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حددت وزارة التجارة يوم االحد املقبل موعدا لإطالق الوجبة اخلام�سة لل�سلة الغذائية.
وقال وزير التجارة عالء اجلبوري يف بيان تلقته (املدى) ،ان "�إطالق احل�صة اخلام�سة
من ال�سلة الغذائية �سيكون اعتبارا من يوم االحد القادم يف بغداد واملحافظات".
ودعا اجلبوري وكالء املواد الغذائية �إىل "مراجعة مراكز البيع العائدة لل�شركة العامة
لتجارة املواد الغذائية يف كافة حمافظات البالد لغر�ض قطع ح�ص�ص املواطنني وح�سب
جداول القطع".
وا�شار اجلبوري اىل ان "�إكمال اال�ستعدادات لإطالق احل�صة بعد ا�ستالم املواد من
خمازن ال�شركة".
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زعيم التيار ب�أول تعليق عقب االن�سحاب� :أذرع �إيران تمار�س انتهاكات �سيا�سية

العراق يتهي�أ ل�سد
نق�ص النفط الرو�سي في
الأ�سواق العالمية

االطـار الـتن�سيـقـي فـي مـهـمـة بحـث �شـاقـة
عـن رئيـ�س وزراء "ال ي�ستـفـز ال�صـدر"

 بغداد /تميم الح�سن
خرج الإط ��ار التن�سيقي خايل الوفا�ض
عق ��ب لقاء جمعه لأول مرة عقب اعتزال
زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر مع
�أطراف التحالف الثالثي يف بغداد.
ومل يح�ص ��ل "التن�سيق ��ي" حت ��ى عل ��ى
م�ؤ�شرات جن ��اح خطته باحل�صول على
غنائ ��م ال�صدري�ي�ن يف الربمل ��ان ،وب ��د�أ
يفكر بحلول "خارج ال�صندوق" لتمرير
النواب البدالء.
ومن ��ذ ق ��رر ال�ص ��در االن�سح ��اب م ��ن
العملية ال�سيا�سي ��ة ،والإطار التن�سيقي
يواجه ازمة مركبة :داخلية واخرى مع
بقية القوى ال�سيا�سية.
و�أم�س اته ��م "ال�ص ��در" يف اول تعليق
عقب قرار ان�سحابهَ ،من ا�سماهم "�أذرع
�إي ��ران" بتنفي ��ذ "انته ��اكات �سيا�سية"،
وتهدي ��د "امل�ستقل�ي�ن" و"كت ��ل غ�ي�ر
�شيعية" بالتزامن مع جل�سة اخلمي�س.
ونف ��ى زعيم التيار ال�ص ��دري يف بيان:
"تعر�ض ��ه لتهديدات من �إي ��ران" ،فيما
�أك ��د ان "�أذرع �إي ��ران متار�س انتهاكات
�سيا�سية �ضد الق�ضاء".
واكد "ال�صدر" يف ا�ش ��ارة اىل "الإطار
التن�سيق ��ي" بان ��ه ان�سحب م ��ن العملية
ال�سيا�سي ��ة لأنه ال يري ��د امل�شاركة معهم
"يف االجهاز على ما بقي من العراق".
وحت ��ى االن ي�شع ��ر التجم ��ع ال�شيع ��ي
الذي ي�ضم نحو  12طرفا ،بـ "القلق من
ال�ص ��در" ،ويواجه خالف ��ات حول �شكل
احلكومة وهوية رئي�س الوزراء املقبل.

"داع�ش" يفقد القدرة على
الو�صول �إلى محيط بغداد
 بغداد /فرا�س عدنان

ن�صب الحرية و�سط بغداد تحت ال�صيانة..عد�سة :محمود ر�ؤوف

عودة ارتفاع درجات الحرارة مطلع
الأ�سبوع المقبل
و�ص ��ل �إىل ثم ��اين درج ��ات م ��ع ري ��اح �شمالي ��ة غربية".
 بغداد /المدى
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "الري ��اح ت�أثرت به ��ا بداية مناطق �صالح
توقعت هيئة االنواء اجلوية �أن درجات احلرارة �ستعاود الدي ��ن ونين ��وى وكركوك ،وبعد ذلك انتقل ��ت �إىل املنطقة
االرتف ��اع مطلع الأ�سبوع املقبل ،م�ؤكدة �أن الغبار احلايل الو�سطى بغداد وجنوب ًا".
وب�ي�ن اجلاب ��ري� ،أن "الطق� ��س لغاي ��ة الي ��وم اخلمي� ��س
�سوف يتقل�ص بداية من نهار اليوم اخلمي�س.
وق ��ال مدير �إعالم الهيئة عامر اجلابري� ،إن "العراق ت�أثر �سيكون مغرب ًا مع فر�ص ��ة حلدوث عوا�صف ترابية خالل
باملرتف ��ع اجلوي الق ��ادم من البحر املتو�س ��ط وقد رافقته النهار وبعدها �سوف تتح�سن احلالة تدريجي ًا".
و�شدد ،على �أن "انخفا�ض درجات احلرارة �سوف ي�ستمر
كتل هوائية معتدلة".
و�أ�ض ��اف اجلاب ��ري� ،أن "املرتف ��ع �أدى �إىل انخفا� ��ض ليوم�ي�ن �أو ثالثة ثم تعاود االرتفاع مطلع الأ�سبوع املقبل
تدريجي وملحوظ يف درجات احلرارة منذ م�ساء الثالثاء �إىل معدالتها االعتيادية".

الكهرباء :ننتظر زيادة �إمدادات الغاز الإيراني
ذكرت وزارة الكهرباء �أن اليومني املقبلني �سي�شهدان
و�صول امدادات الغاز االيراين �إىل امل�ستويات املتفق
عليها البالغة  55مليون مرت مكعب يومي ًا ،الفتة �إىل ان
توفري الغاز مع دخول وحدات توليدية جديدة �سوف
ي�ساعد يف زيادة �ساعات الت�شغيل ،وانتقدت الإدارات
املحلية لعدم �إبالغها مبا يجري يف مناطقها من تفكيك
للع�شوائيات والأرا�ضي الزراعية وحتويلها �إىل �سكنية.

وقال املتحدث با�سم الوزارة �أحمد مو�سى� ،إن "اجلهود
احلكومية جنحت يف �إجراء اقرتا�ض داخلي من امل�صرف
العراقي للتجارة ،مت مبوجبه ت�سديد كامل م�ستحقات
الغاز الإيراين التي كانت بذمة العراق عن امدادات عام
 2020الذي مل ي�شهد فيه �إقرار قانون املوازنة".
تن�سق ب�شكل عال بانتظار
و�أ�ضاف مو�سى ،ان "الوزارة ّ
�أن يتم �إطالق الغاز بالنحو الذي مت االتفاق عليه خالل
االجتماع الأخري الذي جمعنا مع اجلانب الإيراين".
 التفا�صيل �ص2

ا�ستعدادات ّ
مكثفة لمنع تف�شي الموجة الجديدة لكورونا
 بغداد /نب�أ م�شرق
�أف ��ادت وزارة ال�صح ��ة� ،أم� ��س الأربع ��اء ،باتخاذه ��ا
اال�ستع ��دادات املنا�سب ��ة ملن ��ع تف�ش ��ي املوج ��ة الوبائي ��ة
اجلديدة من فايرو�س كورون ��ا ،وو�صفت �أعداد امللقحني
باخلجول ��ة ال�سيما م ��ن فئ ��ات االختطار الع ��ايل ،م�ؤكدة
توفري اجلرع كاملة جلميع العراقيني الذين تبلغ �أعمارهم
�أكرث من  12عام ًا.
و�سجل ��ت وزارة ال�صح ��ة �أم�س قفزة جدي ��دة يف املوقف
الوبائي بـ � 932إ�صابة بفايرو�س كورونا ،مع  212حالة
�شف ��اء ،ومل ت�سج ��ل �أية حالة وف ��اة ،كما �شه ��دت معدالت
التلقي ��ح زي ��ادة ه ��ي الأخ ��رى حي ��ث و�صل ��ت �أم� ��س �إىل

�أكد تقرير عاملي ب�أن العراق يعد من بلدان ال�شرق الأو�سط التي
تتنامى فيها القدرات النفطية ،الفت ًا �إىل قدرته على تغطية احتياجات
الغرب بعد العقوبات على رو�سيا.
وذكر تقرير ملوقع (�أويل براي�س) العاملي لأخبار النفط والطاقة �أن
"العراق هو من بني �أربع دول يف منطقة ال�شرق الأو�سط تتنامى
فيها قدرات التكرير والإنتاج النفطي �ستكون قادرة على تغطية
احتياجات الغرب ودول االحتاد الأوروبي من كميات الوقود بعد
انقطاع جتهيزات الوقود الرو�سية ب�سبب العقوبات التي �ستدخل
حيز التنفيذ نهاية هذا العام".
و�أ�ضاف التقرير� ،أن "كال من العراق والعربية ال�سعودية والكويت
وعمان ت�شهد تناميا بقدراتها و�سعتها يف تكرير النفط وانتاجه مما
جنم عن ذلك طرح كميات �إ�ضافية ب�أكرث من مليون برميل باليوم".
و�أ�شار� ،إىل �أن "م�صايف تكرير بلدان ال�شرق الأو�سط قد تكون قادرة
على انتاج ما يقارب من  8.8مليون برميل باليوم من النفط اخلام،
ا�ستنادا اىل هذه الإ�ضافات".
وبني التقرير� ،أن "هذه الزيادة بالإنتاج تعادل تقريبا الكمية التي
توفرها رو�سيا من الوقود لبلدان االحتاد الأوروبي والتي �ستنقطع
جراء العقوبات مع نهاية هذا العام".
 التفا�صيل �ص2

 التفا�صيل �ص3

 بغداد /المدى

 ترجمة :حامد احمد

 14052حالة.
وق ��ال املتح ��دث با�سم ال ��وزارة �سيف الب ��در� ،إن "العراق
دخ ��ل ب�شكل ر�سمي يف موجة جديدة من جائحة كورونا،
وبنف� ��س املتح ��ورات ال�سابق ��ة ون�أم ��ل �أال يك ��ون هن ��اك
متحور جديد".
و�أ�ضاف الب ��در ،يف ت�صريح �إىل (امل ��دى)� ،أن "هذا االمر
لي�س بامل�ستغرب ولطاملا حذرت منه وزارة ال�صحة ب�شكل
متكرر من خالل البيانات ال�صحفية".
ولفت� ،إىل �أن "الوزارة تدعو املواطنني كافة �إىل �ضرورة
االلت ��زام اجلاد بالإجراءات الوقائي ��ة والتباعد اجل�سدي
واالقبال على تلقي اللقاحات".
 التفا�صيل �ص4

ال�شعب ي�ض ّيف ق ّمة النوار�س وال�صقور بال جمهور 5
تعب �أورب���ي م��ن اال���س��ت��م��رار ف��ي الحرب 6

يقول خرباء ع�سكريون� ،إن القوات الع�سكرية جنحت يف حتقيق
تطور كبري من خالل ا�ستهداف تنظيم داع�ش الإرهابي يف مرحلة
التخطيط.
وقال اخلبري الأمني �أحمد ال�شريفي� ،إن "العراق يعي�ش يف معادلة
�أمنية باتت حتقق فيها القطعات الع�سكرية تفوق ًا كبري ًا على تنظيم
داع�ش الإرهابي وت�ستهدف العدو لي�س يف مرحلة العمليات
اال�ستباقية فح�سب".
وتابع ال�شريفي� ،أن "الأ�سلوب انتقل �إىل ا�ستهداف العدو يف مرحلة
التخطيط ،وهذه ال حت�صل �إال �إذا ا�ستطاعت امل�ؤ�س�سة الأمنية �أن
حت�صل على ر�ؤية وا�ضحة عن ن�شاط تنظيم داع�ش الإرهابي".
و�أ�شار� ،إىل �أن "القوات الع�سكرية العراقية تقتفي �أثر التنظيم حتى
يف حالة ت�سلله وهذا الر�صد واال�ستمكان الدقيق جد ًا �أمّن عمليات
ا�ستباقية يف مرحلة التخطيط� ،أو يف مرحلة االعداد� ،أو التنفيذ".
ور�أى ال�شريفي� ،أن "هذا م�ؤ�شر �إيجابي على حتقيق من�سوب عايل
يف عمليات الهجوم على التنظيم الإرهابي ،تو�صف ب�أنها نوعية".
 التفا�صيل �ص3

الهجرة :بقاء العائالت في مخيم الهول �أخطر من �إعادتهم
 بغداد /المدى
ع ��دت وزارة الهج ��رة واملهجري ��ن بق ��اء
العائ�ل�ات العراقية يف خمي ��م الهول �أخطر
من �إعادتهم �إىل البالد ،م�ؤكدة �أن وجودهم
حت ��ت ال�سيطرة الوطنية �س ��وف ي�سهم يف
�إعادة ت�أهيلهم ودجمهم مع املجتمع.
وق ��ال وكي ��ل ال ��وزارة ك ��رمي الن ��وري� ،إن
"وزارة الهج ��رة تواج ��ه بع� ��ض املواقف

ال�سلبي ��ة م ��ع كل خط ��وة تتخذه ��ا".
و�أ�ض ��اف ك ��رمي� ،أن "البع� ��ض يح ��ذر م ��ن
عودة العائالت يف خميم الهول ال�سوري"،
مبين� � ًا �أن "ال ��وزارة تقوله ��ا ب�صراح ��ة �إذا
كان ��ت الع ��ودة خط ��رة ،ف� ��أن البق ��اء �أخطر
لأنه ��م حتت تربي ��ة وتغذية تنظي ��م داع�ش
الإرهابي".
�أو�ضح� ،أن "ه ��ذه العائالت يجب ان تكون
حت ��ت �أي ��ادي العراقي�ي�ن ويخ�ضع ��ون �إىل

االندم ��اج والتوجي ��ه" ،م�ؤك ��د ًا �أن "عملية
الت�أهي ��ل غ�ي�ر مرتبط ��ة بوقت زمن ��ي لأننا
ل�سنا �أمام عملية نقل فقط".
و�أو�ض ��ح ك ��رمي ،ان "الت�أهي ��ل مرتب ��ط
بالظروف ،ولكننا عازمون على انهاء ملف
العائالت العراقية يف خميم الهول".
و�شدد ،على �أن "ال ��وزارة لي�ست مع القتلة
ولدين ��ا الق�ض ��اء هو من يحا�س ��ب املتهمني
باالنتم ��اء �إىل تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي

والقي ��ام ب�أعم ��ال �إرهابي ��ة" ،حم ��ذر ًا م ��ن
اللج ��وء �إىل "االنتقام و�إط�ل�اق االتهامات
الكيدي ��ة كونه ��ا ال ت�صن ��ع دول ��ة ونح ��ن
م ��ع تطبي ��ق القان ��ون م ��ن خ�ل�ال اجلهات
الق�ضائية".
وم�ض ��ى الن ��وري� ،إىل "ع ��دم توري ��ط
الأبري ��اء بجري ��رة �آخري ��ن ،ودورن ��ا ه ��و
ان�ساين وطني و�سوف ننهي ملف النزوح
ب�شكل كامل".

التخطيط� :إنجاز �أكثر من �ألفي مدر�سة ومعالجة  30م�ست�شفى متلكئ
 بغداد /ح�سين حاتم
حتدث ��ت وزارة التخطيط ع ��ن اجنازها �أكرث من 2000
مدر�سة خالل ع ��ام � 2021ضمن م�شروع املدار�س ،فيما
�أعلن ��ت معاجلة ملف ��ات  30م�ست�شفى متلكئ� � ًا يف عموم

العراق.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م وزارة التخطي ��ط عب ��د الزه ��رة
الهن ��داوي� ،إن "ال ��وزارة �أجن ��زت  2165مدر�س ��ة يف
عموم املحافظات العراقي ��ة �ضمن م�شروع املدار�س عام
."2021
و�أ�ضاف الهن ��داويّ � ،أن "�إدراج م�شاريع املدار�س �ضمن
االتفاقي ��ة ال�صينية �سوف يقل�ص الفج ��وة ،على �أمل �أن
تنتهي خالل �سنوات".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ال ��وزارة كان ��ت لديه ��ا �أك�ث�ر م ��ن 50
م�ست�شف ��ى تل ��ك�أت �أعمالها وتوقف ��ت ،لأ�سب ��اب تعاقدية
وفني ��ة يف عم ��وم العراق رغ ��م ن�سب الإجن ��از املتقدمة
و�سعاته ��ا ترتاوح ب�ي�ن 50ـ � 100سرير وت�صل ببع�ضها
اىل � 600سرير كحد �أعلى".
ولفت الهنداوي� ،إىل �أن "جلنة برئا�سة وزير التخطيط
ت�شكلت مبوجب الأمر الديواين  ،45وبد�أت عملها العام

املا�ضي وجنحت مبعاجلة ملفات �أكرث من  30م�ست�شفى
�ضمن املجموع الكلي البالغ  50م�ست�شفى".
ون ��وه� ،إىل "ا�ستئناف العمل بامل�ست�شفيات املوزعة بني
عم ��وم املحافظ ��ات" ،الفتا اىل �أن "عم ��ل اللجنة م�ستمر
ال�ستكمال بقية امل�ست�شفيات وعددها  20م�ست�شفى".
وو�ض ��ع رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،ال�سبت
املا�ضي ،حجر �أ�سا� ��س م�شروع مدر�سي �ضمن االتفاقية
العراقية – ال�صينية.
وذك ��ر مكت ��ب رئي�س ال ��وزراء ،يف بي ��ان� ،أن "الكاظمي
و�ضع حجر الأ�سا�س للمرحلة الأوىل من م�شروع املباين
املدر�سي ��ة ،واملت�ضمنة بناء  1000مدر�سة منوذجية يف
عموم العراق� ،ضمن االتفاقية العراقية  -ال�صينية ".
وق ��ال الكاظم ��ي وفق بي ��ان مكتب ��ه� ،إن "ه ��ذا امل�شروع
ال�سرتاتيج ��ي مهم لبناء املجتمع ،وتطوير �أجيالنا نحو
بن ��اء ق ��ادةٍ خلدم ��ة الع ��راق يف امل�ستقبل" .ون ��وه �إىل:
"يجب �أن نعتز ونفتخر بتاريخ و�إرث �أجدادنا ،ويجب
�أن نتنبه �إىل �أن التعلي ��م والعِ لم جزءان �أ�سا�سيان لرقي
�أي جمتم ��ع ،ولكن للأ�سف ال�شدي ��د مل يكن هناك اهتمام
بالتعليم منذ العام ."2003
و�أك ��د� ،أن "ه ��ذا امل�ش ��روع �سينج ��ز �ضم ��ن االتفاقي ��ة

العراقية -ال�صينية ،التي �سبق و�أن �شكك بها الكثريون
يف عدم جدية احلكومة بتنفيذها".
ويف منت�ص ��ف كان ��ون االول � ،2021أعلن ��ت احلكوم ��ة
العراقية ،عن توقيع  15عقد ًا مع اجلانب ال�صيني لبناء
�ألف مدر�سة يف انحاء متفرقة من البالد.
بدوره ،يقول م�ست�شار رئي�س ال ��وزراء لل�ش�ؤون املالية
مظه ��ر حممد �صال ��ح� ،إن "م�شروع بن ��اء  1000مدر�سة
ف�ض�ل�ا عن م�شاريع اخرى للكهرب ��اء واالرواء يعود اىل
االتفاقية الإطارية بني العراق وال�صني".
وتاب ��ع �صال ��ح� ،أن "بن ��اء املدار� ��س يع ��د م ��ن امل�شاريع
امل�ستم ��رة والت ��ي تغطى مالي ��ا مبوجب قان ��ون االدارة
املالية االحتادي رق ��م  ٦ل�سنة  ٢٠١٩املعدل الذي يجيز
ال�ص ��رف بن�سبة  ١/١٢من امل�صاري ��ف الفعلية اجلارية
يف ال�سن ��ة املالي ��ة  ٢٠٢١يف ح ��ال ع ��دم اق ��رار قان ��ون
للموازنة".
و�أو�ض ��ح� ،أن "م�شاري ��ع املدار� ��س وغريه ��ا تع ��د م ��ن
امل�شاري ��ع املق ��رة يف املوازن ��ة العام ��ة االحتادي ��ة للعام
ال�ساب ��ق �ضمن فقرة االنف ��اق اال�ستثماري وتغطى ماليا
وق ��د مت تنفيذيا يف للعام  ٢٠٢٢مبوجب قانون االدارة
املالية يف ظل غياب موازنة عامة للعام احلايل".

سياسة
يعمل على �إن�شاء
ثالثة م�شاريع مهمة
لت�صفية الوقود
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العراق ي�ستعد لت�أمني احتياجات العامل النفطية
بعد العقوبات على رو�سيا

�أكد تقرير عاملي ب�أن العراق يعد من
بلدان ال�شرق الأو�سط التي تتنامى فيها
القدرات النفطية ،الفت ًا �إىل قدرته
على تغطية احتياجات الغرب بعد
العقوبات على رو�سيا.
 ترجمة حامد احمد
وذك ��ر تقري ��ر لموق ��ع (�أوي ��ل براي� ��س)
العالم ��ي لأخب ��ار النف ��ط والطاق ��ة �أن
"الع ��راق ه ��و م ��ن بي ��ن �أرب ��ع دول في
منطق ��ة ال�ش ��رق الأو�س ��ط تتنام ��ى فيها
ق ��درات التكري ��ر والإنت ��اج النفط ��ي
�ستك ��ون ق ��ادرة على تغطي ��ة احتياجات
الغ ��رب ودول االتح ��اد الأوروب ��ي م ��ن
كمي ��ات الوقود بع ��د انقط ��اع تجهيزات
الوقود الرو�سي ��ة ب�سبب العقوبات التي
�ستدخل حيز التنفيذ نهاية هذا العام".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "كال م ��ن العراق
والعربي ��ة ال�سعودي ��ة والكويت وعمان
ت�شهد تناميا بقدراتها و�سعتها في تكرير
النف ��ط وانتاج ��ه مما نجم ع ��ن ذلك طرح
كميات �إ�ضافية ب�أكث ��ر من مليون برميل
باليوم".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "م�صاف ��ي تكرير بلدان
ال�ش ��رق الأو�س ��ط ق ��د تكون ق ��ادرة على
انتاج م ��ا يقارب م ��ن  8.8مليون برميل
بالي ��وم من النف ��ط الخام ،ا�ستن ��ادا الى
هذه الإ�ضافات".
وبين التقرير� ،أن "هذه الزيادة بالإنتاج
تعادل تقريبا الكمية التي توفرها رو�سيا
من الوق ��ود لبل ��دان االتح ��اد الأوروبي
والت ��ي �ستنقط ��ع ج ��راء العقوب ��ات م ��ع
نهاية هذا العام".

ووف ��ق بع�ض الخب ��راء ،ي�ؤك ��د التقرير،
�أن "زي ��ادة قدرة الإنتاج لبل ��دان ال�شرق
الأو�س ��ط �ستكون كافي ��ة لتغطية كميات
براميل النف ��ط التي �سيت ��م فقدانها حال
دخول العقوبات حيز التنفيذ".
ولفت� ،إلى �أن "هذه الكميات من الناحية
النظرية �ستكفي ،خ�صو�صا وان منتجي
النفط من هذه البلدان �سي�سعون لك�سب
�أكثر الزبائن رغبة بال�شراء".
ون ��وه التقرير� ،إل ��ى �أن "الع ��راق يعمل
االن ف ��ي ثالث ��ة م�شاري ��ع للت�صفي ��ة،
ب�ضمنها تو�سعة وتطوير لمن�ش�أة تكرير
موج ��ودة �أ�ص�ل�ا ف ��ي الب�ص ��رة بكلف ��ة 4
ملي ��ارات دوالر ،مع ان�شاء محطة تكرير
جديدة في كربالء بقدرة انتاج ت�صل الى
� 140أل ��ف برميل بالي ��وم والمخطط لها
ان تدخل حيز الإنتاج هذا العام".
وتحدث ،عن "من�ش� ��أة تكرير جديدة في
الف ��او بكلف ��ة  7ملي ��ارات دوالر ،بق ��درة
انتاج ت�صل الى � 300ألف برميل باليوم
والتي �ستق ��وم بتنفيذها �شركة الهند�سة
الكيمياوية ال�صينية الوطنية".
و�أو�ض ��ح التقري ��ر� ،أن "نائ ��ب رئي� ��س
الوزراء ووزي ��ر المالية علي عالوي �أكد
في حديث خالل ه ��ذا الأ�سبوع� ،إمكانية
الع ��راق في رفع طاقت ��ه الإنتاجية للنفط
ال ��ى  6ماليي ��ن برمي ��ل ف ��ي الي ��وم عبر
الخم�س �سنوات القادمة".

العراقيون يعتمدون على املولدات االهلية يف ت�أمني اغلب احتياجاتهم من الكهرباء
و�أف ��اد ،ب�أن "الع ��راق ،يعتب ��ر ثاني �أكبر
منت ��ج للنف ��ط �ضم ��ن منظم ��ة البل ��دان
الم�ص ��درة للنف ��ط �أوبك ،ولكن ��ه يحاول
جاه ��دا تعزيز انتاجه تما�شي� � ًا مع اتفاق
تو�سع ��ة انت ��اج (�أوبك – بال� ��ص) الذي
تم بموجب ��ه تمديد رفع الإنتاج المرتبط
للع ��ام الما�ضي بع ��د ان ب ��د�أ الطلب على
النف ��ط يتعاف ��ى عق ��ب انته ��اء مرحل ��ة
جائحة كورونا".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "انت ��اج الع ��راق
ل�شه ��ر �أي ��ار بل ��غ  4.4ملي ��ون برميل في

الي ��وم وا�ستن ��ادا لآخ ��ر تقري ��ر �شه ��ري
للأوبك حول �سوق النفط".
وبي ��ن� ،أن "ه ��ذه المع ��دالت ت�ش ��كل
انخفا�ض� � ًا ع ��ن انتاج �شه ��ر ني�سان الذي
بل ��غ بح ��دود  4.426ملي ��ون برميل في
اليوم".
و�أورد التقري ��ر� ،أن "مع ��دل انت ��اج �أيار
�أي�ض ��ا كان اق ��ل من معدل انت ��اج العراق
للرب ��ع الأخي ��ر م ��ن ع ��ام  .2021قبل ان
يعم ��ل الوب ��اء على اه�ل�اك الطل ��ب على
النف ��ط وت�ضط ��ر الأوب ��ك و�شركائه ��ا

لتقلي� ��ص الإنت ��اج على نحو كبي ��ر ،كان
الع ��راق ي�ضخ ما يق ��ارب من  4.5مليون
برمي ��ل باليوم" .ونب ��ه� ،إل ��ى �أن "وزير
النف ��ط العراق ��ي اح�س ��ان عب ��د الجب ��ار
�إ�سماعي ��ل لدي ��ه الطموح ب ��ان يرى �سعة
الإنتاج وه ��ي ت�صل الى  8مليون برميل
باليوم بحلول الع ��ام  ،2027على الرغم
من الم�شاكل ال�سيا�سي ��ة وال�شكوك التي
تحوم ح ��ول اال�ستثم ��ارات الم�ستقبلية
بقطاع النفط العراقي".
وف ��ي مقابل ذلك ،نقل التقرير عن "وزير

بعد ا�ستقالة نواب ال�صدر ..ملاذا ت�صاعد احلديث عن امل�ؤامرات اخلارجية؟
 بغداد /عمر ال�شمري
بع ��د ا�ستقال ��ة ن ��واب التيار ال�ص ��دري من
مجل� ��س الن ��واب ،ت�صاع ��د الحدي ��ث ع ��ن
"م�ؤامرة" تح ��اك �ضد العملية ال�سيا�سية
في الب�ل�اد ،لإ�شاع ��ة الفو�ض ��ى ،فيما يرى
مراقب ��ون �أن تل ��ك ال�سردي ��ة ته ��دف �إل ��ى
تعزي ��ز مكا�سب بع�ض الق ��وى ،وتخويف
الجمه ��ور ،والإيح ��اء له ��م ب�ض ��رورة
م�ؤازرته ��م ،وه ��و خط ��اب اعت ��ادت علي ��ه
بع�ض الكتل ال�سيا�سية ،مع كل �أزمة.
وق ��دم نواب التي ��ار ال�ص ��دري ( 73نائبا)
ا�ستقاالته ��م م ��ن مجل� ��س الن ��واب ،الأحد
الما�ض ��ي ،ا�ستجاب ��ة لطل ��ب زعي ��م التيار
ال�ص ��دري ،مقت ��دى ال�ص ��در ،عل ��ى خلفية
االن�س ��داد ال�سيا�سي الحا�ص ��ل في ت�شكيل
الحكوم ��ة ،و�أث ��ارت هذه الخط ��وة �ضجة
كبيرة في الأو�س ��اط ال�شعبية وال�سيا�سية
و�س ��ط ترقب ح ��ذر لما �ست�شه ��ده المرحلة
المقبلة.
لكن تل ��ك اال�ستقال ��ة �أظه ��رت الحديث عن
"م�ؤامرة" ت�سته ��دف العملية ال�سيا�سية،
مع وج ��ود �شخ�صي ��ات ت�سعى �إل ��ى �إرباك
الو�ضع الداخلي.

ف ��ي هذا ال�سياق طالب زعيم تحالف الفتح
هادي العامري ،من المرجعية الدينية في
النج ��ف بالتدخ ��ل ،بع ��د ا�ستقال ��ة النواب
ال�صدريين.
وقال العامري في بي ��ان -بمنا�سبة ذكرى
�إ�صدار فت ��وى "الجهاد الكفائي"" :اليوم
نحن بحاج ��ة الى لطف ورعاية المرجعية
وحكمته ��ا وبع ��د نظره ��ا لتق ��ول كلمته ��ا
الف�صل ب�ش� ��أن ما يمر به العراق راهنا من
منعطفات �سيا�سية �صعبة".
وح ��ذر العامري م ��ن �أن "�أي ط ��ارئ يهدد
العملي ��ة ال�سيا�سية فمعن ��اه و�ضع ت�أريخ
كامل من الت�ضحيات واالنت�صارات ودماء
ال�شه ��داء عل ��ى ك ��ف عفري ��ت ،وت�سجي ��ل
انتكا�سات ت�سر العدو وت�ؤلم ال�صديق".
ور�أى مراقبون لل�ش�أن العراقي� ،أن حديث
العام ��ري يعط ��ي �ص ��ورة ع ��ن �صعوب ��ة
تجدها تلك القوى ف ��ي تولي زمام الأمور
بعد ا�ستقالة نواب التيار ال�صدري ،و�سط
�شكوك في القدرة على �إنتاج حكومة تقوم
بواجباتها.
وف ��ي ال�سي ��اق ،ق ��ال المحل ��ل ال�سيا�س ��ي
كت ��اب المي ��زان� ،إن "ت�شكي ��ل الحكوم ��ة
بع ��د ا�ستقال ��ة ن ��واب الكتل ��ة ال�صدري ��ة

وان�سحابه ��م من العملي ��ة ال�سيا�سية ،كان
طعم ��ا للكت ��ل ال�سيا�سي ��ة وخا�ص ��ة كت ��ل
الإطار التن�سيقي ،فمن �سيبتلع هذا الطعم
�سي�ش ��كل حكوم ��ة ق�صيرة ج ��دا ال ت�ستمر
�أكث ��ر من �شه ��ر واحد ،فال�ص ��در عازم على
التح ��ول م ��ن المعار�ض ��ة البرلماني ��ة �إلى
المعار�ضة ال�شعبية ،وهذا ما يعمل عليه".
و�أ�ضاف الميزان ف ��ي ت�صريح ،لـ (المدى)
�أن "ال�ص ��در يمتل ��ك ورقة �أخي ��رة رابحة،
وه ��ي تحريك ال�ش ��ارع تجاه �أي ��ة حكومة
ي�شكلها الإطار التن�سيقي".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى ان "الإط ��ار ل ��ن يج ��ازف
بم�ستقبل ��ه والعملي ��ة ال�سيا�سي ��ة والنظام
ال�سيا�س ��ي ،ويذه ��ب �إلى ت�شكي ��ل حكومة
دون مقت ��دى ال�ص ��در ،فه ��م ي�ص ��رون على
�إ�ش ��راك الأخي ��ر لكي تت ��م تر�ضي ��ة جميع
الأطراف ،وتك ��ون حكوم ��ة توافقية دون
وج ��ود معار�ض ��ة له ��ا" .و�ش ��دد الميزان،
عل ��ى �أن "حكوم ��ة ب�ل�ا مقت ��دى ال�ص ��در
تعني ر�صا�صة الرحمة للنظام ال�سيا�سي،
لهذا ربم ��ا �سيجدون �صيغ ��ة توافقية بين
الكت ��ل وقد يذهبون �إلى �إعادة االنتخابات
للتخل�ص من هذا الحرج".
ومنذ �إعالن زعيم التيار ال�صدري ا�ستقالة

اجتماع ال�صدر مع نواب كتلته بعد تقدمي ا�ستقاالتهم
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نوابه ال� �ـ  73م ��ن البرلمان ،م�س ��اء الأحد
الما�ضي ،ت�سعى قوى "الإطار التن�سيقي"
�إل ��ى ترميم عالقاته ��ا بالق ��وى ال�سيا�سية،
تمهي ��د ًا لت�شكي ��ل ائتالف حكوم ��ي ،وهي
المهمّة التي ت�ستلزم التخل�ص من �أر�شيف
زاخ ��ر بت�صريح ��ات وُ�صف ��ت بالطائ�ش ��ة
والع�شوائية� ،أطلقتها بع�ض ال�شخ�صيات،
تحدث ��ت ع ��ن الم�ؤام ��رة ،وعمال ��ة بع� ��ض
الأحزاب في الداخل لإ�سرائيل.
وعل ��ى رغ ��م �أن ه ��ذا الخط ��اب ق ��ل بع ��د
التط ��ورات ال�سيا�سي ��ة الأخي ��رة ،لكن ��ه
م ��ا زال حا�ض ��ر ًا ب�ش ��كل عام ،ف ��ي م�سعى
لتح�شي ��د الجمه ��ور ،وتغذي ��ة الف�ض ��اء
الإعالم ��ي ،ب�سردي ��ة توح ��ي ب�ض ��رورة
اال�صطفاف لمواجهة التحديات الخارجية
التي ت�ستهدف الجميع ،وفق تلك النظرة.
وي ��وم االثنين ،ح� � ّذر زعي ��م ع�صائب �أهل
الح ��ق قي�س الخزعل ��ي ،في بي ��ان م�سجل
ق ��ال في ��ه �إن هن ��اك "واقع ��ا جدي ��دا بع ��د
ا�ستقالة ن ��واب التيار ال�صدري" ،و�أكد �أن
هن ��اك "محاوالت حقيقي ��ة لإرباك الو�ضع
الداخلي برعاية �شخ�صيات �سيا�سية".
بدوره ،يرى الباحث في ال�ش�أن ال�سيا�سي
رحي ��م ال�شم ��ري� ،أن "العراق ف ��ي مرحلة
معق ��دة و�صعبة ،ويعي� ��ش حالي� � ًا �صراع ًا
بي ��ن �إرادة ال�شع ��ب المتذم ��رة الراف�ض ��ة
للأو�ضاع الحالية ،وبين الطبقة الحاكمة،
من مجل�س الن ��واب والحكومة وت�أثيرات
الأح ��زاب وم ��ن يل ��وّ ح بال�س�ل�اح" .ور�أى
ال�شم ��ري ف ��ي حدي ��ث ل� �ـ (الم ��دى) �أن
"ا�ستقال ��ة ن ��واب الكتل ��ة ال�صدرية بداية
الطري ��ق التجاهي ��ن ،الأول ا�ستق ��االت
متتالية وح ��ل البرلم ��ان وت�شكيل حكومة
طوارئ تخ ��رج البالد من الو�ضع الحالي،
خا�ص ��ة االقت�ص ��ادي� ،أم ��ا االتج ��اه الآخر
وه ��و الأ�ضع ��ف ،ا�ستب ��دال الأع�ض ��اء
واال�ستع ��داد لتظاه ��رات غي ��ر م�سبوق ��ة
�أق ��وى من احتجاجات ت�شرين  ،2019وال
يمك ��ن لأحد توقع نتيجة ما بعدها" .وبعد
ثمانية �أ�شهر عل ��ى االنتخابات الت�شريعية
المبك ��رة ،ال ت ��زال الأط ��راف ال�سيا�سي ��ة
الأ�سا�سي ��ة ف ��ي البالد عاجزة ع ��ن االتفاق
على الحكومة المقبلة.
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المالي ��ة عالوي الق ��ول �إن ��ه ال يتوقع ان
تتخط ��ى �سع ��ة قدرتن ��ا الإنتاجي ��ة �أكثر
م ��ن ملي ��ون برمي ��ل بالي ��وم �إ�ضافية في
غ�ضون الخم�س �سنوات القادمة ،م�شير ًا
ال ��ى ان الو�ص ��ول ال ��ى رق ��م  6ماليي ��ن
برميل بالي ��وم ،هو هدف مر�س ��وم �أكثر
واقعية بالن�سبة لجان ��ب التو�سع بقدرة
الإنتاج".
وزاد� ،أن "الع ��راق يق ��وم �أي�ضا بتو�سعة
انتاجه من الغاز الطبيعي الم�سال و�سط
تزايد الطلب العالمي عليه".

وا�ستط ��رد التقري ��ر� ،أن "�شرك ��ة غ ��از
الب�ص ��رة �أعلنت ه ��ذا الأ�سب ��وع عن اول
�شحنة لها من الغ ��از الم�سال �شبه المبرد
من ميناء ام ق�صر".
وذكر مدي ��ر ال�شركة مالكول ��م ماي�س في
بي ��ان ر�سمي �أن "ذلك ج ��اء نتيجة العمل
الد�ؤوب ب�شكل متوا�صل لتحقيق الهدف
ال�ستراتيج ��ي م ��ن خالل ت�أهي ��ل مرف�أ �أم
ق�صر وتجهيزه بوحدات التبريد الالزمة
ال�ستخدامها في عمليات الت�صدير".
عن :موقع �أويل براي�س

بعد ت�سديد الديون ال�سابقة بالكامل عبر االقترا�ض الداخلي

الكهرباء :ننتظر و�صول الغاز الإيراني
�إلى الم�ستويات المتفق عليها
 بغداد /المدى

ذكرت وزارة الكهرباء �أن اليومين
المقبلين �سي�شهدان و�صول امدادات
الغاز االيراني �إلى الم�ستويات المتفق
عليها البالغة  55مليون متر مكعب يومي ًا،
الفتة �إلى ان توفير الغاز مع دخول
وحدات توليدية جديدة �سوف ي�ساعد
في زيادة �ساعات الت�شغيل ،وانتقدت
الإدارات المحلية لعدم �إبالغها بما يجري
في مناطقها من تفكيك للع�شوائيات
والأرا�ضي الزراعية وتحويلها �إلى
�سكنية.
وق ��ال المتحدث با�سم الوزارة �أحم ��د مو�سى� ،إن "الجهود
الحكومية نجحت في �إجراء اقترا�ض داخلي من الم�صرف
العراق ��ي للتج ��ارة ،تم بموجب ��ه ت�سديد كام ��ل م�ستحقات
الغ ��از الإيران ��ي التي كانت بذمة العراق ع ��ن امدادات عام
 2020الذي لم ي�شهد فيه �إقرار قانون الموازنة".
تن�س ��ق ب�شكل عال بانتظار
و�أ�ض ��اف مو�سى ،ان "الوزارة ّ
�أن يت ��م �إطالق الغ ��از بالنحو الذي تم االتف ��اق عليه خالل
االجتماع الأخير الذي جمعنا مع الجانب الإيراني".
و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن "االطالقات قد تم رفعها في الوقت الحالي
ب�ش ��كل جزئي ،بع ��د �أن كانت  30مليون مت ��ر مكعب يوم ًا،
وقد و�صلت حالي ًا �إلى  40مليون متر مكعب يوم ًا".
وبي ��ن مو�س ��ى� ،أن "الع ��راق ينتظ ��ر �أن ت�ص ��ل االطالقات
�إلى الح ��د المتفق عليه ،وهو  55ملي ��ون متر مكعب خالل
اليومي ��ن المقبلين" .و�شدد ،على �أن "الزيادة في اطالقات
الغ ��از االيران ��ي تعن ��ي �إ�ضاف ��ة طاق ��ات توليدي ��ة جدي ��دة
تنعك�س ب�شكل �إيجابي على �ساعات الت�شغيل".
و�أردف مو�س ��ى� ،أن "خطتن ��ا م�ستمرة بجمي ��ع جزئياتها،
ولدين ��ا طاقات جديدة �ستدخل �إلى الخدمة" ،مبين ًا �أن "فك

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

االختناقات ون�صب خطوط النقل ما يزال قائما".
ويوا�صل� ،أن "البع�ض من خطوط النقل دخل �إلى الخدمة
وه ��و جديد ،و�آخ ��ر �سيك ��ون جاه ��زا للعمل خ�ل�ال الأيام
المقبل ��ة" .وتحدّث مو�سى ،عن "جه ��ود في قطاع التوزيع
المتمث ��ل بدخ ��ول المح ��والت وا�ستح ��داث المغذي ��ات"،
ووعد بان "تكون لدى الوزارة طاقات توليدية جديدة مع
ارتف ��اع �إطالق الغاز الإيراني ،وبه ��ذا �سنح�صل على زخم
�إ�ضاف ��ي ف ��ي المنظومة" .و�شدد ،على "�ص ��دور توجيهات
م ��ن وزارة الكهرب ��اء التي عمل ��ت بخطة مبك ��رة على دعم
وت�أهي ��ل قطاع التوزيع �إن لم يكن ب�شكل كامل ،ف�أنه ب�شكل
يتنا�سب مع �أو�ضاع ف�صل ال�صيف وزيادة الأحمال" .و�أكد
مو�سى ،ان "زيادة تفكي ��ك المناطق الزراعية والع�شوائية
وغي ��ر المنظم ��ة الت ��ي كان عل ��ى الإدارات المحلي ��ة و�ضع
ت�صامي ��م له ��ا� ،أ�سهم ف ��ي ارب ��اك المنظوم ��ة الكهربائية".
وانتقد" ،ظاه ��رة ان�شاء مناطق م ��ن الأرا�ضي الع�شوائية
والزراعي ��ة المتاخم ��ة للمناطق ال�سكني ��ة دون علم وزارة
الكهرباء ،لأن ذلك ي�ش ّكل �أعباء �إ�ضافية على �شبكات توزيع
غي ��ر م�صمم له ��ا �أن تك ��ون بهذا الك ��م من االن�شط ��ارات".
و�أف ��اد مو�س ��ى ،ب� ��أن "الإدارات المحلي ��ة كان عليه ��ا �أن
ت ��زود وزارات الكهرباء بك�شوفات تل ��ك المناطق المن�ش�أة
حديث� � ًا لمواكب ��ة الحاجة م ��ن �شبكات التوزي ��ع" .وم�ضى
مو�سى� ،إلى �أن "م�شكالت �أخرى نواجهها تتعلق بانح�سار
الموازن ��ات وع ��دم ت�أمينها بال�ش ��كل الكامل لل ��وزارة وقد
�أربكت عملن ��ا ب�شكل كبير ،لأننا مكلف ��ون ب�إن�شاء م�شاريع
�ستراتيجي ��ة وتطوير الخدمة وزي ��ادة الطاقات الإنتاجية
ومراع ��اة ان�شاء �شب ��كات توزيع تتالءم مع زي ��ادة الطلب
وه ��ذه بحاجة �إلى �أموال كبيرة" .م ��ن جانبه ،ذكر الخبير
االقت�ص ��ادي� ،أحم ��د التميم ��ي� ،أن "المبال ��غ الت ��ي �صرفت
عل ��ى الكهرباء قد ت�ص ��ل �إلى �أكثر من ه ��ذه الأرقام المعلن
عنه ��ا ر�سمي� � ًا وقدرته ��ا الحكوم ��ة ب� �ـ  81ملي ��ار دوالر".
و�أ�ض ��اف التميم ��ي� ،أن "تل ��ك الأموال كانت تكف ��ي لتوليد
كهرب ��اء �أكث ��ر من �ضعف ��ي الكهرب ��اء التي يولده ��ا العراق
حالي ��ا وت�ص ��ل �إلى �ضع ��ف حاجته م ��ن الطاق ��ة" .وت�شير
التقدي ��رات �إل ��ى �أن العراق يحتاج �إل ��ى � 40ألف ميغا واط
من الطاقة لت�أمين احتياجاته ،عدا ال�صناعية منها .وكانت
وزارة الكهرب ��اء قد وعدت ب�أن الإنت ��اج �سي�صل خالل هذا
ال�صي ��ف �إلى نحو � 24ألف ميغا واط ،الفتة �إلى �أن � 8آالف
منها تعتمد في ت�شغيلها على الغاز المورد من �إيران.
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زعيم التيار في �أول تعليق عقب االن�سحاب� :أذرع �إيران تمار�س انتهاكات �سيا�سية

«التن�سيقي» في مهمة بحث �شاقة عن رئي�س وزراء «ال ي�ستفز ال�صدر»
« الإط��ار» يواج��ه �صعوب��ات ف��ي التفاو���ض ..ومحت��ار بم�صي��ر جل�س��ة الي��وم الطارئ��ة
 بغداد /تميم الح�سن
خ ��رج الإط ��ار التن�سيقي خ ��ايل الوفا�ض
عقب لق ��اء جمعه لأول م ��رة عقب اعتزال
زعيم التيار ال�ص ��دري مقتدى ال�صدر مع
�أطراف التحالف الثالثي يف بغداد.
ومل يح�ص ��ل «التن�سيق ��ي» حت ��ى عل ��ى
م�ؤ�شرات جن ��اح خطت ��ه باحل�صول على
غنائ ��م ال�صدري�ي�ن يف الربمل ��ان ،وب ��د�أ
يفك ��ر بحلول «خارج ال�صن ��دوق» لتمرير
النواب البدالء.
ومنذ قرر ال�ص ��در االن�سحاب من العملية
ال�سيا�سي ��ة ،والإط ��ار التن�سيق ��ي يواجه
ازم ��ة مركب ��ة :داخلي ��ة واخرى م ��ع بقية
القوى ال�سيا�سية.
و�أم�س اتهم «ال�صدر» يف اول تعليق عقب
قرار ان�سحابهَ ،من ا�سماهم «�أذرع �إيران»
بتنفي ��ذ «انته ��اكات �سيا�سي ��ة» ،وتهدي ��د
«امل�ستقلني» و»كتل غري �شيعية» بالتزامن
مع جل�سة اخلمي�س.
ونفى زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري يف بيان:
«تعر�ض ��ه لتهدي ��دات م ��ن �إي ��ران» ،فيم ��ا
�أك ��د ان «�أذرع �إي ��ران متار� ��س انته ��اكات
�سيا�سية �ضد الق�ضاء».
واك ��د «ال�ص ��در» يف ا�ش ��ارة اىل «الإط ��ار
التن�سيق ��ي» بان ��ه ان�سح ��ب م ��ن العملية
ال�سيا�سي ��ة لأن ��ه ال يري ��د امل�شارك ��ة معهم
«يف االجهاز على ما بقي من العراق».
وحت ��ى االن ي�شع ��ر التجم ��ع ال�شيع ��ي
ال ��ذي ي�ضم نحو  12طرفا ،ب� �ـ «القلق من
ال�ص ��در» ،ويواج ��ه خالفات ح ��ول �شكل
احلكومة وهوية رئي�س الوزراء املقبل.
كما مل يتمك ��ن (التن�سيقي) حتى االن من
عق ��د مفاو�ض ��ات حقيقي ��ة م ��ع اخل�صوم
(�أط ��راف التحالف الثالث ��ي) ،فيما بعثت
تل ��ك اجله ��ات ر�سائ ��ل ب ��دت حم�ي�رة ل� �ـ
«االطاريني».
ويف االجتم ��اع االول م ��ن نوع ��ه ب�ي�ن
«حلف ��اء ال�ص ��در» و»الإط ��ار التن�سيق ��ي»
يف بغ ��داد م�س ��اء االثنني� ،سع ��ى االخري
اىل ح�ش ��د اال�ص ��وات جلل�س ��ة اخلمي� ��س
(اليوم).
ويح ��اول «االطاري ��ون» احل�ص ��ول عل ��ى
مقاعد ال�صدريني الـ  73يف جل�سة طارئة
حددها رئي�س الربملان حممد احللبو�سي
اليوم اخلمي�س ،دون تو�ضيح الغاية من
عقدها حتى االن.

هوية رئي�س الوزراء المقبل

مهمة �شاقة تنتظر االطار التن�سيقي في ت�شكيل الحكومة بغياب التيار ال�صدري
وبح�س ��ب املعلوم ��ات ان «التن�سيقي» مل
يح�ص ��ل على اجاب ��ات فيما ل ��و «احلزب
الدميقراط ��ي» ،وحتالف ال�سي ��ادة الذي
كان متواج ��د ًا يف االجتم ��اع االخ�ي�ر،
�سيح�ضرون جل�سة اخلمي�س.
و ُعق ��د االجتم ��اع مبكت ��ب احللبو�س ��ي
يف بغ ��داد ،وح�ض ��ره الوف ��د التفاو�ضي
للح ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين،
وه ��ادي العام ��ري وفال ��ح الفيا� ��ض عن
«الإطار».
ويتف ��اءل «االطاري ��ون» بالوف ��د الكردي
اجلدي ��د يف م�س ��ار التفاو�ض ��ات ،حي ��ث
اخت ��ار احلزب �شخ�صي ��ات لديها عالقات
م ��ع التحال ��ف ال�شيع ��ي ،وه ��م :وزي ��ر
اخلارجية ف�ؤاد ح�س�ي�ن ،ووزير االعمار

اجتماع وزراء خارجية
رابطة دول جنوب �شرقي
�آ�سيا في الهند
 ترجمة :حامد �أحمد
خالل االجتماع اخلا�ص الذي عُقد يف العا�صمة الوطنية
نيو دلهي بني وزراء خارجية البلدان الأع�ضاء يف رابطة
دول جنوب �شرقي ا�سيا والهند والذي ي�ستمر ليومني ،قال
وزير خارجية �سنغافورة ،فيفيان باالكري�شنان ،ان وجود
تناف�س بني قوتني عظميني الواليات املتحدة وال�صني له
ت�أثري مبا�شر على �آ�سيا .
وقال باالكري�شنان ،خالل االجتماع اخلا�ص لوزراء
خارجية رابطة بلدان �آ�سيان والهند والذي عقد يف
نيودلهي يف  16حزيران ،ان العامل �شهد تغريا �سريعا
خالل الأ�شهر القليلة املا�ضية ،م�شريا اىل ان “التناف�س
احلاد بني القوتني العظميني الواليات املتحدة وال�صني
له ت�أثريات مبا�شرة علينا جميعا” ،و�أ�ضاف بقوله “اذا
مل يتم تفح�ص هذه التطورات ،فانه من �ش�أنها ان تهدد
منظومة ال�سلم واال�ستقرار الوحيدة التي نعتمد عليها
كقاعدة لنمونا وتطورنا وازدهارنا على مدى عدة عقود».
ومت خالل االجتماع الذي جمع بني وزير خارجية
�سنغافورة ونظريه الهندي �أي�ضا دعوة كل من الهند
و�سنغافورة اىل تعزيز الروابط و�سط احلرب اجلارية
بني رو�سيا و�أوكرانيا.
و�سلط وزير خارجية الهند� ،سوبرامانيام جاي�شانكار،
خالل االجتماع ال�ضوء على ان رابطة �آ�سيان قد وقفت
كمنارة للوحدة الإقليمية والتعددية والروابط الدولية.
وقال جاي�شانكار “دائما ما كانت رابطة بلدان �آ�سيان تقف
كمنارة للوحدة الإقليمية والتعددية والدولية ،ور�سمت
لها منوذجا ناجحا لنف�سها وللمنطقة ووفرت �أ�س�س احياء
البناء ال�سرتاتيجي واالقت�صادي ملنطقة االندو با�سيفيك،
�آ�سيا واملحيط الهادي ».
و�أ�ضاف قائال “رمبا يكون دور رابطة �آ�سيان االن اكرث
�أهمية من �أية فرتة �سابقة ،وذلك بالنظر للتحديات
اجليوبوليتكية وامل�شاكل التي يواجهها العامل .الهند تدعم
من اجل رابطة �آ�سيان قوية وموحدة ومزدهرة .الروابط
التي جتمع بني رايطة �آ�سيان والهند �ضمن حمور االندو
با�سيفيك هي االن اكرث �أهمية من �أي وقت �آخر والهند
تدعم هذه العالقة وهي ر�ؤيتنا امل�شرتكة للمنطقة».
وي�ؤ�شر هذا االجتماع اخلا�ص لوزراء خارجية الهند –
�آ�سيان الذكرى  30للحوار الذي قامت به الهند مع الدول
الأع�ضاء الع�شرة يف رابطة �آ�سيان ،وكذلك ي�ؤ�شر الذكرى
العا�شرة ل�شراكة الهند ال�سرتاتيجية مع �آ�سيان.

ال�ساب ��ق بنك�ي�ن ريكاين ،ونائ ��ب رئي�س
الربملان �شاخوان عبد الله.
وح ��اول الإط ��ار التن�سيق ��ي ،وف ��ق
الت�سريبات ،ان يتقم� ��ص دور «التحالف
الثالث ��ي» وطلبه هو ه ��ذه املرة من الكرد
وال�سن ��ة ان يح�ض ��روا «جل�سة اخلمي�س
قبل �سماع اية �شروط».
و�سمع «التن�سيق ��ي» ،وفق ما يتم تداوله
م ��ن الكوالي� ��س ،م ��ا ي�شب ��ه ال�شروط يف
م�شاركة االخ�ي�ر يف اية حكوم ��ة مقبلة،
بخ�صو� ��ص ت�سوي ��ة الق�ضاي ��ا القانونية
ح ��ول النف ��ط ،وروات ��ب البي�شمرك ��ة،
واهمها «وقف ق�صف اربيل».
واكد النائ ��ب ع ��ن احل ��زب الدميقراطي
ماجد �شنكايل بع�ضا من تلك الت�سريبات،

يف ت�صري ��ح للقن ��اة الر�سمي ��ة عق ��ب
االجتماع.
وق ��ال �شن ��كايل �إن مطال ��ب حزب ��ه يف
ت�شكي ��ل احلكومة «تت�ضم ��ن تطبيق املادة
 140م ��ن الد�ست ��ور اخلا�ص ��ة باملناط ��ق
املتنازع عليها ،وح ��ل م�شكلة ملف قانون
النفط والغ ��از بت�شريع قانونه ،ومعاجلة
امل�ش ��اكل املالية م ��ع بغ ��داد ،وم�ستحقات
البي�شمركة وملفات �أخرى ،وهذه امللفات
مل حت ��ل عل ��ى م ��دى جمي ��ع احلكوم ��ات
االحتادية املتعاقبة».
باملقابل �أكد النائ ��ب الكردي ان االجتماع
م ��ع الإط ��ار التن�سيقي وحتال ��ف ال�سيادة
يف بغ ��داد« :مل ت�صدر عنه خمرجات حتى
الآن ولكن على الأغلب متت مناق�شة ملف

جل�س ��ة اخلمي�س ملجل�س الن ��واب وواقع ًا
ف�إن �سبب عقد اجلل�سة مل يت�ضح بعد».
وحتى االن مل يعلق «احلزب الدميقراطي»
عل ��ى ان�سح ��اب زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري،
با�ستثن ��اء ما قال ��ه زعيم احل ��زب م�سعود
بارزاين بانه «�سرياقب التطورات».
وبع ��د ذل ��ك ق ��دم احل ��زب ت�صريح ��ا يقبل
�أك�ث�ر من تف�س�ي�ر حري «االطاري�ي�ن» ،مثل
احلديث عن ا�ستم ��رار «التحالف الثالثي
(انق ��اذ وط ��ن)» ،او ان «جمه ��ور ال�ص ��در
�سيُ�سقط اية حكوم ��ة بدون موافقة زعيم
التيار».
وبالطريق ��ة ذاته ��ا� ،سم ��ع «التن�سيق ��ي»
�شروط ��ا م ��ن حتال ��ف ال�سي ��ادة ،وكان
�أب ��رز تلك ال�شروط هو «�سح ��ب الف�صائل

امل�سلحة من املدن ال�سنية».
وبح�س ��ب املعلوم ��ات ،ف ��ان الإط ��ار
التن�سيقي «ان�سحب م ��ن االجتماع بعدما
تو�صل اىل قناعة بان االر�ضية غري مهي�أة
االن للتفاو� ��ض ،لكن ��ه ق ��رر املحاول ��ة يف
مرات مقبلة».
و�سيح ��اول «الإط ��ار التن�سيقي» ،بح�سب
م�صادر مطلع ��ة ،ان ي�ؤدي النواب البدالء
اليم�ي�ن الد�ستوري «ام ��ام رئي�س الربملان
وقا� ��ض متخ�ص�ص» ،فيم ��ا ال يعرف مدى
قانونية ذلك االجراء.
وتق ��ول او�س ��اط «التن�سيق ��ي» ان «جل�سة
اداء اليم�ي�ن للن ��واب الب ��دالء ال حتت ��اج
اىل ن�ص ��اب لأنه ��ا لي�س ��ت اجلل�سة االوىل
للربملان».

وي�شعر «الإطار التن�سيقي» بحرج �شديد
يف حم ��اوالت ا�ستدراج «حلفاء ال�صدر»
اىل احلكوم ��ة او اىل ح�ض ��ور جل�س ��ة
الي ��وم اخلمي�س ،حي ��ث كان يتهمهم يف
ال�سابق ب� �ـ «العمال ��ة لإ�سرائي ��ل» ودول
اخلليج.
وميي ��ل «التن�سيق ��ي» اىل االعتق ��اد بان
«احل ��زب الدميقراطي» ق ��د ين�سحب من
العملي ��ة ال�سيا�سية على غرار «ال�صدر»،
وهو �أحد «ال�سيناريوهات» املطروحة.
ل ��ذا يرك ��ز «االطاري ��ون» عل ��ى حتال ��ف
ال�سي ��ادة ،فيم ��ا يواجه ��ون «عن ��اد ًا من
احللبو�س ��ي» ،لك ��ن الإط ��ار التن�سيق ��ي
ي�سع ��ى اىل تفكيك التحال ��ف عرب اغراء
جناح خمي�س اخلنجر.
ويل ��وح «التن�سيقي» بانه ميكن ان يقوم
بعزل «احللبو�سي» عن رئا�سة الربملان،
وو�ضع �شخ�ص �آخر مثل خالد العبيدي،
وهو من ال�سنة املتحالفني مع «الإطار»،
والذي كان يطمح باملن�صب.
ومبث ��ل ذل ��ك «التكتيك» يح ��اول «الإطار
التن�سيق ��ي» ان يقن ��ع اطراف ��ه يف داخل
التحال ��ف ،ويعم ��ل عل ��ى «التهدئ ��ة» مع
زعيم التيار ال�صدري.
م�ص ��ادر م ��ن التحال ��ف ال�شيع ��ي ،قالت
ل� �ـ (امل ��دى) �إن «من�ص ��ب نائ ��ب رئي� ��س
الربملان الذي �أ�صبح �شاغرا بعد ا�ستقالة
حاك ��م الزامل ��ي (ع ��ن التي ��ار ال�صدري)
�سيذهب اىل �أحد مكون ��ات الإطار الذي
لن ي�شرتك باحلكومة».
ام ��ا عن رئي�س الوزراء فان «هناك عقدة
هي اخلوف م ��ن ا�ستفزاز زعيم التيار»،
ويحاول «التن�سيق ��ي» بح�سب امل�صدر:
«اختي ��ار رئي� ��س وزراء ير�ض ��ى عن ��ه
ال�صدر».
وطرح ��ت خ�ل�ال اليوم�ي�ن املا�ضي�ي�ن
ع ��دة ا�سماء ،مثل ن ��وري املالكي ،حيدر
العبادي ،حممد �شياع ال�سوداين ،ا�سعد
العي ��داين ،وهي ا�سم ��اء تتك ��رر يف كل
ازمة ت�شكيل حكومة.
وا�ضيف ��ت اىل تل ��ك اال�سم ��اء م�ؤخ ��ر ًا،
�شخ�صي ��ات ب ��دت وك�أنه ��ا ملغازل ��ة
«ال�ص ��در» ،مث ��ل عل ��ي �شك ��ري وق�ص ��ي
ال�سهي ��ل ،وهم ��ا مقرب�ي�ن م ��ن «الإطار»
لكن يف نف�س الوقت اع�ضاء �سابقني يف
التيار ال�صدري.

تن�سيق بين «الأمن الوطني» و«المخابرات» نجح في ا�ستهداف المت�سللين على الحدود

خبراء ع�سكريون« :داع�ش» فقد القدرة على التحرك والو�صول �إلى محيط بغداد
بغداد /فرا�س عدنان
يق ��ول خ�ب�راء ع�سكري ��ون� ،إن
الق ��وات الع�سكري ��ة جنح ��ت يف
حتقي ��ق تط ��ور كب�ي�ر م ��ن خ�ل�ال
ا�ستهداف تنظي ��م داع�ش الإرهابي
يف مرحل ��ة التخطي ��ط ،الفتني �إىل
�أن التن�سيق بني جهازي املخابرات
والأم ��ن الوطن ��ي �أدى �إىل قت ��ل
العديد م ��ن املت�سللني عل ��ى النقاط
احلدودي ��ة ،م�ؤكدي ��ن ان التنظي ��م
الإرهابي فقد الق ��درة على التحرك
والو�صل �إىل �أطراف العا�صمة كما
كان يف ال�ساب ��ق ،لكنه ��م دع ��وا �إىل
تكثي ��ف اجله ��د التقن ��ي مبزيد من
االعتم ��اد عل ��ى الطائ ��رات امل�سرية
والكام�ي�رات احلراري ��ة ملتابعة �أي
حترك مريب اثن ��اء الطق�س ال�سيئ
�أو �ساعات الليل.
وق ��ال اخلب�ي�ر الأمن ��ي �أحم ��د
ال�شريف ��ي� ،إن «الع ��راق يعي�ش يف
معادل ��ة �أمني ��ة بات ��ت حتق ��ق فيه ��ا
القطع ��ات الع�سكري ��ة تفوق� � ًا كبري ًا
عل ��ى تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي
وت�ستهدف الع ��دو لي�س يف مرحلة
العمليات اال�ستباقية فح�سب».
وتاب ��ع ال�شريف ��ي� ،أن «الأ�سل ��وب
انتق ��ل �إىل ا�سته ��داف الع ��دو يف
مرحلة التخطيط ،وهذه ال حت�صل
�إال �إذا ا�ستطاع ��ت امل�ؤ�س�سة الأمنية
�أن حت�صل عل ��ى ر�ؤية وا�ضحة عن
ن�شاط تنظيم داع�ش الإرهابي».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «القوات الع�سكرية
العراقي ��ة تقتفي �أث ��ر التنظيم حتى
يف حال ��ة ت�سلل ��ه وه ��ذا الر�ص ��د
واال�ستم ��كان الدقي ��ق ج ��د ًا �أ ّم ��ن
عملي ��ات ا�ستباقي ��ة يف مرحل ��ة
التخطي ��ط� ،أو يف مرحل ��ة االعداد،
�أو التنفيذ».
ور�أى ال�شريف ��ي� ،أن «ه ��ذا م�ؤ�ش ��ر
�إيجابي يف حتقي ��ق من�سوب عايل
يف عملي ��ات الهجوم عل ��ى التنظيم
الإرهابي ،تو�صف ب�أنها نوعية».

القوات االمنية تلج�أ للق�صف واالنزال الجوي في مالحقة بقايا داع�ش
وع� �دّ« ،العمليات الت ��ي جتري �ضد
داع�ش ب�أنها تعد ذات م�ستوى عايل
م ��ن امله ��ارة القتالي ��ة ،وم�سن ��ودة
بجه ��د ا�ستخب ��اري» ،م�ش ��دد ًا على
�أن «قواتنا بات ��ت لديها القدرة على
ر�ص ��د الن�شاط ��ات الإرهابي ��ة حتى
يف االكتاف احلدودية».
و�أف ��اد ال�شريفي ،ب� ��أن «الن�شاطات
الأخ�ي�رة لقواتن ��ا يف ا�سته ��داف
قادة داع� ��ش �إيجابية على م�ستوى
التقيي ��م وحققت التف ��وق املطلوب
يف ميدان».
وحت ��دث ،ع ��ن «ممار�س ��ة القي ��ادة
الع�سكري ��ة التوظي ��ف الأمث ��ل
لل�صن ��وف ،الن املعركة تارة جوية
و�أخرى بري ��ة ،ويف �أحيان نحتاج
�إىل جه ��د وتن�سيق عايل بني اجلهد
الربي واجلوي».
ويجد ال�شريفي� ،أن «التن�سيق مهم
وحي ��وي ،ال�سيم ��ا و�أن الأه ��داف
الت ��ي تت ��م مطاردته ��ا يف كث�ي�ر من
الأحي ��ان حم ��دودة الع ��دد ومرن ��ة

ومتحركة».
وذه ��ب� ،إىل �أن «اله ��دف يج ��ب ان
ي�ض ��اء بقاع ��دة بيان ��ات دقيق ��ة مع
�إعط ��اء معلوم ��ات دقيق ��ة و�آني ��ة
للجهد اجلوي ال�ساند».
وب�ي�ن ال�شريف ��ي ،ان «التن�سي ��ق
احلا�صل ميثل كفاءة عالية ومهارة
قتالي ��ة يف �إدارة العملي ��ات الت ��ي
تو�ص ��ف ب�أنه ��ا ا�ستباقي ��ة لكنه ��ا
ت�أت ��ي بكثري من الأحيان يف مرحلة
التمو�ضع �أو مرحلة التخطيط».
و�أك ��د� ،أن «اجله ��د الب�ش ��ري ي�شهد
تن�سيق ًا عالي ًا بني جهازي املخابرات
والأم ��ن الوطني» ،م�ش ��دد ًا على �أن
«ه ��ذه املعادلة مهمة ج ��د ًا الن جهاز
املخاب ��رات معني بالتهدي ��د الوافد
م ��ن اخل ��ارج� ،أم ��ا جه ��از الأم ��ن
الوطني معني بالتهديد املحلي».
ويوا�ص ��ل ال�شريف ��ي� ،أن «ه ��ذا
التن�سي ��ق ب�ي�ن اجلهازي ��ن �أدى �إىل
�سد ثغرة لطامل ��ا حذرنا منها ،وهي
�إمكانية الت�سلل عرب احلدود».

ولف ��ت� ،إىل �أن «جه ��از املخاب ��رات
�أ�صبح ��ت لدي ��ه جم�س ��ات خ ��ارج
احل ��دود تعط ��ي نوع� � ًا م ��ن الإنذار
املبك ��ر للق ��وات العامل ��ة داخ ��ل
احل ��دود ب� ��أن تهدي ��د ًا ق ��د و�ص ��ل
وي�صار �إىل التن�سيق واملعاجلة».
وب�ي�ن ال�شريف ��ي ،ان «الذي ��ن
يحاول ��ون الت�سل ��ل مدرب�ي�ن عل ��ى
م�ستوى ع ��ايل وم�سلحني بت�سليح
متمي ��ز وكان ��وا ي�شاغل ��ون يف
حمافظ ��ة دي ��اىل وو�صل ��وا �إىل
�شم ��ايل بغ ��داد حتدي ��د ًا ق�ض ��اء
الطارمية».
وذه ��ب� ،إىل �أن ه ��ذا «الن ��وع م ��ن
الإرهابي�ي�ن مل تع ��د لدي ��ه الق ��درة
بامل�شاغل ��ة والتعر� ��ض يف املناطق
احليوي ��ة وه ��ذا يدل ��ل عل ��ى �أن
الن�شاط ��ات الع�سكري ��ة لقواتن ��ا
�إيجابي ��ة اجه ��زت عل ��ى الكثري من
العمليات الإرهابية».
وق ��ال ال�شريف ��ي� ،إن «�إمكاني ��ة
التطوي ��ر لقواتنا متاح ��ة ولكن من

ال�ض ��روري الإ�ش ��ارة �إىل اجله ��د
الب�ش ��ري وكلم ��ا مت ت�أمين ��ه بجه ��د
�ساند على امل�ست ��وى التقني �سوف
نح�صل على نتائج مهمة».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «قواتن ��ا م ��ا زال ��ت
بحاج ��ة �إىل اجله ��د التقن ��ي حت ��ى
نح�سن من الأداء ونطوّ ر القدرات،
ّ
لأن اقت�ص ��ار االعتم ��اد عل ��ى اجلهد
الب�ش ��ري ق ��د ي�صيب ��ه بع� ��ض
الرتاجع».
وا�ستط ��رد ال�شريف ��ي� ،أن «اجله ��د
التقني العراقي ي�صل �إىل م�ستوى
يحقق �أثرا يف الر�صد واال�ستمكان،
لكن يبقى ال�س�ؤال عن هذا الأثر هل
ي�ص ��ل �إىل م�ست ��وى االطمئن ��ان؟،
اجل ��واب ب�أننا ما زلن ��ا نحتاج �إىل
امل�س ��ك اجل ��وي ع�ب�ر الطائ ��رات
امل�س�ي�رة وتو�سع ��ة ا�ستخ ��دام
الو�سائل االلكرتونية».
و�أردف� ،أن ه ��ذا «التو�س ��ع ي�ساعد
يف ع ��دم تخط ��ي �أج ��واء الطق� ��س
الرديئ ��ة �أو �ساع ��ات اللي ��ل ،ونحن

نخ�شى تعر�ض قواتنا �إىل حالة من
عدم الر�ؤي ��ة يف ر�ص ��د وا�ستمكان
م�صادر �أهداف جوالة».
وم�ض ��ى ال�شريف ��ي� ،إىل �أن
«�إمكاني ��ات تعزيز الق ��درات الفنية
متاح ��ة �س ��واء عل ��ى م�ست ��وى
القدرات الب�شرية �أو الإدارة ،فهناك
طاق ��ات �شبابية ق ��ادرة على حتريك
الطائ ��رات امل�س�ي�رة بدق ��ة عالي ��ة
ولديه ��ا مهارة ف�ض ًال عن الكامريات
احلراري ��ة وغريه ��ا م ��ن الو�سائ ��ل
التقنية».
م ��ن جانب ��ه� ،أك ��د اخلب�ي�ر الأمن ��ي
الآخر عماد علو� ،أن «تنظيم داع�ش
الإرهاب ��ي يتعر� ��ض �إىل هزائ ��م
كب�ي�رة لي�س على م�ست ��وى العراق
فح�س ��ب ،بل ان خ�سائ ��ره وا�ضحة
يف �سوريا ومايل».
وتاب ��ع عل ��و� ،أن «الق ��وات الأمنية
و�صل ��ت �إىل العدي ��د م ��ن القيادات
الإرهابي ��ة وقتلته ��م بعملي ��ات
ا�ستخباري ��ة ونوعي ��ة مهم ��ة وهذه
اخل�سائر �ست�ؤثر يف التنظيم بنحو
كبري».
و�أ�شار� ،إىل �أن «هناك خلال وا�ضحا
يف الهي ��كل التنظيم ��ي لداع� ��ش
م ��ع ظه ��ور �صراع ��ات داخلي ��ة بني
ا�شخا� ��ص يريدون ت ��ويل منا�صب
قيادية جديدة».
وم�ض ��ى عل ��و� ،إىل �أن «�أو�ض ��اع
التنظي ��م الإرهاب ��ي تظه ��ر بنح ��و
ال يقب ��ل ال�ش ��ك انح�س ��اره و�ضعف
وتراج ��ع الأداء �س ��واء م ��ن ناحية
العملي ��ات الإرهابي ��ة �أو التمو�ضع
والت�سلل».
وكانت قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتكة
ق ��د �أكدت بذل جهد كب�ي�ر يف ت�أمني
احلدود مع �سوري ��ا ومنع الت�سلل،
فيم ��ا �أ�ش ��ارت �إىل �أن عمليته ��ا يف
مالحق ��ة تنظي ��م داع� ��ش الإرهابي
ترتك ��ز يف مناط ��ق يعتق ��د التنظيم
�أنه ��ا م�ل�اذ �أم ��ن ل ��ه مث ��ل �سال�س ��ل
اجلبال والتالل وال�صحراء.
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رغم �إجناز امل�شروع..
جممع �سكني مرتوك يف
املثنى ي�أوي الهاربني

و�صفت �أعداد امللقحني باخلجولة رغم توفري اجلرع جلميع املواطنني

ال�صحة :اتخذنا اال�ستعدادات الكاملة ملنع تف�شي املوجة
اجلديدة من كورونا

 املثنى /ب�شري علي

�أفادت وزارة ال�صحة� ،أم�س الأربعاء ،باتخاذها اال�ستعدادات املنا�سبة ملنع تف�شي املوجة البدائية
اجلدي��دة من فايرو�س كورونا ،وو�ص��فت �أعداد امللقحني باخلجولة ال�س��يما من فئات االختطار
العايل ،م�ؤكدة توفري اجلرع كاملة جلميع العراقيني الذين تبلغ �أعمارهم �أكثـر من  12عام ًا.
 بغداد /نب�أ م�شرق
و�سجل ��ت وزارة ال�صحة �أم�س قفزة جديدة
ف ��ي الموق ��ف الوبائ ��ي ب� �ـ � 932إ�صاب ��ة
بفايرو� ��س كورون ��ا ،مع  212حال ��ة �شفاء،
ول ��م ت�سج ��ل �أي ��ة حالة وف ��اة ،كم ��ا �شهدت
مع ��دالت التلقيح زيادة ه ��ي الأخرى حيث
و�صلت �أم�س �إلى  14052حالة.
وق ��ال المتحدث با�سم الوزارة �سيف البدر،
�إن "الع ��راق دخل ب�ش ��كل ر�سمي في موجة
جدي ��دة م ��ن جائح ��ة كورون ��ا ،وبنف� ��س
المتحورات ال�سابقة ون�أمل �أال يكون هناك
متحور جديد".
و�أ�ضاف البدر ،في ت�صري ��ح �إلى (المدى)،
�أن "هذا االم ��ر لي�س بالم�ستغ ��رب ولطالما
حذرت منه وزارة ال�صحة ب�شكل متكرر من
خالل البيانات ال�صحفية".
ولف ��ت� ،إلى �أن "ال ��وزارة تدعو المواطنين
كاف ��ة �إل ��ى �ض ��رورة االلت ��زام الج ��اد
بالإج ��راءات الوقائية والتباع ��د الج�سدي
واالقبال على تلقي اللقاحات".
ون ��وه البدر ،ال ��ى �أن "التراخي وا�ضح في
المجتمع في تطبيق الإج ��راءات الوقائية،
وه ��ذا ي� ��ؤدي بطبيع ��ة الح ��ال �إل ��ى ظه ��ور
موج ��ات ومتح ��ورات �أعن ��ف م ��ن متحور
�أوميكرون".
وو�ص ��ف "�أع ��داد الملقحي ��ن اليومي ��ة
بالخجول ��ة رغ ��م �أن الحكوم ��ة التزم ��ت
بتوفي ��ر كميات كبي ��رة م ��ن اللقاحات ومن
منا�ش ��ئ مختلف ��ة وجميعه ��ا فع ��ال ومجاز
التطعيم ب ��ه من قبل الم�ؤ�س�س ��ات ال�صحية
العالمية المخت�صة".
وتحدث البدر ،عن "مع ��دالت تلقيح يومية

ال تتج ��اوز � 8آالف �شخ� ��ص ،ف ��ي حي ��ن �أن
�أع ��داد الجرع ��ات الموجودة تكف ��ي لجميع
العراقيي ��ن من عمر � 12سن ��ة فما فوق ،كما
هي�أن ��ا جرعا معززة ثالث ��ة لمن هم فوق 18
�سنة".
وح ��ذر ،من "ا�ستمرار ع ��دم اال�ستجابة في
الح�ص ��ول على اللقاح ��ات ال�سيما من فئات
االختطار العالي ،وه ��م �أ�صحاب االمرا�ض
المزمنة وكبار ال�سن".
وانته ��ى الب ��در� ،إل ��ى �أن "وزارة ال�صح ��ة
بنح ��و عام ل ��م تتفاج�أ من ه ��ذه الزيادة في
�أع ��داد الإ�صابات ،وتوقعتها منذ زمن مبكر
و�أع ��دت له ��ا اال�ستع ��دادات المنا�سب ��ة ،من

خ�ل�ال توفي ��ر الرده ��ات والدع ��م العالجي
ونعمل على عدم تفاقمها".
من جانبها ،ذكرت ع�ض ��و الفريق الإعالمي
لل ��وزارة رب ��ى ف�ل�اح ،ف ��ي ت�صري ��ح �إل ��ى
(المدى)� ،أن "ال ��وزارة كانت تتوقع ظهور
موج ��ات وبائية �أخ ��رى لفايرو�س كورونا
منذ انت�شار الجائحة في عام ."2020
وتابع ��ت ف�ل�اح� ،أن "الموق ��ف الوبائ ��ي
اليومي يظهر ت�صاعد ًا في �أعداد الإ�صابات
م ��رة �أخ ��رى ،وزي ��ادة اع ��داد الرق ��ود ف ��ي
الم�ست�شفيات".
و�أ�ش ��ارت� ،إلى �أن "عودة ارتفاع الإ�صابات
ي�أتي بالتزام ��ن مع قلة الملقحي ��ن" ،مبينة

�أن "ه ��ذه الزيادة تعد طبيعية �إزاء التهاون
الوا�ضح ف ��ي الإج ��راءات الوقائي ��ة �سواء
عل ��ى �صعي ��د ارت ��داء الكمام ��ات �أو التباعد
االجتماعي".
وبين ��ت فالح� ،أن "ما يح�صل حالي ًا من عدم
اكتراث للو�ضع ال�صحي تعد عوامل لظهور
موج ��ات وبائي ��ة جدي ��دة �أخ ��رى وزي ��ادة
�أعداد الإ�صابات".
وا�ستط ��ردت� ،أن "الإح�ص ��اءات ف ��ي بقي ��ة
دول العال ��م تظه ��ر �أن الإ�صابات والوفيات
كان ��ت ل ��دى الفئات غي ��ر المطعم ��ة باللقاح
الم�ض ��اد �أو من غير الملتزمين بالإجراءات
الوقائية".

وم�ض ��ت ف�ل�اح� ،إل ��ى �أن "ال ��وزارة ملتزمة
وم�ستم ��رة ف ��ي توعية المواطني ��ن وزيادة
م�ستوي ��ات ثقافته ��م ال�صحي ��ة خ�صو�ص� � ًا
في هذه الم ��دة التي ارتفع ��ت فيها معدالت
الإ�صاب ��ة ونح ��ث كل المواطني ��ن عل ��ى
�ض ��رورة االلت ��زام بالإج ��راءات الوقائي ��ة
واخذ اللقاح بجرعاته".
�إلى ذلك� ،أك ��د الطبيب اال�ست�ش ��اري عبا�س
الح�سين ��ي ،ف ��ي حديث �إل ��ى (الم ��دى)� ،أن
"الموقف الوبائي لفايرو�س كورونا ب�شكل
ع ��ام يظهر تراج ��ع الجائحة لكنه ��ا لم تنته
لغاية الوقت الحالي".
وذك ��ر الح�سين ��ي� ،أن "الموج ��ة الجدي ��دة
غير معروفة ال�ش ��دة ،فقد تكون �أ�صعب من
�سابقته ��ا وق ��د تكون �أه ��ون مم ��ا كان عليه
الو�ضع في ال�سابق".
و�شدد ،على "�ضرورة االلتزام بالإجراءات
الوقائي ��ة لأنن ��ا �أمام تغي ��ر مناخي وظهور
فايرو�سات عديدة ال تقت�صر على متحورات
كورونا بل هن ��اك الكوليرا وجدري القرود
والحمى النزفية".
ويوا�ص ��ل الح�سين ��ي� ،أن "الع ��راق ب ��د�أ
ي�سج ��ل �أع ��دادا متزاي ��دة م ��ن الإ�صاب ��ات،
م ��ع الت�أكي ��د �أن ه ��ذه الإ�صاب ��ات ال تعك�س
بال�ض ��رورة طبيع ��ة الموق ��ف الوبائ ��ي
فهن ��اك ح ��االت �أخ ��رى ال يت ��م توثيقها لدى
الم�ؤ�س�سات ال�صحية".
و�أكمل بالقول� ،أن "المهم بالن�سبة �إلينا هو
�أن فايرو�س كورونا ل ��م يعد مميت ًا بال�شكل
ال ��ذي كان علي ��ه �سابق ًا ،فحت ��ى مع ح�صول
الإ�صاب ��ات ف� ��أن ال�شف ��اء منها بل ��غ معدالت
عالية للغاي ��ة ،مع تراجع ملحوظ في �أعداد
الوفيات".

ت�شهد حمافظ ��ة املثنى ،ثاين �أكرب حمافظة عراقية م ��ن حيث امل�ساحة� ،أزمة
�سك ��ن حادة وانت�شارا كبريا للع�شوائيات ب�سبب عدم وجود م�شاريع �سكنية
كبرية داخل املحافظة.
وبالرغ ��م م ��ن �أزمة ال�سكن هذه �إال �أن احلكوم ��ة املحلية يف املثنى ومنذ عام
� 2013صادقت على م�ش ��روع �إن�شاء دور واطئة الكلفة لتكون مالذا للأرامل
واملطلق ��ات وذوي الدخ ��ل املحدود ومن �ساكني الع�شوائي ��ات� ،إال �أن �إجناز
امل�ش ��روع مل يتمكن من حل م�شكلته ��م ،فقد بقيت تلك الدور فارغة لغاية الآن
ومل توزع.
يق ��ول املراق ��ب املحل ��ي ح�سن ال�شم ��ري ،لـ (امل ��دى)� ،إن "هذه ال ��دور مل يتم
توزيعها لغاية الآن و�إن احلكومة املحلية تبد�أ بفتح ملف توزيع البيوت يف
كل فرتة انتخابات ،وتقوم بالرتويج على �أن هذه الدور �سوف توزع �ضمن
دعاي ��ة انتخابي ��ة ،وما �أن تنته ��ي االنتخابات ،حتى يتم غل ��ق هذا املو�ضوع
متام ��ا ،وهك ��ذا يف كل عام يتم فت ��ح الرتويج على توزيع ه ��ذه الدور ،ويتم
�إعط ��اء وعود من قبل املر�شحني الذين يعملون يف احلكومة املحلية من باب
الرتويج لالنتخابات".
و�أ�ض ��اف ال�شم ��ري� ،أن "هذه البي ��وت �أ�صبحت �آيلة لل�سق ��وط ب�سبب نهبها
وال�سطو عليها و�سرقة الأب ��واب وال�شبابيك ،حتى تعر�ضت لالندثار ب�سبب
الأمطار".
ً
و�أ�شار ،اىل �أن "هذه البيوت �أ�صبحت مكانا ملمار�سة الأعمال غري الأخالقية
وتن ��اول الكحول و�أ�شي ��اء �أخرى حتى �أنه ��ا تعد اليوم ت�ش ��كل تهديدا �أمنيا
ك ��ون هذه املنطق ��ة خالية من الرقاب ��ة الأمنية وهي بعيدة ع ��ن مركز املدينة
وق ��د ي�ستغلها الكثري حلالة اخلط ��ف �أو خزن �أ�شياء غري قانونية كاملخدرات
�أو الأ�سلحة �أو مالذا للهاربني من القانون".
بدوره يقول ع�ضو جمل�س حمافظة املثنى ال�سابق عمارة الغريب لـ (املدى)،
�إن "مل ��ف هذه البيوت هو م ��ن م�س�ؤولية احلكومة املحلي ��ة التنفيذية وهي
التي تقرر توزيعها من عدمه".
و�أ�ضاف الغري ��ب� ،أن "جمل�س املحافظة يف ذلك الوق ��ت �أر�سل ا�ستف�سارات
�إىل احلكومة املحلية عن �سبب عدم توزيع تلك البيوت".
و�أكد �أنه "يف جواب احلكومة املحلية �آنذاك قالت �إن تخ�صي�ص هذه البيوت
لل�شرائ ��ح امل�شمولة جاري العم ��ل به ،و�ستتم املبا�ش ��رة بتوزيعها عن قريب
حال �إجناز امللف".
وكان ق ��د �أعل ��ن حمافظ املثن ��ى �أحمد منفي ،يف �آذار ع ��ام � 2019أن "ال�شهر
احل ��ايل �سي�شهد توزيع الدور واطئة الكلفة ،والبالغ عددها  300دار �سكنية
يف مدن ال�سماوة واخل�ضر والرميثة ،فيما �أ�شار �إىل ان التوزيع �سيتم وفق
الآلية التي �أقرها جمل�س املحافظة".
و�أ�ض ��اف منف ��ي� ،أن "ال�شرائ ��ح امل�شمول ��ة بالتوزيع قد ح ��ددت يف قرار من
جمل� ��س املحافظة اتخ ��ذ يف عام  ،2013م�ضيفا �أن تلك ال ��دور �ست�سهم بحل
جزء من �أزمة ال�سكن ال �سيما عند ال�شرائح الفقرية".

ت�سجيل تلوث في  198مجمع ًا وم�صدراً للمياه

جدل كبير بين الدوائر المحلية ب�ش�أن �صالحية ماء ال�شرب في ذي قار
 ذي قار /ح�سين العامل

اثارت ت�صريحات مدير
ق�سم ال�صحة العامة في
ذي قار حول ارتفاع ن�سبة
التلوث في مياه ال�شرب الى
 98بالمئة حفيظة دائرة
الماء في المحافظة التي
اكدت �صالحية المياه
التي ت�ضخها من مجمعات
الماء لال�ستهالك الب�شري،
فيما دعت او�ساط �صحية
وبيئية الى التعجيل في
معالجة التلوث الحا�صل
لتالفي مخاطر مر�ض
الكوليرا.

وكان مدي ��ر ق�سم ال�صح ��ة العامة
ف ��ي دائ ��رة �صحة ذي ق ��ار ح�سين
ريا� ��ض ق ��د ك�ش ��ف م�ؤخ ��ر ًا ع ��ن
ارتف ��اع معدالت التل ��وث في مياه
ال�شرب.
وق ��ال ريا�ض ف ��ي ت�صريحات �إلى
(الم ��دى)� ،إن " 98بالمئ ��ة م ��ن
مجمع ��ات الإ�سال ��ة ت�ض ��خ مياه ��ا
غي ��ر �صالح ��ة لل�ش ��رب وتتطل ��ب
�إدامته ��ا وتبديله ��ا وا�ستح ��داث
مجمع ��ات جديدة لتغطية التو�سع
ال�سكان ��ي" ،وهو ما دع ��ا مديرية
ماء ذي قار للرد.
وف ��ي حدي ��ث الحق ل� �ـ (الم ��دى)،
اف ��اد ريا� ��ض ،ب� ��أن "الفحو�صات
المختبري ��ة الت ��ي اجرته ��ا الفرق
ال�صحي ��ة المخت�ص ��ة م�ؤخ ��را في
مجمعات و�شب ��كات الماء اظهرت
ف�ش�ل�ا ف ��ي النم ��اذج الم�سحوب ��ة
م ��ن المي ��اه يتج ��اوز ن�سب ��ة 98
بالمئ ��ة" ،و�أو�ض ��ح� ،أن من "بين
 200م�ص ��در للمي ��اه ت ��م فح�صها
في عموم محافظة ذي قار �سجلنا
تلوثا في  198م�صدرا منها".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "هك ��ذا تل ��وث

يكون مقلقا ج ��دا في كل االحوال
ويتفاق ��م القل ��ق م ��ع ت�سجي ��ل
ا�صاب ��ات بمر� ��ض الكولي ��را ف ��ي
بع�ض المحافظات العراقية".
ولفت ريا�ض� ،إلى �أن "اعالن ذلك
ال يعني االنتقا�ص من عمل دائرة
الم ��اء وانما ل ��دق ناقو�س الخطر
لغر�ض تالفي الم�شكلة قبل وقوع
المحذور".
و�أو�ض ��ح� ،أن "لتل ��وث المي ��اه
انعكا�س م�ضر على �صحة وحياة
االن�س ��ان ولهذا ه ��و يدخل �ضمن
دائرة اهتمام الدوائر ال�صحية ال
بل في �صلب عملها".
و�ش ��دد ريا� ��ض ،عل ��ى "�ض ��رورة
معالج ��ة الخلل ب�أق�ص ��ى ما يمكن
لغر� ��ض الحف ��اظ عل ��ى �صح ��ة
المجتمع م ��ن االوبئة واالمرا�ض
االنتقالية".
وفي معر�ض رده ��ا اكدت مديرية
م ��اء ذي ق ��ار ا�ستعداده ��ا الت ��ام
لمواجه ��ة �أي ��ة تداعي ��ات �صحي ��ة
خ�ل�ال ف�ص ��ل ال�صي ��ف وال�سيم ��ا
بع ��د ت�سجي ��ل �إ�صاب ��ات كولي ��را
في مناط ��ق مختلفة م ��ن العراق،

م�ؤك ��دة ان "جمي ��ع مجمعاته ��ا
البالغ ��ة �أكث ��ر م ��ن  200مجم ��ع
ي�ض ��خ مياها �صالح ��ة لل�شرب في
ظل فحو�صات مختبرية م�ستمرة
للت�أكد من �سالمتها".
وقال مدير الدائرة با�سم جار الله
في ت�صريح ��ات اعالمي ��ة تابعتها
(الم ��دى)� ،إن "جمي ��ع الم�شاري ��ع
مزودة بم ��واد الت�صفية والتعقيم
من م ��واد الكلور وال�ش ��ب ومواد
�أخرى �إ�ضافية".
ولف ��ت� ،إل ��ى "توجي ��ه م�س�ؤول ��ي
المراك ��ز والمجمعات والم�شاريع
ف ��ي عم ��وم المحافظة بع ��دم �ضخ
المي ��اه ف ��ي ح ��ال عدم توف ��ر هذه
الم ��واد ويتحمل ��ون الم�س�ؤولي ��ة
بخالف ذلك".
وا�ش ��ار ج ��ار الل ��ه� ،إل ��ى "وجود
لجنة م�شتركة مع دائرتي ال�صحة
والبيئ ��ة تعم ��ل على فح� ��ص مياه
المجمع ��ات م ��ن خ�ل�ال ثالث ��ة
مختب ��رات والت ��ي �أثبت ��ت نتائ ��ج
ايجابي ��ة بخ�ل�اف م ��ا تحدثت به
دائرة ال�صحة في وقت �سابق".
وازاء ذلك ات�صلت (المدى) بمدير

بيئ ��ة ذي ق ��ار كريم هان ��ي محمد
ال�ستط�ل�اع ر�أي ��ه في ه ��ذا ال�ش�أن،
اال انه اعتذر ع ��ن الت�صريح كونه
باجتم ��اع ر�سم ��ي ف ��ي االمان ��ة
العام ��ة لمجل� ��س ال ��وزراء وطلب
االت�صال به يوم االحد المقبل.
وبدوره ��م ي ��رى المهتم ��ون
بالجان ��ب البيئ ��ي ان �صالحي ��ة
الم ��اء ف ��ي المجمع ��ات الرئي�س ��ة
ال تعن ��ي بال�ض ��رورة و�ص ��ول
مي ��اه �صالح ��ة لل�ش ��رب ال ��ى دور
المواطنين.
وقال م�س� ��ؤول بيئ ��ي ،ف�ضل عدم
الك�ش ��ف ع ��ن ا�سم ��ه كون ��ه غي ��ر
م�أذون ل ��ه بالت�صريح ،ان "المياه
ق ��د تتعر� ��ض للتلوث عن ��د �ضخها
ل�شبك ��ة االنابي ��ب الت ��ي تعان ��ي
ببع� ��ض مفا�صلها من التجاوز في
المناطق ال�شعبي ��ة والع�شوائيات
واحياء التجاوز".
وا�ش ��ار الم�صدر ،ال ��ى ان "تلوث
المي ��اه ام ��ر وارد وذل ��ك لوج ��ود
انابيب مياه وخطوط ناقلة تعاني
م ��ن التج ��اوزات والتك�س ��رات
والثقب غير النظامي".

خماوف من امرا�ض خطرية ب�سبب تلوث املياه يف ذي قار
وبي ��ن� ،أن "المي ��اه م ��ن ه ��ذه وي�ش ��كل مخاط ��ر عل ��ى �صح ��ة
التك�س ��رات والثق ��وب ت�شكل برك الم�ستهلكين".
مياه �آ�سنة ح ��ول �شبكة المجاري وغالب ��ا م ��ا يلج� ��أ البع� ��ض م ��ن
وعن ��د �شح ��ة المي ��اه ف ��ي ال�شبكة المواطن ��ون ال ��ى ثق ��ب �أنابي ��ب
واثن ��اء عملي ��ة �سح ��ب المي ��اه �شبكة الم ��اء ب�صورة غير نظامية
بالم�ضخات المنزلي ��ة يعود الماء عن ��د حاجتهم للم ��اء ،وعدم غلقها
المل ��وث م ��رة اخرى ال ��ى ال�شبكة عن ��د انتف ��اء الحاجة ،م ��ا تت�سبب

تل ��ك الفتحات ف ��ي الغالب بدخول
المي ��اه الملوث ��ة �إلى �شبك ��ة مياه
ال�ش ��رب عن ��د انقط ��اع التي ��ار
الكهربائ ��ي وبالتال ��ي يح�ص ��ل
التلوث.
واك ��د الم�صدر البيئ ��ي ان "الدقة
الحقيقية لفحو�صات المياه تكون
بفح�ص الماء في �آخر نقطة ي�صل
به ��ا الم ��اء للم�ستهل ��ك م ��ع اهمية
فح�ص الماء ف ��ي مجمعات ال�ضخ
الرئي�س ��ة" ،و�أردف ان "�صالحية
الم ��اء ف ��ي المجمع ��ات ال تعن ��ي
بال�ض ��رورة و�صولها �صالحة الى
المواطن".
و�أو�ض ��ح ،ان "�صالحي ��ة الو�سط
الناقل من خطوط ناقلة و�شبكات
انابي ��ب عام ��ل مه ��م ف ��ي و�صول
الماء ال�صالح الى المواطنين".
وع� � ّد الم�ص ��در" ،تل ��وث م�ص ��ادر
المي ��اه ف ��ي االنه ��ر المغذي ��ة
لمجمع ��ات وم�شاريع الماء ي�شكل
ه ��و االخ ��ر مخاط ��ر جم ��ة كون ��ه
مت�أتيا من رم ��ي مخلفات ال�صرف
ال�صح ��ي والمي ��اه الثقيل ��ة دون
معالجة" .وتعزو الجهات البيئية
ا�سب ��اب ارتف ��اع مع ��دالت تل ��وث
مياه ال�شرب في ذي قار �إلى تقادم
عم ��ر ال�شب ��كات و�شح ��ة المي ��اه
وت�س ��رب مياه المج ��اري والمياه
الثقيل ��ة �إل ��ى �شبكات م ��اء ال�شرب
ف ��ي المناط ��ق الت ��ي ت�شك ��و م ��ن
التل ��وث ،ف�ضال ع ��ن توقف بع�ض

م  /تنويه

مجمعات الماء ع ��ن العمل نتيجة
االنقطاع ��ات المتك ��ررة للتي ��ار
الكهربائي.
وع ��ن الحل ��ول الممكن ��ة لمعالجة
م�شكل ��ة التلوث ق ��ال الم�صدر ،ان
"الح ��ل يتمث ��ل بمد �شب ��كات ماء
جديدة بدال م ��ن المتقادمة والتي
تعان ��ي م ��ن التك�س ��رات ف�ض ًال عن
االلتزام بمعالجة المياه وتنقيتها
م ��ن ال�شوائ ��ب والملوث ��ات
الجرثومية والكيمياوية".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "التل ��وث
الجرثوم ��ي ه ��و االكث ��ر خطورة
كون ��ه يت�سب ��ب بالأمرا� ��ض ام ��ا
التل ��وث الكيمي ��اوي فيتعل ��ق
بعكورة الماء وغير ذلك".
وطال ��ب الم�ص ��در البيئ ��ي ،ب� �ـ
"معالجة المياه الثقيلة ومخلفات
ال�ص ��رف ال�صحي قب ��ل رميها في
الأنهار".
وكان مدي ��ر مرك ��ز �شرط ��ة حماية
البيئ ��ة ف ��ي محافظ ��ة ذي ق ��ار
العمي ��د ر�شي ��د عبي ��د ،ق ��د ك�ش ��ف
مطل ��ع الع ��ام الجاري ع ��ن تهديد
ي�سته ��دف التن ��وع االحيائ ��ي في
نه ��ر الف ��رات ناجم ع ��ن رمي مياه
محط ��ات ال�ص ��رف ال�صح ��ي دون
معالج ��ة ف ��ي النه ��ر المذك ��ور م ��ا
يهدد التنوع االحيائي ،م�ؤكدا في
ت�صريح ��ات �صحفية رفع �أكثر من
دعوى ق�ضائي ��ة لمقا�ضاة الدوائر
المعنية.
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ك�شف عن ر�ؤية مركزه حول مهرجان الجذور الآ�سيوي

معالي الكلمة

حممد كاظم :حرارة اجلو �أف�سدت التنظيم ..ونفتقد
با�صات نقل املوهوبني


 عمـار �سـاطع

دوري املحرتفني ..ما هو املطلوب؟

نطمح للمعاي�شة في قطر والإم���ارات  ..و�أول��ي��اء �أم��ور الالعبين �شركا�ؤنا في النجاح

 بغداد � /إياد ال�صاحلي

مركز ّيت�ي�ن و�س ��ط بغ ��داد باجت ��اه
مركزي الر�صاف ��ة والكرخ وذلك لي�س
أمر �صعب على الوزارة".
ب� ٍ

رع ��ى االحتاد الآ�س ��يوي لك ��رة القدم،
بالتعاون مع االحت ��اد العراقي للعبة،
مهرجان اجلذور الآ�س ��يوي يف ملعب
ال�شع ��ب الث ��اين ،بح�ض ��ور وزي � ِ�ر
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة رئي� ��س احت ��اد
احت ��اد ك ��رة الق ��دم عدن ��ان درج ��ال،
وع�ضو االحتاد حممد نا�صر و�أع�ضاء
جلنة امل�ست�شارين.
و�ش ��ارك يف املهرج ��ان العب ��و مركزي
املوهوب ��ة يف (الر�صاف ��ة والك ��رخ)
بالعا�صم ��ة بغ ��داد التاب َع�ي�ن الحت ��اد
الك ��رة بتفاع ��ل حما�س ��ي م ��ن ع�شرات
الالعب�ي�ن ال�صغ ��ار الذين �أ ّك ��دوا �أنهم
قادم ��ون لالب ��داع واكت�س ��اب اخلربة
والتع ّل ��م برغب ��ة كب�ي�رة ،ليكون ��وا
البدي ��ل امل� ّؤهل الحت�ل�ال مراكز الكبار
م�ستقب ًال.
توقيت املهرجان
و�أك ��د حمم ��د كاظ ��م ،املدي ��ر الفن ��ي
ملرك ��ز املوهوب ��ة يف الك ��رخ� ،أن �إقامة
املهرج ��ان بعد م�ض ��ي �ست ��ة �أ�شهر من
برنام ��ج التدري ��ب املتوا�ص ��ل للع ��ام
احلايل  2022من ��ح ال�صغار االندفاع
والإ�ص ��رار لإظه ��ار فنونه ��م الكروية
�أمام م�س� ��ؤويل اللعبة واملركز ب�أف�ضل
تطبيق.
خ�ص به (املدى)
وقال كاظم يف حديث ّ
"يُعد مهرجان اجلذور من املهرجانات
الدوري ��ة التابع ��ة لالحت ��اد الآ�سيوي
للموالي ��د ال�صغ�ي�رة  2012و2013
و 2010و 2011ت�سته ��دف تن�شي ��ط
الالعب�ي�ن و�إ�شاعة البهجة يف قلوبهم،
و�إظه ��ار مه ��ارات كرة الق ��دم ب�صورة
عام ��ة وه ��ي الدحرج ��ة واملناول ��ة
واالخم ��اد وال ��دوران وال�سيطرة على
الكرة والت�سابق فيما بينهم".
و�أ�ض ��اف "�أحد ََث املهرج ��ان الآ�سيوي
مناف�سة مثرية ب�ي�ن العبي فرق الكرخ
والر�صاف ��ة يف ملع ��ب ال�شعب الثاين،
وك ّنا نطمح �أن يكون التنظيم ب�صورة
�أف�ض ��ل ويُنق ��ل اىل ملع ��ب ال�شع ��ب
الرئي�س ��ي مب�ساحت ��ه الكب�ي�رة ،ويف
توقي ��ت غ�ي�ر ال�ساد�س ��ة م�س ��اء ،كون
درج ��ة احل ��رارة مُرتفع ��ة ،وتع َّر� �َ�ض
عدي ��د الالعب�ي�ن اىل االجه ��اد وتكرار
حاجته ��م ملي ��اه ال�ش ��رب و�سكبها فوق
ر�ؤو�سهم لتخفي�ض حرارة �أج�سامهم،

وم ��ع ذل ��ك ق� �دّم الالعب ��ون �أجم ��ل
عرو�ضهم بثقة كبرية".
ِاندفاع وثناء
ولف ��ت اىل �أن "ح�ضور الكابنت عدنان
درج ��ال مع �شخ�صي ��ات كروية خبرية
�أمث ��ال �أن ��ور ج�س ��ام وح�س ��ن فرحان
ود.ن ��زار �أ�ش ��رف ود�.صال ��ح را�ض ��ي
وبع� ��ض �أع�ض ��اء االحت ��اد ورج ��االت
ال�صحاف ��ة والتلف ��زة و�أولي ��اء �أم ��ور
الالعبني� ،أ ّثر كثري ًا يف اِندفاع الفرق،
وت�أكي ��د جناحه ��ا يف املرحل ��ة الفن ّي ��ة
احلا�ضن ��ة ملواه ��ب ال�صغ ��ار ،و�أثن ��ى
اجلمي ��ع عل ��ى جهوده ��م ومت ّن ��وا لهم
امل�ستقبل الباهر".
دالالت عظيمة
وب�ّي�نّ "برغ ��م ب�ساط ��ة مث ��ل هك ��ذا
مهرج ��ان� ،إال �أن دالالت ��ه عظيمة تنمّي
فكر الالع ��ب ال�صغري وحت ّب ��ب اللعبة
الي ��ه ،وتع ّلم� � ُه التع ��اون يف امللع ��ب
وخارجه ،وت�شجّ ع ُه على ممار�سة كرة
الق ��دم لي�صبح �أحّ ��د فر�سانه ��ا بعد �أن
ين�ضج عم ��ر ُه وينخرط مع املنتخبات
للدفاع عن راية بلده يف حمافل دولية
كب�ي�رة ،ويظ� � ّل يحتف ��ظ بذك ��رى هذا
املهرج ��ان ل�سن�ي�ن طويلة م ��ن مراحل

حيات ��ه ك ّلما تق� �دَّم يف �س ِّن ��ه و�أكت�سبَ
ِفهم� � ًا عميق ًا عن �أ�سراره ��ا يف �صناعة
الفرح لعموم ال�شعب".
مفا�ضلة وتقييم
وك�ش ��ف كاظ ��م "�أن �أغل ��ب ال ��دول
تعم ��د اىل �إقام ��ة املهرج ��ان بنظ ��ام
التج ّم ��ع ،ت�ش ��ارك فيه �أكرث م ��ن دولة
كما ُن�شاه ��د يف قطر �سنوي� � ًا و�أحيان ًا
مم ��ا يُزيد
خ�ل�ال ف�صل�ي�ن م ��ن ال�سنةّ ،
ا�ستقط ��اب الالعب�ي�ن ال�صغ ��ار م ��ن

خمتل ��ف التجارب يف �آ�سي ��ا ،وتتخ ّلل
املهرجان مفا�ضلة ب�ي�ن الفرق �أ�سا�سها
عدد الالعبني املُبدّلني ،وعدد البطاقات
ال�صف ��راء و�إن كان هناك ت�ص ّرف لأحّ د
االطفال ب ��روح ريا�ضي ��ة ت�ؤخذ بنظر
احل�سبان وت�ض ��اف �إىل نقاط الفريق،
هذه الأمور يدع ��و لها االحتاد الدويل
لكرة القدم ومعه االحتاد الآ�سيوي يف
تقيي ��م منهج رعاية جي ��ل مث ّقف ي� ِؤمن
ب�أخالقيات املناف�سة م ��ن الطفولة �إىل
ّ
�سن ال�شباب بوعي كامل".

معاي�شة خارجية
و�أبدى مدير مركز املوهوبة يف الكرخ
متاهي ��ه مع مق�ت�رح (امل ��دى) بتنظيم
ف�ت�رات معاي�شة بني املرك ��ز ونظرائه
يف قط ��ر وتركيا وغريهم ��ا من الدول
احلا�ضنة مل�شاريع الر�ؤية هذه ،وقال
"واح ��د من �أجن ��ع املقرتح ��ات التي
ن�أم ��ل تنفيذه ��ا يف وق ��ت يتنا�سب مع
ظروف املراك ��ز يف ال ��دول املذكورة،
فهك ��ذا معاي�ش ��ة ت�ضفي فائ ��دة كبرية
عل ��ى الالع ��ب ال�صغ�ي�ر م ��ن خ�ل�ال
االحتكاك ب�إجراءات ال�سفر ومخُ الطة
النا� ��س خارج الع ��راق والتع ّرف على
عاداتهم ،وكذل ��ك االطالع على النظام
التدريب ��ي ال�صباح ��ي وامل�سائ ��ي
و�أوق ��ات التغذي ��ة والن ��وم ،ونح ��ن
ع ّرفنا العبينا ع ��ن كل هذه التفا�صيل
لكن م ��ع التجربة والتعاي� ��ش العملي
تكون مو�سوع ��ة املعرفة �أ�شمل لالعب
ال�صغ�ي�ر ،وميك ��ن م ��ن خ�ل�ال ف�ت�رة
�أ�سبوع�ي�ن خ ��ارج الوط ��ن �أن ن� ِّؤ�ش ��ر
املك�سب احلقيقي
وع ��ن اخلال�ص ��ات املُ�ستح�صل ��ة م ��ن انطباع ��ات خمتلفة ع ��ن �سلوك الطفل
املهرج ��ان ،ق ��ال "بعيد ًا ع ��ن املكا�سب �إيجابي ًا و�سلبي� � ًا والعمل على تنبيهه
الإعالمي ��ة واملعنوي ��ة والفني ��ة الت ��ي �إيّاها وت�صحيحها".
ي�ست�شع ��ر به ��ا الالعب ال�صغ�ي�ر ،ف�إن
التوجه اىل اخلليج
فرح ��ة �أولي ��اء الأم ��ور ه ��ي املك�س ��ب
ّ
احلقيق ��ي بر�ؤي ��ة �أوالده ��م ي� ��ؤدّون واختتم كاظم حديث ��ه قائ ًال "اقرتحنا
حركاتهم بان�ضب ��اط واحرتام عاليني �أك�ث�ر م ��ن م� � ّرة ل ��وزارة ال�شب ��اب
للعبة �أم ��ام م�شاهدة امل�س� ��ؤول الأول والريا�ضة �إقام ��ة مع�سكرات تدريبية
ع ��ن الريا�ضة وك ��رة القدم له ��م ،كون يف قط ��ر والإم ��ارات بحك ��م العالق ��ة
�أولي ��اء الأم ��ور ُ�ش ��ركاء يف �إجن ��اح الوطي ��دة الت ��ي جتم ��ع احتادن ��ا م ��ع
�أغل ��ب ال ��دول العربي ��ة وال�صديق ��ة
م�شروع مراكز املوهبة".
ولي� ��س هات�ي�ن الدولت�ي�ن ح�ص ��ر ًا،
خا�صة �أن الأ�شهر الثالثة املقبلة متثل
و�سيلة النقل
وا�ستدرك "نظر ًا لك ��ون �أغلب �أولياء فرتة عطلة جلميع الطلبة ،لهذا نتم ّنى
�أم ��ور الالعب�ي�ن ال�صغ ��ار مار�س ��وا �أن ت�ستجيب ال ��وزارة للمقرتح ،علم ًا
الريا�ض ��ة �سابق� � ًا ومنه ��م من لعب يف مل تعد املع�سك ��رات التي كانت تقيمها
الأندي ��ة واملنتخبات ،د�أب مركزنا يف فرقن ��ا يف دول الدمن ��ارك والرنوي ��ج
الكرخ على تنظيم مباريات ودّية بني وال�سوي ��د وفنلن ��دا ممكن ��ة وذل ��ك
�أولي ��اء الأمور لزي ��ادة �أوا�صر املحبّة حل�صول بع� ��ض الأخطاء يف التعامل
فيما بينهم ،وهن ��ا نثمن جهودهم يف وع ��دم االلت ��زام ب�ضواب ��ط الإيف ��اد
التوا�صل وحتمّل �أعباء نقل �أوالدهم وال�سلوكي ��ات ال�سلبي ��ة الت ��ي ب ��درت
م ��ن بيوته ��م اىل املرك ��ز وبالعك� ��س ،م ��ن بع� ��ض الوف ��ود ،وعليه ن ��رى �أن
نظ ��ر ًا الفتق ��اد مركزن ��ا اىل با�ص ��ات التوجّ ه اىل اخلليج يخدم ر�ؤية املالك
نق ��ل الالعب�ي�ن ،ونتم ّن ��ى تو ّفرها يف التدريبي يف مرك ��ز املوهوبني �سواء
الفرتة املقبل ��ة لالنطالق من ّ
حمطتني الكرخ �أم الر�صافة".

ال�����ش��ع��ب ي�����ض � ّي��ف ق��� ّم���ة ال���ن���وار����س وال�����ص��ق��ور ب�ل�ا ج��م��ه��ور
 بغداد  /املدى
يُ�ض ّي ��ف ملعب ال�شعب الدويل اليوم اخلمي�س
املب ��اراة اجلماهريي ��ة ب�ي�ن فريق ��ي ال ��زوراء
والق ��وة اجلوي ��ة �ضم ��ن اجلول ��ة  37م ��ن
مناف�س ��ات ال ��دوري املمت ��از ،وذل ��ك يف مت ��ام
ال�ساعة العا�شرة م�ساء.
ويغيب جمهور الفريقني عن لقاء اليوم تنفيذ ًا
للعقوبات الت ��ي ا�صدرتها جلنة االن�ضباط يف
احتاد ك ��رة القدم عل ��ى خلفية �أح ��داث مباراة
ال ��دور رب ��ع النهائي م ��ن بطول ��ة الكا�س التي
ك�سبها الزوراء (.)1-2
وكان ��ت جلنة االن�ضباط يف احت ��اد كرة القدم
قد ناق�شت تقرير م�شرف مباراة القوة اجلوية
وال ��زوراء يف بطولة الك�أ� ��س ،وكذلك مناق�شة
طل ��ب مراجع ��ة القرار املق� �دّم من قب ��ل الأمانة

العامة وما ورد فيه ،ولدى االطالع على جميع
الأد ّلة والأوليات والفيديوهات املقدّمة للجنة

مباري ��ات وف ��ق امل ��ادة ( )67ان�ضب ��اط ابتداء
م ��ن تاريخ �ص ��دور الق ��رار ،عل ��ى �أن ت�ستكمل
العقوب ��ة يف املو�س ��م املقب ��ل ،وكذل ��ك معاقب ��ة
ن ��ادي الق ��وة اجلوي ��ة بغرامة مالي ��ة مقدارها
(ع�ش ��رة مالي�ي�ن دين ��ار) ع ��ن الأ�ض ��رار الت ��ي
حلقت بامللعب وفق املادة ( )67/4ان�ضباط.
وعاقبت اللجنة �أي�ض� � ًا جماهري نادي الزوراء
باحلرم ��ان من دخول امللعب ملباراتني ا�ستناد ًا
لأح ��كام امل ��ادة ( )67ان�ضب ��اط يف مباري ��ات
الدوري ،كما مت معاقبة رئي�س رابطة م�شجعي
باحلرمان
ن ��ادي القوة اجلوي ��ة �ضياء �سم�ي�ر
ِ
من دخ ��ول امللع ��ب مل ��دة � 6أ�شهر وف ��ق �أحكام
املادة ( )68ان�ضب ��اط ،وذلك ل�سوء ا�ستخدامه
احلري ��ة ال�شخ�صية يف و�سائ ��ل الإعالم ،ويف
االن�ضباط ،قررت مُعاقبة جماهري نادي القوة حالة تكرارها �ستكون العقوبة �أ�شدّ.
اجلو ّي ��ة باحلرمان من دخ ��ول امللعب خلم�س وق� � ّررت جلن ��ة االن�ضب ��اط معاقب ��ة رئي� ��س
رابط ��ة م�شجعي ن ��ادي الزوراء �أم�ي�ر املالكي

ديمبيلي ُي ِّ
جد ُد عقده مع بر�شلونة ب�شرط!
 متابعة  /املدى
يثري ب�شكل يوم ��ي الفرن�سي عثمان
دميبيلي جناح بر�شلونة الإ�سباين،
اجل ��دل ،ب�ش�أن م�ستقبل ��ه مع الفريق
الكتالوين ،خا�صة �أن تعاقده ينتهي
مع الفريق الكتالوين يوم الـ  30من
حزيران اجلاري.
وخ ��رج عثم ��ان دميبيل ��ي يف الأيام
املا�ضية ،بت�صريحات مثرية للجدل،
مع�ّب�رّ ًا عن �سعادت ��ه باال�ستمرار مع
بر�شلون ��ة ،م�ؤ ّك ��د ًا �أي�ض� � ًا ب�أن ��ه ل ��ن
ينتقل لت�شيل�سي الإنكليزي.
ويرف� ��ض عثم ��ان دميبيل ��ي جتدي ��د
تعاق ��ده م ��ع بر�شلون ��ة ،بالرغم من
العرو� ��ض العدي ��دة الت ��ي قدّمه ��ا له
الن ��ادي الكتال ��وين� ،إال ب�ش ��روط
تفوّ ق القدرات املالية للبالوغرانا.
وميتلك عثم ��ان دميبيلي يف الفرتة

احلالي ��ة العدي ��د م ��ن العرو� ��ض
الك�ب�رى� ،أبرزه ��ا من باري� ��س �سان
جريم ��ان الفرن�س ��ي ،وت�شيل�س ��ي
الإنكلي ��زي ،وال ��ذي كان قريب� � ًا من
االتفاق مع اجلناح الفرن�سي.
وعق ��د مو�س ��ى �سي�سوك ��و وكي ��ل
عثم ��ان دميبيلي يف مطلع �شهر �أيار
املا�ضي ،اجتماع مع �إدارة بر�شلونة
يف املغرب ،للر ّد على العر�ض املقدّم
ل ��ه بالتجدي ��د �س ��واء بالرف� ��ض �أو
القبول ،وانتهت بقرار الرحيل.
وك�ش ��ف ال�صحف ��ي املق� � ّرب م ��ن
بر�شلون ��ة "�أ�ش ��رف ب ��ن عي ��اد"� ،أن
عثم ��ان دميبيل ��ي ،يري ��د البق ��اء يف
بر�شلونة ،حيث �أنه ال يريد الرحيل،
بناء على امل�شاورات مع عائلته.
و�أو�ض ��ح �أن دميبيل ��ي �أخ�ب�ر وكيل
�أعمال ��ه مو�س ��ى �سي�سوك ��و� ،أن ��ه
ّ
يف�ضل البق ��اء يف بر�شلونة ،خا�صة

�أن ت�ش ��ايف يتعام ��ل مع ��ه بالطريقة
املثالي ��ة ،بالإ�ضاف ��ة لتع ��وّ ده عل ��ى
�أجواء املدينة.
و�أ�شار يف املقاب ��ل� ،إىل �أن دميبيلي
يرى ب�أنه يف �أف�ضل �سنوات عطائه،
فلذل ��ك يري ��د م ��ن �إدارة بر�شلون ��ة
تقدي ��ره مالي ًا� ،أو �أن ال يكون عر�ض
التجدي ��د �أق ّل ممّا ح�صل عليه �سواء
يف ت�شيل�س ��ي �أو باري� ��س �س ��ان
جريمان.
ور�ص ��دت عد�س ��ات الكام�ي�رات
حدي ��ث لعثم ��ان دميبيلي ،م ��ع �أحد
امل�شجع�ي�ن ،حي ��ث مت �س�ؤال ��ه "ه ��ل
�ستبق ��ى يف بر�شلونة؟" ،لريد قائال:
"نعم".
ور ّد دميبيلي بجمل ��ة "�أنا بخري يف
بر�شلون ��ة" على �س� ��ؤال امل�شجّ ع له:
"هل �سمعت �أي �شيء عن ت�شيل�سي؟
�أنت ال تريد العمل مع توخيل"؟

باحلرم ��ان من دخ ��ول امللعب �س ��ت مباريات،
وذل ��ك لإث ��ارة اجلمه ��ور يف امللع ��ب ا�ستن ��اد ًا
للم ��ادة (  ) 58ان�ضب ��اط ،ويف حال ��ة تكرارها
�ستكون العقوبة �أ�شد ،و�أرت�أت اللجنة مفاحتة
مديري ��ة حماي ��ة املن�ش� ��آت وال�شخ�صي ��ات من
قب ��ل الأمان ��ة العام ��ة لالحت ��اد لفت ��ح حتقي ��ق
ح ��ول عدم ت�أدي ��ة الق ��وات الأمني ��ة املوجودة
يف امللع ��ب واجباته ��ا ،م ��ا �أدّى �إىل تخري ��ب
املال العام ،وخا�صة ق ��وات ّ
ف�ض ال�شغب التي
يك ��ون واجبه ��ا معاجل ��ة �أعمال ال�شغ ��ب التي
حت�صل يف املدرجات ومعاجلة �أعمال ال�شغب
التي تطول ممتل ��كات وحمتويات امللعب ،مع
حتمّل نادي القوة اجلوية قيمة الأ�ضرار التي
حدثت يف ملعب ال�شعب الدويل ،وح�سب قرار
اللجنة التحقيقية امل�ش ّكل ��ة يف وزارة ال�شباب
والريا�ض ��ة مثلم ��ا ورد يف مق� � ّررات جلن ��ة
االن�ضباط.

قب ��ل �أقل م ��ن عام�ي�ن بالتحديد ،ب ��د�أت ب ��وادر ت�شكيل ن ��واة رابطة
دوري املحرتفني لكرة القدم العراقي بهدف الت�أ�سي�س الفعلي ملحطة
الإرتق ��اء بواقع امل�ستديرة واالنتقال من �سن ��وات الهواية ال�ضائعة
والتحوّ ل �صوب املرحلة احلا�صلة يف دُنيا اللعبة ال�شعبية الأوىل!
كنتُ قد كتبتُ يف هذه الزاوية مقا ًال حتديد ًا يوم  30من حزيران عام
 ،2020حت ��ت عنوان "تحَ ّ ديات رابط ��ة الدوري" حتدّثتُ ب�شيء من
الإيجاز عن �إيجابيات و�سلبي ��ات التحوّ ل وتط ّرقتُ اىل ال�صعوبات
الت ��ي ق ��د تواجه املرحلة الت ��ي نن�شدها وين�شدها �أه ��ل الكرة ،مثلما
ذك ��رت ع ��ن هناك خط ��وات يج ��ب �أن ُت َف َّع ��ل ِلتدعم ه ��ذا الإجراء من
ت�شكي ��ل الرابط ��ة والت�أ�سي� ��س ل ��دوري حمرتفني فعلي ي�ض� � ُّم نخبة
الأندية الأبرز وال�شروط الواجب توافرها!
الأهم من ّ
كل ذلك �أن االنتعا�ش االقت�صادي ي�ضربُ معاقل الأندية من
خالل عوائد الت�سويق وعقود الرعاية واالعالنات والنقل التلفازي،
�إذ �ستجني الأندية �أموا ًال طائلة ،مبقابل ما يتوجّ ب عليها �أن تتخذه
م ��ن �شروط و�ضوابط ِل َتعبرُ َ هذه املرحل ��ة وت ّتخذ لنف�سها مكانة بني
الأندي ��ة التي ا�ستوفت الرتاخي�ص الت ��ي ت�سمح لها بخو�ض جتربة
الدخول بدوري النخبة للأندية املحرتفة.
عوام ��ل ع ��دة يمُ كن �أن ت�سه ��م يف �إجن ��اح فكرة التح ��وّ ل اىل دوري
املحرتف�ي�ن ،يف ّ
ظل االنفت ��اح احلا�صل �أوّ ًال ووج ��ود البُنى التحتيّة
اجل ّي ��دة ،ومالعب بنوعيّات يمُ كن �أن تكون بوّ ابة لالنطالق ب�سرعة
�ص ��وب دوري ي�ض ّم الأف�ضل والأح�سن �سواء من الأندية �أو املد ّربني
والالعبني ،وكذلك احلال بالن�سب ��ة للأر�صدة امل�ستق ّلة التي يفرت�ض
�أن تك ��ون ناجت ��ة من ر�أ�س مال الأندية التي تتح ��وّ ل اىل �شركات �أو
م� ّؤ�س�س ��ات غري تابع ��ة اىل احلكومة ،ل ُت َ�س َّجل �ضم ��ن كوكبة الأندية
التي نزعت ثياب الهواية وارتدت قمي�ص االحرتاف.
وعل ��ى ما يب ��دو ف�إن احتاد الك ��رة عاز ٌم وبقوّ ةٍ للتح ��وّ ل من الدوري
املمت ��از اىل دوري املحرتف�ي�ن� ،أ�س ��وة ببقية دول اجل ��وار �أو بهدف
ي�صب يف �صالح
ت�صحيح امل�سار ومواكبة االرتقاء احلا�صل وهو ما ُّ
اللعب ��ة من حيث التناف�س والت�صاع ��د يف امل�ستويات وينعك�س فيما
بعد على م�ستوى املنتخبات الوطنية ،بل �أن احتاد اللعبة مُ�ص ّر جد ًا
عل ��ى اتباع ال�شروط الت ��ي �أق ّرها االحتاد الآ�سي ��وي ،لك ّنه مل يلزمها
اطالق ًا يف حتوي ��ل دوري �أندية الهواة اىل دوري �أندية االحرتاف،
لك ّنه مين ��ع من م�شاركة الأندية التي تلعب يف دوريات غري حمرتفة
يف م�سابقت ��ه ال�سنوية و�أهمّها دوري �أبطال �آ�سيا الذي �سينتقل اىل
�شكله اجلديد يف العام .2024
ويف اعتق ��ادي ال�شخ�صي ،ال توجد �أية فر�ص ��ة للعراقيل �أو م�ساحة
لل�صعوب ��ات ق ��د تع�ت�ري م�س�ي�رة الأندي ��ة الراغب ��ة بالتح ��وّ ل م ��ن
حال ��ة التخ�صي� ��ص املايل والدع ��م احلكومي املُق� �دّم اىل �أندية تنتج
امل ��ال بنف�سها وت�ستثم ��ره وت�ضع لنف�سه ��ا ُخطط ًا ُخم�سي ��ة على �أقل
التقديرات وتكتب �أهدافها و�سرتاتيجيتها املقبلة وتتم ّكن من فر�ض
وجوده ��ا با�ستقالليتها ،وتكون ق ��ادرة على حتطيم قواعد الإ�صرار
عل ��ى البقاء حتت خيم ��ة الدولة مالي ًا �أو تعي� ��ش حتت ّ
ظل قوانني ال
جت ��دي نفع ًا ،وتفر�ض عليها الكثري من التبعات والأمور التي تبتعد
عن االحرتافية وتدخل يف خانة الكال�سيكية.
ويف تقدي ��ري �أي�ض� � ًا ..ف� ��إن هذا الأم ��ر �سيعيد لدوري الك ��رة حالته
التناف�سي ��ة الت ��ي غادرها منذ عقدين وربمّ ا �أك�ث�ر ،من خالل تقلي�ص
ع ��دد الأندي ��ة والرتكيز عل ��ى انت�شال اللعب ��ة الت ��ي تراجعت ورمبا
اِنه ��ارت ب�سب ��ب البدائ ّي ��ة الت ��ي �أنهت حي ��اة �أجيال كروي ��ة ،ب�سبب
االهتم ��ام ب ��دوري الكب ��ار و�إهم ��ال دوري الفئات العمري ��ة ،قبل �أن
ت�س�ت�ر ّد مناف�س ��ات دوري املظالي ��م ،وكذل ��ك دوري املراح ��ل ال�سنيّة
ن�شاطه ��ا ،ه ��ذا ك ّل ��ه �إ�ضافة اىل ع ��دم ّ
تدخل االحت ��اد يف عمل رابطة
ّات ب�سيط ٍة الهدف منها تنظيمي �أكرث من �أن يكون
الدوري �إال ِبجُ زئي ٍ
قريب� � ًا من ق�ضايا تتع ّل ��ق باحليادية ،والأه ��م �أن يبتعد عن مو�ضوع
االنتخابات وامليالن الذي قد يحدث لها النفر �أو ذاك!
الأه ��م �أيه ��ا الإخوة� ..أن يت� � ّم العمل ب ��دوري املحرتف�ي�ن و�أن ندعم
و ُن�شج ��ع الأندية على ك�سر حاجز التخ ��وّ ف ،والأكرث �أهمية من ذلك
ك ّل ��ه هو �أن تت ّم اال�ستعانة بخ�ب�رات �إدارية و�شخ�صيات بارزة ،و�أن
يت ��م اختي ��ار جماميع م ��ن الالعبني الدولي�ي�ن ال�سابق�ي�ن ممّن لديهم
اخل�ب�رة والباع الطوي ��ل لزجّ هم يف رابط ��ة دوري املحرتفني للعمل
عل ��ى حت�س�ي�ن ال�صورة ،ومتكني الأندية من �أخ ��ذ دورها يف خو�ض
غم ��ار دوري ُت�س ّل ��ط علي ��ه الأ�ض ��واء ،وينبغ ��ي �أن يك ��ون اجلمي ��ع
م�ش�ت�رك يف عملية �إحداث النقلة التاريخية لكرة القدم العراقية بعد
 48مو�سم ًا من املكوث يف مرحلة دوري الهواة.
�أخ�ي�ر ًا �أقول ..التخوّ ف من دوري املحرتفني ،لن ي�أتي بنتيجة ،لأنه
�سيك ��ون عاج�ل ً�ا �أم �آج�ل ً�ا واقع ح ��ال ،علينا االعرتاف ب ��ه وجتريبه
اليوم قبل الغد ،لأنن ��ا يف النهاية �س ُنطبّق ُه بكل الأحوال ،والت�سريع
يف خطواته �أف�ضل من �أولئك املُتع ّكزين على عوامل ُت�صعِّب تطبيقه
�أو املتخوّ فني من حتقيقه!
وفي اعتقادي ال�شخ�صي ،ال توجد �أية
فر�صة للعراقيل �أو م�ساحة لل�صعوبات
قد تعتري م�سيرة الأندية الراغبة
بالتحول من حالة التخ�صي�ص المالي
ّ
المقدّ م الى �أندية
والدعم الحكومي ُ
تنتج المال بنف�سها وت�ستثمره وت�ضع
لنف�سها ُخطط ًا ُخم�سية على �أقل
التقديرات

ظاف��ر �ص��احب ي� ّؤه��ل النا�ش��ئين لآ�س��يوية الي��د
 متابعة  /املدى
ع ��اود املدرب الوطني لكرة اليد ظافر
�صاح ��ب لقي ��ادة كرتنا بع ��د ا�ستعانة
احت ��اد اللعب ��ة بخربت ��ه و�أ�سن ��د ل ��ه
مه ّم ��ة قي ��ادة منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن
نظ ��ر ًا مل�ش ��واره املتم ّي ��ز م ��ع الأندية
واملنتخبات.
وق ��ال ح�س ��ام عبدالر�ض ��ا ،املن�سّ ��ق
الإعالمي الحتاد ك ��رة اليد لـ "املدى"
�:أن الكاب�ت�ن القدي ��ر ظاف ��ر �صاح ��ب
راف ��ق منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن اىل مدينة
�أربيل يف �إقليم كرد�ستان العراق قبل
يومني لإقامة مع�سك ��ر تدريبي هناك
ي�ستم ��ر لغاي ��ة اخلام� ��س م ��ن مت ��وز
املقب ��ل ،ا�ستعداد ًا للدخول يف بطولة
�آ�سيا بن�سختها التا�سعة التي ت�ضيّفها
مملكة البحرين للف�ت�رة (� 27-16آب
 .)2022وكان ��ت قرع ��ة البطول ��ة

الآ�سيوي ��ة ق ��د �أوقع ��ت منتخ ��ب
النا�شئ�ي�ن يف املجموع ��ة الثانية مع
منتخبات اليابان وال�سعودية وقطر
والإمارات والكويت.
و�أ�ض ��اف "�س ّم ��ى احت ��اد ك ��رة الي ��د

�أع�ض ��اء املالك التدريب ��ي �إ�ضافة �إىل
�صاح ��ب ،و ُه ��م عاط ��ف جب ��ار مدير ًا
للمنتخ ��ب وحمم ��د كاظ ��م وكوك ��ب
ح�سن واوات �أحمد مدربني م�ساعدين
وو�سام فا�ضل مدرب ًا حلرا�س املرمى،

وي�شرف على املنتخب ع�ضو االحتاد
ر�ض ��ا عب ��ودي مه ��دي" .و�أو�ض ��ح
"�سبق �أن ق� �دّم املدرب حممد حمزه
اعتذاره عن قي ��ادة منتخب النا�شئني
يف بطول ��ة �آ�سي ��ا ،وذل ��ك ل�سفره �إىل
اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة لأداء
منا�سك احلج ،فج ��اء اختيار �صاحب
لتح ّم ��ل امل�س�ؤولي ��ة يف توقي ��ت
مثايل� ،سيم ��ا �أن الأخري قدّم منهاجه
الإع ��دادي لالحت ��اد عل ��ى هام� ��ش
اجتم ��اع فن ��ي ح� �دّد في ��ه �أولويات ��ه
الفني ��ة و�أه ��م احتياج ��ات �إجن ��اح
امل�شاركة" .واختت ��م عبدالر�ضا قائ ًال
"يُبدي احتاد كرة اليد اهتمام ًا كبري ًا
مبنتخ ��ب النا�شئني كون ��ه مي ّثل �أمل
كرتن ��ا يف ال�سن�ي�ن القادم ��ة ،ووجّ ��ه
رئي� ��س االحت ��اد حمم ��د الأعرج ��ي
بتذلي ��ل كاف ��ة امل�صاعب الت ��ي تواجه
املنتخ ��ب م ��ع تهيئ ��ة الأم ��ور الت ��ي

ت�ضعه على الطريق ال�صحيح".
ويف �ش�أن �آخر من اللعبة ،ح ّقق فريق
ت�شرين لك ��رة اليد املرك ��ز الأول لفئه
الأ�شب ��ال تول ��د  2006-2007بينما
حق ��ق ن ��ادي الدغ ��ارة لكرة الي ��د فئة
الرباع ��م  2009-2008املركز الأول
وذلك خ�ل�ال مهرج ��ان الأندي ��ة الذي
اختت ��م يف قاع ��ة الن�ش ��اط الريا�ضي
واملدر�سي يف الديوانية.
و�أقي ��م املهرج ��ان برعاي ��ة االحت ��اد
املرك ��زي بالتع ��اون م ��ع االحت ��اد
الفرع ��ي للعب ��ة ون ��ادي الدغ ��ارة
الريا�ضي وبدعم من االحتاد الدويل
مب�شاركة ت�سع ��ة �أندية ه ��ي الدغارة
م ��ن الديواني ��ة وكرب�ل�اء والنج ��ف
والكوت والفتوة املو�صلي وال�شهداء
واجلرح ��ى م ��ن بغ ��داد و�أوروك من
ال�سم ��اوة والن�ص ��ر وت�شري ��ن م ��ن
النا�صرية.

آراء وافكار
م�ؤيد ال َب ّ
دري..
ٌ
الر ُ
ٌ
وعقيدة
ر�سالة
يا�ضة
ِّ
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تعب �أوربي من اال�ستمرار في الحرب

 ر�شيد الخيون

لع� � َّل قل ًة مِ ��ن العِ راقيني ،مِ ��ن جيل م�ؤيد
الب ��دريّ ( )2022-1934مل ينت � ِ�م حلزب
�أو منظم ��ة ،مِ ��ن الي�س ��ار �أو اليم�ي�ن،
عقي ��د ًة �أو ه ��وىً  ،فمِ ��ن ه ��ذه القل ��ة كان
الب ��دريّ  .انتم ��اء مبك ��ر ًا للريا�ض ��ة العب ًا
ودار�س ًا ومدر�س ًا وحكم ًا ومعلق ًا ومقدم ًا
«الريا�ضة
لربناجمه ��ا ال ُّتحفة .مل ي�صمت ِ ّ
يف �أ�سبوع» ،لثالثني عام ًا ،كان يعلق يف
املالعب بنربة ك�أنه ين�شد �شعر ًا.
خ ��دم ال َب ��دريّ الع ��راق مبجال ��ه ،ف ��وق
املي ��ول واالجتاه ��ات .كان ��ت ال ّريا�ض ��ة
لبا� ��س �أمثاله ،ال تقبل انتم ��ا ًء �آخ َر ،ويف
ال�ساح ��ات تظه ��ر الق ��درات .وم ��ع � َّأن
َّ
منتم ،لي� ��س مبقدور
ِّ
الريا�ض� � َة جم ��ا ٌل ال ٍ
�أحد جعله ��ا ي�سار ّية �أو ميينية� ،إ�سالم َّية
�أو علمان َّي ��ة ،لكنه ��ا كانت و�سط� � ًا خ�صب ًا
لال�ستغالل ،عن طريقها تدخل اجلماعات
والدّيني ��ة �إىل َّ
ال�شب ��اب ،وعلى
احلزب َّي ��ة ِ
ال َّرغ ��م مِ ن ح ��ذر البدريّ مِ ��ن اال�ستغالل
�إال �أ َّنه ،ب ��ل َّ
وال�شعب العراق ��يُ ،ا�ستغفل
بن ��زاالت امل�صارع ��ة()1972 1970-
امللفق ��ة ،مل ��ا فيه ��ا مِ ��ن ح ��ط للريا�ض ��ة
ِّ
وال�ضح ��ك عل ��ى ال َّنا� ��س ،ث ��م �ساه ��م
بف�ضحها(ال ُّزبيديّ  ،دولة الإذاعة).
مل يكن الإله ��اء بالريا�ضةِ جديد ًا ،ببغداد
خ�صو�ص� � ًا .روي ع ��ن البويهيني(-334
447ه ��ج)� :إن ��ه «مِ ��ن �أعج ��ب الأ�شي ��اء
املتول ��دة يف زم ��ن ُمع ��ز ال َدّول ��ة:
وال�صراع(امل�صارعة)،
ال�سعي(ال َّرك�ض)
ِّ
َّ
ال�سعاة
إىل
�
احتاج
�ة
�
ل
ّو
وذلك � َّأن معز ال َد
ّ
ليجعله ��م فيوج� � ًا بينه وب�ي�ن �أخيه ركن
ال َدّول ��ة بال� � َّريّ  ،فيقطع ��ون تل ��ك امل�سافة
البعيدة ،يف امل ��دة القريبة ،و�أعطى على
ال�سعي ال َّرغائب ،فحر�ص �أحداث
ج ��ودة َّ
بغ ��داد و�ضعفا�ؤه ��م عل ��ى ذل ��ك ،حت ��ى
انهمكوا فيه ،و�أ�سلموا �أوالدهم �إليه».
ال�ص ��راع،
كم ��ا «ا�شته ��ى مع� � ّز ال َدّول ��ة ِ ّ
فكان يعم ��ل بح�ضرته حلق ��ة يف ميدانه،
ويقيم �شجرة ياب�س ��ة تن�صب يف احلال،
الدّيباج ،الع ّتابي،
ويجعل عليها ال ِ ّثي ��اب ِ
واملروزي ،وحتته ��ا �أكيا�س فيها دراهم،
 ...ي� ��ؤذن للعا ّمة يف دخول امليدان ،فمن
غل ��ب� ،أخذ ال ِ ّثياب َّ
وال�شجرة وال َدّراهم».
دخله ��ا الأح ��داث ،ح َّت ��ى جع ��ل دوري� � ًا
للم�صارع ��ة ،و َم ��ن يف ��وز يف ال ّت�صفيات

ال�سلط ��ان ،والفائ ��ز
ي�ص ��ارع بح�ض ��رة ُّ
ي�صبح بط�ل� ًا ُي َغرق باجلوائ ��زَّ .
لكن «كم
م ��ن ع�ي�ن ذهب ��ت بلطم ��ة ،وكم م ��ن ِرجل
اند ّقت».
كذل ��ك �أهت ��م �أ�صح ��اب مع ��ز ال َدّول ��ة
بال�سباحة« ،ح َّتى �أحدثوا فيها َّ
الطرائف،
ف ��كان َّ
ال�ش ��اب ي�سب ��ح قائم� � ًا ،وعلى يده
قدر»،
حتت
ي�شتعل
�ب
�
ط
ح
فوقه
كانون،
ٍ
(ال َّتنوخ � ّ�ي ،ن�ش ��وار املحا�ضرة) .ح�صل
مث ��ل ذلك بال�ضبط ت�أث ��ر ًا بنزاالت عدنان
القي�س � ّ�ي ب�ي�ن َّ
ال�شب ��اب يف احلدائ ��ق
وال�ساح ��ات .مل يع ��رف الع ��راق ُك ��رة
َّ
ال َق ��دم �إال بف�ض ��ل الربيطاني�ي�ن ،وكان
قانون ال ُك ��رة ببغداد ي�سم ��ح باالحتفاظ
مب ��درب والع ��ب بريطاني�َّي�َّنّ �إىل �أن
متك ��ن العراقيون(ال َبغ ��داديّ  ،بغداد يف
الع�شريني ��ات) ،وت�أ�س� ��س احتادها العام
.1948
كان للريا�ضة �ضحاياها �أي�ض ًا ،ف�إذا �أُعدم
الالعب ب�شار ر�شيد( ،)1978اغتيل بعد
 2003العب ال� � َّزوراء �سعد عبد الواحد،
وم ��درب فري ��ق ال َّتن�س ،واغتي ��ل رئي�س
احلجية ،وقت ��ل احلكم
الأوملبي ��ة �أحم ��د َّ
ال� � ُدّويل لك ��رة اجلر� ��س للمكفوفني فادي
يوحنا.
مل تع ��د ه ��ذه الأج ��واء ،وال الت ��ي قبله ��ا
يف ال ِ ّت�سعيني ��ات ،مالءم ��ة ملث ��ل البدريّ ،
�سالح ��ه الوحي ��د االبت�سام ��ة ،عل ��ى ح ��د
ق ��ول زميل ��ه �إبراهي ��م ال ُّزبي ��ديّ  ،يواجه
بها املتجاوزي ��ن� .إن ن�سيتُ �صوته معلق ًا
ومقدم� � ًا لربناجم ��ه ،ف�ل�ا �أن�س ��ى ال َّرج ��ل
املبت�س ��م والأني ��ق يف مكت ��ب بريد الباب
َّ
ال�شرق ��ي( ،)1970وكن ��تُ حدي ��ث العهد
ببغ ��داد ،قائ ًال :حتت ��اج م�ساعدة؟ بعد �أن
الحظني حائر ًا يف ملء ا�ستمارة �إر�سال
برقية .قلت له« :مل �أر�سل من قبل برقية»!
�أخ ��ذ القل ��م ورتبه ��ا يل ،وغ ��ادر حام�ل� ًا
حقيبته ،التي ن�سميها «دبلوما�سية».
عند امل�ساء �شاهدته م ��ن �شا�شة تلفزيون
الريا�ض ��ي ،عرفتُ �أول
بغ ��داد بربناجمه ِ ّ
م ��رة �إ َّن ��ه الب ��دري ،ومل �ألتق ��ه ثاني ��ة �إال
 2012وبابت�سامت ��ه نف�سه ��ا ا�ستقبلني،
لك ��ن الظه ��ر منه ب ��دا منحني ًا� .إن ��ه م�ؤيد
الب ��دري ،لي� ��س يف جبت ��ه غ�ي�ر العِ ��راق
وال ّريا�ضة.

من الخارج

جمتمعن ��ا ال ��ذي �أعم ��اه النم ��و عل ��ى و�ش ��ك
االنتحار..كما ان تده ��ور احل�ضارات االن�سانية
ي�أتي من خالل التقاطع بني الديناميكا احلرارية
واالقت�ص ��اد فنح ��ن حمكوم ��ون باالنقرا� ��ض
ب�سبب الر�ؤية التدمريي ��ة للنخبة املالية.وتقابل
الدينامي ��كا احلراري ��ة فرعً ا م ��ن الفيزياء يدر�س
ال�سل ��وك احل ��راري للأج�س ��ام  ،وب�ص ��ورة �أدق
ت�ش ��رح علم امل�ستقبل .مبعن ��ى �آخر  ،وب�شكل �أعم
 ،فه ��ي مهتم ��ة بالطاق ��ة (الداخلي ��ة) وحتوالتها.
وميكن معرفة االنحدارات احل�ضارية با�ستخدام
النم ��وذج الديناميك ��ي احل ��راري لفه ��م مبادئن ��ا
االقت�صادي ��ة فما ال�صلة بني انح ��دار احل�ضارات
والأر�صاد االقت�صادية  -الديناميكية احلرارية؟
يف كتاب ��ه (ال�ث�روة االفرتا�ضية والدي ��ون  ،حل
التناق� ��ض االقت�ص ��ادي ) ،الذي ُن�ش ��ر عام 1926
 ،يعت�ب�ر فريديريك �س ��ودي املال متغ�ي ً�را وهميًا
(ال�ث�روة االفرتا�ضية) .وعل ��ى العك�س من ذلك ،
ف� ��إن الرثوة احلقيقي ��ة هي (ث ��روة الطاقة) التي
حترتم قوانني احلفظ يف العلوم الفيزيائية.
وق ��د وج ��د توما� ��س واال� ��س  ،ال ��ذي كان مهتمًا
بنظري ��ات تط ��ور احل�ض ��ارات � ،أن ��ه ال �أح ��د
ي�ستطي ��ع تف�سري �سب ��ب تده ��ور كل احل�ضارات
املعروف ��ة يف تاريخ الب�شري ��ة .وذات يوم  ،عرث
على كتاب فريدري ��ك �سودي  ،عن طريق ال�صدفة
وجعلت ��ه قراءت ��ه يدرك �أن ��ه �إذا كان ��ت النظريات
املذكورة غ�ي�ر كاملة فذلك لأنه ��ا تفتقر �إىل دالئل
فيزيائي ��ة ت�ست�أثر با�سته�ل�اك الطاقة .ومن خالل
دمج ه ��ذه املعايري مع النم ��اذج ال�سابقة  ،اقرتح
توما�س واال�س يف كتابه منوذجً ا موحدًا لتطور
احل�ضارات والذي يف�سر �سبب انتهاء احل�ضارة
املزده ��رة حتمًا باالنحدار.وه ��ذا ال يعني تدمري
الطاق ��ة ف�أح ��د املب ��ادئ الأ�سا�سي ��ة للفيزي ��اء هو

و�صل ثالثة من قادة الدول
الغربية الرائدة  -فرن�سا
و�ألمانيا و�إيطاليا – ورابعهم
الرئي�س الروماني �إلى كييف،
يوم الخمي�س  16يونيو .ما هي
�أهداف هذه الزيارة ،وما الذي دعا
قادة غربيين كبار الى تنفيذها
ت�ضامنيا ،في ظروف حرجة
اقت�صاديا و�سيا�سيا تمر فيها �أوربا،
وهل �سينجح �ضيوف كييف في
تحقيق ما �سعوا اليه ،وما هو موقف
الثنائي الأنجلو�سك�سوني (�أمريكا
وبريطانيا) من هذه الزيارة؟

عل ��ى امل�ل��أ ،خ�ل�ال االجتماع ��ات يف
كييف ،قيل ��ت كل الكلم ��ات ال�ضرورية،
ومت ت�أكي ��د جميع الوع ��ود ال�سابقة....
�ستتلق ��ى رو�سي ��ا عقوب ��ات جدي ��دة،
و�ستح�ص ��ل �أوكراني ��ا دع ًم ��ا ع�سكر ًي ��ا
واقت�صاد ًي ��ا �إ�ضاف ًي ��ا ،و�سيت ��م ت�سريع
النظر يف م�س�ألة منح �أوكرانيا الو�ضع
الر�سم ��ي لع�ض ��و مر�ش ��ح يف االحت ��اد
الأوروبي ،وما اىل ذلك من ت�صريحات
بروتوكولي ��ة ال حت ��رج زيلين�سك ��ي
وال تك�ش ��ف ع ��ن الأغرا� ��ض احلقيقي ��ة
للزيارة.
م ��ن املرج ��ح ،بح�سب عدد م ��ن امل�صادر
الغربية ،كان ��ت هن ��اك بالت�أكيد �أهداف
�أخرى للزيارة .وان اجلزء الأهم وغري
املعل ��ن م ��ن املباحث ��ات م ��ع زيلين�سكي
كان ع ��ن �إمكاني ��ة ال�ش ��روع مبباحثات
مع مو�سك ��و للو�صول اىل اتفاق �سالم،
حت ��ى وان تطل ��ب ذل ��ك تق ��دمي بع� ��ض
التنازالت للط ��رف الرو�سي ،وان تعذر
ذلك فال ب�أ�س يف هدنة م�ؤقتة.
هن ��اك �سببان عل ��ى الأقل له ��ذا العر�ض
من جانب ال�ضيوف الأوروبيني� .أو ًال،
ال ي�س ��ع ق ��ادة فرن�سا و�أملاني ��ا و�إيطاليا
�س ��وى القل ��ق ب�ش� ��أن ديناميكي ��ات
الأح ��داث يف �ساح ��ة املعرك ��ة .يف
الأ�سابي ��ع الأخ�ي�رة ،حت ��دث الغ ��رب
كث�ي�رًا ع ��ن اخل�سائر املتزاي ��دة للقوات

امل�سلح ��ة لأوكراني ��ا والنجاح ��ات
الع�سكري ��ة للجي� ��ش الرو�س ��ي وقوات
دانيت�سك ولوكان�سك .ثانيًا ،التحوالت
النا�شئ ��ة يف املزاج ال�شعبي يف البلدان
الأوروبي ��ة الكب�ي�رة ،حي ��ث �أ�صب ��ح
الإره ��اق املتزايد من ال�ص ��راع امل�ستمر
يف �ش ��رق �أوروب ��ا ،م�ص ��در قل ��ق �أكرث
ف�أك�ث�ر� .إذا �أدت ه ��ذه التح ��والت �إىل
انق�س ��ام يف املجتمع ��ات الأوروبي ��ة،
ف�سيك ��ون م ��ن امل�ستحي ��ل احلف ��اظ
عل ��ى الإجماع احل ��ايل ب�ش� ��أن الق�ضية
الأوكرانية على م�ستوى النخبة.
وجت ��در الإ�ش ��ارة اىل �إن االحت ��اد
الأوروب ��ي بحاج ��ة ما�س ��ة �إىل حت�سني
ف ��وري يف ام ��دادات الطاق ��ة .وهذا ما
ال ميك ��ن �أن يح�ص ��ل دون اذابة اجلليد
يف العالق ��ات مع مو�سكو بع ��د موافقة
زيلين�سك ��ي على وقف الأعمال احلربية
واال�ست�س�ل�ام ل�ش ��روط املنت�صري ��ن،
عل ��ى �أن يت ��م ذل ��ك ب�سرعة .فق ��د �أ�صبح
�إيق ��اف �صيانة ن ��ورد �س�ت�رمي  ،1الذي
بد�أت ��ه �شركة غازبروم ،تذكريًا لأوروبا
بالأزم ��ة املنتظرة بعد انته ��اء ال�صيف.
خا�صة وان يف  8يوني ��و ،وقع انفجار
وحري ��ق يف م�صن ��ع فريب ��ورت للغ ��از
الطبيع ��ي امل�سال على خلي ��ج املك�سيك،
وال ��ذي كان يوف ��ر ح ��وايل  20٪م ��ن
�ص ��ادرات الغ ��از الطبيع ��ي �إىل �أوروبا
م ��ن الوالي ��ات املتح ��دة .و�ست�ستم ��ر
�أعم ��ال الإ�ص�ل�اح هن ��اك حت ��ى نهاي ��ة
الع ��ام .كل �شيء يتج ��ه نحو حقيقة �أن
الوعود الأمريكية مبلء �أوروبا بالغاز
�ستذهب هب ��ا ًء تدريجي ًا ،مما دعا جملة
“دي ��ر �شبيغل” الأملاني ��ة اىل الت�سا�ؤل
ع ��ن نتيج ��ة االنغما� ��س يف الغوغائي ��ة
على خلفي ��ة العقوبات الغربية ال�شاملة
�ضد رو�سيا.
ال ي�ستبع ��د املراقب ��ون �أن يف�ش ��ل
ال�ضي ��وف يف اقن ��اع زيلين�سك ��ي ببدء
عملي ��ة م�صاحلة م ��ع مو�سك ��و ،تق�ضي
عل ��ى م�ستقبل ��ه ال�سيا�س ��ي وترفع عنه
احلماي ��ة االمريكي ��ة الربيطانية .توقع
فيكت ��ور �أندرو�سي ��ف ،م�ست�ش ��ار وزير
الداخلي ��ة الأوك ��راين ،عالني ��ة وبنربة
�ساخطة �أن ال�ضيوف �سيقدمون “طلبًا
للع ��ودة �إىل املفاو�ض ��ات م ��ع بوتني”.
ويف ي ��وم الأربع ��اء  -ع�شي ��ة زي ��ارة
الق ��ادة الأوروبي�ي�ن �إىل كيي ��ف  -دع ��ا
القائ ��د ال�سابق للق ��وات امل�سلحة حللف
�شم ��ال الأطل�س ��ي يف �أوروب ��ا وي�سل ��ي
كالرك احلل ��ف �إىل التدخ ��ل املبا�شر يف
ال�صراع يف �أوكرانيا.
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ومل يك ��ن اجل�ن�رال الأمريك ��ي املتقاعد
وحي ��دا يف ر�أي ��ه .فق ��د وجه ��ت دع ��وة
مماثل ��ة ي ��وم الأربع ��اء م ��ن قب ��ل نائب
رئي� ��س ال ��وزراء البولن ��دي لل�ش� ��ؤون
الأمني ��ة ،ورئي� ��س ح ��زب القان ��ون
والعدال ��ة احلاك ��م والزعي ��م الفعل ��ي
للب�ل�اد ،يارو�س�ل�اف كات�شين�سكي .يف
مقابلة مع �صحيفة ،Gazeta Polska
ق ��ال �إنه بدون تدخ ��ل الناتو املبا�شر لن
يك ��ون م ��ن املمك ��ن �إيق ��اف رو�سي ��ا يف
�أوكراني ��ا ،وه ��ذا �سيعني �إخفا ًق ��ا تامًا
للغ ��رب اجلماع ��ي ب�أكمل ��ه ،م�ؤك ��دا �أنه
“يرج ��ى الأخذ يف االعتب ��ار �أن هزمية
الغ ��رب ،ويف املق ��ام الأول �أمري ��كا ،يف
�أوكراني ��ا �ستكون �شي ًئ ��ا �أكرث خطورة
من فيتنام ،ناهيك عن �أفغان�ستان».
ي ��درك الغ ��رب �أن ��ه �إذا مل يتغ�ي�ر م�سار
الأح ��داث يف �أوكراني ��ا ،ف� ��إن ال�صراع
�سي� ��ؤدي حت ًم ��ا �إىل هزمي ��ة كيي ��ف
ع�سكريًا .لذل ��ك ،ف�إن ال�سا�سة الغربيون
يجته ��دون بح ًثا ع ��ن كيفية جتنب ذلك،
“كما يق ��ول �ستاني�سالف تكات�شينكو،
الأ�ستاذ يف ق�س ��م الدرا�سات الأوروبية
يف كلي ��ة العالقات الدولي ��ة يف جامعة
�سان ��ت بطر�س�ب�رغ .وبح�سب ��ه ف� ��إن
النخب ال�سيا�سية الغربية ،ب�شكل عام،
تعار�ض ً
خطط ��ا مثل تلك التي اقرتحها
كات�شين�سكي وكالرك.
ي�ش ��ار �إىل �أن ال�شخ�صي ��ات الأوىل من
دول النات ��و �أ�ص ��درت ي ��وم الأربع ��اء
بيان ��ات اعرتف ��ت فيه ��ا ب�ش ��كل �أ�سا�سي
ب�أنه م ��ن العبث االعتماد عل ��ى انت�صار
�أوكرانيا يف حربها مع رو�سيا .يذكر �أن
الرئي�س الفرن�س ��ي �إميانويل ماكرون،
كان ق ��د �صرح ب� ��أن على رئي� ��س الدولة
الأوكراني ��ة ،فالدمي�ي�ر زيلين�سكي� ،أن
يب ��د�أ مفاو�ضات مع رو�سي ��ا�“ .أنا على
ات�ص ��ال دائم مع زيلين�سكي  ...وكررت
�أنن ��ا ،نح ��ن الأوروبي�ي�ن ،ن�ش�ت�رك يف
قارة واح ��دة ،واجلغرافيا عنيدة ،ولن
تذه ��ب رو�سي ��ا �إىل �أي م ��كان بعيد عن
ه ��ذه القارة ،فه ��ي جزءًا منه ��ا .رو�سيا
ق ��وة قوي ��ة ،لذلك ،مل �أ�ش ��ارك مطل ًقا يف
النهج الذي مبوجبه يتعني علينا اليوم
�أن نبد�أ حربًا مع رو�سيا «.

الأمل ��ان ،من جهته ��م ،ي�ؤي ��دون احلوار
م ��ع رو�سي ��ا .وف ًق ��ا ال�ستط�ل�اع حديث
�أج ��راه معه ��د فور�س ��ا  ،Forsaيعتق ��د
 83٪م ��ن امل�ستطلع�ي�ن يف �أملاني ��ا �أن
امل�ست�ش ��ار �أوالف �شولت ��ز يحت ��اج �إىل
موا�صلة احل ��وار مع الزعي ��م الرو�سي
فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن .كم ��ا �أظه ��رت نتائج
درا�س ��ة حديثة �أخ ��رى �أجراها املجل�س
الأوروبي للعالقات اخلارجية �أن 35٪
م ��ن الأوروبي�ي�ن يرغب ��ون يف “�س�ل�ام
مبك ��ر يف �أوكراني ��ا” ،و�أن م ��ا ال يزي ��د
عن  22٪م ��ن الأوروبيني الذين �شملهم
اال�ستطالع ي�ؤيدون ا�ستمرار احلرب.
يوم الثالثاء  14يونيو� ،أعرب �أليك�سي
�أري�ستوفيت� ��ش ،م�ست�ش ��ار رئي� ��س
مكت ��ب الرئي� ��س الأوكراين ،ع ��ن �أ�سفه
لأن الغ ��رب ي�ض ��ع لنف�س ��ه “�أهدا ًفا �أقل
طموحً ا” فيم ��ا يتعلق برو�سيا مما كان
عليه قبل �شهرين .و�أ�شار �إىل �أن رئي�س
البنتاغ ��ون ،لوي ��د �أو�سنت ،دع ��ا وقتها
�إىل هزمي ��ة اجلي� ��ش الرو�س ��ي .حقيقة
�أن نتيجة احلرب �س ��وف يتم حتديدها
“عل ��ى �أر� ��ض املعرك ��ة” قاله ��ا � ً
أي�ض ��ا
�سيا�سيون غربي ��ون كبار �آخرون  -من
رئي� ��س ال ��وزراء الربيط ��اين بوري� ��س
جون�س ��ون �إىل رئي� ��س دبلوما�سي ��ة
االحت ��اد الأوروب ��ي جوزي ��ف بوريل،
عل ��ى افرتا� ��ض �أن �أوكراني ��ا ه ��ي التي
�ستنت�صر فيها.
وبح�س ��ب �أري�ستوفيت� ��ش ،نق�ل� ًا ع ��ن
موق ��ع  ،Strana.iaف� ��إن كل �ش ��يء
ُف�سر باملعار�ض ��ة الداخلية يف الغرب،
ي َّ
بع ��د �أن و�صلت العقوب ��ات الغربية اىل
حدها الأعلى و�أ�صبحت عبئ ًا ثقيال على
االقت�صاد الأوربي ،ف�ض ًال عن الو�صول
اىل قناع ��ة ب� ��أن دول النات ��و غري قادرة
عل ��ى توف�ي�ر تدف ��ق الأ�سلح ��ة الالزم ��ة
لأوكرانيا.
و�إذا كان ب�إم ��كان الق ��ادة الأوروبي�ي�ن
ال�ت�ردد والب ��دء يف امليل نح ��و نوع من
الت�سوي ��ة ،فل ��ن يك ��ون ل ��دى الرئي� ��س
الأمريك ��ي ج ��و باي ��دن ،عل ��ى الأق ��ل
حت ��ى انتخاب ��ات التجدي ��د الن�صف ��ي
للكوجنر� ��س يف نوفم�ب�ر� ،أي �سب ��ب
لتغي�ي�ر موقف ��ه املت�ش ��دد احل ��ايل يف

ال�ص ��راع الرو�س ��ي الأوك ��راين .وه ��و
يدرك متاما� ،أن خ�صوم ��ه ال�سيا�سيون
ينتظ ��رون ذريعة التهام ��ه ب�أنه م�ستعد
“لت�سليم” �أوكرانيا لبوتني ،متامًا كما
“�سلم” �أفغان�ستان �إىل حركة طالبان.
�أم ��ا بالن�سب ��ة لربيطاني ��ا ،ف�إنه ��ا ،ب�ل�ا
�ش ��ك� ،ستزيد ب�شكل ح ��اد من دورها يف
مواجهة الغ ��رب مع رو�سيا .قال رئي�س
الوزراء بوري�س جون�سون �إن ال�صراع
ب�ي�ن �أوكراني ��ا واالحت ��اد الرو�س ��ي
ميك ��ن �أن يكون طوي�ل� ًا ،ولن ينتهي اال
ب�شروط �أوكرانية.
بع ��د زيارت ��ه غ�ي�ر املخط ��ط له ��ا �سابقا
اىل كيي ��ف ،والت ��ي ق ��ام به ��ا مبا�ش ��رة
بع ��د مغ ��ادرة ق ��ادة �أورب ��ا العا�صم ��ة
الأوكراني ��ة ،ح ��ث جون�س ��ون يف مقال
ن�ش ��ره يف ال�صان ��داي تامي ��ز الغ ��رب
عل ��ى �أال يتع ��ب م ��ن �أوكراني ��ا ،م�ؤكدا،
يف املق ��ال ،عل ��ى �أن ال�صراع مع رو�سيا
ميك ��ن �أن يك ��ون طويل الأم ��د ،ولكن ال
ينبغي ب� ��أي حال �أن ينته ��ي بال�شروط
الرو�سي ��ة  -و�إال ف�إن �إراقة دماء جديدة
�أمر ال مفر من ��ه ،ولكن خارج �أوكرانيا.
وف ًق ��ا جلون�س ��ون ،يج ��ب عل ��ى الغرب
حل ث�ل�اث م�ش ��اكل ا�سا�سي ��ة� .أوال ،من
ال�ض ��روري تزويد اجلي� ��ش الأوكراين
بالأ�سلح ��ة والذخ�ي�رة الالزم ��ة .ثانيًا،
يجب عل ��ى الغ ��رب م�ساع ��دة �أوكرانيا
مال ًي ��ا حتى ت�ستم ��ر م�ؤ�س�س ��ات الدولة
يف العم ��ل .و�أخ�ي�رًا ،م ��ن ال�ض ��روري
�ضمان نقل القمح وال ��ذرة الأوكرانيني
برا وبحرا.
تب ��دو مقال ��ة جون�سن وك�أنه ��ا نوع من
احلوار غري املبا�شر م ��ع م�ؤيدي النهج
الواقعي يف االحتاد الأوروبي  -فرن�سا
و�إيطاليا و�أملانيا .يف الوقت نف�سه ،ف�إن
مقال رئي�س الوزراء الربيطاين موجه
�إىل قم ��ة الناتو املقبلة يف نهاية ال�شهر،
والت ��ي يتوق ��ع فيه ��ا مناق�ش ��ة زي ��ادة
امل�ساعدات اىل �أوكرانيا.
�أخ�ي�را ،يب ��دو ،م ��ن متابعت ��ي مل�س ��ار
االح ��داث يف رو�سي ��ا و�أوكراني ��ا
يف �أبعاده ��ا الع�سكري ��ة وال�سيا�سي ��ة
واالقت�صادي ��ة� ،أن رو�سي ��ا ه ��ي الت ��ي
�ستق ��رر بنف�سه ��ا� ،أي ��ن ومت ��ى �ست�ضع
ح ��دا لهذه احلرب ،و�أنه ��ا م�صممة على
�أن تنجزه ��ا وفقا ل�شروطه ��ا اخلا�صة.
وهي ت ��درك متام ��ا� ،إن هزمي ��ة الغرب
اجلماع ��ي يف “ح ��رب اال�ستن ��زاف”،
كما �أطل ��ق عليها الرئي� ��س بايدن اليوم
 21يوني ��و� ،ستفتح الباب على تغريات
كبرية يف دول التحالف الغربي.

تدهور الح�ضارات الإن�سانية ..لماذا ؟

احلف ��اظ عل ��ى الطاق ��ة .لكنها تعن ��ي تغيري �شكل
الطاق ��ة .ف�ل�ا ميك ��ن ا�ستخال� ��ص العم ��ل املفي ��د
اقت�صاديًا �إال من م�صدر طاقة متاح.
وجان ��ب �آخ ��ر ه ��و قان ��ون ري ��كاردو اخلا� ��ص
بتناق� ��ص الغلة :فعندما يتم �إتق ��ان م�صدر جديد
للطاق ��ة  ،نب ��د�أ دائ ًم ��ا با�ستهالك امل�ص ��ادر الأكرث
قابلي ��ة لال�ستخ ��دام  ،بينم ��ا متي ��ل �إنتاجية هذه
امل�ص ��ادر �إىل االنخفا�ض مبرور الوقت من خالل
ا�ستغاللها.وخ�ي�ر مثال على ذلك هو الزراعة فقد
ب ��د�أ الفالح ��ون بزراعة �أك�ث�ر الأرا�ضي خ�صوبة
قب ��ل �أن يتحولوا  ،م ��ع تنمية املناطق املزروعة ،
�إىل �أرا�ض �أقل خ�صوب ��ة .وحتى �أكرث الأرا�ضي
خ�صوب ��ة  ،م ��ع تكثي ��ف املحا�صي ��ل  ،فق ��دت
خ�صوبته ��ا  ،مم ��ا �أدى �إىل ا�ستخ ��دام الأ�سم ��دة
من �أج ��ل احلفاظ على املحا�صي ��ل الزراعية  ،بل
وزيادتها.
وبطريقة مماثلة  ،بد�أت الب�شرية با�ستخدام �أكرث
م�ص ��ادر الطاقة التي ميكن التحكم فيها ب�سهولة:
ب�صرف النظر عن الطاقة الفطرية التي ميكن �أن
يوفره ��ا ج�سم الإن�س ��ان  ،كانت هن ��اك النار ،من
ع�ص ��ور ما قب ��ل التاريخ  ،ثم الطاق ��ة احليوانية
وقوة الرياح للمالحة  ،وطاقة ال�شالالت  ..الح ًقا
ج ��اء املحرك البخ ��اري  ،ال ��ذي كان الدافع وراء
الثورة ال�صناعية وا�ستغالل م�صادر الطاقة غري
املتج ��ددة الأحفورية  ،وم�ؤخر ًا الطاقة النووية.
ولك ��ن �إذا كان التمك ��ن م ��ن م�ص ��در طاق ��ة جديد
مت�أخ� � ًرا تاريخيًا عن م�ص ��در �آخر  ،فذلك لأن هذا
الإتقان �أكرث تعقيدًا .وميكننا �أن ن�ست�شهد اليوم
مب�شروع  ITERالذي يهدف �إىل �إنتاج الكهرباء
لي�س ع ��ن طري ��ق حمط ��ات الطاق ��ة االن�شطارية
النووي ��ة  ،ولك ��ن ع ��ن طري ��ق حمط ��ات الطاق ��ة
االندماجي ��ة (التي مل تعد تنت ��ج نفايات م�شعة).

 جان بول ديفو�س

*

ترجمة  :عدوية الهاللي
�إنه ��ا لي�س ��ت �أقل من �إع ��ادة تكوين ال�ش ��م�س يف ي ��رى ارنول ��د توينب ��ي ان “املجتم ��ع ال مي ��وت
�أب� �دًا لأ�سب ��اب طبيعي ��ة  ،ولك ��ن دائ ًم ��ا ما ميوت
�صورة م�صغرة.
ووف ًق ��ا لتوما� ��س واال�س  ،ف�إن حال ��ة البداية هي باالنتحار”  ،فالعواقب املبا�شرة �أو غري املبا�شرة
حالة م ��ا ي�سمى باحل�ضارة الإقطاعي ��ة � ،أي �أنها لال�ستثمار غري املالئم لر�أ�س مال الرثوة والطاقة
تتك ��ون م ��ن عائ�ل�ات وع�شائ ��ر وقبائ ��ل ال تنتج  ،و�إ�ساءة ا�ستخدام املوارد الطبيعية  ،وال�سلوك
�س ��وى م ��ا ت�ستهلكه .فلك ��ي تتط ��ور احل�ضارة  ،الب�شري احل�سي بدافع م ��ن القيم املادية للج�شع
يج ��ب �أن تكون هناك عقلية �إيثارية �سائدة .لذلك والق�س ��وة “.بالطب ��ع اذن  ،ميك ��ن دائ ًم ��ا حم ��و
تتط ��ور التج ��ارة والتج ��ارة وتت�ضاع ��ف فر�ص احل�ض ��ارة من اخلريطة من خ�ل�ال كارثة كربى.
الرب ��ح .نتيج ��ة لذل ��ك  ،تتناق� ��ص عقلي ��ة الإيثار لك ��ن حل�س ��ن احل ��ظ  ،مل يكن هناك �ش ��يء مماثل
تدريجي� � ًا ل�صال ��ح عقلي ��ة �أك�ث�ر �أناني ��ة ومادية .منذ الع�ص ��ور القدمي ��ة للتاريخ الب�ش ��ري  ،و�إذا
وعندما ت�صبح العقلية �أق ��ل �إيثا ًرا  ،يجب و�ضع ب ��دت احل�ض ��ارة وك�أنه ��ا ق ��د ا�ستبيح ��ت ب�سبب
املزي ��د واملزيد م ��ن اللوائح والقوان�ي�ن للحفاظ ح ��دث خارجي  ،فه ��ي يف الواقع ق ��د مت التهامها
على العملي ��ات الالزم ��ة للتنمي ��ة امل�شرتكة التي بالفع ��ل من الداخ ��ل .على �سبيل املث ��ال  ،مل يكن
�أدركه ��ا النا� ��س تلقائ ًي ��ا من قب ��ل .فكلم ��ا �أ�صبح �صع ��ود امل�سيحي ��ة هو ال ��ذي ت�سب ��ب يف �سقوط
املجتمع �أكرث ازده ��ا ًرا  ،زادت الطاقة التي يجب الإمرباطوري ��ة الرومانية  ،ولك ��ن ب�سبب حتول
�أن يكر�سها لعمله  ،على ح�ساب الطاقة امل�ستثمرة الإمرباطوري ��ة الروماني ��ة �إىل �صدف ��ة فارغ ��ة ،
يف تكوي ��ن الرثوة امل�ستقبلية حتى اللحظة التي وحتول ال�س ��كان ب�شكل كبري نح ��و البيئة.ولكن
ت�صبح فيها م ��وارد الطاقة املتاح ��ة غري كافية ، .ي�ؤدي اال�سته�ل�اك املفرط وغري املنا�سب للموارد
الطبيعي ��ة �إىل �إنتاج م�ستوى مف ��رط من التلوث
مما ي�ؤدي �إىل التدهور.
ولكن هل ما يق ��ال �إن ال�صدمات املناخية الكربى ال ��ذي ي� ��ؤدي �إىل تدهور نظامن ��ا البيئي.فماهي
(الت ��ي كان ��ت طبيعي ��ة �سابق� � ًا  ،لكنه ��ا ت�سارعت البدائ ��ل الت ��ي اقرتحها توما� ��س واال�س لتجنب
الي ��وم بطريق ��ة ب�شري ��ة املن�ش� ��أ) كان ��ت �سب ��ب تده ��ور جمتمعن ��ا؟ وهل هو حا�ص ��ل بالفعل كما
تدهور العديد م ��ن احل�ضارات وما هي الأ�سباب يقول بع�ض علماء االنهيار؟
يالح ��ظ توما� ��س واال� ��س �أن العوام ��ل الثالث ��ة
الرئي�سية النحطاط احل�ضارات؟

املوج ��ودة ب�ش ��كل منهجي خ�ل�ال مراحل تدهور
احل�ضارات هي :عدم امل�ساواة يف توزيع الرثوة
 ،والدي ��ون  ،وعدم ثق ��ة ال�سكان جت ��اه “النظام
احلايل وقيادت ��ه” .لكنه يعطي مالحظة �صغرية
م ��ن الأم ��ل يف مرحل ��ة م ��ا من خ�ل�ال حتدي ��د �أن
االنح ��دار كان بالت�أكيد حتم ًي ��ا حتى نهاية القرن
التا�س ��ع ع�شر عندم ��ا مل تكن قوان�ي�ن الديناميكا
احلرارية معروفة بعد  ،لكن الأمر خمتلف اليوم
وال�س� ��ؤال هو ما �إذا كانت ه ��ذه املعرفة �ستتمكن
يو ًم ��ا ما من تعدي ��ل ال�سل ��وك الب�ش ��ري بطريقة
متنع االزده ��ار االقت�صادي من جر عقلية الإيثار
نح ��و املادية واجل�شع  ،ونحو �إدارة غري معقولة
ومدمرة ملوارد الطاقة واملواد الأولية.
هن ��اك � ً
أي�ض ��ا حتليالت مثرية لالهتم ��ام للحاالت
التاريخي ��ة لل�صع ��ود والهب ��وط .وهك ��ذا � ،أدى
�صع ��ود املجتم ��ع الأمريك ��ي �إىل ظه ��ور املجتمع
اليوم بفردانيته املتطرفة التي �أدت  ،من بني �أمور
�أخ ��رى � ،إىل تدمري التعليم الع ��ام وامل�ست�شفيات
العام ��ة واخلدم ��ات االجتماعي ��ة ب�ش ��كل ع ��ام.
وبالتايل  ،ف� ��إن مبادئ االقت�ص ��اد العلمي تقرتح
“م ��ن خ�ل�ال نهج فريد  ،حال قاب�ل�ا للتطبيق على
امل ��دى الطوي ��ل حل ��ل التح ��دي التاريخ ��ي الذي
يج ��ب عل ��ى الب�شرية التغل ��ب عليه الي ��وم للبقاء
عل ��ى قي ��د احلي ��اة  ،وه ��و حت ��د بيئ ��ي ومرتبط
ب�شكل عام مب�ش ��اكل التنمي ��ة الب�شرية .اذ ك�شف
واال� ��س والنم ��اذج ال�سابقة لتط ��ور احل�ضارات
عن ثالثة احتم ��االت:الأول ه ��و ا�ستمرار عملية
االنهيار حتى االنهيار الت ��ام �أي زوال احل�ضارة
والث ��اين ه ��و الو�ص ��ول �إىل م ��ا ي�سم ��ى بحال ��ة
التعظم التي تعي�ش م ��ن �أجلها احل�ضارة ولكنها
مل تعد ت�شهد تطو ًرا ثقافيًا واقت�صاديًا وهذه هي
حالة احل�ضارات الآ�سيوية من الكونفو�شيو�سية

حت ��ى نهاي ��ة الق ��رن الع�شرين.والثال ��ث ه ��و
االنتعا� ��ش وه ��ذا ه ��و ح ��ال احل�ض ��ارة الغربية
اليوناني ��ة الرومانية مع �سق ��وط الإمرباطورية
الروماني ��ة وظه ��ور امل�سيحي ��ة .ويف مث ��ل هذه
احلال ��ة  ،حت ��دث الأح ��داث التي حت ��ول العقلية
ال�سائ ��دة لإعادتها �إىل املزيد م ��ن الإيثار و�إن�شاء
نظام اجتماعي جديد �أقل تعقيدًا و�أقل ا�ستهال ًكا
للطاق ��ة .واملالحظ ان ��ه وحتى يومن ��ا هذا  ،عرب
تاريخ الب�شري ��ة  ،تعاي�شت احل�ضارات املتمايزة
جيدًا عل ��ى الأر� ��ض .فعندما تك ��ون �أحداهن يف
حال ��ة تده ��ور �أو حت ��ى تنه ��ار  ،ميك ��ن �أن تكون
االخرى مزدهرة.ومع و�سائل النقل واالت�صاالت
احلديث ��ة وظاه ��رة العومل ��ة التي و ّلدته ��ا  ،لدينا
لأول م ��رة يف التاريخ توحيد ن�سبي للح�ضارات
ميك ��ن �أن ي� ��ؤدي �إىل الرتاجع �أو حت ��ى االنهيار
العامل ��ي� .إن جائح ��ة كوفي ��د  -19ه ��و مثال على
حادث �سبب ا�ضطرابًا اجتماعيًا واقت�صاديًا على
نط ��اق كوكبي وال ميكننا حت ��ى الآن قيا�س مدى
عواقبه امل�ستقبلية.
والنقط ��ة املهمة الثانية هي �أنه  ،با�ستثناء وقوع
كارث ��ة كوكبية ك�ب�رى من �ش�أنه ��ا �أن متحو حتى
بيان ��ات التاري ��خ الب�ش ��ري املا�ض ��ي � ،إذا اختفت
احل�ضارات  ،ف� ��إن �إجنازات العلم باقية وت�ستمر
املعرف ��ة والتقنيات الب�شري ��ة يف التطور .لذلك ،
مع امل�ستوى احلايل للتكنولوجيا و�سكان العامل
 ،لأول م ��رة يف التاري ��خ  ،ي�ستطيع الب�شر تدمري
النظ ��ام البيئي الذي يعي�ش ��ون فيه.فقد ا�ستندت
نزع ��ة الأ�سالف �إىل التوف�ي�ر وامل�صلحة العامة ،
والعمل م ��ن �أجل املجتمع .لكن هذا النهج مل يعد
منا�سبًا يف الدول الر�أ�سمالية التي نعرفها حاليا.
* متخ�ص�ص في الديناميكا الحرارية واالقت�صاد
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التل . .تحفة ب�صرية تُدين الحرب وتحتفي بالعزلة المكانية
عدنان ح�سني �أحمد
للمخرجني لينا ت�سرميوفا
يُع ّد فيلم “التل”
َ
ودوني ��ه غريبرانت من الأف�ل�ام الوثائقية
املُذهل ��ة الت ��ي ت�ض ��ع املتلق ��ي يف دائ ��رة
�شكل
الده�ش ��ة والإبهار ملا يتوف ��ر عليه من ٍ
وم�ضم ��ون فني�ي�ن يتالقحان من ��ذ مُ�ستهل
الفيل ��م حت ��ى نهايت ��ه م ��ع ال ُبع ��د الرم ��زي
لكل حكاي ��ة يرويها رجل نا�ض ��ج �أو امر�أة
طاعنة يف ال�س ��ن �أو فتاة يافعة تتطلع �إىل
امل�ستقب ��ل ب�شغف ال ينق�ص ��ه الوعي احلا ّد
الذي ت�ستمده م ��ن مدر�سة احلياة القا�سية
يف تل ��ك امل�ض ��ارب الت ��ي حتم ��ل تداعيات
انهي ��ار االمرباطوري ��ة ال�سوفيتي ��ة الت ��ي
ً
جيو�شا م ��ن العاطلني عن
خ ّلف ��ت وراءه ��ا
العمل والأمل .يتمحور فيلم “التل” الذي
عُر� ��ض يف الق�سم امل ��وازي ملهرجان (كان)
ال�سينمائ ��ي ه ��ذا الع ��ام على مك ��ب �ضخم
للنفاي ��ات يف قريغيز�ستان ي�سكنه الرجال
والن�س ��اء وبع� ��ض الأطف ��ال بينه ��م جندي
�ساب ��ق مُ�ص ��اب ب�صدم ��ة نف�سي ��ة ،وامر�أة
كب�ي�رة يف اخلام�سة وال�ست�ي�ن من عمرها
فق ��دت خم�سة م ��ن �أبنائها ،و�ش ��اب مُعدَم،
ومراهق ��ة يافع ��ة حمروم ��ة وغريه ��ا م ��ن
ال�سبل
ال�شخ�صي ��ات الت ��ي ُ�سدّت بوجهه ��ا ُ
ومل ت� � َر غري هذا املك � ّ�ب الأ�سطوري الهائل
للنفاي ��ات الت ��ي تعتا� ��ش عليه ��ا �شريح ��ة
وا�سعة من املجتمع القريغريي الذي وجد
نف�سه يف الع ��راء يحاول ترميم ما �أعطبت ُه
الإمرباطورية ال�سوفيتية املنهارة.
رمبا تكون �شخ�صية �ألك�سندر �أو الغجري،
كم ��ا يُطلق عليه ،هي الأك�ث�ر تعقيدًا وثرا ًء
ب�ي�ن �شخ�صي ��ات الفيل ��م برمته ��ا .فه ��و
وواع ،عركته احلي ��اة االجتماعية
مثق ��فٍ ،
والع�سكري ��ة واالقت�صادي ��ة للبل ��د ال ��ذي
املخرج�ي�ن ،لينا
يعي� ��ش في ��ه .ويب ��دو � ّأن
َ
القوقازية ،ودوني ��ه الفرن�سي ،قد و�ضعاه
يف قل ��ب الأحداث وجعال منه ب�ؤرة الق�صة
ال�سينمائي ��ة التي كتباه ��ا ،وبرعا يف �سرد
تفا�صيله ��ا الدرامي ��ة امل�ؤث ��رة والفاحت ��ة
للأع�ي�ن والأذه ��ان .وعل ��ى الرغ ��م م ��ن
�أهمي ��ة الأدوار التي �أُ�سن ��دت لل�شخ�صيات
الأخ ��رى باختالف مرجعياتها االجتماعية
والثقافي ��ة والعِ رقي ��ة �إ ّال � ّأن ه ��ذا اجلندي
الغج ��ري يكف ��ي لأن يك ��ون ن ��واة الفيل ��م
وجوه ��ره ال ��ذي يق ��ول كل �ش ��يء دفع ��ة
واح ��دة .وله ��ذا ال�سب ��ب �سنتت ّب ��ع �سريته

الذاتية ،ونقتفي مواقفه الفكرية ،ور�ؤيته
للحي ��اة التي ه ّزت ُه م ��ن الأعماق �سواء يف
حيات ��ه ال�شخ�صي ��ة �أو يف �أثن ��اء خدمت ��ه
الع�سكري ��ة ،وم�شاركت ��ه يف احلروب التي
ك�شف ��ت ع ��ن وح�شيت ��ه ،و�أظه ��رت ج ِب ّلت ��ه
ال�شريرة التي �سوف ينتبه لها م�ؤخ ًرا قبل
�أن ين ��زوي ويعت ��زل احلي ��اة االجتماعي ��ة
مف� ً
املكب املُخيف الذي
ضال احلياة يف هذا ّ
يحدّق ب�أطراف املدينة مثل غول م�سعور ال
يتورع عن ابتالع �آالف الفقراء واملعوزين
الذين لفظتهم احلي ��اة (الدميقراطية) غِ ّب
انهيار عقلية القمع واال�ستبداد وامل�صادرة
ومازال ��و يت�ض ��وّ رون جوعً ��ا ،وميوت ��ون
ب�سب ��ب الأمرا� ��ض املتف�شي ��ة ،و�صعوب ��ة
احل�صول على الدواء بينما هم يتو�سدون
�أكدا�س النفاي ��ات ،وينامون بني خملفاتها
العفنة التي ُتزهق الأرواح .ن�ش�أ �ألك�سندر
وترع ��رع يف العا�صمة القريغيزية بي�شكك
وتط ��وّ ع يف اجلي�ش ،وتد ّرب على القن�ص
مل ��دة �سنت�ي�ن ،وخ ��دم الوط ��ن مل ��دة �س ��ت
�سن ��وات لكن ��ه خ ��رج خ ��ايل الوفا� ��ض بال
راتب �شه ��ري �أو معونة اجتماعية .يتذكر
�ألك�سن ��در املعرك ��ة الفظيع ��ة الت ��ي وقع ��ت
بالقرب م ��ن كروزين ،عا�صم ��ة ال�شي�شان.
ويف املرة الأوىل التي �أطلق فيها �ألك�سندر
عدو ال يعرفه بكى ملدة  15يومًا
الن ��ار على ٍ
متتالي ��ة .ويف املرة الثاني ��ة والثالثة كان

القت ��ل �أ�سه ��ل بع ��د �إن اعت ��اد علي ��ه ،ويف
امل ��رة الرابع ��ة كان م�ستمت ًع ��ا ب ��ه! ال يجد
�ألك�سندر حرجً ا يف القول” :لقد اعتدنا �أن
نخوزق الن�س ��اء والأطفال ون�سحق العدو
بدباباتن ��ا” .وكان يعت�ب�ر نف�س ��ه “جمرد
�آل ��ة قت ��ل ووح� ��ش جت ��اوز كل احل ��دود”،
ث ��م يمُ ع ��ن يف الإ�ساءة �إىل نف�س ��ه ومنْ هم
عل ��ى �شاكلته ب�أنهم كان ��وا” :كالب حروب
مُد ّرب ��ة” و�سيبقون كذلك من وجهة نظره.
ّ
ويف�ضل
ولهذا يرف�ض العودة �إىل املجتمع
العي� ��ش يف ه ��ذا امل ��كان املوب ��وء ال ��ذي
حتا�ص ��ره الأوبئ ��ة والأمرا� ��ض ،والعزلة
االجتماعية القاتلة.
ال�شخ�صي ��ة الثانية ه ��ي تاجخان املولودة
ع ��ام  1959يف �إقلي ��م (�أو� ��ش) �أنه ��ت
درا�سته ��ا ع ��ام  .1977ث ��م تزوج ��ت
و�أجنب ��ت � 8أطف ��ال .كان زوجه ��ا يعم ��ل
يف (الكوخل ��وز) �،أي املزرع ��ة اجلماعية،
وبع ��د �سق ��وط االحت ��اد ال�سوفيت ��ي وجد
نف�س ��ه بال عم ��ل فاجته �إىل مك ��ب النفايات
من ��ذ  27عامًا ،بينم ��ا انهمكت تاجخان يف
باملكب ذاته من ��ذ � 17سنة .وخالل
العم ��ل
ّ
هذه ال�سن ��وات املُ�ضنية فقدت � 5أبناء كان
البع� ��ض منهم يعاين م ��ن �أعرا�ض ب�سيطة
مث ��ل ال�ص ��داع �أو الآالم العر�ضي ��ة .كم ��ا
�أ�صيب زوجها بجلط ��ة دماغية الأمر الذي
�أ�ضطره ��ا لال�ستم ��رار يف العم ��ل مبك ��ب

النفاي ��ات لتح�ص ��ل عل ��ى م ��ا ي�س ��د رم ��ق
الأ�س ��رة .وك ّلما احتاجت �شي ًئ ��ا �ضروريًا
كانت ترهن خامتها الذهبي للح�صول على
بع�ض النقود على �أمل ا�سرتداده يف وقت
الحق.
ت�ستدير عد�سة الكامريا �صوب “كيرْ ات”
وه ��و �ش ��اب يف �أوا�س ��ط الع�شرينات من
عم ��ره مل يكن يفكر ذات يوم ب�أنه �سيعمل
يف مك ��ب للنفاي ��ات ولكن ��ه ي�ص ��ف ه ��ذا
العم ��ل بالقدر املكتوب ال ��ذي ال ي�ستطيع
اله ��رب من ��ه .وه ��و ي�ساعد �أم ��ه الكبرية
يف ال�س ��ن �إذا م ��ا �صدفه ��ا وه ��ي حتم ��ل
كي�س ��ا كب�ي�رًا م ��ن القن ��اين البال�ستيكية
ً
�أو الزجاجي ��ة الفارغة .لق ��د ج ّرب العمل
يف االن�شاءات لكنه ��م ال يدفعون باملقابل
�أجو ًرا جمزية للعمل ال�شاق ّ
فف�ضل العمل
يف مك ��ب النفاي ��ات لكن الالف ��ت لالنتباه
ه ��و خ�شيته من �أنّ احلكومة قد تغلق هذا
املكان الذي تعتا�ش عليه العوائل الفقرية
الت ��ي ال متتل ��ك �س ��وى جهده ��ا الع�ضلي
و�صربها على حتمل الظروف ال�صعبة.
متثل البن ��ت املراهقة (جزيرة) �أمنوذجً ا
للفت ��اة الطموحة التي ت ��رى نف�سها بعني
واقعي ��ة ال ت�ست�صغر الفقراء ،فالنا�س يف
املدن ينظ ��رون �إليهم كم�ش ّردين يعي�شون
يف ق ��اع املجتم ��ع ،ويلتقط ��ون مالب�سهم
م ��ن النفايات .وعندما بد�أت تواعد �شابًا

القاهرة /خا�ص

�أعلن ��ت �إدارة مهرج ��ان اجلون ��ة
ال�سينمائ ��ي ت�أجيل فاعلي ��ات الدورة
ال�ساد�س ��ة للمهرجان والت ��ي كان من
املزمع عقده ��ا يف الفرتة من 22-13
�أكتوبر/ت�شري ��ن الأول املقب ��ل يف
موعد يتم حتديده الحقا.
جاء هذا الق ��رار حر�ص� � ًا و�إميان ًا من
�إدارة مهرج ��ان اجلون ��ة ال�سينمائي
عل ��ى تعزي ��ز ال ��دور احلي ��وي ال ��ذي
يلعبه مهرج ��ان اجلون ��ة ال�سينمائي

عل ��ى امل�ستوي�ي�ن الفن ��ي وال�سياحي
حملي� � ًا وعاملي� � ًا� ،أخ� � ًذا يف االعتب ��ار
التحدي ��ات العاملي ��ة احلالي ��ة والت ��ي
ق ��د تع ��وق �إ�ضف ��اء ال�صبغ ��ة العاملية
والإقليمي ��ة الت ��ي ت�سع ��ى �إدارة
املهرج ��ان لتحقيقه ��ا والت�أكي ��د عليها
منذ الدورة الأوىل للمهرجان.
وقد مت الو�ضع يف االعتبار الظروف
العاملية احلالية الت ��ي قد حتول دون
خ ��روج املهرج ��ان بال�صبغ ��ة العاملية
التي تطمح اللجنة املنظمة للمهرجان
يف وجوده ��ا لي�ستكم ��ل املهرج ��ان
دوره احلقيق ��ي كمن�ص ��ة �سينمائي ��ة
وفنية وثقافية هامة.
كم ��ا �صرح ��ت �إدارة املهرج ��ان ع ��ن

 عالء املفرجي

م ��ن املدينة اختلفت معه لأن ��ه ينظر �إليها
ك�صبي ��ة مت�شردة ترتدي مالب�س رخي�صة
الأمر الذي دفعها ملقاطعته لأنها عتادت �أن
ترى نف�سها “كملكة” و�أن كل �شيء ي�سري
على ماي ��رام رغم �شظ ��ف العي�ش و�ضيق
ذات اليد.
هن ��اك �شخ�صي ��ات كث�ي�رة يزخ ��ر بها هذا
�ِّب� مث ��ل �أليون ��ا،
الفيل ��م الوثائق ��ي املُع رِّ
زوج ��ة الك�سندر التي ب ��دت مت�صاحلة مع
نف�سها وهي ت�سوّ ي �شعرها تارة ،وتر ّتب
هندامه ��ا املتوا�ضع �أمام عد�س ��ة الكامريا
ت ��ارة �أخ ��رى .وكذل ��ك ب ��ودوليَ  ،الأك�ب�ر
�س ًنا بني امل�ش ّردي ��ن حيث �أم�ضى  40عامًا
ب�ي�ن النفايات العفن ��ة والروائ ��ح العطنة
التي تخن ��ق الأنفا�س .ثمة �شخ�ص يدوّ ن
�سريت ��ه الذاتية ويكت ��ب �أ�شع ��ا ًرا ي�ستمد
مادته ��ا م ��ن ذك ��رى حبيبت ��ه متماه ًي ��ا مع
جم ��ال الطبيع ��ة الذي ال يبتع ��د كثريًا عن
املكب مثل �شروق ال�شم�س ومغيبها ،ولعل
هذا التماهي هو الذي مينحة القدرة على
حتمل �صعوبة احلياة ،و�ضنك العي�ش يف
هذه العزلة (الربّية) املقيتة.
ق ��د ال يجد البع� ��ض يف هذا الفيل ��م �شي ًئا
ممي ًزا على ال�صعيد الب�صري لكن املت�أمل
للحرائق املندلعة يف جبال من النفايات،
ّ
الك�شاف ��ة الت ��ي
و�أ�ضوي ��ة ال�سي ��ارات
ر�صعت
�ي
�
ت
ال
هي
تخ�ت�رق �سدول اللي ��ل
ّ
الفيلم بجماليات ب�صري ��ة ق ّلما ينجح يف
حتقيقها خمرجون متمر�سون .كما لعبت
الغرب ��ان املح ِّلق ��ة يف ال�سم ��اء ،والقط ��ط
وال ��كالب الت ��ي جتو� ��س ب�ي�ن �أكدا� ��س
النفاي ��ات وممراته ��ا وحفره ��ا الكث�ي�رة
دو ًرا يف �إ�ضف ��اء اجل ��و احلميم ��ي ال ��ذي
يحط ��م ج ��دران العزل ��ة املوح�شة ومينح
امل ��كان �ألفة محُ ّببة تعيد للم�ش ّردين ً
بع�ضا
من بهجتهم املفقودة.
جدي ��ر ذك ��ره �أن لين ��ا ت�سرميوف ��ا ه ��ي
خمرجة قوقازي ��ة مبتدئة ماتزال منهمكة
يف درا�سته ��ا اجلامعي ��ة وتعم ��ل عل ��ى
�إجن ��از م�ش ��روع ترحي ��ل القوقازي�ي�ن
الذي ��ن اتهموا بالتعاون م ��ع النازيني يف
ظ ��ل حك ��م �ستالني ال ��ذي متي ��ز بالق�سوة
والدموية والعنف� .أما دونيه غريبرانت
فهو خم ��رج فرن�س ��ي ذائ ��ع ال�صيت ومن
�أفالم ��ه املتفردة “م�س�أل ��ة الهُوية”“ ،قب َل
ظه ��ور ال�سماء”“ ،مع�سك ��رات ال�صمت”
وغريها م ��ن الأفالم الوثائقية والروائية
والق�صرية.

ت�أجيل فاعليات الدورة ال�ساد�سة لمهرجان الجونة
ال�سينمائي للعام المقبل
نيته ��ا �أن تك ��ون ال ��دورة القادم ��ة
انعكا�س� � ًا قوي� � ًا لر�سال ��ة مهرج ��ان
اجلون ��ة ال�سينمائ ��ي من ��ذ انط�ل�اق
دورت ��ه الأوىل ع ��ام  2017ليك ��ون
املن�ص ��ة ال�سينمائي ��ة الأه ��م �إقليمي ًا،
ب ��ل وعاملي� � ًا يف القري ��ب العاج ��ل.
كذلك �سيتم و�ض ��ع قائمة متنوعة من
املدعوين ل�ضمان تبادل اخلربات بني
كاف ��ة الأجي ��ال واجلن�سي ��ات املهتمة
ب�صناعة ال�سينما التي لطاملا ت�صدرت
م�ص ��ر �ساحتها عربي� � ًا و�إقليمي ًا وهو
ما قد يتعذر حتقيقه يف ظل الظروف
العاملية الراهنة.
�سيتي ��ح الت�أجي ��ل مزي ��د ًا م ��ن الوقت
لو�ض ��ع ا�سرتاتيجية متكاملة للدورة

كالكيت

ال�ساد�س ��ة ترتق ��ي �إىل التوقع ��ات
املتزاي ��دة م ��ن املهرج ��ان ،لت�سم ��ح
بالرتكي ��ز عل ��ى اجلان ��ب الفن ��ي
وال�سينمائ ��ي يف الدورات املقبلة مع
�إتخاذ اخلط ��وات الأن�سب للمهرجان
لي�ستم ��ر يف القي ��ام ب ��دوره الرائ ��د
وامل�ساهم ��ة يف تطوي ��ر ال�شب ��كات
الإقليمية والدولية اخلا�صة ب�صناعة
ال�سينما.
م ��ن املتوقع �أن تق ��وم اللجنة املنظمة
للمهرجان بالإعالن عن اال�ستعدادات
وامل�ستج ��دات الت ��ي ق ��د تط ��ر�أ عل ��ى
فاعليات ال ��دورة ال�ساد�س ��ة ملهرجان
اجلون ��ة ال�سينمائي ب�شكل دوري يف
الفرتة املقبلة.

في ذكرى �سيد الرعب
م ��رت قب ��ل �أي ��ام ذكرى رحي ��ل احد اه ��م ا�ساط�ي�ن ال�سينم ��ا الفريد
هي�شكوكالذي �صاغ اجمل التح ��ف ال�سينمائية خالل خم�سني عاما
من م�سريته.
و الفريد هي�شكوك يف ال�سينما مبنزلة مواطنه �شك�سبري يف الأدب،
فعل ��ى مدى اك�ث�ر من قرن م ��ن عمر هذا الف ��ن مل يكر� ��س �سينمائيا
عل ��ى قمة هرم الإبداع ال�سينمائ ��ي كما هيت�شكوك الذي اقتحم قلعة
ال�سينما هوليوود ،وه ��و الإنكليزي ليحتل مع منجزه قائمة الأهم
�سينمائيا.
�شخ�صي ��ة بهذا احلجم الب ��د �أن يثار ال�س�ؤال عن ج ��دارة معاجلتها
�سينمائيا بالدرجة التي حتيط بها ومبنجزها الإبداعي املهم ،وهو
ال�س�ؤال الذي يطرح قبل م�شاهدة فيلم جرفازي� ،أو ب�صياغة اخرى
كي ��ف لفيلم ان يقتفي اث ��ر ت�شكل عبقرية �سينمائي ��ة فذة كالتي كان
عليها هيت�شكوك.
املخ ��رج �سا�شا جرفازي يعي خطورة هذه املهم ��ة ،فكان ان تعاطى
معها ب ��ذكاء يح�سب له عندما اختار حمط ��ة مهمة يف حياة عبقرية
ال�سينم ��ا هذه ،وهو الوقت ال ��ذي �سبق تنفيذ فيلمه (�سايكو) الذي
يع ��د انعطافة مهم ��ة يف �سريته الإبداعية ،الفيل ��م الذي يعده النقاد
احد اهم كال�سيكيات ال�سينما.
ويب ��دو ان �صعوبة املهمة يف �سرد �شخ�صي ��ة هيت�شكوك والإحاطة
بتاريخه ��ا املهني واحلياتي ،دفعت املخرج�ي�ن اىل التقاط تفا�صيل
م ��ن حيات ��ه ملعاجلته ��ا �سينمي ��ا وه ��و ت�ضمن ��ه الفيل ��م التلفزيوين
الوثائق ��ي املعنون «الفتاة» والذي تزام ��ن �إطالقه مع فيلم جرفازي
(هيت�شكوك).
الفيل ��م يتن ��اول عالقة املخ ��رج العبق ��ري ببطلة فيلمي ��ه (الطيور و
مارين) «تيبي هي ��درن» وهي املمثلة التي ا�شتغل عليها هيت�شكوك
كبدي ��ل لل�شقراء الفاتنة غري�س كيللي ،والفيلم املعد اي�ضا عن كتاب
لدونال ��دو �سبوت ��و ،يتناول جترب ��ة العمل يف فيل ��م الطيور ولكن
م ��ن زاوي ��ة عالقة هيت�شك ��وك باملمثلة تيب ��ي هيدرن الت ��ي ات�سمت
بالتعقي ��د من جه ��ة ممار�سة �شتى �أن ��واع ال�ضغوط عليه ��ا من قبله
ب�سب ��ب رف�ضها العاطفي ل ��ه ،انطالقا من تعامله م ��ع بطالت �أفالمه
وحب التمل ��ك واال�ستحواذ التي عرف به ��ا .وعرب عن غ�ضبه منها
ان مار� ��س معها كل �أن ��واع ال�ضغط وحتى ال�سادي ��ة ،حيث عر�ضها
ملهاجمة الطيور بتكرار �إعادة امل�شهد لأكرث من مرة.
ويف ه ��ذا الفيل ��م كم ��ا يف فيلم جرف ��ازي يقف امل�شاه ��د عند حتليل
للحالة النف�سي ��ة التي كان يعي�شها هيت�شك ��وك وعالقته وبالأخ�ص
ببطالت �أفالمه.
الفيل ��م �إذن ا�ستعادة ملرحلة مهمة ومف�صلية م ��ن ال�سرية الإبداعية
له ��ذا املخرج ،وه ��ي فرتة تنفي ��ذه لفيلمه الأهم «�سايك ��و» منت�صف
الع ��ام  1959وحت ��ى عر�ض ��ه يف ال�ص ��االت الأمريكي ��ة نهاية العام
 ،1960فبع ��د ان قرا كتاب « روب ��رت بلوت�ش» الذي يحمل العنوان
نف�س ��ه ،يجد هيت�شك ��وك فيه مو�ضوعا لفيلمه الق ��ادم .وعلى الرغم
من ع ��دم احلما�س الذي قوبل فيه حتى من زوجته التي وجدت يف
الرواية مو�ضوع ��ا م�ستهلكا ومطروقا وغري مث�ي�ر� ،إال �أن ت�صوير
هيت�شكوك للرواية ب�شكلها الفيلم ��ي �أجج حما�سته لتنفيذها فيلما،
وه ��و احلما�س ال ��ذي �سيكون �سالحه يف مواجه ��ة حتديات �إجناز
ه ��ذا الفيلم ،ابتداء من الفتور ال ��ذي ووجه فيه من قبل احلا�ضرين
امل�ؤمت ��ر ال�صحف ��ي ،مرورا برف� ��ض �شركة بارامون ��ت �إنتاج الفيلم
ولي�س انتهاء ب�شروط �شكرة التوزيع ،ولي�س انتهاء بامل�شاكل التي
�صادفت العمل به.
املح ��ور الأ�سا� ��س يف الفيل ��م كم ��ا يبدو للوهل ��ة الأوىل ه ��و عالقة
املخ ��رج الكبري مع زوجت ��ه املا ريف ��ي ،وهي العالقة الت ��ي اكتنفها
ال�ش ��ك والتبا�س الق�صد من جهة ،وعالقته مع بطالت �أفالمه وعقدة
ال�شق ��راوات الت ��ي تثري غرية الزوج ��ة ،واي�ضا ال�ش ��ك الذي يراود
هيت�شك ��وك نف�سه م ��ن عالقة زوجته م ��ع احد كت ��اب ال�سيناريو ثم
ال ��دور الذي تلعبه الزوج ��ة يف �إجناز الفيلم وجناح ��ه املدوي من
جه ��ة �أخ ��رى .ومبوازاة ه ��ذا املحور هناك حمور اخ ��ر يتعلق كما
�أ�سلف ��ت بتفا�صيل تنفيذ ه ��ذا الفيلم التي يخت ��زل طريقة هي�شكوك
يف العم ��ل لإجناز الأغلب من �أفالمه ،وهو املحور الذي ينفتح على
حماور جانبية �أخرى لكنها مهمة يف �سياق عر�ض الأحداث.
في هذا الفيلم كما في فيلم
جرفازي يقف الم�شاهد عند
تحليل للحالة النف�سية التي كان
يعي�شها هيت�شكوك وعالقته
وبالأخ�ص ببطالت �أفالمه.

ل�ؤي فا�ضل عبا�س� :أقول لجيلي من ال�سينمائيين ال تتوقفوا عن الحلم
املدى

بدا املخرج ل�ؤي فا�ض ��ل عبا�س ،م�شواره
ال�سينمائ ��ي ب�إخ ��راج ع ��دد م ��ن الأف�ل�ام
الوثائقي ��ة والق�ص�ي�رة ،منها فيل ��م (انظر
له ��م) وفيل ��م (با�ستي ��ل)  ،وفيل ��م (فرمي)
وفيلم احم ��ر ال�شفاه وغريه ��ا من االفالم
قب ��ل ان يخ ��رج فيلم ��ه (قط ��ن)  ،ال ��ذي
�ش ��ارك يف اك�ث�ر م ��ن خم�س�ي�ن مهرج ��ان
عرب ��ي ودويل و ح�ص ��ل عل ��ى اك�ث�ر م ��ن
ع�شر جوائز �سينمائي ��ة . .نال دبلوم من
مدر�س ��ة نيويورك فيلم اكادميي ابو ظبي
اخلا�صة بدرا�سة ال�سينم ��ا ،وح�صل على
�شهادة  AFAمن مدر�س ��ة نيويورك فيلم
اكادميي لو� ��س اجنلو� ��س يف (هوليود)
اخلا�ص ��ة بدرا�سة ال�سينم ��ا يف الواليات
املتح ��دة االمريكي ��ة ونال ��ت افالم ��ه عددا
م ��ن اجلوائز يف املهرجانات ال�سينمائية.
ويف التلفزي ��ون االعم ��ال التلفزيوني ��ة
�أخرج برنامج (جبل الطيبني)  ،وم�سل�سل
بن ��ج ع ��ام  .٢٠٢١و�ش ��ارك ممث�ل�ا يف
م�سل�سل (الدولة العميقة) .

�سينمائي تطبيقي لنا ،فقد بد�أت مع هذين
الفيلمني بالعمل كعامل انتاج و�صو َال اىل
العم ��ل كم�ساع ��د خم ��رج ،وهذا م ��ا جعل
اخلوف م ��ن يتال�شى لإنتاج �أفالم �أخرى،
فالف�ضل بوجود �سينما عراقية بعد ٢٠٠٣
يرجع لهاتني التجربتني الفرديتني ح�سب
وج ��ه نظ ��ري . .ثم بعد ذل ��ك بد�أنا ب�صنع
�أف�ل�ام ق�صرية ب�صيغ ��ة التناف�س ال�شريف
بينن ��ا ،وفع�ل�ا كان هناك عدد م ��ن االفالم
الق�ص�ي�رة املهم ��ة والت ��ي ا�ستطاع ��ت ان
حتقق نتائج مهمة يف املهرجانات العربية
والعاملية ،بل زادت خربة البع�ض من هذا
اجلي ��ل لت�ؤهله ��م لإخ ��راج اف�ل�ام روائية
طويل ��ة ن ��ال ق�سما منه ��ا نتائ ��ج مهمة يف
املهرجانات ال�سينمائية.

 كان ال�سب ��ب يف توج ��ه ال�شب ��اب بع ��د ،٢٠٠٣وخا�ص ��ة ال�شب ��اب املتخ ��رج م ��ن
كلي ��ة الفن ��ون اجلميلة ،للعم ��ل يف انتاج
�أفالم فف� َ
ضال عن ف�ضاء احلرية املتاح بعد
هذا التاري ��خ ،وكان الدافع اال�سا�س لذلك
هو انت ��اج فيلم املخرج ع ��دي ر�شيد (غري
�صال ��ح)  ،و�أعقب ��ه مبا�شرة فيل ��م (�أحالم)
للمخ ��رج حمم ��د الدراج ��ي ،وهات ��ان
التجربت ��ان كانت ��ا ال�سب ��ب واحلافز الذي
و�ض ��ع جيلن ��ا على �سك ��ة العم ��ل امل�ستمر
 انت من مجموعة �سينمائية ن�شطت بعد يف ال�سينم ��ا ،فقد حفزتنا ه ��ذه التجارب ،2003هل كانت االنطالقة هذه توجه و�أعطتن ��ا دافعا قوي ��ا على العم ��ل ،حيث
لجماعة �سينمائية؟ �أم ن�شاط فردي ل�شباب اكت�شفن ��ا �أن ال م�ستحي ��ل يف خو� ��ض
مث ��ل ه ��ذه التجربة .وكان ��ا مبثابة در�س كان فيلم (القطن) الذي نلت الجائزة
ال�سينما حكمته الم�صادفة؟

�شارك (قط ��ن) كن�ص يف ال�سوق وح�صل
على انتاج من املهرج ��ان مببادرة اجناز.
و�أثن ��اء تواج ��دي يف عرف ��ت ان الكات ��ب
�إبراهيم احمد ويعي�ش يف ال�سويد ،حيث
�ساع ��دين بهذه املعلومة اح ��د ال�صحفيني
العراقي�ي�ن ،الذي يعي� ��ش يف لندن عدنان
احمد ،فقررت االت�صال به واخذ موافقته
لت�صوي ��ر الفيل ��م .ونال ه ��ذا الفيلم اكرث
من جائ ��زة ومن �ضمنها جائ ��زة مهرجان
اخللي ��ج ع ��ام  ٢٠١٠وقب ��ل �إنت ��اج ه ��ذا
الفيلم كن ��ت قد �أخرجت الفيل ��م الوثائقي
(با�ستيل) واي�ضا الفيلم الروائي (فرمي)
 ،كم ��ا عملت فيل ��م (العر�ضحاجلي) الذي
�ش ��ارك يف عدة مهرجان ��ات ومنها عر�ضه
يف اجلن ��اح العراق ��ي يف مهرجان بينايل
فيني�س ��ا يف ايطالي ��ا ٢٠١٧واي�ضا عر�ضه
يف املتح ��ف العامل ��ي يف الفلب�ي�ن �سن ��ة
 ٢٠١٩ملدة �سن ��ة تقريبا .والأن �أعمل على
م�ش ��روع فيلمي الق�ص�ي�ر اجلديد (حجل)
وهو انتاج دائرة ال�سينما وامل�سرح �ضمن
خطتها ا يف انتاج افالم ق�صرية وطويلة.

حينها الجائزة االهم في مهرجان الخليج
ال�سينمائي ،هو البداية الحقيقية لك. .
لكنك لم ت�ستمر بهذا االندفاع بعد ذلك ما
ال�سبب؟
 كان فيل ��م قط ��ن جترب ��ة ا�ستثنائي ��ة،ابت ��داء م ��ن مرحل ��ة فك ��رة الفيل ��م وحتى
�إنتاجه وعر�ض ��ه على ال�شا�شة ،فاملعروف
�أن ل ��كل فيل ��م خ�صائ�ص ��ه وميزات ��ه .فقد
ق ��ر�أت ق�ص ��ة فيل ��م امل�ستلة م ��ن جمموعة
ق�ص�صية �أ�سمه ��ا (ع�شرون ق�صة ق�صرية)  -وهل عندك م�شروع لفيلم روائي طويل؟
للقا�ص العراق ��ي ابراهيم احمد ،و�شدين  -الفيل ��م الطويل هو حلم م�ؤجل بالن�سبة
مو�ضوعها ،ففك ��رت مبعاجلتها لل�سينما ،يل ،ب�سب ��ب االنتاج الكب�ي�ر الذي يتطلبه،
ف�أر�سل ��ت الن� ��ص اىل �س ��وق ال�سيناري ��و حيث ان الفيلم الطويل كما تعرف يحتاج
يف مهرجان اخللي ��ج العربي وكانت هذه اىل انت ��اج م ��ايل كب�ي�ر ،و�أن ��ت تعرف ان
جتربة جدي ��دة بالن�سب ��ة يل ،وكان هناك را�س املال هنا جبان ،ال يجازف بالدخول
�س ��وق للفيلم يف ه ��ذا املهرج ��ان لتطوير واال�ستثمار يف عامل ال�سينما ،فنحن لي�س
الن�صو� ��ص لإنتاجه ��ا وت�سويقه ��ا ،وفعال لدين ��ا رج ��ل مثل (طلعت با�ش ��ا حرب) او

ب�سب ��ب ان ��ت تعرف ��ه ،حي ��ث �أن العم ��ل
التلفزي ��وين يختلف ع ��ن ال�سينما ب�سبب
�إيج ��ار املكان واملوق ��ع ،وما اىل ذلك ،وقد
مت اختي ��ار عدة ممثلني لل ��دور ،ورغم ان
ال�سرع ��ة مطلوب ��ة يف ه ��ذه احلال ��ة لك ��ن
املخرج مل يقتنع بهم ،فطلب مني ان اقوم
بال� �ـ (كا�ستن ��ك) له ��ذه ال�شخ�صية ،ووجد
ّ
يف ما كان يريده ،وعملت الدور ،وحل�سن
احلظ كان دورا حظي باهتمام اجلمهور.
و�أعتق ��د انه على للفنان (خمرج �أو ممثل)
ان يغتن ��م فر�ص ��ة العم ��ل خا�ص ��ة �إن كان
الدور ينا�سب قناعاته.

�شركة كب�ي�رة ومتمر�سة يف �إنتاج الأفالم
مث�ل�ا .لذلك جند الكثري من املخرجني يف
الع ��راق ي�أخذ الفيلم الطويل من حياته ما
يعادل �أربع �سنوات بداية من فكرة الفيلم
ث ��م املعاجل ��ة وكتاب ��ة الن� ��ص واحل�صول
عل ��ى االم ��وال قب ��ل الت�صوير ث ��م مرحلة
الت�صوي ��ر ،ومراح ��ل املونت ��اج النهائي ��ة
بالإ�ضاف ��ة اىل ت�سوي ��ق الفيل ��م م ��ا بع ��د
انتاج ��ه .وهناك جتارب كثرية تدلل على
ما �أقوله ظهرت و�ستظهر� .أن ما يحتاجه
الفيل ��م الطوي ��ل هو بني ��ة �صناعة �صحية
و�سلمية ،وت�سويق منا�س ��ب ،واي�ضا ثقة
اجلمهور بالفيلم العراقي الطويل ،فيجب
ان يك ��ون هن ��اك جمه ��ور لي� ��س كجمهور  -في هذا ال�سياق هل تفكر باالخراج
الفيلم الق�ص�ي�ر النخبوي والذي ن�شاهده التلفزيوني اذا توفرت لك فر�صة في ذلك؟
يف املهرجان ��ات املحلية فق ��ط ،بل نحتاج  -من ��ذ ع ��ام  ٢٠١٨اجته ��دت للعم ��ل يف
اىل جمه ��ور ي�شاه ��د الفيل ��م العراقي يف الدرام ��ا ،حي ��ث عمل ��ت كم�ساع ��د خم ��رج
�ص ��االت العر� ��ض املحلي ��ة ويك ��ون ه ��ذا وكمخ ��رج منفذ يف عدة �أعم ��ال .وال�سنة
الفيل ��م قريب ��ا م ��ن �أذواق ه ��ذا اجلمهور ،املا�ضي ��ة �أخرج ��ت خم� ��س حلق ��ات م ��ن
م�سل�س ��ل (بنج ع ��ام) يف مو�سمه الثاين،
�أ�سوة بالأفالم العربية والعاملية.
وه ��و م ��ن انتاج (�شرك ��ة والي ��ة بطيخ) .
 الحظنا انك قد اتجهت الى التلفزيون كان ��ت هذه فر�صة قد توف ��رت يل ولأثننيبعد دورك المهم كممثل في م�سل�سل الدولة من ا�صدقائ ��ي ،يف ان نقوم بالإخراج يف
العميقة . .ما �سبب هذا االختيار؟ وهل تجد م�سل�س ��ل هو ناجح ا�ص�ل�ا يف يف مو�سمه
الأول .وقم ��ت ب�إخراج خم�س حلقات من
في التلفزيون فر�صة اف�ضل؟
 بالن�سب ��ة لعمل ��ي كممث ��ل يف م�سل�س ��ل ا�ص ��ل ٢٠حلق ��ة .وكانت حلق ��ات مميزة.(الدول ��ة العميق ��ة) كان بامل�صادفة ،حيث وه ��ي درام ��ا ل�شخ�صي ��ات حقيقي ��ة مث ��ل
كن ��ت �أعمل م�ساع ��د خم ��رج يف امل�سل�سل �شخ�صي ��ة (ال�شهي ��د احم ��د عب ��د ال�صمد)
وق ��د ح�ص ��ل ح ��ادث للممث ��ل ال ��ذي كان الإعالم ��ي ال ��ذي ا�ست�شه ��د يف ح ��راك
�سيق ��وم بال ��دور وكان املخ ��رج يف حرية ت�شرين ،وحلقات كوميدية �أخرى.
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اقــــرأ
طريان فوق ع�ش الوقواق

�ص ��درت ع ��ن دار املدى ترجمة جديدة لرواي ��ة "طريان فوق ع�ش
الوق ��واق" للكات ��ب الأمريكي ك�ي�ن كي�سي ،ت ��دور �أحداثها داخل
م�صح ��ة عقلي ��ة ،اختاره ��ا امل�ؤلف كع ��امل داخلي لو�ص ��ف م�أ�ساة
الع ��امل اخلارج ��ي �أي م�أ�س ��اة املجتمع الأمريك ��ي ككل ،يف فرتة
التده ��ور واحل ��رب الفيتنامي ��ة وتغ ��ول ال�سلط ��ة ،لذل ��ك جاءت
الرواية كمنقذ للمجتمع الأمريكي و�صرخة �ضد �سيا�سة ال�سلطة
ومناق�ش ��ة :كيف ت�سيطر احلكوم ��ات على ال�شعوب؟ وكيف تتم
مقاوم ��ة هذه ال�سيط ��رة؟ �إنها �أزم ��ة املجتم ��ع الأمريكي ،حيث
الإبق ��اء عل ��ى الأ�شياء دون تغيري .وهنا نتع ��رف على مكمريف
الذي يحاول الطريان فوق ع�ش الوقواق..

ال�سبت ..افتتاح معر�ض طبيعة عراقية مب�شاركة �أكرث من ما يقارب  70عم ًال
عامر م�ؤيد
يفتت ��ح ي ��وم ال�س ��بت املقب ��ل
معر�ض طبيع ��ة عراقية بدورته
اجلدي ��دة يف مق ��ر جمعي ��ة
الفنانني الت�ش ��كيليني العراقيني
يف منطق ��ة املن�صور قرب متنزه
الزوراء.
و�سيتواج ��د ع ��دد كب�ي�ر م ��ن
الفنان�ي�ن الت�شكيليني بلوحاتهم
يف ه ��ذا املعر�ض ال ��ذي �سيكون
خمتلف ��ا ع ��ن باق ��ي املعار� ��ض
ال�سيم ��ا وان ��ه يرك ��ز عل ��ى
مو�ضوعة حمددة.
ومل تك ��ن امل�شارك ��ة يف ه ��ذا
املعر� ��ض عام ��ة ب ��ل خ�ضع ��ت
ل�ش ��روط و�ضواب ��ط و�ضعته ��ا
ح

ول العا

لم

جمعي ��ة الفنان�ي�ن الت�شكيلي�ي�ن
على الراغب�ي�ن يف امل�شاركة بهذا
احلدث.
وق ��ال ع�ض ��و جمعي ��ة الفنان�ي�ن
الت�شكيلي�ي�ن يف حديثه لـ(املدى)
ان "ن�ش ��اط جمعي ��ة الفنان�ي�ن
الت�شكيلي�ي�ن م�ستم ��ر بتتظي ��م
معار� ��ض م�ستم ��رة توعوي ��ة
تخ�ص�صي ��ة �ضم ��ن برناجمه ��ا
ال�سن ��وي ،ف ��كان هن ��اك معر�ض
للفنان ��ات وال�شب ��اب واخل ��زف
والنح ��ت واليوم هن ��اك معر�ض
طبيعة عراقية".
وا�شار الزيدي اىل ان "املعر�ض
و�ضع �شروطا بان اللوحة يجب
ان تك ��ون م�أخ ��وذة م ��ن طبيع ��ة
حملية ال م�أخوذة من �صورة من
طبيعة غربية".
وب�ي�ن ان الر�س ��م يج ��ب ان
"يعتم ��د (الر�س ��م احل ��ر)
ولي� ��س �ص ��ورة" ،م�ؤكدا ان

امكاني ��ة الفنان�ي�ن تتف ��اوت مثل
اي جانب �آخ ��ر ،فيوجد فنانون
يف الع ��راق ه ��م متخ�ص�ص ��ون

بر�سم الطبيع ��ة والبع�ض الآخر
متمك ��ن ولك ��ن ميار� ��س جتربته
االبداعية على م�ستوى اخلطاب

الفني االخر".
وعن امل�شاركني يف املعر�ض قال
الزيدي ان اكرث من  ٧٠عمال

ً
قا�ض �أمريكي منذ � 48سنة
مكتبة بريطانية ت�ستعيد
كتابا ا�ستعاره ٍ

ك�شف ��ت مكتب ��ة بريطانية ،عن ع ��ودة كتاب
مت ��ت ا�ستعارت ��ه منذ م ��ا يقرب م ��ن ن�صف
ق ��رن ،بعد و�ص ��ول جمموعة كت ��ب م�ؤخرا
م ��ن كن ��دا ،تب�ي�ن �أنه ��ا حتتوي عل ��ى كتاب
كان م ��ن املق ��رر �أن يع ��ود من ��ذ  48عام ��ا
و� 107أي ��ام .ووفق ��ا ملوق ��ع  ،upiقال ��ت
مكتبات واند�سوورث �إن مكتبة توتنج يف
لندن ،تلقت م�ؤخرا حزم ��ة مر�سلة بالربيد
م ��ن كن ��دا حتت ��وي عل ��ى ن�سخة م ��ن كتاب
ج�ن�رال كونف ��درايل م ��ن بي ��ج �س ��ور بقلم

ريت�ش ��ارد بروتيج ��ان .وقال ��ت املكتبة يف
بيان ل�صحيفة واند�س ��وورث تاميز" :هنا
يف خدم ��ة مكتب ��ة واند�س ��وورث فوجئن ��ا
و�سعدنا ه ��ذا الأ�سبوع بع ��ودة كتاب �إلينا
يف الربي ��د على ط ��ول الطريق م ��ن كندا"،
"لق ��د فوجئن ��ا �أك�ث�ر عندم ��ا اكت�شفن ��ا �أن
الكت ��اب مت ��ت ا�ستعارت ��ه يف ع ��ام ،1974
وت�أخ ��ر تقدمي ��ه بح ��وايل  48عاما و 107
�أي ��ام" .ون�ش ��رت املكتب ��ة �ص ��ور ًا للكتاب،
عرب ح�سابها على تويرت ،على �أمل التعرف

تو�صلت درا�سة جديدة �إىل �أن الكرم ال�شديد و�إعطاء
الأم��وال للغري ب�سخاء قد يكون عالمة مبكرة على
الإ�صابة ب�ألزهامير .وح�سب �صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية ،فقد �أُجريت الدرا�سة على � 67شخ�ص ًا
من كبار ال�سن ،يبلغ متو�سط �أعمارهم � 70سنة.
و�أعطى الباحثون  10دوالرات لكل م�شارك ،قبل �أن
يطلبوا منهم توزيع القدر الذي يرونه منا�سب ًا من
هذه الأموال على �أ�شخا�ص مل يقابلوهم من قبل.
وخ�ضع امل�شاركون �أي�ض ًا الختبارات ع�صبية للحكم
على حالتهم املعرفية احلالية واملخاطر املحتملة
ل�ل�إ� �ص��اب��ة مب��ر���ض �أل��زه��امي��ر .ووج ��د ال�ب��اح�ث��ون

"تويرت" توافق على عر�ض
�إيلون ما�سك

التابعون جلامعة ج�ن��وب كاليفورنيا ،يف لو�س
�أجنلو�س� ،أن كبار ال�سن الذين كانوا �أكرث ا�ستعداد ًا
لإعطاء قدر كبري من املال ل�شخ�ص ال يعرفونه كان
�أدا�ؤهم �أ�سو�أ يف االختبارات املعرفية وكانوا �أكرث
عر�ضة للإ�صابة مبر�ض �ألزهامير .وكتب الباحثون
يف الدرا�سة �أن نتائج هذه الدرا�سة ت�شري �إىل وجود
ع�لاق��ة �سلبية ب�ين الإي �ث��ار امل��ايل والأداء املعريف
ل��دى ك�ب��ار ال�سن .ولفتوا �إىل �أن ه��ذا الأم ��ر يثري
القلق ب�ش�أن احتمالية تعر�ض الأ�شخا�ص يف �سن
ال�شيخوخة لال�ستغالل واالحتيال املايل ،خ�صو�ص ًا
�إذا كانوا يعي�شون مبفردهم.

خطا امللياردير� ،إي�ل��ون ما�سك ،ي��وم الثالثاء ،خطوة جديدة نحو
امتالك "تويرت" ،بعدما �أو��ص��ى جمل�س �إدارة موقع التغريدات
ب ��أن ي�صوت م�ساهموه ل�صالح البيع امل�ق�ترح ،والبالغة قيمته
 44مليار دوالر .وق��رر جمل�س �إدارة "تويرت" ب��الإج�م��اع �أن
"اتفاقية االندماج م�ستح�سنة ،و�أن الدمج واملعامالت الأخرى
املن�صو�ص عليها يف اتفاقية االن��دم��اج عادلة وم�ستح�سنة
وتخدم م�صالح تويرت وم�ساهميها" ،وفق ما جاء يف ملف
توكيل لدى الأوراق املالية وعمولة ال�صرف .وك��ان �إيلون
ما�سك كرر الأ�سبوع املا�ضي رغبته يف امل�ضي قدما بعملية
اال�ستحواذ على "تويرت" خ�لال �أول اجتماع ر�سمي يجمعه
مبوظفي موقع التغريدات ،على الرغم من �أن �أ�سهم من�صة
التوا�صل االجتماعي ال تزال �أقل بكثري من �سعر العر�ض.

القت الأغنية اجلديدة للمطربة العاملية
بيون�سيه رواجا كبريا و�أحدثت �صدى
وا�سعا ب�ي�ن اجلمهور وامل�س�ؤولني يف
البالد هن ��اك على حد �س ��واء ،وت�صدر
ا�س ��م الأغني ��ة الرتن ��د ع�ب�ر الإنرتنت
و�ساهم يف ظه ��ور توجه اقت�صادي
ي�شع ��ر امل�س�ؤولون بالقلق جتاهه،
كم ��ا علق ��ت م�شي ��ل �أوبام ��ا على
الأغنية.
الأغني ��ة �أث ��ارت ردود فع ��ل
كب�ي�رة وت�ص ��درت عناوين
الأخب ��ار ،حتى �أن ال�سيدة
الأمريكي ��ة الأوىل �سابقا
مي�شي ��ل �أوبام ��ا �شاركت
م�شاعره ��ا ور�أيه ��ا فيما
يتعلق بالأغنية ،وك�شفت
كي ��ف ت�شعر هي
اجلمه ��ور قب ��ل
و بقي ��ة
طرح الألبوم ،وكتب ��ت مي�شي ��ل
�أوبام ��ا عن الأغني ��ة يف تغريدة عرب
ح�سابه ��ا على توي�ت�ر" :بيون�سيه ،لقد
فعلت ذلك مرة �أخرى".
ِ

 علي ح�سني

هل يقر�أون؟
ما قائمة الكتب املف�ضلة عند بع�ض
�سيا�سيينا؟ ،مَن قر�أ منهم غائب
طعمة فرمان �أو الر�صايف �أو و�ضع
هوام�شه ال�شخ�صية على م�ؤلفاتعلي
الوردي؟ �سيقول البع�ض �ساخر ًا
يارجل �إنهم يع�شقون ميكافيللي
من خالل ال�سماع وطبقوا مبادئه
املخادعة يف ال�سيا�سة من دون �أن
يقر�أوا كتابه ال�شهري"الأمري".
يخربنا م�ؤلف �سرية الرئي�س
الفرن�سي الراحل ميرتان ،ب�أن
الرجل كان دائم ًا ما ي�ست�شهد
مبقوالت لكبار ك ّتاب فرن�سا وهو
يدير اجتماعات احلكومة وحني
�س�أله �أحد ال�صحفيني يوم ًا :ملاذا
يردد مقوالت قدمية ،يف زمن و�صل
فيه الإن�سان �إىل �سطح القمر؟ قال
وهو ينظر �إليه متعجب ًا" :يفقد
الإن�سان ات�صاله بامل�ستقبل �إذا مل
يكن حماط ًا برجال مثل رو�سو ومل
ين�صت �إىل فولتري" ،بينما فقد معظم
�سا�ستنا ات�صالهم بالواقع لأنهم
مهمومون باالمتيازات وال�صفقات
ال�سيا�سية والأهم بالإن�صات �إىل
�أهل الثقة واالبتعاد عن �أهل املعرفة
والكفاءة.
ال يعرتف ال�سيا�سي "الأمي" باخلط�أ
ويعتقد �أن "اخلط�أ وال�صواب" ال
عالقة لهما بالف�شل ..حني حتول
العراق ،من �أغنى دولة عربية �إىل
بلد مفل�س يخ�ضع حلكم "الأهل
والع�شرية" ،فالأمور ال تتعدى
"جتارب تخطئ وت�صيب" وحني
نتقدم �سُ ّلم البلدان الأكرث ف�ساد ًا
ونهب ًا للمال العام ،ف�إن الأمر يدخل
�أي�ضا يف قائمة "جتارب الهواة" ،فال
م�شكلة �أن يتدرب "الفا�شلون" لإدارة
م�ؤ�س�سات الدولة! و�أين امل�شكلة حني
يدير �أمور العباد� ،أنا�س ال يفرقون
بني كتاب الطبخ ،وكتاب الفل�سفة؟.
كان ال�سنغافوري يل كوان عندما
يتحدث مع �أ�صدقائه ي�شري �إىل
ت�أثري مذكرات اجلرنال ديغول
على م�سريته ال�سيا�سية ،وعندما
رفع �شعار من �أجل حكومة نظيفة،
كتب يف مذكراته التي �أ�سماها
"من العامل الثالث �إىل العامل
الأول"" :لقد عانينا من انت�شار
الف�ساد والطمع بني عدد كبري من
امل�س�ؤولني ،فاملنا�ضلون من �أجل
احلرية ل�شعوبهم حتوّلوا �إىل نهّابني
لرثواتها ،ولهذا حر�صت من �أول
يوم تو ّليت فيه ال�سلطة على �إخ�ضاع
ك ّل دوالر من الإيرادات العامة
للم�ساءلة ،والت�أكد من �أنه �سي�صل
�إىل امل�ستح ّقني من القاعدة ال�شعبيّة
من دون �أن يُنهب يف الطريق".
منذ �أعوام ونحن نكتب عن الف�ساد
ومئات املليارات التي �أُهدرت
و�سُ رقت ،دون ان يخرج علينا
م�س�ؤول ليقول  :ياجماعة اعرف !
ك ّل العامل ينظر اليوم �إىل العراق
وي�ضرب ك ّف ًا ّ
بكف ،وي�شعر بالأ�سى
على بل ٍد كان يراد له �أن يلتحق بقطار
الع�صر ،فارت ّد بهمّة خطب عامر
الكفي�شي وتق ّلبات �سليم اجلبوري
�إىل الوراء� ،إىل جمرد دولة ت�ضحك
على املواطنني مبان�شيتات كوميدية
عن توزيع "قطع �سكنية" يف كوكب
املجرة !
�أمت ّنى واعرف ان التمني ب�ضاعة
املفل�سني من امثاللي �أن يقر�أ �سا�ستنا
مذ ّكرات يل كوان �أو يذهبوا باجتاه
�شارع املتنبي للبحث عن يوميات
مهاتري حممد ، ،ليعرفوا �أن هناك
قادة يختارون بناء امل�ستقبل ،فيما
" جنابي " �سيظل ينتظر مذكرات
النائبة حنان الفتالوي " من التوازن
اىل اخلراب "

ال��ل��ق��ال��ق ت��خ��ت��ار ق��ري��ة يف ال���ع���راق ل��ل��ت��ك��اث��ر فيها

بيت المدى
ومعهد غوته
ي�ستذكران
بري�شت
والم�سرح
العراقي
يقي ��م بيت المدى التابع لم�ؤ�س�سة المدى لالع�ل�ام والثقافة والفنون وبالتعاون مع
معه ��د غوته فعالية بعن ��وان "برتولد بري�شت والم�س ��رح العراقي"� .سيتم الحديث
ع ��ن االعمال الم�سرحية للكاتب االلماني والتي قدمت على خ�شبة الم�سرح العراقي،
و�سيقام معر�ض فوتوغرافي لم�سرحية البيك وال�سايق المعدة عن م�سرحية بري�شت
ال�شهي ��رة بونتي�ل�ا وتابعه ماتي والتي قدم ��ت على قاعة الم�س ��رح القومي العراقي
قب ��ل  50عام ��ا وادى ادوارها الرئي�س ��ة الفنان يو�سف العاني والفن ��ان قا�سم محمد
ومجموعة من نجوم الم�سرح العرقي .الفعالية تقام يوم غد الجمعة 2022/6/24
في بيت المدى �شارع المتنبي ال�ساعة الحادية ع�شرة �صباحا .
 محمد امين عزت
المو�سيق ��ار ومدي ��ر الفرق ��ة
ال�سيمفوني ��ة الوطني ��ة العراقي ��ة
اعل ��ن ع ��ن �إقامة مهرج ��ان خا�ص
بمو�سيق ��ى الأف�ل�ام ومقطوع ��ات
منوعة لحفالت الم�سرح المفتوح

قلق متزايد بعد طرح
�أغنية بيون�سيه ومي�شيل
�أوباما تتدخل

عل ��ى م�ستع�ي�ر الكت ��اب ،وبالفع ��ل تق ��دم
�أح ��د الأ�شخا�ص وع ّرف نف�س ��ه ب�أنه توين
�سبين� ��س 72 ،عام ��ا ،قا� ��ض متقاعد يعي�ش
يف كولومبيا الربيطانية.
وق ��ال م�س�ؤول ��و املكتب ��ة �إن الكت ��اب كان
�سيجم ��ع ح ��وايل  7618.10دوالرا م ��ن
الر�س ��وم املت�أخ ��رة �إذا مل يت ��م حتدي ��د
الغرام ��ات عن ��د  10.50دوالرا ،بينم ��ا
ق ��ال امل�س�ؤول ��ون �إنهم ق ��رروا التنازل عن
الر�سوم.

الكرم ال�شديد قد يكون عالمة مبكرة على
الإ�صابة ب�ألزهامير

�ستكون يف املعر� ��ض وجاء هذا
بعد فرز وجلنة كانت من فنانني
وان اال�ستبعاد جاء لكون بع�ض
االعمال �ضعيف ��ة ومت اال�ستبعاد
بغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن اال�سم ��اء
املقدمة.
الزي ��دي حت ��دث ع ��ن وج ��ود
اجلوائ ��ز م ��ن عدم ��ه يف ه ��ذا
املعر� ��ض ،اذ ذك ��ر ان "اجلمعية
ال ت�ضع جوائ ��ز للمعار�ض التي
تكون فيها اجيال خمتلفة".
وا�ض ��اف ان "اجلوائ ��ز تك ��ون
دائم ��ا للم�سابق ��ات ال�شبابي ��ة
واملتناف�س�ي�ن م ��ن جي ��ل واح ��د
وهي باحلقيقة جائزة ت�شجيعية
تعطى لهم ".
وو�ضع ��ت جمعي ��ة الفنان�ي�ن
الت�شكيلي�ي�ن �شروط ��ا عل ��ى
املقدمني منها ان تكون امل�شاركة
فق ��ط للفنان�ي�ن ب�صفة
ع�ض ��و عامل يف

اجلمعية وان العمل منجز خالل
العامني (.) 2022 -2021
وان قيا� ��س العم ��ل الفن ��ي ر�سم
(زي ��ت ـ اكريل ��ك) ان اليتج ��اوز
العم ��ل ع ��ن (�١٠٠س ��م) كح ��د
اعل ��ى وان اليق ��ل ع ��ن "� ٥٠س ��م
كح ��د ادنى ،كم ��ا ال تقبل االعمال
املطبوع ��ة واملنقول ��ة واملقتب�سة
من اعمال بع�ض الفنانني".
وم ��ن �ضم ��ن ال�ش ��روط االخرى
ان يت ��م ت�أط�ي�ر العم ��ل الفن ��ي
ب�ش ��كل جي ��د من قب ��ل امل�شاركني
والت�ستلم الأعم ��ال غري امل�ؤطرة
او غ�ي�ر املركب ��ة عل ��ى الإط ��ار
اخل�شب (ال�شا�صي ).
 ت�سج ��ل املعلوم ��ات م ��ن قب ��لجمي ��ع امل�شارك�ي�ن عل ��ى ظه ��ر
العم ��ل الفن ��ي اال�س ��م الثالث ��ي،
قيا� ��س العم ��ل ،االميي ��ل ورق ��م
الهاتف ،ويكتب ال�سعر بالدينار
العراقي.

العمود
الثامن

وال ��ذي �سيق ��دم ف ��ي الخام� ��س
والع�شرين من ال�شهر الحالي ،كما
و�سي�شهد الحف ��ل ا�ستخدام تقنية
جدي ��دة ولأول م ��رة م ��ن ناحي ��ة
ال�ص ��وت والإ�ض ��اءة والأم ��ور
الفنية الأخرى .

على خالف القرى املجاورة� ،أ�صبحت قرية
كاين ماران ،يف ق�ضاء رانية مبحافظة
ال�سليمانية بكرد�ستان العراق ،موطنا
للقالق املهاجرة التي تع�ش�ش فيها لعدة
�أ�شهر على مدار العام ،وتبني م�ستوطناتها
على �أعمدة خطوط كهرباء ال�ضغط العايل
والأ�شجار يف �أثناء اعتدال درجات احلرارة،
لت�ستقر فيها دون اخلوف من �سكانها.
ويف ظاه ��رة عام ��ة ومتك ��ررة ،من ��ذ
نحو  5عقود ت�أتي ذكور اللقالق قبل
الإن ��اث �إىل القري ��ة منت�ص ��ف كانون
الثاين من كل عام ،لت�ستطلع الأمكنة
والأج ��واء ،ومن ثم تر�س ��ل �أ�شبه ما
تكون بـ"�إ�ش ��ارة" �إىل الإناث للقدوم
�إليها على �شكل �سرب �أو �أفواج دفعة
واح ��دة ،لتبني بع ��د ذل ��ك �أع�شا�شها

امل�صنوع ��ة م ��ن الأغ�ص ��ان والع�شب
والق�ش والورق وال�صوف وغريها،
وفقا مل�ل�ا عبد الل ��ه م ��راد �أحمد (54
عام ��ا) وه ��و �أح ��د �أ�ش ��د املتابع�ي�ن
حلي ��اة اللقالق وتاريخه ��ا يف قريته
من ��ذ  4عق ��ود تقريب ��ا .ت�ض ��ع الإناث
بيو�ضه ��ا يف فرباير�/شباط ،وعادة
م ��ا تك ��ون م ��ن � 4إىل  6بي�ض ��ات ،ثم

الطقس

تب ��د�أ بالتفقي�س الذي يكون غالبا يف
�شهري �أبريل/ني�س ��ان ومايو�/أيار،
وبعده ��ا تبقى الإن ��اث يف �أع�شا�شها
بع ��د التفقي� ��س �إىل ح�ي�ن �أن تك�ب�ر
الفراخ وت�صبح قادرة على الطريان،

عل ��ى �أن تتوىل الذك ��ور عملية ت�أمني
الغذاء للأم وفراخها وال تتقاعد �أبدا
عن العمل ،ح�سب و�صف �أحمد.
وردا على �س� ��ؤال عن �أ�سباب اختيار
اللقال ��ق قري ��ة كاين م ��اران لتك ��ون

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوي ��ة العراقية حال ��ة الطق�س له ��ذا اليوم
(اخلمي� ��س) �أن درجات احلرارة تنخف�ض عن معدالتها ليوم �أم�س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�سا يف العديد من مناطق البالد

موطن ��ا له ��ا ،يجي ��ب م�ل�ا عب ��د الل ��ه
ب�إ�شارت ��ه �إىل �أن قريته ��م متت ��از
بكرثة ال�ضفادع والأفاعي والأ�سماك
ال�صغ�ي�رة الت ��ي تع ��د �أكل اللقال ��ق
الرئي� ��س ،والت ��ي تك�ث�ر يف الأنه ��ر
وال�سواقي ال�صغرية يف القرية.
ويف �إح�صائية �شبه ر�سمية ،و�صلت
�أع ��داد اللقال ��ق يف القري ��ة املذكورة
ع ��ام � 2017إىل نح ��و  510لقال ��ق
م ��ن خمتل ��ف الأحج ��ام والأعم ��ار،
لكنها ب ��د�أت تتناق� ��ص تدريجيا بعد
ع ��ام  2016ب�سب ��ب ارتف ��اع درجات
احلرارة وانقرا� ��ض �أ�شجار البلوط
�أي�ضا ،كما ي�ؤكد مال عبد الله.
من ناحية �أخرى ،لطف �سكان القرية
م ��ع اللقال ��ق دفع ه ��ذه الطي ��ور �إىل
تكوي ��ن نوع م ��ن ال�صداقة والود مع
�أهل القرية ،حتى باتت تع�ش�ش على

�أ�سط ��ح املن ��ازل واملح ��ال التجاري ��ة
�أحيان ��ا ،ومل ت�سج ��ل �أي ��ة حالة عنف
�ضده ��ا خ�ل�ال العق ��ود اخلم�س ��ة
الأخ�ي�رة ،با�ستثن ��اء حال ��ة واح ��دة
ي�ستذكرها مال عب ��د الله بح�سرة؛ �إذ
وقع ��ت �أمامه عندما ق ��ام �أحد �شباب
القري ��ة يف بداي ��ة الثمانيني ��ات م ��ن
الق ��رن املا�ض ��ي ب�إط�ل�اق الر�صا� ��ص
م ��ن بندقيت ��ه عل ��ى لقل ��ق كان واقفا
على �شج ��رة على م�ساف ��ة قريبة منه
و�أرداه قتيال �أمامه.
من جانبه ،يق ��ول امل�صور ال�صحفي
�آري م�صطف ��ى �إن اللقال ��ق توجد يف
ق�ضاء راني ��ة منذ عدة عقود �أكرث من
املناط ��ق الأخرى �سواء كان ذلك على
م�ست ��وى الإقليم �أو الع ��راق عموما،
وهذا م ��ا جعله ي�سمى حمليا "مملكة
اللقالق".
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