ن املي ��اه بتحويله ��ا م ��ن

قنوات مفتوح ��ة �إىل انابيب لكي نخف�ض
من م�ستوى اال�ستهالك».
و�أ�شار� ،إىل �أن «نواب الإطار التن�سيقي
الذي ��ن كانوا يف ال�ساب ��ق معرت�ضني على
القان ��ون ح�ض ��روا �إىل اجتم ��اع اللجن ��ة
املالي ��ة وهم كل من عدن ��ان فيحان و�أحمد
اال�س ��دي وحمم ��د �شي ��اع ال�س ��وداين
وح�س�ي�ن ع ��رب ،وكذلك رئي� ��س كتلة عزم
مثنى ال�سامرائي».
وك�شف اجلبوري ،عن «ح�صول توافق
�سيا�س ��ي عل ��ى القان ��ون ب�ش ��كل حا�س ��م،
بع ��د اجراء تعدي�ل�ات ا�ستجاب ��ت جلميع
الأط ��راف» ،وحت ��دث ع ��ن «�أم ��وال كثرية
�ستذه ��ب �إىل تنمي ��ة املحافظ ��ات ال�سيم ��ا
ملحافظ ��ات النج ��ف وكرب�ل�اء واملثن ��ى
والديواني ��ة ،والبقي ��ة مت توزيعها ح�سب
عدد ال�سكان».
ويوا�صل� ،أن «ما تبقى لنا هو احل�صول
عل ��ى معلوم ��ات ترتب ��ط بال�س ��دود وم ��ا
يتعلق بالأمن املائي لكي يتم ت�ضمينها يف
القانون الذي ميكن الت�صويت عليه اليوم
اخلمي�س �أو بداية الأ�سبوع املقبل».
ولف ��ت اجلب ��وري� ،إىل «ع ��دم وج ��ود

اجتماع اللجنة المالية لو�ضع اللم�سات الأخيرة على القانون
خالف ��ات ب�ش� ��أن القان ��ون ال ��ذي يلب ��ي ون ��وه� ،إىل «تخ�صي� ��ص �أم ��وال
حاج ��ات التج ��ارة يف الأم ��ن الغذائ ��ي للمحافظ ��ات املح ��ررة والت ��ي ت�ض ��ررت
والبطاق ��ة التمويني ��ة وا�ست�ي�راد القم ��ح م ��ن تنظيم داع� ��ش الإرهاب ��ي والعمليات
ب�أمل �أن يكون لنا خزين يكفي �ستة �أ�شهر الع�سكري ��ة ،و�ستطل ��ق التعوي�ضات التي
�صادقت عليها اجلهات الق�ضائية».
على �أقل تقدير».

و�ش ��دد اجلب ��وري ،عل ��ى �أن «اللجن ��ة
املالي ��ة كان ب�إمكانها ان تعر� ��ض القانون
للت�صوي ��ت ،وب�إمكان حتال ��ف انقاذ وطن
�أن ميرره دون ح�ضور الإطار التن�سيقي،
لكن كنا حري�صني على ح�صول التوافق».

ور�أى ،ان «اجلمي ��ع �أ�صب ��ح ي�شع ��ر ب�أن
احلكوم ��ة لديه ��ا حاج ��ة حقيقي ��ة له ��ذه
الأم ��وال لتلبي ��ة متطلب ��ات املواطن�ي�ن
ال�سيم ��ا املتعلقة بالطاق ��ة والأمن الغذائي
وامدادات املياه».
وم�ض ��ى اجلب ��وري� ،إىل �أن «القان ��ون
�س ��وف يتم متري ��ره من دون خالف ��ات �أو
م�ش ��كالت وال توج ��د هناك ورق ��ة �ضغط،
بع ��د �أن ط ��رح اجلمي ��ع وجه ��ة نظره ومت
ت�ضمينه ��ا يف امل�ش ��روع ،وال �أحد يريد �أن
يك ��ون �أمام ال�شارع معط�ل ً�ا لت�أمني الغذاء
�أو دفع امل�ستحقات اخلا�صة بالكهرباء».
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر النائ ��ب ع ��ن الإط ��ار
التن�سيق ��ي حمم ��د البل ��داوي� ،أن «�إق ��رار
قان ��ون املوازن ��ة �أ�صب ��ح �أم ��ر ًا �صعب� � ًا،
لأن حكوم ��ة ت�صري ��ف امله ��ام اليومي ��ة ال
ت�ستطي ��ع مترير م�شروع هذا القانون �إىل
جمل�س النواب».
وتابع البل ��داوي� ،أن «الآمال تتجه نحو
ت�شري ��ع قان ��ون الأم ��ن الغذائ ��ي والدع ��م
الطارئ والتنمي ��ة ،الذي �سيوظف خلدمة
املواطن�ي�ن بع ��د �إج ��راء تعدي�ل�ات ت�ضمن
عدم ذهاب الأموال �إىل جيوب الفا�سدين».

ونوه� ،إىل �أن «امل�شروع وبح�سب ما
مت االتفاق عليه� ،سيت�ضمن �سد حاجة
املواطن�ي�ن بداي ��ة من امل ��واد الغذائية
وزي ��ادة الكمي ��ات املجه ��زة مبوج ��ب
البطاق ��ة التموينية ،وكذل ��ك ما يتعلق
ب�شبك ��ة احلماي ��ة االجتماعي ��ة وذوي
االحتياجات اخلا�صة».
وانتهى البل ��داوي� ،إىل �أن «القانون
�سيك ��ون م�ؤقت� � ًا لغاي ��ة �إق ��رار قان ��ون
املوازن ��ة ،كم ��ا �أن فقرات ��ه مل تت�ضمن
االقرتا� ��ض �س ��واء م ��ن اخل ��ارج �أو
الداخ ��ل ،لأن �إي ��رادات النفط احلالية
وما حققته من فائ�ض ميكن اال�ستفادة
منها يف تغذية �أوجه ال�صرف».
وكانت احلكومة ق ��د قدمت م�شروع
قانون بعن ��وان الدعم الط ��ارئ للأمن
الغذائ ��ي والتنمية بدي ًال ع ��ن موازنة
الع ��ام احل ��ايل ملواجه ��ة حاج ��ات
ال�ص ��رف اجلدي ��دة ،ويف مقاب ��ل ذل ��ك
�أجن ��ز جمل� ��س الن ��واب القراءت�ي�ن
الأوىل والثاني ��ة للم�ش ��روع و�أج ��رى
تعدي�ل�ات مت�ضمنة تخفي� ��ض �أجمايل
املبالغ املخ�ص�صة.

محليات
حتذيرات حكومية من تداول معلومات خاطئة
عن احلمى النزفية
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 بغداد /املدى
ح ��ذر م�س� ��ؤولون حكوميون م ��ن تداول
معلوم ��ات خاطئ ��ة ع ��ن مر� ��ض احلم ��ى
النزفية ،داع�ي�ن �إىل اعتماد الإح�صاءات
الر�سمية بالن�سبة للإ�صابات والوفيات.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م الأمان ��ة العام ��ة
ملجل� ��س ال ��وزراء حي ��در جمي ��د� ،إن
"العراقي�ي�ن من�شغل ��ون حالي� � ًا باحلمى
النزفي ��ة ،والق ��ى هذا املر� ��ض يف الوقت
احلايل تهوي ًال �إعالمي ًا".
وتاب ��ع جمي ��د� ،أن "هن ��اك ارقام ��ا غ�ي�ر
�صحيح ��ة ن�ش ��رت يف و�سائ ��ل االع�ل�ام
عن �أع ��داد الإ�صابات" ،داعي� � ًا �إىل "اخذ
املعلومات من م�صادرها ال�صحيحة".

و�أ�شار� ،إىل "جهد حكومي م�شرتك ممثل
ب ��وزارة الزراع ��ة م ��ن خ�ل�ال �إج ��راءات
دوائره ��ا املنت�شرة يف املحافظات وكذلك
احلال بالن�سبة لوزارة ال�صحة".
و�أك ��د جمي ��د� ،أن "امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحية
قد تعاملت مع احل ��االت احلرجة ،و�أكرث
من ن�ص ��ف امل�صابني قد متاثل ��وا لل�شفاء
وغادروا امل�ست�شفيات".
ون ��وه� ،إىل �أن "وزارة ال�صحة �أ�صبحت
لديه ��ا خ�ب�رة يف التعام ��ل م ��ع ه ��ذه
االمرا� ��ض ال�سيم ��ا بع ��د اجله ��د الكب�ي�ر
للم�ل�اكات الطبي ��ة يف التعام ��ل م ��ع
فايرو� ��س كورونا" .و�أع ��رب جميد ،عن
�أمل ��ه ،ب�أن "يتجاوز الع ��راق هذه الأزمة
من خ�ل�ال تع ��اون جمي ��ع اجله ��ات ذات

العالق ��ة" .من جانبه ،ذكر املتحدث با�سم
وزارة ال�صحة �سيف البدر� ،أن "التهويل
الإعالمي يف التعامل مع املر�ض و�إعطاء
معلومات خاطئة �أمر غري �صحيح وكذلك
احلال بالن�سبة لع ��دم االكرتاث" .وتابع
الب ��در� ،أن "وزارة الزراع ��ة ه ��ي اجله ��ة
املعني ��ة يف الدرج ��ة الأوىل بالن�سب ��ة
للأمرا� ��ض امل�شرتك ��ة ب�ي�ن احلي ��وان
واالن�س ��ان" .ولف ��ت� ،إىل �أن "املوق ��ف
الوبائي للحمى النزفية هو ت�سجيل ما ال
يقل ع ��ن � 55إ�صابة انته ��ت  12منها �إىل
الوف ��اة" .و�شدد البدر ،على �أن "�أكرث من
ن�ص ��ف الإ�صابات والوفيات يف حمافظة
ذي ق ��ار" .ويوا�ص ��ل� ،أن "الوزارة لديها
الق ��درة على الك�شف املبك ��ر عن احلاالت
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تنويه

من خالل خمترب ال�صحة املركزي ولدينا
الق ��درة عل ��ى ذل ��ك ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن متابع ��ة
احلاالت امل�شتبه بها".
و�أك ��د الب ��در� ،أن "الع�ل�اج ال�ساند خالل
املراح ��ل الأوىل م ��ن املر� ��ض تك ��ون فيه
احتمالية النجاة عالية جد ًا" ،حمذر ًا من
"خط ��ورة املر�ض حيث �أن ن�سبة الوفاة
في ��ه ت�ص ��ل �إىل  ."%40وحت ��دث ،ع ��ن
"ر�سال ��ة ينبغي �أن ت�صل �إىل املواطنني
وه ��ي احلف ��اظ عل ��ى النظاف ��ة وارت ��داء
الكفوف ال�سيما مربي املا�شية".
وانته ��ى الب ��در� ،إىل �أن "املر� ��ض لي� ��س
جدي ��د ًا عل ��ى الع ��راق ب ��ل يع ��ود �إىل
�سبعينيات القرن املا�ضي لكن الإ�صابات
يف هذه املدة قد ت�ضاعفت".

سقط س��هوا ً في اعالن البنك
املرك��زي العراق��ي للمناقص��ة
املرقم��ة ( / 2املُع��ادة )2022 /
الص��ادر بالعدد  5180واملصادف
 2022/5/11حي��ث ورد (لي��وم
األربع��اء املص��ادف )2022/6/6
خط��أ والصحيح (لي��وم االثنني
املصادف ...)2022/6/6
لذا اقتضى التنويه

حمكمة الأحوال ال�شخ�صية يف احلبانية
رقم الدعوى  / 2/مواد �شخ�صية
التاريخ 2004/3/22
اقامت املدعية لودية شماس جمو القيمة على
املفقود رويل شماس جمو الدعوى املرقمة أعاله
ضد املدعى عليه مدير رعاية القاصرين  /إضافة
لوظيفته تطلب فيها احلكم مبوت املفقود رويل
شماس جمو الذي فقد بتاريخ  1981/9/27خالل
احلرب العراقية اإليرانية واستنادا ً الحكام املادتني
 87و  94من قانون رعاية القاصرين رقم 87
لسنة  1980قرر النشر بصحيفة واحدة بغية
حتقق احملكمة عن حياة املفقود من عدمه وفي
حالة كونه حيا ً ينبغي عليه مراجعة محكمتنا
لسماع دفوعه خالل مدة التأجيل متهيدا ً لتصفية
متعلقاته املالية وبعكسه سوف متضي احملكمة
السير بالدعوى وإصدار قرارها وفق القانون..
واجلت املرافعة الى يوم .2004/3/29

القا�ضي خليل �إ�سماعيل العامري

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

Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

�إعــــالن

تعلن الشركة العامة لتسويق
األدوية واملستلزمات الطبية عن إعالن
ملحق رقم ( )2للمناقصة املرقمة
( )84 / 2022 / 19والذي يتضمن متديد
غلق املناقصة آنفا ً ليكون 2022/6/5
بدال ً من .2022/5/16
والذي مت اإلعالن عنها على موقعنا
www.kimadia.iq
�إعالن رقم ()2022/40

�إعــالن رقم ()2022/38

(�أمانة بغداد  /دائرة امل�شاريع)

(�أمانة بغداد  /دائرة امل�شاريع)

 يس��ر (أمانة بغداد  /دائرة املش��اريع) دعوة جميع الراغبني من ذوي اخلبرة واالختصاص لتقدمي عطاءاتهم اخلاصة مبناقصة (أعمال تطويراحملل��ة  849العم��ارات الس��كنية (اجلزء األول) حيث تتوف��ر التخصيصات املالية ضمن اخلطة االس��تثمارية لع��ام  / 2022تأهيل وتطوير
واكس��اء محالت س��كنية بشوارع رئيس��ية في مدينة بغداد  /ضمن الباب ( )5القسم ( )22نوع االس��تثمار ( )1إزاء الفصل ( )2املادة ()9
نوع ( )2تسلسل ( )124ضمن قطاع النقل واالتصاالت بكلفة تخمينية قدرها ( )1.257.250.000مليار ومائتان وسبعة وخمسون مليون
ومائتان وخمس��ون الف دينار عراقي فقط بإمكان الراغبني بش��راء وثائق املناقصة مراجعة مقر (ديوان أمانة بغداد  /الطابق األول  /قسم
العقود العامة  /الكائن قرب ساحة اخلالني) في أوقات الدوام الرسمي لغرض احلصول على وثائق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق
غير قابلة للرد والبالغة ( )200.000مئتا ألف دينار مع مراعاة ما يلي:
 -1يلت��زم املتق��دم بأن يتضمن عطاءه تأمينات أولية على ش��كل خطاب ضم��ان او صك مصدق مببلغ ( )12.572.500اثني عش��ر مليون
وخمسمائة واثنان وسبعون ألف وخمسمائة دينار عراقي فقط والذي يشكل نسبة ( )%1من مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة.
 -2مينع اش��تراك مقدم العطاء للمناقصات التي ستعلن في أمانة بغداد مستقبال ً في حالة تكرار عدم استيفاءه للمتطلبات احلاكمة
لوثائق املناقصة املعلنة.
 -3تقدمي (هوية تصنيف املقاولني  /انشائية  /الدرجة الثامنة).
 -4تقدمي براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب  /قس��م الش��ركات معنونة الى امانة بغداد نافذة خالل فترة تقدمي العطاء باسم
الشركة مع الهوية الضريبية.
 -5يلتزم مقدم العطاء بتقدمي عطاءه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها بعد دراستها واالطالع عليها وبخالفه سيتم
استبعاد عطاءه.
 -6يلتزم مقدم العطاء مبلئ القس��م الرابع من الوثيقة القياس��ية وحس��ب قرص الـ ( )CDالذي يتم استالمه وتقدميه ورقيا ً بعد ختمه
باخلتم احلي اخلاص بالشركة.
 -7تقدمي متطلبات الوثيقة القياس��ية بكافة اقس��امها ورقيا ً على ش��كل ملفات (س��بايرول) مع الوثائق املكونة للعطاء بعد ختمها
باخلتم احلي اخلاص مبقدم العطاء.
 -8تقدمي نسخة من املستمسكات اخلاصة باملدير املفوض (بطاقة السكن – هوية األحوال املدنية – شهادة اجلنسية العراقية) مع جميع
املتطلبات الوارد ذكرها في ورقة بيانات العطاء.
 -9تقدمي عقد مشاركة في حال تقدمي العطاء من قبل شركتني او اكثر مصدق اصولياً.
 -10وصل شراء املناقصة النسخة االصلية.
 -11س��يتم عقد مؤمتر خاص باالجابة عن استفس��ارات املشاركني في املناقصة عند الس��اعة (العاشرة) من صباح يوم (االثنني) املوافق
( )2022/6/6في مقر دائرة املشاريع.
 -12تس��لم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم (بنسخة اصلية  /موقعة ومختومة من قبل مقدم العطاء) مثبت عليها اسم مقدم
العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واس��م ورقم املناقصة في املوعد احملدد لغلق املناقصة في متام الس��اعة (الثانية عش��ر ظهرا ً
وحسب التوقيت احمللي ملدينة بغداد) ليوم (االثنني) املوافق ( )2022/6/13في مقر ديوان امانة بغداد  /الطابق األول  /قسم العقود العامة /
وفي حالة مصادفة ذلك اليوم عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسترفض العطاءات املتأخرة عن املوعد احملدد أعاله.
 -13يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور على العنوان املبني في أعاله في الزمان والتاريخ املذكور.
 -14يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.

 يس��ر (أمانة بغداد  /دائرة املش��اريع) دعوة جميع الراغبني من ذوي اخلبرة واالختصاص لتقدمي عطاءاتهم اخلاصة مبناقصة (أعمال تطويرش��ارع  70محلة  )741حيث تتوفر التخصيصات املالية ضمن خطة تنمية األقاليم لعام  / 2022اكس��اء طرق رئيسية ومحالت سكنية
ضمن الباب ( )46نوع االس��تثمار ( )2إزاء الفصل ( )2املادة ( )1نوع ( )12تسلس��ل ( )106ضمن قطاع النقل واالتصاالت بكلفة تخمينية
قدرها ( )423.200.000اربعمائة وثالثة وعش��رون مليون ومائتان ألف دينار عراقي فقط بإمكان الراغبني بش��راء وثائق املناقصة مراجعة
مقر (ديوان أمانة بغداد  /الطابق األول  /قسم العقود العامة  /الكائن قرب ساحة اخلالني) في أوقات الدوام الرسمي لغرض احلصول على
وثائق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق غير قابلة للرد والبالغة ( )200.000مئتا ألف دينار مع مراعاة ما يلي:
 -1يلت��زم املتق��دم بأن يتضمن عطاءه تأمينات أولية على ش��كل خطاب ضمان او صك مصدق مببل��غ ( )4.232.000أربعة ماليني ومائتان
واثنان وثالثون ألف دينار عراقي فقط والذي يشكل نسبة ( )%1من مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة.
 -2مينع اش��تراك مقدم العطاء للمناقصات التي ستعلن في أمانة بغداد مستقبال ً في حالة تكرار عدم استيفاءه للمتطلبات احلاكمة
لوثائق املناقصة املعلنة.
 -3تقدمي (هوية تصنيف املقاولني  /انشائية  /الدرجة العاشرة).
 -4تقدمي براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب  /قس��م الش��ركات معنونة الى امانة بغداد نافذة خالل فترة تقدمي العطاء باسم
الشركة مع الهوية الضريبية.
 -5يلتزم مقدم العطاء بتقدمي عطاءه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها بعد دراستها واالطالع عليها وبخالفه سيتم
استبعاد عطاءه.
 -6يلتزم مقدم العطاء مبلئ القس��م الرابع من الوثيقة القياس��ية وحس��ب قرص الـ ( )CDالذي يتم استالمه وتقدميه ورقيا ً بعد ختمه
باخلتم احلي اخلاص بالشركة.
 -7تقدمي متطلبات الوثيقة القياس��ية بكافة اقس��امها ورقيا ً على ش��كل ملفات (س��بايرول) مع الوثائق املكونة للعطاء بعد ختمها
باخلتم احلي اخلاص مبقدم العطاء.
 -8تقدمي نسخة من املستمسكات اخلاصة باملدير املفوض (بطاقة السكن – هوية األحوال املدنية – شهادة اجلنسية العراقية) مع جميع
املتطلبات الوارد ذكرها في ورقة بيانات العطاء.
 -9تقدمي عقد مشاركة في حال تقدمي العطاء من قبل شركتني او اكثر مصدق اصولياً.
 -10وصل شراء املناقصة النسخة االصلية.
 -11س��يتم عقد مؤمتر خاص باالجابة عن استفس��ارات املشاركني في املناقصة عند الس��اعة (العاشرة) من صباح يوم (االثنني) املوافق
( )2022/6/6في مقر دائرة املشاريع.
 -12تس��لم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم (بنسخة اصلية  /موقعة ومختومة من قبل مقدم العطاء) مثبت عليها اسم مقدم
العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واس��م ورقم املناقصة في املوعد احملدد لغلق املناقصة في متام الس��اعة (الثانية عش��ر ظهرا ً
وحسب التوقيت احمللي ملدينة بغداد) ليوم (االثنني) املوافق ( )2022/6/13في مقر ديوان امانة بغداد  /الطابق األول  /قسم العقود العامة /
وفي حالة مصادفة ذلك اليوم عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسترفض العطاءات املتأخرة عن املوعد احملدد أعاله.
 -13يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور على العنوان املبني في أعاله في الزمان والتاريخ املذكور.
 -14يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.

�أمانة بغداد
مدير عام دائرة امل�شاريع

والية استفسارات تتم املراسلة على عنوان البريد االلكتروني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة:
E-mail: mashareaa@amanatbaghdad.gov.iq
E-mail: alukud@amanatbaghdad.gov.iq

�أمانة بغداد
مدير عام دائرة امل�شاريع

والية استفسارات تتم املراسلة على عنوان البريد االلكتروني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة:
E-mail: mashareaa@amanatbaghdad.gov.iq
E-mail: alukud@amanatbaghdad.gov.iq
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يوجه انتقادات مو�ضوعية التحاد الكرة:
�أكرم �سلمان ّ

على م�ست�ش��اري درج��ال �أ ّال يو ّرطوه فـ��ي �صفقة �شبيهة لن��دم �أدفوكات!
ّ
لف��ك ال�شف��رة الهندية!
� أن��ا الأب ال�شرع��ي لإنج��از �آ�سي��ا  .. 2007وحكي��م افتق��د كلمتي��ن
()2-2

م ��ن ال ��دوري املحل ��ي ليخت ��ار  25العب ًا
يعوّ ل عليهم يف املناف�سة على ك�أ�س �آ�سيا
2023؟ نع ��م يتم ّك ��ن لك ��ن ُج ّله ��م لي�سوا
بامل�ست ��وى املقب ��ول ،وبالت ��ايل �سيكون
م�صريه الف�شل".

 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أع ��رب مدرب منتخبنا الوطني الأ�س ��بق
�أك ��رم �س ��لمان ،ع ��ن حزن ��ه ال�س ��تمرار
احتاد كرة القدم برئا�س ��ة عدنان درجال
يف تخ ّبط ��ه و�إ�صراره عل ��ى اختيار �أحد
املدرب�ي�ن الأجانب من امل�ست ��وى العايل
للعم ��ل م ��ع منتخب ال ميتل ��ك العبني من
امل�ست ��وى نف�س ��ه ،م�ؤ ّك ��د ًا �أن عليه البدء
بالتخطيط ال�ش ��امل مع جميع العنا�صر،
وخا�ص ��ة الفئ ��ات ،و�ص ��و ًال اىل تق�س ��يم
ال ��دوري خم�س ��ة �أق�س ��ام وتنظيم ��ه بعد
ث�ل�اث �س ��نوات دوري املحرتف�ي�ن ح ��ال
مت ّت ��ع الأندي ��ة امل�ش ��اركة باال�س ��تقاللية
التامة عن م� ّؤ�س�ساتها.
وقال �سلمان يف حديثه لـ"املدى" :برغم
الأحداث عا�شها العراق بعد عام ،2003
كن ��ا �أوّ ل م ��ن ط ّب ��ق التخطيط ال�ش ��امل،
فقد زارين الكابنت ح�س�ي�ن �سعيد رئي�س
احتاد كرة القدم الأ�س ��بق يف بيتي ،بعد
ف ��وزه باالنتخاب ��ات ع ��ام  ،2004وق ��ال
نحت ��اج �إىل خربت ��ك للعم ��ل يف جلن ��ة
منتخب ��ات ت�ض ��ع �أ�س�سه ��ا وواجباته ��ا
مف�صل ،فقلتُ
و ُتبينّ احتياجاتها بتقرير ّ
ل ��ه  ..كابنت ال �أ�ستطي ��ع �أن �أنفرد بالعمل
يف ظ � ّ�ل وجود عم ��و بابا و�أن ��ور ج�سام
بعي ��د ًا ع ��ن اللجنة ..ه ��ذا �أم ��ر خُمجل!
ووقته ��ا كانت عالقة عمو بابا رحمه الله
وج�س ��ام ب�سعي ��د متوترة ،وم ��ع ذلك مل
ّ
يكن �أم ��ام الأخري �س ��وى م�صلحة الكرة
العراقي ��ة ،ووافقن ��ي ال ��ر�أي ب�ض ّمهم ��ا
للجن ��ة ،فات�صل ��تُ بهم ��ا ،وح�ض ��را،
وجل�سنا على طاولة املناق�شة بح�ضوره
م ��ع ناج ��ح حم ��ود ،كلجن ��ة خما�سي ��ة
تدار�س ��ت و�ض ��ع اللعب ��ة م ��ن جمي ��ع
الأوج ��ه ،وخرجن ��ا بتو�صي ��ات مه ّم ��ة
ا�ستهدف ��ت بناء قاع ��دة الفئ ��ات و�صو ًال
اىل ت�شكي ��ل منتخب وطن ��ي قوي مت ّكن
الحق� � ًا من �أحراز بطول ��ة ك�أ�س �آ�سيا عام
 2007يف جاكرت ��ا لأول م� � ّرة يف تاريخ
الع ��راق ،و�أنا �أعد نف�س ��ي الأب ال�شرعي
لهذا الإجناز� ،أقولها بفخر كوين �أعددتُ
الفريق ملدة �سنتني كاملتني وك ّنا قريبني
م ��ن احل�ص ��ول عل ��ى ك�أ� ��س اخللي ��ج 18
وك�أ�س غ ��رب �آ�سيا الرابع ��ة عام ،2007
وكل ذل ��ك بف�ضل التخطي ��ط ال�شامل من
دون ع�شوائية كما يح�صل اليوم".
م�شاركة هزيلة!
و�أ�ض ��اف ":عم ��ل احت ��اد ك ��رة الق ��دم
برئا�س ��ة عدن ��ان درج ��ال في ��ه م�ضيع ��ة
للوق ��ت وامل ��ال ،بدلي ��ل �أن التعاق ��د م ��ع
امل ��درب الهولن ��دي دي ��ك �أدف ��وكات ث ��م
زميله املونتينيغري زيليكو برتوفيت�ش
ا�ستنزف امليزانية �آالف الدوالرات التي
�ضاع ��ت يف م�شاركة هزيلة يف ت�صفيات
ك�أ�س العامل قطر من � 2أيلول � 2021إىل

� 29آذار  ،2022وخ ��رج منتخبن ��ا منه ��ا
ب�أداء �ضعيف ال مي ��ت ب�صلة لتاريخه �أو
حتى ما قدّمه مع ال�سلوفيني �سريت�شكو
كاتانيت� ��ش بالرغم من م� ّؤ�ش ��رات �سلبية
كثرية حول �أ�سلوب قيادته املنتخب".
فطن م�سعود
لو ِ
ولف ��ت �إىل �أن ��ه "ل ��و فطِ ��ن احت ��اد الكرة
ال�ساب ��ق برئا�سة عبداخلال ��ق م�سعود -
�شافاه الله من وعكته ال�صحية التي �أملَّتْ
به قب ��ل �أيام -ومع ��ه الهيئ ��ة التطبيعية
الت ��ي تل ��ت بع ��د ا�ستقال ��ة احت ��اده ،ل ��و
فطِ ن ��ا �إىل ت�سمي ��ة مدرب وطن ��ي مبعيّة
كاتانيت� ��ش وا�ستم ّرا اىل نهاية ت�صفيات
املوندي ��ال ،لكان الفرق كب�ي�ر ًا يف الأداء
والنتائ ��ج ،وربمّ ا توف ��رت فر�صة �أف�ضل
ملنتخبن ��ا بالت�أهّ ل مبا�ش ��رة �أو اللعب يف
امللحق".
فو�ضى اللجنة
وبخ�صو�ص الع ��دد املقرتح لإدارة جلنة
اخل�ب�راء والأكادميي�ي�ن ،ق ��ال "�أرى �أن
الع ��دد ال يزي ��د ع ��ن �ست ��ة ا�شخا� ��ص من
�ضمنه ��م رئي�س االحتاد عدن ��ان درجال،
ب�شرط �أن ي�ستمع لكل مقرتح ومالحظة
ونقد يطرح من قب ��ل الأع�ضاء اخلم�سة،
فوجه ��ات نظ ��ر ال�سبع ��ة ع�ش ��ر ع�ض ��و ًا
كثرية وت�ضيّع الهدف من ت�شكيل اللجنة
لتطوي ��ر الك ��رة العراقي ��ة مثلم ��ا ينبغي
العمل لذلك ،كي ال ين�شغل رئي�س االحتاد
برتجيح ر�أي فالن وتهمي�ش ر�أي عالن،
�أو ي�ؤيدون مقرتح ��ه و�إن كان خط�أ لأنه

الرئي�س ،هذه فو�ضى لن �أ�شارك فيها"� .سن ��وات �أخ ��رى الكت�شاف هك ��ذا العبني
يع ّززون �صفوف املنتخب وي�ستطيع �أي
املدرب الأجنبي
مدرب �أجنبي �أن يعدنا ب�صناعة االجناز
وح� � ّذر �سلمان ب�أن "كارث ��ة احتاد الكرة معهم".
ه ��و تفك�ي�ر درج ��ال بكيفي ��ة ت�سمي ��ة
يّ
م ��درب �أجنب ��ي ع ��ايل امل�ست ��وى ،وه ��و
تدن العرو�ض
يعل ��م ب�إمي ��ان را�س ��خ �أن كرتن ��ا تع ��اين وذ ّكر :من اخلط�أ �أن يتعاقد احتاد الكرة
حاله ��ا ح ��ال البلد من تناق�ض ��ات كثرية ،مع م ��درب ع ��ايل امل�ستوى لع ��دم وجود
فالقاعدة الت ��ي م ّر�ضها �سرطان التزوير الأدوات ذات الكف ��اءة العالي ��ة الت ��ي
ت�شافتْ خالل الف�ت�رة الأخرية من قيادة ت�ساعده على النجاح ،فكثري من املح ّللني
احت ��اد عبداخلال ��ق م�سع ��ود بو�ض ��ع وال�صحفيني عندما يتحدثون يف برامج
�ضواب ��ط �صارم ��ة يف اختي ��ار الالعبني الريا�ضة ي�ؤ ّكدون على ُ�ضعف مناف�سات
ا ُ
جل ��دد ومت ّكن ��ت منتخب ��ات الأ�شب ��ال الدوري املمتاز والعبني ومدربني ،وهي
والنا�شئ�ي�ن وال�شب ��اب والأوملب ��ي م ��ن بطولة امل�ستوى الأعل ��ى �ضمن ت�صنيف
حتقيق م�ش ��اركات �إيجابية يف بطوالت م�سابقات الك ��رة يف العراق ،فماذا يفعل
الع ��رب و�آ�سيا ،لكنها بعيدة عن التتويج امل ��درب الأجنبي �س ��وى �أختيار �أف�ضلهم
و�إظهار العبني �سوبر مثل �أحمد را�ضي والذهاب بهم �إىل البطولة؟ �أكيد النتائج
و�سع ��د قي� ��س وحبي ��ب جعف ��ر وناط ��ق �ستك ��ون �سلبي ��ة على غ ��رار م ��ا �شهدناه
ها�ش ��م رحم ��ه الل ��ه ،نح ��ن بحاج ��ة اىل م ��ن ت� �دنيّ عرو�ض املنتخ ��ب منذ خم�س

منتخبنا رابع ًا في بطولة �آ�سيا
بالقو�س وال�سهم

�سنوات حتديد ًا".

�أكرم �سلمان

تطوير القاعدة
وقال م ��درب املنتخ ��ب الأ�سب ��ق �":أوىل
مه ��ام احتاد الك ��رة هي تطوي ��ر القاعدة
من العب�ي�ن ومدربني ،وتهيئ ��ة �أكرث من
منتخب ي�ضم العبني مميّزين يتناف�سون
على مراكز املنتخب مثلما مررنا بتجربة
ا�ستثنائي ��ة يف ت�صفي ��ات ك�أ� ��س الع ��امل
1986حي ��ث �أق�ت�رح امل�ل�اك الربازيل ��ي
ال ��ذي مت التعاق ��د مع ��ه �أن يجل� ��س يف
مق�صورة ملعب ال�شعب الدويل لي�شاهد
تباري �أربع ��ة منتخبات ()A,B,C,D
وكل منتخب �ض َّم  25العب ًا �أي كان لدينا
 100العب م ��ن �أميز العبي العراق ،ومل
ي�ضف الربازيليون �سوى خم�سة العبني
�إىل قائم ��ة املنتخ ��ب ال ��ذي كن ��تُ �أقوده
يف حين ��ه ،فما بالنا الي ��وم هل ي�ستطيع
امل ��درب الأجنب ��ي �أن يجم ��ع  100العب

ب�إ�صرارهم على تنظيم دوري املحرتفني
ببيان ��ات �صريح ��ة ،لكنه ��ا تخل ��و م ��ن
�أ�ساني ��د مُقنعة لهذا الإ�ص ��رار ،فال البُنى
التحتي ��ة للأندي ��ة جاه ��زة �إال يف ناديني
�أو ثالث ��ة ،وال الإمكاني ��ة املالي ��ة مُتاح ��ة
جلميعه ��ا م ��ن دون ا�ستثن ��اء ،وال توجد
�شخ�صي ��ات �إداري ��ة وفني ��ة ق ��ادرة على
�إدارة بطول ��ة �أحرتافية ب ��كل متط ّلباتها
وفق ًا ل�شروط االحتاد الآ�سيوي �إال بعدد
قليل ،والأهم �أن ال�س�ل�اح الأول ملحاربة
تراجع الك ��رة و�إجناح دوري املحرتفني
وحت�سني نتائ ��ج املنتخبات ه ��و املدرب
العراق ��ي ،يجب االهتمام ب ��ه وتطويره
ومنحه الثقة ،وكذلك االهتمام باملواهب
العمرية م ��ن الرباعم اىل الرديف ولي�س
العك�س".

ورطة �صفقة!
وي�ضيف "ما يع ّزز قناعتي بف�شل املدرب
الق ��ادم �أن امل ��درب الهولن ��دي �أدف ��وكات
ُ�صدِ َم من ��ذ �أول وحدة تدريبية للمنتخب
بعهدت ��ه يف مدينة ماربي ��ا الإ�سبانية يف
التا�س ��ع من �شهر �آب ع ��ام  2021وعانى
خالل املباريات التي قادها من عدم قدرة
كث�ي�ر م ��ن الالعبني عل ��ى ه�ض ��م �أفكاره
و�أ�سلوبه ،ولهذا جل�أ اىل التغيري يف كل
مباراة بطريقة تن ّم عن حريته وا�ستيائه
وغ�ضبه من امل�أزق الذي و�ضع نف�سه فيه
مدرب اجلوية
مبوافقته على تدريب املنتخب العراقي،
وكان ��ت لقط ��ات التلف ��از املُ�س ّلط ��ة علي ��ه وع ��ن �ض ��رورة تواج ��د م�ست�ش ��ار �أو
تكف ��ي لال�ستدالل على �ضياع �أموالنا يف خب�ي�ر م ��ع املنتخب ��ات والأندي ��ة الت ��ي
�صفقة غ�ي�ر مدرو�سة وبعي ��دة عن واقع متثل الع ��راق يف املحافل اخلارجية من
كرتن ��ا ،وعل ��ى م�ست�ش ��اري درج ��ال �أن عدم ��ه� ،أف ��اد "نعم �ضروري ج ��د ًا لتقليل
بحر�ص عن ه ��ذه امل�س�ألة الأخط ��اء وتع�ضيد اجله ��ود الفنية ،فما
يتح ّدث ��وا معه
ٍ
و�أ ّال يو ّرط ��وه ب�صفق ��ة �شبيه ��ة ونن ��دم ق ّدم ��ه مدرب فريق الق ��وة اجلوية حكيم
�شاك ��ر م ��ن جه ��ود كب�ي�رة يف مناف�سات
ثانية".
دور املجموع ��ات لبطول ��ة دوري �أبطال
ّ
ي�ستحق الثناء ،لكنه
�آ�سي ��ا بالن�سخة 41
دوري الأق�سام اخلم�سة
و�أكد �سلم ��ان �أن "التخطيط ال�شامل هو للأ�س ��ف مل ي�ستط ��ع ح � ّ�ل ُعق ��دة الفريق
ّ
احلل �إذا ما �أراد احتاد كرة القدم حتقيق الهندي ،ول ��و كان برفقة �شاكر م�ست�شار
الو�ص ��ول اىل ك�أ�س الع ��امل  2026وهو ين�سج ��م مع ��ه وي�سم ��ع منه كلمت�ي�ن لفكّ
ح � ّ�ق م�ش ��روع خالل م� �دّة عمل ��ه البالغة �شفرة الدف ��اع الهندي وعرب مع ال�صقور
�أربع �سنوات ،والت ��ي �أ�ضاع منها ت�سعة اىل دور الـ 16ب�سهولة".
�أ�شهر بتخبّطه يف ق ��رارات غري جُمدية،
فالتخطي ��ط ال�شام ��ل يعتن ��ي ببط ��والت �أحرتافية الزوراء  ..ولكن!
الدوري املحلي من خم�سة �أق�سام بد ًال من وخل�ص �سلم ��ان يف ختام حديثه �إىل �أن
فو�ضى م�شاركة بع� ��ض الأندية مبا�شرة "االفكار الفجائية يف العمل الفو�ضوي
يف ال ��دوري املمتاز وهي مل تلعب �سوى تحُ ��دِ ث �صدم ��ة كب�ي�رة تنه ��ار معه ��ا كل
مباري ��ات قليل ��ة يف الدرج ��ة الأوىل وال الآم ��ال وتن ��زع الثق ��ة ع ��ن ال�شخ� ��ص
متتل ��ك الت ��د ّرج ال�صحي ��ح م ��ن الدرج ��ة امل�س� ��ؤول عنه ��ا ،فم ��ن امل�ستحي ��ل �أن
اخلام�س ��ة �صع ��ود ًا اىل الدرج ��ة الأوىل تطل ��ب من �أندية تعتمد كلي� � ًا على �أموال
مث ��ل دول �أوروبي ��ة كبرية متتل ��ك �أندية امل� ّؤ�س�س ��ات �أن تنخ ��رط �ضم ��ن دوري
والعب�ي�ن باملئ ��ات مثلما منتل ��ك ّ
ونظمت املحرتف�ي�ن خالل �سنة واحدة ،والتاريخ
م�سابقاته ��ا وجنت الثم ��ار على م�ستوى ي�شهد �أن نادي ال ��زوراء يوم كان يُ�س ّمى
املنتخبات ،لذا ال غرابة �أن يناف�س فريق بـ (ال�سكك) ثم (املوا�صالت) جرى تغيري
مغمور من الدرجة الثانية فريق �آخر من ا�سمه اىل احلايل يف  12ت�شرين الثاين
ق ّم ��ة الربميرليغ كون الأول ت�أهّ ل بنظام عام  1972مت ّكن من احل�صول على �أول
�صحي ��ح و�ص ��ار ل ��ه �ش�أنه هن ��اك بعك�س لقبني بالت ��وايل مو�سمي 1975-1974
ن�ص ��ف �أندية دوري الكرة املمتاز ال قيمة و 1976-1975ومت طرح فكرة حتويله
لها فني ًا ،بل وبع�ضها ف ّكر يف االن�سحاب اىل �شرك ��ة �أهلي ��ة بتمويل خا� ��ص ،لكن
بعد خم� ��س جوالت م ��ن م�شاركته حتت ظ ّل ��ت الفكرة م ��ن دون فاعلية وارتبطت
الأ�ضواء كما ح�صل يف موا�سم �سابقة"! ميزانيته مبا يرده من وزارة النقل ،ولو
ح�ص ��ل عل ��ى اال�ستقالل الفعل ��ي لأ�صبح
دوري املحرتفني
�أول الأندي ��ة يط ّب ��ق معاي�ي�ر االحرتاف
وا�سرت�سل "لن �أجام ��ل قط ،و�أعطي ّ
كل من ��ذ ذل ��ك الوق ��ت ،ال�صحي ��ح �أن مين ��ح
ذيّ ح � ٍّ�ق حق ��ه ،فما يج ��ري يف منظومة احتاد عدن ��ان درجال الأندي ��ة مدّة ثالث
الكرة العراقية يفتقد التخطيط العلمي� ،سن ��وات كي تت ��د ّرج مع مقرتح ��ه وتبد�أ
و�أن ��ا حزين لذلك ،ول�س ��تُ متفائ ًال بعمل الدولة بخ�صخ�صته ��ا وت�ستقطب رجال
االحت ��اد ،فم ��ا ُبن ��ي عل ��ى خط� ��أ �ستكون الأعمال لي�ستثمروا فيها بد ًال من ر�ؤ�ساء
نتائج ��ه خط� ��أ ،وم ��ع �إين �أ�ش� � ُّد عل ��ى الأندي ��ة احلالي�ي�ن غ�ي�ر القادري ��ن عل ��ى
�أي ��دي رئي�س االحت ��اد وبقي ��ة الأع�ضاء توفري داعمني م�ستم ّرين لها".

اتحاد كرة اليد ّ
ينظم بطوالت �صيفية من ّوعة
 بغداد  /املدى
عق ��د احت ��اد ك ��رة الي ��د برئا�س ��ة
حمم ��د ها�ش ��م الأعرج ��ي وح�ضور
جميع الأع�ض ��اء �أول �أم�س الثالثاء
�أجتماع� � ًا عادي� � ًا يف مق ��ر االحت ��اد
داخ ��ل مبن ��ى اللجن ��ة الأوملبي ��ة
الوطنية ناق� ��ش فيه �إمكانية تنظيم
بع� ��ض البط ��والت خ�ل�ال ف�ت�رة
ال�صيف.

املن�سق
وق ��ال ح�س ��ام عبدالر�ض ��اّ ،
الإعالم ��ي الحت ��اد ك ��رة الي ��د ،ل� �ـ
"امل ��دى" �:أن االحت ��اد در�س عدد ًا
من الق�ضايا التي ته ��م واقع اللعبة
و�أتخذ ب�ش�أنها القرارات الالزمة.
و�أ�ض ��اف :وافق االحتاد على �إقامة
دوري النا�شئ�ي�ن يف حمافظ ��ة
مي�س ��ان ينطل ��ق يف العا�ش ��ر م ��ن
�شه ��ر حزي ��ران املقب ��ل ،وي�شم ��ل
م�شارك ��ة الالعب�ي�ن م ��ن موالي ��د

2004و ،2005كم ��ا واف ��ق عل ��ى
�إقام ��ة مهرجان الرباع ��م والأ�شبال
يف حمافظ ��ة الديوانية يف ال�سابع
ع�ش ��ر م ��ن ال�شه ��ر ذات ��ه ملوالي ��د
2008و 2009لفئ ��ة الرباع ��م
و 2006و 2007لفئة الأ�شبال.
وتابع :كما ح�صلت موافقة االحتاد
على �إقام ��ة بطول ��ة دوري ال�شباب
يف حمافظ ��ة بغ ��داد يف الأول م ��ن
�شه ��ر �آب املقب ��ل ملوالي ��د 2002

و.2003
وب�ش� ��أن ح ��كام اللعبة ،ق ��ال ح�سام
:مت ّن ��ى االحت ��اد النج ��اح للحكمني
الدولي�ي�ن خالد �شاكر وفا�ضل كاظم
يف �إدارة مباري ��ات ك�أ� ��س الع ��امل
لل�شاب ��ات يف مقدوني ��ا ،وح�صل ��ت
موافقت ��ه عل ��ى تر�شي ��ح احلكم�ي�ن
االحتاديني ب�ل�ال �إبراهيم و�أ�سامة
�سامي للم�شاركة يف دورة خارجية
للح�صول عل ��ى ال�شارة الدولية يف

كازاخ�ستان منت�صف �شهر حزيران
الق ��ادم ،يف منهجه الداع ��م لق�ضاة
كرة اليد ورعاي ��ة الكفاءات ال�شابة
منهم.
وخت ��م ح�س ��ام قول ��ه �:ستقيم جلنة
امل�سابقات بطولة دوري الن�ساء يف
حمافظ ��ة ال�سليماني ��ة يف اخلام�س
ع�شر م ��ن �شهر �آب املقب ��ل ملوا�صلة
وزجه ��ن يف
رعاي ��ة املوهوب ��ات ّ
�صفوف املنتخبات الوطنية.

وطني ال�صاالت يبد�أ تح�ضيراته لغرب �آ�سيا
 بغداد  /املدى

 بغداد  /املدى
�أح ��رز منتخبنا الوطني بالقو�س وال�سهم للن�ساء
لفعّالي ��ة القو�س املرك ��ب مل�سافة  ٥٠م�ت�ر ًا فرقي،
املركز الرابع يف بطولة �آ�سيا التي �أختتمت �أم�س
الأربعاء يف حمافظة ال�سليمانية مب�شاركة �سبعة
ع�شر منتخب ًا.
ت�أل ��ف منتخبن ��ا الن�س ��وي من رند �سع ��د وفاطمة
�سعد ونربا�س حميد ،وخ�سر �أمام نظريه منتخب
بنغالدي� ��ش يف مب ��اراة حتديد املركزي ��ن الثالث
والراب ��ع ،وبالت ��ايل ذهب ��ت امليدالي ��ة الربونزية
اىل املنتخ ��ب املناف�س ,ويف مب ��اراة اخلتام التي
جمع ��ت منتخب ��ي الهن ��د و�أوزبك�ست ��ان ،تف ��وّ ق
الأول وت ��وّ ج بامليدالية الذهبي ��ة وح�صل الثاين

على الف�ضي ��ة .ويف مناف�س ��ات الزوجي املختلط
حقق منتخب العراق امل�ؤلف من ا�سحاق �إبراهيم
وفاطمة �سعد املركز الرابع يف مناف�سات القو�س
املرك ��ب مل�سافة  ٥٠مرت ًا عقب خ�سارته يف مباراة
حتدي ��د املركزي ��ن الثال ��ث والرابع �أم ��ام مناف�سه
البنغ ��ايل ال ��ذي حق ��ق الربونزي ��ة ،ويف مباراة
التتوي ��ج بالذهبية �أح ��رز املنتخب الهندي املركز
الأول عقب تفوّ قه على منتخب كازاخ�ستان.
ويف مناف�س ��ات فرق ��ي الرج ��ال لفعّالي ��ة القو�س
املرك ��ب مل�ساف ��ة  ٥٠م�ت�ر ًا ،ت ��وّ ج منتخ ��ب الهن ��د
بالذهبية عقب تفوّ قه على منتخب بنغالدي�ش يف
املباراة النهائية ،بينما �أحرز منتخب كازاخ�ستان
الربونزية على ح�س ��اب منتخب الكويت �صاحب
املركز الرابع.

�أكد رئي�س جلنة كرة ال�صاالت وال�شاطئية
يف احتاد ك���رة القدم ،علي عبد احل�سني،
وجه
�أن املدرب الإيراين ،ناظم ال�شريعةّ ،
الدع���وة لـ���ـ 42العب ًا لاللتح���اق باملع�سكر
التدريب���ي املُقرر �إقامت���ه ببغداد يف �إطار
ا�ستعدادات���ه لبطول���ة غ���رب �آ�سي���ا الت���ي
حتت�ضنه���ا الكوي���ت يف الراب���ع من �شهر
حزيران املُقبل.
و�أ�ض���اف عبد احل�س�ي�ن "�إن املالك الفني
للمنتخ���ب ح��� ّد َد �أم����س الأربع���اء موعد ًا
لدخ���ول منتخبن���ا مع�سك���ر ًا تدريبي��� ًا
ي�ستم���ر لغاي���ة بع���د غ���د ال�سب���ت املقب���ل
الختي���ار الأف�ضل ُبغية �ض ّمه �إىل �صفوف
املنتخب".
و�أو�ض���ح� :إن ه���ذا املع�سك���ر الق�ص�ي�ر
يت�ض ّم���ن انخ���راط الالعبني ا ُ
جل���دد فقط

الذي���ن مت اختياره���م من �أندي���ة الدوري
املمت���از لكرة ال�صاالت م���ن دون م�شاركة
الالعبني الذي���ن �شارك���وا يف الت�صفيات
الأخ�ي�رة ،مبين ًا �أنَّ �أم�س �شهد � ّأول وحدة
تدريبي���ة يف قاعة الأعظمي���ة ،و�إن املالك
الفن���ي ق��� ّرر �أن يخ�ض���ع الالعب���ون �إىل
وحدت�ي�ن تدريبيتني م���ن �أج���ل الوقوف
على م�ستوياتهم احلقيقية ب�شكل �أف�ضل.
واختت���م حديثه :بعد ه���ذا التج ّمع �سيتم
اختي���ار  25العب��� ًا م���ن �ضمنه���م العب���ي
املنتخ���ب امل�شارك���ون يف الت�صفي���ات
الآ�سيوي���ة ،و�سيك���ون هن���اك مع�سك���ر
داخل���ي �آخ���ر يف بغ���داد للف�ت�رة م���ن 17
ولغاي���ة � 22أي���ار احل���ايل ،ث���م يغ���اد ُر
املنتخ���ب بعده���ا �إىل حمافظ���ة الب�ص���رة
ث���ان ي�ستمر من 25
للدخ���ول يف مع�سكر ٍ
�إىل  28من���ه  ،قب���ل �أن ي�ش��� ّد الرحال �إىل
دولة الكويت".
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مزارع للحياة ..ومزارع للف�ساد

قناطر

في محاورة الغيب
نتج،
هناك
ٌ
مما ُت ِ
�شعوب و دُ َول ،ت� ُأك ُل ّ
وتقوم بت�صدير فائ�ض �إنتاجها �إلى
ٌ
“دول”
ودول �أخرى ..وهناك
�شعوب
ٍ
ٍ
ت�ستوردُ ما ت� ُ
أكله من
و”�شعوب”
ِ
النفط
نت ُج �شيئ ًا �سوى
ِ
الآخرين ،وال ُت ِ
ؤ�س والكراهية.
ِ
واللغو والب� ِ

طالب عبد العزيز
وبلغت
�إن كن ��تَ منح ��تَ ظه� � َرك ال َّنخل ��ة العيط ��ا َء تل ��ك،
ِ
الن ��داو ُة حَ قوي ��ك ،فقد اوق ��دتُ الن ��ار ،و�أمرتُ الظ�ل�ال �أنْ
تجُ ْ ب ��ى اليك وجتي ��ئ ،ف�ص ��ارت ال�س ��نبل ُة �أغني� � ًة ،وتخ ّلى
عن غ�ض ��به ما ٌء كثري ،ف�أنا �أروّ �ض ��ه باحلط ��ب واالغنيات،
من ��ذ حني ،حتىى �ص ��ادفني ق ��و ٌل ال �أذكر �ص ��احَ به ،ما يل
وللتذكر ،لكنني �ص ��رتُ �أ�ص ��غي للأغنية ب�صوت ال�سنبلة،
�عف كث�ي�ر ،مل �أ�ش� ��أ َ
فتمايل ��تُ  ،واهت� � َّز يف ِجذعي �س � ٌ
حرق
واح ��دة ،تركتها بع�ص ��افريها وفواختها فتع ��ال ،اكتبني،
ثاني ��ة ،ع ّلن ��ي اهت ��دي ،ع� � َّل �إبريق ال�ش ��اي ين�ش � ُ�ف بيننا،
ع َّل �ش ��جرة الأكا�س ��يا تنقاد من مكانها ه ��ذا اىل قلب من ال
يُح�س ��ن يف الركن الق�ص ��ي من االر�ض ذاك �ص ��نع ًة� ،إال ما
نعافه ونزهد به.
ت�س ��لبنا ن ��ا ُر املوقد فر�ص ��ة تامل �ش ��جرة الع ��رب ،وهي
تتوق� � ُد حم ��راءَ ،الهب� � ًة ،بزهر كث�ي�ر ،هي تنو�ش ال�س ��ياج
�أو ال تنو�ش ��ه ،ت�ص ��عده من ثلمة الآج ��ر ،فتتمكن منه ،لكنَّ
االطف ��ال يقطفونه ��ا كلم ��ا �ص ��اروا اىل املدر�س ��ة ذاهب�ي�ن
و�آيبني ،وكلما انتظموا �أما َم دكانة بائع احللقوم باجلوز.
كل مرةٍ تدفع بي اىل حكايتك ،ف� ُ
يف ِّ
أقف عند حدود ال�س ��هر
وال�ش ��جن و�أقالم احلناء ،اح�صي ندمي و�شتائم العائدين
من ال�س ��وق ،الذين مل يدخروا ليوم اجلمعة كلمة �صادقة،
ف�أن ��ا يف �أثره ��م م ��ا زل ��تُ  ،ويف �أث ��ر نف�س ��ي ارعى ع�ش ��ب
املعاين ،و�أ�س � ُ
�وق خي ��ل الكلمات ،ومن عطف� � ٍة هي االقرب
ً
ال�س ��راجي
منارة
�عد
�
ص
�
،
ا
حلم
تغر�س
أيتك
اىل امل�س ��جد ر�
ُ
َّ
القدمي ��ة ،تطاوله ��ا اىل الزرقة والقا�ش ��ان ،اىل هناك ،اىل
حيث ت�ص ��طرع االهلة ،وتتفادى القلوب �س ��هام املعا�ص ��ي
واالخطاء.
�أخ�ض ��ر ُه على كتفيك ،و�أ�ص ��فر ُه �آت ،قلتُ  :و�أحمره بيد
الغي ��ب ،والغي ��ب �صل�ص ��ال الوجد بي ��د فاطر ال�س ��موات،
فانظ ��ره يف قوت ��ه ورحمت ��ه� ،أدخله يف جربوت ��ه ولطفه،
وال تنتف �ش ��عر حليت ��ك ،ال َّ
حتك ظهرك مبنجلك ال�ص ��دي،
وال ترتع كا�س ��ك �أكرث ،فتقعد �أ�ش � َ
�عث جمنونا ،فما الهبوب
للريح �إال لتهد�أ ،وي�س ��كنَ روع الفواخت ،وما خرب�شة املاء
يف النه ��ر ل ُتغ ��رق �أحد ًا ،هي ما ت�ش ��وقت االر� ��ض ،وتاقت
اليه ،و�أنظر ،ال يقطف �ص ��احب احلقل ليمونة لتلذع ل�سان
طف ��ل� ،أو لينع ��م �س ��كران ،وما الف�ل�اح مبغ�ض ��بها ،حمام َة
النخل �إن ج َّذ �س ��عف ًة ،وتبعرثت مناقري وو�شو�ش ��ات ،وما
وقوف العا�شقة الطويل يف �شرفتها حل�صب النجوم ،كذلك
�أنا ،مل �أوقد النار �إال لتجيئ ،لأ�سمع عنك ما جاءت االغنية
َ
ب ��ه ،وما تف ّرق على الرتبة من ظنون ��ك ،فقد
اخرتف القلبُ
االمل من بئر
ء
ثم َر الرجاء ،كيف ال؟ وقد �أخرجنا مع ًا ر�شا َ ِ
االنتظار ،كان طوي ًال .نعم ،لكنه نديّ  ،وبزهر كثري.
خما�ض � ِ�ب قلبها الكثري،
يل �أنْ �أق ��ول با َّنه ��ا �أعطتني من
ِ
ُ
ه
�
�
ت
أنفذ
�
�ا
�
م
�ئت
�
ش
�
وم�ل��أت ي ��دي مت ��را وقمح� � ًا ،لو
فروجُ
ُ
املباهج مثلم ��ا البذور
االر�ض ت�س �
�أ�ص ��ابعي ،لكنه ��ا
�تودعُ
َ
ُ
وتنطبق عل ��ى اخلطايا ،مثلم ��ا تنطبق بتالتُ
واال�س ��رار،
َ
أفنيتُ
�ذرتُ
أيامي
�
�
و
�
ب
ما
أريك
�
ل
�ا
�
ع
فت
املتوك،
�ى
الزهر عل �
َ
اجن منه �إال ما منا واخ�ضر و�أزهر يف الفيايف
مل
فيه ،وما
ِ
البعيدة تلك ،فرببك ما �أنا �ص ��انع بهذا كله ،وقد � ْأخوَ�ص ��تْ
نخل� � ُة الكلمات ،وكنتُ تفي�أتُ من ظاللها ما تفي�أتُ � ،أخ�ض� � َر
وياب�سا ،ترى �أما �آن �أنْ تلوّ َن زنبي َل ا�سراري جفن ُة �صربك،
مب ��ا فيها من ال�ش ��كول والألوان ،مائع ًا َ
كان او �ص ��لب ًا ،فقد
�شم�س روحي ،واختط
�شاكتني �ش ��وكة االيّاب ،وخ�ضعت ُ
�أحدُهم الدار.

من الخارج
من ��ذ حوايل �س ��تني عا ًم ��ا ،ن�ش ��ر توما�س
�ش ��يلنج احلائ ��ز عل ��ى جائ ��زة نوب ��ل كتابًا
بعن ��وان (ا�س�ت�راتيجية ال�ص ��راع) ..لق ��د
مت كتابت ��ه خ�ل�ال احل ��رب الب ��اردة وعك�س
املخ ��اوف النموذجية يف ذل ��ك الوقت .وقد
بح ��ث ،م ��ن ب�ي�ن �أم ��ور �أخ ��رى ،فر� ��ص �أن
ت�ض ��طر الب�ش ��رية �إىل احلد من ال�ض ��رر يف
حالة حدوث مواجهة ع�سكرية مفتوحة بني
الواليات املتحدة واالحتاد ال�سوفيتي.
وحت ��ى �أ�س ��ابيع قليل ��ة ما�ض ��ية ،كان ��ت
م�س ��اهمة �ش ��يلنج تب ��دو وك�أنه ��ا حتلي ��ل
قدمي مل�ش ��اكل القرن الع�ش ��رين .لكن الغزو
الرو�س ��ي لأوكراني ��ا جع ��ل الأم ��ر ذا �ص ��لة
مرة �أخرى ،و�ص ��ار ميكن لنظرية اللعبة �أن
تقدم �إر�ش ��ادات حول كيفي ��ة معاجلة بع�ض
املخ ��اوف احلالي ��ة ،فهل �س ��يكون ت�ص ��عيد
ال�ص ��راع ممكن ��ا؟ وكي ��ف يج ��ب �أن تف�س ��ر
الدول الغربية التهديد الرو�سي با�ستخدام
الأ�سلحة النووية؟ وهل �ستكون العقوبات
االقت�ص ��ادية مفي ��دة؟ و�إىل �أي مدى تخطط
رو�سيا لتو�سيع نفوذها و�سيطرتها؟.
وت�ص ��ور نظري ��ة اللعبة الت�ص ��عيد ك�أداة
ت�س ��تخدمها ال ��دول �أثناء م�س ��اومة احلرب
وال�س�ل�ام،اذ تتعلق عملية التفاو�ض مبورد
متنازع علي ��ه (قطعة �أر�ض ،مدينة ،رهائن،
�إل ��خ) .ويف اللعب ��ة ،يقدم كل العب ً
عر�ض ��ا
ميك ��ن قبوله �أو رف�ض ��ه من قب ��ل الآخرين.
ف� ��إذا كان هناك العبان فق ��ط ،ي�ؤدي القبول
�إىل توزي ��ع املكا�س ��ب وف ًق ��ا لل�ش ��روط
املف�صلة يف االقرتاح نف�سه ؛ والرف�ض عند
ا�س ��تئناف امل�ساومة.ويريد جميع الالعبني

م�صر (�أنموذج ًا)

 110مليون ن�سمة ،ونه ٌر واحد.
 تبل ��غ م�ساح ��ة الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة يفم�صر حالي� � ًا( 9.4 ،)2021مليون فدّان ،من
بينها  6.1مليون فدان �أرا�ضي قدمية ،و3.3
ملي ��ون فدّان �أرا�ض ��ي جديدة(متت �إ�ضافتها
من خالل م�ش ��روعات التنمي ��ة الزراعية يف
�سيناء والدلتا اجلديدة).
 ُت ّخطط م�ص ��ر لإ�ضافة �أكرث من  3مليون
ف ��دان �إىل امل�س ��احات الزراعي ��ة احلال ّي ��ة
خالل ال�س ��نوات املقبل ��ة ،ليتج ��اوز �إجمايل
امل�ساحات املزروعة  12مليون فدّان.
 �أدّت م�س ��اهمة الإ�س ��تثمارات احلكوميةالتو�سع يف الإنتاج
يف القطاع الزراعي �إىل
ّ
الزراع ��ي واحليواين(�أُفق ّي� � ًا وعمود ّي� � ًا)،
وحتقيق درجة عالية من الإكتفاء الذاتي يف
الغذاء.
 خالل املو�س ��م الزراع ��ي ،2022-2021زرع ��ت م�ص ��ر �أك�ب�ر م�س ��احة م ��ن القمح يف

تاريخه ��ا ،حي ��ث و�ص ��ل �إجمايل امل�س ��احات
املزروع ��ة بالقمح يف م�ص ��ر �إىل  3.6مليون
ف� �دّان ،بزي ��ادة � 200أل ��ف فدّان عن املو�س ��م
املا�ضي.
 ُتقدّر الإنتاجية املتوقعّة من تلك امل�ساحةب� �ـ  10ملي ��ون ط ��ن ،وهي ُت�ش� � ِّكل م ��ا يقرب
م ��ن  %62من الإحتياجات الكليّة مل�ص ��ر من
القمح.
 ُ�ص� � ّن َفت م�ص ��ر يف ع ��ام  2020ك�أك�ب�رُ�ص� �دِّر للحم�ض ��يات(املوالح) يف الع ��امل،
م َ
وحافظ ��ت على ه ��ذه املكانة ح ّت ��ى الآن(رغم
ظروف خف� ��ض الأنت ��اج والت�ص ��دير نتيجة
جائحة كورونا) ،حيث بلغت �صادرات م�صر
م ��ا يقرب من  2مليون طن من احلم�ض ��يات،
بقيم ��ة  850ملي ��ون دوالر .و ُتع ��د ال�ص�ي�ن
والياب ��ان ونيوزيلندا وال�س ��عودية من �أكرث
الدول ا�س ��ترياد ًا لـ “املوالح” امل�ص ��رية ،من
�أ�صل  66دولة �أوروبية و�آ�سيوية.
 تتم ّتع �ص ��ادرات م�ص ��ر من احلم�ض� �يّاتمبيزت�ي�ن ن�س ��بيّتني :الأوىل ه ��ي انخفا� ��ض
�س ��عر اجلني ��ه امل�ص ��ري ،مم ��ا يُ�ش � ِّ�جع على
املحلي والت�صدير ،والثانية هي
الإ�س ��تثمار
ّ
الظ ��روف املناخ ّي ��ة ،وطبيعة الرتب ��ة ،التي
متن ��ح املنتج ��ات مي ��زة اجل ��ودة يف الن ��وع
واملذاق.
 تت�ص� �دّر مدين ��ة “النوبري ��ة” يفحمافظ ��ة “ال ِبحرية” قائمة امل ��زارع املُنتِجة
للحم�ض ��يات يف م�صر(تبلغ م�س ��احة �إحدى
مزارعها  32كيلومرت مربّع) ،تليها حمافظات
ال�شرقيّة والقليوبيّة والإ�سماعيليّة.
 يبل ��غ �إجم ��ايل امل�س ��احة املزروع ��ةبالربتقال فقط يف م�ص ��ر � 300ألف فدّانّ ،
مت
التخطيط لزيادتها م�ستقب ًال.
املخ�ص�ص ��ة
املزارع
�أ ّم ��ا �إجم ��ايل م�س ��احة
ّ
لإنتاج جميع �أنواع “املوالح -احلم�ضيّات”
يف م�ص ��ر ف َي ِ�ص ��ل �إىل � 450ألف فدّان .و ُتعَد

 عماد عبد اللطيف �سالم

متو�س ��طة
معظ ��م هذه امل ��زارع من امل ��زارع
ّ
متو�س ��ط �إنتاج الفدّان
الإنتاجيّة( 10-9طن
ّ
الواح ��د) ..يف ح�ي�ن مت ّكنت بع� ��ض املزارع
متو�سط �إنتاجيّة
الكبرية من الو�ص ��ول �إىل
ّ
بل َغ  30طن للفدّان الواحد.
 ح ّت ��ى حتافظ م�ص ��ر على �ص ��دارتها يفت�صدير”املوالح -احلم�ض ��يات” ،فقد قامت
بو�ض ��ع معايري دقيق ��ة ،وتطبي ��ق �إجراءات
�ص ��ارمة للزراع ��ة وا َ
جلم ��ع والتعبئ ��ة
والتغلي ��ف ،لك ��ي تتواف ��ق موا�ص ��فات
منتجاتها مع املعاي�ي�ر العاملية ،وبالذات مع
�ستوردة..
تلك املعايري املُع َت َمدة يف الدول املُ ِ
مع مراعاة الإج ��راءات الإحرتازيّة جلائحة
كورونا.
ويتم �إخ�ض ��اع جميع املنتجات املخ�ص�صة
للت�ص ��دير ل� �ـ “ا َ
�حي” ،به ��دف
حلج ��ر ال�ص � ّ
التح ّق ��ق م ��ن مطابق ��ة املنتج ��ات امل�ص ��رية
لل�شروط واملوا�صفات املعتمدة دول ّي ًا.
 ُت�صدّر م�ص ��ر  %50فقط من �إنتاجها منالربتقال ،وت�س ��تهلِك ال� �ـ  %50املتبقيّة منها

يف ال�سوق املحلية.
 ُت ّللتو�س ��ع يف ت�ص ��دير
�ر
خط ��ط م�ص �
ّ
حما�صيل زراعية �أخرى كالبطاط�س والرز،
و�أن ت�ص ��ل يف �إنتاجه ��ا �إىل مرات ��ب متقدمة
عاملي ًا.
ً
قارنة بذلك ..العراق(�أنموذج ًا):
ُم
 40مليون ن�سمة ..و نهران كبريان.
 م�س ��احة الع ��راق � 434.128أل ��ف ك ��ممربّع(.)2020

 �إجمايل م�س ��احة الأرا�ضي الزراعية يفالعراق � 92.500ألف كم مربّع(.)2018
 ن�س ��بة �إجم ��ايل الأرا�ض ��ي الزراعية �إىل�إجمايل م�ساحة العراق .)2018(%21.3
 ن�سبة م�ساحة الأر�ض ال�صاحلة للزراعةم ��ن �إجم ��ايل م�س ��احة الع ��راق %11.5
فقط(.)2018
 ن�س ��بة م�س ��احة الغاب ��ات م ��ن اجم ��ايلم�ساحة العراق  %1.9فقط(.)2020
 -اندثرت مدن وب�ساتني احلم�ضيات(التي

يعتقد العراقيّون � ّأن ال مثيل ملذاقها يف العامل
ُك ّل ��ه ،م ��ع �أ ّنه ��م يج ��ب �أن يقوم ��وا بالإنتاج
لأغرا�ض الت�ص ��ديرعلى وفق مذاقات الدول
�توردة ملنتجاته ��م ،ولي�س وفق� � ًا ملذاقهم
املُ�س � ِ
اخلا�ص).
 �أندث ��رت مدن (بل وحمافظ ��ات) زراعيةب�أكمله ��ا ،و ّ
مت “اجتثاث” نخلها وب�س ��اتينها
عل ��ى نحو جائر(لأ�س ��باب عديدة مثل �ش � ّ�حة
املياه والت�ص � ّ�حر وامللوح ��ة و زحف املباين
ال�س ��كنية ،وحتوي ��ل �ص ��نف الأرا�ض ��ي
الزراعية �إىل جتاري ��ة ،والهجرة “املُن َفلِتة”
م ��ن الري ��ف �إىل املدين ��ة ..و�أي�ض� � ًا كنتيج ��ة
لل�ص ��راعات الطائفية والعِ رقية ،و العمليات
الإرهابية ،والعمليات الع�سكرية).
 مل تقم الدولة بدورها يف مواجهة ذلك..ومل تحُ ّرك “الدولة” �س ��اكن ًا ملواجهة تبعات
ذل ��ك ،وقبله ��ا مل ت�ض ��ع “الدول ��ة” اخلط ��ط
الكفيلة لتاليف حدوث ذلك.
 تخ ّل ��ت “الدول ��ة” متام� � ًا ع ��ن دوره ��ايف دع ��م القط ��اع الزراع ��ي ،و�أ�س ��ه َم
ف�ساد”م� ّؤ�س�س ��اتها” ،وم ��ا تنتج ُه “مزارع”
ف�س ��ادها “النموذجية”م ��ن �إج ��راءات
و�سيا�سات(يف جميع املجاالت) ،يف الق�ضاء
عل ��ى �أب�س ��ط الإمكان ��ات “املحل ّي ��ة” الكفيلة
بالنهو� ��ض بالقط ��اع الزراع ��ي يف الع ��راق،
ومبا ي�س ��مح ل ��ه بت�أمني جزء ولو ي�س�ي�ر من
�إحتياج ��ات الع ��راق الأ�سا�س ��ية م ��ن ال�س ��لع
الغذائي ��ة ..ناهيك ع ��ن �أحالمنا امل�س ��تحيلة
بقيامه بالت�صدير� ،أو ب�صيانة الأمن الغذائي
الوط ّن ��ي� ،ض ��من احل ��دود الدني ��ا املطلوب ��ة
ل�ض ��مان توفري و “ب�س ��ط” هذا الأمن ،و يف
حدود العراق “ال�سياديّة” على ال ّ
أقل.
(مل ��ن ي ��ود املقارن ��ة ب�ي�ن العراق وم�ص ��ر،
بوح ��دة قيا� ��س م�س ��احة متماثلة ،ف� �� ّإن  1كم
مر ّب ��ع =  247.11ف� �دّان ،والف� �دّان = 4.2
دومن).

�صراع دولي �ساخن

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تحول ال�صراع
الدولي بين الدول الكبرى الى حرب باردة
الجتناب العودة الى الحرب ال�ساخنة ،وقد تطور
هذا ال�صراع وتطورت ا�ساليبه منها  -١التناف�س
االقت�صادي وكيفية اال�ستثمار الدولي � -٢سباق
الت�سلح  -٣تكتل بع�ض الدول مع بع�ضها البع�ض
�ضد بع�ضها كحلف الناتو وحلف وار�شو  -٤حرب
االعالم  - ٥حرب المعلومات � -٦صراع غزو
الف�ضاء.

 يعقوب يو�سف جبر

ال�صراع ا�شده ليتج�سد يف �صورة حرب تناف�سية يف
ميدان االبتكارات والتقانة،ابرزها ال�صراع على كيفية
تطوير و�سائل الت�سلح ،فتوجه الطرفان اىل توظيف
و�سائل ذرية النتاج الطاقة النووية ،مما دفع هذه
الدول اىل ابرام معاهدات احلد من الت�سلح النووي او
معاهدات وقف الت�سلح النووي.
اما على ال�صعيد االقت�صادي فقد برز التناف�س على
املال ميدانه البور�صات املالية الدولية ،فكل دولة ت�سعى
اىل اال�ستحواذ على ر�ساميل املال واالعمال واال�ستثمار
هذه هي و�سائل احلرب الباردة والتي كان من ابرز يف خمتلف املجاالت ،وهو تناف�س حمموم.
طرفيها االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق من جهة والواليات ويف جمال االعالم برزت و�سائل اعالم متعددة ورقية
و�سمعية ومرئية على امل�ستوى الدويل ،تن�شر خمتلف
املتحدة الأمريكية من جهة اخرى
فكل طرف يطمح اىل التفوق على نده حتى بلغ هذا االخبار لكن وفق �سيا�سة مر�سومة بدقة لتحقيق اهداف

دعائية على كافة ال�صعد ،فعلى ال�صعيد االقت�صادي
وال�سيا�سي والثقايف ،فو�سائل االعالم التي متولها
الدول الر�أ�سمالية تعمل على جتميل �صورة الدول
الر�أ�سمالية وثقافتها وتر�سم �صورة وردية لها لتخدع
الر�أي العام الدويل ب�أن الر�أ�سمالية هي الثقافة املنا�سبة
لتطوير البلدان واملجتمعات والدول.
على ال�ضد منها برزت و�سائل اعالم تطبل للثقافة
اال�شرتاكية وتنعتها مبختلف النعوت وتعدها املنقذ
احلقيقي لل�شعوب.
ونتيجة للت�ضاد بني الثقافتني انق�سم العامل اىل
قطبني متنازعني ،لكن يف عام  ١٩٩١انفرط عقد االحتاد
ال�سوفيتي وحتول اىل جمهوريات م�ستقلة يف عهد
غوربات�شوف ،فانكف�أ االحتاد ال�سوفيتي وبرزت

الواليات املتحدة الأمريكية كقطب فاعل وم�ؤثر يف
ال�سيا�سة الدولية.
لكن هذه املرة برز �صراع جديد بني الر�أ�سمالية
الغربية ورو�سيا ذات التوجهات ال�سيا�سية اجلديدة
لكن رو�سيا التتبنى منهج اال�شرتاكية على م�ستوى
ال�سيا�سة واالقت�صاد ،بل تتبنى منهجا و�سطا معتدال،
ونتيجة لذلك عمدت دول الغرب مبا فيها الواليات
املتحدة الأمريكية اىل اتباع �سيا�سة جديدة ل�صد
توجهات رو�سيا اجلديدة عرب حماولة اجتذاب اوكرانيا
لتكون ع�ضوا يف حلف الناتو مما اثار حفيظة جارتها
رو�سيا التي اعتربت انه على افرتا�ض قبول اوكرانيا
يف حلف الناتو ف�إن ذلك �سيهدد االمن القومي الرو�سي.
اذن بد�أت مرحلة جديدة من ال�صراع الدويل هي
مرحلة ا�ستعادة ملكية دولة لدولة كانت مالكة لها من
قبل ،لكن ب�أ�سلوب جديد هو تفكيك الدولة امل�ستعادة
عرب حرب ا�ستنزاف قد تطول ،فما تقوم به رو�سيا
يف اوكرانيا هو حرب ا�ستنزاف �ستنتهي با�ست�سالم
اوكرانيا وقبولها ب�شروط رو�سيا ،اما ما ي�شاع عرب
و�سائل االعالم امل�ضادة لرو�سيا واعتبار ان رو�سيا قد
غرقت يف امل�ستنقع االوكراين وانها �ستنهزم فهي دعاية
م�ضحكة ومثرية لل�سخرية ،فمن اثار هذه الدعاية ن�سي
ما متلكه رو�سيا من قوة ع�سكرية جبارة.
وان كل القرائن واالدلة ت�شري اىل ان رو�سيا هي
من متلك نا�صية احلرب رغم اخل�سائر التي قد حلقت
اجلي�ش الرو�سي فمن البداهة ان كل حرب ت�سفر عن
خ�سائر ولي�س من املنطقي ت�صور قيام حرب وانتهاءها
دومنا خ�سائر.

(نظرية اللعبة)..كيف يجري تطبيقها في �أوكرانيا؟
املوافق ��ة عل ��ى اقرتاحه ��م .لذل ��ك يح ��اول
اجلميع ت�ص ��ميم �آلية جتع ��ل اللعبة جذابة
وتزيد من تكلفة الرف�ض.
�إن فك ��رة الت�ص ��عيد حا�س ��مة هن ��ا :اذ
يوق ��ف الالع ��ب ويقب ��ل عر� ��ض اخل�ص ��م
�إذا كان اال�س ��تمرار يج ��ب �أن يكلف ��ه �أك�ث�ر
م ��ن القب ��ول .ه ��ذه وجه ��ة نظ ��ر �ش ��يلينغ:
فاخلوف من الت�ص ��عيد هو ما يقنع الالعب
باال�ست�سالم و�إنهاء اللعبة .ومع و�ضع هذا
يف االعتبار ،يلعب حتمل التكلفة� ،أي احلد
الأق�ص ��ى للتكلف ��ة الت ��ي يرغ ��ب الالعب يف
حتملها للح�ص ��ول على تلبية مطالبه ،دو ًرا
رئي�س� �يًا.ف�إذا كانت املعلوم ��ات كاملة وكان
كل الع ��ب يعرف عتبة الت�س ��امح خل�ص ��مه،
ف�إن نتيجة اللعبة وا�ضحة :فالالعب الأكرث
خف ��ة يتنازل على الف ��ور .ويف حالة النزاع
الأوك ��راين ،ميك ��ن �أن تك ��ون التلميح ��ات
الرو�س ��ية ال�س ��تخدام الأ�س ��لحة النووي ��ة
مثا ًال على ذل ��ك .فالنظرية تقرتح �أن الفاعل
الأق ��ل حتم�ل ً�ا للتكالي ��ف ميي ��ل �إىل تكثيف
ن�ش ��اطه خ�ل�ال الف�ت�رة الأوىل م ��ن الأزم ��ة
؛ وه ��ذا الت�ص ��عيد التدريجي ميي ��ز �أولئك
الذي ��ن لديه ��م م ��وارد كب�ي�رة ن�س ��بيًا.ويف
الو�ضع احلايل ،لي�س لدى الناتو واالحتاد
الأوروبي �أي حافز للت�صعيد ال�سريع ،على
عك�س االحتاد الرو�سي اذ ميكنهم ا�ستخدام
قوتهم االقت�صادية لفر�ض عقوبات �صارمة
على نح ��و متزاي ��د ،وهو � ً
أي�ض ��ا �ش ��كل من
�أ�شكال الت�صعيد .فالردود املتاحة للكرملني
حم ��دودة .وه ��ذا م ��ن �ش� ��أنه �أن يف�س ��ر
�س ��بب احتم ��ال تكثي ��ف مو�س ��كو للعمليات

� سيرجيو بيرالدو*
ترجمة:المدى
الع�سكرية يف �أوكرانيا لتحقيق �أهدافها يف
�أق ��رب وقت ممكن �أو تقييد �أهدافها للتكيف
مع و�سائل ردها.
وي ��درك االحت ��اد الرو�س ��ي �أن االتفاقات
امل�س ��تقبلية يجب �أن تت ��م املوافقة عليها من
قب ��ل احلكوم ��ة الأوكرانية وكذل ��ك من قبل
الكتل ��ة الغربي ��ة .وميكن �أن يك ��ون التهديد
الن ��ووي بعد ذلك و�س ��يلة حلث الغرب على
قبول حل و�س ��ط �س ��ريعًا ،ونزع فتيل خطر
كبري يتمثل يف عدم اال�ستقرار يف مو�سكو.
ولك ��ن ميك ��ن �أن يُنظ ��ر �إليه � ً
أي�ض ��ا على �أنه
عالمة �ض ��عف ،ونعلم جميعًا �أن حما�ص ��رة
اخل�ص ��م وظه ��ره عل ��ى احلائ ��ط ميك ��ن �أن
يكون له عواقب وخيمة.
�إن تفاع�ل�ات الأزم ��ة الأوكراني ��ة
املت�س ��ارعة ،وت�ش� �عُّب ت�أثرياته ��ا ،وتع� �دُّد
الالعبني فيه ��ا ،جتعلها �أكرث تعقيد ًا ،و�أكرث
مت ّنع� � ًا عل ��ى احل ��ل .لك ��نْ  ،ميك ��ن ،يف هذا
ال�س ��ياق ،اال�س ��تفادة من “نظري ��ة اللعبة”
يف العالق ��ات الدولية من �أجل تف�س�ي�ر تلك
التفاع�ل�ات ،وحماول ��ة تطوي ��ر �س ��يناريو
منطقي لنهايتها ،يكون مقبو ًال من الأطراف
الأ�سا�سية والفاعلة يف ر�سم نهاياتها.
وتت�ض� �مَّن النظري ��ة حتلي�ل ً�ا ريا�ض ��ي ًا

لت�ض ��ارب امل�ص ��الح “من �أجل الو�صول �إىل
�أف�ض ��ل اخليارات املمكنة ،التخ ��اذ قرارات
حت�ص ��ل عل ��ى النتيج ��ة املرغوب ��ة يف ظ ��ل
الظروف املوجودة”.وقد مت ُ
تطبيقها �سابق ًا
يف اللعب ��ة الك�ب�رى يف �أفغان�س ��تان ،ويف
�أزم ��ات �أخرى ،وه ��ي تقوم عل ��ى افرتا�ض
مف ��اده �أن ق ��رارات كل الع ��ب يف الأزم ��ة
تعتم ��د عل ��ى ق ��رارات الالعب�ي�ن الآخرين.
وبالت ��ايل ،ف�إن ه� ��ؤالء الالعب�ي�ن يتبادلون
الت�أث ��ر والت�أث�ي�ر يف ق ��رارات بع�ض ��هم
البع� ��ض ،يف �س ��بيل حتقي ��ق م�ص ��احلهم
اخلا�ص ��ة .وتق�سّ ��م النظرية الق ��رارات �إىل
ألعاب تناف�س ��ية،
نوع�ي�ن من الألعاب ،هماٌ � :
طرف لتحقيق م�ص ��احله
بحيث ي�س ��عى كل ٍ
ألعاب تعاونية ،بحيث تت�ش ��كل
اخلا�ص ��ة.و� ٌ
فر� ��ص و�أحالف حت ّقق م�ص ��الح م�ش�ت�ركة.
ويف حال ��ة الألع ��اب التناف�س ��ية ،ي�س ��تخدم
الالع ��ب قدرات ��ه الإدراكي ��ة والذهني ��ة يف
حتديد القرارات التي حتقق م�صاحله،ويف
اختيارها .ويحدد نقطة التوازن مل�صاحله،
بحيث ي�ؤدي حتقيق هذه النقطة �إىل حت ُّقق
مقدار مقبول من امل�ص ��لحة اخلا�صة به�.أمّا
ٍ
يف حال ��ة الألعاب التعاوني ��ة ،ف�إن الالعبني
املتعاون�ي�ن ي�س ��عون لتحقي ��ق الت ��وازن

ونقط ��ة امل�ص ��لحة امل�ش�ت�ركة الت ��ي تعط ��ي
كل الع � ٍ�ب ق ��در ًا من امل�ص ��لحة �أكرث مما كان
ب�صورة م�ستقلة
�سيح�صل عليه لو عمل
ٍ
وبتطبي ��ق ه ��ذه النظري ��ة عل ��ى الأزم ��ة
الأوكرانية ،ف�إن من املمكن �أن ترت�سم معامل
�س ��يناريو للح ��ل ال�سيا�س ��ي ال ��ذي يعط ��ي
الأطراف املت�ص ��ارعة نقاط ت ��وازن مقبولة
ا�ستقرار
ت�س ��اهم يف وقف النار ،وت�أ�سي�س
ٍ
م�س ��تدام يف املنطقة� .إن اللعبة الأوكرانية
احلالي ��ة مت ّثل منوذج ًا ع ��ن �ألعاب متباينة،
تعاوني ��ة وتناف�س ��ية .وميك ��ن ،يف ٍّ
كل م ��ن
احلالتني ،حتقيق حل �سيا�سي مقبول.ففي
حال ��ة الألع ��اب التناف�س ��ية ،تري ��د �أوكرانيا
خ ��روج الق ��وات الرو�س ��ية م ��ن الب�ل�اد،
وع ��ودة الو�ض ��ع �إىل طبيعته قب ��ل العملية
الع�س ��كرية ،وت�ش ��ديد العقوب ��ات الغربي ��ة
على رو�س ��يا ،ومتابعة م�سار االن�ضمام �إىل
االحتاد الأوروبي وحلف �شمال الأطل�سي،
وتطوي ��ر اندماجها يف املنظوم ��ة الغربية.
�أ ّم ��ا رو�س ��يا ،ف� ��إن نقط ��ة الت ��وازن نف�س ��ها
بالن�س ��بة �إليه ��ا تتم ّثل بتحقيق ال�ض ��مانات
الأمنية وال�ش ��روط التي و�ضعتها يف بداية
العملي ��ة الع�س ��كرية ،على نحو ي�ش ��مل منع
�أوكرانيا من االن�ضمام �إىل الناتو ،وتثبيت

االع�ت�راف باجلمهوريت�ي�ن يف الدونبا�س،
و�إعط ��اء الرو� ��س -الأوكراني�ي�ن حقوقه ��م
ال�سيا�س ��ية والثقافية كاف ًة ،ونزع ال�س�ل�اح
الثقي ��ل م ��ن �أوكراني ��ا ،وحتدي ��د م�س ��توى
الت�س ��لح امل�س ��تقبلي لها ،ومنعه ��ا من �إنتاج
�سالح نووي.
�أ ّم ��ا الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة ،ف� ��إن
نقط ��ة الت ��وازن املثل ��ى بالن�س ��بة �إليه ��ا
تتح� �دّد يف ا�س ��تكمال العقوب ��ات القا�س ��ية
عل ��ى رو�س ��يا ،و�إخراجه ��ا م ��ن �أوكراني ��ا،
بالإ�ض ��افة �إىل �إبق ��اء �أوكراني ��ا مر�ش ��ح ًا
متعط�ش� � ًا �إىل االن�ض ��مام �إىل “النات ��و”
و�إىل االحت ��اد الأوروب ��ي ،م ��ع �إطال ��ة مدة
البتّ يف ع�ضوية هذا املر�شح� ،سعي ًا لإبقاء
ال�س ��احة الأوكرانية م�س ��اح ًة لل�ضغط على
رو�س ��يا من ناحي ��ة ،وانتظ ��ام الأوروبيني
خلف قي ��ادة �أمريكا للمنظوم ��ة الغربية من
ناحية ثانية ،ت�أ�سي�س ًا على خوفهم املتنامي
م ��ن رو�س ��يا ،بفع ��ل الأزمة وم ��ا رافقها من
حم�ل�ات �إعالمي ��ة ودعائية.وبالن�س ��بة �إىل
دول �أوروب ��ا الغربي ��ة ،ف�إن نقط ��ة التوازن
املنطقية الف�ض ��لى �س ��تكون تراجع رو�س ��يا
من �أوكرانيا ،وا�س ��تعادة امل�سار ال�سيا�سي،
وا�س ��تكمال البح ��ث يف م�س ��ائل ع�ض ��وية
�أوكرانيا يف “الناتو” واالحتاد الأوروبي
(توج ��د مواق ��ف �أوروبية معار�ض ��ة ل�ض ��م
دول جدي ��دة �إىل املنظمت�ي�ن) ،وب ��دء
خف� ��ض العقوب ��ات عل ��ى رو�س ��يا م ��ن �أجل
ا�س ��تكمال م�س ��ار امل�صالح امل�ش�ت�ركة معها،
وخ�صو�ص� � ًا فيما يتعلق بالغ ��از الطبيعي.
�إن التح ��دي الكب�ي�ر يتم ّث ��ل بانتق ��ال

تطبيق ��ات نظري ��ة اللعب ��ة يف الأزم ��ة
الأوكراني ��ة ،م ��ن �ألع ��اب تناف�س ��ية �إىل
�ألع ��اب تعاونية ب�ي�ن الالعب�ي�ن .ويف حالة
الألعاب التعاونية ،ف�إن ال�سيناريو العادل،
والذي ميك ��ن التوافق ب�ش� ��أنه ،بالنظر �إىل
االحتم ��االت القائم ��ة الي ��وم ،واخلي ��ارات
الت ��ي �أ�ص ��بحت �أم ��ر ًا واقع� � ًا وال ميك ��ن
الرتاج ��ع عن ��ه ،يتلخ� ��ص يف ع ��دة نق ��اط
هي�:ص ��رف النظ ��ر ع ��ن �ض ��م �أوكرانيا �إىل
الناتو.وقب ��ول جمي ��ع الأط ��راف ان�ض ��ما َم
�أوكرانيا �إىل االحتاد الأوروبي ،وت�س ��ريع
م�س ��ار طلبها ع�ضويته ،والذي عاد ًة يحتاج
�إىل وق � ٍ�ت طويل.وقب ��ول �أوكراني ��ا يف
املنظومة االقت�صادية واحلقوقية الغربية.
و�سحب القوات الرو�سية من �أوكرانيا ،يف
مقابل اعرتافها بو�ضع خا�ص جلمهوريتي
الدونبا�س.م ��ع اع�ت�راف كيي ��ف باحلقوق
الثقافي ��ة وال�سيا�س ��ية للمواطن�ي�ن الرو�س
 الأوكران ّي�ي�ن داخ ��ل �أوكرانيا.وتواف ��قالأط ��راف كاف� � ًة عل ��ى من ��ع �أوكراني ��ا م ��ن
تطوي ��ر �أ�س ��لحة نووية.وحتديد م�س ��توى
ت�س� �لُّح �أوكراني ��ا عل ��ى نح ��و ي�ض ��من عدم
ت�ش ��كيلها خط ��ر ًا عل ��ى الأم ��ن القوم ��ي
الرو�سي.وا�س ��تعادة م�س ��ار البح ��ث يف
م�س ��ائل الأمن الأوروبي م ��ن خالل جمل�س
تو�سع الناتو ل�ض ّم
رو�سيا  -الناتو .ووقف ُّ
دول جدي ��دة يف حميط رو�س ��يا ،على نحو
يُلغي نظرية االحتواء الأمريكية يف حميط
رو�سيا...
* �أ�ستاذ في االقت�صاد بجامعة نابولي
فيديريكو الثاني
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الما�س في ال�سعفة الذهبية ..وتكريم ويتيكر

كالكيت

 عالء املفرجي

العد التنازلي النطالق مهرجان كان  2022بدورته 75
متابعة املدى
تنطل ��ق يف  17م ��ن ه ��ذا ال�ش ��هر ولغاي ��ة
 28من ��ه الفعالي ��ات الر�س ��مية ملهرجان كان
ال�س ��ينمائي للدورة اخلام�س ��ة وال�سبعني ،
والتي تق ��ام يف بعد عامني ا�ضطر املهرجان
فيهم ��ا التخ ��اذ �إج ��راءات ا�ستثنائي ��ة ب�سب
جائحة كورونا.
�سعفة كان مر�صعة بـ  100ما�سة

و�سيك ��ون االحتفال هذا الع ��ام باملهرجان
كان  ،2022من ن ��وع خا�ص وذلك مبنا�سبة
مرور  25عامًا على ال�شراكة بني «�شوبارد «
واملهرجان العاملي ،م ��ا دفع دار املجوهرات
ال�سوي�سرية لإعادة ابتكار ت�صميم «ال�سعفة
الذهبي ��ة» �أعلى تكرمي يف مهرج ��ان الأفالم
وامل�صمم ��ة �سنويًا من قب ��ل دار املجوهرات
ال�شهرية.
وت�ض ��م ال�سعف ��ة الذهبي ��ة ل ��كان ،2022
�سعف ��ة نخ ��ل دقيق ��ة م�صنوع ��ة م ��ن الذهب
عي ��ار  18ومزين ��ة مب ��ا يزي ��د عل ��ى 100
ما�س ��ة ومرتكزة على و�سادة من الكري�ستال
ال�صخ ��ري ،بينم ��ا اجلزء ال�سفل ��ي من جذع
الكف على �شكل قلب.
وب ��رز املا�س املر�صع وا�ضحً ا يف الأوراق
ال�صغ�ي�رة البالغ عدده ��ا  19ورقة ،وزينت
�إح ��دى الورقات ب� �ـ  75ما�سة رم� � ًزا ليوبيل
املهرج ��ان ،فيم ��ا زين ��ت ورقة �أخ ��رى بـ 25
ما�س ��ة مبنا�سبة مرور ربع ق ��رن من �شراكة
كان و�شوبارد.
و�أعي ��د ت�صمي ��م ال�سعفة الذهبي ��ة على يد
« كارول�ي�ن �شوفولي ��ه» الرئي�س ��ة امل�شارك ��ة
واملدي ��رة الفنية بال ��دار يف م�شروع جتاوز
مدته � 5أع ��وام كاملة ،فيم ��ا ا�ستغرق �إنتاج
اجلائ ��زة الأبرز باملهرج ��ان العاملي ما يزيد
عل ��ى � 70ساعة عمل م ��ن  6من �أمهر حرفيي
دار اجلواهر ال�سوي�سرية.
يتكربم فور�ست ويتيكر

و �أعل ��ن املهرج ��ان �أن ��ه �سيمن ��ح املمث ��ل
الأمريك ��ي فور�س ��ت ويتيك ��ر احلائ ��ز عل ��ى
جائزة الأو�س ��كار ،جائ ��زة ال�سعفة الذهبية
ال�شرفي ��ة تكرميا له يف افتتاح الدورة الـ75

من املهرجان يوم  17من ال�شهر اجلاري.
و�سيلح ��ق ويتيك ��ر ب�ص ��ف طوي ��ل م ��ن
ال�سينمائيني �سب ��ق و�أن حاز تكرميا مماثال
م ��ن مهرج ��ان كان مث ��ل ج ��ودي فو�س�ت�ر ،
وج�ي�ن م ��ورو  ،وبرن ��اردو بريتولوت�ش ��ي
 ،ومانوي ��ل دي �أوليف�ي�را  ،وج�ي�ن فون ��دا ،
و�أنيي�س فاردا .
وم ��ن املق ��رر �أي�ض ��ا �أن ينظ ��م املهرج ��ان
به ��ذه املنا�سب ��ة عر�ض ��ا خا�ص ��ا لفيل ��م “من
�أج ��ل ال�س�ل�ام  ،ال ��ذي �أخرج ��ه كري�ست ��وف
كا�ست ��ااين وتوما� ��س �ساميت�ي�ن م ��ن �إنتاج
ويتيك ��ر  ،ي ��وم � 18آي ��ار .وكان �أول ظه ��ور
للممث ��ل الهوليوودي يف مهرج ��ان كان عام
 1988وح�صل يف تل ��ك الدورة على جائزة
�أف�ضل ممثل ع ��ن دوره يف فيلم “بريد” من
�إخ ��راج كلينت اي�ست ��وودز ،حيث لعب دور
عازف ال�ساك�سفون ت�شاريل “بريد” باركر.
” قبل �أربعة وثالثني عامًا .
غي ح�ضوري مهرجان
وقال ويتيكر :لقد رّ
كان للم ��رة الأوىل حيات ��ي  ،و�أك ��د يل �أنني
اتخ ��ذت الق ��رار ال�صحيح لتكري� ��س نف�سي
لإيج ��اد التوا�ص ��ل يف الإن�ساني ��ة من خالل
الفيلم.
و�أ�ض ��اف يف بي ��ان �أ�ص ��دره “�إن ��ه ل�شرف
كب�ي�ر �أن �أع ��ود �إىل ه ��ذا املهرج ��ان اجلميل
لعر� ��ض �أعمايل اخلا�ص ��ة  ،و�أن �أ�ستلهم من
العدي ��د م ��ن �أعظ ��م الفنان�ي�ن يف الع ��امل –
و�أ�شع ��ر بالفخر ال�شديد لالحتفال كجزء من
الذك ��رى اخلام�سة وال�سبع�ي�ن على انطالق
املهرجان”. .
ومت اع�ل�ان برنامج املهرج ��ان يف م�ؤمتر
�صحف ��ي �أقي ��م يف العا�صم ��ة الفرن�سي ��ة
باري� ��س ومت بث ��ه �إلكرتون ًي ��ا ح ��ول العامل،
قام فيه مدير املهرجان تريي فرميو بعر�ض
الأفالم املخت ��ارة لأق�سام املهرجان الر�سمية
املختلف ��ة ،والت ��ي تت�ضم ��ن قائم ��ة م ��ن �أهم
و�أك�ث�ر الأف�ل�ام املرتقب ��ة م ��ن قب ��ل حمب ��ي
ال�سينما.
الم�سابقة الر�سمية

ه ��ذا وتتناف� ��س يف امل�سابق ��ة الر�سمي ��ة
 18فيل ًم ��ا ملجموع ��ة م ��ن �أك�ب�ر خمرج ��ي
العامل �أمثال هوري ��كازو كوريدا ،كر�ستيان
موجنيو ،دافيد كرونينربج ،الأخوين جان
بيري ولوك دردان ،روب ��ن �أو�ستلوند� ،أرنو

دبلي�شان ،جيم�س جراي ،بارك ت�شان ووك.
بينم ��ا �ضم ��ت �أق�س ��ام الربنام ��ج خ ��ارج
امل�سابق ��ة �أفالم خمرجني كب ��ار �أمثال �إيثان
كوي ��ن� ،سريج ��ي لوزنيت�سا ،ب ��از لورمان،
ج ��ورج ميلل ��ر ،مارك ��و بيللوكي ��و� ،أوليفيه
�أ�سايا�س.
�أم ��ا ال�سينما العربية فتغيب للمرة الأوىل
منذ ع ��دة �أعوام ع ��ن االختي ��ارات الر�سمية
ب�ش ��كل مبا�ش ��ر ،ليقت�ص ��ر ح�ضوره ��ا عل ��ى
خمرج�ي�ن �أوروبي�ي�ن ذوي �أ�ص ��ول عربية،
ه ��م املخ ��رج ال�سوي ��دي م�ص ��ري الأ�ص ��ل
ط ��ارق �صال ��ح ال ��ذي ي�ش ��ارك فيلم ��ه «ول ��د
م ��ن اجلن ��ة  ”Boy From Heavenيف
امل�سابق ��ة الدولي ��ة ،والفرن�س ��ي م ��ن �أ�ص ��ل
جزائ ��ري ر�شي ��د بو�ش ��ارب ال ��ذي يُعر� ��ض
فيلم ��ه “�أخوانن ��ا  ”Nos Franginsيف
ق�س ��م عرو� ��ض كان الأوىل Cannes
 .Premiereكم ��ا �أعل ��ن املهرج ��ان عن فيلم
افتتاح ��ه وهو فيل ��م “زد مث ��ل زد» للمخرج
الفرن�سي ال�شهري مي�شيل هازانافي�سو�س.
العرب يف جلان التحكيم.

�أحتل ثالثة من ال�سينمائيني العرب موقع
رئا�سة جلنة التحكيم يف عدد من امل�سابقات
والتظاه ��رات الر�سمي ��ة يف مهرج ��ان كان
ال�سينمائ ��ي املهرج ��ان الأهم دولي ��ا والذي
يقام يف مدينة كان جنوب فرن�سا.
وقد توزع تلك اال�سماء مبا ميثل اعرتاف
حقيق ��ي ب ��دور املب ��دع ال�سينمائ ��ي العربي
واي�ض ��ا الثقة الت ��ى توليها اللجن ��ة املنظمة
بتل ��ك الك ��وادر الت ��ى ا�ستطاع ��ت ان حتقق
ح�ضوره ��ا الالف ��ت واال�ستثنائ ��ي خ�ل�ال
م�سريته ��ا ال�سينمائ ��ي  .ويف طليع ��ة تل ��ك
اال�سماء ي�أتي ا�سم املخرجة التون�سية كوثر
ب ��ن هنية الت ��ى التى ا�سن ��دت اليه ��ا رئا�سة
جلن ��ة حتكيم ا�سبوع نق ��اد ال�سينما وهو ما
ميث ��ل احد اب ��رز التظاه ��رات الر�سمية بعد
امل�سابق ��ة الر�سمي ��ة ونظ ��رة م ��ا وا�سبوع ��ا
املخرج�ي�ن  .وتعترب كوثر ب ��ن هنية احدى
الوج ��وه ال�سينمائي ��ة الب ��ارزة يف ال�سينما
العربي ��ة اليوم عرب جمموعة التجارب التي
قدمته ��ا ومن بينها – عل ��ى كف عفريت – و
– الرج ��ل ال ��ذى باع جل ��ده – وهذا االخري

"كان" عمر تجاوز الثمانين

و�ص ��ل ايل الرت�شيحات النهائي ��ة الو�سكار
اف�ض ��ل فيلم اجنبي وه ��و اول فيلم تون�سي
ي�صل اىل هذة املرتبة الفنية الرفيعة .
باال�ضاف ��ة اىل كوث ��ر ب ��ن هني ��ة هنال ��ك
املخ ��رج امل�صري القدي ��ر ي�س ��ري ن�صر الله
ال ��ذي مت اختي ��اره لرئا�س ��ة جلن ��ة حتكي ��م
م�سابق ��ة االف�ل�ام الق�ص�ي�رة وه ��ي م�سابقة
متنح اي�ضا جائ ��زة ال�سعفة الذهبية لالفالم
الق�صرية .
ويعت�ب�ر املخ ��رج ي�س ��ري ن�صر الل ��ه احد
ابرز �صناع ال�سينما العربية وامل�صرية عرب
جمموعة التج ��ارب ال�سينمائية التى راحت
حتلق عاملي ��ة مر�سخ ��ة ح�ض ��ورة وب�صمته
ومنه ��ا – احكي يا�شهرزاد – و بعد املوقعة
– و – جنينة اال�سماك – و باب ال�شم�س
– و مر�سيد� ��س – و� -سرق ��ات �صيفي ��ة –
وغريه ��ا باال�ضافة اىل عمل كمخرج م�ساعد
مع الراحل يو�سف �شاهني .
وي�ش ��ارك مع ��ه يف جلن ��ة التحكي ��م
املخرج ��ة الكندي ��ة العربي ��ة الأ�ص ��ل مني ��ة
�شك ��ري باال�ضاف ��ة اىل البلجيكي ��ة ل ��ورا
فاندي ��ل وفيليك� ��س موات ��ي ووج ��ان كل ��ود
را�سبينجيا�س .
كم ��ا مت اختي ��ار الزمي ��ل الناق ��د امل�ص ��ري
احم ��د �شوق ��ي لرئا�سة جلنة حتكي ��م احتاد
نقاد ال�سينما الدويل – الفربي�سي – ويحتل
�شوقي من�صب نائب رئي�س االحتاد.
وق ��د �ش ��ارك يف ع�ضوية ه ��ذة اللجنة يف
ال�سن ��وات املا�ضي ��ة ع ��دد ب ��ارز م ��ن النق ��اد
الع ��رب وم ��ن بينه ��م الراح ��ل �سم�ي�ر فري ��د
وحممد ر�ضا وعبدال�ستار ناجي وعدد اخر
من النقاد العرب .
كما ي�شه ��د املهرجان هذا العام عر�ض عدد
م ��ن االعم ��ال ال�سينمائي ��ة العربي ��ة واي�ضا
م�شاركة ا�سماء ذات ا�صول عربية يف جملة
من امل�سابقات الر�سمية .
ه ��ذا احل�ض ��ور القي ��ادي الع ��ال امل�ستوى
لتل ��ك الكوكبة م ��ن اال�سم ��اء العربي ��ة ي�أتى
مبثاب ��ة الرت�سيخ لتل ��ك اال�سم ��اء ومكانتها
ودوره ��ا واي�ضا االحرتام الكب�ي�ر لل�سينما
العربي ��ة ومبدعيه ��ا يف خمتل ��ف جم ��االت
احلرفة ال�سينمائية
مهرج ��ان كان ال�سينمائ ��ي ه ��و املهرج ��ان
ال�سينمائي االه ��م على خارطة �صناعة الفن
ال�سابع دوليا .

فيلم (ابن الجنوب) �صراع �ضد التمييز العن�صري
ترجمة  :عدوية الهاليل

يف فيلم «اب ��ن اجلنوب» الذي عر�ض يف
دور ال�سينم ��ا الفرن�سية والعاملية م�ؤخرا ،
يلعب املمث ��ل الكوميدي لوكا� ��س تيل دور
بوب زيلرن  ،وهو طالب �أبي�ض نا�شط �ضد
الف�ص ��ل العن�ص ��ري يف الوالي ��ات املتحدة
يف ال�ستينيات..
ويف ه ��ذا الفيلم الذي �ش ��ارك يف �إنتاجه

�سباي ��ك يل  ،ي�سرتج ��ع املخ ��رج الأمريكي
باري �ألك�سن ��در براون م�سرية بوب زيلرن
وهو�أح ��د البي� ��ض القالئل الذي ��ن �شاركوا
 ،خ�ل�ال ال�ستيني ��ات  ،يف الكف ��اح من �أجل
احلق ��وق املدني ��ة يف �أالبام ��ا  ،خماط ��را
بحياته.
ولي� ��س غريبا بالتاكي ��د ان يكون �سبايك
يل ه ��و احد املنتج�ي�ن التنفيذي�ي�ن لفيلم (
ابن اجلنوب) ،يف حني �أنه يظهر يف كثري
من الأحي ��ان يف الأفالم الروائية كمخرج.
هنالك �سببان وجيهان لذلك بالفعل  .الأول
هو وجود �ألك�سندر براون خلف الكامريا ،

وال�سبب الثاين مل�شاركة املخرج الأمريكي
الأفريق ��ي كمنتج هو مو�ضوع الفيلم الذي
ال ي�سعه �إال �أن يثريه وير�ضيه.
عن ��وان الفيلم «ابن اجلن ��وب» هو اللقب
الذي اطل ��ق على بوب زيل�ن�ر .وهو طالب
�أبي�ض التحق بجامع ��ة يف �أالباما  ،ولكنه
� ً
أي�ضا حفيد �أحد قادة منظمة (كلو كلوك�س
كالن ) الدموي ��ة ك ��و كلوك� ��س كالن ،وهي
جماع ��ة عن�صري ��ة متطرف ��ة ب ��رزت بع ��د
احلرب الأهلية بالوالي ��ات املتحدة ،قامت
على الإميان بتفوق العرق الأبي�ض ونفذت
هجم ��ات دامية �ض ��د ال�س ��ود واملتعاطفني
معه ��م عل ��ى م ��دى  151عام ��ا يف املنطق ��ة
..لقد ق ��رر زيل�ن�ر  ،يف �أوائ ��ل ال�ستينيات
 ،االلت ��زام ج�سدا وروح ��ا يف الن�ضال من
�أجل احلقوق املدنية يف الواليات املتحدة.
وكان ��ت معه خطيبته ال�شابة اجلميلة التي
تتبع نف�س امل�سار الذي يتبعه ..كان زيلرن
يقوم ب�إع ��داد �أطروحة حول العالقات بني
الأع ��راق  ،ومل يك ��ن يكتف ��ي بالعم ��ل يف
املكتبة  ،مف�ض ًال الذه ��اب ور�ؤية ما يحدث
يف املي ��دان .وبه ��ذه الطريق ��ة �شعر بتغري
م�س ��ار م�ستقبل ��ه بع ��د �أن ح�ض ��ر مظاهرة
للأمريكيني الأفارقة الذين قمعتهم ال�شرطة
 ،ث ��م قابل روزا بارك� ��س .والتي  ،برف�ضها

التنازل عن مقعدها يف حافلة لرجل �أبي�ض
 ،قد حتدت �سيا�س ��ة الف�صل العن�صري يف
�أالبام ��ا وح�صل ��ت  ،بعد مواجه ��ة قانونية
طويلة  ،عل ��ى حكمًا للمحكم ��ة العليا يربر
ت�صرفها ال�شجاع والرائد يف التمرد.
عل ��ى م ��دار الفيل ��م  ،نكت�ش ��ف �أن زيلرن ،
ال ��ذي كان والدي ��ه ليربالي�ي�ن �إىل ح ��د م ��ا
ً
مناه�ض ��ا للعن�صري ��ة
 ،ق ��د ط ��ور �ضم�ي ً�را
يف وق ��ت مبك ��ر ج� �دًا .و�أنه من ��ذ مراهقته
ا�ضط ��ر �إىل التكفري عن الأفعال العن�صرية
الت ��ي �أج�ب�ر عل ��ى ارتكابه ��ا .لك ��ن ه ��ذا ال
يكف ��ي لتف�س�ي�ر اال�صرارال ��ذي �سي�ش ��ارك
ب ��ه – هو ال�ش ��اب االبي� ��ض الأبي�ض  -يف
الن�ض ��االت اجلماعي ��ة لل�س ��ود م ��ن �أج ��ل
االع�ت�راف بحقوقهم املدني ��ة .ويف �أعمال
حمفوفة باملخاطر يف جنوب �أمريكا حيث
ي�شج ��ع ال�سيا�سي ��ون والق�ض ��اة و�أغلبي ��ة
ال�س ��كان القم ��ع العني ��ف و�إعاق ��ة ه� ��ؤالء
«مث�ي�ري ال�شغب» الذي ��ن يقاومون الف�صل
العن�ص ��ري -حتى بطريقة غ�ي�ر عنيفة كما
طالبهم قادتهم  ،-لدرجة �أن الطالب  ،الذي
كان علي ��ه بالفع ��ل مواجه ��ة ع ��داء جمي ��ع
�أ�صدقائ ��ه اجلامعي�ي�ن ال�سابق�ي�ن � ،سيجد
نف�س ��ه يو ًم ��ا  ،على و�ش ��ك الإع ��دام و�أمام
حبل امل�شنقة .

ولد بوب زيلرن عام  1939وال يزال على
قي ��د احلياة  ،ويبلغ اليوم  82عامًا .وعلى
الرغ ��م من ت�صوي ��ر هذا الفيل ��م املخ�ص�ص
ل ��ه كفيل ��م �سينمائ ��ي  ،ف�إنه ي�شب ��ه �إىل حد
كبري فيلمًا وثائقيًا .اذ نتعلم منه  ،بطريقة
�شب ��ه تربوي ��ة  ،كيف تط ��ور الن�ض ��ال من
�أج ��ل امل�س ��اواة ب�ي�ن ال�س ��ود والبي�ض يف
الوالي ��ات املتح ��دة  ،وكيف ت�ص ��رف قادة
احلركة املناه�ضة للعن�صرية يف الواليات
اجلنوبي ��ة وكي ��ف كان ��ت تب ��دو املقاوم ��ة
الالعنفية لأفعال ال�شرطة.وكانت النتيجة
فيلمًا روائيًا كال�سيكيًا مميزا.
�سيثريال�ص ��راع ال ��ذي ق ��اده زيل�ن�ر
وجمي ��ع الن�شط ��اء الأمريكي�ي�ن م ��ن �أ�صل
�أفريق ��ي تعاط ��ف الكثريي ��ن ،و�سنكت�ش ��ف
ب�سهول ��ة من خالل الفيلم م ��ن هم «الأخيار
والأ�شرار»  ،بحيث الميكننا ح ًقا �أن نطرح
�أ�سئلة ح ��ول �أ�صول وعواق ��ب العن�صرية
يف �أمري ��كا يف ال�ستيني ��ات  ،ولكن �إذا كان
اله ��دف الأ�سا�سي من الفيلم هو تثقيف �أي
�شخ�ص يريد اكت�شاف ما كان عليه الن�ضال
م ��ن �أج ��ل احلق ��وق املدني ��ة  ،فق ��د حتق ��ق
اله ��دف .وال �شك �أن �صفح ��ة التاريخ التي
كتبها �أبط ��ال هذا الفيل ��م الطويل ت�ستحق
�أن ُتروى.

ثالث ��ة وثمانون عاما هو عمر مهرجان كان ال�سينمائي ،والذي
�أقيمت يف خم�س ��ة و�سبعون دورة ،وهو املهرجان الذي ينتظره
ع�ش ��اق ال�سينم ��ا مثلم ��ا ينتظره الع ��امل ،فلم يخطئ م ��ن و�ضعه
�ضمن ثالث منا�سبات ينتظرها العامل وهي :االوملبياد الريا�ضي،
وم�سابق ��ة ملكة جم ��ال الكون ،ومهرج ��ان كان ال�سينمائي .ويف
م ��كان �آخر من هذه ال�صفحة متابعة لأهم احداث دورته  75التي
تقام منت�صف هذا ال�شهر.
فهذا املهرجان هو �أحد �أهم املهرجانات ال�سينمائية عرب العامل.
يرجع ت�أ�سي�سه �إىل �سنة  .1946وهو يقام كل عام عادة يف �شهر
ماي ��و ،يف مدين ��ة كان يف جن ��وب فرن�س ��ا .ي ��وزع املهرجان عدة
جوائز �أهمها جائزة ال�سعف ��ة الذهبية لأف�ضل فيلم .مركز �إقامته
ق�ص ��ر املهرجان ��ات يف �شارع الكروازييت ال�شه�ي�ر على �سواحل
خليج كان الالزوردية.
يع� � ّد مهرج ��ان كان ال�سينمائ ��ي �أح ��د املهرجان ��ات ال�سينمائية
الأوروبي ��ة الثالثة الك�ب�رى ،املعروفة با�سم «الثالث ��ة الكربى»،
م ��ع مهرج ��ان البندقي ��ة ال�سينمائ ��ي يف �إيطالي ��ا ومهرج ��ان
برل�ي�ن ال�سينمائ ��ي الدويل يف �أملاني ��ا ،بالإ�ضاف ��ة �إىل كونه �أحد
املهرجانات ال�سينمائية الدولي ��ة اخلم�سة الكربى� ،أو «اخلم�سة
الك�ب�رى» ،والتي تتكون من املهرجان ��ات ال�سينمائية الأوروبية
الثالثة الك�ب�رى ،بالإ�ضاف ��ة �إىل مهرجان تورونت ��و ال�سينمائي
الدويل يف كن ��دا ومهرجان �صندان� ��س ال�سينمائي يف الواليات
املتحدة.
انطلق ��ت الدورة الأوىل من املهرج ��ان يف مدينة كان الفرن�سية
يف الي ��وم الأول من �شهر �سبتمرب عام  .1939ومل يكد املهرجان
يدخ ��ل يوم ��ه الثال ��ث حت ��ى ن�شب ��ت معرك ��ة حربية ب�ي�ن فرن�سا
وبريطاني ��ا م ��ن جهة وب�ي�ن �أملانيا من جه ��ة �أخرى ،م ��ا �أدى �إىل
ت�أجي ��ل املهرج ��ان وتعليقه �إىل �أجل غري م�سم ��ى؛ نظر ًا لظروف
احلرب الدائرة.
تط ��ورت املناو�شات احلربي ��ة الدائرة بني فرن�س ��ا و�أملانيا �إىل
احتالل �أمل ��اين جلزء من الأرا�ضي الفرن�سي ��ة؛ ما ق�ضى على �أي
�أم ��ل قري ��ب يف �أن ي�ستكمل املهرجان بدايت ��ه املتوا�ضعة التي مل
تتج ��اوز من العمر يوم�ي�ن اثنني! وكما هو معل ��وم تطورت تلك
احل ��رب وا�ستم ��رت لتك ��ون ما عرف فيم ��ا بعد باحل ��رب العاملية
الثانية التي و�ضعت �أوزارها نهاية العام .1945
ومل يك ��ن م ��ن املنطق ��ي حينه ��ا �أن تط ��رح فك ��رة �إع ��ادة تفعيل
مهرج ��ان �سينمائ ��ي ،ل ��ذا احت ��اج الأم ��ر �إىل �سنة ليع ��ود بعدها
املهرجان للظهور من جديد يف منت�صف عام  ،1946الذي ي�شكل
االنطالقة احلقيقية ملهرجان كان ال�سينمائي.
مل يلب ��ث املهرج ��ان �أن �أعي ��د �إطالقه من جدي ��د حتى توقف يف
دورة ع ��ام  ،1948ث ��م توقف م ��رة �أخ ��رى يف دورة عام 1950
وذل ��ك لظروف متويلية مادية ،ومن ��ذ انطالقة املهرجان بعد ذلك
مل يحدث �أن توقف �سوى دورة واحدة �سنة .1968
يتمي ��ز مهرجان كان ال�سينمائي باحل�ض ��ور ال�سينمائي الكبري
واملتن ��وع الذي يرافقه ،فال يلتقي ه ��ذا الكم من ال�سينمائيني من
جمي ��ع �أنح ��اء العامل يف وق ��ت واحد كما يح�ص ��ل يف مدينة كان
خالل املهرجان.
كم ��ا �أنه يتميز بالتجديد والق ��درة على مواكبة املوجات الفنية
اجلدي ��دة ،ب ��ل ودعمها ،ورمبا خلقها يف رح ��م املهرجان و�أروقة
ال ��دورات املقامة .كما يتميز املهرجان كذل ��ك بتنوع جوائزه من
عام لآخر مع ا�ستقرار اجلوائز الأ�صلية للمهرجان ،وهي:
ال�سعف ��ة الذهبية :ومتنح هذه اجلائزة لأف�ضل فيلم يف الدورة
على الإط�ل�اق بح�سب تقييم جلن ��ة التحكيم .اجلائ ��زة الكربى:
لأف�ض ��ل فيلم (تختلف عن ال�سعف ��ة يف كونها تعرب عن ر�أي جلنة
التحكي ��م اخلا�ص ،وال تخ�ضع بال�ض ��رورة للمعايري ال�سينمائية
العام ��ة)� .إ�ضافة اىل جوائز اخرى مث ��ل :جائزة جلنة التحكيم.
و�أف�ض ��ل �إخ ��راج ،و�أف�ض ��ل �سيناري ��و ،و�أف�ضل ممث ��ل ،و�أف�ضل
ممثلة� ،أف�ضل فيلم ق�صري ،جلنة التحكيم لأف�ضل فيلم ق�صري.
ما ع ��دا ذلك من اجلوائ ��ز ،والتي تتج ��اوز يف بع�ض الدورات
الع�شري ��ن جائ ��زة ،فهي �إم ��ا تتبع للج ��ان وجمعي ��ات �سينمائية
خمت�ص ��ة متنح جائزتها ع�ب�ر املهرجان� ،أو تك ��ون مو�سمية غري
دورية بحيث يرافقها منا�سبة �سينمائية خا�صة.
ومتر عملية فرز الأفالم املر�شحة لهذه اجلوائز عرب مر�شحات
فنية دقيقة ،حي ��ث يتزايد عدد الأفالم املقدم ��ة للمهرجان �سنو ًيّا
ع ��ن �ألفي فيلم بقليل .وتقوم جلان م�شاه ��دة متخ�ص�صة بفرزها
والو�ص ��ول بها �إىل اثنني وع�شرين فيلم ًا متناف�س ًا فقط ،ي�شرتط
فيها �أن تعر�ض يف املهرجان عر�ض ًا عامل ًيّا �أولاً .
انطلقت الدورة الأولى من المهرجان في مدينة
كان الفرن�سية في اليوم الأول من �شهر �سبتمبر
عام  .1939ولم يكد المهرجان يدخل يومه
الثالث حتى ن�شبت معركة حربية بين فرن�سا
وبريطانيا من جهة وبين �ألمانيا من جهة �أخرى،
ما �أدى �إلى ت�أجيل المهرجان وتعليقه �إلى �أجل
غير م�سمى؛ نظراً لظروف الحرب الدائرة.

"بلفا�ست"� :سيرةٌ �سينمائية بليغة تُو ِّدع طفولةً
قي�س قا�سم
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الفا�صل الزمني بني امل�شهدين ـ امللوّ ن الق�صري،
والأ�سود والأبي�ض ،طول مدّة الفيلم ( 97دقيقة)
ـ يقارب ن�صف قرن ،عقو ٌد منه �شهدت حرب ًا �أهلية
قا�سية ،عا� ��ش الأيرلندي كينيث براناه ()1960

بع�ض طفولته فيها .ذكرياته وحنينه �إىل املدينة،
الت ��ي غادرها مُكره ًا ،يكتب عنها فيلم ًا (�سيناريو
و�إخ ��راج) ،ي�ستذكر فيه تل ��ك اللحظات الق�صرية
احلل ��وة من عم ��ره ،ي ��وم كان الهي ًا ع ��ن م�شاغل
العامل ،ومن�شغ�ل ً�ا بتفا�صيل �صغرية ،ظ ّلت عالقة
يف ذهنه ح ّتى بعد �أنْ َكرب و�صار �سينمائي ًا ،يكتب
فيلم بعنوان «بلفا�ست» ( ،)2021من
�سريت ��ه يف ٍ
منظور الطفل الذي كانه عام .1969
بعين ��ي الطف ��ل ب ��ادي (ج ��ود ه ْي ��ل)ُ ،تكت ��ب
�س�ي�رة املدينة حلظة اندالع احل ��رب الأهلية بني
الربوت�ستان ��ت والكاثوليك .عام  ،1969مل يفهم
الطف ��ل (� 9أع ��وام حينه ��ا) ،املحب ��وب والرثث ��ار
و�صدي ��ق اجلميع ،ما الذي يح ��دث لل�شارع الذي
برت�س
يله ��و فيه .خياله ي�سبق واقع ��ه .يحارب ـ ٍ
مع ��دين (غطاء برميل القمام ��ة) و�سيف خ�شبي ـ
خ�صوم ��ه ،ويتخيّل قبل نوم ��ه رحلته �إىل القمر.
عند جدّيه (ج ��ودي دان�ش وكرين هايندز) ،يُعيد
�س ��رد �أح ��داث يومه امل�شح ��ون دائم� � ًا بانفعاالت
مبهج ��ة� ،أكرثها التبا�س� � ًا عالقته بجارته وزميلة
بطالب �آخر ،ومع ذلك يُحبّها
�ص ّفه ،املن�شغلة عنه
ٍ
ويريد الزواج منها حني يكرب.
عامل الطفل بادي ُمف ��رح وعفوي .االن�شغال به
يحي ��ل ال�سرية الذاتي ��ة �إىل مرت ��ع ب�صري حلو.

الأذى الالح ��ق ببطله ��ا ،جرّاء ال�ص ��راع ،يُ�ضفي
ب�شاع ��ة على احل ��رب ،ويث�ي�ر يف النف�س كراهية
له ��ا ،لأ ّنها �أف�س ��دت عامله املُتخ ّي ��ل ،وخ ّربت حيا ًة
كان لها �أنْ مت�ضي بالإيقاع ال�سهل نف�سه ،املنقول
�ال �سينمائ ��ي متما�س ��ك،
�إىل ال�شا�ش ��ة با�شتغ � ٍ
م�شفوع بالتفا�صيل التاريخية الدقيقة.
ب�شاعة احل ��روب الأهلية تت�أ ّتى ،قبل ّ
كل �شيءٍ ،

م ��ن مباغتتها للجميع .ت�أتي فج� ��أة ،وتع ّم .تغدو
حلظ ��ة اندالعه ��ا واقع� � ًا يرت�سّ خ منذ زم ��ن بعيد،
وال مف� � ّر منها .املبتع ��دون عنها ال ميكنهم املكوث
فيه ��ا .عليه ��م الرحي ��ل� ،أو امل ��وت ب�ي�ن طرفيها.
ه ��ذا مجُ �سّ ��د برباع ��ة يف ال�س�ي�رة ال�سينمائي ��ة،
ويف ال�شخ�صي ��ات املكتوب ��ة ب�شغ ��ف .حنين ��ه
طاغ.
�إىل عائلت ��ه ،و�إىل ال�شارع الذي ن�ش� ��أ فيهٍ ،

ي�ؤجّ ��ل البح ��ث يف �أ�سب ��اب م ��ا جرى ،م ��ن دون
ن�سيانه .ي�ت�رك للن� ��ص وظيفة النق ��ل التاريخي
للوقائع ،وللممثلني البارعني ت�أدية ال�شخ�صيات
املجبولة بخيال طفل ،ي�ؤجِّ ل ـ كما ت�ؤجّ ل ال�سينما
املبته ��ج مب�شاهدتها ب�صحب ��ة عائلته ـ الإح�سا�س
الرتاجي ��دي مب�صائره ��ا� .أل ��وان �أفالمه ��ا تك�سر
رتابة لون�ي�ن (الأ�سود والأبي� ��ض) يخيّمان على
خراب فظيع.
مدينةٍ ،يُع ّد لها
ٌ
يف الع ��ام ال�شاه ��د على اندالع احل ��رب ،يدخل
�شباب بروت�ستانتيّون فج� ��أة �إىل احلي املختلط
ٌ
باملذاهب ،ويعيثون فيه خراب ًا .يطالبون �س ّكانه
بطرد جريانه ��م الكاثوليك من ��ه ،بو�صفهم �أعدا ًء
له ��م وغرباء عليه .العائلة ـ املتخ ّل�صة من بغ�ضاء
املذهبي ��ة ـ ت ��رى يف احلا�ص ��ل عبث� � ًا يُثق ��ل كاهل
حياته ��ا .خماوفه ��ا احلقيقي ��ة تت�أ ّت ��ى م ��ن دائرة
ال�ضرائ ��ب ،التي تطارد املداخي ��ل الب�سيطة التي
يح�ص ��ل عليه ��ا الأب (جاميي دورن ��ان) من عمله
يف البن ��اء خ ��ارج بلفا�ست .فك ��رة الرحيل تالزم
معاي�ش ��ي احل ��روب .الزوج ��ة (كاترين ��ا بال ��ف)
تعاند م�سارها امل�ؤمل .ترف�ض االنتقال �إىل لندن،
كولديها (لوي� ��س مكا�سكي ،ي� ��ؤدّي دور ال�شقيق
الأكرب).
املن ��ادون للح ��رب يف «بلفا�س ��ت» رج ��ال دي ��ن

متع�صّ ب ��ون و�شب ��ان طائ�ش ��ون ،بينه ��م رج ��ال
ع�صابات ول�صو�ص .و�س ��ط اخلراب املنتظر ،ال
يغادر املرح الن�صّ  ،امل�شح ��ون ب�سخرية وفكاهة
حتي�ل�ان املُنجز ال�سينمائ ��ي �إىل م�ساحة عر�ض،
اختلط ��ت وتداخلت �أ�شياء كث�ي�رة فيها ،كاحلياة
نف�سه ��ا .له ��ذا ،مل يغ ��ب امل ��رح عنها .احل ��وارات
مكتوب ��ة بلغ ��ة �سل�س ��ة ،ت�ستع�ي�ر م ��ن امل ��وروث
ال�س ��ردي الأيرلن ��دي الكث�ي�ر ،كم ��ا املو�سيق ��ى
(ف ��ان موري�سن) الت ��ي تنق ��ل الإح�سا�س الطاغي
بالأغنية املتجدّدة �أواخر �ستينيات القرن الـ،20
يوم كان الع ��امل ي�شهد انقالب ��ات ثورية يف الفن
وال�سيا�س ��ة .ان ��دالع ال�صراع امل�س ّل ��ح يدفع الأب
�إىل التفكري بالرحيل �إىل لندن �أو ًال ،و�إىل �أق�صى
العامل الحق ًا.
جمل� � ٌة تقولها �صديق ��ة الأم ،يف حلظة م�سامرة
وتب ��ادل هواج� ��س من قادم�ي�ن �إىل حيّهم ،تخلط
اجل ّد بالهزل« :نعم .يولد الأيرلنديون لريحلوا.
لواله ��م ،مل ��ا ظهرت احلان ��ات الأيرلندي ��ة يف ّ
كل
م ��كان يف العامل»� .سط ��وة الكلمة طاغي ��ة ،كقوّ ة
الت�صوي ��ر ،املتع ّفف ��ة ع ��ن الأل ��وان ،وامل�ستعين ��ة
مبو�سيق ��ى رائع ��ة ،تنق� � ُل �إيقاعاته ��ا املتوت ��رة
�إح�سا�س� � ًا بزمن بعي ��د ،ومدينة �أُج�ب�ر طف ٌل على
مغادرتها ،وبقوّ ة ال�سينما عاد �إليها ثاني ًة.

وداعا بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــــر
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اقــــرأ
قوة العمر

�ص���در ع���ن دار املدى كتاب "ق���وة العمر" وهو ج���زء من مذكرات
�سيم���ون دي بوف���وار الت���ي �ص���درت ب�أربع���ة �أج���زاء و�ست�صدر
ترجمته���ا الكاملة عن دار املدى ..ن�ش���رت "�سيمون دي بوفوار"
رواي���ة "املثقف���ون" يف ع���ام  1954بع���د نهاية احل���رب العاملية
الثاني���ة والت���ي بف�ضله���ا ح���ازت على اجلائ���زة الأدبي���ة الأعلى
يف فرن�س���ا "جائزة غونك���ور" ،وكتبت "�سيم���ون دي بوفوار"
 4جمل���دات م���ن ال�س�ي�رة الذاتية حتت���وي على "مذك���رات فتاة
مطيع���ة" ،و"قوة العمر" ،و"ق���وة الأ�شي���اء"� ،إ�ضافة �إىل "كل
�ش���يء قيل وانته���ى" .خالل ال�سبعيني���ات �أ�صبحت نا�شطة يف
حركة حترير الن�ساء الفرن�سيات.

�شريي��ن �أبو عاقل��ة ..ابنة القد���س ترحل بـ"ر�صا���ص االحتالل"
 عامر م�ؤيد
ا�ست�شهدت مرا�سلة قناة اجلزيرة
����ش�ي�ري���ن �أب������و ع���اق���ل���ة ( 1971ـ��ـ
 )2022بعد �إط�لاق ق��وات االحتالل
الإ���س��رائ��ي��ل��ي ر���ص��ا���ص��ة ح��ي��ة على
ر�أ����س���ه���ا ،يف خم��ي��م ج��ن�ين ���ش��م��ايل
ال�����ض��ف��ة ال���غ���رب���ي���ة��� ،ص��ب��اح ام�����س
الأربعاء.
خ��ل�ال ع��ق��دي��ن م���ن ال���زم���ن ارت��ب��ط
ا�سم �أب��و عاقلة مبا�شرة بفل�سطني،
وارتبطت ذاكرة جيل كامل بوجهها،
وب�صورتها وه��ي ت��رت��دي اخل��وذة
وال�����س�ترة ال��واق��ي��ة م��ن الر�صا�ص،
ل��ت��غ��ط��ي االع�����ت�����داءات امل��ت��وا���ص��ل��ة
ل�ل�اح���ت�ل�ال ����ض���د ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين.
لكن ال��ي��وم مل تنجح ال�����س�ترة التي
ا�ست�شهدت �أبو عاقلة وهي ترتديها
يف حمايتها من ر�صا�ص االحتالل
ح

ول العا

لم

الإ�سرائيلي ،فا�ست�شهدت بعد وقت
ق�صري من �إ�صابتها.
ول���دت ���ش�يري��ن �أب���و ع��اق��ل��ة ع��ام
 1971يف م���دي���ن���ة ال���ق���د����س،
ودر����س���ت ب��داي��ة ال��ه��ن��د���س��ة ،ثم
انتقلت �إىل درا���س��ة ال�صحافة

امل��ك��ت��وب��ة وال���ت���ح���ري���ر يف ج��ام��ع��ة
الريموك الأردنية ،لتعود �إىل فل�سطني
وتبد�أ عملها يف الإذاعة والتلفزيون،
مبتعدة متام ًا عن جمال اخت�صا�صها
�أي ال�صحافة املكتوبة .فعملت مع
�إذاع��ة �صوت فل�سطني ،وقناة عمّان

الف�ضائية ،لتنتقل بعدها عام 1997
�إىل قناة اجلزيرة القطرية وتتحوّ ل
�إىل واحدة من �أبرز مرا�سليها حول
ال��ع��امل� ،إىل جانب عملها كمرا�سلة
لإذاع�����ة م��ون��ت��ي ك��ارل��و الفرن�سية،
الناطقة باللغة العربية .كما عادت

�أخري ًا �إىل مقاعد الدرا�سة ،وحتديد ًا
ج���ام���ع���ة ب��ي�رزي����ت ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة،
لتح�صل على دب��ل��وم يف ال�صحافة
الرقميةُ .طبعت م�سرية �أب��و عاقلة
ال�صحافية مبحطات عدة ،فكانت �أول
���ص��ح��اف��ي��ة ع��رب��ي��ة ت���دخ���ل �إىل
�������س������ج������ن

ع���������س����ق��ل�ان ل����ت����ق����اب����ل الأ�������س������رى
الفل�سطينيني املحكومني ل�سنوات
طويلة من قبل حماكم االحتالل ،كما
غطت ج��رائ��م االح��ت�لال املتوا�صلة
����ض���د ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين يف ال�����ض��ف��ة
ال��غ��رب��ي��ة :م��ن االن��ت��ف��ا���ض��ة الثانية،
ث�� ّم اجتياح خميم جنني ع��ام 2002
واجتياح طولكرم يف العام نف�سه،
واحل���روب الإ�سرائيلية على غ��زة،
م����رور ًا بالتفا�صيل ال��ي��وم��ي��ة لهدم
بيوت املقاومني والأ�سرى ،وتهجري
الفل�سطينيني ،وغريها..
وقد نعت اال�سرة ال�صحفية العراقية،
يوم ام�س ،رحيل االعالمية �شريين
اب�����و ع���اق���ل���ة ح���ي���ث ن�����ش��ر ال��ك��ات��ب
وم���ق���دم ال�ب�رام���ج ���س��ع��دون حم�سن
�ضمد "الرحمة ل�شريين اب��و عاقلة
ال�����ص��ح��ف��ي��ة ال�����ش��ج��اع��ة وامل���ث���اب���رة
ال��ت��ي قتلتها ر���ص��ا���ص��ات االح��ت�لال
اال�سرائيلي ،والعار لالحتالل ولكل
ق����وة غ��ا���ش��م��ة ت��ن��ال م���ن ال�����ص��ح��اف��ة
وال�صحافيني كتم ًا للكلمة وتغطية
على اجلرائم" .وتابع "ال بد من تذكر

خرباء يك�شفون دهاء �آمرب
هريد بحركات اجل�سد خالل
ال�شهادة

كاميال كابيو تفتتح مباراة نهائي دوري �أبطال �أوروبا
 25عام��� ًا يف الفيديو وهي ت�ؤدي
اح���دى اغنياته���ا ،حي���ث �أرفق���ت
املن�ش���ور بتعليق كتبت في���ه�" :أنا
متحم�س���ة جد ًا لت�أدي���ة عر�ض يف
ختام دوري �أبطال �أوروبا".
يُ�ش���ار �إىل �أن الكثري من جنوم
العامل كان���وا قد �سبقوا كاميال
كابيو للأداء باملنا�سبة نف�سها
يف الأعوام ال�سابقة ،ومنهن
دوا ليب���ا ،ومار�شميل���و
و�سيلينا غوميز.

ك�شف���ت النجم���ة الأمريكية كاميال
كابيو ع�ب�ر ح�ساباتها على مواقع
التوا�ص���ل االجتماع���ي يف فيديو
خا����ص ع���ن نيته���ا تق���دمي عر�ض
غنائ���ي مدت���ه  10دقائ���ق يف
افتتاحية حفل ختام دوري �أبطال
�أوروبا بني ريال مدريد الإ�سباين
وليفرب���ول الإجنلي���زي ،املق���رر
�إقامته���ا يف � 28أي���ار اجل���اري يف
�إ�ستاد فرن�سا بباري�س.
وظه���رت النجمة البالغة من العمر

ق���ال خرباء "لغة اجل�س���د" �إن حركات �آمرب هريد خ�ل�ال ال�شهادة
الطويلة ،ك�شفت �أمورا كثرية ،مل يك�شفها حديثها خالل ال�شهادة.
وقالت جودي جيم�س ،اخلبرية يف لغة اجل�سد ،لـ�صحيفة "ديلي
مي���ل" الربيطانية� ،إنه من ال�صعب قراءة م�شاعر املمثلني ،حيث
�أن كالهم���ا ممث�ل�ان يعرف���ان كي���ف يلعب���ان دور ال�ضحي���ة �أمام
اجلمهور .وخ�ل�ال ال�شهادة املتلفزة� ،ص���ورت املمثلة م�شاعرها
من خ�ل�ال الظهور وك�أنها تبك���ي ومت�سح �أنفه���ا ،دون �أن تبكي
بالواق���ع ،مما يعن���ي �أنها قد تبال���غ يف ردة فعلها �أو تكذب يف
حديثها ،يف حماولة منها ال�ستعطاف املحلفني.
وقال���ت ج���ودي �إن �إمياءات يديه���ا كان���ت "متوافقة" مع
كلماته���ا ،وهذه ع���ادة ما تكون "عالم���ة على ال�صدق"،
�أو ه���ي ح���ركات تدرب���ت عليه���ا كث�ي�را م���ع فريقها
القانوين .وقالت خبرية لغة اجل�سد �إن �آمرب
هريد ا�ستخدم���ت �أ�ساليب ذكية للتقرب
م���ن هيئ���ة املحلف�ي�ن والقا�ضي،
فعندم���ا كان���ت جتي���ب �أحيانا
كان���ت تنظ���ر باجتاهه���م،
وك�أنه���ا تخاطبه���م ،كما كانت
تبت�س���م للقا�ضي ب�شكل م�ستمر
ال�ستعطاف���ه ،كم���ا �أنه���ا �أزاح���ت
�شعره���ا �إىل الي�سار ،حت���ى يت�سنى
لهيئة املحلفني ر�ؤية وجهها بالكامل.

بوري�س جون�سون يطلق ح�سابه "تيك توك  "10ويثري موجة من ال�سخرية
�أطل���ق رئي�س ال���وزراء الربيط���اين ،بوري�س
جون�س���ون ،ح�ساب ًا على تطبي���ق "تيك توك"
لإعط���اء اجلمه���ور فر�ص���ة لر�ؤي���ة "م���ا وراء
الكوالي�س" يف " 10داونينغ �سرتيت".
وح�ص���د �أول فيدي���و لرئي�س ال���وزراء ،الذي
عر�ض �أم�س الأول (الثالثاء)� ،أكرث من ن�صف
مليون م�شاهدة وع�شرات الآالف من املتابعني
يف غ�ض���ون �ساع���ات على الرغم م���ن تعر�ضه
لل�سخري���ة بع���د ظه���وره الأول عل���ى ح�سابه
ال���ذي �أطل���ق عليه "تي���ك ت���وك "10؛ ح�سبما

�أفادت به �صحيف���ة "التليغراف" الربيطانية.
وح�سب ال�صحيفة ،كان اجلمهور �أقل ترحيب ًا
يف ا�ستقباله���م جون�س���ون ،حي���ث غم���رت
احل�س���اب التعليقات بدع���وات �إىل اال�ستقالة
م���ن من�صبه .كت���ب �أحد املعلق�ي�ن" :بوري�س!
هل ميكنك عم���ل برنامج تعليمي عن ت�صفيفة
ال�شعر من ف�ضلك؟".
و�سخر م�ستخدم �آخر" :البلد يف حالة ركود،
ل���ذا قام���ت احلكوم���ة بعم���ل (تيك ت���وك )10
مل�ساعدتن���ا" .وق���ام �أحده���م بتعدي���ل مقط���ع

جميع �شهداء ال�صحافة العراقيني،
ب��ال��ذات م��ن �سقطوا خ�لال وب�سبب
احتجاجات ت�شرين ،اجلرمية واحدة
واملجرم هنا ي�شبه املجرم هناك".
ال�����ص��ح��ف��ي ����س���ع���دي ال�����س��ب��ع ك��ت��ب
"ترجلت فار�سة ال�صحافة ،منذ اكرث
من ع�شرين عاما و�صوتها مل ينقطع
يوما ناقال حقائق جرائم االحتالل
اال�سرائيلي بحق ال�شعب الفل�سطيني
االع��زل وت�ضاف �شريين اب��و عاقلة
�صحفية �شجاعة وبطلة �سقطت اليوم
�شهيدة ج��ن��ب ���ش��ج��رة وه���ي ت����ؤدي
ر�سالتها املهنية املقد�سة" ،م�ضيفا
"وداعا �شريين الفار�سة التي كتبت
مرة عن حزنها الذي كان يرافق بث
ر�سائلها االعالمية منذ ع��ام 1997
ت���أث��را مب��ا ك��ان��ت ت�شهده م��ن جرائم
العدوان اال�سرائيلي".
االعالمية رف��ل العزيز ذك��رت "يوم
حمزن يُك�سر فيه احد االق�لام احلرة
وي�سكت �صوت من الأ�صوات الناطقة
للحق وباحلق ،فقتل ال�صحفيني لن
يقتل الق�ضية التي يُقتلون الجلها".

فيدي���و يُظه���ر جون�س���ون وه���و يرق����ص
بينم���ا كان مي�س���ك باجلع���ة (�إ�ش���ارة �إىل
خرقه قواعد مكافح���ة فايرو�س (كورونا)
ب�سبب تناول اجلعة والكاري مع فريق من
حزبه) .يُ�ستخدم تطبيق "تيك توك" ب�شكل
�أ�سا�س���ي من قب���ل الأ�شخا����ص الأقل من 30
عام ًا ،ولديه �أكرث من مليار م�ستخدم �شهري
ن�ش���ط يف جمي���ع �أنح���اء الع���امل ،وج���رى
حتميل���ه �أكرث م���ن  3.3مليار م���رة؛ وفق ًا
لـ"�ستاتي�ستا".

يف �شتاء العام � 2017أخربنا
النائب �آنذاك حممد احللبو�سي
� ّأن العراق بحاجة �إىل وزراء
يحملون مل�سات ع�شائرية ،يف ذلك
الوقت مل يكن احللبو�سي يحلم �أن
ي�صبح رئي�س ًا للربملان ،ومل يكن
يدور يف ذهنه �أنه �سي�ضع قواعد
جديدة للدميقراطية العراقية ..فقد
كان يرى �أن الوزراء التكنوقراط
خدعة و�أن هذه ال�صفة ال متنح
الوزير اخلربة والكفاءة ،ما مل
يح�صل على �صك م�صدّق من
�إحدى الكتل ال�سيا�سية! فنحن
جمتمع حزبي وقبائلي ،المكان فيه
ملتخ�ص�ص رمبا ال تعرف من هو
رئي�س ع�شريته ،وهذا �أمر معيب!.
منذ �أن قررت النائبة عالية
ن�صيف ا�ستخدام الأحذية
بد ًال من الكلمات يف خماطبة
زمالئها داخل جل�سة الربملان،
ونوابنا الأفا�ضل ال�سابقون منهم
والالحقون ،م�صرون على حتويل
قاعة الربملان �إىل �سوق تعر�ض
به �أ�صناف ال�شتائم وعبارات من
عينة "ن�سحقكم ون�سحلكم" .وكان
�آخرها امل�شهد الكوميدي لرئي�س
الربملان حممد احللبو�سي وهو
يعلن حرمان النائب با�سم خ�شان
من حقوقه داخل قبة الربملان ،
فلن ي�سمح له اال�شرتاك يف اللجان
الربملانية  ،ولن يُ�سمع منه �شيئا ،
ما مل يقدم االعتذار ويطلب ال�صفح
من رئي�س ع�شرية جمل�س النواب
هكذا حتولت الدميقراطية يف
العراق من ممار�سة ح�ضارية
ت�ستند على القانون ،وو�سيلة
خلدمة النا�س �إىل قرارات
كوميدية  ،لتكتب يف النهاية
�شهادة وفاة للعراق اجلديد
وتخرجه من التاريخ املتح�ضر
لت�ضعه يف قاع الهمجية والتخلف
والع�صبية القبلية ،عرو�ض ملت
منها النا�س ،لأنها حتولت �شيئ ًا
ف�شيئ ًا من مباراة يف ال�سيا�سة
�إىل مقاطع كوميدية رخي�صة
يف �صاالت عر�ض من الدرجة
الثالثة ،ليتحول جمل�س النواب
الذي �أراد له العراقيون �أن يكون
مكان ًا يجتمع فيه ذوو الكفاءات
واخلربات والطاقات اخلالقة
�إىل �سوق مناكفة وعر�ض �سيئ
للع�ضالت وفجاجة يف العمل
ال�سيا�سي ،مما �أدى �إىل غياب
الق�ضايا التي تهم ال�شعب ليحل
حملها �صراع من �أجل اال�ستحواذ
على ما تبقى من امتيازات،
م�ضحكات دميقراطية �أ�ضرت
وت�ضر باحلرية والعمل الربملاين،
و�سيا�سة حتولت من خطاب
طائفي مقيت �إىل مرحلة ال�شتائم
واللكمات والركالت.
هل �أجرم با�سم خ�شان حني
اعرت�ض على قرارات احللبو�سي
� ،إال يحق لنائب او مواطن ان
ي�س�أل رئي�س الربملان من اين لك
حرب �ضد كل
هذا ؟ � ،أما و�أنها ٌ
�صوت ينتقد الربملان وفرقته  ،فهذا
�أمر يدل على ب�ؤ�س الدميقراطية
النيابية  ،ولهذا ميكنك القول
عزيزي القارئ ان ما يدور داخل
حرب لي�ست من
قبة الربملان هو ٌ
�أجل املواطن  ،وامنا الغر�ض منها
افرتا�س الوطن .
داخل قبة الربملان ال فرق بني
جماعة حكومة االغلبية وجماعة
حكومة ال�شراكة  ،هم يختلفون
يف درجة قربهم من املنافع ولي�س
يف درجة قربهم من النا�س.

قا�سم ال�ساعدي يت�ألق فـي "�أبعــد مـن امل�سـافــة"
بيت المدى بالتعاون مع معهد غوته
ي�ستذكر عفيفة �إ�سكندر
يقي���م بيت المدى التاب���ع لم�ؤ�س�سة
الم���دى لالعالم والثقاف���ة والفنون
وبالتع���اون مع معه���د غوته فعالية
لالحتف���اء بمئوي���ة مطرب���ة العراق
عفيفة �إ�سكندر.
�سيت���م الحديث عن عفيف���ة �إ�سكندر
وتجربته���ا الغنائي���ة م���ن قب���ل
مجموعة م���ن المخت�صي���ن بالغناء
العراق���ي ،و�ستقدم �أثن���اء الفعالية
مجموع���ة م���ن �أغني���ات الراحل���ة
عفيفة �إ�سكن���در .الفعالية تقام يوم
غ���د الجمعة  2022/5/13في بيت
الم���دى �ش���ارع المتنب���ي ال�ساع���ة
الحادية ع�شرة �صباحا .
 فالح رحيم
الباح���ث والمترج���م الق���ى محا�ض���رة بعن���وان "مدخل ال���ى كتاب بول
ريك���ور الزمان وال�س���رد" الفعالية اقامتها جامع���ة الب�صرة كلية االداب
وقدمه���ا االكاديمي عقيل عبد الح�سين ،ويذك���ر ان فالح رحيم من ابرز
المترجمين الذين قدموا للقارئ العربي اعمال الفيل�سوف بول ريكور.

 متابعة املدى
ي�ش���ارك الفنان الت�شكيل���ي العراقي قا�سم
ال�ساع���دي يف معر�ض فن���ي عربي ثالثي
م�ش�ت�رك ت�ست�ضيف���ه العا�صم���ة القطري���ة
الدوح���ة من���ذ ي���وم االثن�ي�ن املا�ض���ي يف
حمطته الثاني���ة فيما نتطلع اىل ان تكون
له بغداد حمطة قادمة..
و�أعل���ن غال�ي�ري املرخية القط���ري ،وهو
اجله���ة املنظم���ة للمعر����ض يف الدوح���ة
عل���ى موقعه� ،أن ع�شاق الف���ن �سيتمكنون
من االطالع على جترب���ة جمموعة فريدة
ومميزة م���ن اللوح���ات املنتخب���ة بعناية
للفنان العراقي قا�س���م ال�ساعدي و�أخرى
للفنانني القط���ري �سلمان املالك والأردين بغالريي "بنك القاهرة عمان" يف الأردن.
حمم���د اجلالو�س ك�ش�ي�را اىل ان معر�ض وي�شتم���ل املعر����ض عل���ى العدي���د م���ن
"ابع���د م���ن امل�سافة" بالدوح���ة� ،سيكون التقني���ات الت���ي �أبدعها الفنان���ون الثالثة
امتدادا ملرحلت���ه الأوىل التي مت تنظيمها على م���دى �سنوات عديدة م���ن املمار�سة،

الطقس

وم���ن املزم���ع� ،أن ينتق���ل املعر����ض �إىل
قاعات فن ّية �أخرى بعد "غالريي املرخية"
يف قط���ر ،حي���ث �سينطل���ق �إىل "فران���ك
فيلكنه���اوزن" يف هولن���دا� ،إ�ضاف���ة �إىل
بلدين يف �شمايل وجنوب���ي �أفريقيا ،كما
هو مق ّرر.
" مل تقف امل�سافة حائال دون التوا�صل"
كت���ب غال�ي�ري "  ، " CABبح���ق يف
تقدمي���ه للمعر����ض ،املن�ش���ورة عل���ى
�صفح���ات الكت���اب االني���ق ال���ذي ا�صدره
الغالريي مبنا�سبة املعر�ض .
غال�ي�ري "املرخي���ة" ي���رى م���ن جانب���ه:
"ت�ص���دى الفنان���ون للوح���دة ب�شجاعة،
وكث�ي�را ما خففوا وط����أة العزلة واحلجر
حي���ث �سيعي���دون ويف م���كان واح���د ،عل���ى الآخري���ن" .ام���ا غال�ي�ري فران���ك
تل���ك التجرب���ة الفري���دة الت���ي تتح���دث فيلكنه���اوزن الهولندي فقد كتب ان "الفن
ع���ن التغي�ي�رات املفاجئ���ة يف حياتن���ا لغة عاملية ،لغة بال حواجز ،ولكنها مليئة
وم�ساحاتنا الإبداع ّية.
بالت�ص���ور والرباع���ة .ه���و لغ���ة التق���دم

�أعلن���ت الهيئ���ة العامة للأنواء اجلوي���ة العراقية حال���ة الطق�س لهذا
الي���وم (اخلمي�س) �أن درجات احل���رارة مقاربة ملعدالتها ليوم �أم�س،
و�أن اجلو �سيكون م�شم�سا يف العديد مناطق البالد.

واملجتم���ع والتع���اون وال�صداق���ة ب�ي�ن
الثقافات والنا�س".
وق���د ج���اء يف كلم���ة الفنان�ي�ن "الن الف���ن
يجم���ع الب�ص���ر والب�ص�ي�رة ،مب���ا تدرك���ه
احلوا�س من جتليات الزمان واملكان وما
يختل���ج يف الروح من �صبوات ،فان له ان
يربط بخيوط من �ضوء :افق العمل ،لكي
مينح االمل ما ي�ستحق من البهاء".
والن الف���ن هو االك�ث�ر اخال�ص���ا للحياة،
فان���ه يه���ب البدي���ل الآ�س���ر مل���ا تك�سر من
اح�ل�ام ،واجنح���ة جدي���دة ،لتل���ك الت���ي
انهكتها الرياح واالنواء.
قد يكون الفنان اكرث عزلة من نا�سك ،لكنه
ويف كل ت�أم���ل وعم���ل فن���ي جدي���د مينح
الع���امل فر�ص���ة للده�شة ،الع���ادة اكت�شاف
الع���امل ،وب�شارة لفجر جدي���د لالن�سانية،
يلي���ق به���ا ،وبتطلعاته���ا نح���و الأجم���ل
والأ�سمى ،نحو عامل دومنا �شقاء .

بغداد C° 19 - C° 34 /الب�صرة C° 22 -C° 38 /
�أربيلC° 14 - C° 28 /

النجف C° 19 -C° 35 /

املو�صلC° 14 - C° 30 /

الرمادي C° 19 -C° 33 /

