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وجه �أمني بغداد عمار مو�سى كاظم ب�إعادة بناء وت�أهيل قرب عامل االجتماع العراقي
ّ
الدكتور علي الوردي يف جامع براثا.
وذكر بيان للأمانة تلقته (املدى)� ،أن «�أمني بغداد وجه مالكات ق�سم املقابر التابع
ملكتب الوكيل البلدي ب�إعادة بناء وت�أهيل وترميم قرب عامل االجتماع العراقي
الدكتور علي الوردي املتوفى عام 1995م».
و�أ�ضاف� ،أن «الأمني �شدد على وجوب �أن يظهر املكان بال�شكل الذي يليق بهذه
القامة العلمية تخليدا لذكراه وتثمين ًا ملا قدمه من �إجنازات �أدبية واجتماعية وثقافية
مهمة مازالت حمط اهتمام الأدباء والعلماء واملفكرين وطلبة العلم».
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ان�شقاق «التن�سيقي» بين المالكي والعبادي على رئا�سة الحكومة المقبلة

�أو�ساط ال�صدر :اعتزال زعيم التيار نزول
من قارب العملية ال�سيا�سية قبل الغرق
 بغداد /تميم الح�سن
م ��ا زال اجلمي ��ع حتت �صدمة اعت ��زال زعيم
التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در العملي ��ة
ال�سيا�سي ��ة ،فيم ��ا ب ��د�أت مبك ��را اخلالف ��ات
داخل الإطار التن�سيقي.
و�شاع ��ت انب ��اء ع ��ن حت�ض�ي�رات �أولي ��ة
لتظاهرات بتنظي ��م خمتلف هذه املرة حتت

�إ�شراف اخلط االول من التيار ال�صدري.
لك ��ن مراقب�ي�ن يعتق ��دون ان الذه ��اب اىل
خيار ال�ش ��ارع من جهة ال�صدريني هو «قرار
م�ؤج ��ل» االن ،رغ ��م وج ��ود ا�ش ��ارات ع ��ن
تظاه ��رات �شعبية قريب ��ة� ،شبيهة بانتفا�ضة
ت�شرين.
وتت�س ��رب معلوم ��ات من ��ذ ليل ��ة الثالث ��اء
املا�ضي ��ة ،عن دع ��وة زعيم التي ��ار ال�صدري

مقتدى ال�ص ��در ،نوابه امل�ستقل�ي�ن وقيادات
التيار اىل اجتماع يف النجف.
وم ��ن املفرت� ��ض ان ال�ص ��در اجتم ��ع الي ��وم
(�أم� ��س) ،مع فريق ��ه ال�سيا�سي لكن مل تخرج
اي ��ة معلوم ��ات حت ��ى االن ،ومل ت�ؤكد �صحة
االجتماع.
ومن ��ذ «زل ��زال ال�ص ��در» ال ��ذي �أحدث ��ه يف
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة ،وهن ��اك ك ��م هائ ��ل من

االنباء غري امل�ؤكدة ع ��ن خطوات ت�صعيدية
�سيلج�أ لها التيار.
وم ��ن تل ��ك االنباء ه ��و م ��ا ن�ش ��ر يف مواقع
اخباري ��ة والكرتوني ��ة عن ب ��دء «جهات غري
معروفة» بن�صب اخليم يف �ساحة التحرير،
رغ ��م ان ال�ساحة فيها اعمال ترميم منذ نحو
�شهر.
 التفا�صيل �ص3

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

معهد �أميركي :النزاع الم�سلح خيار
مطروح للأزمة
 ترجمة :حامد �أحمد

�أفاد تقرير ملعهد �أمريكي ب�أن اللجوء �إىل النزاع امل�سلح
بني اخل�صوم ال�سيا�سيني يف العراق �أمر وارد يف ظل
ا�ستمرار اخلالف ��ات ،لكنه ا�ستغ ��رب االتفاق احلا�صل
عل ��ى متري ��ر قان ��ون الدع ��م الط ��ارئ للأم ��ن الغذائي
والتنمي ��ة ،و�أ�شار �إىل ان هذا القانون ميثل حبل حياة
للكت ��ل ال�سيا�سية بان ت�ستمر يف جموده ��ا هذا لأ�شهر
قادم ��ة .وذكر تقري ��ر حتليلي ملعه ��د ال�ش ��رق الأو�سط
للدرا�س ��ات يف وا�شنطن عن الو�ضع ال�سيا�سي احلايل
للع ��راق ترجمته (امل ��دى)� ،إن «هناك حدث ��ان رئي�سان
بالن�سب ��ة للعراقيني ح�صال الأ�سبوع املا�ضي �سيعيدان

�صياغة املرحل ��ة املتبقية من هذا العام ،ولكن على �أمل
ان ال يحدث �شيء �أكرث بعد ذلك».
و�أ�ضاف التقرير� ،أن «احلدث الأول ،انه يف  8حزيران
�ص ��وت الربملان املق�سم على نحو متناغم مثري للده�شة
عل ��ى متري ��ر قان ��ون الدع ��م الط ��ارئ للأم ��ن الغذائي
والتنمية املث�ي�ر للجدل مبيزانية قدره ��ا  25تريليون
دينار ( 17مليار دوالر)».
و�أ�شار� ،إىل �أن «احل ��دث الثاين الذي تبع ذلك مبا�شرة
يف  9حزي ��ران هو دعوة زعيم التيار ال�صدري مقتدى
ال�ص ��در التباع ��ه يف الربمل ��ان ان ي�ستع ��دوا لتق ��دمي
ا�ستقاالتهم».
 التفا�صيل �ص2

عندما يخرق رئي�س الوزراء البريطاني القانون

6

�أكثر من � 10آالف حريق العام الحالي
 بغداد /المدى

�أعلن ��ت مديري ��ة الدف ��اع امل ��دين ت�سجي ��ل �أكرث
م ��ن � 10آالف حري ��ق منذ مطل ��ع العام احلايل،
الفت ��ة �إىل ان  45%منها حدث نتيجة التما�س
الكهربائي.
وق ��ال مدي ��ر ع ��ام الدفاع امل ��دين كاظ ��م �سلمان
بوه ��ان ،يف حديث �إذاعي تابعت ��ه (املدى)� ،إن
«البل ��د يعي�ش يف ظ ��ل درجات ح ��رارة مرتفعة
للغاية ،وعلى اجلميع ال�سعي والعمل لتقلي�ص
وتقليل احتماالت ح�صول احلرائق».

و�أ�ضاف ،ان «مديرية الدفاع املدين ال ت�ستطيع
لوحدها �أن تنه�ض بهذا الدور املركب واخلطري
ج ��د ًا ،ولدينا �أكرث من � 30ألف حريق بكل �سنة
على مدى ثالث �سنوات متتالية مبجموع �أكرث
من � 100ألف حريق».
و�أ�ش ��ار بوه ��ان� ،إىل �أن «ه ��ذه ال�سن ��ة �شه ��دت
ت�سجي ��ل �أك�ث�ر م ��ن  10االف ح ��ادث حري ��ق»،
مو�ضح� � ًا ان «تل ��ك احل ��وادث خلف ��ت خ�سائ ��ر
كبرية يف الأرواح والأموال».
وب نّ
�ّي�� ،أن «الإهم ��ال كان ه ��و ال�سب ��ب الرئي�س
والأول يف ح�ص ��ول �أغل ��ب احلوادث ف�ض ًال عن

عدم ت�أمني متطلبات ال�سالمة».
و�أك ��د بوه ��ان� ،أن «البن ��اء بامل ��واد امل�س ّرع ��ة
وامل�ساع ��دة على احلريق ثقاف ��ة �سيئة انت�شرت
يف العراق».
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن «اجلمي ��ع يعم ��د عل ��ى �ش ��راء
ال�سي ��ئ من التو�صي�ل�ات الكهربائي ��ة ومع ذلك
يتم و�ضع احمال عليها كبرية».
وم�ضى بوه ��ان� ،إىل �أن «الدرا�سات �أظهرت �أن
�أك�ث�ر من  45%ح ��وادث احلرائق كان �سببها
التما� ��س الكهربائ ��ي لذلك يج ��ب توخي احلذر
وجتنب الإهمال واالنتباه �إىل اجلزئيات».

وعود بغلق ملف النزوح «نهائي ًا» في 2023
 بغداد /المدى

طاق ك�سرى تحت ال�صيانة منذ �سنوات ..عد�سة :محمود ر�ؤوف

�إعداد ملف بـ  34محترف ًا
مر�شح ًا للعب في المنتخب
 بغداد /المدى
ك�شف النائ ��ب الثاين لرئي�س احتاد كرة القدم يون�س حممد عن �إعداد
مل ��ف ي�ضم  34العب ًا حمرتف� � ًا ،مبين ًا �أن امللف �سيتم تقدميه �إىل مدرب
املنتخب الوطني بعد ت�سميته.
وق ��ال حمم ��ود ،وهو م�ش ��رف املنتخ ��ب الوطن ��ي اي�ض� � ًا� ،أن «ملف ًا مت
و�ضع ��ه با�سم الالعبني املحرتفني ي�ض ��م  34العب ًا يلعبون يف خمتلف
الدوريات العاملية».
و�أ�ض ��اف� ،أن «مل ��ف املحرتفني ه ��و ملف م�ساع ��د» ،مبين� � ًا �أن «ه�ؤالء
الالعبني لديهم الرغبة يف اللعب مع املنتخب الوطني».
و�أ�ش ��ار حمم ��ود� ،إىل �أن «ه ��ذه الرغب ��ة ال تعن ��ي �أن اجلمي ��ع ي�صل ��ح
للمنتخ ��ب الوطني» ،مبين� � ًا ان «امللف �سيتم تقدمي ��ه �إىل املدرب الذي
�سيتم ت�سميته».
وم�ض ��ى حمم ��ود� ،إىل �أن «التعامل م ��ع املحرتفني ينبغ ��ي �أن يح�صل
بعي ��د ًا عن ال�ضغوط الإعالمية» ،الفت� � ًا �إىل �أن «اختيار الالعبني �ضمن
امللف كان وفق املعطيات التي حت�صلنا عليها».

ذي قار ت�شدد �إجراءاتها لمنع
تف�شي «الحمى النزفية»
 ذي قار /ح�سين العامل
اعلن ��ت ادارة ق�ضاء اال�ص�ل�اح ( 45كم �شرق النا�صرية) عن غلق علوة
املوا�شي ك�إج ��راء وقائي للحد من انت�شار مر�ض احلمى النزفية ،فيما
دع ��ت ادارة امل�ست�شفى البيط ��ري يف ذي قار اىل اغالق جميع املجازر
والع�ل�اوي وحم ��ال الق�صابة لتف ��ادي انت�ش ��ار املر�ض ال ��ذي ارتفعت
معدالت اال�صابة فيه ب�صورة غري م�سبوقة.
وقال مدير �شعبة ال�سيطرة على الأمرا�ض االنتقالية يف ذي قار حيدر
علي حنتو�ش� ،إن “املوقف الوبائي احلايل للمحافظة هو ت�سجيل 66
�إ�صابة بفايرو�س احلمى النزفية مع  17حالة وفاة”.
و�أ�ض ��اف حنتو� ��ش ،يف ت�صري ��ح �إىل (املدى)� ،أن “ه ��ذه املعدالت من
الإ�صابات والوفيات تعد غري م�سبوقة يف املحافظة”.
و�أو�ض ��ح� ،أن “احلم ��ى النزفية هو مر�ض فايرو�س ��ي حيواين املن�ش�أ
وينتقل ب�صورة خا�صة من خالل املوا�شي”.
 التفا�صيل �ص2

�أف ��ادت وزارة الهج ��رة واملهجري ��ن ب�س ��عيها
لإنه ��اء ملف الن ��زوح نهائي� � ًا يف الع ��ام املقبل،
م�ؤك ��دة وج ��ود معرقالت �أجلت ح�س ��مه تتعلق
باال�س ��تعدادات اللوج�س ��تية واجلان ��ب الأمني
واخلالفات الع�ش ��ائرية ،وحتدثت عن احلاجة
�إىل مبالغ طائلة ت�ش ��جع النازحني على العودة
الطوعي ��ة ،م�ش ��ددة عل ��ى �أن املتواجدي ��ن يف

املخيمات حالي ًا لي�س ��ت بحقهم م�ؤ�شرات �أمنية و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «املتبقي يف الوقت احلايل هو
 28خميما فقط» ،م�شدد ًا على �أن «العراق جنح
حتى القادمني من �سوريا.
وقال وكيل الوزارة كرمي النوري� ،إن «الن�ص ��ر يف �إدارة ه ��ذه الأزمة ب�شه ��ادة منظمة الهجرة
على تنظيم داع�ش الإرهابي ال يكتمل �إال ب�إعادة الدولية».
ولف ��ت النوري� ،إىل �أن «البع� ��ض من املنظمات
جميع النازحني �إىل منازلهم».
و�أ�ض ��اف الن ��وري� ،أن «العراق ل ��ه دور متميز الدولي ��ة ق ��د ال ت�ستم ��ر يف دع ��م النازح�ي�ن»،
ع ��ن بقي ��ة دول الع ��امل يف �إدارة �أزم ��ة النزوح م�ؤك ��د ًا ان «دورنا هو �إغاث ��ة من تبقى يف حالة
الت ��ي ب ��د�أت يف ع ��ام  2014ب� �ـ  170خميم� � ًا النزوح».
 التفا�صيل �ص3
و� 850أل ��ف عائل ��ة ت�ض ��م  4.5ان�س ��ان».

ال�شـرطـة المـجـتـمـعـيـة :مـعـالـجـة  700حـالــة ابـتـزاز �إلـكـتـرونــي
 بغداد /نب�أ م�شرق
�أعلن ��ت مديري ��ة ال�شرط ��ة املجتمعي ��ة يف
وزارة الداخلي ��ة� ،أم�س الثالثاء ،معاجلة
�أكرث من  700حالة ابتزاز �إلكرتوين منذ
بداية العام اجلاري.
وق ��ال مدي ��ر ال�شرط ��ة املجتمعي ��ة العميد

غال ��ب العطي ��ة يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)،
�إن «ال�شرط ��ة املجتمعي ��ة متكن ��ت م ��ن
معاجل ��ة ع ��دد كبري م ��ن ح ��االت االبتزاز
الإلكرتوين».
و�أ�ض ��اف� ،أن «�أعداد احل ��االت يف ازدياد
من ع ��ام �إىل الآخ ��ر و�أغل ��ب احلاالت من
الن�س ��اء وخ�صو�صا الأعم ��ار ال�صغرية»،

مبين ��ا �أن «�أك�ث�ر م ��ن  700حال ��ة ابت ��زاز
�إلك�ت�روين مت ��ت معاجلته ��ا م ��ن قب ��ل
ال�شرطة املجتمعية منذ بداية العام».
و�أ�ش ��ار العطي ��ة� ،إىل �أن «ال�شرط ��ة
املجتمعي ��ة تعم ��ل م ��ع باق ��ي امل�ؤ�س�سات
الأمني ��ة الأخ ��رى ومنظم ��ات املجتم ��ع
املدين من �أجل احلد من االبتزاز ملا له من

نتائج كبرية على الفرد واملجتمع».
ولف ��ت� ،إىل �أن «ال�شرط ��ة املجتمعي ��ة
�سجل ��ت ح ��االت ه ��روب وتعني ��ف وقتل
وغ�س ��ل الع ��ار ب�سب ��ب االبت ��زاز» ،م�ؤكدا
�أن «ال�شرط ��ة املجتمعي ��ة �أ�سهم ��ت يف
تنظي ��م الكثري م ��ن حما�ض ��رات التوعية
يف اجلامع ��ات واملدار� ��س لتثقي ��ف

الأف ��راد وجتن ��ب ح ��االت االبت ��زاز».
هذا وت�شهد جرائم االبت ��زاز الإلكرتوين
تزاي ��دا مقلقا يف الع ��راق ،لت�شكل تهديدا
�آخ ��ر ي�سته ��دف بني ��ة املجتم ��ع العراقي،
يف وق ��ت تطال ��ب في ��ه جه ��ات خمت�ص ��ة
بالإ�سراع بت�شري ��ع قوانني �صارمة بحق
مرتكبي هذه اجلرائم.

الأمن النيابية تعتزم رفع تو�صيات عن تكرار الخروق

ق�صف تركي جديد يطال العراق ..وخبراء ي�صفونه بـ «جريمة عدوان»
 بغداد /ح�سين حاتم
�شنت الق ��وات الرتكية هجوم ًا جديد ًا داخل
الأرا�ضي العراقية �أ�سفر عنه وقوع عدد من
ال�ضحايا بني قتيل وجريح.
وقال ��ت م�ص ��ادر �أمني ��ة لـ(امل ��دى)� ،إن
«�شخ�ص�ي�ن ُقت�ل�ا و�أ�صي ��ب  7يف �ضرب ��ات
جوية تركية ا�ستهدفت مواقع حلزب العمال
الكرد�ست ��اين يف حمافظ ��ة �سنجار ب�شمايل
العراق �صباح ام�س االربعاء».
و�أ�ضاف ��ت امل�ص ��ادر �أن «�إح ��دى ال�ضرب ��ات
ا�ستهدفت مقرا للمخابرات و�أ�صابت �أخرى
مق ��را ملجل� ��س ال�شعب مم ��ا �أحل ��ق �أ�ضرارا
مبتاجر قريبة».
و�أظه ��رت مقاط ��ع فيدي ��و عل ��ى و�سائ ��ل
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي �أعم ��دة م ��ن الدخان
الكثي ��ف ونريان ��ا م�شتعل ��ة بينم ��ا يج ��ري
النا�س يف �أحد ال�شوارع.
وا�ستدع ��ت وزارة اخلارجي ��ة الرتكي ��ة يف
ني�س ��ان املا�ض ��ي ،القائم بالأعم ��ال العراقي
بعد �أن اتهمت بغداد �أنقرة بانتهاك �سيادتها
وطلب ��ت منه ��ا �سح ��ب جمي ��ع قواته ��ا م ��ن
الأرا�ضي العراقية.
ويقول ع�ضو جلن ��ة الأمن والدفاع النيابية
يا�س ��ر ا�سكندر وت ��وت يف حديث لـ(املدى)،

�إن «اال�سته ��داف الرتك ��ي امل�ستم ��ر للع ��راق
�إهان ��ة بح ��ق ال�شع ��ب العراق ��ي» ،داعي ��ا
احلكوم ��ة اىل «التدخ ��ل العاج ��ل وايق ��اف
تركيا عند حدها».
و�أ�ض ��اف وت ��وت� ،أن «جمل� ��س الن ��واب
دوره ت�شريع ��ي عك� ��س احلكوم ��ة الت ��ي
تق ��ف بالواجه ��ة» ،مطالب ��ا «رئي� ��س جمل�س
الوزراء ووزي ��ر الدفاع بالتحرك لوقف تلك
اال�ستهداف ��ات الت ��ي متثل انته ��اكا وا�ضحا
و�صريحا للأرا�ضي العراقية».
و�أ�ش ��ار ،اىل �أن جلنت ��ه «�ستعم ��ل عل ��ى
رف ��ع تو�صي ��ات لرئي�س ��ي جمل�س ال ��وزراء
وجمل�س النواب».
وم�ض ��ى وت ��وت بالق ��ول ،ان «الق ��وات
االمريكي ��ة والتحال ��ف ال ��دويل يتحم�ل�ان
ج ��زءا م ��ن ه ��ذه اال�ستهداف ��ات كونه ��ا تتم
بعلمهم».
وخت ��م بدع ��وة «الق ��وى ال�سيا�سي ��ة اىل العراق».
اجللو� ��س لطاول ��ة ح ��وار واح ��د وح ��ل و�أك ��د �أن «الق ��رار احت ��ادي ،و�آلي ��ات الردع
االن�س ��داد ال�سيا�سي ،ال ��ذي عطل الكثري من يفرت� ��ض ان تكون ح�صرا من قبل احلكومة
االحتادي ��ة ،وال يحق للإقليم ان يتخذ قرارا
م�صالح العراق».
ب ��دوره ،يق ��ول اخلب�ي�ر الأمن ��ي �أحم ��د ب�ش�أن ع�سكري او �أمني يخ�ص ق�ضية عابرة
ال�شريفي يف حديث لـ(املدى)� ،إن «رد الفعل للحدود».
عل ��ى اال�ستهداف ��ات الرتكي ��ة يفرت� ��ض ان ور�أى ال�شريف ��ي� ،أن «هن ��اك �صمتا حكوميا
يك ��ون رد فعل �سيادي ًا كون ��ه انتهاك ل�سيادة غ�ي�ر م�ب�رر» ،و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «االنته ��اكات

الرتكية وخطورتها بح�سب القانون الدويل
ت�صنف كعدوان ولي�ست فقط انتهاكات».
وحم ّل ��ت االدارة املحلي ��ة لناحي ��ة �سن ��وين
يف ق�ض ��اء �سنج ��ار احلكوم ��ة االحتادي ��ة
م�س�ؤولي ��ة حماي ��ة املدين ��ة م ��ن الغ ��ارات
اجلوي ��ة الت ��ي ينفذه ��ا اجلي� ��ش الرتك ��ي
وتت�سب ��ب بخ�سائ ��ر ب�شري ��ة ومادي ��ة ،فيما
�شددت ق ��وات «الإيزيدخان ��ة» على �ضرورة

خروج القوات غري النظامية من الناحية.
وه ��ذه لي�س ��ت امل ��رة الأوىل الت ��ي ت�ش ��ن
فيه ��ا القوات الرتكي ��ة هجوم ًا عل ��ى منطقة
�سن ��وين يف �سنج ��ار ،وتنف ��ذ تل ��ك القوات
الرتكية بني احل�ي�ن والآخر عمليات يف تلك
املنطقة بحجة مالحقة مقاتلي حزب العمال
الكرد�ست ��اين (ب ��ي -كا -كا) وف�صائل تابعة
له.

سياسة
ا�ستغرب توافق الكتل
المت�صارعة على قانون
الأمن الغذائي
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معهد �أمريكي :النزاع امل�سلح خيار مطروح للأزمة
ال�سيا�سية يف العراق

�أفاد تقرير ملعهد �أمريكي ب�أن اللجوء �إىل النزاع
امل�سلح بني اخل�صوم ال�سيا�سيني يف العراق �أمر وارد
يف ظل ا�ستمرار اخلالفات ،لكنه ا�ستغرب االتفاق
احلا�صل على مترير قانون الدعم الطارئ للأمن
الغذائي والتنمية ،و�أ�شار �إىل ان هذا القانون
ميثل حبل حياة للكتل ال�سيا�سية بان ت�ستمر يف
جمودها هذا لأ�شهر قادمة.
 ترجمة :حامد �أحمد
وذك ��ر تقري ��ر تحليل ��ي لمعه ��د ال�ش ��رق
الأو�س ��ط للدرا�س ��ات ف ��ي وا�شنطن عن
الو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي الحال ��ي للع ��راق
ترجمت ��ه (الم ��دى)� ،إن "هن ��اك حدثان
رئي�س ��ان بالن�سب ��ة للعراقيي ��ن ح�ص�ل�ا
الأ�سب ��وع الما�ض ��ي �سيعي ��دان �صياغة
المرحلة المتبقية م ��ن هذا العام ،ولكن
عل ��ى �أم ��ل ان ال يحدث �ش ��يء �أكثر بعد
ذلك".
و�أ�ض ��اف التقرير� ،أن "الح ��دث الأول،
ان ��ه ف ��ي  8حزي ��ران �ص ��وت البرلم ��ان
المق�سم على نحو متناغم مثير للده�شة
عل ��ى تمري ��ر قان ��ون الدع ��م الط ��ارئ
للأمن الغذائ ��ي والتنمية المثير للجدل
بميزانية قدرها  25تريليون دينار (17
مليار دوالر)".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "الح ��دث الثاني الذي
تب ��ع ذل ��ك مبا�شرة ف ��ي  9حزي ��ران هو
دع ��وة زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقتدى
ال�ص ��در التباع ��ه ف ��ي البرلم ��ان ان
ي�ستعدوا لتقديم ا�ستقاالتهم".
ولف ��ت التقرير� ،إلى �أن "ذلك جاء و�سط
ان�س ��داد �سيا�س ��ي يح ��ول دول ت�شكي ��ل
حكوم ��ة بع ��د م ��رور �سبعة �أ�شه ��ر على
نتائ ��ج االنتخاب ��ات البرلمانية لت�شرين
الأول  ."2021و�أو�ض ��ح ،ان "ال�ص ��در
ال ��ذي ف ��از بالع ��دد الأكب ��ر م ��ن مقاع ��د
البرلمان تحالف م ��ع الكرد وال�سنة من
اجل ت�شكيل اول حكومة اغلبية وطنية
لما بعد ع ��ام � 2003ضمن ائتالف حمل
م�ؤخر ًا ا�سم تحالف انقاذ الوطن".
وبي ��ن التقري ��ر� ،أن "الط ��رف الخ�ص ��م
المك ��ون م ��ن �أح ��زاب �شيعي ��ة �ضم ��ن
تحال ��ف الإط ��ار التن�سيق ��ي ي�سعى بد ًال

من ذلك لحكومة وحدة وطنية".
ويوا�ص ��ل� ،أن "الأه ��م م ��ن ذل ��ك ان
جماع ��ة الإط ��ار التن�سيق ��ي �أرادوا م ��ن
ال�ص ��در ب�شكل او ب�آخ ��ر ان يكون جز ًء
م ��ن البي ��ت ال�شيعي ال ��ذي تتحالف فيه
الأح ��زاب ال�شيعية وت�س ��وي خالفاتها
فيما بينها".
ولف ��ت التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "ال�صدر وكما
فع ��ل خ�ل�ال الأ�شه ��ر القليل ��ة الما�ضي ��ة
عندم ��ا رم ��ى ك ��رة ت�شكي ��ل الحكوم ��ة
بملعب ��ي الإط ��ار التن�سيق ��ي وحت ��ى
الأع�ض ��اء الم�ستقلي ��ن ،ف ��ان دعوته في
 9حزي ��ران التباع ��ه باال�ستقالة قد نظر
اليها على انها مجرد تكتيك �آخر".
و�أو�ض ��ح� ،أن "اتب ��اع التي ��ار ال�صدري
البالغ عددهم  73نائب ًا قدموا على حين
غ ��رة ا�ستقاالتهم في  12حزيران ،وقفز
العراق ه ��ذه المرة في ف ��راغ �أعمق من
الت�شو�ش ال�سيا�سي".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "الخو� ��ض ف ��ي
�سيناريوه ��ات م ��ا قد يحدث بع ��د ذلك،
ينبغ ��ي �أن ي�سبق ��ه �أوال االط�ل�اع عل ��ى
قان ��ون االم ��ن الغذائ ��ي والتنمية الذي
م ��رره البرلم ��ان" ،ور�أى �أن "توقي ��ت
القانون مهم جد ًا لفهم ما ت�ضعه الطبقة
ال�سيا�سية ف ��ي �أولوياتها وما تبغي من
ذلك".
ون ��وه� ،إل ��ى "تمري ��ر القان ��ون ب�أغلبية
� 273صوت� � ًا من بي ��ن  ،"329م�ؤكد ًا ان
"الت�صويت عل ��ى القانون �شهد تقارب
الطرفين الإطار مع تحالف انقاذ الوطن
رغم �أ�سابيع من تبادل االتهامات ،حتى
الكرد �صوتوا ل�صالح القرار".
ويوا�ص ��ل� ،أن "القان ��ون ي�سم ��ح
للحكومة بح ��ق االنفاق ال�ضروري بعد
تعرق ��ل تمري ��ر موازن ��ة  2022ب�سب ��ب

اجتماع �سابق لقوى االطار التن�سيقي
ت�أخير ت�شكيل الحكومة".
و�أفاد ،ب ��ان "المحكمة االتحادية العليا
كان ��ت ق ��د حكم ��ت ف ��ي � 15أي ��ار ب ��ان
�صالحية رئي� ��س وزراء حكومة ت�سيير
االعمال هو مقت�صر على تم�شية المهام
اليومي ��ة �ضم ��ن موازن ��ة  2021الت ��ي
تنتهي في  31كانون الأول".
و�أ�شار التقري ��ر� ،إلى �أن "كال من الجهة
التنفيذية والت�شريعي ��ة اخبرت العامة
بان ال�سب ��ب الرئي�س له ��ذا القانون هو
االم ��ن الغذائ ��ي والزراعي وفق ��ا ال�سم
القان ��ون" .و�أو�ض ��ح� ،أن "تحدي ��ات
االمن الغذائي للعراق هي حق ًا تحديات
حقيقية رغم المناورات ال�سيا�سية".
وي�ستر�سل� ،أن "�أ�سعار المواد الغذائية
في ال�س ��وق العالمي ��ة منذ نهاي ��ة العام
الما�ض ��ي ب ��د�أت باالرتف ��اع وزاد االمر
�س ��وءا ف ��ي ع ��ام  2022ج ��راء الغ ��زو
الرو�س ��ي لأوكراني ��ا ال ��ذي ت�سب ��ب

بارتف ��اع كبي ��ر بالأ�سع ��ار من ��ذ �شب ��اط
الما�ضي".
وزاد التقري ��ر� ،أن "هن ��اك دعما داخليا
وا�سع ��ا لمعالج ��ة ه ��ذه الم�شكل ��ة ،وان
نقط ��ة االم ��ن الغذائ ��ي توف ��ر تبري ��را
را�سخا لت�شريع القانون".
و�أفاد ،ب� ��أن "القان ��ون يراد من ��ه �أي�ض ًا
حل �سبب �شائع �آخ ��ر يحر�ض للتظاهر
واالحتجاج ��ات ،فعندما ترتفع درجات
الحرارة لم ��ا فوق ال� �ـ  50درجة مئوية
في ال�صيف ،فان العراقيين ينزلون الى
ال�ش ��وارع لالحتج ��اج عل ��ى انقطاعات
الكهرب ��اء ،وه ��و تحد �سن ��وي تواجهه
الحكومة".
وذك ��ر التقري ��ر� ،أن "الع ��راق يعتم ��د
على م ��ا يقارب من  %40م ��ن تجهيزات
الكهرب ��اء في ال�صيف عل ��ى �إيران ،ك�أن
يك ��ون طاقة كهربائية او غ ��از م�ستورد
يحرق في محطات الكهرباء الوطنية".

وتحدث عن�" ،أ�سباب على اجماع الكتل
ال�سيا�سي ��ة الوا�س ��ع لتمري ��ر القانون،
فبالإ�ضاف ��ة ال ��ى تف ��ادي المعوق ��ات
القانوني ��ة المفرو�ض ��ة عل ��ى حكوم ��ة
ت�سيير االعمال م ��ن االنفاق وال�صرف،
ف ��ان القان ��ون يوفر حب ��ل حي ��اة للكتل
ال�سيا�سية بان ت�ستمر في جمودها هذا
لأ�شهر قادمة".
ويج ��د� ،أن "اال�شه ��ر ال�ست ��ة القادم ��ة
�ستكون بمنزلة �صراع حا�سم للديمومة
المالية ما بين الالعبين الرئي�سين".
ولف ��ت التقرير� ،إل ��ى �أن "تمرير العقود
يتطل ��ب حكومة مي�س ��ورة وموهوبة"،
م�ش ��دد ًا على �أن "تنفيذ النفقات وفر�ص
الت�شغي ��ل �ستك ��ون عوام ��ل رئي�سة في
ك�سب تعاطف العراقيين".
وبح�س ��ب التقري ��ر ،ف� ��أن "هنال ��ك
وجهتي نظ ��ر يتطلب التفكي ��ر بهما بما
يخ� ��ص الو�ض ��ع الحال ��ي� ،أوال ما الذي

�ستقوم به المفو�ضي ��ة العليا الم�ستقلة
لالنتخابات؟ وثاني ��ا هل ان ال�صدريين
ق ��رروا فع�ل�ا التخل ��ي ع ��ن العملي ��ة
ال�سيا�سية؟".
و�أو�ضح� ،أن "البند الخام�س من المادة
 15لقان ��ون انتخاب ��ات مجل�س النواب
ي�شي ��ر بو�ضوح الى انه في حالة وجود
مقاع ��د �شاغرة فان المر�ش ��ح ذو النقاط
الأعلى ف ��ي الدائرة االنتخابية يمكن له
ان ي�شغل المقعد".
وتوق ��ع التقري ��ر� ،أن "يح�ص ��ل �أع�ضاء
الإط ��ار التن�سيق ��ي عل ��ى مزي ��د م ��ن
المقاع ��د �سيما وانهم كانوا على هام�ش
المناف�س ��ة لل�صدريين ف ��ي المحافظات
الجنوبية".
وا�ست ��درك "حتى لو تق ��رب االطاريون
�أكث ��ر نح ��و ت�شكي ��ل حكومة م ��ن خالل
ه ��ذه المقاع ��د فانه ��م �سيبق ��ون بحاجة
لجم ��ع ثلث ��ي مقاع ��د البرلم ��ان والت ��ي

تبل ��غ  220نائب ًا وحتى لو ح�صلوا على
جمي ��ع مقاعد التيار ال�ص ��دري و�أ�صبح
عدده ��م  151فانهم �سيكونون بحاجة لـ
 69مقعد ًا �آخر لت�شكيل حكومة".
وم�ض ��ى التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "الإط ��ار
التن�سيقي لن يتمكن من ت�شكيل حكومة
ما ل ��م يتحالف مع ما تبق ��ى من تحالف
انقاذ وط ��ن من �سنة واكراد ،بدون �شك
ان ذلك كان جزءا من اقدام ال�صدر على
هذا القرار".
ويخ ��رج التقري ��ر ب�سيناريوهي ��ن
محتملي ��ن ،الأول "�إق ��دام الإط ��ار
التن�سيق ��ي عل ��ى محاوالت ��ه ت�شكي ��ل
حكوم ��ة بع ��د التو�ص ��ل التف ��اق م ��ع
االك ��راد وال�سن ��ة ،ف ��ي ه ��ذه الحال ��ة
�سيذهب ال�صدري ��ون للمعار�ضة خارج
البرلمان".
ويج ��د� ،أن "مكام ��ن الخط ��ورة في ذلك
بالن�سب ��ة للإط ��ار والحكوم ��ة الجديدة
ه ��و ان ال�صدر واتباع ��ه ومئات الآالف
الم�ؤيدي ��ن ل ��ه ب�إمكانه ��م ا�سق ��اط ه ��ذه
الحكوم ��ة ف ��ي غ�ض ��ون �أ�شه ��ر بع ��د
ت�شكيلها ،وان �سقوط حكومة عادل عبد
المهدي ال�سابقة هو در�س يمكن التعلم
منه".
و�أردف التقرير� ،أن "ال�سيناريو الثاني
ه ��و ان تقوم جماعة الإط ��ار بالتخفيف
م ��ن خط ��ط ال�ص ��در وان يعر�ض ��وا
لل�صدريي ��ن بد ًال م ��ن ذل ��ك منا�صب في
الحكومة القادمة".
ور�أى� ،أن "ذلك ق ��د يتحقق كحل و�سط
لتوحيد البي ��ت ال�شيعي و�إلحاق جميع
الالعبين ال�سيا�سيين في البالد ،وكذلك
االعتراف بنفوذ ال�صدر وحقوق حركته
باعتبارها الفائز الأكبر باالنتخابات".
و�أق� � ّر التقري ��ر ،ب� �ـ "�صعوب ��ة التنب� ��ؤ
ب�أج ��واء الع ��راق ال�سيا�سي ��ة ب�سب ��ب
ع ��داءات وخالفات �شخ�صية وتاريخية
قد تعود للظهور مرة �أخرى ،تجعل من
ال�صعب التو�صل لتوافق".
وم�ض ��ى التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "�إمكانية �أن
ي�ستم ��ر و�ض ��ع الت�سيي� ��س ه ��ذا لفترة
�أط ��ول االن ،وف ��ي �أ�س ��و�أ حاالت ��ه ف ��ان
احتم ��االت ت�سوية الأمور بال�سالح� ،إذا
لم يكن �أي ط ��رف را�ض ،هي احتماالت
تبقى غير م�ستبعدة".
عن :معهد ال�شرق الأو�سط

المحافظة ت�ستحوذ على ثلث الإ�صابات الم�سجلة في العراق

ً
خوف��ا م��ن تف�ش��ي "احلم��ى النزفي��ة"
ذي ق��ار تتخ��ذ �إج��راءات م�ش��ددة
 ذي قار /ح�سين العامل
اعلن ��ت ادارة ق�ض ��اء اال�ص�ل�اح (45
ك ��م �ش ��رق النا�صري ��ة) ع ��ن غل ��ق عل ��وة
الموا�شي ك�إجراء وقائي للحد من انت�شار
مر�ض الحم ��ى النزفية ،فيم ��ا دعت ادارة
الم�ست�شف ��ى البيط ��ري ف ��ي ذي ق ��ار ال ��ى
اغالق جمي ��ع المجازر والعالوي ومحال
الق�صاب ��ة لتف ��ادي انت�ش ��ار المر�ض الذي
ارتفع ��ت مع ��دالت اال�صابة في ��ه ب�صورة
غير م�سبوقة.
وقال مدير �شعبة ال�سيطرة على الأمرا�ض
االنتقالية في ذي قار حيدر علي حنتو�ش،
�إن "الموقف الوبائ ��ي الحالي للمحافظة
هو ت�سجيل � 66إ�صابة بفايرو�س الحمى
النزفية مع  17حالة وفاة".
و�أ�ض ��اف حنتو� ��ش ،ف ��ي ت�صري ��ح �إل ��ى
(الم ��دى)� ،أن "ه ��ذه المع ��دالت م ��ن
الإ�صاب ��ات والوفي ��ات تعد غي ��ر م�سبوقة
في المحافظة".
و�أو�ضح� ،أن "الحم ��ى النزفية هو مر�ض
فايرو�س ��ي حيوان ��ي المن�ش� ��أ وينتق ��ل
ب�صورة خا�صة من خالل الموا�شي".
وزاد حنتو� ��ش� ،أن "الحيوان ��ات تعتب ��ر
ناقل ��ة للمر� ��ض وال تت�أثر به كثي ��ر ًا وهو
ينتقل عب ��ر لدغة ح�شرة الق ��راد المتطفل
عل ��ى الحيوان ��ات الم�صاب ��ة وكذل ��ك
ينتق ��ل ال ��ى االن�س ��ان عب ��ر دم الحي ��وان
الم�ص ��اب وال�سيم ��ا المتعاملين مع لحوم
الحيوان ��ات وه ��م م�صاب ��ون بج ��روح اذ
ينتقل من خالل ذلك".
ون ��وه ،ال ��ى ان "الفئ ��ات االكث ��ر عر�ض ��ة

للإ�صاب ��ة ب ��ه ه ��م مرب ��و الموا�ش ��ي
والق�صاب ��ون ف�ض�ل ً�ا ع ��ن المتعاملين مع
لح ��وم الموا�ش ��ي الم�صاب ��ة" ،م�ؤك ��دا
"ا�صاب ��ة بع� ��ض الن�س ��اء نتيج ��ة تقطيع
لحوم طازجة لحيوان م�صاب".
وبدوره� ،أك ��د قائممقام ق�ض ��اء اال�صالح
احم ��د الرمي� ��ض" ،غل ��ق عل ��وة بي ��ع

الموا�ش ��ي ف ��ي الق�ضاء لمدة ع�ش ��رة ايام
اعتب ��ارا م ��ن ال�ساد�س ع�شر م ��ن حزيران
الحالي ومنع ت ��داول ونقل الموا�شي من
والى داخل الق�ضاء".
وتاب ��ع الرمي� ��ض� ،أن "ق ��رار الغل ��ق جاء
خ�ل�ال اجتماع للح ��د من انت�ش ��ار الحمى
النزفي ��ة ح�ض ��ره ممثل ��ون ع ��ن الدوائ ��ر

االمني ��ة ومدي ��ر الم�ستو�ص ��ف البيطري
والبلدية ومدير القطاع ال�صحي".
ودع ��ا" ،الم�ست�شفى البيط ��ري والجهات
المعني ��ة الى تفعيل االج ��راءات الوقائية
لمن ��ع ات�ساع انت�ش ��ار الفايرو� ��س ب�شكل
�أكبر مما هو عليه حالي ًا".
وكان ��ت ادارة الم�ست�شف ��ى البيط ��ري في

دعوات لتكثيف متابعة �أماكن تربية احليوانات يف ذي قار
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ذي ق ��ار اعلنت يوم االثني ��ن الما�ضي عن
انط�ل�اق حمل ��ة وقائي ��ة كب ��رى لمكافح ��ة
ح�ش ��رة الق ��راد الطفيل ��ي الناق ��ل لمر�ض
الحم ��ى النزفي ��ة ف ��ي  20وح ��دة اداري ��ة
تابع ��ة للمحافظة ،فيما بين ��ت ان الحملة
المدعوم ��ة من منظم ��ة ال�صلي ��ب االحمر
الدول ��ي ت�ش ��ارك فيه ��ا  42فرق ��ة بيطرية
وفرق اخرى �ساندة.
وبدوره ��ا ،رحب ��ت ادارة الم�ست�شف ��ى
البيط ��ري في ذي ق ��ار ب�إغ�ل�اق علوة بيع
الموا�شي في ق�ضاء الإ�صالح.
وق ��ال مدي ��ر الم�ست�شف ��ى عم ��اد ذي ��اب
الن�ص ��ار ف ��ي حدي ��ث �إل ��ى (الم ��دى) ان
"الم�ست�شف ��ى البيط ��ري �سبق وان طلب
م ��ن الحكومة المحلية ف ��ي ذي قار �إغالق
المج ��ازر ومح ��ال الق�صاب ��ة وع�ل�اوي
بي ��ع الموا�ش ��ي لمدة  14يوم� � ًا كونها من
الم�صادر الم�ؤثرة في ن�شر المر�ض".
وا�ض ��اف الن�ص ��ار� ،أن "ه ��ذا الطلب جاء
بن ��اء عل ��ى توجيه ��ات الوكي ��ل الفن ��ي
ف ��ي وزارة الزراع ��ة" ،مبين� � ًا �أن "ادارة
المحافظ ��ة بدوره ��ا وجه ��ت الطل ��ب
ال ��ى الجه ��ات المعني ��ة بالأم ��ن القوم ��ي
واالخي ��رة رف�ض ��ت تطبيق ��ه لأ�سباب غير
معروفة".
ور�أى� ،أن "طل ��ب الغل ��ق ال ��ذي تق ��دم به
الم�ست�شف ��ى البيط ��ري ج ��اء بن ��اء عل ��ى
تقدي ��رات وا�س� ��س علمي ��ة ت�ستن ��د عل ��ى
درا�سة حركة الطفيلي نف�سه ،والغاية منه
الحفاظ على �سالمة وحياة النا�س".
وو�ص ��ف الن�صار "اغالق عل ��وة موا�شي
ق�ض ��اء اال�ص�ل�اح بان ��ه خط ��وة باالتجاه
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ال�صحي ��ح؛ كونه يدخل �ضمن االجراءات
الوقائي ��ة المطلوب ��ة" ،معربا ع ��ن امله بـ
"تطبيق عملية االغالق ب�صورة �صحيحة
في ظل تداعي االو�ضاع الراهنة".
وع ��ن �سي ��ر الحمل ��ة الوقائي ��ة لمكافح ��ة
الطفيل ��ي الناقل لمر�ض الحم ��ى النزفية،
ق ��ال الن�ص ��ار ،ان "الحمل ��ة انطلق ��ت منذ
يومي ��ن ف ��ي جمي ��ع االق�ضي ��ة والنواحي
و�ستتوا�صل لمدة  10ايام".
وتاب ��ع� ،أن "الحملة ت�شارك فيها  42فرقة
ا�ضافة الى الفرق االخرى العاملة في 21
مركز تابع للم�ست�شفى البيطري".
وا�ش ��ار الن�ص ��ار ،ال ��ى ان الحملة تجري
"تحت ا�ش ��راف اطباء بيطريين وكوادر
بيطري ��ة �ساندة" ،م�ؤك ��د ًا "اهمية الحملة
بمكافح ��ة ح�ش ��رة الق ��راد ف ��ي اماك ��ن
ح�ضانتها بحظائر الحيوانات والجوبات
وعالوي بيع الموا�شي".
و�ش ��دد ،على "�ض ��رورة تكثي ��ف الجهود
للق�ضاء على ح�شرة القراد الناقل الرئي�س
لمر�ض الحمى النزفية" ،معربا عن تفا�ؤله
بـ "التو�ص ��ل الى نتائج جي ��دة من �ش�أنها
ان تح ��د م ��ن مخاط ��ر الع ��دوى بالمر�ض
والح ��د من انت�ش ��ار الحم ��ى النزفية بين
المواطنين ومربي الموا�شي".
�إل ��ى ذلك ،ق ��ال المتح ��دث با�س ��م الوزارة
�سيف البدر في ت�صريحات لو�سائل اعالم
ر�سمية �أم�س� ،إن "�آخر �إح�صائية ر�سمية
�ص ��درت م ��ن المرك ��ز الوطن ��ي للوقاي ��ة
وال�سيط ��رة عل ��ى الأمرا� ��ض االنتقالي ��ة
ف ��ي دائ ��رة ال�صحة العام ��ة� ،سجلت 171
�إ�صاب ��ة م�ؤكدة للحمى النزفي ��ة من بينها

 32حال ��ة وفاة من ��ذ بداية الع ��ام الحالي
ولغاية الآن".
و�أ�ضاف الب ��در� ،أن "�أكثر من ن�صف هذه
الإ�صابات تماثلت لل�شف ��اء ،بعد اكت�شاف
المر�ض في مرحلة مبكرة".
و�أ�شار ،الى �أن "توزيع الإ�صابات جاءت
تت�ص ��دره محافظ ��ة ذي قار ب� �ـ � 66إ�صابة
منها  17وفاة ،بعده ��ا محافظة مي�سان بـ
 22ا�صاب ��ة ثم وا�سط بـ  18ثم بابل بـ 16
�إ�صابة".
ولفت الب ��در� ،إلى "ت�سجي ��ل ا�صابات في
محافظ ��ات المثنى والديواني ��ة وبغداد/
الك ��رخ والر�صاف ��ة وكرب�ل�اء المقد�س ��ة
والب�ص ��رة وكرك ��وك ونين ��وى والنجف
الأ�شرف واربيل وديالى ودهوك".
وكان ��ت الحكومة المحلي ��ة في ذي قار قد
اعلن ��ت في وقت �سابق ع ��ن ت�شكيل لجنة
علي ��ا لمتابع ��ة مر� ��ض الحم ��ى النزفي ��ة
برئا�سة معاون المحافظ عبا�س الخزاعي
ودوائ ��ر البيط ��رة والزراع ��ة والبلديات
وال�صح ��ة والبيئ ��ة وقي ��ادة ال�شرط ��ة
وتخ�صي�ص ردهة عزل متكاملة للمر�ضى
الم�صابي ��ن ف ��ي م�ست�شف ��ى الح�سي ��ن
التعليم ��ي ،ودع ��ت وزارة الزراع ��ة لدعم
جه ��ود المحافظ ��ة ف ��ي مكافح ��ة ح�ش ��رة
الق ��راد وذل ��ك عب ��ر توفي ��ر كمي ��ات كافية
م ��ن م ��ادة (الدلت ��ا مثري ��ن) الداخل ��ة في
مكافحة الح�شرة ،ك ��ون توفير وا�ستيراد
الم ��واد الداخلة في مكافحة هذه الح�شرة
ه ��و من ال�صالحي ��ات الح�صري ��ة بوزارة
الزراع ��ة وال يح ��ق للحكوم ��ات المحلي ��ة
ا�ستيرادها".
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ان�شقاق «التن�سيقي» بين المالكي والعبادي على رئا�سة الحكومة المقبلة

�أو�ساط ال�صدر :اعتزال زعيم التيار نزول من قارب العملية ال�سيا�سية قبل الغرق
 بغداد /تميم الح�سن
ما زال اجلميع حتت �صدمة اعتزال زعيم
التي ��ار ال�صدري مقت ��دى ال�صدر العملية
ال�سيا�سي ��ة ،فيما ب ��د�أت مبكرا اخلالفات
داخل الإطار التن�سيقي.
و�شاع ��ت انب ��اء ع ��ن حت�ض�ي�رات �أولي ��ة
لتظاهرات بتنظيم خمتلف هذه املرة حتت
�إ�شراف اخلط االول من التيار ال�صدري.
لك ��ن مراقب�ي�ن يعتق ��دون ان الذه ��اب اىل
خي ��ار ال�ش ��ارع م ��ن جه ��ة ال�صدري�ي�ن هو
«ق ��رار م�ؤج ��ل» االن ،رغم وج ��ود ا�شارات
ع ��ن تظاه ��رات �شعبي ��ة قريب ��ة� ،شبيه ��ة
بانتفا�ضة ت�شرين.
وتت�س ��رب معلوم ��ات من ��ذ ليل ��ة الثالث ��اء
املا�ضي ��ة ،عن دعوة زعي ��م التيار ال�صدري
مقتدى ال�ص ��در ،نوابه امل�ستقلني وقيادات
التيار اىل اجتماع يف النجف.
وم ��ن املفرت� ��ض ان ال�صدر اجتم ��ع اليوم
(�أم�س) ،مع فريقه ال�سيا�سي لكن مل تخرج
اية معلومات حت ��ى االن ،ومل ت�ؤكد �صحة
االجتماع.
ومن ��ذ «زل ��زال ال�ص ��در» ال ��ذي �أحدث ��ه يف
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة ،وهناك ك ��م هائل من
االنباء غري امل�ؤكدة عن خطوات ت�صعيدية
�سيلج�أ لها التيار.
وم ��ن تل ��ك االنباء ه ��و ما ن�ش ��ر يف مواقع
اخباري ��ة والكرتوني ��ة ع ��ن ب ��دء «جه ��ات
غ�ي�ر معروف ��ة» بن�ص ��ب اخلي ��م يف �ساحة
التحري ��ر ،رغ ��م ان ال�ساح ��ة فيه ��ا اعم ��ال
ترميم منذ نحو �شهر.
كذل ��ك �ضم ��ن حملة االنب ��اء غ�ي�ر امل�ؤكدة،
ه ��و احلديث ع ��ن العثور عل ��ى من�شورات
غام�ض ��ة يف �شوارع بغداد م�س ��اء الثالثاء
املا�ضي.
وكت ��ب على تل ��ك االوراق الت ��ي قيل انها
وزع ��ت يف بع� ��ض مناط ��ق العا�صم ��ة،
«�ساعة ال�صفر» و»العا�صفة قادمة».
ويف نف� ��س تل ��ك اللي ��ة (م�س ��اء الثالثاء)
والت ��ي �شه ��دت اجتماعا مو�سع ��ا للإطار
التن�سيق ��ي م ��ع حلفائ ��ه يف العا�صم ��ة،
ت�سرب ��ت معلوم ��ات ع ��ن تدخ ��ل «املكتب
اخلا� ��ص» لزعي ��م التي ��ار لتنظي ��م
احتجاجات قريبة.
وان �صدق ��ت تلك الروايات ام مل ت�صدق،
ف ��ان او�س ��اط ال�صدريني الذي ��ن حتدثوا
لـ(امل ��دى) ،ا�ش ��اروا اىل ان «الغ�ض ��ب

زعيم التيار ال�صدري يحرج االطار التن�سيقي مرة �أخرى ب�ش�أن ت�شكيل الحكومة
ال�شعبي» ،هو م�س�ألة وقت.
تلك الأو�س ��اط التي تتحدث �شريطة عدم
ذك ��ر هويته ��ا ب�سب ��ب تعليم ��ات م�ش ��ددة
داخ ��ل التي ��ار بعدم الت�صري ��ح ،تقول ان
«مقت ��دى ال�ص ��در قف ��ز مبك ��را م ��ن قارب
النظ ��ام ال�سيا�س ��ي ال ��ذي عل ��ى و�ش ��ك
الغرق».
وتب�ي�ن تل ��ك االو�س ��اط ان ال�ص ��در كان
مت�أك ��د ًا يف ح ��ال ف�ش ��ل اي ��ة حكوم ��ة يف
ت�صحيح االخطاء التي خرجت من اجلها
تظاهرات ت�شرين فان «هناك احتجاجات
قادمة و�ستكون حا�سمة هذه املرة».
وكان ��ت (امل ��دى) ق ��د ح�صل ��ت عل ��ى

معلوم ��ات ،اف ��ادت ان زعي ��م التي ��ار قرر
اثناء خو�ض ��ه االنتخابات االخرية بانها
�ستكون «جتربته االخرية».
وبين ��ت تل ��ك املعلوم ��ات ان ال�ص ��در كان
ي�شري اىل ان ف�شل هذه التجربة (حكومة
اغلبي ��ة �سيا�سي ��ة) تعن ��ي «ذهاب ��ه م ��رة
اخرى اىل �ساحات التظاهر».
ودخ ��ل ال�صدري ��ون بع ��د نح ��و �شهر من
انطالق احتجاج ��ات ت�شرين يف ،2019
فيما اتهموا بع ��د ذلك ب�إطفاء التظاهرات
بداية  2020وت�شكيل حكومة جديدة يف
نحو منت�صف ذلك العام.
و�أربك ��ت حرك ��ة زعي ��م التي ��ار ال�صدري

الذي كان من املفرت�ض ان تنتهي (اليوم)
�أم�س ،مهلة ال�شه ��ر االخرية التي منحها
خل�صومه ،جميع القوى ال�سيا�سية حتى
داخل التيار نف�س ��ه ،مثل ما يقول رئي�س
الوزراء اال�سبق اياد عالوي.
وق ��ال ع�ل�اوي يف لق ��اء متلف ��ز ان ��ه «مل
اتوا�ص ��ل م ��ع مقت ��دى ال�ص ��در بع ��د
االعت ��زال ،لكن ��ي ات�صل ��ت م ��ع حاك ��م
الزامل ��ي وكان مبع�ث�ر التفك�ي�ر وي�شعر
باالنزعاج».
واعت�ب�ر ع�ل�اوي اثن ��اء املقابل ��ة عل ��ى
حمط ��ة ف�ضائية حملي ��ة ،ان ال�صدر �شعر
ب� �ـ «االح ��راج» لع ��دم قدرته عل ��ى ت�شكيل

�أكدت �إنجاز التدقيق الأمني لجميع المتواجدين في المخيمات

الهجرة تتحدث عن غلق ملف النزوح
«نهائي ًا» العام المقبل
 بغداد /المدى
�أف ��ادت وزارة الهجرة واملهجري ��ن ب�سعيها لإنهاء
ملف النزوح نهائي ًا يف العام املقبل ،م�ؤكدة وجود
معرق�ل�ات �أجل ��ت ح�سم ��ه تتعل ��ق باال�ستع ��دادات
اللوج�ستي ��ة واجلان ��ب الأمن ��ي واخلالف ��ات
الع�شائرية ،وحتدثت عن احلاجة �إىل مبالغ طائلة
ت�شج ��ع النازحني عل ��ى العودة الطوعي ��ة ،م�شددة
عل ��ى �أن املتواجدي ��ن يف املخيم ��ات حالي� � ًا لي�ست
بحقهم م�ؤ�شرات �أمنية حتى القادمني من �سوريا.
وق ��ال وكي ��ل الوزارة ك ��رمي الن ��وري� ،إن «الن�صر
على تنظي ��م داع�ش الإرهابي ال يكتم ��ل �إال ب�إعادة
جميع النازحني �إىل منازلهم».

و�أ�ضاف النوري� ،أن «العراق له دور متميز عن
بقي ��ة دول الع ��امل يف �إدارة �أزم ��ة النزوح التي
بد�أت يف عام  2014بـ  170خميم ًا و� 850ألف
عائلة ت�ضم  4.5ان�سان».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «املتبقي يف الوقت احلايل هو
 28خميما فقط» ،م�شدد ًا على �أن «العراق جنح
يف �إدارة ه ��ذه الأزمة ب�شه ��ادة منظمة الهجرة
الدولية».
ولف ��ت الن ��وري� ،إىل �أن «البع�ض من املنظمات
الدولي ��ة ق ��د ال ت�ستم ��ر يف دع ��م النازح�ي�ن»،
م�ؤك ��د ًا ان «دورنا ه ��و �إغاثة من تبقى يف حالة
النزوح».
و�أو�ضح� ،أن «الوزارة كادت �أن تغلق هذا امللف

معرقالت لوج�ستية و�أمنية عطلت ح�سم ملف النزوح في العراق

نهائي� � ًا لوال بع� ��ض التحدي ��ات وال�صعوبات»،
معرب ًا عن �أمله ب� ��أن «يكون العراق خالل العام
املقبل خالي ًا من خميمات النزوح».
ور�أى الن ��وري� ،أن «وجود نازحني يف الوطن
هو �أمر معيب وخمجل ونحن يف منت�صف عام
 ،2022فم ��ن غ�ي�ر ال�صحيح �أن ي ��رى االن�سان
وطنه ب�أنه خيمة وكرفان».
وب�ّي�نّ � ،أن «هن ��اك �أ�سباب ��ا كث�ي�رة عرقلت غلق
امللف نهائي ًا تتعلق بالبيوت املهدمة والنزاعات
الع�شائري ��ة �إ�ضاف ��ة �إىل مو�ضوع ��ات �أمني ��ة
و�سيا�سية».
ويوا�ص ��ل النوري� ،أن «ال ��وزارة دعت اجلميع
�إىل الع ��ودة الطوعي ��ة ومل حت�صل هناك عودة
ق�سر ّية» ،مبين ًا �أن «املدة الأخرية �شهدت اغالق
 50خميم ًا وهو رقم كبري».
ويج ��د� ،أن «جمي ��ع النازحني يري ��دون العودة
ولكن �ضمن احلياة املمكن ��ة ،ونحن نعمل على
ذل ��ك» ،متابع� � ًا ان «املتواجدي ��ن يف املخيم ��ات
خ�ضعوا �إىل التدقيق الأمني حتى الذين عادوا
من خميم الهول ال�سوري».
ويجزم الن ��وري ،ب�أن «التحقيق ��ات اثبتت ب�أن
ه� ��ؤالء املتواجدين يف املخيمات لي�ست بحقهم
ملفات �إرهابية ،و�إذا ما ظهر �شيء ،ف�أن الق�ضاء
ه ��و ال ��ذي يف�ص ��ل يف الته ��م املوجه ��ة �إليهم»،
وح ��ذر من «اللجوء �إىل الث� ��أر واالنتقام» ،وع ّد
ب�أنه «لي�س احلل ال�صحيح».
ولف ��ت� ،إىل �أن «وجهاء املناط ��ق التي عاد �إليها
النازحون �أعط ��وا ا�شارت �إيجابي ��ة و�سمحوا
بالع ��ودة ،لأنن ��ا نري ��د �أن نفر�ض هيب ��ة الدولة
ويعي�ش املواطن بكرامة يف بيته».
وم�ض ��ى الن ��وري� ،إىل �أن «الأم ��وال الت ��ي
حتتاجها الوزارة كبرية لغلق هذا امللف ب�شكل
نهائ ��ي ،وت�شجي ��ع املتبق�ي�ن يف املخيمات على
العودة بتخ�صي�ص منح �إليهم».
وبح�س ��ب �إح�ص ��اءات ر�سمية تلقته ��ا (املدى)،
ف�أن «عدد املخيمات املتبقية بلغ  28خميم ًا ت�ضم
 50433خيم ��ة و 8528كرفان� � ًا» ،مو�ضحة �أن
«ع ��دد العائالت يف تل ��ك املخيمات بلغ 37495
عائلة ت�ضم � 181037شخ�ص ًا».
وكان الع ��راق قد �شهد �أك�ب�ر موجة للنزوح بعد
�سيط ��رة تنظيم داع�ش الإرهاب ��ي على عدد من
املحافظ ��ات ،وتوزع النازح ��ون على خميمات
يف داخل العراق ،وق�سم هرب �إىل دول �أخرى،
وتوج ��د �أغل ��ب خميم ��ات الن ��زوح احلالية يف
�إقليم كرد�ستان.

احلكومة لذلك قرر املقاطعة.
وكان رئي� ��س املكت ��ب ال�سيا�س ��ي لزعي ��م
التي ��ار ال�ص ��دري ،احم ��د املط�ي�ري ،ق ��د
و�ص ��ف ق ��رار ال�ص ��در باالن�سح ��اب م ��ن
العملية ال�سيا�سية ،بـ «قربان للعراق».
وق ��ال املط�ي�ري يف الي ��وم الت ��ايل لقرار
االن�سحاب« :هكذا ه ��ي مواقف العظماء
عندم ��ا ي�ضح ��ون بالغ ��ايل والنفي�س من
�أجل امل�صلحة العظمى.»...
المالكي مرة اخرى!

وعل ��ى ال�ضف ��ة االخ ��رى ،ف ��ان الإط ��ار
التن�سيق ��ي يح ��اول هذه امل ��رة التخل�ص

م ��ن احلب ��ل ال ��ذي ح ��اول لفه عل ��ى رقبة
التحالف الثالثي الذي انفرط عقده االن
بح�سب ت�صريحات بع�ض اطرافه.
وتق ��ول م�ص ��ادر م ��ن داخ ��ل التن�سيق ��ي
لـ(امل ��دى) ان االخري «يح ��اول االن اقناع
القوى ال�سيا�سية بالتحرك جتاه ت�شكيل
حكومة جديدة لكن ��ه يخ�شى وجود ثلث
معطل جديد واع ��ادة انتاج عقدة اختيار
رئي�س اجلمهورية».
ومنذ ا�ستقال ��ة ال�صدريني املفاجئة ،ظهر
�أكرث من م�سار لـ «االطاريني» يف التعامل
مع املوقف ،عك�س ��ت حالة التخبط داخل
املجموع ��ة ال�شيعي ��ة ،م ��ن بينه ��ا تهدي ��د

�شركاء ال�صدر.
ويوم الثالثاء املا�ضي ،كان هناك اجتماع
ل ��كل �أطراف «التن�سيقي» م ��ع حلفائه من
ح ��زب االحت ��اد الوطن ��ي الكرد�ست ��اين
وحتالف عزم و»بابليون» امل�سيحية.
وبح�س ��ب تلك امل�ص ��ادر« :رغ ��م مرور 4
اي ��ام على قرار ان�سحاب ال�صدريني ،لكن
الق ��وى ال�سيا�سية لي�س ��ت مطمئنة حتى
االن وتعتق ��د بان ما يج ��ري هو (تكتيك)
او ان (ال�صدر) �سيرتاجع».
ويف ظ ��ل ترقب اجلمي ��ع ملفاج�آت قادمة،
ب ��رز �سريع� � ًا خ�ل�اف داخ ��ل «التن�سيقي»
على �شخ�صية رئي�س الوزراء املقبل.
وعاد ن ��وري املالكي زعي ��م ائتالف دولة
القان ��ون ليط ��رح نف�س ��ه للمن�ص ��ب ،فيما
طالب ��ت جه ��ات اخ ��رى باختي ��ار حي ��در
العبادي.
وبا�ستثن ��اء ائتالف دول ��ة القانون الذي
نفى مكت ��ب املالكي تلك االنب ��اء� ،صمتت
باق ��ي �أطراف الإطار التن�سيقي عن انباء
االن�شقاق.
بدوره يعتقد غال ��ب الدعمي وهو ا�ستاذ
ال�صحاف ��ة يف اجلامع ��ة العراقي ��ة ،ب ��ان
ما فع ��ل ال�صدريون كان «مكاف� ��أة للإطار
التن�سيقي».
الدعم ��ي �أك ��د يف حدي ��ث مع (امل ��دى) ان
«التيار ال�صدري قدم الربملان واحلكومة
على طبق من ذهب اىل االطاريني».
ويرج ��ح الدعم ��ي ان يتمك ��ن الإط ��ار
التن�سيق ��ي م ��ن احل�ص ��ول عل ��ى «ن�صف
زائ ��د واح ��د» يف الربمل ��ان ،بع ��د احتالل
مقاعد ال�صدري�ي�ن امل�ستقلني ،وميرر كل
القوانني التي كان يرف�ضها التيار.
كذلك ي�شري الدعم ��ي اىل «امكانية تفاهم
الإطار م ��ع الق ��وى ال�سيا�سي ��ة وت�شكيل
احلكوم ��ة حت ��ى ل ��و مبقاطع ��ة احل ��زب
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين» ،م�شريا اىل
ان حت ��ول ال�صدري�ي�ن اىل التظاه ��رات
«م�ؤج ��ل االن وق ��د يك ��ون بع ��د ت�شكي ��ل
حكومة من الإطار».
وكان ��ت ت�صريح ��ات حمم ��د احللبو�سي
رئي� ��س الربملان خ�ل�ال زيارت ��ه االخرية
ل�ل��أردن ،ت�ش�ي�ر اىل ا�ستع ��داد االخ�ي�ر
للتفاو�ض مع «التن�سيقي».
وق ��ال احللبو�س ��ي عق ��ب ا�ستقال ��ة
ال�صدريني ،ب ��ان «االن�سداد ال�سيا�سي لن
ي�ستمر» ،نافيا طرح خيار «حل الربملان».

الإرادة ال�سيا�سية تمنع الك�شف عن م�صير الأموال الفائ�ضة

غياب ثالث موازنات يعرقل تقديم الح�ساب
الختامي منذ 2012

البرلمان في عطلة ت�شريعية ت�ستمر لغاية �شهر �أب
 خا�ص /المدى
بع ��د الت�صوي ��ت عل ��ى قانون االم ��ن الغذائي
ال ��ذي اث ��ار ج ��دال وا�سع ��ا يف ظ ��ل االن�سداد
ال�سيا�س ��ي وغي ��اب املوازن ��ة� ،أك ��د م�ست�شار
حكوم ��ي عل ��ى �ض ��رورة حتوي ��ل احل�سابات
اخلتامية اىل قانون للحفاظ على املال العام.
باملقاب ��ل �ش ��دد خمت�ص ��ون عل ��ى �ض ��رورة
ا�ستثمار الأموال الفائ�ضة من �إيرادات النفط
واح�صائه ��ا ،مت�سائلني :اي ��ن ذهبت الأموال
منذ حل الربملان يف  2021ولغاية اليوم؟.
ويق ��ول امل�ست�ش ��ار امل ��ايل لرئي� ��س جمل� ��س
الوزراء مظه ��ر حممد �صالح� ،إن «احل�سابات
اخلتامي ��ة يج ��ب �أن تتح ��ول اىل قانون ،كي
تك ��ون احلكوم ��ات ملزم ��ة بتقدميه ��ا ،ك ��ون
احلكومات مل تقدم ح�سابات ختامية منذ عام
 2012اىل االن» ،مبين ��ا �أن« ،املع ��وق االول
لع ��دم تقدمي ح�ساب ��ات ختامية ه ��و �أن هناك
�سنوات بال موازنة يف عام  2014و.»2020
وي�ستبع ��د خ�ب�راء �أن ي�شه ��د الع ��ام احل ��ايل
�إق ��رار قان ��ون املوازن ��ة وبالت ��ايل �سيك ��ون
جممل املوازنات غري املقرة هي ثالث.
و�أ�ضاف �صالح� ،أن «م�ؤ�ش ��رات قانون الدعم
الط ��ارئ للأم ��ن الغذائي له ��ا اولويات مهمة،
وواح ��دة م ��ن ه ��ذه االولويات انه ��ا تالم�س
املحا�ضري ��ن املجاني�ي�ن والقط ��اع الكهربائي
�سواء على م�ست ��وى اال�ستثمار او الت�شغيل،

واعتق ��د ب� ��أن الدعم الط ��ارئ �سيمن ��ح املالية
العامة مرونة بال�صرف».
و�أك ��د عدم وج ��ود «بدي ��ل للموازن ��ة العامة،
والتخطي ��ط للو�ض ��ع امل ��ايل يتطل ��ب وثيق ��ة
واح ��دة وال ي�ص ��در بوثائ ��ق او بقوانني هنا
وهناك ،ولكن الظرف ال�سيا�سي هو احلاكم،
ف�ض�ل�ا ع ��ن �أن الواق ��ع ال�سيا�س ��ي يتطل ��ب
حكومة جديدة تق ��دم م�شاريع لأربع �سنوات
مبوجب الد�ستور».
و�ش ��دد �صال ��ح عل ��ى «اهمي ��ة دور اجه ��زة
الرقاب ��ة والتدقي ��ق الداخل ��ي يف ال ��وزارات
وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومية بتحم ��ل امل�س�ؤولية
املهني ��ة والوظيفي ��ة والوطني ��ة يف الت�صدي
للظواه ��ر املخل ��ة بامل ��ال الع ��ام واالخ�ت�راق
االداري .كونه ��ا اجه ��زة االن ��ذار املبك ��ر يف
حماية م�ؤ�س�سات الدول ��ة العراقية وتر�سيخ
ثوابت �أدائها».
و�أق� � ّر جمل� ��س الن ��واب ،الأربع ��اء املا�ض ��ي،
قان ��ون «الدع ��م الط ��ارئ» ال ��ذي يه ��دف �إىل
ت�شري ��ع مدفوع ��ات طارئة ال �سيم ��ا يف قطاع
الكهرب ��اء وحتقيق «الأم ��ن الغذائي» ،يف ّ
ظل
ع ��دم �إق ��رار موازنة ع ��ام  2022بع ��د ب�سبب
الأزمة ال�سيا�سية.
وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون  25تريليون
دينار (نحو  17مليار دوالر) ،خ�ص�صت منها
 4تريليون ��ات دين ��ار (نح ��و مليارين و746
ملي ��ون دوالر) للكهرباء «لت�سدي ��د املديونية

اخلارجي ��ة ودي ��ون ا�ست�ي�راد و�ش ��راء الغاز
والطاقة».
بدوره ��ا ،تق ��ول اخلب�ي�رة االقت�صادية �سالم
�سمي�س ��م� ،إن «قان ��ون الأمن الغذائ ��ي يعتمد
عل ��ى �إي ��رادات النف ��ط كوننا ال منل ��ك موردا
ماليا �آخر».
و�سجلت �أ�سعار النف ��ط العاملية ،م�ساء �أم�س
الثالثاء ،ارتفاع ًا جديد ًا لتالم�س  125دوالر ًا
للربميل.
وتابعت« ،كان من املفرت�ض �أن تكون ت�سمية
القانون (خطة طوارئ للحاجات الإن�سانية)
وذلك ملعاجل ��ة اخللل الذي ن�ش�أ لغياب مفهوم
الأمن الغذائي».
ور�أت �سمي�س ��م ،ان «الأم ��ن الغذائ � ّ�ي يتحقق
عن ��د و�ص ��ول جمي ��ع الأف ��راد �إىل الغ ��ذاءِ
و�ص ��وال مادي ��ا ،واجتماعي ��ا ،واقت�صادي ��ا
بال�ش ��كل ال ��كايف ،والآم ��ن ،واملُغ� � ّذي ،الذي
يُلبي احتياجاتهم الغذائيّة ،وما ي ّ
ُف�ضلون من
الغذاءِ حلياةٍ ن�شيطةٍ و�صحيّة ،وورد ذلك عن
م�ؤ�س�سةِ الغذاء والزراعة».
وحتدث ��ت ع ��ن ع ��دم وج ��ود «�إرادة �سيا�سية
و�سلطة كفوءة للمحا�سبة و�إظهار احل�سابات
اخلتامي ��ة� ،إذا ال نع ��رف اي ��ن �ستذه ��ب
الفوائ� ��ض النفطي ��ة الت ��ي �ستتج ��اوز قيم ��ة
قانون االم ��ن الغذائي كالأم ��وال التي ذهبت
من ��ذ ح ��ل الربمل ��ان يف ت�شري ��ن الأول 2021
ولغاية اليوم».

محليات

العدد ( )5206ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -اخلمي�س ( )16حزيران 2022
Email: info@almadapaper.net
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الب�صرة ومي�سان ت�شهدان
"�إطفاء تام ًا" يف الكهرباء

جتربة بد�أت من دياىل وانتقلت �إىل املحافظات الأخرى

"متور اال�ستثمار" ت�ستقطب الأموال املجمدة وتعيد
�إحياء �أندر نخيل العراق
على مقربة من ق�ضاء املقدادية �شمال �شرقي دياىل يحاول �أبو جماهد التميمي
�إكمال نقل م�ستلزمات ت�أ�سي�س مزرع��ة منوذجية للنخيل �ضمن نطاق ا�ستثمار
بد�أ ي�أخذ حي��زاً مهما يف ال�سنوات الأخرية ب�سبب الأرباح خا�صة مع رفع قيود
الت�صدير للأ�سواق اخلارجية.
 دياىل /خا�ص
وق���ال التميم���ي يف حدي���ث ل���ـ
(امل���دى)� ،إن���ه "واح���د م���ن 10
�أ�شخا����ص ق���رروا بن���اء مزارع
منوذجي���ة للنخي���ل ت�ستقط���ب
�أندر التم���ور العراقية وخا�صة
الربح���ي لغر����ض ت�صدي���ره
فيم���ا بع���د للأ�س���واق العربي���ة
والدولية" ،م�ؤكدا �أن "مزرعته
ت�صل م�ساحته���ا اىل  30دومن ًا
�ستك���ون منتجة للتمور خالل 3
�سنوات من الآن".
و�أ�ض���اف التميم���ي� ،أن "متور
اال�ستثم���ار عن���وان جدي���دة يف
القط���اع الزراع���ي ب���د�أ ي�أخ���ذ
حي���ز ًا ،ويعي���د الن�ش���اط لبن���اء
م���زارع منوذجي���ة تعتم���د
بالأ�سا����س عل���ى �أن���واع ن���ادرة
ومرغوب���ة لغر����ض الت�صدي���ر
وا�سرتج���اع كل���ف الإنت���اج يف
غ�ضون �سنوات قليلة".
�أم���ا رئي����س االحت���اد املحل���ي
للجمعيات الفالحي���ة يف دياىل
رع���د التميم���ي ،فق���د �أق���ر ب����أن
"مت���ور اال�ستثم���ار ارتفع���ت
وتريته���ا يف الأ�شه���ر ال���ـ 16
املا�ضي���ة بن�سب���ة  %30خا�ص���ة
م���ع الإي���رادات املالي���ة اجليدة

لت�صدير الأنواع النادرة للتمور يف دي���اىل حالي���ا" ،متوقع���ا �أن ب���دوره يق���ول مزه���ر العزاوي
ومنها الربحي العراقي".
"ت�شهد الأ�شهر املقبلة زراعة من وه���و مهند����س زراع���ي �إن
و�أ�ض���اف� ،أن "متور اال�ستثمار  150-100دومنا �ضمن مزارع "جمي���ع امل���زارع النموذجي���ة
ب���رزت يف  11مقاطع���ة زراعية منوذجية".
للتم���ور اعتم���دت عل���ى مب���د�أ

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

Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

�إعالن مناق�صة رقم ()2022/9
م /حتميل وتفريغ وتعبئة وتن�ضيد ورزم وخياطة مواد ال�شركة داخل مطحنة (الديوانية)

 -1يسر (الشركة العامة لتصنيع احلبوب) أن تعلن (للمرة األولى) عن مناقصة لتحميل وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم
وخياطة مواد الشركة داخل مطحنة (الديوانية).
 -2تتوفر لدى الشركة العامة لتصنيع احلبوب التخصيصات املالية ضمن (املوازنة االحتادية) وينوي استخدام جزء منها
لتنفيذ اخلدمات حتميل وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الشركة داخل مطحنة (الديوانية).
 -3بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شراء وثائق املناقصة باللغة (العربية) بعد تقدمي طلب حتريري إلى الشركة العامة
لتصنيع احلبوب  /القسم القانوني وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املستردة البالغة  1000000مليون دينار مبوجب صك
مصدق من أحد املصارف احلكومية ،بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات على العنوان
املبني في أعاله.
 -4تسلم العطاءات الى العنوان اآلتي [الشركة العامة لتصنيع احلبوب /مكتب املدير العام الكائن في محافظة بغداد/
ساحة عدن /مدخل مدينة احلرية] في املوعد احملدد [أقصاه الساعة العاشرة صباحا ً من يوم  2022/7/3حسب توقيت مدينة
بغداد] وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور
في ذات الوقت والتاريخ والعنوان.
(تسري كافة النصوص الواردة في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم  2لسنة  2014في كل مالم يرد به نص في هذا
اإلعالن او يتعارض معها في املضمون).
يجب أن تتضمن العطاءات ما يلي:
 -1شهادة تأسيس الشركة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الشركات.
 -2التأمينات األولية تقدم بصك مصدق أو خطاب ضمان مببلغ ( )10782000عشرة مليون وسبعمائة واثنان وثمانون الف
دينار التي متثل  %3من الكلفة التخمينية من أحد املصارف املعتمدة ومحرر ألمر الشركة من قبل املناقص حصرا ً أو من
يخوله قانونا ً على أن ال تقل نفاذيته ( )35يوم من تاريخ انتهاء نفاذية العطاء البالغة  120مائة وعشرون يوما ً من املوعد
النهائي لتقدمي العطاء.
 -3كتاب عدم ممانعة من دخول املناقصات من الهيئة العامة للضرائب لعام  2022ومعنون إلى الشركة العامة لتصنيع
احلبوب حصرا ً (على أن يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند إحالة املناقصة بعهدته).
 -4وصل شراء شروط املناقصة.
 -5تقدمي اعمال مماثلة.
 -6في حالة تقدمي وثائق مصورة (مستنسخة) يجب أن تكون مصدقة ومختومة طبق األصل من جهة اإلصدار اما بخصوص
املستمسكات الثبوتية (البطاقة املوحدة أو هوية األحوال املدنية ،شهادة اجلنسية ،بطاقة السكن وغيرها) تتم مطابقتها
مع األصل عند اإلحالة.
 -7تقدمي هوية غرفة جتارة املقاولني.
 -8تقدمي ما يؤيد حجب البطاقة التموينية عند اإلحالة.
 -9يتم انعقاد املؤمتر اخلاص لإلجابة على استفسارات املشاركني في هذه املناقصات في .2022/6/26
 -10في حالة مصادفة يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعدا ً الستالم وفتح العطاءات.
املرفقات :جدول

�أثري داود �سلمان
املدير العام ورئي�س جمل�س الإدارة وكالة

http://www./tasnechobob.mot.gov.iq
e-mail: grain_contract@yahoo.com
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تعبئة وخياطة أكياس النخالة الشوائب باالوزان املقررة وحتميلها بالسيارة وتفريغها وتنضيدها داخل
اخملزن.
تفريغ أكياس النخالة الواردة الى املطحنة من املواقع واملطاحن األخرى في الشركة وتنضيدها داخل
اخملزن.
حتميل أكياس النخالة من اخملزن وتنضيدها داخل السيارة
تفريغ احلنطة اخلام الواردة الى املطحنة من السايلوات بالسيارات غير القالبة وتنظيف الساحة
احمليطة بعني االستالم بعد التفريغ وتوفير عمال من الساعة الثامنة صباحا ً ولغاية الساعة الثامنة
مسا ًء
تفريغ أكياس الطحني الوارد الى املطحنة
مداورة أكياس الطحني الوارد الى املطحنة
حتميل أكياس الطحني الوارد الى املطحنة
تنظيف طوابق املطحنة والسرداب واخملازن واملسقفات والساحات من الطحني والنواجت املتناثرة
والنفايات وتنظيف خطوط شبكة تصريف مياه االمطار مع تنظيف السواقي الكونكريتية الظاهرية
وتنظيف املانهوالت الرئيسية اخلاصة بالشبكة مع تنظيف فوهات استالم مياه االمطار (كليات)
وتنظيف اخلطوط الواصلة بني الفوهات واملانهوالت وتنظيف محطة الضخ الرئيسية ورفع احلشائش
واالدغال وبأي واسطة تؤدي الغرض الى املكان الذي يحدده الطرف األول داخل أو خارج املطحنة (شهرياً).
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تعبئة وخياطة أكياس الطحني باألوزان املقررة وحتميلها عبر احلزام الناقل وتنضيدها داخل السيارة.

ال�سعر  /دينار  /طن
 3500ثالثة آالف
وخمسمائة دينار
 3500ثالثة آالف
وخمسمائة دينار
 1000ألف دينار

 1000ألف دينار
 600ستمائة دينار
 2000ألفني دينار
 1000ألف دينار
 1000ألف دينار
 3000000ثالثة ماليني
دينار شهريا ً

الزراع���ة الن�سيجي���ة يف �أخ���ذ
الف�سائ���ل وه���ي جترب���ة فريدة
له���ا �إيجابيات كب�ي�رة ومهمة"،
م�ؤك���دا �أن "امل���زارع اعتم���دت

بالأ�سا����س على  30نوع��� ًا نادر ًا
م���ن التم���ور العراقي���ة؛ لأنه���ا
الأكرث تفاعال يف ملف الت�صدير
للخارج وحتى الإقبال الداخلي
عليه���ا مرتف���ع قيا�س���ا ببقي���ة
املواد".
و�أ�ض���اف �أن "ا�ستثم���ار التمور
مل يقت�ص���ر عل���ى املزارع�ي�ن،
ب���ل حت���ى رج���ال الأعم���ال
والأثرياء ،ورغ���م �أن م�ساحات
امل���زارع لي�س���ت كب�ي�رة ،لكنه���ا
حفزت الكثريي���ن و�أ�سهمت يف
تغي�ي�رات جوهري���ة يف �أمناط
زراع���ة النخيل العراق���ي ونقل
التجرب���ة اىل حمافظ���ات ع���دة
ب���د�أت تتوافد على دي���اىل لنقل
الف�سائل لزراعتها".
و�أ�ش���ار اىل �أن "الأم���وال
املجم���دة ل���دى �شرائ���ح متعددة
رمب���ا �سيج���ري نقله���ا اىل
اال�ستثم���ارات الزراعي���ة يف
الأم���د القري���ب واملتو�س���ط
خا�ص���ة ،و�أن���ه الأك�ث�ر ن�شاط���ا
رغ���م �أزمة اجلف���اف لكن وجود
اعتم���اد عل���ى مب���ادئ ال�سق���ي
احلديثة �سيقلل م���ن هدر املياه
بن�سبة  %80و�ست�صبح مواجهة
تداعيات اجلفاف لي�ست بالأمر
امل�ستحيل".

 الب�صرة /املدى
�شه���دت حمافظتا الب�صرة ومي�سان �أم�س اطفا ًء تام��� ًا يف منظومة الكهرباء،
وع���زا م�س�ؤول���ون احل���ادث �إىل زيادة درج���ات احلرارة وارتف���اع االحمال،
ووعدوا بو�ضع حلول للتقليل من هكذا حوادث م�ستقب ًال.
وق���ال النائب الأول ملحافظ الب�صرة حممد طاه���ر التميمي� ،إن "حالة اطفاء
التام للمنظومة الكهربائية ح�صلت نتيجة ارتفاع االحمال والزيادة الكبرية
يف درجات احلرارة".
وتاب���ع التميمي ،ان "جهود املهند�سني والكوادر املوجودة ومركز ال�سيطرة
اجلنوبي���ة �أدت �إىل �إع���ادة املحطات الت���ي �شهدت �إطف���اء" ،مو�ضح ًا �أنه يف
"البداية �سيكون التجهيز مبعدل �ساعتني �إطفاء و�ساعتني ت�شغيل".
و�أ�ش���ار� ،إىل �أن "ه���ذه الآلي���ة �س���وف ت�ستمر حت���ى الليل وتتم �إع���ادة كامل
املحطات وي�ستقر و�ضع املنظومة الكهربائية".
من جانبه ،قال مدير عام نقل الطاقة الكهربائية للمنطقة اجلنوبية زياد علي
فا�ضل� ،إن "الإطفاء �شمل حمافظتي مي�سان والب�صرة".
وتاب���ع فا�ضل ،ان "ارتف���اع االحمال �أدى �إىل انف�ص���ال واحدة من اخلطوط
الرئي�س���ة" ،مبين ًا ان "جميع اخلطوط عادت للعم���ل مرة �أخرى ومت �إي�صال
التغذية �إىل حمطات الإنتاج".
ولفت� ،إىل �أن "االعمال مبجرد �أن يتم �إجنازها ب�شكل كامل �سوف نعود �إىل
ذات االحم���ال ملحافظتي الب�ص���رة ومي�سان" ،الفت ًا �إىل �أن "العمل بد�أ ب�إعادة
اخلط���وط احلرجة مث���ل امل�ست�شفيات وم�شاريع املي���اه وحمطات الغاز التي
تغذي وحدات الإنتاج حتى ال يت�أثر �ضغط الغاز".
وم�ض���ى فا�ضل� ،إىل �أن "معظم حمط���ات حمافظتي الب�صرة ومي�سان ت�أثرت
بالإطفاء التام ،و�سن�ضع معاجلات لتقليل حدوث هكذا م�شكالت".
وت�سج���ل املحافظ���ات اجلنوبي���ة ارتفاع��� ًا ملوحظ��� ًا يف درج���ات احل���رارة
بو�صولها �إىل  50درجة مئوية مع تراجع م�ستمر يف تقدمي اخلدمات.

وزارة التخطيط
اعالن مناق�صة عامة رقم ( )12ل�سنة 2022
ت�أهيل بناية مديرية اح�صاء ذي قار
يسر وزارة التخطيط دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم ملشروع تأهيل بناية مديرية احصاء ذي قار
 .1عل��ى مقدمي العط��اءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية مراجعة (وزارة التخطيط  /قس��م العقود)
خالل س��اعات الدوام الرس��مي من الس��اعة ( )8صباحا ً ولغاية الس��اعة ( )12بعد الظهر وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي
العطاءات.
 .2متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -السيولة النقدية مببلغ قدره ( )27,265,000سبعة وعشرون مليون ومئتان وخمسة وستون الف دينار عراقي.
ب -تق��دمي اعمال مماثلة مبا ال يقل عن ( )81,790,000واحد وثمانون مليون وس��بعمائة وتس��عون ال��ف دينار عراقي خالل مدة ال
تتجاوز العشر سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء.
ت -الكادر القيادي للمش��روع والعاملني فيه /على مقدمي العطاءات اثبات توفر العاملني باملناصب الرئيس��ية لتنفيذ العقد
وبعقود رسمية صادرة من نقابة املهندسني العراقيني.
 .3بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى (وزارة التخطيط  /قسم
العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املستردة البالغـــــة (( )150,000مائة وخمسون الف دينار عراقي) وبإمكان مقدمي
العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال (وزارة التخطيط /قسم العقود) على البريد االلكتروني
contracts.dep@mop.gov.iq
 .4يتم تس��ليم العط��اءات الى العنوان االتي (بغداد  /ك��رادة مرمي  /مقر وزارة التخطيط  /االس��تعالمات االلكترونية  /صندوق
العط��اءات) ف��ي املوعد احمل��دد يوم الثالثاء املوافق  2022/7/5الس��اعة  11صباح��ا ً بتوقيت بغداد غير مس��موح التقدمي بالبريد
االلكتروني ،س��وف ترفض العطاءات املتأخرة عن التوقيت احملدد وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم
الراغبني باحلضور في العنوان االتي (بغداد /وزارة التخطيط/الطابق االرضي /القاعة املدرجة) في الساعة  11صباحا ً يوم الثالثاء
املوافق .2022/7/5
 .5سيتم عقد مؤمتر في مقر وزارة التخطيط  /الطابق االول  /القاعة املدرجة يوم االثنني املوافق  2022/6/27الساعة ( )10صباحا ً
لإلجابة على االستفسارات اخلاصة باملناقصة.
 .6يج��ب ان تتضم��ن العط��اءات ضمان للعطاء (تأمينات اولية) على ش��كل خطاب ضمان او صك مص��دق مببلغ ()2,730,000
(مليونني وسبعمائة وثالثون الف دينار عراقي) نافذ ملدة ال تقل عن  120يوم من تاريخ غلق املناقصة.
 .7الوزارة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 .8يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.
 .9الكلفة التخمينية االجمالية للمناقصة (( )272,619,000مئتان واثنان وس��بعون مليون وس��تمائة وتسعة عشر الف دينار
عراقي)
 .10في حال مصادفة تاريخ غلق املناقصة عطلة رسمية فان اليوم الذي يليه سيكون موعد تاريخ الغلــق.
 .11تخضع هذه املناقصة الى تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العام رقم ( )2لس��نة  2014والضوابط امللحقة بها والقوانني
واالنظمة املعتمدة في جمهورية العراق .
 .12تكون االسعار شاملة للضرائب والرسوم .
 .13يلت��زم مقدم��ي العطاءات مبلء اجل��زء الرابع من الوثيقة وفي حال��ة عدم ملء اية معلومات تخص االقيــام س��وف يهمل
العطاء .
 .14يلتزم مقدم العطاء بتلبية املتطلبات احملددة في اجلزء الثاني /ورقة بيانات العطاء  /الفقرة ( )1-13من الوثيقة القياسية .
وزارة التخطيط
ق�سم العقود
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ع�ضو اللجنة الم�ؤقتة ال�سابقة لإدارة العمل الريا�ضي ماجد التميمي:

معالي الكلمة

الدبلوما�سية مل تنجح يف عزل الأوملبية عن امل� ّؤ�س�سات ال�سيا�سية

 ال���ت���ج���اذب���ات وال�������ض���غ���وط �أج���ه�������ض���ت م�������ش���روع ال���ح���ك���وم���ة ف����ي ال����ق����رار 184
ال��م��ن��ح وال ت��ت��م� ّ
�ك��ن م���ن الإي����ف����اء ب�لائ��ح��ة االح���ت���راف
� أن��دي��ت��ن��ا ت��ع��ت��ا���ش ع��ل��ى ُ

 بغداد � /إياد ال�صاحلي

()2-1

�أكد �أ.د .ماج ��د التميمي عميد كلية
الرتبي ��ة البدنية وعل ��وم الريا�ضة
يف جامع ��ة الب�ص ��رة ( 2003
 )2010وع�ض ��و اللجن ��ة امل�ؤقتةلإدارة العم ��ل الريا�ض ��ي ع ��ام
� ،٢٠٠٨أن م�ض ��ي  19عام� � ًا عل ��ى
احلرك ��ة الريا�ضي ��ة يف العراق من
دون �أن تنع ��م باال�س ��تقرار مع عدم
�أداء اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة
الدور احليوي يف �ص ��ناعة البطل
الأوملب ��ي ،مُرتبط بعامل�ي�ن مهمّني
الب ��د م ��ن بحثهم ��ا �أو ًال تو ّق ��ف
الريا�ض ��ة قبل ع ��ام  ،2003وثاني ًا
عودتها العام نف�سه وما تاله ،كون
ّي�ات التي
هن ��اك كث�ي�ر م ��ن املتغ� رّ
�سادت امل�شهد الريا�ضي و�أ ّثرت يف
الأفعال والنتائج.
وق ��ال التميم ��ي يف حدي ��ث خ� �ّ�ص
ب ��ه "املدى" ّ
:الكل يعل ��م �أن العراق
دخ ��ل يف خما�ض ��ات �سيا�س ��ية
يف مرحل ��ة م ��ا قب ��ل ع ��ام ،2003
وتط ّلبت �أن ي�صدر املجتمع الدويل
ع� �دّة ق ��رارات عزل ��تْ الع ��راق عن
املجتمع الذي �ص� � ّنفه مه� �دّد ًا للأمن
وال�س ��لم الدوليني ،ما �س� �بّب لغط ًا
كب�ي�ر ًا عطف ًا على مواثيق الأوملبية
الدولي ��ة الت ��ي متنع ّ
تدخل ال�ش� ��أن
ال�سيا�سي يف �أمور الريا�ضة ،ويف
اجلان ��ب الآخ ��ر ح ّمل ��وا الريا�ض ��ة
�أخط ��اء ح� � ّكام البلد ،وهي م�س� ��ألة
غري �صحيحة".
و�أ�ض ��اف ":حت ��ى الآن مل ي�س ��تطع
احل ��ل الدبلوما�س ��ي م ��ن معاجل ��ة
الآث ��ار املرت ّتب ��ة عل ��ى الريا�ض ��ة
نتيجة القرارات ال�سيا�سية الدولية
جت ��اه �سيا�س ��ة النظ ��ام ال�س ��ابق،
كم ��ا مل ت�س ��تطع الدبلوما�س ��ية �أن
تع ��زل اللجنة الأوملبي ��ة باعتبارها
م� ّؤ�س�س ��ة مدني ��ة ع ��ن امل� ّؤ�س�س ��ات
ال�سيا�س ��ية لذل ��ك النظ ��ام ،وع ��دم
حتمّل تلك الآثار ،بدليل �أن العراق
الي ��وم يف عُزل ��ة م�س ��تمرة م ��ع
االحتادات الدولية وخا�ص ��ة الفيفا
حي ��ث تنوّ ع ��ت قرارات ��ه ال�س ��لبية
مث ��ل احلظ ��ر ت ��ارة يرفع ��ه جزئي ًا
ث ��م يُعيده كلي ًا وت ��ارة �أخرى مينع
�إقامة املباريات الر�سمية يف ملعب
الب�ص ��رة الدويل وي�س ��مح بتنظيم

يف الوطن حالي� � ًا والآخرين ماتوا
�أو هاج ��روا� ،إذ �أن اللبن ��ة الأوىل
لإن�ش ��اء الريا�ض ��ة مل تكن �س ��ليمة،
و�إن كان غري ذلك ف�أين اال�ش ��خا�ص
الذي ��ن ن ّف ��ذوا الربنام ��ج؟ ومل ��اذا
ظ ّلت الريا�ض ��ة مرتاجع ��ة منذ ذلك
الوقت؟ �أما الربنامج غري منا�س ��ب
�أو اختي ��ار املُكلف�ي�ن بتنفي ��ذه غري
م�ؤهّ لني"!

بطول ��ة غرب �آ�س ��يا يف العا�ص ��مة ح�ض ��رتها �شخ�ص ��يات معروف ��ة
بغ ��داد يف وق ��ت مين ��ع مناف�س ��ات خالل العهدين ،وال نعرف حمتوى
قاري ��ة �أخرى م ��ن التنظي ��م داخل الربامج الت ��ي ّ
متت مناق�ش ��تها� ،إذ
الع ��راق ،كل ذل ��ك بق ��رار �أح ��ادي بع ��د م ��دة ق�ص�ي�رة ك�ش ��فت نتائ ��ج
من ��ه ال ر�أي للعراق ممث ًال باحتاده تل ��ك امل�ؤمت ��رات �أن املق ّدم ��ات مل
�سوى بالت�صويت النتخاب رئي�س تكن �ص ��حيحة ،فبع� ��ض القرارات
الفيف ��ا مبوج ��ب توافقات م�س ��بقة قدمي ��ة والأخرى �ش ��كلية ،وقانون
ال ت�ضمن م�ص ��لحة العراق ،مع �أن اللجن ��ة الأوملبي ��ة �ص ��در بع ��د 17
االحت ��اد ال ��دويل حمّل املو�ض ��وع عام ًا �ص�ب�رت خالله ��ا امل� ّؤ�س�س ��ات
�أكرث من ا�ستحقاقه".
عل ��ى �ص ��دوره ،ووقته ��ا ال نع ��رف
و�أو�ض ��ح "�أرى �أن احل َّل ب�س ��يط ،م ��ا موا�ص ��فات اال�ش ��خا�ص الذين
الدور احلكومي
وال ي�س ��تدعي كل ه ��ذه البيان ��ات مت االجتم ��اع به ��م وقي ��ل ب�أنه ��م ولف ��ت �إىل �أن "احلكومة مل ّ
تتدخل
واال�ض ��رار باملنتخ ��ب الوطن ��ي ،م�س� ��ؤولون ع ��ن حتدي ��د �ش ��كل يف الريا�ض ��ة من ��ذ  2003اىل
وهو�أن اللجنة الأوملبية م� ّؤ�س�س ��ة الريا�ض ��ة العراقية ،وامتلكوا ّ
حق الآن ،فه ��ي تدعم جميع م� ّؤ�س�س ��ات
مدن ّي ��ة م�س ��تق ّلة ال عالق ��ة له ��ا تن�ص ��يب قادتها م ��ن دون الرجوع الريا�ض ��ة مبالي�ي�ن ال ��دوالرات،
بالتجاذب ��ات ال�سيا�س� �يّة ،وبعيدة اىل الآخري ��ن ا�ص ��حاب الريا�ض ��ة وترعى وحتت�ضن بكل ما متلك من
ع ��ن �س ��يطرة احل� � ّكام وال ��دول ،احلقيقيني".
م�ستلزمات ،وتوفر البُنى التحتية،
ويفرت� ��ض �أنه ��ا تدي ��ر �ش� ��ؤونها
ومل ��ا ت ��زل متن ��ح اللجن ��ة الأوملبية
بنف�سها ،ويف الوقت هناك �صدرت
ر�أي معار�ض
الوطني ��ة ملي ��ارات الدنان�ي�ر م ��ن
ق ��رارات م ��ن الأوملبي ��ة الدولي ��ة وك�ش ��ف التميم ��ي "عا�ص ��رتُ موازن ��ات الع ��راق لإدام ��ة عمله ��ا،
�أرتبط ��ت بال�سيا�س ��ة ،ونتم ّن ��ى �أن انتخاب ��ات الأندي ��ة واالحت ��ادات وكان ّ
تدخ ��ل احلكوم ��ة يف ع ��ام
ّ
تر ّد عليها الأخرية".
الريا�ض ��ية ع ��ام  2004وكن ��ت  2008بحل املكتب التنفيذي للجنة
معار�ض� � ًا له ��ا و�أبلغتُ م� ّؤ�س�س ��ات الأوملبي ��ة بالق ��رار  184وت�ش ��كيل
ندوات دميقراطية
أتخذ
الب�ص ��رة مبقاطعة االنتخابات وما جلن ��ة م�ؤقت ��ة� ،أف�ض ��ل ق ��رار � ِ
و�أ�ش ��ار اىل �أن ��ه "للنظ ��ر يف دع ��ا اليه م ��ارك كالرك ،امل�ست�ش ��ار وفق� � ًا للظ ��روف �آنذاك ،وال نن�س ��ى
واق ��ع الريا�ض ��ة م ��ا بع ��د  2003الأول للريا�ض ��ة يف الع ��راق ع ��ام التجاذب ��ات وال�ض ��غوط الأخ ��رى
وحماولة ت�أ�سي�س ��ها وفق ًا للو�ض ��ع  ،2003وم ��ا � ّأ�س ���س لو�ض ��ع �إدارة الت ��ي رافق ��ت عم ��ل امل�ؤقت ��ة ق ��د
الدميقراط ��ي اجلدي ��د ،ا�س ��تلزم ريا�ض ��ة بلدنا بالتع ��اون مع بع�ض �أجه�ض ��ت م�شروعها الكبري املتم ّثل
عق ��د ن ��دوات وم�ؤمت ��رات كث�ي�رة الإخ ��وة الذين يتواجد ق�س ��م منهم بت�أ�س ��ي�س ريا�ض ��ة عراقية جديدة،

ف�أكتفت ب�إجراء انتخابات الأوملبية
ع ��ام  2009م ��ن دون �أن ت�ض ��ع
له ��ا برناجم ًا جدي ��د ًا يُعي ��د ت�أهيل
الريا�ضة العراقية مع فر�ض احكام
املُراقب ��ة والتدقي ��ق عل ��ى عمله ��ا،
وتقييم �أداء امل�ؤ�س�س ��ة باق�س ��امها،
له ��ذا �أنتهى ال ��دور احلكومي حال
ممار�س ��ة اجلمعية العمومية ح ّقها
االنتخابي بالت�صويت للكابنت رعد
حمودي وزمالئه".
و�أك ��د التميم ��ي "�أم ��ا بخ�ص ��و�ص
موق ��ف احلكوم ��ة م ��ن الأندي ��ة،
فطبيع ��ة الأندي ��ة يف جمي ��ع دول
الع ��امل ا�س ��تثمارية� ،إال يف العراق
ف�إنه ��ا ا�س ��تهالكية ،وتعتا� ��ش على
ُمن ��ح احلكوم ��ة ،وهن ��ا ا�س ��تغرب
كيف يُطل ��ب من الأندي ��ة �أن ُتطبّق
لوائح االح�ت�راف يف دوري الكرة
املقب ��ل والأم ��وال املتح ّرك ��ة ل ��دى
بع�ض ��ها حت ��وم حوله ��ا ُ�ش ��بهات
الف�ساد؟
ت�أهيل ال�شباب
وبخ�ص ��و�ص ع ��دم ّ
تدخ ��ل الدولة
ممثلة بوزارة ال�ش ��باب والريا�ضة
عل ��ى م� � ّر حقائب ال ��وزراء ال�س ��تة
بتما� ��س مبا�ش ��ر م ��ع م� ّؤ�س�س ��ة
الأوملبي ��ة �س ��وى لف� �ّ�ض الن ��زاع
معه ��ا ح ��ول عائدي ��ة الأندي ��ة �أو

ماجد التميمي
عدم االع�ت�راف بانتخاباتها ،حتى
ظ ّلت العالقة بينهم ��ا متوترة ،قال
"معل ��وم �أن ال ��وزارة تن� ��أى ع ��ن
�أي متا� ��س م ��ع الأوملبي ��ة الراعي ��ة
واملُ�ش ��رفة عل ��ى عم ��ل االحت ��ادات
الريا�ض ��ية ،كون الوزارة م� َّؤ�س�سة
بقان ��ون ي�س ��مح له ��ا ولوزيره ��ا
ممار�س ��ة �ص�ل�احيات حم� �دّدة يف
�إدارة �أم ��ور الريا�ض ��ة بعي ��دة عن
ح ��دود الأوملبي ��ة ،فتق ��وم برعاي ��ة
ال�ش ��باب واملواه ��ب وريا�ض ��ة
اجلمي ��ع وبع� ��ض امل� ّؤ�س�س ��ات،
وت�ض ��ع برنام ��ج ت�أهي ��ل ال�ش ��باب
بدن ّي� � ًا وعلم ّي� � ًا وفن ّي� � ًا ،وت�أخ ��ذ
ب�أيديه ��م تربو ّي� � ًا ليكونوا قادة يف
امل�ستقبل".
وتابع "دور ال ��وزارة مه ّم يف ّ
حث
ال�شباب للدفاع عن بلدهم يف �ش ّتى
املج ��االت ،ولديه ��ا ّ
تدخ�ل�ات م ��ع
وزارتي الرتبي ��ة والتعليم العايل
وامل�ؤ�س�س ��ات الأمني ��ة للمحافظ ��ة
على ال�ش ��باب كمواطنني �أ�س ��وياء،
ث ��م �أن كث�ي�ر م ��ن �أهداف ال ��وزارة
ظ ّل ��ت (ح�ب�ر عل ��ى ورق) ويف
نظ ��ر النا� ��س مُك ّلفة ببن ��اء املالعب
وامل�س ��ابح والقاع ��ات وامل�س ��ارح!
فم ��ا فائ ��دة كل ه ��ذه املن�ش� ��آت �إذا
مل تنج ��ح ال ��وزارة بتغيري �س ��لوك
ال�ش ��باب �إيجابي ًا ليكونوا عنا�صر
فاعل ��ة يف املجتم ��ع؟ ه ��ل �أدّت
ال ��وزارة واجبه ��ا؟ �إن كان كذل ��ك
كي ��ف انت�ش ��رت ظاه ��رة تعاط ��ي
املخ� �دّرات ب�أعداد كب�ي�رة واملِثلية
اجلن�س ��ية والإحل ��اد وجرائ ��م
االغت�صاب وغريها"؟
 -يتبع -

بالت��ر وبالتين��ي يواجه��ان عقوب��ة ال�س��جن
 متابعة  /املدى
طالب الق�ضاء ال�سوي�سري ،بفر�ض عقوبة
على �س ��يب بالتر ،رئي� ��س االحتاد الدويل
لك ��رة الق ��دم "فيف ��ا" �س ��ابق ًا ،والفرن�س ��ي
مي�شيل بالتيني رئي�س االحتاد الأوروبي
لكرة القدم "يويفا" �سابق ًا.
وخ�ض ��ع بالت ��ر وبالتين ��ي للمحاكم ��ة،
بداية من الأربعاء املا�ض ��ي� ،أمام الق�ضاء

ال�سوي�س ��ري بته ��م االحتيال ب�ش� ��أن دفعة
مالية م�شبوهة عام .2015
ووفق� � ًا لقن ��اة " "beIN sportsفق ��د
مت توجي ��ه تهم ��ة �س ��وء الإدارة لبالت ��ر
وبالتين ��ي ،بالإ�ض ��افة �إىل خيان ��ة الأمانة
والتزوي ��ر ،بهدف احل�ص ��ول بطريقة غري
م�ش ��روعة ،على مليوين فرنك �سوي�س ��ري
( 1.8ملي ��ون ي ��ورو) يف ع ��ام ،2011
مل�صلحة بالتيني.

و�أو�ض ��حت املحكمة� ،أن بالتيني قدّم �إىل
الفيف ��ا فاتورة وهمية ع ��ن ديون مزعومة
عام .2011
ومن املق ّرر �أن ت�س ��تم ّر جل�س ��ات املحاكمة
حتى ي ��وم  22حزيران اجل ��اري وتختتم
ي ��وم  8مت ��وز املقب ��ل ب�إ�ص ��دار احلك ��م
النهائي.
ويواج ��ه بالتر وبالتيني عقوبة ال�س ��جن
ملدة خم�س �سنوات مع دفع غرامة مالية.

 عمـار �سـاطع

ُ
..الكنز والتاريخ
م�ؤيد البدري
من ال�ص ��عب جد ًا �أن يمُ حى التاريخ؟ والأ�ص ��عب �أن ال ُت�ستذ َكر فيه
تلك امل�آثر التي كتبها �أولئك الذين كانت لهم ب�ص ��مة خمتلفة وت�أ ّثر ًا
مميّز ًا ووجود ًا خ ّل َف �إرث ًا قيّم ًا ال تعادله كنـوز الـدُنيا!
�أ�س ��وغ مقدمتي لأكتب عن رحيل املختار الذي �صال وجال ..املُلهم
واخال�ص و�أفنى �أكرث من ن�صف حياته ليعمل يف
بتفان
ٍ
الذي عم َل ٍ
خمتلف جماالت الريا�ضة� ،أكادميي ًا بارع ًا و�إداري ًا محُ ّنك ًا و�إعالمياً
بارز ًا ،بل �أنه �أ�ص ��بح مرجع ًا ريا�ض ��ي ًّا ها ّم ًا ،ارتبط التاريخ به قبل
�أن يرتبط هو معه!
�أنه الأ�س ��تاذ ،م�ؤيد البدري ،الذي انتقل اىل جوار ربّهِ بعد �ص ��راع
مري ��ر مع املر� ��ض دام لنح ��و ثمانية �أع ��وام ،وهو ال ��ذي كتب عنه
اجلمي ��ع بال ا�س ��تثناء ونعته الأو�س ��اط كافة وفقده �أهل الريا�ض ��ة
وخ�س ��ره كل م ��ن عرف ُه �إن�س ��ان ًا خلوق� � ًا اجتمع على حُ ّب ��هِ اجلميع،
بعد �أن ترك �أثر ًا لن يمُ حى ،روح ًا �س ��محة وقلم ًا ر�شيق ًا و�صوت ًا لن
يتك ّرر!
�أكتب ع ��ن البدري الراحل ،الذي عرفت ُه ليك ��ون من بني نوادر �أهل
الريا�ض ��ة� ،أو من بني الذين � ّأ�س�سوا لريا�ض ��ة العراق �أو من الذين
ا�س ��هموا فعلي� � ًا يف االرتق ��اء وتطوي ��ر العم ��ل الريا�ض ��ي ،ب ��ل من
�ض ��من نخبة الذين �س ّلطوا الأ�ض ��واء على ريا�ضة الوطن ،بو�صفهِ
�أح ��د �أهم القام ��ات التي فعلتْ م ��ا فعلته من �أج ��ل �أن يكون العراق
ت�أريخ ًا ريا�ض ��ي ًا م�شرق ًا زاهر ًا يتباهى به ّ
كل العراقيني �أينما ح ّلوا
وارحتلوا!
ويف احلقيق ��ة تق ��ف الكلم ��ات حائرة �أم ��ام �أحد قمم جب ��ال العراق
وه ��ي تفقد رج ًال �ص ��نع ّ
كل �ش ��يء بنف�س ��هِ و�أ�ش ��تهر بدماث ��ة خلقه
ً
ورزانت ��ه وكفاءت ��ه ونال اهتماما غري م�س ��بوق ،لي�س من الو�س ��ط
الريا�ض ��ي فقط� ،أو �أهل كرة القدم على وجه التحديد ،بل من عامّة
ال�ش ��عب ،بعد �أن �أدخل الريا�ض ��ة يف ّ
كل بيت من بيوت العراقيني,
وواجه م�ص ��اعب كثرية و�أزمات �ش� � ّتى ،لكنه �أ�ص� � ّر عل ��ى �أن يكون
ل ��ه دور ًا مه ّم� � ًا يف احلي ��اة االجتماعي ��ة يف حقبت ��ي �س ��بعينيات
وثمانيني ��ات القرن املا�ض ��ي ،عرب برناجمه التلفزيوين ،الريا�ض ��ة
يف �أ�سبوع ،الذي نال من الأ�صداء ما تكفي �أن يدخل يف مو�سوعة
غيني�س للأرقام القيا�س ��ية ،بعد �أن �أ�ستم ّر يف العر�ض لثالثني عام ًا
و�أ�سبوع ًا واحد ًا!
رحي ��ل الب ��دري يجعلنا �أن نذكر حما�س ��نه عرب الت�سل�س ��ل الزمني،
ل ُنثب ��ت للتاريخ �أنه حالة لن تتك ّرر ،فهو كان �أحد �أ�س ��باب اهتمامي
ال�ص� � َغر ،بل كان مث ��ا ًال ح ّي ًا
�شخ�ص ��ي ًا بالريا�ض ��ة وتع ّلق ��ي بها منذ ِ
ملا و�ص ��لت �إليه وو�ص ��ل اليه الكثري من �أبن ��اء جيلي واجليل الذي
�س ��بقني ،لأن م ��ا ح ّقق ��ه من نقلة نوع ّي ��ة تكاد �أن تك ��ون نقلة مُثرية
ح ّق ًا� ،إذ �إنه كان �سبب ًا يف تعطيل احلياة لدى اجلميع يف فرتات من
الزمن ب�س ��بب مباريات املنتخب الوطني �أثناء م�ش ��اركاته املختلفة
حد كبري ،م�سموع ًا
على ال�صعيد اخلارجي ،وكان �صوته ج ّذاب ًا اىل ٍ ّ
كل �ش ��يء ،وحم ّفزاً
ومقب ��و ًال بدرجة العالمة الكاملة ،وواقعي ًا قبل ّ
للم� ��ؤازرة والت�ش ��جيع ،حتى ونحن ن�ش ��اهد املباراة عرب ال�شا�ش ��ة
ال�صغرية!
يفر�ض علينا املنطق حينما ن�س ��تذكر (�أبا زي ��دون) �أن نندب ّ
حظنا
يف خ�س ��ارة هكذا �شخ�ص ��ية �إدارية ف ّذة �أفنت �سنوات طويلة وهي
تق ��ود كرة الق ��دم العراقية بال�ش ��كل الذي جعلها ت�ص ��ل اىل مرحلة
االرتق ��اء ومن ث ��م �إىل حمطة العاملي ��ة� ،إذ كان الراحل �أحّ د ُ�ص ��ناع
اجناز و�ص ��ول منتخبن ��ا الوطني اىل املك�س ��يك موندي ��ال ،1986
و�أك�ث�ر ال�شخ�ص ��يات عم�ل ً�ا باحتاد الك ��رة ولأكرث من فرتة رئي�س� � ًا
و�أمين ًا عا ّم ًا و�أمين ًا لل�صندوق ،مثلما �شغل منا�صب عدّة يف اللجنة
الأوملبية ،وكذلك ت�س ّلمه ملواقع يف االحتادين الآ�سيوي والدويل.
�أننا هنا حينما نتحدّث عن فقيد العراق الفذ ،م�ؤيد البدري ،الب ّد لنا
�أن ن�ستذكر هذه ال�شخ�صية املُلهمة والنقيّة ،ال�شخ�صية التي خ ّلفت
�إرث� � ًا ل ��ن يمُ حى ،وخلقت م ��ن املنجزات ما ي�ص ��عب َعدّها ،وزرعت
حمب ��ة يف نفو� ��س العراقيني و�ص ��نعت جم ��د ًا من ال�ص ��عب �أن يتم
قيا�س ��ه يف �سطور مقالة �أو مقالتني �أو حتى م�ؤلف كامل ،لأنها حق ًا
كانت �شخ�ص ��ية فريدة م ��ن نوعها وعميق ��ة يف تفكريها وانتهجت
طريقة يف فن التعامل من ال�صعب �إيجاد بدي ًال لها بكل �سهولة!
َر َح� � َل الب ��دري ..الكنز والت�أريخ ..ودُفنَ معه �إرث� � ًا كبري ًا �إرث ًا مهم ًا
العلم واملعرفةِ !
من ِ
(�إ ّنا لله و�إ ّنا اليه راجعون)
�أكتب عن البدري الراحل ،الذي
ُ
عرفته ليكون من بين نوادر
�أهل الريا�ضة� ،أو من بين الذين
� ّأ�س�سوا لريا�ضة العراق �أو من
الذين ا�سهموا فعلي ًا في االرتقاء
وتطوير العمل الريا�ضي

نجاح باهر لبطولة المهند�سين المفتوحة بال�شطرنج

الديوانية تحت�ضن مهرجان الأ�شبال بكرة اليد

 بغداد  /املدى

 بغداد /املدى

اختتم ��ت �أم� ��س الأول بطول ��ة نقابة
املهند�س�ي�ن العراقي�ي�ن املفتوح ��ة
بال�ش ��طرجن ال�س ��ريع ،والتي �أقامتها
نقاب ��ة ف ��رع دي ��اىل يف مق ��ر النقاب ��ة
بالتع ��اون م ��ع احت ��اد ال�ش ��طرجن
الفرع ��ي يف حمافظة دي ��اىل ،ونادي
بعقوب ��ة للعب ��ة ،وا�س ��تم ّرت لليومني
املا�ض ��يني مب�شاركة وا�سعة ومتميّزة
للزم�ل�اء املهند�س�ي�ن م ��ع بقي ��ة روّاد
اللعبة وحمبيها.
املث ��ايل مُنح ��ت لالع ��ب عب ��د املهيمن يف حف ��ل التتوي ��ج م ��ن قب ��ل نقي ��ب
وق ��ال �س ��عد الكن ��اين ،مدي ��ر �إدارة ح�س�ي�ن ،فيم ��ا ح�ص ��ل البط ��ل حممد املهند�س�ي�ن يف دي ��اىل ح�س�ي�ن حممد
احتاد ال�ش ��طرجن لـ "امل ��دى" :فاز يف عبا�س على جائزة �أ�صغر العب.
العبيدي وعلي طالب ال�شمري رئي�س
البطولة نادي بعقوبة لل�ش ��طرجن ثم وب�ّي�نّ �أن "رئي� ��س االحت ��اد الفرع ��ي ن ��ادي بعقوب ��ة وبح�ض ��ور �أع�ض ��اء
فريق نقابة املهند�س�ي�ن ثاني ًا ،وكذلك لل�ش ��طرجن يف حمافظة دياىل ح�س ��ن الهيئ ��ة الإداري ��ة للن ��ادي واالحت ��اد
فري ��ق اجلامع ��ة ثالث ًا و�أخ�ي�ر ًا فريق ال�س ��اكني �أثن ��ى عل ��ى رعاي ��ة نقاب ��ة الفرع ��ي يف حمافظ ��ة دي ��اىل وهم ��ا
الأ�شبال باملركز الرابع.
املهند�س�ي�ن العراقية فرع دياىل للعبة حممد لطيف وطارق مهدي.
و�أ�ض ��اف "انتزع ح�س ��ن �صربي لقب و�س ��عيها لتقدمي كل ما يخدم �شريحة وخل� ��ص الكن ��اين اىل الق ��ول "�أن
بطل البطولة ،وتبع ��ه املهند�س عمار املهند�س�ي�ن و�أبن ��اء املحافظ ��ة عموم ًا احتاد ال�ش ��طرجن يتقدّم بال�ش ��كر اىل
ماج ��د باملرك ��ز الث ��اين ،واملهند� ��س ويف املجاالت كافة".
نقابة املهند�سني العراقيني فرع دياىل
ب ��دري عب ��د اجلب ��ار باملرك ��ز الثالث وذك ��ر �أن "هذه البطول ��ة ُتعد خطوة مل ��ا �أولت ��ه م ��ن اهتمام كبري الن�ض ��اج
واملهند� ��س ح�س�ي�ن حمم ��د باملرك ��ز �أوىل �ض ��من برنامج وا�سع لفعّاليات فك ��رة البطول ��ة وتنفيذها كمناف�س ��ة
الرابع.
ولق ��اءات قادم ��ة �إن �ش ��اء الل ��ه ،وقد مث�ي�رة وباه ��رة نال ��ت �أعج ��اب رواد
وذك ��ر الكن ��اين �أن "جائ ��زة الالع ��ب مت توزي ��ع اجلوائ ��ز عل ��ى الفائزي ��ن اللعبة".

يقيم احت ��اد كرة الي ��د وبدعم من
االحتاد ال ��دويل للعبة ،املهرجان
الريا�ض ��ي ال ّأول للرباع ��م
والأ�ش ��بال غ ��د ًا اجلمع ��ة يف
حمافظة الديوانية.
املن�سق
وقال ح�س ��ام عبدالر�ض ��اّ ،
الإعالم ��ي الحت ��اد ك ��رة الي ��د
لـ"امل ��دى" �:أن ف ��رق الرباع ��م
امل�ش ��مولة �س ��تكون م ��ن تول ��د
 2009-2008بينما فرق الأ�شبال
من تول ��د  2007-2006وتختتم
املناف�س ��ة بعد غد ال�سبت يف قاعة
املرح ��وم عبا� ��س رحي ��م يف ح ��ي
رم�ض ��ان مب�ش ��اركة ت�س ��عة �أندية
ه ��ي الدغ ��ارة وكربالء وت�ش ��رين
والك ��وت والن�ص ��ر و�أوروك
والنج ��ف وال�ش ��هداء واجلرح ��ى
والفتوة.
و�أ�ض ��اف :ي�أتي تنظي ��م املهرجان
�ض ��من ّ
خط ��ة احت ��اد ك ��رة الي ��د
احلالي ��ة وامل�س ��تقبلية لالهتم ��ام
ورعاي ��ة الفئات العمري ��ة ،والتي
�س ��تكون عماد الغ ��د القريب لكرة

الي ��د العراقي ��ة ،واالنط�ل�اق به ��ا
نحو البطوالت العربية والقارية
والعاملية ،به ��دف حتقيق النتائج
اجل ّيدة.
وب�ّي�نّ
"نتو�س ��م خ�ي�ر ًا بالف ��رق
ّ
الت�س ��عة امل�ش ��اركة عل ��ى دف ��ع
مواهبه ��ا للت�أ ّل ��ق يف املهرج ��ان،

واكت�ش ��اف الواعدي ��ن منه ��م،
وبذل مزيدٍ م ��ن اجلهود لالرتقاء
بقدراته ��م� ،ض ��من برنامج ي�ض� � ُّم
�أب ��رز املُبدع�ي�ن يف اللعب ��ة،
ومواكبة م�سريتهم بالتن�سيق مع
مدربيهم".
ولف ��ت ح�س ��ام �إىل "�أن احت ��اد

اللعبة ُمقبل على م�ش ��اركات مه ّمة
لفئ ��ة النا�ش ��ئني ،حي ��ث ت�ض� � ّيف
العا�ص ��مة البحريني ��ة املنام ��ة
بطولة �آ�س ��يا التا�س ��عة للنا�شئني
للف�ت�رة م ��ن  16اىل � 27ش ��هر �آب
القادم.
وذكر �أن "قرعة بطولة �آ�سيا التي
جرت م� ّؤخ ��ر ًا� ،أوقع ��ت منتخبنا
الوطني للنا�ش ��ئني يف املجموعة
الثاني ��ة �إىل جان ��ب منتخب ��ات
الياب ��ان وال�س ��عودية وقط ��ر
والإم ��ارات والكوي ��ت ،بينم ��ا
�ض ّمت املجموعة الأوىل منتخبات
البحرين و�إي ��ران والهند وكوريا
اجلنوبية و�أوزبك�ستان".
وتاب ��ع ح�س ��ام "يف ال�ش� ��أن ذاته،
ق� �دّم م ��درب منتخبن ��ا الوطن ��ي
للنا�ش ��ئني حممد حمزة ،اعتذاره
ع ��ن اال�س ��تمرار يف تدري ��ب
املنتخب ،وذلك ل�سفره اىل اململكة
العربية ال�سعودية لت�أدية منا�سك
احل ��ج للع ��ام  2022التي تتزامن
م ��ع م�ش ��اركة منتخبن ��ا الوطن ��ي
للنا�ش ��ئني يف البطولة الآ�سيوية
التي �س ��تقام يف مملك ��ة البحرين

منت�صف �شهر �آب القادم".
و�أو�ض ��ح "�أن رئي� ��س احتاد كرة
اليد حممد الأعرجي �شكر الكابنت
حمم ��د حم ��زة على م ��ا ق ّدم ��ه من
جهود يف الفرتة ال�سابقة ،ومت ّنى
له التوفيق وال�سداد".
وك�ش ��ف "�أن احت ��اد ك ��رة الي ��د
�س ُي ّ�س ��مي خ�ل�ال اجتم ��اع قريب،
املدرب اجلديد ملنتخب النا�ش ��ئني
لي�ش ��رع يف الإع ��داد للبطول ��ة
الآ�س ��يوية ،ويظه ��ر بامل�س ��توى
املتم ّي ��ز ،ليك ��ون املنتخ ��ب � ّأح ��د
روافد املنتخب ال ّأول م�ستقب ًال".
و�أنه ��ى ح�س ��ام حديث ��ه بالق ��ول
"يوا�ص ��ل املنتخ ��ب الوطن ��ي
التدريب ��ات اليومي ��ة يف قاع ��ة
التخ�ص�ص ��ية يف وزارة
املدر�س ��ة
ّ
ال�شباب والريا�ضة ،باندفاع كبري
من امل�ل�اك التدريب ��ي والالعبني،
�ضمن برنامج االحتاد لال�ستفادة
م ��ن مع�س ��كر حمافظ ��ة بغ ��داد
حت�ض�ي�ر ًا للم�ش ��اركة يف دورة
الت�ضامن الإ�س�ل�امي التي �ستقام
يف مدينة قونيا الرتكية منت�صف
�شهر �آب املقبل".

آراء وافكار
الجَ ِاحظ ..الموهبة هزمت
َّ
ال�شيطنة
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من حق الكتاب والإعالميين �أن يقلقوا هذه الأيام على هام�ش الحرية ال�ضيق الذي ك�سبوه
بعد  .2003الأيام الأخيرة ك�شفت ه�شا�شة هذه الحرية في بلد مت�أزم .فخالل الأ�شهر
الما�ضية� ،صدرت عدة مذكرات قب�ض �أو ا�ستقدام �أو �أحكام �ضد العاملين في ال�صحافة �أو
ممن يظهرون على و�سائل الإعالم .حرية التعبير التي وردت في المادة  ٣٨من الد�ستور
العراقي ،اكت�سحتها مواد مرعبة من قوانين العهد ال�سابق ،وفي جو من �أزمة و انق�سام
حاد عطل ت�شكيل الحكومة لأكثر من �ستة �أ�شهر.الم�سار ال�سيا�سي في بلد متازم ي�ؤثر
على االعالم �أكثر مما ي�ؤثر االعالم على الم�سار ال�سيا�سي ،لأن ال�سلطة ال�سيا�سية ،وهي
في �أزمتها الحالية تتحول الى �سلطة على االعالم في بلد تاريخ الإعالم فيه هو تاريخ
هيمنة ال�سلطة فيه على الإعالم تمويال وتحكما ،وم�ضمونا.

 ر�شيد الخيون

بثت ف�ضائ َيّة «احلرة» برناجم ًا عن ابن بحر اجلاحظ(ت:
255هج) ،قدمه �إبراهيم عي�سى .كان خ�ص اجلاحظ يف حلقة مِ ن
«املختلف عليه» ،ويف رم�ضان ،الفت لل َّنظر ،طاملا تعر�ض اجلاحظ،
َّ
لل�شيطنة وال َّتكفري ،يف كتب الأقدمني ومنابر الواعظني .يدرك
مَن تورط يف �شيطنته جهبذته يف الكتابة واجلدل ،لكن الإ�سراع
باحلط منه �ش�أن العاجزين عن جماراته ،ليتهم علموا � َّأن الأدب ال
بال�صدق والكذب �أو الإميان والكفر� ،إمنا يُ�صنف بعمق
يُ�صنف ّ
الفكرة و�سبك العبارة.
كان اجلاحظ حرب ًا يف املعرفة ،قدمته الب َْ�صرة ،فقيل« :مل ُي َر
مثله قط ،بال تقية وال حتا�ش وال ا�شمئزاز وال ا�ستيحا�ش ،عِ لم ًا
بال َّنحو ،وغزارة يف الكالم ،وب�صر ًا يف املقاالت وا�ستخراج ًا
للعوي�ص ،و�إي�ضاح ًا للم�شكل»(ا َ
حلمويّ  ،معجم الأدباء).
جاءت َّ
ال�شيطنة عرب حكايات ،منها � َّأن ب�صر َّي ًة �س�ألت �صائغ ًا
ينق�ش لها ف�ص ًا على �صورة َّ
ال�شيطان ،فلما اعتذر لعدم ر�ؤيته
َّ
ال�شيطان� ،أتت له باجلاحظ(ابن نباتة� ،سرح العيون)! وقال عبد
القاهر البغداديّ (ت427 :هج) عن كتبه« :ومعاين هذه الكتب
الئق ٌة به ،وب�صفته وب�أ�سرته»(ال َف ُ
الفرق) ،ثم ين�شد ويدعي
رق بني ِ
ال�س َّنة« :لو مي�سخ اخلنزير م�سخ ًا ثاني ًا /ما كان �إال
هذا ر�أي �أهل ُّ
دون قبح اجلاحظ».
�أما ابن قتيبة(ت276:هج) فو�صفه« :مِ ن �أكذب الأمة و�أو�ضعهم
ال�سودان على
للحديث ،و�أن�صرهم للباطل( )...ويحتج لف�ضل ُّ
البي�ضان ،وجتده يق�صد يف كتبه للم�ضاحك والعبث ،يريد بذلك
ا�ستمالة الأحداث»(ت�أويل احلديث) .مع � َّأن ابن قتيبة طرق هذه
املوا�ضيع ومل ي�سحر القارئ ،مثلما �سحره اجلاحظ يف �أ�سلوبه.
ي�شيد امل�ؤ ّرخ امل�سعودي(ت346 :هج) بلوذعية اجلاحظ ،مع
ذمه الختالف العقائدُ « :كتب اجلاحظ مع انحرافه امل�شهور جتلو
�صد�أ الأذهان ،وتك�شف وا�ضح الربهان ،لأنه نظمها �أح�سن نظم،
ور�صفها �أح�سن ر�صيف ،وك�ساها من كالمه �أجزل لفظ ًا ،وكان �إذا
ال�سامع ،خرج مِ ن ج ّد �إىل هزل ،ومن
تخوف ملل القارئ و�س�آمة َّ
حكم ٍة بليغ ٍة �إىل نادرةٍ ظريف ٍة»(مروج ال َّذهب).
تظهر للجاحظ يف االجتماع �آراء مهمة لع�صره وع�صرنا،
تخ�ص
تخ�ص الفقهاء ،و�أخرى
ك�إ�شارته �إىل �سلطتني دينية
ُّ
ُّ
الدّين ،واحلكم
يف
احلكم
إىل
�
يحتاجون
ال�سيا�سة« :وجميع الأمم
ِ
ِّ
ال�صناعات ،و�إىل ِ ّ
كل ما �أقام لهم املعا�ش»(كتاب احليوان).
يف ّ
أعجب مَن اعتربه عمي ًال �أدخل الإحلاد« :واجلاحظ
�إال � َّأن ال َ
والآخرون ،الذين �إمنا كانوا يف احلقيقة عمالء الفل�سفة للدولة
ال�ص ُ
در/خطب اجلمعة)! قيل هذا ،مع � َّأن
البيزنطية»(منرب َّ
الدّينية ُت�ستنبط وفق املنطق
احلوزات
امل�سائل الفقهيّة يف
ِ
الأر�سطي! كانت اخلِ طبَة مكر�سة �ضد حركة الترّ جمة.
� َّإن الذين �شيطنوا اجلاحظ ،طبقوا كافة ن�صيحة ابن خلدون(ت:
808ه)« :و�سمعنا مِ ن �شيوخنا يف جمال�س ال ّتعليمّ � ،أن �أ�صو َل
هذا ّ
الفن و�أركانه �أربعة دواوين ...وما �سوى هذه الأربعة
فتبع لها وفروع عنها» ،و�أحد الأُ�صول اجلاحظ(املقدمة) .ول َّأن
ّ
ال�شيطنة ،مل تخل مكتبات اخلوا�ص والعوام ،وال
املوهبة غلبت
مَن �شيطنه ،مِ ن كتبه.
كتب ال َّتوحيديّ (ت414 :هج) يف «تقريظ ا َ
جلاحظ» ،قيل لأبي
هفان(ت257 :هج)« :لمِ َ ال تهجو اجلاحظ ،وقد ندّد بك ،و�أخذ
مبخ ّنقك فقال� :أمثلي يخدع عن عقله ،والله لو و�ضع ر�سال ًة يف
بال�صني �شهر ًة ،ولو قلت فيه �ألف بيت ملا
�أرنبةِ �أنفي ملا �أم�ست �إال ِ ّ
ّ
طن منها بيتٌ يف �ألف �سنة»(معجم الأدباء) .اح�سبوا لأبي هفان
�صدقه.
�أقول� :إذا كان اجلاحظ والع�شرات غريه مِ ن الأدباء والفال�سفة،
�شياطني وعمالء ومالحدة� ،أمل يكن ذلك مبثابة حُ كم ال َّردة على
مَن يقر�أ تلك الكتب ،ويُفاخر ب�أ�صحابها؟! ماذا �أبقيتم للحياة وقد
أعاجيب؟!
ملأمت ر�ؤو�س ال َّنا�س �
َ

�سابق ًا كنت �أعلل نف�سي ب�أن انتكا�سات
الإع�ل�ام جزء م ��ن تعرج ��ات التاريخ
لأن ��ه اال ي�سري بخ ��ط م�ستقيم ،لكنني
ن�سي ��ت �إن العودة �إىل ال ��وراء جزء ًا
م ��ن تعرجاته .نع ��ود اليوم اىل نقطة
ال�صف ��ر لأن االح ��زاب احلاكمة نقلت
املعرك ��ة م ��ن الربمل ��ان �إىل الأع�ل�ام.
ولإلق ��اء ال�ض ��وء عل ��ى مقدم ��ات هذه
الأزمة �أنظر هن ��ا بع�ضا من ف�صل من
كتابي القادم(�سرية الفا�سد):
ً
المعلومة و الإ�شاعة

املعلوم ��ات هي �سرديات ع ��ن وقائع،
تن�س ��ى وقتي� � ًا ،لكنها ال حت ��ال للعدم.
�س بتحولها
تختنق املعلومات� ،أو ُت َن َف ْ
�إىل �إ�شاعات �شفاهي ��ة :جرائم كبرية
عل ��ى م�ست ��وى الوط ��ن كان ��ت حتال
مل ��ن يكرهه الأف ��راد ويعتق ��دون �أنهم
�سب ��ب امل�صائ ��ب( �أفراد م ��ن املو�ساد
الإ�سرائيل ��ي �أخ ��ذوا معه ��م حط ��ام
طائرات املي ��ك ،كويتي ��ون دخلوا مع
القوات الأمريكية �أحرقوا م�ؤ�س�سات
الدول ��ة انتقام� � ًا� ،أزالم �ص ��دام وق ��د
�أو�صاهم بتحويل البلد اىل حطام يف
حال �سقط ��ت �سلطته�ُ ،س ّنة� ،أكراد…
حكاي ��ات حت ��ال �إىل وكال ��ة �أنب ��اء
�شفاهي ��ة ا�سمها ( يكل ��ك) �أي يقال لك،
والقائل مبني للمجهول ،مع ت�أكيدات
( ر�آه ��ا بعينيه) .كل ال�شرور التي يف
داخ ��ل املواطن حت ��ال لع ��دو حقيقي

�أو مفرت� ��ض .بع� ��ض ه ��ذه الإ�شاعات
تنتق ��ل اىل و�سائ ��ل التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ،حني حتب� ��س طويال يف
�سجنها االنفرادي.
تعدد االح ��زاب وتناف�سها على الريع
وتناق�ض م�صاحله ��ا يدفعها لت�سريب
املعلومات �ش ��رط �أن ال يذكر امل�صدر.
عب ��ارات ( م�ص ��ار �سيا�سي ��ة ،م�صادر
عليم ��ة ،موثوقة رف�ض ��ت ذكر ا�سمها)
ته ��دف اىل ت�سري ��ب اخل�ب�ر و �إخفاء
املخرب لتجنيب ��ه املحا�سبة ال�سيا�سية
والقانوني ��ة .ال�صحفي هو ال�ضحية.
الن�ش ��ر �سيعر�ض ��ه للم�سائل ��ة .و
امل�سائل ��ة كلمة رقيقة ج ��د ًا �إزاء اللغة
املك�شوفة �أو املبطنة.
لك ��ن �أم ��و ًرا يفرت� ��ض �أن تك ��ون م ��ن
ا�س ��رار الدول ��ة ميك ��ن �أن تخرج اىل
العل ��ن املج ��اين حينم ��ا ي ��راد ف�ض ��ح
ط ��رف �سيا�س ��ي �أو طائف ��ي .ع ��ادة
ينقط ��ع الب ��ث التلفزي ��وين ح�ي�ن
ترتف ��ع ح ��دة املال�سن ��ات يف جل�سات
الربمل ��ان �أو يج ��رى احلدي ��ث ع ��ن
ق�ضاي ��ا ح�سا�س ��ة ال ينبغ ��ي للمواطن
�أن يع ��رف عنها.العراقي الذي (يقره
املمح ��ي) يعرف بالفرا�س ��ة �أن القيمة
احلقيقي ��ة لهذه اجلل�س ��ات تكمن فيما
يحذف .لكن الطائفة احلاكمة حتاول
�أن تغط ��ي ف�سادها بف�ضائ ��ح الطائفة
املقابل ��ة فن�ش ��رت تفا�صي ��ل ووقائ ��ع
جل�س ��ة ا�ستدع ��اء وزير الدف ��اع خالد

 زهير الجزائري

العبي ��دي .الثواب ��ت الت ��ي تفرت� ��ض
احلف ��اظ على �أ�س ��رار الدولة الأمنية،
ومنه ��ا �صفق ��ات الت�سلي ��ح ونوعي ��ة
ال�س�ل�اح والرت ��ب ومواق ��ع التدريب
والعم ��ل ك�شف ��ت بابت ��ذال و جماني ��ة
ولأ�سب ��اب �شخ�صية دفاع� � ًا عن الذات
بد ًال من الدفاع عن الوطن.
الف�ساد يتغ ��ذى من غياب ،وبالأحرى
تغيي ��ب املعلومات.القا�ض ��ي (رحي ��م
العكيل ��ي) املطلع على �آلي ��ات الف�ساد
رئي�سا �سابق� � ًا لهيئة النزاهة
ب�صفت ��ه
ً
قال ب�أن “حتديد الكلفة الكلية للف�ساد
متع ��ذر لأن هن ��اك ف�س ��اد يف الأرق ��ام
وهن ��اك ف�س ��اد ال يدخ ��ل يف ميزاني ��ة
الدول ��ة .الع ��راق مل يطور �أي ��ة �آليات
�أو معاي�ي�ر لقيا� ��س تكلف ��ة الف�س ��اد.
الف�س ��اد يلح ��ق خ�سائ ��ر بالدول ��ة
العراقية اكرب م ��ن اخل�سائر الناجمة
عن �سرق ��ة املوازنة ،الن هن ��اك ف�ساد
يتعلق ب�سرق ��ة الرثوات دون دخولها
املوازن ��ة ،وهن ��اك �سرق ��ات تتعل ��ق
با�ص ��ول الدولة من م�شاري ��ع الدولة
الزراعي ��ة وال�صناعي ��ة والتالعب بها
جميع ًا…حيت ��ان الف�س ��اد مل ت�ت�رك
للم�ستقب ��ل م ��ا ي�شهد عليه ��ا … واذا
انقل ��ب النظ ��ام ال�سيا�س ��ي وا�ستطاع
النظ ��ام الق ��ادم ك�شف ملف ��ات الف�ساد
�سنج ��د ان امللف ��ات الت ��ي ك�شفت حلد
الآن ه ��ي �صغ�ي�رة ج ��د ًا” .ي�صع ��ب
تع ��داد ق�ضاي ��ا الف�س ��اد حت ��ى ه ��ذه

اللحظ ��ة! لك ��ن لي� ��س م ��ن ال�صعوب ��ة
مب ��كان حتدي ��د خطورت ��ه ،فهناك من
ي�ضع ��ه مب�ص ��اف الإره ��اب من حيث
الرتتي ��ب ،ورمب ��ا قبل ��ه� .أ�صع ��ب ما
يف الف�س ��اد هو تداخل ��ه مع االرهاب.
و:ح�سب الدكتور برهم �صالح عندما
كان نائب ًا لرئي�س الوزراء يف امللتقى
الوطن ��ي ملكافح ��ة الف�س ��اد ف� ��إن “
االرهاب ا�صب ��ح يتغذى على الف�ساد،
وا�صب ��ح للعنف اقت�ص ��اده ال�سيا�سي
اخلا� ��ص ب ��ه يف الع ��راق يدمي ��ه اىل
جان ��ب اليات ��ه و�شبكات ��ه اخلا�ص ��ة
االخرى» .
٫م ��ن امله ��م �أن يلع ��ب الإع�ل�ام دوره
هنا يف ت�ألي ��ب املواطنني �ضد الف�ساد
منطلق ��ا م ��ن مظاه ��ره الت ��ي مت� ��س
�أك�ث�ر الأم ��ور ح�س ّي ��ة ل ��دى املواطن
( الغ ��ذاء ،واخلدم ��ات املبا�ش ��رة،
ومدار� ��س الأطف ��ال والكهرب ��اء
والرعاي ��ة االجتماعي ��ة )  .م ��ن خالل
الأم ��ور املح�سو�س ��ة ميك ��ن تكوي ��ن
ثقافة رقابة من املواطنني على الدولة
ومظاه ��ر الف�س ��اد فيه ��ا .لك ��ن تناول
ق�ضاي ��ا الف�س ��اد م ��ن خ�ل�ال الإع�ل�ام
يتطل ��ب ك ��وادر �إعالمي ��ة ذات كف ��اءة
خا�ص ��ة ومهني ��ة عالي ��ة ،ق ��ادرة على
ممار�س ��ة �صحاف ��ة ا�ستق�صائية تقوم
على البحث ال ��د�ؤوب وجر�أة البحث
ومعرفة بكيفية الو�صول اىل م�صادر
املعلوم ��ات مب ��ا يف ذل ��ك امل�ص ��ادر

ال�صعب ��ة ،ك ��وادر م�ؤمن ��ة مبهمته ��ا
وحت ��ى ب�ض ��رورة الت�ضحية من �أجل
�أداء ه ��ذه املهمة ،وق ��ادرة على متييز
املعلوم ��ات احلقيق ��ة م ��ن املعلوم ��ات
التي ت�سرب عم ��د ًا يف خفايا ال�صراع
ب�ي�ن امل�صال ��ح .كم ��ا تتطل ��ب دراي ��ة
قانوني ��ة بالعواقب املمكن ��ة يف حالة
ن�ش ��ر معلومات غري مدققة او ال متلك
م�ستندات كافية لإثبات حقوقها .
هذه املهمة ت�ضعنا �أمام خماطر جديدة
تكم ��ن يف عالق ��ة الف�س ��اد باملرات ��ب
ال�سيا�سي ��ة العلي ��ا الت ��ي ت�ست�شر� ��س
وت�ستخ ��دم ملي�شياته ��ا اخلفي ��ة �إذا
ا�ستع�ص ��ى عليه ��ا ا�ستخ ��دام �أجه ��زة
الدولة الأمني ��ة لإيقاف ال�صحفي عن
�أداء ه ��ذه املهمة .وه ��ذا يتطلب نوعا
م ��ن الت�ضامن بني االعالميني وبينهم
وبني منظمات املجتمع املدين املعنية
مبكافح ��ة الف�ساد ،وبني الإثنني وبني
الربملانيني .
ولك ��ن وقبل ذل ��ك ينبغ ��ي ان ن�ضمن
حماي ��ة الإع�ل�ام نف�س ��ه م ��ن ت�س ��رب
الف�س ��اد الي ��ه �أو �إىل العاملني فيه من
خ�ل�ال الر�ش ��وات وم�ص ��ادر الدخ ��ل
اخلفي ��ة مقاب ��ل �سكوت ��ه ع ��ن ق�ضايا
الف�س ��اد �أو دخوله طرف� � ًا يف ال�صراع
ب�ي�ن امل�صال ��ح  .ولذل ��ك ف� ��إن عل ��ى
ال�صحاف ��ة التي تطالب �أجهزة الدولة
بال�شفافي ��ة ،ينبغ ��ي �أن تك ��ون ه ��ي
نف�سها �شفافة �أمام قرائها.

عندما يخرق رئي�س الوزراء البريطاني القانون

 عبد الحليم الرهيمي

خ�ل�ال ف�ت�رة االغ�ل�اق ال�شام ��ل للم�ؤ�س�سات
واملح�ل�ات ومن ��ع التجمع ��ات و�أقام ��ة احلفالت
قب ��ل نح ��و �سنتني خ�شي ��ة �أنت�شار وب ��اء كورونا
� ،أق ��ام رئي� ��س احلكوم ��ة الربيطاني ��ة بوري� ��س
جون�س ��ون حفل ��ة � ،أو حف�ل�ات � ،ضم ��ت ع�شرات
اال�شخا� ��ص يف مقر الرئا�س ��ة احلكومي ال�شهري
يف �ش ��ارع (داونن ��غ �سرتي ��ت) وه ��و االمر الذي
ك�ش ��ف عن ��ه الحق� � ًا مم ��ا ادى اىل �أث ��ارة حمل ��ة
�أنتق ��ادات وا�سعة جلون�س ��ون وا�ستقالة خم�سة
من كب ��ار م�ست�شاريه احتجاج� � ًا ب�أعتبار ما فعله
خرق� � ًا للقان ��ون ال ��ذي �أقرت ��ه حكومت ��ه  ،و�سمى
االعالم ه ��ذا اخلرق بف�ضيحة احلف�ل�ات (بارتي
غيت) و�أرتفعت اال�ص ��وات واملطالبات مب�ساءلة
جون�سون وحما�سبته من حزب العمال املعار�ض
وم ��ن حزبه (املحافظون) �سيم ��ا وانه اول وزير
يف اململك ��ة املتح ��دة يرتك ��ب مث ��ل ه ��ذا اخل ��رق
للقان ��ون  .وب�سب ��ب ذل ��ك دع ��ى امل�شرع ��ون عق ��د
جل�سة ا�ستثنائية له ��ذا االمر  ،والتي عقدت فع ًال
يف ال�ساد� ��س من �شهر حزي ��ران احلايل  ،وكانت

النتيجة غري املتوقعة جن ��اة بوري�س جون�سون
م ��ن �سح ��ب الثقة لع ��دم ت�صوي ��ت الع ��دد الالزم
م ��ن ح ��زب املحافظني عل ��ى �سحب الثق ��ة خ�شية
مواجهة احل ��زب لأزمة كب�ي�رة ق ��د ي�ستفيد منها
ح ��زب العم ��ال  ،وكان ��ت نتيج ��ة الت�صوي ��ت هي
� 211ص ��وت لعدم �سحب الثق ��ة و  148ل�سحبها
منهم �أع�ضاء من حزب املحافظني .
جون�س ��ون ال ��ذي جن ��ا م ��ن �سح ��ب الثق ��ة
بالت�صوي ��ت عل ��ق عل ��ى ذل ��ك بالقول لق ��د طويت
ه ��ذه ال�صفح ��ة  ،لكن الواقع يق ��ول غري ذلك وان
املواقف من هذا اخلرق ودالالته لن تنته ف�صو ًال
ل ��دى الربيطاني�ي�ن الذي ��ن يحرتم ��ون القان ��ون
وااللت ��زام ب ��ه اىل درج ��ة التقدي�س ل ��ن يقتنعوا
دون انزال عقوبة منا�سبة برئي�س الوزراء الذي
خرقه .
لق ��د مط البع�ض �شفاههم عندنا ممن تابعوا
م�شه ��د خ ��رق جون�س ��ون للقان ��ون وردود الفعل
ازاءه باعتبار هذا املو�ضوع الب�سيط او (التافه)
عن ��د البع� ��ض ال ي�ستح ��ق او ي�ستوج ��ب كل ذلك

فعندن ��ا خ ��رق ويخ ��رق الكث�ي�رون امل�س�ؤول�ي�ن
القان ��ون ور�أين ��ا مئ ��ات االل ��وف ال يلتزم ��ون
مب�سرياتهم قوانني منع التجمعات واملهرجانات
دون الت ��زام  ،وه ��و االم ��ر ال ��ذي ي�ش�ي�ر ويدل ��ل
اىل النتائ ��ج الكارثي ��ة التي يعاين منه ��ا العراق
والعراقي ��ون لعدم التزامه ��م بتطبيق القوانني ،
بل وحتى التعمد يف خرقها .
عندم ��ا ع ��اد رئي� ��س ال ��وزراء الربيط ��اين
اال�سب ��ق ون�ستون ت�شر�ش ��ل اىل لندن بعد انتهاء
احل ��رب العاملية الثاني ��ة وكان ي�ساه ��م بقيادتها
من بارج ��ة ب�أحد املحيط ��ات � ،أ�ستقبله رهط من
كب ��ار املوظفني واملواطنني  ،وينقل عنه انه وجه
مل�ستقبليه �س�ؤا ًال مهم ًا عن حالة الق�ضاء وتطبيق
القوان�ي�ن �أبان �سن ��وات احلرب  ،ف ��كان جوابهم
� :أن الق�ض ��اء والقوانني بخري � ،أم ��ا رد ت�شر�شل
ف ��كان عميق ًا ومعرب ًا وه ��و � :أذن بريطانيه بخري
 ..ولأنه ��ا كذلك كانت بريطاني ��ة وما تزال بخري
 ،الذي نفتق ��ده بالعراق لغياب العدالة والتمادي
يف خرق القوانني يف خمتلف ال�صعد !!

�صاعق الت�صنيع

مئة عام وفوبيا الت�صنيع ت�ؤرق
االنظمة والمجتمع العراقي’ ففي
العدد الم�ؤرخ في  /14ت�شرين
الثاني لعام  1921كتبت �صحيفة
العراق مقاال عن ال�صناعة العراقية
,وهو يتحدث عن العراق الحديث
– حينها يحاول العراق ان ي�شرح
لماذا ال�صناعة عندنا مت�أخرة,.
ولماذا ال ن�ستطيع ان نتقدم فيها ؟’
جاء في المقال  :ان ما ي�ؤ�سف له في
هذه الديار ,ال�صناعة منحطة كل
االنحطاط .

اجل ��واب كان م�ش ��روعا ه ��و ان
اال�س ��تعمار بفتح ��ه احل ��دود حي ��ث
اقتحمه ��ا الربيطانيون ان ��ذاك ’ والزال
ال�س� ��ؤال االن ه ��ذه اجابت ��ه  ,ه ��ذا بعد
ثورة الع�ش ��رين والوعي الذي ا�س�س ��ت
ل ��ه  ,ولك ��ن االدوات قدمي ��ة او مدجن ��ة
وغالب ��ا جمن ��دة واملئ ��ة �س ��نة م ��ن عمر

الع ��راق زرع ��ت خوفا حلد الو�س ��وا�س
 ,كم ��ا يعرفه ع ��امل النف� ��س كارل يونغ:
عندم ��ا يك ��ون اخل ��وف ع ��ادة  ,يك ��ون
خوفا مر�ضيا = فوبيا ال غريزة  :النه ال
يح ��دث اال ا�ستثناء ولي�س �صفة عامة .
(يون ��غ  //البنيه النف�سيه عند االن�سان
 /ترجم ��ة نهاد خياط ��ه �/ص /64ط2/
 . )2000/فاال�ستثن ��اء ال تعاجل ��ه
القاعدة .
وهك ��ذا دخلن ��ا ع ��امل امل�ؤام ��رة ليكون
اخل ��وف �سي ��د املوق ��ف  ,م ��ن انن ��ا بلد
زراعي ومنتج كبري للنفط  ,فهذا الرجع
البعي ��د ورد الفع ��ل مل ي�ش ��كل موقف ��ا
ك ��ون الفعل اخلارجي ا�ستثن ��اء ولكننا
نعاجل ��ه بالقواعد التقليدي ��ة  ,يف حني
مثلن ��ا ال�شعب ��ي يق ��ول  :ال يف ��ل احلديد
اال احلدي ��د  ,كنايه ع ��ن رد فعل ينا�سبه
ب ��دون تواط ��ئ او مزاي ��ده او ه ��روب
لالم ��ام  .وهن ��ا لعل ��ه اال�ستثن ��اء يثبت
القاع ��دة  ,كال ل ��ه ادواته فه ��ل �صناعتنا
وزراعتن ��ا وقطاعنا اخلدم ��ي مرتهنني
بقاع ��دة انتظار ؟ ال ي�ص ��ح اال ال�صحيح
يف النهاي ��ة ولكن بعد خ ��راب الب�صرة ,
هنا ت�أتي االرادة الوطنية املغيبة .
م ��ن ثواب ��ت العم ��ل الر�سم ��ي االن
وحوا�شيه ا�صبحت دورتنا االقت�صادية
غ�ي�ر عراقي ��ة حي ��ث تكتم ��ل م ��ع م ��ن
ن�ستورد منهم اخل�ضروات واحللويات
واملعجن ��ات والتم ��ور وامل�سك ��رات
و�ص ��وال مل ��ا كان ��ت تنتج ��ه اي ور�ش ��ة

عراقي ��ة حت ��ى االنت ��اج اال�س ��ري’ على
ح�س ��اب توف�ي�ر القم ��ح وال�صناع ��ة
الر�سمي ��ة الت ��ي يط ��رح االن عملية بيع
ا�صولها من �شرك ��ة املن�صور ال�صناعية
اىل معامل املو�صل التي حتولت خلردة
وباق ��ي ال 85معم�ل�ا حكومي ��ا م�شلوال
ب�ل�ا ا�ضاف ��ه ل 6000م�ش ��روع بحال ��ة
�شلل’ كما �شل ��ت الور�ش ال�صناعية قبل
مئة عام  .هذا هو اال�ستثناء املمنهج .
وال�ش ��رح يط ��ول ووزارة ال�صناع ��ة
والزراع ��ة ار�شيفها يق ��ول ادق واو�سع
 ,حي ��ث يتج�سد معربا عن ارادة وطنية
عامة جته�ض حني تتاهب وتت�أهل .
فجميع ال�ش ��روط املو�ضوعية متوفرة
اي الق ��وة املادي ��ه ولكن نفتق ��د اجلر�أة
املغيب ��ه من قبل امل�ستفيدي ��ن بالتن�سيق
مع �صندوق النقد الدويل الذي يتخادم
م ��ع امل�صدري ��ن تلقائي ��ا ومبوج ��ب
ال�سرتاتيجي ��ات الدولي ��ة املتناغم ��ة
و�شب ��كات امل�صال ��ح الت ��ي ال تك�ت�رث
ملبادئ او�شع ��ارات عه ��ود ووعود انهم
برجماتي ��ون ح�س ��ب اال�ص ��ول ,رغم ما
يطف ��وا عل ��ى ال�سط ��ح وكال يغن ��ي على
ليلى العراقيه النها الزالت بال وايل .
وهك ��ذا بع ��د ان اكتمل ��ت دورتن ��ا
االقت�صادي ��ة هناك واملالي ��ة النقديه يف
العا�صم ��ة وا�شنطن م ��ن ذهب ودوالر .
ا�صب ��ح لدينا فائ�ض م ��ن املهرب النقدي
كون نافذتنا كرمية باذخة يف التحويل
اخلارج ��ي رغم دائرة غ�سي ��ل االموال ’

 ثامر الهيم�ص

حي ��ث تقدر االم ��وال املغ�سولة املدفونة
يف املالذات االمنة وغري االمنه بثلث ما
دخلنا م ��ن واردات النفط بعد االحتالل
 ,و�شكلنا دائ ��رة ال�ستعادة االموال اىل
جانب دائرة غ�سيلها الوطنية .
كل ه ��ذا لتحجي ��م ال�صناع ��ة احلقيقية
اي مواده ��ا اخل ��ام عراقي ��ة او ت�صن ��ع
م�ست ��وردة م ��ن جه ��ات لدين ��ا معه ��ا
حتال ��ف �سرتاتيج ��ي ’ وه ��ذا ماجع ��ل
غياب ��ه جم�س ��دا يف �صناعتن ��ا احلالي ��ة
الكمربادوري ��ة حي ��ث مواده ��ا اخل ��ام
غ�ي�ر عراقي ��ة م ��ع �سب ��ق اال�صرارمث ��ل
ال�سك ��ر والزيت اللت ��ان ي�شكالن ن�صف
يطاقتنا التمويني ��ة  .ولكنها مل حتمينا
من ا�ست�ي�راد العمل ��ة ال�صعب ��ة و�صوال
لل�صناعة النفطية  ,فقد غرزت ام التو�أم

.
ولكن امل�ستفي ��د املبا�شر م ��ن الت�صدير
خام ��ات ام خ�ض ��روات ج ��اءت نعم ��ة
ملفن ��ا املائ ��ي لتعزز وتعم ��ق التبيعية
امل�صريي ��ة املر�سوم ��ة واملق�سوم ��ة ,
كذريع ��ه مل ��ن مل ي ��رى بعي ��ون عراقي ��ة
ا�سا�س ��ا  ,فل�سن ��ا باحت ��اد اقت�ص ��ادي
معه ��م مث ��ل دول اال�سي ��ان او املنظومه
االوربية  ,حيث الدول متكافئه ’ ولكننا
تابع ن ��دور باالفالك االقليمية والدولية
 .وهكذا بتن ��ا يف ظل دولة احلد االدنى
مع �شديد اال�سف .
اي ��ن ال�صناع ��ه احلقيقية الت ��ي ت�شكل
نقل ��ة نوعي ��ة ب�شروطها ؟ ه ��ل من خالل
ال�صناعة التقليدية التي ت�صمم ال�شباع
احلاج ��ة املحلية مثل �صناعة احلبوب (

املجار� ��ش ) تتواك ��ب مع املنتج املحلي
فقط ؟ ام �صناعة لتلبية احلاجة املحلية
كم ��ا هي �صناع ��ة جتميع ال�سي ��ارات ام
�صناع ��ة ادويه اغل ��ب موادها اخلام من
اخل ��ارج ك�صناع ��ة كمربادوري ��ة ؟ هذه
ال�صناع ��ات املفرت� ��ض انه ��ا تتكامل مع
�صناع ��ات االنتاج االكرب .ولذلك ترتبط
بال�ش ��ركات او امل�صان ��ع االم اجم ��اال
وبدوامه ��ا ت�صب ��ح م�ؤ�س�س ��ات ترتب ��ط
مب�صادر اخل ��ام امل�ستورد  ,مما يجعلها
�ض ��د نوع ��ي ل�صناع ��ة االنت ��اج الكبري
الذي ابرز �صفاتها انها كراكب الدراجة
مبجرد وقوفه ي�سقط ار�ضا مامل يعتمد
عل ��ى مي ��زات االنت ��اج االك�ب�ر اجلاه ��ز
للت�صدير واال يتقوقع كما تقوقع اللذين
م ��ن قبله  ,ليتح ��ول من رق ��م اقت�صادي
�صعب اىل خردة كما يتاجر بها طفيليو
التجارة واملهربون .
در� ��س امل� ��أزق احل ��ايل بلي ��غ ف�صي ��ح
ب�سي ��ط  ,حي ��ث احلا�ض ��ر الغائب وهو
امل�ؤ�س�س ��ة واخواته ��ا  ,فامل�ؤ�س�سة االن
ممنوعة من ال�صرف واال ملا بات 12/1
�سي ��د املوق ��ف يف قوتنا اليوم ��ي الذي
ا�صب ��ح يف املزاد  ,فل ��و كانت م�صانعنا
ومزارعن ��ا وجتارتن ��ا املتوازن ��ة مل ��ا
ارتهن ��ا الحد يف معا�شن ��ا اليومي ويف
كهربائن ��ا التي تعتا� ��ش على غاز اجلار
اجلن ��ب ومبوافق ��ة الراع ��ي االمريكي
من خالل �صندوق ��ه يف النقد  .فالبديل
االوح ��د ه ��و ف�ص ��ل االقت�ص ��اد ع ��ن

ال�سيا�س ��ه �س ��واء م ��ن م�ؤ�س�س ��ة عام ��ة
له ��ا �سرتاتيجته ��ا وخططه ��ا او م ��ن
قط ��اع خا� ��ص او خمتل ��ط او تع ��اوين
ولي� ��س قطاع ��ا موازيا يغ ��رد منفردا و
يلع ��ب حل�ساب ��ه فق ��ط بعي ��دا وخط ��ره
عل ��ى ح�س ��اب القطاع ��ات االرب ��ع  .اىل
ان و�صلن ��ا اىل مناف ��ذ غ�ي�ر ر�سميه يف
حدودن ��ا او ر�سميه با�ستثن� ��أت خا�صه
حتى الت�صفري الكمركي الذي مل ن�سمع
به خ�ل�ال املئة ع ��ام اال بقان ��ون م�شرع
م ��ن جهة �شرعي ��ه د�ستوري ��ه وم�صادق
على د�ستوريا  ,فالباب م�شرعه الق�صاء
امل�صنع�ي�ن واغتي ��ال ال�صناع ��ه الت ��ي
حول ��ت جمتمع ��ات الرع ��ي والزراعيه
البدائي ��ه اىل دول له ��ا الب ��اع االط ��ول
تتف ��وق بانتاجه ��ا ومهاراته ��ا ولي� ��س
بريع يرتاج ��ع اقت�صاديا و�سيا�سيا كما
تعودنا حيث ال نفرح به زاد ام نق�ص .
انه ��ا م ��رارة فق ��دان الزن ��اد العراق ��ي
ال ��ذي مل يج ��ر�أ م ��ن يق ��ول ان ��ا عراقي
اوال ’ ولي� ��س من خ�ل�ال فالتر الهويات
الفرعي ��ة الت ��ي تعترب الوط ��ن لي�س اال
فندق درجة ثالثة .
ف�صاعق ال�صناعة التي تقود الزال من
امل�ؤمل ان يقدح بعد مئة عام من العزله
 .رغ ��م ان ��ف امل�ؤام ��رة الت ��ي حت�ص ��د
وال ت ��زرع  ,حي ��ث اخذتن ��ا بال�صي ��اح
واالع�ل�ام وع�ل�اج ال�صدم ��ة ال�صاع ��ق
ال ��ذي ال يوازيه غ�ي�ر �صاعق ل�صناعتنا
ورجولتنا ووطنيتنا اوال واخريا .
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(ال�شاعر الملهم وايقونة الغناء)

كالكيت

رواية ت�سرد يوم ع�شق حقيقي ..بين ايقونة الغناء االوبرالي
ماريا كاال�س مع ال�شاعر بازوليني
روما :مو�سى اخلمي�سي

كانت �أ�شهر عالقة حب دون عناق في القرن
الع�شرين ،بين ال�شاعر وال�سينمائي والر�سام
والروائي (بيير باولو بازوليني 1922ــ
 )1975الذي تحتفل �إيطاليا هذا العام
بالذكرى المئوية لميالده ،ومن الجانب
الآخر ايقونة ّ
فن الأوبرا (ماريا كاال�س،
1923ـ  )7719التي عا�شت حياة �صاخبة
على الم�ستويين الفني وال�شخ�صي ،متنقلة
بين اليونان و�إيطاليا وفرن�سا .منذ ن�ش�أتها
ً
خ�صو�صا
�إلى حياتها العاطفية ال�صاخبة،
عالقتها بالملياردير اليوناني ار�سطو
اونا�سي�س ،التي دامت ع�شر �سنوات .ف�إلى
جانب �صوتها الدرامي العظيم ،كانت كاال�س
ت�ضفي على �أدائها التعبير الداعم للكلمة
والمو�سيقى والتمثيل.

�إنه عام  ،1969الذي �شهد الهتك اجلريء لكل
ا�ش ��كال التابوه ��ات الأخالقي ��ة واالجتماعية
ال�سائ ��دة يف الو�سط الإيط ��ايل يف ال�ستينات
من القرن املا�ضي ،و�أبرز مفارقات تلك ال�سنة،
الأكرث غرابة يف حياة بازوليني ،الدوران يف
حلقة مفرغة وخماتلة حلل ��م ال يربح العتبات
ويراوغ من اجل ان يظل هو ال�شيء ونقي�ضه
مع ��ا ،لقد و�ض ��ع بازوليني اجلمي ��ع امام ذات
�شاع ��رة قلقة ،ال مت ��ل من البحث ع ��ن نف�سها،
حماول ��ة الإم�س ��اك بنقط ��ة ت ��وازن ،او يق�ي�ن
م�ض ��اد لتتمث ��ل يف اجلان ��ب العاطف ��ي ،الذي
متح ��ور ب�شكل كلي ح ��ول �شائعة ع�شقه ملاريا
كاال�س.
كان اللقاء احلميمي االول بني االثنني يف بلدة
“ج ��ورمي” الرتكية ،اثناء ف�ت�رة الت�صوير،
يف ف�ض ��اء ليل ��ة واح ��دة بع ��د ي ��وم حافل من
الت�صوي ��ر املخ�ص� ��ص لإنت ��اج فيل ��م “ميديا”
الذي ه ��و تعبري ع ��ن الرتاجيدي ��ة الإن�سانية
يف �أق�ص ��ى �صوره ��ا و�أ�شكاله ��ا .فف ��ي ه ��ذا
الفيل ��م املقتب�س من العمل امل�سرحي اليوناين
الكال�سيك ��ي ،ينق ��ل بازولين ��ي �إىل ال�شا�ش ��ة
ق�صة “ميديا” التي قتلت �أطفالها بعدما �أعلن
والدهم “جاي�سون” ّ
فك ارتباطه بها والزواج
من �أمرية �أ�صغر منه ��ا �سنا .وتتواىل �أحداث
الأ�سط ��ورة �إىل امل�أ�س ��اة املفجعة التي و�صلت

�إليه ��ا “ميديا” يف النهاية ،حي ��ث قامت بقتل
�أبنائها انتقام ��ا من زوجها ،الذي تزوج عليها
بعدما قدمت له كل �شيء.
كان بازولين ��ي بعي ��دا عن ع ��امل االوبرا الذي
كان ي ��رى في ��ه فن منحاز لل ��ذوق الربجوازي
امل�ت�رف ،اال انه كان م�ش ��دودا اىل فتنة �صوت
كاال� ��س الت ��ي ق ��ال عنه ��ا يف اح ��دى مقاالت ��ه
“عل ��ى الأقل يف بُعد واح ��د ،احمل لها عاطفة
تف ��وق �أي ح ��ب” .م ��ن بعي ��د ،كان االثن ��ان
يكره ��ان بع�ضهم ��ا البع�ض .ه ��ي متطرفة يف
تقلبه ��ا املزاج ��ي ،وهو معتد بنف�س ��ه ومكابر،
فق ��د �سيج نف�س ��ه مبجموع ��ة م ��ن الفر�ضيات
املثلي ��ة ع ��ن اجلن� ��س� .أنه ��ا ب ��دت يف نظ ��ره،
رغ ��م م�ساواته ��ا ل ��ه يف ال�س ��ن ،جت�سي ��د ًا
ملمو�س ��ا النطالق ��ة ال�شب ��اب وجر�أت ��ه .بع ��د
ه ��ذا اللق ��اء ،اخت ��ار بازوليني ماري ��ا كاال�س
لتج�س ��د �شخ�صي ��ة “ميدي ��ا” يف الفيل ��م ،يف
دوره ��ا ال�سينمائ ��ي الوحي ��د .وم ��ع ان ��ه كره
بيئ ��ة االوبرا وتفاخرها الربج ��وازي ،اال انه
اعترب �شخ�صية كاال�س مطابقة لنواياه لتقوم
ب ��دور االم القاتل ��ة ،فه ��ي “ام ��ر�أة طفلة ،غري
�آمنة ومندفعة� ،ساحرة وريفية حاملة� ،ضحية
عاطفة رجل امل ��ال والبرتول” ،كم ��ا �سبق لها
وان قام ��ت بدور ميدي ��ا ب�شكل رائع يف اوبرا
للمو�سيق ��ار “لويج ��ي ت�شريوبين ��ي” .وق ��د
�ص ��وّ ر بازولين ��ي الفيل ��م يف ع ��دة �أماكن يف
عدة م ��دن �إيطالية ،وتركي ��ا ،و�أي�ض ًا يف قلعة
حل ��ب ال�شه�ي�رة .ولأول م ��رة يف ه ��ذا الفيلم
مل ي�ستدع ��ي بازولين ��ي ممثلني م ��ن ال�شارع،
ولك ��ن �شخ�صي ��ات حقيقي ��ة وم�شه ��ورة .فقد
اخت ��ار الريا�ضي ال�شهري جوزيب ��ى جنتيلى،
بط ��ل الوثب الثالثي ال ��ذي كان عائدا برقمني
قيا�سي�ي�ن عاملي�ي�ن يف الأوملبي ��اد املك�سيكي ��ة
الع ��ام ال�ساب ��ق ،ليق ��وم ب ��دور” جاي�سون”.
من جانبه ��ا ،وجدت ماريا كاال�س فر�صة للقاء
بازولين ��ي .ويف العق ��د املوقع ب�ي�ن الطرفني،
مت �إدخ ��ال بند يحظ ��ر الت�صوي ��ر العاري .مت
ت�صوي ��ر الفيل ��م يف كابادوكيا وحل ��ب وبيزا
وبح�ي�رة ج ��رادو .ال تن�س ��ى ماري ��ا كاال� ��س
الأزي ��اء الثقيل ��ة ج ��دا الت ��ي �سجن ��ت فيه ��ا،
وه ��ي تتحرك ك�أنها ن�صب ت ��ذكاري حي يبدو
قادرا عل ��ى �أخذ كل �ش ��يء ،ال�شم�س والأر�ض
وعنا�ص ��ر الك ��ون .لك ��ن حتت هذا ال ��درع من
الثياب ،ر�أى بازوليني بانها �شخ�صية مبهجة
وجذاب ��ة وح�سا�س ��ة �إزاء اجلم ��ال ،ومندفعة
عاطفي ��ا� ،ضحية عاطفة �أونا�سي�س الوح�شية،
باملقارنة مع وداعته .وهك ��ذا انطلقت �شرارة
االعج ��اب املتب ��ادل واالجن ��ذاب ال�شخ�ص ��ي.
ولعل من باب املفارقة البحتة ان تكون احلياة
البوهيمية ال�صاخبة الت ��ي عا�شتها ،هي التي
اهدت لبازوليني فر�صة اختيارها لتلعب دور
“ ميديا” التي ك�سرت بال �شفقة قلب زوجها

ال�ث�ري اونا�سي� ��س .لق ��د كان ح�ضوره ��ا ،قد
ج�سد بالن�سبة له “ منجم الوجود الروحي”.
بع ��د االنته ��اء م ��ن ت�صوي ��ر فيل ��م” ميدي ��ا”،
وا�صل ��ت كاال�س ال�شغوفة باحلي ��اة والقراءة
والف ��ن ،لق ��اءات متكررة م ��ع وبازوليني ،يف
روم ��ا وباري� ��س ،يف ني�س،بي ��زا؛ حت ��ى �أنها
تبعته �إىل مايل ،وانغم�ست يف بع�ض القبالت
العفيفة وبع�ض التنزهات.
وباعتق ��اد م�ؤل ��ف رواي ��ة “املله ��م وايقون ��ة
الغن ��اء” للروائ ��ي االيط ��ايل” جوزيب ��ى
مانفري ��دي “الت ��ي �ص ��درت ه ��ذه الأي ��ام
مبنا�سب ��ة الذك ��رى املئوي ��ة لبازولين ��ي ،بان
“موهبة ال�شاعر بازوليني املتوقدة ومعرفته
العميقة مبفاتيح معاناة ماريا كاال�س و�أ�سرار
حياته ��ا املعقدة ،ه ��ي من �أب ��رز العوامل التي
�أعط ��ت ملاريا االجن ��ذاب ل�شخ�صية بازوليني
الت ��ي تت�س ��م ب�صف ��اء ال�سليق ��ة وجاهزيته ��ا
الدائمة اللتقاط كل ما يحرك القلب من م�شاعر
عاطفية بالغ ��ة االحت ��دام .بازوليني[]MA1
ك�أي �شاع ��ر �آخر ،ات�سم ��ت �شخ�صيته ،بكثافة
الأف ��كار والتطلع ��ات املده�ش ��ة و�شروح ��ه
الف�ضفا�ض ��ة ،وغو�صه الر�ؤي ��وي ون�صو�صه
ال�شعرية املفعمة باحلما�سة “.
وم ��ن ه ��ذا املنطل ��ق ،ا�شتغ ��ل الروائ ��ي عل ��ى
الذاك ��رة كعملي ��ة ا�سرتجاعي ��ة يحاك ��م به ��ا
احلا�ضر ،با�ستع ��ادة تلك اللحظات التاريخية
للمكان كنتيجة حتمية� ،إذ متثلت يف ا�ستدعاء
امل ��رور بالكث�ي�ر م ��ن املنعطف ��ات والأح ��داث
وال�شواه ��د احليوي ��ة الت ��ي عا�شه ��ا كل م ��ن
بازوليني وماريا كاال�س.
الروائ ��ي “مانفري ��دي ،ال ��ذي ا�شته ��ر بكتابة
ق�ص� ��ص الأف�ل�ام وامل�سرحي ��ات و�ص ��درت له

ع ��دة روايات ناجح ��ة حازت جوائ ��ز �إيطالية
واوربي ��ة مرموق ��ة خ�ض ��ع ملنط ��ق امل�صادف ��ة
املج ��ردة �أو احلدث العر�ضي ،بل هي جمازفة
جمالي ��ة ،لواحدة م ��ن �أجمل ال�س�ي�ر و�أكرثها
ت�شويق ��ا ،مل ��ا تتمت ��ع ب ��ه م ��ن �ص ��دق تعبريي
وجمالي ��ات �أ�سلوبي ��ة تلقائي ��ة واحتفاء عارم
باحلي ��اة ،فهو مل يتوان عن اطالعنا عن ع�شق
بازوليني للمر�أة الوحيدة التي �أحبها بعمق،
والت ��ي اخرتقت �شغاف قلب ��ه .رمبا رغبة منه
يف م ��واراة �ش�ؤون ��ه احلميم ��ة خل ��ف �سي ��اج
�شائ ��ك ،لكي يوف ��ر لأ�سطورت ��ه ال�شخ�صية ما
يلزمها من الغمو�ض والكتمان.
بعد العر�ض التجريبي الأول اخلا�ص للفيلم،
يف بح�ي�رة ج ��رادو ،ق ��دم بازولين ��ي ملاري ��ا
خامتا :كان عقيقا قدميا من مدينة “لأكويليا”

 عالء املفرجي

الوثائقي الذي نريد

التاريخية مزين ��ا ب�أفاريز روماني ��ة� .أخط�أت
ماريا يف هذه الهدي ��ة باعتبارها بيانا ر�سميا
للخطوبة ،لكنها مل ت�صل �أبدا اىل الهدف الذي
كان ��ت ت�سع ��ى الي ��ه ،والأدل عل ��ى �أ�صالة هذه
التجربة وعمقها الإن�ساين ،هو ا�ستع�صا�ؤها
على ال�ضمور وثباتها ال�صلب يف وجه الزمن،
ول ��د حب ق ��وي بق ��در م ��ا كان م ��ن امل�ستحيل
العي� ��ش ب�ي�ن ماريا وبي�ي�ر باولو ،نظ ��را لأن
رغبته ��ا يف احلي ��اة الطبيعي ��ة ال ميك ��ن �أب ��دا
التوفيق بينها وب�ي�ن حياته اجلن�سية املثلية،
وال ��ذي يتعار� ��ض مع اجلوع ال ��ذي ال ين�ضب
يف روحه ��ا لذك ��ورة الرجل .فه ��ي �أدركت بان
عالقته ��ا ببازوليني ال ت�ستقي ��م ،دون التوقف
عند التباين الوا�ضح يف ميولهما اجلن�سية.
يق ��ول “ مانفري ��دي” لل�ش ��رق الأو�سط حول
ظاهرة كثافة الإ�ص ��دارات للكتب والدرا�سات
ه ��ذا الع ��ام ،والت ��ي اث ��ار بع�ضه ��ا ،وم ��ا زال
مو�ضع جدل واخذ ورد اىل اليوم حول حياة
بازوليني:
ان ه ��ذا الت ��داول امل�ستم ��ر يغ ��ذي نوع ��ا م ��ن
ال�شع ��ور باحلاجة ملعرفة عبقري ��ة بازوليني،
من خالل م�ساهماته و�سريته الذاتية وت�أثريه
يف ال�سي ��اق الثق ��ايف لإيطاليا والت ��ي التزال
غري وا�ضحة املعامل .هناك فجوات كثرية يف
ه ��ذه ال�سرية ،حتتاج ق ��راءة لفكر هذا املثقف
املو�سوع ��ي وا�ستك�ش ��اف وا�ستنط ��اق الكثري
من كتاباته ومواقفة التي التزال خمفية ،عرب
حتليل معمق لدوره الرائد يف الن�صف الثاين
م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي .ان ا�ستع ��ادة بازوليني
مبنا�سب ��ة مئويته ،ت ��كاد تكون الي ��وم ملحة،
وذات �صلة �أكرث من �أي وقت م�ضى يف اعقاب
التحوالت التي تعي�شها �إيطاليا اليوم ،وتقدم
منوذجا ملهما للمثقف للتعاطي مع العديد من
الأ�سئلة امل�صريية التي ما زالت مطروحة.
وي�ضيف مانفريدي ح ��ول وثائقية ال�سرد يف
روايت ��ه” لي� ��س حب ��ا واح ��دا ،بل حب ��ان ،يف
الواق ��ع :حب ماريا لبيري باول ��و ،املحبط من
العف ��ة الق�سري ��ة ،وهذا ال يقل عن ��ادا من بيري
باول ��و ملاريا� .إن ��ه لي�س كتابا ع ��ن بازوليني،
ال ��ذي يظه ��ر يف الواق ��ع با�س ��م عائلت ��ه فقط
يف البداي ��ة ،ثم يتح ��ول بب�ساط ��ة �إىل “بيري
باول ��و” ،ولكن ��ه كت ��اب لبازولين ��ي ،يف ع ��ام
الذك ��رى املئوي ��ة ل ��ه ،ومل ��ن يحب ��ون ق�ص�ص
احلب العميق ��ة وامل�ستحيل ��ة ،والتي جتد يف
ه ��ذا اال�ستحال ��ة بالتحدي ��د ال�سبي ��ل لتمهي ��د
الطريق للم�ضي قدمًا.
يف ه ��ذه الرواية كل �شيء �صحيح وكل �شيء
متغ�ي�ر .من ال�صحي ��ح قبل كل �ش ��يء �أنه ،يف
املجموع ��ة ،ول ��د حب ق ��وي بقدر م ��ا كان من
امل�ستحي ��ل العي�ش ب�ي�ن ماريا وبي�ي�ر باولو،
نظرًا لأن رغبتها يف احلياة الطبيعية ال ميكن
�أبدا التوفيق بينها وبني حياته اجلن�سية.

مهرجان البحر الأحمر يعلن عن تحدي �صناعة الأفالم خالل � 48ساعة
واملبدعني يف اململكة ،وذلك لإنتاج �أعمال
املدى /خا�ص
�سينمائي ��ة جديدة خ�ل�ال � 48ساعة .ي�أتي
امل�ش ��روع ثم ��رة لتع ��اون كل م ��ن املرك ��ز
�أعلن مهرجان البح ��ر الأحمر ال�سينمائي الثقايف الفرن�س ��ي ،والقن�صلية الفرن�سية
الدويل عن م�سابقة حتدي جديدة للأفالم يف مدين ��ة جدة ،وال�سف ��ارة الفرن�سية يف
الق�صرية الهادفة �إىل دعم �صانعي الأفالم مدينة الريا�ض ومهرج ��ان البحر الأحمر

ال�سينمائ ��ي ال ��دويل .حي ��ث �سي�شم ��ل
التح ��دي �صانع ��ي الأف�ل�ام املبتدئ�ي�ن
لت�شجيعه ��م عل ��ى كتاب ��ة فيل ��م ق�ص�ي�ر
وت�صويره و�إنتاجه خالل يومني فقط.
يرت�أ� ��س جلن ��ة التحكي ��م املمث ��ل احلائ ��ز
عل ��ى عدة جوائز ظاف ��ر العابدين ،وت�ضم
جلن ��ة التحكيم ك ًال من املخرج وال�صحفي
ال�شه�ي�ر وائ ��ل �أب ��و من�ص ��ور ،واملخ ��رج
وكاتب ال�سيناري ��و الفرن�سي احلائز على
جوائز عاملية كلود موريرا�س.
وعل ��ق رئي�س جلنة التحكي ��م املمثل ظافر
العابدي ��ن قائ�ل ً�ا� »:إن مهرج ��ان البح ��ر
الأحم ��ر ال�سينمائ ��ي ال ��دويل يف دورت ��ه
الأوىل ،منحنا ملحة ع ��ن �صناعة ال�سينما
و�إمكانياته ��ا يف ال�سعودي ��ة ،م ��ن خ�ل�ال
املجموع ��ة الكب�ي�رة واملتنوعة من الأفالم
الت ��ي مت عر�ضها �آن ��ذاك ،وهذه هي جمرد
البداي ��ة فقط» .و�أ�ضاف عابدين� »:إن مثل

ه ��ذا الن ��وع م ��ن امل�سابق ��ات والتحديات
ي�ساعدن ��ا يف البح ��ث ع ��ن املواه ��ب غري
املعروف ��ة الكت�شافها وتقدميه ��ا للجمهور
ال�سع ��ودي والعاملي من خ�ل�ال تزويدهم
باملعرف ��ة وامله ��ارات واخل�ب�رة الالزم ��ة
لإن�شاء م�شاريعه ��م ال�سينمائية اخلا�صة،
كم ��ا �إين �أع ��وّ ل عل ��ى اجلي ��ل الق ��ادم من
�صانع ��ي الأف�ل�ام ال�سعودي�ي�ن ومتحم�س
جد ًا لر�ؤية انتاجاتهم القادمة».
و�ست�شم ��ل امل�سابقة ور�ش عم ��ل �إر�شادية
مكثف ��ة �ست ��زود املتناف�س�ي�ن باملعرف ��ة
واخل�ب�رة الالزم ��ة لتطوي ��ر �أفكاره ��م
وحتويله ��ا �إىل واق ��ع �سينمائ ��ي ملمو�س
وذل ��ك عل ��ى م ��دى ثالث ��ة �أي ��ام ،وم ��ن ثم
�ستليه ��ا � 48ساعة لتقوم الف ��رق امل�شاركة
بكتاب ��ة �سيناري ��و الفيل ��م الق�ص�ي�ر
وت�صوي ��ره ومعاجلت ��ه فني� � ًا م ��ن البداية
وحت ��ى النهاي ��ة ،و�سيعم ��ل القائمني على

امل�سابق ��ة ب�إم�ل�اء ودمج عنا�ص ��ر �إ�ضافية
مفاجئ ��ة لتت�صاع ��د وت�ي�رة التح ��دي بني
امل�شاركني.
و�سيبل ��غ التحدي ذروته يف �شهر نوفمرب
م ��ع بداي ��ة عر� ��ض الأف�ل�ام املتقدمة حيث
�ستمن ��ح جلن ��ة التحكي ��م جائزت�ي�ن م ��ن
ت�صمي ��م النح ��ات ال�شهري ربي ��ع الأخر�س
لأع�ض ��اء الفريقني الفائزي ��ن ،بينما �سيتم
ابتعاث قادة الفريقني الفائزين �إىل فرن�سا
ال�ستكمال الربنام ��ج التعليمي املخ�ص�ص
ب�صحبة م�صوري ��ن �سينمائيني فرن�سيني
وعامليني وذلك خالل العام القادم 2023م.
يذك ��ر ب�أن امل�سابقة �ستقام يف �شهر يونيو
و�ست�ستقطب املواه ��ب يف قطاع ال�سينما
من ال�سعودي�ي�ن واملقيمني الذين ترتاوح
�أعمارهم بني � 25-18سنة ،و�ستت�شكل كل
ُ�شار َك نْي �إىل خم�سة م�شاركني؛
فرقة م ��ن م ِ
بقيادة خمرج �أو كاتب �سيناريو �سعودي.

�أقف �أمام منوذجني لفيلم�ي�ن وثائقيني عامليني ،لأدعم الفكرة التي
�أنا ب�صددها يف هذا العمود ،واختياري لهما ،لي�س لأنهما الأف�ضل،
يف تاري ��خ ه ��ذه ال�صناع ��ة ،وال لتوف ��ر كل العنا�ص ��ر ال�سينمائية
فيهما ح�س ��ب ،بل لطبيعة مو�ضوع كل فيلم منهما ،والذي غالب ًا ما
ا�شتغلت عليه الأفالم الوثائقية يف كل مكان..
والفك ��رة التي �أنا ب�صددها ،تتعلق ب�أفالمنا الوثائقية التي �أنتجت
عل ��ى مدى ال�سنوات التي ت�أ�س�ست فيه ��ا ال�سينما العراقية ،والتي
تراوحت قيمتها الفكرية والفنية ،بني مد قليل وجزر طال �أمده.
الفيلم ��ان هم ��ا الفيل ��م االمريك ��ي (فهرنهاي ��ت � 11سبتم�ب�ر) الذي
�أخرج ��ه ماي ��كل م ��ور ،والفيل ��م االيطايل ال ��ذي �أخرج ��ه جوزيف
تارنتوري.
ففيل ��م ماي ��كل م ��ور وال ��ذي يعد واح ��د ًا من �أه ��م و�أجم ��ل االفالم
الوثائقي ��ة يف ال�سن ��وات الع�شري ��ن الأخرية ،والذي حق ��ق �سبق ًا
تاريخي� � ًا يف الف ��وز بال�سعفة الذهبية يف مهرج ��ان كان .ومن كان
ي�ص ��دق �أن ه ��ذا الفيلم الذي كان ��ت كلفته  6ملي ��ون دوالر �أمريكي
وحقق �إيراد ًا قدره الإجمايل  222مليون دوالر �أمريكي.
الفيل ��م الآخ ��ر ه ��و الوثائق ��ي االيط ��ايل (�إيني ��و) جلوزي ّب ��ي
تورنات ��وري ،الذي هو الآخ ��ر حقق �سبق ًا قي ع ��امل ال�سينما ،ومت
عر�ضه بنجاح يف �أغلب �صاالت العر�ض يف املدن االيطالية .الفيلم
عن املو�سيقي الإيطايل �إينيو مو ّريكوين الذي �ألف مئات الأغاين
وكتب مو�سيقى �أكرث من  500عمل �سينمائي.
الفيلم ��ان وثائقي ��ان ،وناف�س ��ا الأن ��واع الأخ ��رى م ��ن الأف�ل�ام،
بالت�سويق والعر�ض وال�صنع ��ة ال�سينمائية ،وااليرادات ،والأهم
يف طبيع ��ة ما تناواله من مو�ضوع ��ات رمبا تكون هي ما حتتاجه
�أفالمن ��ا الوثائقي ��ة كي تنه�ض م ��ن �أ�سر التقاري ��ر االخبارية التي
نراه ��ا يف �شا�ش ��ات الف�ضائي ��ة ،والت ��ي  -وللأ�س ��ف  -تربى عليها
اجليل اجلديد من ال�سينمائي�ي�ن ال�شباب ،ف�صاروا يقدمون �أفالم ًا
ال حتم ��ل م ��ن الفيل ��م الت�سجيل ��ي �أو الوثائق ��ي �إال اال�س ��م ،بل �أن
البع� ��ض منهم ا�ست�سه ��ل الفيل ��م الوثائقي ،و�صار م ��ا �أن ي�صطدم
مبو�ضوع ما حتي ينفذه كفيلم وثائقي!.
فالوثائقي ��ات احلالية ال تعدو �أن تكون �صنيعة اللحظة� ،أو انفعال
ال�سينمائ ��ي بح ��دث ما ،ومل حتافظ عل ��ى ا�ستمراريتها على عك�س
بع� ��ض االفالم الوثائقي ��ة التي قدمته ��ا ال�سينم ��ا العراقية وكانت
بحق منوذجا م�شرق ًا لهذا النوع من الأفالم.
وهن ��ا نبد ًا من �سبعينيات القرن املن�ص ��رم ،الذي �شهدت فيه بغداد
واح ��د ًا م ��ن �أه ��م مهرجان ��ات ال�سينم ��ا ،والت ��ي تعن ��ى بال�سينم ��ا
الوثائقية يف املنطقة والبلدان العربية ،وقدمت فيه �أفالم وثائقية
بع�ضه ��ا مه ��م ..ومن �ضمن ه ��ذه االفالم (الأه ��وار) ملخرجه قا�سم
حول ،وال ��ذي يعد من �أهم الوثائقيات الت ��ي �أنتجت يف العراق..
وهذا الفيلم ،هو �إمنوذج ملا نطمح له من (الوثائقيات) التي نريد،
ت�صوي ��ر �ص ��ادق ل�س ��كان امل�سطح ��ات املائية الكب�ي�رة يف جنوبي
الع ��راق والتي حتتل م�ساحة كبرية من تلك املنطقة ،ور�صد حلياة
�سكانه ��ا الذين ي�سمون باملعدان ..وهو باملجمل التقاطة ذكية لهذا
املو�ضوع ،وهو ما تريده الأفالم الوثائقية..
الفيل ��م الآخ ��ر هو (حكاي ��ة للمدى) ال ��ذي �أخرجه ب�س ��ام الوردي،
وكت ��ب ال�سيناريو له ريا�ض قا�سم ،الفيل ��م رحلة يف حياة القا�ص
والنح ��ات العراق ��ي يحيى جواد ،ون ��ال عنه العديد م ��ن اجلوائز
يف املهرجان ��ات ال�سينمائي ��ة و�أعت�ب�ر الأه ��م يف تاري ��خ ال�سينما
الوثائقية يف العراق.
�إذن لدين ��ا م ��ن ه ��ذه االفالم بواب ��ة م�شرع ��ة للول ��وج اىل �صناعة
وثائقيات مهمة خا�صة من قبل ال�سينمائيني ال�شباب ،الذين توهم
البع� ��ض منهم �أن تقاري ��ر الأخبار هي الفيل ��م الوثائقي!! .ون�سوا
�أن ميتثل ��وا لن�صيحة �أبي الأفالم الت�سجيلي ��ة (جون جرير�سون)
باعتماد ث�ل�اث خ�صائ�ص يت�ص ��ف بها الفيل ��م الت�سجيلي وهي“ :
االعتماد عل ��ى الواقع يف مادته وتنفي ��ذه ،و�أن تكون �شخ�صياته،
ومَ�شاه ��ده م ��ن الواق ��ع احل ��ي م ��ن دون االعتم ��اد عل ��ى ممثل�ي�ن
حمرتف�ي�ن� ،أو مناظ ��ر �صناعي ��ة مفتعلة داخ ��ل الأ�ستودي ��و ،و�أن
ُتنتقى مادته م ��ن الطبيعة مبا�شرة من دون ت�أليف لكي تكون �أكرث
دقة من املادة املُ�ؤ َلفة �أو املُمَثلة “.
مو�ضوع ��ات ..ومو�ضوعات مباح ��ة على الطريق ��ة الت�شيخوفية،
�شخ�صيات عراقية تعد رموز ًا للفكر والأدب والتاريخ وال�سيا�سة،
بحاج ��ة �أن ي�سل ��ط عليه ��ا ال�ضوء ،مثلم ��ا هناك �أماك ��ن بكر لها من
املمي ��زات الف ��رادة واجلم ��ال يزخ ��ر بها الوط ��ن� ،أح ��داث بحاجة
لأف�ل�ام وثائقي ��ة ا�ستق�صائية ،تعج به ��ا البالد ..من فك ��ر �أن يعمل
وثائقي ��ا عن ظاهرة الف�ساد امل�ست�شري؟ ،من فكر بال�شهادات العليا
وال�شه ��ادات املزيف ��ة التي �صارت ب� �ـ (املجان)؟ ،من فك ��ر �أن يعمل
وثائقي� � ًا عن �شخ�صيات مغم ��ورة �صارت تتحك ��م ب�سيا�سة البلد؟،
التبحثوا عن مو�ضوع للفيلم الوثائقي لأنه بب�ساطة بجانبكم.
فالوثائقيات الحالية ال تعدو �أن تكون
�صنيعة اللحظة� ،أو انفعال ال�سينمائي
بحدث ما ،ولم تحافظ على ا�ستمراريتها
على عك�س بع�ض االفالم الوثائقية التي
قدمتها ال�سينما العراقية وكانت بحق
نموذجا م�شرق ًا لهذا النوع من الأفالم.

كابو�س مرعب للمخرج اليك�س جيرالند

(الرجال)..فيلم خيالي عن العنف �ضد المر�أة
ترجمة :عدوية الهاليل
بعد فيلمني من �أفالم اخليال العلمي،
يقدم املخرج الربيطاين �أليك�س جارالند
فيلمًا خياليًا قوطيًا جديدًا حول مو�ضوع
معا�صر.
يعد اليك�س جارالند احد �صانعي االفالم
القالئ ��ل الذي ��ن �صنع ��وا �أف�ل�ام خي ��ال
علم ��ي مث ��ل (اك� ��س ماكين ��ا) و(اب ��ادة)
ف�ضال عن م�سل�سل ��ه امليتافيزيقي (ديفز)
والي ��وم يخرج فيلم (رج ��ال) الذي كتب
ال�سيناريو اخلا�ص به ومت عر�ضه خالل
�أ�سبوع املخرجني يف مهرجان كان ليثري
العدي ��د م ��ن الت�س ��ا�ؤالت اذ مت ت�صنيف ��ه
على انه فيلم عميق جدا و�صعب املرا�س
ومن �أحد اكرث الأفالم جنونا كما يحوي
ادانة جمازي ��ة للعنف �ضد املر�أة ويهدف
اىل ايق ��اظ الوع ��ي جماع ��ي وحقائ ��ق
عميقة عن االن�سان..

يبد�أ الفيلم مبقدم ��ة مذهلة حيث الألوان
غ�ي�ر الواقعية لغ ��روب ال�شم�س يف �شقة
بلندن مع �شع ��ور بعدم االرتياح اذ يقوم
�صان ��ع الفيل ��م بتجمي ��د الوق ��ت ويجرب
كامريته على الرتكي ��ز على عيني البطلة
هاربر (املمثلة جي�سي بوكلي) مبواجهة
م�شه ��د رجل ي�سقط م ��ن �أعلى مبنى ،هذا
الرج ��ل هو زوجها ال ��ذي كانت قد اعلنت
للتو ع ��ن رغبته ��ا يف الطالق من ��ه..كان
احل ��دث �سريع ��ا ج ��دا لدرج ��ة ان البطلة
رمب ��ا مل ت�ستوعب ��ه ،ولكنه ظ ��ل حمفورا
اىل الأبد يف �شبكية عينيها..
بع ��د انتح ��ار زوجه ��ا العني ��ف ،تنتق ��ل
“هارب ��ر” �إىل منزل مع ��زول يف الغابة
الإجنليزي ��ة .وعندم ��ا ت ��زور القري ��ة
املجاورة ،تقابل اً
رجال فقط :مالك املنزل
العنيد ،و�صاحب الب ��ار ،ورجل ال�شرطة
الك�س ��ول ،والنائ ��ب املنتق ��م اذ يب ��دو �أن
ً
غام�ض ��ا يف الغاب ��ة يطارده ��ا
وج ��ودًا
فه ��ي ت ��رى رجل متع ��دد الأوج ��ه يقرتب

�أك�ث�ر ف�أكرث من منزله ��ا ،ويذهب �إىل حد
مهاجمتها ،مث ��ل امل�أ�ساة التي عا�شتها مع
زوجها الراحل.
ت�شع ��ر هارب ��ر ان �شخ�ص ��ا او �أ�شخا�ص ��ا
يتبعونها فهل هذا اخلوف حقيقي؟ �أم �أنه
م ��ن ثمرة خياله؟ لذلك ،يتحول (الرجال)
�إىل فيلم �إثارة نف�سية ثم يتحول تدريجي ًا

�إىل فيل ��م رع ��ب مثايل .رمب ��ا هي طريقة
رائع ��ة لأليك� ��س جريالن ��د ال�ستك�ش ��اف
مو�ضوعات ��ه املف�ضلة (احلداد والوحدة)
وقب ��ل كل �ش ��يء ال�ستك�ش ��اف العالق ��ات
ال�سريالية بني الرجال والن�ساء من خالل
الرتكيزعل ��ى رم ��وز الرع ��ب .يب ��د�أ فيلم
(الرج ��ال) وك�أنن ��ا امام من ��زل م�سكون،

فاالنتقال �إىل منزل قوطي جديد �شا�سع،
وكون منعزل ،و�ضو�ض ��اء غريبة يجعل
الفيل ��م م�شوبا بغراب ��ة جديدة مع وجود
ذكوري ترتفع عدوانيت ��ه تدريجي ًا حتى
تتج�س ��د ب�شكل عنيف ودم ��وي .ويعتمد
�أليك�س جارالند اخلي ��ال املتطرف ب�شكل
بالغ ،لإ�سع ��اد اجلمهورعرب الغو�ص يف
معان ��اة البطلة العميق ��ة واملذهلة متامًا.
وتلع ��ب جي�سي باكلي دورا رائعا يج�سد
القلق واخلوف والعن ��ف امل�ستوحى من
�صدم ��ة هارب ��ر ماريان وه ��و دور نف�سي
وج�س ��دي للغاية يذكرنا بدور البطلة يف
فيلم طفل روزماري (رومان بوالن�سكي،
،)1968حيث ي ��دور فيلم (الرجال)حول
الغمو� ��ض ب�ي�ن واقع الظواه ��ر اخلارقة
والت ��وازن العقل ��ي لل�ضحية.وتتوائ ��م
نغم ��ة الفيل ��م م ��ع روع ��ة ال�سبعينيات اذ
يذكرن ��ا مبعاجلة املوا�ضي ��ع االجتماعية
وال�سيا�سي ��ة يف اف�ل�ام (ط ��ارد االرواح
ال�شري ��رة) و(احللقة اجلهنمية) و(منزل

ال�شياطني)..به ��ذه الطريق ��ة ي�صبح فيلم
(الرجال) جزءا من تقليد جمايل لل�سينما
الرائعة مت حتديثه با�سلوب معا�صر..
ميك ��ن الق ��ول ع ��ن الفيل ��م �أن ��ه ن�سوي،
لك ��ن حتدي ��د طبيع ��ة نظ ��ره �إىل الرجل
لي� ��س به ��ذه ال�سهولة.فم ��ن املالحظات
ال�صغرية املهينة �إىل العدوان اجل�سدي،
تخ�ضع هاربر يف وقت ق�صري ل�شكل من
�أ�ش ��كال احلي ��اة اليومية الت ��ي تتحملها
للأ�س ��ف الكثري م ��ن الن�س ��اء .هل ميكن
تف�سريه ��ا بطريق ��ة تربي ��ة الذكورم ��ن
قب ��ل جمتم ��ع داف ��ع من ��ذ ف�ت�رة طويل ��ة
عن �سلط ��ة الذكورواهميته ��م؟ وبرموز
ثقافة يت ��م فيها متثيل امل ��ر�أة دائمًا على
�أنه ��ا اخلطرالذي يهدد م�ص�ي�ر الرجال؟
�أو ب ��كل ب�ساط ��ة ب�سب ��ب ق�س ��وة غالبية
الأفراد؟
ان ت�أل ��ق فيل ��م (الرج ��ال) ي�أتي م ��ن �أنه
يجع ��ل كل ه ��ذه التف�س�ي�رات �صحيحة،
لكنه ��ا غ�ي�ر كافي ��ة ..ويث ��ق املخرج يف

الق ��وة املث�ي�رة للإعجاب لفن ��ه ،متجنبا
الوق ��وع يف الأف ��كار املم�ضوغة..فف ��ي
الواق ��ع ،ال يه ��م جارالن ��د من �أي ��ن ي�أتي
ال�ش ��ر (الذك ��ر) ب ��ل ان مايهم ��ه هو هذه
ال�سل�سل ��ة من الأ�سب ��اب والعواقب التي
حت ��دد هوي ��ة الإن�س ��ان .بع ��د كل �شيء،
ف� ��إن �سينماه تنزل دائ ًم ��ا �إىل الإن�سانية
التي ت�سع ��ى �إىل فهم جوهره ��ا (عب ًثا)،
وال ين�س ��ى جارالند �أب� �دًا �إبقاء جتربته
مفتوح ��ة ق ��در الإم ��كان ،لدرج ��ة �أنن ��ا
نقبل ب�سهولة ت�صعيده ��ا ال�سريع جتاه
جتريدها ال�سردي وال�شعري .من خالل
االعتماد عل ��ى تراث الرع ��ب اجل�سدي.
وهك ��ذا ي�صب ��ح فيل ��م (الرجال)ال ��ذي
يعر�ض حالي ��ا يف دور ال�سينما العاملية
�أك�ث�ر جم � اً�ال و�إبه ��ا ًرا و�إرب ��ا ًكا حماوال
احلفاظ على وجهة النظ ��ر املتقلبة هذه
التي تواجهنا ب�أعم ��ق الأفكار و�أق�ساها
ب�شجاعة فذة .انه فيلم حقيقي “عميق”
بكل ما يف الكلمة من معنى..
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اقــــرأ
الرجل يف القلعة العالية

�ص ��درت ع ��ن دار املدى رواي ��ة الرج ��ل يف القلعة العالي ��ة ت�أليف
فيلي ��ب كيندرد دي ��ك ترجمة ر�شا �صادق ،تتم ّي ��ز ال ّرواية بوجود
تاريخ بديل يفوز فيه احللفاء يف
"رواية داخل ال ّرواية" حول ٍ
احل ��رب العامليّة الثان ّي ��ة ويخ�سر االحت ��اد ال�سوفيتي احلرب..
فازت رواية "ال ّرجل يف القلعة املرتفعة" بجائزة هوغو لأف�ضل
رواي ٍة يف عام 1963م .منذ عام 2015م ّ
أدبي
مت تعديل العمل ال ّ
عمل
وحتويل ��ه �إىل
م�سل�سل تلفزي ��وين .ا�ستلهمت ال ّرواية من ٍ
ٍ
تاريخي للكاتب وارد مور حول احلرب الأهلي ِّة ،بالإ�ضافة �إىل
بع�ض امل�صادر التاريخية اخلا�صة باحلرب العاملية الثانية.

ت�شكيليو كربالء يقيمون معر�ض ًا ا�ستعادي ًا للفنان �صاحب �أحمد
علي لفتة �سعيد
�أقام ��ت جمعي ��ة الت�ش ��كيليني
العراقي�ي�ن يف كرب�ل�اء معر�ض ��ا
ا�س ��تعاديا للفن ��ان الت�ش ��كيلي
الكب�ي�ر �صاح ��ب �أحم ��د و�ضم 40
عمال ت�شكيلي ��ا نفذها الفنان خالل
مراحل خمتلفة من حياته.
وقال نائب رئي�س جمعية الفنانني
الت�شكيلي�ي�ن يف كرب�ل�اء ،الفن ��ان
الت�شكيلي فا�ض ��ل �ضامد لـ(املدى)
ان املعر�ض ،ال ��ذي افتتحه الفنان
ح�س ��ن ابراهيم والدكت ��ور جواد
الزي ��دي ،ج ��اء تكرمي ��ا للفن ��ان
الكب�ي�ر �صاح ��ب �أحم ��د مل ��ا قدم ��ه
م ��ن جه ��ود فني ��ة وابداعية خالل
م�سريت ��ه الفنية الت ��ي امتدت منذ
�ستيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي حت ��ى
ح

ول العا

لم

االن ومل تتوق ��ف ه ��ذه امل�س�ي�رة.
و�أ�ض ��اف ان املعر� ��ض ال ��ذي �ضم
�أربع�ي�ن عم�ل�ا فني ��ا ب�ي�ن الزي ��ت
واملائي ��ة والكرافي ��ك والتخطي ��ط
وكانت اكرث االعمال بني الواقعية
والتعبريي ��ة ..وذك ��ر ان الفن ��ان
�أحمد م ��ن مواليد كرب�ل�اء 1947
ت ��رك ب�صمته بني اخل ��ط املتوازن
والق ��وي والأل ��وان ال�شفاف ��ة
املكتن ��زة ب�سح ��ر ال�شنا�شي ��ل
والبي ��وت الكربالئي ��ة والن�س ��اء
بالعب ��اءة وهن يتحرك ��ن يف ازقة
املدين ��ة و�شوارعه ��ا ..ولف ��ت اىل
وج ��ود ت�أث�ي�ر للم ��كان ال ��ذي ولد
في ��ه وال ��ذي كان عب ��ارة ع ��ن �أزقة
مرتامي ��ة الأط ��راف ومتال�صق ��ة
الظ�ل�ال ت�ش ��دك رائحته ��ا حت ��ى
تخرج منه ��ا اىل ال�شوارع العامة
مما جع ��ل اعمال ��ه اكرثها عن
ه ��ذه االزقة والبي ��وت ..كذلك
القب ��اب الكث�ي�رة واملقام ��ات
حت ��ى ال ت ��كاد تخل ��و لوح ��ة

واح ��دة م ��ن بيئت ��ه وخ�صو�ص ��ا
املراح ��ل االوىل ومازال ��ت تظه ��ر
عل ��ى �أعمال ��ه وب ��ذات الأ�سل ��وب.

وذك ��ر ان الفن ��ان �أحم ��د ال ينتمي
اىل مدر�س ��ة معين ��ة وله م ��ا مييز
�أعمال ��ه مبوروثاته ��ا املحلي ��ة

ال�شعبي ��ة واحلكاي ��ات ،و�أن ��ه
مت�أث ��ر ب�أج ��واء التكعيبي ��ة م ��رة
و�أخرى م ��ع التعبريية ،فاحلداثة

معر�ض عن املغني الفرن�سي جوين هوليداي يف بروك�سل
ُيق ��ام يف بروك�سل ،من كان ��ون الأول املقبل
�إىل حزي ��ران م ��ن الع ��ام  ،2023معر� ��ض
خم�ص� ��ص ملغ ّن ��ي ال ��روك الفرن�س ��ي
كب�ي�ر ّ
الراحل جوين هولي ��داي ،يت�ضمّن عرو�ض ًا
غام ��رة ،ي�سبق معر�ض� � ًا مماث�ل ً�ا ت�ست�ضيفه
باري� ��س يف الع ��ام  ،2024عل ��ى م ��ا �أعلنت
�أرملت ��ه ليتي�سي ��ا ي ��وم �أم� ��س الثالث ��اء.
و�أ�صدرت ليتي�سيا هولي ��داي ،ال�شريكة يف
�إنت ��اج املعر� ��ض ،الذي ا�ستغ ��رق التح�ضري

ل ��ه �سنت�ي�ن ،والبالغ ��ة موازنت ��ه  12مليون
ي ��ورو ،بيان� � ًا قال ��ت في ��ه" :واجب ��ي ال ��ذي
�أوكل ��ه �إ ّ
يل جوين يتم ّث ��ل يف �إحياء �أعماله،
بحي ��ث ت�ستمر يف مرافق ��ة ماليني املعجبني
والأجيال اجلدي ��دة" .و�أ�ضاف ��ت�" :آمل يف
�أن يتم ّك ��ن اجلميع من التع� � ّرف �إىل ما كانه
ج ��وين �أو �إع ��ادة اكت�شاف ��ه ،م ��ن خالل هذه
الرحل ��ة عرب الزمن ،وبف�ضل جتربة عاطفية
ت�ش ّغل خمتلف احلوا�س" .ويهدف املعر�ض

قالت �شركة ميتا ،عمالقة و�سائل
ال �ت��وا� �ص��ل االج��ت��م��اع��ي ،ال �ي��وم
الثالثاء �إ ّنها ب�صدد تنفيذ جمموعة
م��ن الإج� � � ��راءات ل�ت�ع��زي��ز ��س�لام��ة
امل�ستخدمني ال�شباب على من�صة
�إن���س�ت�غ��رام ،لتكون �أح ��دث �شركة
ت �ت �ح � ّرك مل �ع��اجل��ة ه���ذه امل���ش�ك�ل��ة،
بح�سب ما �أف��ادت به وكالة فران�س
بر�س.
ل�ط��امل��ا ان�ت�ق��د ال�ن��ا��ش�ط��ون عمالقة
التكنولوجيا لف�شلهم يف حماية
امل��راه �ق�ين م��ن امل �ح �ت��وى ال���ض��ار،
وجاء �إن�ستغرام يف مقدّمة املن�صات
امل���س�ت�ه��دف��ة ب�سبب �شعبيته ل��دى
ال�شباب.

وب��ح�����س��ب "فران�س بر�س"،
ق��ال��ت "ميتا" ،ال�ت��ي متتلك �أي�ض ًا
"في�سبوك" و"وات�س �آب"ّ � ،إن
الأهل �سيكونون قادرين على و�ضع

�آمرب هريد تفاجئ اجلميع:
ما زلت �أحب جوين ديب

خ�صو�ص ًا من خ�ل�ال  12ف� ً
صال �إىل "�إحياء
�أجواء حفالته املو�سيقية".
و�سيجم ��ع عم ��ل جتهيزي ع ��دد ًا م ��ن �آالت
الغيتار اخلا�صة بجوين هوليداي ،و�أزياء
كان يرتديه ��ا عل ��ى امل�س ��رح ،ود ّراجات ��ه
الناري ��ة الأربع الأخرية ومئ ��ات املقتنيات
ال�شخ�صي ��ة الت ��ي مل ي�سب ��ق �أن عُر�ض ��ت.
كذل ��ك �سيقام من ��وذج لغرفة ج ��وين عندما
كان مراهق ًا.

�إن�ستغرام ي ّتخذ تدابري حلماية امل�ستخدمني القا�صرين
ح ٍّد للوقت الذي ي�سمح فيه للأطفال
بت�صفح "�إن�ستغرام".
و�سريى امل�ستخدمون ال�صغار من
الآن ف�صاعد ًا �إ�شاراتٍ حت ّفزهم على
متابعة موا�ضيع �أخ��رى �إذا كانوا
يق�ضون وقت ًا طوي ًال يف البحث عن
حمتوى يتع ّلق مبو�ضوع واحد.
ك��ان��ت م�ن���ص��ة "�إن�ستغرام" قد
تع ّر�ضت له ّزة كبرية العام املا�ضي
ب�ع��دم��ا ك�شفت امل� ّ
�وظ �ف��ة ال�سابقة
ف��ران���س�ي����س ه��وغ��ن �أن امل��دي��ري��ن
التنفيذيني لل�شركة كانوا على دراية
ب� ّأن املن�صة ميكن �أن ت�ض ّر بال�صحة
العقلية للم�ستخدمني ال���ص�غ��ار،
وحتديد ًا الفتيات املراهقات.

واالبت ��كار والتجدد هي متغريات
م�ستم ��رة �ضم ��ن ا�ستيعاب ��ه
للمتغ�ي�رات اليومي ��ة لتك ��ون
م�ص ��درا مهم ��ا النبع ��اث احلي ��اة
يف �أعمال ��ه ،رغ ��م قل ��ة �ألوانه ��ا
ولكنه ��ا حتم ��ل هارم ��وين ع ��ايل
كتقني ��ة تالءم ��ت ومو�ضوعات ��ه،
وخ�صو�صا املو�ضوع ��ات املحلية
الت ��ي دخلها وهو مي ��رق بفر�شاته
ب�ي�ن زق ��اق و�آخ ��ر ويقف ��ز م ��ن
�شب ��اك �إىل �آخ ��ر ويعت ��م طريق ��ه
كعتم ��ة الأزقة التي ول ��د فيها فهي
�شنا�شيل الروح و�شبابيك احلياة،
ا�ستخدم الط ��راز املعماري القدمي
كخلفية لن�س ��اء يلتحفن عباءاتهن
ويتحرك ��ن باجتاه ��ات خمتلف ��ة،
وه ��ي ق�ضي ��ة حملي ��ة �أراد �إظه ��ار
امل�ؤثرات البيئية عليه.
وذك ��ر �أن الفن ��ان �صاح ��ب �أحم ��د
اكم ��ل درا�س ��ة

البكالوريو� ��س يف الفن عام 1972
ويف ع ��ام � 1984أكم ��ل املاج�ستري
يف ف ��ن طباع ��ة الكرافي ��ك م ��ن
معه ��د اوت� ��س يف لو� ��س اجنلو�س
بالوالي ��ات املتح ��دة االمريكي ��ة،
عا�ص ��ر كب ��ار الفنان�ي�ن منه ��م حقي
ال�شبل ��ي ،فائ ��ق ح�س ��ن ،ا�سماعي ��ل
ال�شيخلي واخرون� .أقام العديد من
املعار� ��ض ال�شخ�صي ��ة منها معر�ض
�شخ�ص ��ي غال�ي�ري ن ��ادي العلوي ��ة
 ،1979معر� ��ض �شخ�ص ��ي غالريي
معه ��د اوت� ��س يف لو� ��س اجنلو�س
ب�أم�ي�ركا  1983ومن ��ح في ��ه جائزة
اف�ض ��ل عم ��ل فني م�ش ��ارك عن عمله
"تاريخ يتهج ��ى الن�صر" ويف عام
� 1987أق ��ام معر�ض ��ا �شخ�صي ��ا يف
غال�ي�ري بغ ��داد 1994 ،معر� ��ض
�شخ�ص ��ي غال�ي�ري الفيني ��ق يف
االردن ..وغريه ��ا من املعار�ض يف
املغ ��رب ومو�سكو ولن ��دن والقاهرة
وعمان وتون�س..نال جوائز عديدة
مثلما عمل يف ال�صحافة الورقية.

ت�شجيع ال�سكان على النظافة
بـ"مقاطع جن�سية"
ابتكرت بلدية ماملو ال�سويدية طريقة غري م�ألوفة حلث ال�سكان على �إلقاء القمامة
يف ال�صناديق املخ�ص�صة لها بدال من ال�شوارع.
وق��ال موقع بيزن�س �إن�سايدر �إن��ه لت�شجيع النا�س على التخل�ص من القمامة
بالطريقة ال�صحيحة ،و�ضع امل�س�ؤولون �صندوقي قمامة على ج�سر على �أن تتم
"مكاف�أة" من ي�ستخدمهما.
وق��ال موقع "ذا لوكال" ال�سويدي �إن ال�صندوقني متت برجمتهما على الرد
على من يلقي القمامة فيهما مبقاطع �صوتية لعبارات حتمل �إيحاءات جن�سية
وم�ضحكة يف الوقت ذاته مثل "عد �سريعا و�أفعل ذلك مرة �أخرى" و "كان هذا
جيدا ب�شكل جنوين".
وقالت ماري بري�سون ،رئي�سة ق�سم �إدارة الطرق يف ماملو لل�صحيفة ال�سويدية �إن
الهدف ت�شجيع "الأ�شخا�ص الذين يفعلون ال�شيء ال�صحيح ب�إ�ضحاكهم".
و�أ�ضافت �أن املدينة ت�سعى �إىل جعل النا�س "يتحدثون عن �أقذر �شيء موجود
وه��و رم��ي القمامة .الأ�شياء التي ينتهي بها املطاف يف �شوارعنا ومياديننا
والبحر".

فاج� ��أت املمثل ��ة �آم�ب�ر ه�ي�رد متابعيه ��ا م�ؤخ ��ر ًا،
بعدم ��ا �صرح ��ت بت�صري ��ح �ص ��ادم م ��ن وجهة
نظر الكثريين ،حينما �أكدت مبجرد �س�ؤالها
ع ��ن ج ��وين دي ��ب �أنه ��ا م ��ا زال ��ت حتبه،
وذلك خالل حلق ��ة ا�ست�ضافتها على قناة
 ،NBCوه ��و الت�صريح الذى تناقلته
املواقع الأجنبية.
ومن تلك املواقع الديلي ميل الذي �أكد �أن
�آمرب هريد فاج� ��أت املذيعة نف�سها مبجرد
ذك ��ر ا�سم ج ��وين ديب ،حينم ��ا قالت �إنها
م ��ا زالت حتب ��ه ،وكانت حتبه م ��ن �أعماق
قلبها ،وفعل ��ت كل �شيء من �أجل �إجناح
عالقتهما ،و�أال ت�صل ملا و�صلت �إليه.
وكانت نفت املمثلة �آمرب هريد الأخبار
التي �أكدت حذف م�شاهدها من اجلزء
الث ��اين م ��ن فيل ��م Aquaman
وو�ص ��ف ممثله ��ا ملوقع فوك� ��س نيوز
تل ��ك الأخب ��ار بال�شائع ��ات املجنون ��ة،
قائ ًال " :ت�ستمر ال�شائعات كما هي منذ
الي ��وم الأول  -غري دقيقة  ،-وجمنونة
بع�ض ال�شيء ،فل ��م يحدث �أن �أخطرتها
ال�شرك ��ة ب�أي م ��ن ذل ��ك ،وم�شاهدها يف
الفيل ��م ال ��ذي يعر� ��ض ع ��ام  2023كم ��ا
هي".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

بني "حانة" م�شعان
و"مانة" �أردوغان
قال لكم �أردوغان قبل �ستة �أعوام" ،
قوّاتنا لن تخرج قبل تنفيذ مهمّاتها"
ومل يخربكم متى تنتهي هذه
املهام .وب�شركم وزير اخلارجية
�آنذاك �إبراهيم اجلعفري ،بان�سحاب
القوات الرتكية من الأرا�ضي
العراقية ،لأنها احرتمت �سيادة
العراق ..و�ضحك الأتراك حينها
حيث تيقنوا ب�أن ال�سيد اجلعفري
يعاين من ع�شو ليلي ،فالقوات مل
ولن تن�سحب.
لي�س من دواعي احلظ �أن ت�سمع
�أخبار العراق هذه الأيام� ،سوف
ت�شاهد وت�سمع النقي�ضني ،خ�صو�ص ًا
�إذا كنت تعاين من هواية متابعة
الف�ضائيات ،كم مرة يف التاريخ
يت�سنى لنا �أن نت�س ّلى على مثل هكذا
ت�صريحات؟ لذلك ينام املواطن
العراقي على بيان ،ثم ي�صحو على
نفي من نف�س �أ�صحاب البيان.
يف الوقت الذي تق�صف الطائرات
الرتكية بيوت ًا يف �سنجار ،وت�صر
اجلارة ايران على �أن �صواريخها
على �أربيل م�شروعة ،جند
الف�ضائيات من�شغلة مبعركة م�شعان
اجلبوري مع حممد احللبو�سي،
وهي واحدة من مهازل الدميقراطية
العراقية احلديثة ،فال�سيد م�شعان
اجلبوري الذي خرج علينا قبل
�أ�شهر وهو يب�شر بعبقرية حممد
احللبو�سي وي�صفه بال�صلب
وال�شجاع ،وي�ضفي عليه �صفات
النباهة والرجاحة والتمكن،
يريد �أن يقنعنا اليوم ب�أن �صاحبه
احللبو�سي ما هو �إال خائن للعهد
والوعد و"عجي " غادر لن يجل�س
ثانية على الكر�سي  .ويف كل هذه
احلوادث متتلئ �سماء هذا الوطن
ب�سحب �سوداء ودعوات لإثارة
الفو�ضى� ،إن نظرة �سريعة على
نوعية الأخبار والت�سريبات الرائجة
تنبئ ب�أن هناك �سيناريوهات رعب
جاهزة لهذه البالد  ،فاما الكر�سي او
الفو�ضى .
كنت �أمتنى �أن �أكتب عن عيد
ال�صحافة العراقية ،والذي �ضربت
فيه بالد الرافدين مثلاً ال يتكرر،
بدليل �أن العديد من ال�صحفيني
اختطفوا وقتلوا ،و�شردوا من
�أماكن عملهم ،لأنهم ال ي�ؤمنون
بالدميقراطية العراقية اجلديدة،
التي ترفع �شعار "ال �أرى ..ال
�أ�سمع ..لكنني �أثرثر".
ي�شعر ال�سيا�سي العراقي بحالة
من التعايل جتاه ال�صحافة
العراقية ،وال يهمه �أبد ًا �أن تذهب
ال�صحافة �أو تبقى ،ولهذا جند
معظم امل�س�ؤولني "الأ�شاو�س"،
يفتحون �أبوابهم وخزائن ذاكرتهم
ل�صحفي من جريدة عربية �أو قناة
ف�ضائية �أجنبية ،لكنهم ي�ستنكفون
�أن يجل�سوا �أمام �صحفي عراقي،
�إلاّ ب�شروطهم ،الك ّل يدفع من �أجل
يق�صون �شرائط
ن�شر �صورهم وهم ّ
مل�شاريع وهميّة ،ه�ؤالء �أنف�سهم
ي�ستنفرون قوّاتهم ،حني يُديل
موظف �صغري بت�صريح لإحدى
ال�صحف العراقية ،وعلى ال�صحفي
حني ي�ستخدم املعلومات �أن يخفي
ن�صفها حتى ال يتعر�ض �إىل م�ساءلة
القانون� ،أو تخطفه �سيارة م�ضللة
حتت �سمع وب�صر الأجهزة الأمنية.
والآن عزيزي القارئ وانت تعي�ش
بني " حانة " اجلبوري و" مانة "
�أردوغان  ،هل �ست�صدق ال�صحف لو
ن�شرت مان�شيتات تقول �إن �سا�ستنا
" االعزاء" قرروا اعتزال العمل
ال�سيا�سي بعد ف�شل  19عاما.

عراقيان �ضمن الفائزين بجائزة "ناجي نعمان" لعام 2022
بيت المدى ي�ؤبن
م�ؤ�س�س ثقافة
الأطفال الر�سام
طالب مكي
يقي ��م بيت المدى في �شارع المتنبي حف�ل�ا تابينيا للراحل طالب مكي
الفن ��ان الت�شكيلي ور�سام االطف ��ال ال�شهير ،ي�شارك في الحفل عدد من
الكت ��اب والفنانين للحديث عن تجربة الراح ��ل ،تقام الفعالية يوم غد
الجمع ��ة ال�ساعة الحادية ع�شر �صباحا في بيت المدى �شارع المتنبي،
�سي�ش ��ارك في الفعالي ��ة اال�ساتذة :جمال العتابي ،عب ��د الرحيم يا�سر،
جلي ��ل خزع ��ل ،عقيل مه ��دي ،معت ��ز غ ��زوان ويقدمها الدكت ��ور جواد
الزيدي.
 جمال العتابي
الكات ��ب والناق ��د ،يقي ��م ل ��ه غاليري
مجي ��د ام�سي ��ة للحدي ��ث ع ��ن كتابه
الجدي ��د "المثول ام ��ام الجمال" مع
حفل توقيع الكتاب ،الفعالية يقدمها
الدكت ��ور معت ��ز عناد غ ��زوان وتقام
يوم غ ��د الجمعة ،ال�ساع ��ة ال�ساد�سة
ع�ص ��را في قاع ��ة غالي ��ري مجيد في
المن�صور.

يتوا�صل االلق العراقي يف �شتى ميادين
االبداع ،فاول ام�س فاز ح�سني علي هارف
بجائزة من اجلزائر واليوم يفوز عراقيان
مب�سابقة ثقافية هي "جائزة ناجي نعمان
االدبية" لعام .2022
عامر م�ؤيد
واعلن عن فوز ال�شاعرين العراقيني
احمد �ساجت �شري ��ف عن جمموعته
ال�شج ��رة الت ��ي تك�ب�رين بعام�ي�ن
وال�شاع ��ر عب ��د الله �سرم ��د اجلميل.
وقال �شريف يف حديثه لـ(املدى) ،ان
"جوائز ناجي نعمان الأدبية ٢٠٢٢

تت ��وج ثمانية و�ستني فائ ��زا جديدا،
وحق ��ق ع ��دد املر�شح�ي�ن املتقدم�ي�ن
لني ��ل اجلوائ ��ز رقما قيا�سي ��ا جديدا
ه ��ذا الع ��ام� ،إذ بل ��غ  3322م�ش�ت�ركا
وم�شرتك ��ة ،ج ��اءوا م ��ن اثنت�ي�ن
وثمان�ي�ن دول ��ة ،وكتب ��وا بع�ش ��رات
اللغ ��ات واللهج ��ات وج ��اء قط ��اف

الطقس

ه ��ذا املو�س ��م ( ،2022وه ��و املو�سم
الع�ش ��رون) جوائ ��ز ناله ��ا  68فائزا
وفائزة".
وا�ض ��اف انه ف ��از على ق�س ��م جوائز
الإبداع الت ��ي كان الفائزون بها على

النحو االتي-:
�أبرن ري�ستيت�ش (�صربيا)؛
احل�سام حميي الدين (لبنان)؛
�أحمد �ساجت �شريف (العراق)؛
�أرمل جوفن�سل نغامالو (الكامريون

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوي ��ة العراقية حال ��ة الطق�س له ��ذا اليوم
(اخلمي� ��س) �أن درج ��ات احل ��رارة مقارب ��ة ملعدالته ��ا لي ��وم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�سا يف العديد من مناطق البالد.

الواليات املتحدة)؛
�إ�سماعيل �أيوبا كامايـه (النيجر)؛
�ألك�سندر كوكوفيت�ش (املنيغرو)؛
�أنطن مركو (كو�سوفو  /النم�سا)؛
�أنطونيا پرتون ��ه (الواليات املتحدة
�إيطاليا)؛
كم ��ا ف ��از عبدالله �سرم ��د اجلميل يف
نف� ��س احلقل ال ��ذي �ض ��م فائزين من
خمتلف دول وقارات العامل.
وا�ش ��ار اىل ان ��ه "�ش ��ارك مبجموعة
بعن ��وان (ال�شج ��رة الت ��ي تك�ب�رين
بعام�ي�ن) وه ��ي حماول ��ة لإزاحة ما
ميك ��ن ازاحت ��ه م ��ن رمادن ��ا اليومي
واملتك ��رر وكان ��ت ثيم ��ة املجموع ��ة
ترتك ��ز عل ��ى اال�سئلة بو�صفه ��ا اداة
التفك�ي�ر ال ��ذي ي�ضعن ��ا يف مواجهة
العامل والذات على حد �سواء �آمال ان
يكون لل�شع ��ر واالدب �صوت ي�ضفي

على وجودنا ما ي�ستحقه".
من جانبه هن� ��أ االحتاد العام للأدباء
والكتاب يف العراق ال�شاعرين �أحمد
�ساج ��ت �شري ��ف وعب ��د الل ��ه �سرم ��د
اجلمي ��ل ،مبنا�سب ��ة فوزهما بجائزة
ناجي نعمان الأدبية.
وذك ��ر االحت ��اد ان "هذا الف ��وز مدار
للفخ ��ر باملنج ��ز الإبداع ��ي العراقي،
ودلي ��ل عل ��ى حيوي ��ة املل ��ف الثقايف
للوط ��ن ،وح�ض ��وره يف املحاف ��ل
املهمة" .هذا وقد كان موقع م�ؤ�س�سة
جائزة ناجي نعمان قد ن�شر خرب فوز
الأديبني العراقيني؛ (�شريف) من ذي
ق ��ار ،و(اجلميل) من نين ��وى ،ذاكر ًا
�أن امل�شارك ��ة يف ال ��دورة الع�شري ��ن
احلالية للجائزة جاء وا�سعا وكبريا
يق� �دّر بـ ( )٣٣٢٢م�ش ��ارك ًا� ،أ�سفر عن
 ٦٨فائز ًا يف فروع اجلائزة كافة.
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