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 بغداد/ ا ف ب 

الربي���ة  احل���دود  ط���ول  عل���ى 
والبحرية للعراق، يقوم كارتيل 
مت�س���ابك ومعّقد بعمليات تهّرب 
كمركي يحّول من خاللها املاليني 
م���ن ال���دولرات الت���ي يفرت����ض 
احلكوم���ة،  خزائ���ن  تدخ���ل  اأن 
اإىل جي���وب اأح���زاب وجماع���ات 

م�سلحة وم�سوؤولني.
ويقول موظ���ف كم���ارك اإن هذه 
ال�سبك���ة املتداخل���ة "ل تو�سف. 

الأمر اأ�سواأ من �سريعة الغاب".
ت���اأكل  الغاب���ة،  "يف  وي�سي���ف 
احليوانات عل���ى الأقل وت�سبع. 
هوؤلء الرجال ل ي�سبعون اأبدًا".

وعل���ى غ���رار معظ���م امل�سوؤولني 
املوان���ئ  وعم���ال  احلكومي���ني 
قابلته���م  الذي���ن  وامل�ستوردي���ن 
عل���ى  بر����ض(  )فران����ض  وكال���ة 
م���دى �ستة اأ�سه���ر، طلب املوظف 
التحدث دون الك�سف عن هويته 
خوفا من تعّر�ض حياته للخطر.

يف البلد ال���ذي يحتل املرتبة 21 

يف الع���امل يف �سلم الف�ساد، وفق 
منظم���ة ال�سفافي���ة الدولي���ة غري 
احلكومية، تعّب���د البريوقراطية 
املمّلة والف�ساد املزمن طريقا اىل 

امت�سا�ض موارد الدولة. 
ويف اقت�ساد يق���وم اأ�سا�سا على 
النفط، ويف ظل �سعف كبري يف 
القطاع���ني الزراع���ي وال�سناعي 
وغي���اب اأي اإمكاني���ة للح�س���ول 
على عائ���دات اأي منهم���ا، ت�سّكل 
ر�س���وم الكم���ارك امل�س���در الأهّم 

للعائدات.
العراقي���ة  احلكوم���ة  لك���ن 
به���ذه  تتحك���م  ل  الحتادي���ة 
املوارد التي تتوّزع على اأحزاب 
وجمموع���ات م�سلح���ة غالبيته���ا 
تتقا�س���م  اإي���ران  م���ن  مقرب���ة 
ال�سطوة عل���ى املنافذ احلدودية 
وتختل����ض عربه���ا م���ا اأمكن من 

الأموال.

ويقول وزير املالية علي عالوي 
ل�وكالة )فران����ض بر�ض(: "هناك 
نوع من التواطوؤ بني م�سوؤولني 
واأح���زاب �سيا�سي���ة وع�ساب���ات 
ورجال اأعمال فا�سدين"، م�سريا 
اىل اأن "ه���ذا النظام ككل ي�ساهم 

يف نهب الدولة".
م���ا  الع���راق  ا�ست���ورد  ر�سمي���ًا، 
قيمته 21 مليار دولر من ال�سلع 
النفطي���ة يف ع���ام 2019،  غ���ري 
الت���ي  البيان���ات  اأح���دث  وف���ق 
قدمتها احلكومة، مّرت مبعظمها 
ع���رب خم�سة معاب���ر ر�سمية على 
احل���دود م���ع اإي���ران الت���ي يبلغ 
طوله���ا 1600 كيلومرت، وواحد 
عل���ى احل���دود مع تركي���ا املمتدة 
كيلوم���رتا،   370 قراب���ة  عل���ى 
وعرب ميناء اأم ق�سر العمالق يف 

حمافظة الب�سرة اجلنوبية.
 التفا�صيل �س3 
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زهري اجلزائري يكتب: 
ب�صام فرج: ال�صحك املتاح

 بغداد/ متيم احل�صن

يق���ف وراء �سعارات "املقاومة" يف ا�ستهداف 
امل�سال���ح الأجنبية واأرت���ال الدعم اللوج�ستي 
تناف�ض ح���اد بني اأحزاب على عقود تاأمني تلك 
الق���وات. وحتاول ف�سائ���ل م�سلحة من خالل 
ال�سيط���رة  ال�س���وارع او  ال�ستعرا�س���ات يف 
على بل���دات كاملة، ار�س���ال ر�سائل اىل جهات 
لأنه���ا  معه���ا  التفاو����ض  ب�س���رورة  غربي���ة 

الأر�ض". على  القوة  "�ساحبة 
احلكومة بدورها جتاهلت ع�سرات احلوادث 
التي ا�ستهدفت �ساحنات تنقل معدات للقوات 
الجنبي���ة، ومل تعل���ن عن حدوثه���ا غري مرات 

قليلة من دون �سبب وا�سح.
ومنذ حزي���ران 2020 و�سعت ف�سائل �سيعية 
باأ�سم���اء متع���ددة تط���رح نف�سه���ا كجماع���ات 
الدعم  ارت���ال  با�سته���داف  "مقاوم���ة" عمله���ا 
اللوج�ست���ي للق���وات المريكي���ة عل���ى الطرق 
ال�سريع���ة. ونف���ذت تل���ك الف�سائ���ل هجم���ات 
مبعدل 10 اىل 15 هجوما يف ال�سهر الواحد، 
ثم ت�ساعد بع���د ذلك العدد لي�سل اإىل اكرث من 
20 هجوما �سهريا. ويقول م�سدر امني مطلع 
يف بغ���داد ل�)املدى( ان "تل���ك الهجمات ُتغلَّف 
بغ���الف املقاوم���ة لكنه���ا يف حقيقته���ا �سراع 
على عق���ود احلماية". تقطع ه���ذه ال�ساحنات 
م�ساف���ات طويل���ة ت�س���ل احيان���ا اىل اكرث من 
700 ك���م، وتاأخذ �سركات مالي���ني الدولرات 
لتاأمينها عرب املرور مب���دن خمتلفة. وي�سيف 
امل�سدر الذي طل���ب عدم ن�سر ا�سمه ان "اغلب 
�سركات احلماية تابع���ة لأحزاب و�سخ�سيات 
اخلف���اء  يف  يت�سارع���ون  وه���م  �سيا�سي���ة، 

لل�سيطرة على العقود".
 التفا�صيل �س2 

ال�صراع على العقود �صّعد من الهجمات

�سركات حماية تابعة لأحزاب وف�سائل م�سلحة 
ت�سيطر على ملف ا�ستهداف اأرتال الدعم اللوج�ستي

ا�ستئناف احلركة املالحية يف قناة ال�سوي�ض يخف�ض اأ�سعار النفط عامليًا

الَفاراِبي.. يومياته 
ام بني الِعراق وال�صَّ

غائب طعمة فرمان 
وكيف ُنخّلد رموزنا

ر�صيد اخليون يكتب: 10عالء املفرجي يكتب: 9

 بغداد/ املدى

اأم����ض  النف���ط،  اأ�سع���ار  انخف�س���ت 
اأعلن���ت هيئ���ة قن���اة  الثن���ني، بعدم���ا 
ال�سوي����ض امل�سري���ة اأن حركة املالحة 
�سفين���ة  تع���ومي  بع���د  �سُت�ستاأن���ف، 
اأغلق���ت  الت���ي  ال�سخم���ة،  احلاوي���ات 

القناة قرابة اأ�سبوع.
للخ���ام  الآجل���ة  العق���ود  وانخف�س���ت 
الأمريكي "غ���رب تك�سا�ض الو�سيط"، 
ظه���ر يوم اأم����ض، بن�سب���ة 1.36% اإىل 

60.14 دولرا للربميل.  
فيم���ا تراجع���ت العق���ود الآجل���ة خلام 
اإىل  اأي�س���ا   %1.36 "برن���ت" بن�سب���ة 

63.84 دولرا للربمي���ل، وفق���ا ملوقع 
"بلومبريغ".  

و�سه���دت اأ�سع���ار النف���ط تقلب���ا كبريا 
يف الأي���ام القليل���ة املا�سي���ة، اإذ حاول 
املوازن���ة  وامل�ستثم���رون  املتعامل���ون 
بني تاأث���ري اإغالق نقطة عب���ور رئي�سة 
نطاق���ا  الأو�س���ع  والتاأث���ري  للتج���ارة 
لإج���راءات الإغالق الرامي���ة لحتواء 

الإ�سابات بفايرو�ض كورونا.  
باملقاب���ل تراجع���ت يف الوق���ت عين���ه 
اأ�سعار الذهب عاملي���ًا، اإذ قّل�ض �سعود 
الدولر الأمريك���ي والآمال يف تعايف 
املع���دن  جاذبي���ة  �سري���ع  اقت�س���ادي 

النفي�ض كمالذ اآمن.  

املعام���الت  يف  الذه���ب  وانخف����ض 
 1705.90 اإىل  باملئ���ة   1.5 الفوري���ة 
ال�ساع���ة  بحل���ول  لالأون�س���ة،  دولرا 

1400 بتوقيت غرينت�ض.  
الآجل���ة  العق���ود  نزل���ت  ح���ني  يف 
اإىل  باملئ���ة   1.6 للذه���ب  الأمريكي���ة 

1704.60 دولرا لالأون�سة.  
ومن ب���ني املع���ادن النفي�س���ة الأخرى، 
هبط البالديوم يف املعامالت الفورية 
دولرا   2529.30 اإىل  باملئ���ة   5.5
الف�س���ة  تراجع���ت  بينم���ا  لالأون�س���ة، 
دولرا   24.52 اإىل  باملئ���ة   2.10
لالأون�سة، وانخف����ض البالتني واحدا 

باملئة 1172.60 دولرا لالأون�سة. 

 بغداد/ املدى

اأم����ض  الحتادي���ة،  النزاه����ة  هيئ���ة  ك�سف���ت 
الثن���ني، اأ�سم���اء دوائ���ر الت�سجي���ل العقاري 
بغ���داد  يف  للر�س���وة  تعاطي���ًا  الأك���رث 

واملحافظات.
وذكرت هيئة النزاهة يف بيان تلقته )املدى(، 
انها "تطالب ب�سرعة تنفي���ذ م�سروع البطاقة 
العقاريَّة واأمتتة ملفَّات الت�سجيل العقارّي"، 
الأم���ر  جلن���ة  ح���ّث  "اهمي���ة  عل���ى  دة  ُم�س���دِّ

الديواين رقم )22 ل�سنة 2020( بغية اإجناز 
ة  ف���ات العقاريَّ اللجن���ة الفرعيَّة لأمتتة الت�سرُّ

ودعمها ماديًا ومعنويًا".
واو�س���ت الهيئة خالل حتليل ا�ستبانة قيا�ض 
ة الت�سجيل  ُمدركات الر�سوة يف دوائر مديريَّ
واملحافظ���ات،  بغ���داد  يف  ���ة  العامَّ العق���اري 
���ة  العامَّ الأمان���ة  اإىل  من���ه  ن�سخ���ٌة  املُر�سل���ة 
ل مجل����ض ال���وزراء ووزي���ر الع���دل، مبفاحتة 
الأخ���ري؛ للتحقيق يف اأ�سباب توقُّف م�سروع 
م���ن  بالرغ���م  ���ة،  العقاريَّ ف���ات  الت�سرُّ مكنن���ة 

اإع���داد درا�س���ٍة حوله يف ع���ام 2011 من قبل 
�سة يف  ���ة املُتخ�سِّ اإح���دى ال�س���ركات الأجنبيَّ
ه���ذا املجال، وحتدي���د م�سري الأجه���زة التي 
���ة الت�سجي���ل العق���اري  متَّ ن�سبه���ا يف مديريَّ
واأ�سب���اب التوقُّف، بع���د اإج���راء الختبارات 
�تها  الفنيَّة على املنظومة التي اأظهرت جاهزيَّ
عل���ى  �س���دد  ال���ذي  البي���ان  للعم���ل، بح�س���ب 
رين وفقًا لالإجراءات  "�س���رورة اإحالة املُق�سّ

�ة اإىل هيئة النزاهة". القانونيَّة الأ�سوليَّ
 التفا�صيل �س2 

دائرة يف املو�صل �صجلت ن�صبًا تخطت الـ51 %

هيئة النزاهة: معدل الر�سوة يف دوائر الت�سجيل العقاري 
ببغداد بلغ 31.77 %

ع�سوائية خطوط الكهرباء تهدد حياة املدنيني .. عد�سة: حممود روؤوف 

 بغداد/ املدى

وزارة  با�س���م  املتح���دث  اك���د 
ال�سح���اف،  اأحم���د  اخلارجي���ة، 
اأم�ض الثن���ني، ان وزراء خارجية 
الع���راق، والأردن، وم�سر ناق�سوا 

ي���وم  4 ملف���ات خ���الل اجتماعه���م 
اأم�ض يف بغداد.

وق���ال ال�سح���اف يف بي���ان تلقت���ه 
"وزراء  اإن  الي���وم(،  )بغ���داد 
خارجية العراق، والأردن، وم�سر 
القت�سادي���ة،  الق�ساي���ا  ناق�س���وا 
والإقليمّية، والدولّية التي حتظى 
رات  وتط���ُوّ املُ�س���رَتك،  بالهتم���ام 
الأو�س���اع يف املنطقة، مبا يف ذلك 
والأزم���ة  الفل�سطينّي���ة،  الق�سّي���ة 
ال�سورّي���ة، واحلرب على الإرهاب، 
اليمنّي���ة،  الأزم���ة  وم�ستج���دات 

والليبّية".
ومن املتوقع اأن تعقد قمة ثالثية يف 

بغ���داد خالل الي���ام القليلة املقبلة، 
بعد تاأجيله���ا ب�سبب حادث ت�سادم 
القطارات يف م�سر، و�سيح�سرها 
عن اجلانب امل�س���ري الرئي�ض عبد 
الفت���اح ال�سي�س���ي، وع���ن اجلان���ب 
الأردين العاه���ل عب���د الل���ه الثاين 
ب���ن احل�سني، فيم���ا �سيمثل العراق 
رئي�ض الوزراء م�سطفى الكاظمي.

اآخ���ر، بح���ث رئي����ض  ويف �سي���اق 
الوزراء م�سطف���ى الكاظمي، اأم�ض 
الثن���ني، وويل العه���د ال�سع���ودي 
حممد بن �سلمان مب���ادرة "ال�سرق 

الأو�سط الأخ�سر".
 التفا�صيل �س3 

وزراء خارجية العراق وم�سر والأردن 
يناق�سون 4 ملفات متهيدًا لـ"قمة بغداد"

احلكومة  املنافذ:  على  مت�سابكة" ت�ستحوذ  "مافيات 
فقط الإيرادات  ت�ستلم 10 % من 

 متابعة/ املدى 

يت���م اإن�ساء م�سروع مقربة منوذجية �سمال غرب مدينة النجف، التي تتمنى 
غالبي���ة ال�سيع���ة اأن يدفن���وا يف اأر�سها بع���د املوت، وقد مت اإجن���از 45% من 
امل�سروع، لكن يثار الكثري من اجلدل، وتوجه تهم "الف�ساد" و"هدر عائدات 
الدولة" اإىل ال�سركة املنفذة التي تنفيها جملة وتف�سياًل. عبد �سريف ال�سبلي، 
واح���د من املحامني الذين رفع���وا دعوى �سد م�سروع املقربة النموذجية يف 
النج���ف، يقول ل�)روداو( اإن "املقربة التي ي�سمونها املقربة النموذجية، هي 
م�س���روع ا�ستثم���اري ونعتقد بوجود ف�س���اد وا�سح فيه، ويت���م هدر ثروات 
الدول���ة يف هذا امل�س���روع، اأ�سف اإىل ذلك اأن امل�س���روع مل ي�ستوف ال�سروط 
القانوني���ة، لأن امل�سروع لي�ض متعاقدًا عليه مع عقارات الدولة، بل اأن اأر�ض 
امل�س���روع لي�ض لها حم�سر ا�ستالم وت�سليم، ونحن جمموعة حمامني اأدركنا 
هذا الف�ساد ورفعنا اأ�سواتنا، والتقينا رئي�ض جمل�ض الق�ساء الأعلى، ولهذا 
تو�سلن���ا اإىل نتيج���ة وهي وجوب اتخ���اذ الإج���راءات القانونية ال�سحيحة 
الت���ي نتبعها يف حياتنا اليومية، وهذا ه���و القانون". تزامنًا مع هذا، يقول 
الباح���ث الآثاري حيدر الكناين عن م�س���روع املقربة النموذجية: "ل �سك اأن 
م�س���روع املقربة النموذجي���ة لي�ض اأول م�سروع ف�س���اد يف حمافظة النجف، 
لكنه اأكربها، وقد اأثار جدًل يف ال�سارع النجفي، فاأين يدفن من ل ميلك املال 

جثث موتاه؟". 
 التفا�صيل �س4 

حمامون يخو�سون جولة قانونية 
�سد م�ستثمري "مقربة النجف 
النموذجية" واأ�سحابها يردون

 ذي قار/ ح�صني العامل

ك�س���ف رئي����ض منظم���ة اجلباي����ض لل�سياح���ة البيئي���ة ي���وم اأم�ض، 
ع���ن تراجع اع���داد ال�سياح ملناط���ق اهوار اجلباي����ض مركز اهوار 
النا�سري���ة اىل اقل من 500 �سائح ا�سبوعيا بعد ان كانت ت�ستقبل 
اكرث من 3 اآلف �سائح يف ال�سبوع الواحد، عازيًا ا�سباب الرتاجع 
اىل اخل�سية م���ن خماطر وباء الكورونا وافتق���ار مناطق الهوار 

لأب�سط املقومات ال�سياحية والرتفيهية التي ين�سدها ال�سائح.
وق���ال رئي����ض منظم���ة اجلباي����ض لل�سياح���ة البيئي���ة رع���د حبيب 
ال�سدي ل�)املدى( ان "حركة ال�سياحة الطبيعية يف مناطق الهوار 
تراجعت ب�سورة كبرية يف ظل وباء كورونا فبعد ان كانت اهوار 
اجلباي�ض ت�ستقبل اكرث من 3 اآلف �سائح يف ال�سبوع باتت اليوم 
ل ت�ستقب���ل حتى 500 �سائح"، واردف ان "تراجع حركة ال�سياحة 
انعك����ض �سلب���ا على حي���اة ال�سكان املحلي���ني بعد ان �سه���دوا حالة 
انتعا����ض اقت�س���ادي جي���دة يف املوا�سم التي �سبق���ت انت�سار وباء 

كورونا".
 التفا�صيل �س5

 اجلائحة ت�سرب قطاع ال�سياحة
 يف الأهوار

لئحة الرتاث العاملي مل ت�صعف ال�صكان املحليني
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 بغداد/ تميم الح�سن

ف���ي  "المقاوم���ة"  �شع���ارات  وراء  يق���ف 
واأرت���ال  االأجنبي���ة  الم�شال���ح  ا�شته���داف 
الدع���م اللوج�شتي تناف�س حاد بين اأحزاب 

على عقود تاأمين تلك القوات.
خ���الل  م���ن  م�شلح���ة  ف�شائ���ل  وتح���اول 
اال�شتعرا�شات في ال�ش���وارع او ال�شيطرة 
عل���ى بل���دات كامل���ة, ار�ش���ال ر�شائ���ل الى 
جه���ات غربي���ة ب�ش���رورة التفاو����س معها 

الأنها "�شاحبة القوة على االأر�س".
ع�ش���رات  تجاهل���ت  بدوره���ا  الحكوم���ة 
الح���وادث الت���ي ا�شتهدف���ت �شاحنات تنقل 
مع���دات للق���وات االجنبية, ول���م تعلن عن 
�شب���ب  دون  قليل���ة  م���رات  غي���ر  حدوثه���ا 
وا�ش���ح. ومن���ذ حزي���ران 2020 و�شع���ت 
ف�شائ���ل �شيعي���ة با�شم���اء متع���ددة تط���رح 
عمله���ا  "مقاوم���ة"  كجماع���ات  نف�شه���ا 
اللوج�شت���ي  الدع���م  ارت���ال  با�شته���داف 

للقوات االمريكية على الطرق ال�شريعة.
ونفذت تل���ك الف�شائل هجم���ات بمعدل 10 
ال���ى 15 هجوم���ا ف���ي ال�شه���ر الواح���د, ثم 
ت�شاعد بعد ذل���ك العدد لي�شل اإلى اكثر من 

20 هجوما �شهريا.

غالف المقاومة!
ويق���ول م�ش���در امن���ي مطل���ع ف���ي بغ���داد 
ل�)الم���دى( ان "تلك الهجمات تغلف بغالف 
المقاوم���ة لكنها ف���ي حقيقتها �ش���راع على 
عق���ود الحماي���ة". تقط���ع ه���ذه ال�شاحنات 
م�شافات طويل���ة ت�شل احيانا الى اكثر من 
700كم, وتاأخذ �شركات ماليين الدوالرات 

لتاأمينها عبر المرور بمدن مختلفة.
وي�شي���ف الم�ش���در ال���ذي طلب ع���دم ن�شر 
ا�شم���ه ان "اغلب �ش���ركات الحماي���ة تابعة 
وه���م  �شيا�شي���ة,  و�شخ�شي���ات  الأح���زاب 
يت�شارع���ون ف���ي الخف���اء لل�شيط���رة عل���ى 

العقود".
وف���ي �شب���اط الما�شي, ت�شرب���ت معلومات 
عن م���ا ع���رف حينه���ا ب�"ع�شاب���ة الموت" 
الت���ي اعلن ع���ن اعتقالها ف���ي الب�شرة, بان 
لها عالق���ة با�شتهداف االرت���ال على الطرق 

ال�شريعة.

وكانت المجموعة التي اعتقلت في �شمالي 
الب�شرة, مكونة من اكثر من 10 ا�شخا�س, 
لك���ن ق���د تم تهري���ب اكث���ر م���ن ن�شفهم عن 
طري���ق ح���زب �شيا�شي, بح�شب م���ا ك�شفته 
)الم���دى( اآنذاك, لكنها ل���م ت�شتطع التعرف 

على ا�شم الحزب.
اأ�شم���اء  ربط���ت  حينه���ا  ت�شريب���ات  لك���ن 
الع�شابة بحرك���ة ع�شائب اهل الحق التي 
ينتمي اليها المدعو احمد عبد الكريم �شمد 
)احم���د طوي�ش���ة(, وه���و قائ���د المجموعة 

ومازال هاربا حتى االآن.
وكان���ت اغل���ب االرت���ال تتعر����س لهجمات 

في المناط���ق الجنوبية ث���م تو�شعت العام 
الحال���ي ليت���م ا�شتهدافه���ا ف���ي مناطق مثل 
االنب���ار. والول م���رة من���ذ �شي���ف 2020 
�شجلت العام الحالي 7 هجمات �شد ارتال 
الدع���م اللوج�شت���ي ف���ي االنب���ار و�ش���الح 

الدين.

الق�ة على االأر�س
�ش���رب  "عملي���ات  ان  الم�ش���در  وي�شي���ف 
االرتال في المناط���ق ذات االغلبية ال�شنية 
ه���ي ر�شائ���ل المري���كا ب���ان تل���ك الف�شائل 
ه���ي الم�شيطرة وعل���ى وا�شنطن او الدول 

الغربي���ة التفاه���م معه���ا اذا ارادات حماية 
م�شالحه���ا". وربط الم�ش���در ماجرى قبل 
ايام من ا�شتعرا����س لمجموعة "ربع الله" 
ف���ي بغ���داد, باظه���ار م���ن الم�شيط���ر عل���ى 

االأر�س في العراق.
وف���ي االأ�شه���ر الثالث���ة االخي���رة, �شه���دت 
االنب���ار  ف���ي  اخ���رى  ومنطق���ة  الفلوج���ة 
هجومي���ن من هذا النوع, مقابل 5 هجمات 
مماثلة ف���ي اال�شحاقي و�شامراء التابعتين 

ل�شالح الدين.
و�شن���ت ه���ذه الف�شائ���ل من���ذ مطل���ع العام 
الحال���ي, بح�ش���ب بيانات له���ا, 60 هجومًا 

ف���ي 8 محافظ���ات, نال���ت بغ���داد الن�شي���ب 
االكبر منها تليها بابل.

االرت���ال  الجماع���ات  تل���ك  وا�شتهدف���ت 
الع�شكري���ة من���ذ كان���ون الثان���ي الما�شي, 
14 م���رة ف���ي باب���ل, 21 مرة في بغ���داد, 5 
ف���ي الب�ش���رة, 9 الديواني���ة, 6 النا�شرية, 

5 �شالح الدين, 2 االنبار, و7 ال�شماوة.
ويظهر م���ن بيانات تل���ك الجماعات, تبني 
3 ف�شائ���ل للهجمات, اثنين منها ظهرت في 
العام الحال���ي, وهي "المقاوم���ة الدولية" 
"ا�شح���اب  جان���ب  خيب���ر" ال���ى  و"ل���واء 

الكهف" المعروفة من العام الما�شي.

ون�ش���ر ف�شي���ل المقاوم���ة الدولي���ة في 25 
اآذار الما�ش���ي, فيدي���و قال ان���ه ال�شتهداف 
رتل للقوات االمريكية في طريق اليو�شفية 
التابع لمحافظة بغداد, وفيديو اآخر لنف�س 
الف�شيل ف���ي 11 اآذار الما�شي, لهجوم في 

الفلوجة.
كم���ا فعل"لواء خيبر" االم���ر نف�شه, ون�شر 
مقط���ع م�شج���ل ل�ش���رب اح���د االرت���ال في 
تاري���خ 17 اآذار لكن���ه ل���م يذك���ر الم���كان, 
فيدي���و  الكه���ف"  "اأ�شح���اب  وعر�ش���ت 
ال�شتهداف �شاحنات على طريق الديوانية 

في 13 �شباط الما�شي.

حقيقية اأم مزيفة؟
لكن النائب محم���د ح�شين, وهو ع�شو في 
لجن���ة االمن والدفاع في البرلمان, يظن ان 
تل���ك العمليات "مفبركة": "لم ترد اخبارها 

عن طريق بيانات ر�شمية".
واأ�ش���اف ف���ي ات�شال مع )الم���دى(, اأم�س, 
انه "ل���م نناق�س تل���ك االأحداث ف���ي اللجنة 
كم���ا ل���م ن�شمع م���ن الحكومة ع���ن مثل تلك 

الهجمات".
الل�ج�ستي في محافظة بابل

وقال���ت الخلية في بي���ان, اإن "رت���ال للدعم 
الدول���ي  للتحال���ف  تابع���ا  اللوج�شت���ي 
ل�شركات نقل عراقية و�شائقي العجالت من 
المواطنين العراقيين, تعر�س الى انفجار 
عب���وة نا�شف���ة على طري���ق الحل���ة ال�شريع 
بالق���رب م���ن ج�ش���ر الدغ���ارة �شم���ن قاطع 

م�شوؤولية مديرية �شرطة محافظة بابل".
وا�شاف���ت اأن "ذلك ادى الى احتراق اإحدى 
العج���الت واإ�شابة �شائقه���ا العراقي, وتم 
نقل���ه للم�شت�شف���ى لتلقي الع���الج", م�شيرة 
نح���و  بالحرك���ة  ا�شتم���ر  "الرت���ل  اأن  ال���ى 

وجهته المق�شودة".
وكان���ت خلي���ة االإع���الم ق���د ن�ش���رت الع���ام 
الما�ش���ي, نح���و 10 بيانات بي���ن حزيران 
وت�شري���ن الثان���ي, تفي���د بوق���وع هجمات 

بنف�س االأ�شلوب.
بالمقاب���ل يناق����س ع�ش���و اآخ���ر ف���ي لجنة 
االمن كالم زميله, ويوؤكد ان تلك الحوادث 

عليها". تتكتم  "الحكومة  "حقيقية" لكن 
وي�شي���ف �ش���ادق الركاب���ي ع�ش���و اللجنة 
ذاته���ا في ات�ش���ال مع )الم���دى(: "بالتاأكيد 
ه���ذه الهجم���ات موج���ودة, والحكوم���ة ال 
تتح���دث عنها النها غير ق���ادرة على حماية 

االرتال".
وكانت الف�شائ���ل التي تهاجم تلك االرتال, 
ق���د ن�ش���رت بيان���ات ف���ي الع���ام الما�ش���ي, 
بانه���ا  االجنبي���ة  ال�ش���ركات  اعتب���رت 
"مرتزقة" وتابعة لال�شتخبارات االجنبية.

لك���ن بع�س الم�ش���ادر تعتقد ان���ه لي�س من 
م�شلح���ة ال�ش���ركات االمني���ة الك�ش���ف ع���ن 
تعر�س تلك االرتال الى هجمات واال عليها 
"دف���ع مبالغ لتعوي����س الجي�س االمريكي 

عن اال�شرار".

ال�سراع على العق�د 
�سعد الهجمات 
ب�س�رة كبيرة 

 �سركات حماية تابعة لأحزاب وف�سائل م�سلحة ت�سيطر 
على ملف ا�ستهداف اأرتال الدعم اللوج�ستي

رتل تابع للتحالف الدويل ..ار�شيف

 بغداد/ المدى

واو�شت الهيئة خالل تحليل ا�شتبانة 
قيا�����س ُم����دركات الر�ش����وة ف����ي دوائر 
����ة  ����ة الت�شجي����ل العق����اري العامَّ مديريَّ
ف����ي بغ����داد والمحافظ����ات, الُمر�شل����ة 
����ة  العامَّ االأمان����ة  اإل����ى  من����ه  ن�شخ����ٌة 
الع����دل,  ووزي����ر  ال����وزراء  ل مجل�����س 
بمفاتحة االأخير؛ للتحقيق في اأ�شباب 
ف����ات  ����ف م�ش����روع مكنن����ة الت�شرُّ توقُّ
����ة, بالرغ����م من اإع����داد درا�شٍة  العقاريَّ
حوله ف����ي عام 2011 م����ن قبل اإحدى 
�ش����ة  الُمتخ�شِّ ����ة  االأجنبيَّ ال�ش����ركات 
ف����ي ه����ذا المج����ال, وتحدي����د م�شي����ر 
ة  االأجه����زة التي تمَّ ن�شبه����ا في مديريَّ
الت�شجيل العقاري واأ�شباب التوقُّف, 
بع����د اإج����راء االختب����ارات الفنيَّة على 
�تها  المنظوم����ة الت����ي اأظه����رت جاهزيَّ
للعم����ل, بح�ش����ب البي����ان ال����ذي �ش����دد 
رين وفقًا  على "�شرورة اإحالة الُمق�شّ
�ة اإلى  ����ة االأ�شوليَّ لالإجراءات القانونيَّ

هيئة النزاهة".
 واأ�ش����ارت الدائ����رة اإل����ى اأنَّ "الفري����ق 
المرك����زيَّ للهيئة والف����رق ال�شاندة له 
والفرق الُموؤلَّفة في مديريَّات ومكاتب 
التحقي����ق ف����ي بغ����داد والمحافظ����ات, 

قامت على مدى ثالثة اأ�شهر با�شتبانة 
اآراء 11 األ����ف مراج����ٍع ف����ي 44 دائرة 
ف����ي بغ����داد و14 محافظ����ة, من خالل 
ًة اإلى  اأكث����ر م����ن )120( زي����ارًة ميدانيَّ
فيه����ا.  العق����اري  الت�شجي����ل  دوائ����ر 
واك����دت اأهميَّة توحيد لج����ان الك�شف 
تها  في لجنٍة واحدٍة ت�ش����مُّ في ع�شويَّ
دوائ����ر )الت�شجي����ل العق����اري واأمان����ة 
بغداد والبلدي����ات(؛ اخت�شارًا للوقت 

والجهد وتجني����ب الُمراجع التعرُّ�س 
لح����االت ابتزاٍز اأو ف�ش����اٍد, اإ�شافًة اإلى 
فات  توحيد ال�شجالت الُموثقة للت�شرُّ
����ة في جميع دوائ����ر الت�شجيل  العقاريَّ
العق����اري, بع����د اأن الحظ����ت اأن العمل 
يجري بنوعين من �شجالت الت�شرُّف 
����ة وهي ال�شج����الت الدائميَّة؛  العقاريَّ
االأم����ر الذي ُيوؤّدي اإلى ح����دوث اإرباٍك 
في العم����ل ويفت����ح باب����ًا للتالعب من 

بال�شط����ب  الُمناقل����ة  اإج����راء  خ����الل 
والتزوير".

قيا�����س  ا�شتبان����ة  نتائ����ج  واأظه����رت 
بغ����داد  ف����ي  الر�ش����وة  ُم����دركات 
ن�ش����ب  ف����ي  ارتفاع����ًا  والُمحافظ����ات 
)دف����ع الر�ش����وة اأو تعاطيه����ا(, اإذ بل����غ 
ف����ي  الر�ش����وة  لدف����ع  الع����ام  ل  الُمع����دَّ
دوائ����ر بغ����داد )31,77%(, و�شجل����ت 
دائ����رة الت�شجيل العق����اري في البياع 
اأعلى ن�شب����ة لدفع الر�ش����وة )%44,2( 
 – الثاني����ة  الر�شاف����ة  م����ن  كلٌّ  تلته����ا 
البتاوي����ن ) 41,6%( والك����رخ االأولى 
والك����رخ   )%41,4 المن�ش����ور)   -
����ة )40,1%(, فيم����ا  الثاني����ة - العامريَّ
العق����اري  الت�شجي����ل  دائ����رة  ل����ت  �شجَّ
ف����ي المدائ����ن اأق����ل ن�شب����ة ف����ي بغ����داد 
لت  )10,6%( وف����ي المحافظ����ات, �شجَّ

دائرة الت�شجيل العقاري في المو�شل 
- ال�شاح����ل االأي�ش����ر اأعل����ى ن�شب����ة في 
د )%51,9(  قيا�س دفع الر�ش����وة, اإذ اأكَّ
م����ن المراجعين الُم�شتطلع����ة اآراوؤهم 
وج����ود تع����اٍط للر�ش����وة ف����ي الدائرة, 
تلته����ا دائرت����ا الت�شجي����ل العقاري في 
����ة وبلغ����ت الن�شبة  مي�ش����ان والديوانيَّ
عل����ى   )%48,7 و   %50,6( فيهم����ا 
لت دائرة الت�شجيل  التوالي, فيما �شجَّ
الرميث����ة   – المثن����ى  ف����ي  العق����اري 
الن�شب����ة االأقل ف����ي القيا�����س )%0,6(, 

والمثنى - الح�شر)1,2(".
ان  ال����ى  اال�شتبان����ة  واأ�ش����ارت 
اآراوؤهم  الُم�شتطلعة  من   )%18,33("
����ف  الُموظَّ قي����ام  ����دوا  اأكَّ بغ����داد  ف����ي 
بتاأخير اأو عرقل����ة معامالتهم, وكانت 
الن�شب����ة االأعل����ى ف����ي دائ����رة الر�شافة 
ث����م   )%38,4( الخالن����ي   – االأول����ى 
����ة  ����ة الت�شجي����ل العق����اري العامَّ مديريَّ
بن�شب����ة )31,94%(, اأما اأقل ن�شبة فتمَّ 
ت�شجيلها في دائ����رة الكاظميَّة االأولى 

وبلغت )%8,1(".
ر  ن����ت, انَّ "اعل����ى ن�شب����ة لم����ن اأ�شَّ وبيَّ
اأوعرقل����ة  بتاأخي����ر  ����ف  الُموظَّ قي����ام 
كان����ت  المحافظ����ات,  ف����ي  معامالت����ه 
 ,)%70,7( وبلغ����ت  ����ة  الديوانيَّ ف����ي 
االأي�ش����ر  ال�شاح����ل   - والمو�ش����ل 
ف����ي   ,)%46( مي�ش����ان  ث����مَّ   ,)%55,7(
لت دائرة الت�شجيل العقاري  حين �شجَّ
في ديال����ى - الخال�س اأق����ل ن�شبة بين 
 )%4( وبلغ����ت  المحافظ����ات  جمي����ع 
تلته����ا كربالء – االأول����ى )5,6%( وكل 
من كرب����الء - الح�شينيَّة والمو�شل - 

ال�شاحل االأيمن بن�شبة )%5,9(".

 هيئة النزاهة: معدل الر�سوة يف دوائر الت�سجيل العقاري
ببغداد بلغ 31.77 %

احدى دوائر الم��سل تخطت الـ51 %

 ترجمة/ حامد احمد   

يعيد حلف النات� مهامه التدريبية 
واال�ست�سارية بعد ت�قف بداأ مع مقتل 

الجنرال االيراني قا�سم �سليماني في 
كان�ن الثاني 2020.

وي�سير المحلل االمني وال�ستراتيجي 
ال�سابق لدى الحلف باول� ناب�ليتان�، 

انه رغم تجديد ال�اليات المتحدة 
دعمها للحلف، فانه يبدو على االدارة 

الجديدة للرئي�س االأميركي ج� بايدن 
انه ما يزال متجها نح� تقلي�س الدور 

االميركي في العراق، م�سيرا الى ان 
الدول االوروبية الحليفة �سمن النات� 

�ستدعى الى دور اكبر في وقت ت�سعى 
ال�اليات المتحدة لتقلي�س ق�اتها 

هناك.

تو�شع نطاق المهمة �شيعر�س على الناتو فر�شة لتقييم 
دوره المحدود في ال�ش����رق االو�شط وكذلك قدرته على 
تحقي����ق نتائج فعالة في ا�شالح القطاع االمني في مثل 
هكذا بيئة ذات ا�شتقطاب امني و�شيا�شي. المهمة مقدر 
له����ا ان تنج����ح فق����ط في ح����ال تمويله����ا من قب����ل الدول 
االع�ش����اء في التحال����ف وانخراطها العمي����ق البناء مع 

الجانب العراقي .
ف����ي �شباط 2021 اتفق وزراء دفاع الناتو على تو�شيع 

مهمة الحلف في العراق.
ويقول المحلل نابوليتانو ان المهمة المو�شعة �شتعمل 
مع نط����اق وزارات او�شع يتخطى نطاق وزارة الدفاع, 
م�شي����را الى انه �شتكون هناك زيادة كبيرة بعدد االفراد 

اي�شا, حي����ث �شيتم زج اكثر من 4000 عن�شر ع�شكري 
ومدن����ي في المهم����ة الجديدة للناتو بع����د ان كان العدد 
االق�ش����ى له في الب����الد 500 عن�شر. وان ه����ذا التو�شع 
�شيك����ون ف����ي ط����ور التزاي����د وفق����ا للظ����روف وخا�شعا 

للتفاو�س خطوة بخطوة من ال�شلطات العراقية .
منذ ان تاأ�ش�شت بعثة الناتو في العراق عام 2018 كان 
تركيزه����ا على تعزيز مهني����ة القوات االمني����ة العراقية 
وتقدي����م الم�ش����ورة للموؤ�ش�ش����ات االمني����ة م����ع اعط����اء 
دورات للمدربي����ن العراقيين ب�شمنه����ا مدر�شة الجي�س 
العراقي لمكافحة المتفجرات ومدر�شة االمور االدارية 

واللوج�شتية والمدر�شة الطبية الع�شكرية.
ه����ذه االن�شطة كانت مكملة لعم����ل التحالف الدولي �شد 
داع�س بقيادة الوالي����ات المتحدة وعمل االمم المتحدة 

والبعثة اال�شت�شارية لالتحاد االوروبي في العراق. 
خ����الل ال�شن����ة الما�شي����ة ت����م ايق����اف كثي����ر م����ن ه����ذه 
االن�شط����ة وذل����ك ب�شبب ع����دة عوامل منها ح����ادث مقتل 
الجنرال قا�ش����م �شليماني وما رافقها من احداث وكذلك 
االج����راءات المتخذة للح����د من انت�شار وب����اء كورونا, 
جمي����ع ه����ذه العوام����ل �شاهمت ف����ي ايقاف تق����دم مهمة 

الحلف في العراق ومغادرة عنا�شره للبلد .
م����ع تقلي�����س التحال����ف الدول����ي �ش����د داع�����س ل����دوره 
وان�شطته في العراق, فانه من المتوقع بالمقابل تو�شع 

نطاق مهمة حلف الناتو في البلد. 
تو�شيع دور الناتو مقابل تقلي�س دور التحالف الدولي 
ال يعن����ي نق����ل مهام التحال����ف الدولي الى حل����ف الناتو 
حي����ث ان تفوي�س مهمة الطرفي����ن تختلف الواحدة عن 
االخ����رى و�شيبق����ى النات����و �شم����ن مهمته غي����ر القتالية 
ولك����ن الناتو �شينبني عل����ى مكا�شب التحالف و�شي�شع 
تركي����زه اكثر �شم����ن م�شتوى الم�ش����ورة ال�شتراتيجية 
ح����ال االنته����اء م����ن ال����دور الع�شك����ري ال�شان����د لق����وات 

التحالف .
بام����كان النات����و توفي����ر تقنيات بن����اء الكف����اءة والقدرة 
ل����دى القوات العراقي����ة في مجال التدري����ب والم�شورة 
بالتن�شيق وف����ق �شتراتيجية الحكوم����ة العراقية بدعم 

من الناتو .
War on Rocks  :عن م�قع

موقع اأمريكي: دور الناتو يف العراق قابل 
للتو�سع م�ستقبال  

ك�سفــت هيئــة النزاهـــة االحتادية، اأم�ــس االثنني، اأ�سمــاء دوائــر الت�سجيل العقــاري االأكثـر 
تعاطيــًا للر�ســ�ة يف بغــداد واملحافظات. وذكــرت هيئة النزاهــة يف بيان تلقته )املــدى(، انها 
دة  ات الت�سجيل العقارّي"، ُم�سدِّ ة واأمتتة ملفَّ "تطالب ب�سرعة تنفيذ م�سروع البطاقة العقاريَّ
ة  علــى "اهمية حّث جلنــة االأمر الدي�اين رقــم )22 ل�سنــة 2020( بغية اإجناز اللجنــة الفرعيَّ

ة ودعمها ماديًا ومعن�يًا". فات العقاريَّ الأمتتة الت�سرُّ

دائرة الت�شجيل العقاري



 بغداد/ المدى

اأعلن مجل�س الق�ضاء 
االأعلى، ام�س االثنين، 

اكتمال الت�ضكيل الجديد 
للمحكمة االتحادية العليا 

بعد رفع االأ�ضماء اإلى 
رئي�س الجمهورية ال�ضدار 

المر�ضوم الجمهوري 
بتعيينهم، بح�ضب بيان 

تلقته )المدى(.
وفيما يلي اأ�ضماء االأع�ضاء 

وعناوينهم.

٠1 القا�سي جا�سم محمد عبود، رئي�س 
الق�سائ���ي بمن�س���ب  الإ�س���راف  هيئ���ة 

رئي�س المحكمة
٠2 القا�س���ي �سمي���ر عبا����س - رئي����س 
محكمة جناي���ات النبار بمن�سب نائب 

رئي�س المحكمة
رئي����س   - عام���ر  غال���ب  القا�س���ي   ٠3
ا�ستئن���اف وا�س���ط بمن�س���ب  محكم���ة 

ع�سو اأ�سيل في المحكمة
القا�س���ي حي���در جاب���ر - رئي����س   ٠4
محكم���ة ا�ستئن���اف النج���ف بمن�س���ب 

ع�سو اأ�سيل في المحكمة
٠5 القا�سي الدكتور حيدر علي نوري 
- الم�س���رف الق�سائ���ي بمن�سب ع�سو 

اأ�سيل في المحكمة
٠6 القا�سي خلف احمد رجب - رئي�س 
الهيئ���ة التمييزي���ة في رئا�س���ة محكمة 
ا�ستئناف �سالح الدين بمن�سب ع�سو 

اأ�سيل في المحكمة
٠7 القا�س���ي اأي���وب عبا����س اآل ورق���ة 

- ع�س���و منت���دب ف���ي محكم���ة التمييز 
بمن�سب ع�سو اأ�سيل في المحكمة

٠8 القا�س���ي الدكت���ور عب���د الرحم���ن 
جناي���ات  محكم���ة  رئي����س   - �سليم���ان 
ف���ي  اأ�سي���ل  ع�س���و  بمن�س���ب  ده���وك 

المحكمة
٠9 القا�س���ي جا�س���م ج���زاء - رئي����س 
محكمة ا�ستئناف ال�سليمانية بمن�سب 

ع�سو اأ�سيل في المحكمة
1٠ ٠ القا�س���ي ع���ادل عب���د ال���رزاق - 
الب�س���رة  ا�ستئن���اف  محكم���ة  رئي����س 

بمن�سب ع�سو احتياط في المحكمة
11 ٠ القا�س���ي خالد طه رئي�س محكمة 
ع�س���و  بمن�س���ب  الك���رخ  ا�ستئن���اف 

احتياط في المحكمة
٠12 القا�س���ي منذر ابراهي���م - ع�سو 
منت���دب في محكم���ة التميي���ز بمن�سب 

ع�سو احتياط في المحكمة
٠13 القا�سي طاه���ر �سليمان - رئي�س 
محكم���ة اأحداث ده���وك بمن�سب ع�سو 

احتياط في المحكمة
وقب���ل نح���و اأ�سب���وع، اأعل���ن مجل����س 
الت�سكي���ل  اختي���ار  الأعل���ى،  الق�س���اء 
الجدي���د للمحكم���ة التحادي���ة العلي���ا. 
وق���ال ان���ه �سيت���م ار�سال���ه ال���ى رئا�سة 
الجمهورية لإ�س���دار مر�سوم التعيين. 
واختار مجل����س الق�ساء، جا�سم محمد 
المحكم���ة،  رئي����س  لمن�س���ب  عب���ود 
و�سمي���ر عبا����س لمن�سب نائ���ب رئي�س 
المحكم���ة. وجاء ف���ي بيان �س���ادر عن 
المجل����س تلق���ت )الم���دى( ن�سخ���ة منه 
حينه���ا، اأن "الق�س���اة المن�سو�س على 
منا�سبه���م ف���ي الم���ادة )3/ ثاني���ًا( من 
قانون التعديل الأول لالأمر )3٠( ل�سنة 
التحادي���ة  المحكم���ة  )قان���ون   2٠٠5
العلي���ا(، عق���دوا اجتماع���ا ف���ي 24 /3 
/2٠21 �س���م كاًل م���ن رئي����س مجل����س 
الق�س���اء الأعل���ى فائق زي���دان ورئي�س 
مدح���ت  العلي���ا  التحادي���ة  المحكم���ة 
المحم���ود ورئي�س الدع���اء العام �سالم 

محمد ن���وري ورئي�س هيئ���ة ال�سراف 
الق�سائي جا�سم محمد عبود".

ووفق���ا للبي���ان، "ت���م اختي���ار رئي����س 
ونائ���ب الرئي����س وع���دد م���ن اأع�س���اء 
المحكم���ة التحادي���ة العلي���ا، الأ�س���ل 
"�سيت���م  اأن���ه  م�سيف���ا  والحتي���اط"، 
اإر�سال الت�سكي���ل الجديد للمحكمة الى 
رئي����س الجمهورية لإ�س���دار المر�سوم 

الجمهوري بتعيينهم في منا�سبهم".
وق���ال انه �سيت���م عقد م���داولت لحقة 
خ���الل الأي���ام القادم���ة لختي���ار بقي���ة 
الأع�س���اء.  و�س���ادق مجل����س النواب، 
عل���ى قان���ون تعدي���ل قان���ون المحكمة 
التحادي���ة العليا رقم 3٠ ل�سنة 2٠٠5، 
ف���ي )18 اآذار 2٠21(. ون����س التعديل 
عل���ى ان يلغ���ى ن����س الم���ادة )3( م���ن 
العلي���ا  التحادي���ة  المحكم���ة  قان���ون 

ويحل محله ما ياأتي:
المحكم���ة  تتك���ون  اأ:  اوًل   -3 الم���ادة 
التحادي���ة العلي���ا م���ن رئي����س ونائب 
ا�سليي���ن،  اع�س���اء  و�سبع���ة  للرئي����س 
يت���م اختيارهم من بي���ن ق�ساة ال�سنف 
الول الم�ستمرين بالخدمة ممن ل تقل 
خدمتهم الفعلية ف���ي الق�ساء عن )15( 

خم�س ع�سرة �سنة.
ب- للمحكم���ة اربع���ة اع�س���اء احتياط 
غير متفرغي���ن يتم اختياره���م من بين 
الم�ستمري���ن  الول  ال�سن���ف  ق�س���اة 
بالخدم���ة ممن ل تقل خدمته���م الفعلية 
ف���ي الق�س���اء ع���ن )15( خم����س ع�سرة 
�سن���ة. ثاني���ًا : يتول���ى رئي����س مجل�س 
المحكم���ة  ورئي����س  العل���ى  الق�س���اء 
جه���از  ورئي����س  العلي���ا  التحادي���ة 
الدعاء العام ورئي����س جهاز ال�سراف 
الق�سائ���ي، اختي���ار رئي����س المحكم���ة 
ونائب���ه والع�س���اء م���ن بي���ن الق�ساة 
المر�سحي���ن م���ع تمثي���ل القالي���م ف���ي 
تكوين المحكم���ة وترفع ا�سماوؤهم الى 
رئي����س الجمهورية ل�س���دار المر�سوم 
م���دة  خ���الل  بالتعيي���ن  الجمه���وري 
اق�ساه���ا )15( خم�س���ة ع�س���ر يومًا من 

تاأريخ اختيارهم.

http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.netسياسة العدد )4910( ال�سنة الثامنة ع�سرة - الثالثاء )30( اآذار  2021

 بغداد/ ا ف ب 

والبحري���ة  البري���ة  الح���دود  ط���ول  عل���ى 
للع���راق، يق���وم كارتي���ل مت�ساب���ك ومعّق���د 
بعملي���ات تهّرب كمركي يح���ّول من خاللها 
الماليي���ن م���ن ال���دولرات الت���ي يفتر����س 
اأن تدخ���ل خزائ���ن الحكوم���ة، اإل���ى جيوب 

اأحزاب وجماعات م�سلحة وم�سوؤولين.
ويق���ول موظ���ف كم���ارك اإن ه���ذه ال�سبك���ة 
المتداخل���ة "ل تو�س���ف. الأم���ر اأ�س���واأ من 

�سريعة الغاب".
وي�سي���ف "ف���ي الغاب���ة، ت���اأكل الحيوانات 
الرج���ال ل  ه���وؤلء  الأق���ل وت�سب���ع.  عل���ى 

ي�سبعون اأبدًا".
وعلى غرار معظم الم�سوؤولين الحكوميين 
الذي���ن  والم�ستوردي���ن  الموان���ئ  وعم���ال 
قابلته���م وكال���ة )فران�س بر����س( على مدى 
�ست���ة اأ�سه���ر، طلب الموظ���ف التحدث دون 
الك�سف عن هويته خوفا من تعّر�س حياته 

للخطر.
ف���ي البل���د ال���ذي يحت���ل المرتب���ة 21 ف���ي 
العال���م ف���ي �سل���م الف�س���اد، وف���ق منظم���ة 
ال�سفافي���ة الدولي���ة غي���ر الحكومي���ة، تعّبد 
البيروقراطي���ة الممّل���ة والف�س���اد المزم���ن 

طريقا الى امت�سا�س موارد الدولة. 
وف���ي اقت�س���اد يق���وم اأ�سا�سا عل���ى النفط، 
القطاعي���ن  ف���ي  كبي���ر  ظ���ل �سع���ف  وف���ي 
الزراع���ي وال�سناعي وغي���اب اأي اإمكانية 
للح�س���ول عل���ى عائدات اأي منهم���ا، ت�سّكل 

ر�سوم الكمارك الم�سدر الأهّم للعائدات.
لكن الحكومة العراقية التحادية ل تتحكم 
به���ذه الم���وارد التي تت���وّزع عل���ى اأحزاب 
مقرب���ة  غالبيته���ا  م�سلح���ة  ومجموع���ات 
من اإي���ران تتقا�س���م ال�سطوة عل���ى المنافذ 
الحدودي���ة وتختل����س عبرها م���ا اأمكن من 

الأموال.
ويق���ول وزير المالية علي ع���الوي ل�وكالة 
)فران�س بر�س(: "هن���اك نوع من التواطوؤ 
�سيا�سي���ة  واأح���زاب  م�سوؤولي���ن  بي���ن 
فا�سدي���ن"،  اأعم���ال  ورج���ال  وع�ساب���ات 
م�سي���را الى اأن "ه���ذا النظ���ام ككل ي�ساهم 

في نهب الدولة".

نظام م�ضمم للف�ضل
وي�ست���ورد الع���راق الغالبي���ة العظم���ى من 
ب�سائع���ه، ويعتم���د في الغالب عل���ى اإيران 
وتركيا وال�سين في كل �سيء من الغاز الى 

الكهرباء والطعام والإلكترونيات.
ر�سميًا، ا�ستورد العراق ما قيمته 21 مليار 
دولر م���ن ال�سل���ع غي���ر النفطي���ة ف���ي عام 
2٠19، وفق اأحدث البيان���ات التي قدمتها 

الحكوم���ة، م���ّرت بمعظمه���ا عب���ر خم�س���ة 
معاب���ر ر�سمية على الحدود مع اإيران التي 
يبلغ طوله���ا 16٠٠ كيلومتر، وواحد على 
الحدود مع تركيا الممتدة على قرابة 37٠ 
كيلومترا، وعب���ر مين���اء اأم ق�سر العمالق 

في محافظة الب�سرة الجنوبية.
وق���ال م�ستورد يتخذ من دول���ة في ال�سرق 
الأو�س���ط مرك���زا لعمل���ه لوكال���ة )فران����س 
ت�ست���ورد  اأن  تري���د  كن���ت  "اإذا  بر����س( 
بالطريق���ة ال�سحيح���ة، تنته���ي ب���اأن تدفع 
اآلف الدولرات كغرام���ة تاأخير"، م�سيفًا 

اأن هذا النظام "م�سمم للف�سل".
واأّدى ذل���ك، وفق م�سوؤولين وعمال موانئ 
وم�ستوردي���ن ومحللين، اإل���ى ن�سوء نظام 
ا�ستي���راد مواز عبر المعابر البرية وميناء 
اأح���زاب ومجموع���ات  تت���وله  ق�س���ر،  اأم 
م�سلحة. وتتحّقق معظم الأرباح من ميناء 
اأم الق�س���ر كونه المنفذ ال���ذي تدخل عبره 

الكمية الأكبر من الب�سائع اإلى البالد.

واأك���د م�سوؤول���ون لوكال���ة )فران�س بر�س( 
اأن غالبي���ة نق���اط الدخ���ول ت�سيط���ر عليها 
ب�س���كل غير ر�سمي ف�سائل م�سلحة. وتملك 
ه���ذه الف�سائ���ل مكاتب اقت�سادي���ة لتمويل 
نف�سها، وتاأ�س�ست حتى قبل ت�سكيل الح�سد 
ال�سعب���ي. وق���ال �ساب���ط ف���ي المخاب���رات 
العراقية حّقق في ق�سية التهّرب ال�سريبي 
"اإذا كنت تريد طريقًا مخت�سرًا، تذهب اإلى 

الميلي�سيات اأو الأحزاب".
اإنه���م  الم�ست���وردون  "يق���ول  واأ�س���اف 
يف�سل���ون خ�سارة مئ���ة األ���ف دولر )تدفع 
ب�ساعته���م  خ�س���ارة  م���ن  ب���دًل  كر�س���وة( 

بالكامل".
والف�سائ���ل  الأح���زاب  اأع�س���اء  ويعم���ل 
الم�ستفيدة من ذل���ك، اأو معارفهم واأقاربهم 
ك���وكالء حدود اأو مفت�سي���ن وفي ال�سرطة، 
ويتقا�سون مبالغ مالي���ة من الم�ستوردين 
الذين يريدون تجاوز الإجراءات الر�سمية 

اأو الح�سول على ح�سم على الر�سوم.

وينف���ي الح�س���د ال�سعب���ي ه���ذه المزاع���م 
علنا، لك���ن م�سادر مقربة م���ن ف�سائل مثل 
الح���ق" و"كتائ���ب حزب  اأه���ل  "ع�سائ���ب 
الله"، اأقّرت بوجود نفوذ لف�سائل مختلفة 
عل���ى الحدود، مع���ّددة الأر�سف���ة والمراكز 
الت���ي يت���ّم عبره���ا الته���ّرب ال�سريبي على 
اأنواع من الب�سائع، بما يتطابق مع ما قاله 
م�سوؤول���و الكم���ارك و�ساب���ط المخابرات 

لفران�س بر�س.

المخّل�س
واأك���د عمال في ميناء اأم ق�سر وم�سوؤولون 
ومحلل���ون اأن "منظم���ة ب���در" مث���ال، وهي 
ف�سيل تاأ�س�س في اإي���ران في الثمانينيات، 

تدير معبر مندلي على الحدود الإيرانية.
وق���ال �ساب���ط المخاب���رات "اإذا كنت تاجر 
�سجائ���ر، اذهب اإل���ى المكت���ب القت�سادي 
لكتائ���ب ح���زب الل���ه ف���ي الجادري���ة )ف���ي 
بغ���داد(، اطرق الباب، وق���ل اأريد التن�سيق 

معك���م". واأح���د الأ�سخا����س الرئي�سين في 
عجلة الف�ساد، هو "المخلِّ�س"، اأي موظف 
الكم���ارك الحكوم���ي ال���ذي غالبًا م���ا يعمل 
كو�سي���ط للجماعات الم�سلح���ة والأحزاب 

ال�سيا�سية.
وقال �ساب���ط المخاب���رات "ل يوجد �سيء 
ا�سمه )مَخلِّ�س( م���ن دون انتماء، جميعهم 

مدعومون من الأحزاب".
بع���د الدفع نقدا مقابل عملي���ات �سغيرة اأو 
عبر تحوي���الت م�سرفي���ة ل�سفق���ات اأكبر، 
يقوم المخّل�س بتزوير الأوراق الر�سمية، 
يت���م  الت���ي  ال�سلع���ة  ن���وع  تحري���ف  عب���ر 
ا�ستيراده���ا اأو عدده���ا وقيمتها الإجمالية، 
الر�س���وم  قيم���ة  خف����س  ال���ى  ي���وؤدي  م���ا 
الكمركي���ة التي على التج���ار دفعها، والتي 
تكون ف���ي النهاي���ة اأق���ّل بكثير م���ن القيمة 

الفعلية للب�سائع.
وق���ال اأح���د الم�ستوردي���ن لوكال���ة فران�س 
بر����س اإن ت�سجيل كمية اأ�سغ���ر من الكمية 

الحقيقي���ة يوف���ر للم�ست���ورد خ�سم���ا على 
الر�سوم الكمركية ي�سل اإلى 6٠ في المئة.

والمثال ال�سائع عل���ى ذلك هو في ا�ستيراد 
ال�سجائ���ر الت���ي تبل���غ تعرف���ة ال�ستي���راد 
الر�سمي���ة عليه���ا 3٠ ف���ي المئة م���ن قيمتها 
بالإ�ساف���ة اإلى 1٠٠ في المئة اإ�سافية لرفع 
�سعرها في ال�سوق المحلية بهدف ت�سجيع 
الم�ستهلكين على �سراء الب�سائع الم�سّنعة 

في العراق.
ويقول م�سوؤول الكمارك "بدًل من دفع 65 
األف دولر لكل �ساحنة على الأقل ينتهي بك 

الأمر بدفع 5٠ األف دولر فقط".
بالقيم���ة  اأي�س���ًا  المخّل�س���ون  ويتالع���ب 
الإجمالي���ة المقّدرة لل�سحن���ة. فت�سجل تلك 
القيم���ة بداية على رخ�سة ال�ستيراد ولكن 
يمل���ك المخّل�س �سالحية اإع���ادة النظر بها 
عن���د نقط���ة الدخ���ول وبالتال���ي تخفي�سها 

بهدف تخفيف قيمة الر�سوم.
اأن وكي���ل  اأم ق�س���ر  ف���ي  وروى م�س���وؤول 

كم���ارك قام بتقييم �سحنة من الحديد بثمن 
بخ����س لدرج���ة اأن الم�ستورد دف���ع ر�سوما 
كمركي���ة قدرها 2٠٠ األ���ف دولر، في حين 
كان ينبغي اأن يدفع اأكثر من مليون دولر.
الكبي���ر  النف���وذ  "ه���ذا  الم�ست���ورد  وق���ال 

للمخّل�س لي�س طبيعيًا على الإطالق".
ومن خ���الل عالقات م���ع اأ�سخا�س نافذين، 
تت�س���ّرب بع�س الب�سائ���ع دون تدقيق على 
الإط���الق. وف���ي ه���ذا الإطار، ق���ال موظف 
ولكنن���ي  فا�س���دا،  ل�س���ت  "اأن���ا  الكم���ارك 
ا�سط���ررت لتمري���ر ال�سحن���ة دون تفتي�س 

لأنها مرتبطة بطرف نافذ".
في حالت اأخ���رى، ياأخذ التجار تراخي�س 
ا�ستي���راد واإي�س���الت م���زورة اإل���ى البن���ك 
المرك���زي العراق���ي ال���ذي ير�س���ل بعد ذلك 
دفعة بالدولر الأميرك���ي اإلى �سركة �سحن 

وهمية خارج العراق.
وت�سمح هذه المعام���الت بغ�سيل الأموال، 
وم�سوؤولي���ن  كمرك���ي  وكي���ل  بح�س���ب 

م�سرفيين عراقيين.
وق���ال م�ست���ورد اإن���ه دف���ع 3٠ األ���ف دولر 
لموظف كمارك ف���ي اأم ق�سر للموافقة على 
دخ���ول اأجه���زة كهربائية م�ستعمل���ة يعتبر 

ا�ستيرادها مخالفة قانونية.
واأ�ساف اأنه يدفع بانتظام "ر�سوة ل�سابط 
ف���ي �سرط���ة الموان���ئ" ليبلغ���ه بعملي���ات 
ر�س���وم  ومقاب���ل  المفاجئ���ة.  التفتي����س 
اإ�سافي���ة، عر����س ال�ساب���ط علي���ه "اإر�سال 
دوريات لتعطيل خروج ب�سائع مناف�سة".

حقيقية" "مافيا 
الحدودي���ة  المناف���ذ  يعتب���رون  وكونه���م 
م�س���درًا ل متناهيًا للمال، يدفع الموظفون 
العامون اأمواًل لروؤ�سائهم لتعيينهم هناك.

ويفاخ���ر م�سوؤول في معب���ر مندلي بالقول 
اإن المعب���ر ي���دّر ر�ساوى ت�س���ل اإلى ع�سرة 

اآلف دولر لأ�سغر موظف كل يوم.
ويع���رب وزي���ر المالي���ة عالوي ع���ن اأ�سفه 
قائ���اًل "يت���راوح �سع���ر اأ�سغ���ر وظيف���ة في 
الكم���ارك بما بي���ن 5٠ األ���ف دولر اإلى مئة 
األ���ف دولر، وف���ي بع����س الأحي���ان ترتفع 
اإل���ى اأ�سعاف ذل���ك". وت�ستخ���دم الأحزاب 
والجماع���ات الم�سلحة نفوذه���ا ال�سيا�سي 
لالحتف���اظ بمواقعها هذه الت���ي ت�سمح لها 
بتكدي����س الأموال، ول تتوانى عن التهديد 

با�ستخدام العنف.
وق���ال الوزير ع���الوي: "يج���ب اأن نح�سل 
عل���ى �سبع���ة ملي���ارات دولر م���ن الكمارك 
�سنوي���ا، لكن في الواق���ع، ت�سل ع�سرة اإلى 
12 ف���ي المئة فقط من الم���وارد اإلى وزارة 

المالية".

املنافذ:  على  مت�سابكة" ت�ستحوذ  ""مافيات 
فقط! الإيرادات  احلكومة ت�ستلم 10 % من 

خمل�ضون كمركيون 
يح�ضلون على ر�ضى يومية 
تبداأ من 10 اآالف دوالر 

اكتمال ت�سكيل املحكمة الحتادية واإر�سال الأ�سماء اإىل رئا�سة اجلمهورية

عن�شر اأمن يف معرب منديل احلدودي.. ار�شيف

اجتماع ال�شلطة الق�شائية

 بغداد/ المدى

وم���ن المتوق���ع اأن تعقد قمة ثالثي���ة في بغداد 
خ���الل الي���ام القليل���ة المقبل���ة، بع���د تاأجيله���ا 
ب�سب���ب حادث ت�س���ادم القط���ارات ف���ي م�سر، 
و�سيح�سره���ا عن الجانب الم�س���ري الرئي�س 
عب���د الفت���اح ال�سي�سي، وعن الجان���ب الأردني 
العاه���ل عب���د الل���ه الثاني ب���ن الح�سي���ن، فيما 
ال���وزراء م�سطف���ى  الع���راق رئي����س  �سيمث���ل 

الكاظمي.
ال���وزراء  رئي����س  بح���ث  اآخ���ر،  �سي���اق  وف���ي 
م�سطفى الكاظمي، اأم�س الثنين، وولي العهد 
ال�سعودي محم���د بن �سلمان مب���ادرة "ال�سرق 

الأو�سط الأخ�سر".
وق���ال مكت���ب الكاظمي ف���ي بي���ان، اإن "الأمير 
محم���د ب���ن �سلم���ان ب���ن عب���د العزي���ز اج���رى 
برئي����س  الثني���ن(،  )ام����س  هاتفي���ًا  ات�س���اًل 
مجل�س ال���وزراء العراقي م�سطف���ي الكاظمي 
لبحث مب���ادرة ال�سرق الأو�سط الأخ�سر، التي 
ته���دف لل�سراك���ة مع دول المنطق���ة لزراعة 5٠ 
مليار �سجرة كاأكب���ر برنامج اإعادة ت�سجير في 
العالم، واأهمية رفع كفاءة اإنتاج عمليات اإنتاج 
النفط وال�ستفادة من ري���ادة المملكة العربية 

ال�سعودية في ذلك".

وكان ول���ي العه���د ال�سع���ودي ق���د اأعل���ن اأم�س 
الأحد عن مبادرة "ال�سرق الأو�سط الأخ�سر"، 
المملك���ة  اأنه���ا �ستر�س���م توج���ه  اإل���ى  م�سي���را 

والمنطقة في حماية الأر�س والطبيعة.
وف���ي وق���ت متاأخر من ي���وم اأم�س، ق���ال وزير 
الخارجي���ة ف���وؤاد ح�سي���ن في موؤتم���ر �سحفي 
عقده بح�سور الوزيري���ن، وتابعته )المدى(: 
ال�سناعي  التكامل  في  التع���اون  اإلى  "تطرقنا 

لتعزيزه بين الدول الثالث". 
بدوره، قال وزير الخارجي���ة الم�سري �سامح 
عل���ى  العراقي���ة  الحكوم���ة  "اأ�سك���ر  �سك���ري: 
دعوتها لعقد هذا الجتماع المهم، ونتطلع اإلى 

عقد القمة الثالثية في بغداد باأقرب وقت".
 واأ�س���اف �سك���ري: "هناك تواف���ق بين الروؤى 
لل���دول الث���الث، وق���د تباحثنا ف���ي التطورات 

التي ت�سهدها المنطقة العربية".
 من جانبه، ذكر وزير الخارجية الأردني اأيمن 
ال�سف���دي: "نقف ب���كل الإمكاني���ات اإلى جانب 
الع���راق"، مردفًا اأن "اأمن الع���راق وا�ستقراره 
�س���رورة لأم���ن جمي���ع المنطق���ة، ونتطلع اإلى 

قمة فاعلة لتعزز العمل الثالثي".
القم���ة  "مخرج���ات  اأن  ال�سف���دي  واأو�س���ح 
الثالثية �ستكون خطوة لتعزيز العمل العربي 

الم�سترك".

وزراء خارجية العراق وم�سر 
والأردن يناق�سون 4 ملفات متهيدًا 

لـ"قمة بغداد"
اكد المتحدث با�ضم وزارة الخارجية، اأحمد ال�ضحاف، اأم�س 

االثنين، ان وزراء خارجية العراق، واالأردن، وم�ضر ناق�ضوا 4 
ملفات خالل اجتماعهم يوم اأم�س في بغداد.

وقال ال�ضحاف في بيان تلقته )بغداد اليوم(، اإن "وزراء 
خارجية العراق، واالأردن، وم�ضر ناق�ضوا الق�ضايا االقت�ضادية، 

واالإقليمّية، والدولّية التي تحظى باالهتمام الُم�ضتَرك، 
رات االأو�ضاع في المنطقة، بما في ذلك الق�ضّية  وتطُوّ

الفل�ضطينّية، واالأزمة ال�ضورّية، والحرب على االإرهاب، 
وم�ضتجدات االأزمة اليمنّية، والليبّية".
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اإعـــــــالن 

العميد احلقوقي 
رئي�س املحكمة الع�سكرية الثامنة 

اىل: ال�سادة الراغبني يف املناق�سة
املو�سوع: جتهيز لوا�سق �سعرية

تعلن نقابة صيادلة العراق - املقر العام عن اجراء املناقصة لتجهيز لواصق سعرية وباملواصفات املذكورة 
باجل��دول املرف��ق, فعل��ى الراغبني باالش��تراك باملناقص��ة  من الش��ركات  ذوي اخلب��رة واالختصاص تقدمي 
عطاءاته��م خالل اوقات الدوام الرس��مي الى العنوان التالي ) نقابة صيادلة الع��راق - املقر العام , بغداد- 
مدخل املنصور- شارع املعري( على ان تقدم عطاءاتهم داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم 

مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم املناقصة ,مستصحبني معهم البيانات االتية :
1- ش��هادة تأسيس الشركة )وفي حال كانت الش��ركة اجنبية يجب ان تقدم شهادة التاسيس مصدقة 

من السفارة العراقية في البلد الي تقع فيه الشركة وتصديق وزارة اخلارجية في العراق( .
2- براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب معنون الى نقابة صيادلة العراق وتكون بالنس��خة االصلية اذا 

كانت الشركة عراقية.
3- كتاب تخويل ملمثل الش��ركة ) وفي حال كانت الش��ركة اجنبية يجب ان يكون مصدق من الس��فارة 

العراقية في البلد الي تقع فيه الشركة وتصديق وزارة اخلارجية في العراق (
4- تقدمي ما يؤيد االعمال املنجزة واملشابهة.

علم��ا ان يوم االربعاء املوافق 2021/4/14 هو اخر يوم لغلق املناقصة وس��وف يتم فتح العطاءات بش��كل 
علني في اليوم التالي وس��يتم اعالم مقدمي العطاءات بالنتائج خالل مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ فتح 

العطاءات .
يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن ,وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

نقابة �سيادلة العراق 
اإعـــــالن 

ال�سق �سعري  املادة
- SIP self- adhesive labels.
- 45*20 mm self-adhesive label in rolls.
- Coated 80 gsm paper, acrylic adhesive, 62 gsm yellow glassine liner.
- 4 col+ security UV printing .
- 10 mm security hologram strip
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اإعـــــالن
قدم املواطن )عبد الواحد محمد حس��ن( 
دع��وة قضائي��ة لتبدي��ل )لقب��ه( وجعله 
)اخلفاجي( ب��دالً من )الرفاع��ي( فمن لديه 
اعت��راض مراجع��ة ه��ذه املديري��ة خ��الل 
)15( خمسة عش��ر يوماً من تاريخ النشر 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه 
اس��تناداً إلى أحكام امل��ادة )22( من قانون 
البطاق��ة الوطنية رقم )3( لس��نة 2016 
املعدل على ان يكون النش��ر باس��م مدير 

اجلنسية احملترم... مع التقدير. 
اللواء ريا�س جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

 متابعة/ املدى 

يتم اإن�شاء م�شروع مقربة منوذجية �شمال غرب 
مدين���ة النج���ف، التي تتمنى غالبي���ة ال�شيعة اأن 
يدفن���وا يف اأر�شه���ا بع���د املوت، وق���د مت اإجناز 
%45 م���ن امل�ش���روع، لك���ن يث���ار الكث���ر م���ن 
اجل���دل، وتوجه تهم "الف�ش���اد" و"هدر عائدات 
الدول���ة" اإىل ال�شركة املنفذة الت���ي تنفيها جملة 

وتف�شياًل.
عب���د �شريف ال�شبلي، واحد م���ن املحامني الذين 
رفع���وا دعوى �شد م�شروع املق���ربة النموذجية 
يف النج���ف، يق���ول ل����)روداو( اإن "املقربة التي 
ي�شمونه���ا املق���ربة النموذجي���ة، ه���ي م�ش���روع 
ا�شتثم���اري ونعتق���د بوجود ف�ش���اد وا�شح فيه، 
ويت���م ه���در ث���روات الدول���ة يف ه���ذا امل�شروع، 
اأ�شف اإىل ذلك اأن امل�شروع مل ي�شتوف ال�شروط 
القانونية، لأن امل�ش���روع لي�س متعاقدًا عليه مع 
عق���ارات الدول���ة، ب���ل اأن اأر�س امل�ش���روع لي�س 
له���ا حم�شر ا�شت���الم وت�شلي���م، ونحن جمموعة 
حمامني اأدركنا ه���ذا الف�شاد ورفعن���ا اأ�شواتنا، 
الأعل���ى،  الق�ش���اء  جمل����س  رئي����س  والتقين���ا 
وله���ذا تو�شلنا اإىل نتيجة وه���ي وجوب اتخاذ 
الإج���راءات القانوني���ة ال�شحيح���ة التي نتبعها 

يف حياتنا اليومية، وهذا هو القانون".
تزامن���ًا م���ع هذا، يق���ول الباحث الآث���اري حيدر 
النموذجي���ة:  املق���ربة  م�ش���روع  ع���ن  الكن���اين 
لي�س  النموذجية  املق���ربة  م�شروع  اأن  �ش���ك  "ل 
اأول م�ش���روع ف�ش���اد يف حمافظ���ة النجف، لكنه 
اأكربه���ا، وق���د اأثار ج���دًل يف ال�ش���ارع النجفي، 
فاأين يدفن من ل ميلك املال جثث موتاه؟ وت�شر 
املرجعية الر�شي���دة يف واحد من كتبها اإىل عدم 
جواز ال�شتثم���ار يف املقابر مراعاة للمعوزين، 
وهذا خمالف لل�شرع. اأما من الناحية القانونية 
ف���اإن ال�شتثم���ار يف املقاب���ر ل يع���ود ب���اأي دخل 
مايل حقيقي للدولة، وقانون ال�شتثمار يرف�س 
ال�شتثمار يف املقابر، كما رف�شت هيئة ا�شتثمار 
النج���ف منح اإجازة ا�شتثم���ار لهذه املقربة. لكن 
لالأ�ش���ف مت ا�شتح�ش���ال تلك الإج���ازة من الهيئة 

الوطنية لال�شتثمار".
ل�شن���ة   18 الرق���م  ذو  املقاب���ر  قان���ون  يق�ش���ي 

1935 باأن تخ�ش�س البلدي���ة واإدارة املحافظة 
الأرا�ش���ي للمقابر ومتنحها للمواطنني، ويقول 
املحام���ون اإن���ه اإىل جان���ب ع���دم �شم���اح قانون 
ال�شتثم���ار بال�شتثمار يف املقابر وبيع القبور، 
ف���اإن مالكي م�شروع املقربة النموذجية وعو�شًا 
اإج���ازة م���ن هيئ���ة ا�شتثم���ار  ع���ن ا�شتح�ش���ال 
الهيئ���ة  م���ن  الإج���ازة  ا�شتح�شل���وا  النج���ف، 

الوطنية لال�شتثمار.
 من جهت���ه، اأعلن مدير ال�شرك���ة املنفذة مل�شروع 
مق���ربة النج���ف النموذجي���ة، ولي���د ال�شيالوي، 
اأن "ه���ذه التهم الت���ي وجهها عدد م���ن املحامني 
املق���ربة  م�ش���روع  بخ�شو����س  �شركتن���ا،  اإىل 
النموذجي���ة، ل ت�شتن���د اإىل اأي اأ�ش����س قانونية، 
وله���ذا رف�شت املحكم���ة يوم اخلمي����س املا�شي 

ال�شكوى املرفوعة �شدنا".
 واأو�ش���ح ال�شي���الوي: "تن����س امل���ادة 29 م���ن 
قان���ون ال�شتثمار عل���ى اأن هذا القان���ون ي�شمل 
كل جمالت ال�شتثم���ار با�شتثناء ال�شتثمار يف 
قطاع���ات الغاز والنف���ط والتاأمني، م���ا يعني اأن 
القان���ون ي�شمح بال�شتثم���ار يف املقابر، واأيدت 
الأمانة العامة ملجل����س الوزراء هذا، ويف العام 
2019 عندم���ا ح�شلن���ا على اإج���ازة ال�شتثمار 
مل�شروع املقربة النموذجية كانت هيئة ا�شتثمار 
ل�شتح�ش���ال  فا�شطررن���ا  متعطل���ة،  النج���ف 
الإج���ازة من الهيئة الوطني���ة لال�شتثمار، اأ�شف 
اإىل ذل���ك اأن اأر����س امل�ش���روع وم�شاحته���ا 600 
دومن لي�ش���ت م���ن اأرا�ش���ي البلدي���ة ب���ل هي من 
اأمالك وزارة املالية. البتزاز هو الهدف من رفع 

�شكوى �شد �شركتنا".
ب�شب���ب  الع���راق  يف  الوفي���ات  ن�شب���ة  وزادت 
ع���دم ا�شتق���رار الو�ش���ع الأمن���ي وتف�ش���ي وباء 
كورونا، ومق���ربة ال�شالم يف النجف هي كربى 
مقاب���ر العراق ولها تاري���خ طويل وباتت مثوى 
غالبي���ة �شكان املنطقة، لك���ن هذه املقربة القائمة 
يف �شح���راء النج���ف تو�شعت ب�ش���كل كبر جدًا 
وبات���ت بحج���م مدين���ة �شغ���رة ومل تع���د فيها 
اأماكن كث���رة ل�شتقبال جث���ث املوتى، وجتري 
معامالت بي���ع و�شراء للقبور فيه���ا، الأمر الذي 
دف���ع اإىل التفك���ر يف اإن�ش���اء مق���ربة جديدة يف 

النجف.

 بغداد/ املدى 

ق���ال عراقيون تلقوا لقاح كورونا، اأم�س الثنني، 
اإن "الإجراءات مي�شرة" يف مراكز اإعطاء اللقاح 
يف العا�شم���ة بغ���داد، كما عدل���ت وزارة ال�شحة 
الإجراءات حلث املواطنني على تلقي اجلرعات.

وبح�شب ال�شيدلنية العراقية، علياء احلديدي، 
ومب�شط���ة  "�شل�ش���ة  كان���ت  الإج���راءات  ف���اإن 
و�شريع���ة"، خ���الل تلقيه���ا اجلرع���ة الأوىل م���ن 
لق���اح اأ�شرتازينيكا الربيط���اين يف اإحدى مراكز 

التطعيم يف بغداد.
وقال���ت احلدي���دي ل���� )موقع احل���رة( اإنه���ا تلقت 
اللق���اح م���ع زوجه���ا ووالديه���ا يف نف����س الي���وم 
الك���وادر  تلقي���ح  "تخ�شي�ش���ات  م���ن  م�شتفي���دة 
الطبية العراقية"، م�شيفة اأن ذويها "مل ي�شعروا 
باأي���ة اأعرا����س، لك���ن الأعرا����س الت���ي اأ�شعر بها 
موؤمل���ة وت�شب���ه اأعرا����س النفلون���زا، م���ع تورم 

متو�شط يف مكان حقن اجلرعة".
لك���ن الك���وادر الطبية لي�شت وحده���ا من يح�شل 
اأ�ش���درت وزارة  فق���د  الب���الد،  اللق���اح يف  عل���ى 
الأوىل  الوجب���ة  تخ�ش����س  تعليم���ات  ال�شح���ة 
املكون���ة من 350 األف جرع���ة ا�شرتازينيكا التي 
ا�شتلمتها ل�"الكوادر الطبية ورجال الأمن وكبار 

العمر".
وحر�ش���ت وزارة ال�شحة عل���ى "الت�شجيع" على 
اأخ���ذ اللق���اح، ون�ش���رت اإعالنات قام به���ا فنانون 
عراقيون يحثون العراقي���ني على احل�شول على 
اللق���اح، كما ن�ش���رت اأخبارا و�ش���ورا تفيد بتلقي 

�شخ�شي���ات ر�شمية ودينية للقاح���ات يف م�شعى 
كما يبدو لزيادة الإقبال على التلقيح.

ويف البداية، كان يطلب من العراقيني الت�شجيل 
واأخ���ذ موع���د للتلقي���ح قب���ل التوج���ه اإىل املراكز 
ال�شحية، لكن عدم وجود �شغط اأو اكتظاظ، دفع 
وزارة ال�شح���ة اإىل فت���ح اأبواب املراك���ز اأمام كل 
من يريد احل�شول على اللقاح بح�شب م�شدر يف 
اللجنة امل�شرف���ة على عملية التلقيح يف الوزارة، 
حيث يرغب امل�شوؤول���ون بت�شريع عملية التلقيح 

ملواجهة الوباء.

وتلقى اأكرث من 10 اآلف عراقي اللقاح، الثنني، 
مقاب���ل نحو 3 اآلف فقط يف عموم العراق يومي 
ال�شبت والأحد، قبل اأن تقوم ال�شلطات ال�شحية 
العراقي���ة بتخفيف اإجراءات الت�شجيل وال�شماح 

بتلقي اللقاحات لكل الراغبني.
لقاح���ات  عراقي���ا   29402 تلق���ى  الآن،  وحت���ى 

فايرو�س كورونا وفقا لأرقام وزارة ال�شحة.
وق���ال امل�شدر اإن "هناك ازدي���ادا يف الإقبال على 
التلقي���ح، لكن املعدلت ما تزال خجولة"، م�شيفا 
"نقوم بتخ�شي�س جرعتني لكل من ياأتي للمراكز 

ال�شحي���ة، واح���دة ياأخذه���ا يف نف����س الي���وم ثم 
يعط���ى موع���دا اآخ���ر بع���د �شه���ر لتلق���ي جرع���ة 
التحفي���ز، ل�شم���ان ح�ش���ول متلق���ي اللق���اح على 
احلماي���ة الالزمة يف حال عدم توفر جرع جديدة 

خالل هذه املدة الزمنية".
جرع���ة  ملي���ون   80 اإىل  الع���راق  ويحت���اج 
اأ�شرتازيني���كا اأو اأي لقاح اآخ���ر مزدوج اجلرعة، 
األ���ف   50 يف الأق���ل، وح�ش���ل حت���ى الآن عل���ى 
جرعة م���ن اللقاح ال�شيني و350 األف جرعة من 

ا�شرتازينيكا.
ومين���ح متلقو اللق���اح بطاقة ي�شج���ل فيها موعد 
تلق���ي اجل���رع الأوىل والثاني���ة، وا�ش���م ال�شركة 

امل�شنعة، ومالحظات اأخرى متنوعة.
وق���ال امل�ش���در يف وزارة ال�شح���ة اإن "ال���وزارة 
ت�شاب���ق الزمن لأخ���ذ املزيد م���ن اللقاحات �شمن 
م���ع  عليه���ا  اتفق���ت  جرع���ة  ملي���ون   16 ح�ش���ة 
ا�شرتازينيكا، لكن الدول امل�شنعة تف�شل جتهيز 

�شعوبها وحلفائها قبل جتهيز الآخرين".
وت�ش���ارع دول الحت���اد الأوروب���ي وبريطاني���ا 
ل�شمان اأكرب عدد م���ن لقاحات اأ�شرتازينيكا التي 
و�شل���ت جرعات منها اإىل دول املنطقة، بعد فرتة 

من اجلدل ب�شاأن اأمن اللقاح وفعاليته.
وقال الطبي���ب العراقي، غ�شان عزيز، اإن "بع�س 
العراقيني قلق���ون من كون فعالي���ة اللقاح تنتهي 
خالل �شهرين اأو ثالث���ة بح�شب املل�شقات املثبتة 
على جرع اللقاح"، م�شيفا "هذه التواريخ تعود 
حلداث���ة التج���ارب التي اأجريت على ه���ذا اللقاح 
ولي�شت تواريخ فعلية لنتهاء فعالية اللقاحات".

حمامون يخو�سون جولة قانونية�سد م�ستثمري 
"مقربة �لنجف �لنموذجية" و�أ�سحابها يردون

�لحكومة ت�سهل �إجر�ء�ت �للقاح لت�سجيع �لمو�طنين على تلقيه 

 بغداد/ املدى 

اأعلن���ت ال�شف���ارة العراقي���ة يف عم���ان، اأم�س 
الثن���ني، اأن ال�شلط���ات الأردني���ة وافقت على 
طلبه���ا ال�شم���اح بدخ���ول الطلب���ة العراقي���ني 
الذين يحمل���ون اإقام���ات اأو تاأ�شرات دخول 
اإىل اململكة برا ع���رب منفذ طريبيل – الكرامة 

احلدودي لغر�س اإكمال درا�شتهم.
ومل تذك���ر ال�شف���ارة اأي���ة تفا�شي���ل اإ�شافي���ة، 

لكنه���ا قال���ت يف بي���ان اإنها �شتق���دم مزيدا من 
التفا�شي���ل عن الآليات املتبعة لت�شهيل دخول 

الطلبة "لحقا".
وميتل���ك املع���رب، الذي اأغل���ق اأم���ام ال�شياحة 
وال�شف���رات اخلا�ش���ة، وبق���ي مفتوح���ا اأمام 
حركة التجارة، اأهمي���ة خا�شة للبلدين الذين 
يقومان مبعظم تبادلهما التجاري من خالله.

و�شيط���ر تنظي���م داع����س على املع���رب يف عام 
العراقي���ة  الق���وات  تعل���ن  اأن  قب���ل   2014

حتري���ره عام 2015، لكنه بق���ي مغلقا ب�شكل 
كل���ي اأو جزئ���ي اأم���ام حرك���ة التج���ارة لع���دة 

�شنوات.
وق���ال م�ش���در يف هيئة املعاب���ر احلدودية اإن 
املعرب بق���ي مفتوحا لأغرا����س التجارة، لكن 
�شف���ر الأ�شخا����س م���ن خالل���ه تعط���ل ب�شبب 
البلدي���ن  يف  كورون���ا  فايرو����س  انت�ش���ار 
والإج���راءات الت���ي اتخذت ملحاول���ة تطويق 

الفايرو�س.

وعلق���ت ال�شلط���ات العراقي���ة العم���ل امل�شائي 
ملع���رب طريبي���ل، يف �شب���اط املا�ش���ي، ب�شب���ب 

اإرهابية". "تهديدات 
ووقع العراق والأردن، يف بداية اآذار احلايل، 
اتفاقي���ة لتطوي���ر العم���ل باملع���رب لت�شمل منح 
ال�شائق���ني م���ن اجلانب���ني تاأ�ش���رات متع���ددة 
الدخ���ول، كما مت التف���اق على اآلي���ات معاينة 
ال�شاحن���ات والعمل على تقليل الوقت والكلف 

على امل�شدرين وامل�شتوردين بني البلدين.

�لأردن ي�سمح للطلبة �لعر�قيني بدخول �أر��سيها عرب معرب طريبيل 
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 ذي قار/ ح�سني العامل

ك�سف رئي�ش منظمة الجباي�ش 
لل�سياحة البيئية يوم اأم�ش، عن 

تراجع اعداد ال�سياح لمناطق اهوار 
الجباي�ش مركز اهوار النا�سرية 

الى اقل من 500 �سائح ا�سبوعيا 
بعد ان كانت ت�ستقبل اكثر من 3 
اآالف �سائح في اال�سبوع الواحد، 

عازيًا ا�سباب التراجع الى الخ�سية 
من مخاطر وباء الكورونا وافتقار 
مناطق االهوار الأب�سط المقومات 

ال�سياحية والترفيهية التي 
ين�سدها ال�سائح.

لل�ش����ياحة  اجلباي�����ش  منظم����ة  رئي�����ش  وق����ال 
ان  ل�)امل����دى(  اال�ش����دي  حبي����ب  رع����د  البيئي����ة 
"حركة ال�شياحة الطبيعية يف مناطق االهوار 
تراجعت ب�ش����ورة كبرية يف ظ����ل وباء كورونا 
فبع����د ان كان����ت اهوار اجلباي�ش ت�ش����تقبل اكرث 
م����ن 3 اآالف �ش����ائح يف اال�ش����بوع باتت اليوم ال 
ت�شتقبل حتى 500 �شائح"، واردف ان "تراجع 
حركة ال�شياحة انعك�ش �شلبا على حياة ال�شكان 
املحليني بعد ان �شهدوا حالة انتعا�ش اقت�شادي 
جي����دة يف املوا�ش����م التي �ش����بقت انت�ش����ار وباء 

كورونا".
ال�ش����ياحية  "احلرك����ة  ان  اال�ش����دي  وا�ش����اف 
متوا�ش����عة ج����دا يف الوق����ت احلا�ش����ر" ، مبينا 
ال  ال�ش����ياحية  احلرك����ة  تراج����ع  "ا�ش����باب  ان 
تقت�ش����ر على انت�ش����ار وباء كورونا فقط وامنا 
هن����اك ا�ش����باب اخرى م����ن بينها افتق����ار مناطق 

االه����وار الأب�ش����ط مقومات ال�ش����ياحة من اماكن 
ومرافق ترفيهية وحمطات ا�شرتاحة وا�شواق 

وغريها".
واو�ش����ح رئي�����ش منظم����ة اجلباي�ش لل�ش����ياحة 
مازال����ت  االه����وار  يف  "ال�ش����ياحة  ان  البيئي����ة 
ع�ش����وائية وتعتم����د عل����ى اجله����ود واالمكانات 
الب�ش����يطة لل�ش����كان املحليني وحت����ى عملية نقل 
ال�ش����ياح تتم بزوارق ال�ش����يادين البدائية التي 
تفتقر ل�ش����روط االمان وال تتوف����ر فيها جنادات 
االنق����اذ يف حال التعر�ش للغرق"، م�ش����ريا اىل 
ان "منظمته وزعت 200 جنادة يف وقت �شابق 
على ا�شحاب الزوارق اال انهم مل ي�شتخدموها 
واحتفظوا بها يف منازلهم بدال من و�ش����عها يف 

الزوارق ال�شتخدامها عند احلاجة".
ودع����ا اال�ش����دي اىل "تبني برام����ج لرفع الوعي 
ال�ش����ياحي يف مناط����ق االه����وار بالتزام����ن مع 

توف����ري املقوم����ات اال�شا�ش����ية والبن����ى التحتية 
لل�ش����ياحة االهواري����ة"، منوه����ا اىل ان "افتقار 
يحف����ز  ال  ب����ات  ال�ش����ياحة  للخدم����ات  املنطق����ة 
ال�ش����واح عل����ى تك����رار زيارته����ا وذل����ك النعدام 
و�شائل الراحة واملرافق واالماكن ال�شياحية".

وا�ش����ار رئي�����ش منظم����ة اجلباي�����ش لل�ش����ياحة 
البيئي����ة اىل ان "االهتم����ام احلكومي يف قطاع 
ال�ش����ياحة االهوارية غائب متام����ا، فهذا القطاع 
م����ازال يدار ب�ش����ورة بدائية ويعتم����د بالدرجة 
اال�ش����ا�ش عل����ى املب����ادرات الفردي����ة واخلدمات 
املحلي����ون وا�ش����حاب  ال�ش����كان  يقدمه����ا  الت����ي 
كان  وان  "ال�ش����ائح  ان  اىل  الفت����ا  ال����زوارق" 
ي�ش����تمتع بامل�ش����اهد الطبيعية اال ان����ه ال يحظى 
باخلدمات ال�ش����ياحية اال�شا�ش����ية التي توؤمن له 

�شبل الراحة واال�شتجمام".
و�ش����دد اال�ش����دي على "اهمية  تنظيم ال�ش����ياحة 

البيئية والطبيعية واالآثارية لتكون رافدا مهما 
لالقت�ش����اد الوطني وتزيد من اقبال ال�ش����ائحني 
وحتفزه����م على القدوم اىل املناطق ال�ش����ياحية 
اكرث م����ن مرة"، منوه����ا اىل ان "الدول����ة حاليا 
ال ت�ش����تفيد من ال�ش����ياحة لعدم تنظيم �ش����وؤونها 
وتاأمني اخلدمات املطلوبة وكل �شيء يدار فيها 

ب�شورة ع�شوائية".
وك�ش����ف رئي�����ش منظم����ة اجلباي�����ش لل�ش����ياحة 
املحلي����ة  احلكوم����ة  "اخف����اق  ع����ن  البيئي����ة 
وال����وزارات املعني����ة يف التخطي����ط للم�ش����اريع 
"معظ����م  ان  مبين����ا  وال�ش����ياحية"،  اخلدمي����ة 
امل�ش����اريع ال�ش����ياحية الت����ي ج����رى تنفيذها يف 
ال�ش����ابق مازال����ت مهج����ورة ك����ون ان�ش����ائها مل 

يعتمد على التخطيط ال�شليم".
واو�ش����ح اال�شدي "فمر�شى الزوارق يف ناحية 
الفهود مثال مت ان�شاوؤه يف منطقة تنح�شر عنها 

مياه االهوار وال ت�ش����ل لها الزوارق وبذلك فقد 
قيمت����ه بدال من ان يكون قبلة لل�ش����ياحة وعامال 
من عوام����ل تاأمني خدمات النق����ل النهري لهم"، 
منوه����ا اىل ان "وزارة انعا�ش االهوار املنحلة 
ان�ش����اأت ن�ش����با ل�ش����هداء االهوار باك����رث من 20 
مليار دينار يف منطقة يفتقر �ش����كانها الذين هم 

احفاد ال�شهداء الأب�شط اخلدمات اال�شا�شية".
وا�ش����ار رئي�����ش منظم����ة اجلباي�����ش لل�ش����ياحة 
البيئي����ة اىل ان "وزارة امل����وارد املائية بدورها 
�ش����بق وان ان�ش����اأت دار ا�ش����رتاحة قرب ن�ش����ب 
ال�ش����هيد يف اه����وار اجلباي�����ش لكن ه����ذه الدار 
لي�ش����ت لعموم ال�ش����ياح وامنا للم�شوؤولني فقط 
وال ي�شمح با�ش����تخدامها اال بعد احل�شول على 
املوافق����ات الر�ش����مية"، منوه����ا اىل ان "ق�ش����اء 
اجلباي�����ش ما زال يفتقر حتى اىل مركز ب�ش����يط 
لل�ش����ناعات احلرفي����ة واالعم����ال اليدوي����ة التي 

ت�ش����تهر به����ا املنطق����ة والت����ي ميك����ن ان يقتنيها 
مناط����ق  اىل  زيارته����م  عن����د  كت����ذكار  ال�ش����واح 

االهوار اأو يتب�شعونها لتقدميها كهدايا".
وع����ن نتائج املتحققة من ادراج االهوار �ش����من 
 " ان  اال�ش����دي  ق����ال  العامل����ي  ال����رتاث  الئح����ة 
ادراج االه����وار جمرد ا�ش����حكومة وا�ش����تغفال 
ل�ش����كان االهوار وال اثر لها عل����ى ار�ش الواقع 
الذي����ن  امل�ش����وؤولني  ه����م  منه����ا  وامل�ش����تفيدين 
يذهبون ايفادات و�شفرات اىل اخلارج والذين 
يح�ش����رون االحتفاليات فقط"، م�ش����ريا اىل ان 
" االه����وار حظيت باالهتمام االعالمي العاملي 
لكن �شكانها مازالوا يفتقرون الأب�شط اخلدمات 
اال�شا�ش����ية فال مركز �شحيا يقدم خدماته لقرى 
االه����وار وال مدار�����ش نظامي����ة وال غريه����ا من 

اخلدمات".
وا�ش����ار رئي�����ش منظم����ة اجلباي�����ش لل�ش����ياحة 
البيئي����ة اىل ان " ابن����اء االه����وار مل ي�ش����عروا 
باي تغي����ري يف حياته����م بعد ان�ش����مام االهوار 
لالئح����ة ال����رتاث العامل����ي ، ب����ل ان امله����ن الت����ي 
تخ�ش����ع  بات����ت  ال�ش����يد  وال�ش����يما  يزاولونه����ا 
الإج����راءات م�ش����ددة وجتع����ل ال�ش����يادين حتت 
طائل����ة القانون"، وا�ش����اف ان "عل����ى احلكومة 
واملجتم����ع ال����دويل ان يقدموا ما يجعل �ش����كان 
االه����وار ي�ش����عرون  بج����دوى ادراج مناطقه����م 

على الئحة الرتاث العاملي".
واكد اال�ش����دي ان " توف����ري املتطلبات احلياتية 
ال�ش����كان  ل����دى  بكث����ري  اه����م  االه����وار  ل�ش����كان 
املحليني من ادراجها على الئحة الرتاث العاملي 

الذي مل يقدم لها اي �شيء حتى االن".
وكانت منظمة االأمم املتح����دة للرتبية والثقافة 
االأح����د  ي����وم  )اليون�ش����كو(، وافق����ت  والعل����وم 
)ال�����17 م����ن مت����وز 2016(، عل����ى �ش����م االأهوار 
واملناط����ق االآثاري����ة فيه����ا، اإىل الئح����ة ال����رتاث 
العاملي بعد ت�شويت جميع االأع�شاء باملوافقة. 
ومبوجب قرار منظمة اليون�ش����كو فان االأهوار 
واملواق����ع االآثاري����ة الت����ي اأدرج����ت عل����ى الئحة 
الرتاث العاملي ه����ي اأور واأريدو وهور احلمار 
ق����ار  واحلوي����زة واالأه����وار الو�ش����طى يف ذي 
ومي�ش����ان، ال����وركاء يف املثنى، وه����ور احلمار 

ال�شرقي يف الب�شرة.
وكان وزي����ر الدول����ة ل�ش����وؤون االأه����وار ح�ش����ن 
ال�شاري افتتح يوم ال�شبت )14 ت�شرين االأول/
اكتوبر 2012( ، م�ش����روع ن�ش����ب ال�ش����هداء يف 
ق�ش����اء اجلباي�����ش بكلف����ة 23 ملي����ار دينار وهو 
ما اأثار يف حينها تذمر ال�ش����كان املحليني الذين 
تفتق����ر مناطقه����م الأب�ش����ط اخلدمات اال�شا�ش����ية 

وال�شيما املاء ال�شالح لل�شرب.

تراجعت من 12 األف �سائح �سهريًا اإلى اأقل من األفين

الجائحة ت�سرب قطاع ال�سياحة في االأهوار والئحة التراث العالمي لم ت�سعف ال�سكان المحليين

 بغداد/ املدى

بعد حقبة طويلة من عزوف �شرائح وا�شعة من 
ال�ش���باب عن امل�ش���اركة يف العملية االنتخابية، 
وبع���د اأن دف���ع ال�ش���باب فات���ورة ذل���ك العزوف 
وم�ش���تقبلهم،  ر�ش���يد حا�ش���رهم  م���ن  املكل���ف 
اأخ���ذت جماميع وفرق �ش���بابية موؤخ���رًا بتبني 
برام���ج توعوي���ة حلث ال�ش���باب على امل�ش���اركة 
الوا�ش���عة باالنتخابات واتخاذ خطوات عملية 
جتاه عمليات التزوير االنتخابي وبيع و�شراء 
االأ�ش���وات الت���ي جعلت م�ش���تقبلهم وم�ش���تقبل 

البالد �شلعة متداولة يف البور�شة ال�شيا�شية.
تق���ول ع�ش���وة جمموع���ة النزاه���ة وال�ش���فافية 
تق���ى االأم���ني التي تعمل �ش���من برنامج )ه�ش���ه 
�ش���باب( الذي ي�ش���م 8 فرق وجماميع �ش���بابية 
م���ن  ع���دد  يف  تنت�ش���ر  االنتخابي���ة  للتوعي���ة 
املحافظ���ات العراقية اإنه »مت اختيار وت�ش���كيل 
فرق وجماميع �شبابية من املحافظات العراقية 
�ش���من برنام���ج )ه�ش���ه �ش���باب( لتبن���ي برامج 
ح���ول التثقيف االنتخابي وتو�ش���يع م�ش���اركة 
ال�ش���باب وتفويت الفر�ش���ة عل���ى اجلهات التي 
ت�شعى لتزوير االنتخابات واملتاجرة باأ�شوات 
الناخب���ني«، مبّين���ة اأن »كل فري���ق اأخ���ذ يق���وم 
بن�ش���اط مع���ني يف حمافظت���ه يب���ني م���ن خالله 
طبيع���ة اخلروق���ات احلا�ش���لة يف االنتخابات 
وعملي���ات  نزاهته���ا  م���دى  وتقيي���م  ال�ش���ابقة 
التزوي���ر والطرق املتبعة يف ذلك وعمليات بيع 

و�شراء االأ�شوات«.
»منطل���ق  اأن  ل�)امل���دى(  االأم���ني  واأو�ش���حت 
الربنام���ج يكون من ت�ش���خي�ش اخلل���ل والعمل 
عل���ى معاجلته ع���رب طرح البدائ���ل وتبني طرق 
فاعل���ة للحيلول���ة دون تك���رار م���ا ح�ش���ل م���ن 
خروق���ات انتخابي���ة«، منوه���ة اىل اأن »الف���رق 
ال�ش���بابية قام���ت مبراجع���ة التجارب ال�ش���ابقة 
و�شخ�ش���ت نق���اط اخللل والثغ���رات التي متهد 
للتزوي���ر وهي تعم���ل حاليًا باجت���اه معاجلتها 
من خالل تفعيل الدور الرقابي لل�شباب يف هذا 
املج���ال ناهيك عن حث ال�ش���باب على امل�ش���اركة 

الوا�شعة«.
و�ش���ّددت ع�شوة فريق ه�ش���ه �شباب التي تعمل 
م���ع جمموع���ة م���ن ال�ش���ابات يف حمافظ���ة ذي 
ق���ار »عل���ى ع���دم التفري���ط باأ�ش���وات الناخبني 

من ال�ش���باب واحلد من املتاجرة بها والوقوف 
بوجه اجلهات التي تقوم ببيع و�شراء اأ�شوات 
الناخب���ني لغر����ش تغي���ري النتائ���ج االنتخابية 
ل�ش���احلها«، موؤكدة اأن »التغيري يبداأ من �شوت 
ال�ش���باب يف عملية الت�ش���ويت ومن م�شاركتهم 

الفاعلة يف هذا املجال«.
واأ�ش���ارت االأم���ني اىل اأن »ح���ث ال�ش���باب عل���ى 
امل�ش���اركة بالذهاب اىل مراكز االقرتاع ال يعني 
دعوتهم اىل الت�ش���ويت جلهة معين���ة واإمنا اأن 
يح�شر الناخب ليعرب عن راأيه وا�شتخدام حقه 
االنتخابي �ش���واء بالت�ش���ويت اأو حتى بابطال 
بطاقت���ه االنتخابي���ة ك���ي ال ت�ش���تغل م���ن قب���ل 

اجلهات ال�شاعية لتزوير االنتخابات«.
وع���ن اخلط���وات العملية لتنفيذ برنامج ه�ش���ه 
�ش���باب قال���ت االأم���ني اإن »الفرق العاملة �ش���من 
برنامج ه�ش���ه �ش���باب با�ش���رت باإقام���ة عدد من 
الور�ش والن���دوات يف املحافظ���ات التي تعمل 
يف  العام���ل  »فريقن���ا  اأن  واأو�ش���حت  فيه���ا«، 
حمافظ���ة ذي ق���ار على �ش���بيل املثال با�ش���ر يف 
باك���ورة اأعمال���ه باإقامة ندوتني مو�ش���عتني عن 
نزاهة االنتخابات ل�ش���ريحة ال�ش���باب اإحداهما 
ق���ار  ذي  يف  االنتخاب���ات  مفو�ش���ية  مق���ر  يف 

واالأخرى على قاعة نقابة املعلمني«.
اأن  �ش���باب  ه�ش���ه  فري���ق  ع�ش���وة  واأ�ش���افت 
»الندوتني ركزت على م�شاركة ال�شباب املوؤثرين 
بني اأو�ش���اط �شريحة ال�شباب حتى تكون نتائج 
الندوة اأكرث تاأث���ريًا وفائدة، فمن خاللهم ميكن 
اإي�ش���ال اأه���داف الندوات اىل جم���ال اجتماعي 
اأو�ش���ع«، منوهة اىل اأن »العم���ل بالربنامج بداأ 
يف مراكز املدن يف املرحلة الراهنة و�ش���ينطلق 

اىل القرى واالأرياف م�شتقباًل«.
وكان���ت ال���دورات االنتخابي���ة الت���ي جرت يف 
الع���راق بع���د ع���ام 2003 ق���د �ش���هدت جملة من 
اخلروقات وتب���ادل االتهامات بني املتناف�ش���ني 
ناهي���ك عن عملي���ات التزوير وحرق �ش���ناديق 
اأ�ش���وات  و�ش���راء  بي���ع  وعملي���ات  االق���رتاع 
الناخب���ني، اإذ تداولت و�ش���ائل االإعالم ومواقع 
املقاط���ع  م���ن  العدي���د  االجتماع���ي  التوا�ش���ل 
ال�ش���وتية امل�ش���ربة التي تك�ش���ف عن �ش���فقات 
والتالع���ب  االأ�ش���وات  ل�ش���راء  وم�ش���اومات 
باأ�ش���وات الناخب���ني، يف ح���ني جل���اأت بع����ش 
اجله���ات ال�شيا�ش���ية اىل الت�ش���قيط االأخالق���ي 

جتاه مناف�ش���يها يف االنتخابات ال�شابقة وذلك 
ع���رب ن�ش���ر مقاط���ع فيديوي���ة ت�ش���ري اىل تورط 

بع�ش املر�شحني بف�شائح جن�شية.
وع���ن تقييم���ه للتجرب���ة ال�ش���بابية يف جم���ال 
االنتخابات قال رئي�ش منت���دى ذي قار للتنمية 
املدني���ة حي���در �ش���عدي ل�)امل���دى( اإن »ال�ش���باب 
هم العن�ش���ر احليوي يف جمي���ع ميادين العمل 
االإن�ش���اين واالجتماعي والثقايف وال�شيا�ش���ي 
واالقت�ش���ادي، وه���م املحرك الرئي����ش والفعال 
الأي اإ�شالح اأو تغيري يف املجتمعات«، واأ�شاف 
اأن »امل�ش���اركة احلقيقي���ة لل�ش���باب يف العملي���ة 
ال�شيا�ش���ية �ش���وف تبقى �ش���عيفة، ما مل ت�ش���هم 
املوؤ�ش�ش���ات املجتمعي���ة واحلكومي���ة  يف خلق 
بيئة مالئمة لتمكينهم من امل�ش���اركة الفاعلة يف 

احلياة املدنية وال�شيا�شية«.
وح���ذر �ش���عدي من �ش���عف م�ش���اركة ال�ش���باب 
يف العملي���ة االنتخابي���ة قائ���اًل اإن »حمدودي���ة 
امل�ش���اركة ال�شيا�شية لل�شباب �ش���توؤدي اىل اآثار 
�ش���لبية تنعك����ش على م�ش���تقبل ال�ش���باب وعلى 
املجتم���ع واحلي���اة ال�شيا�ش���ية ب�ش���فة عام���ة«، 
داعي���ا اىل »دعم الربامج التي يتبناها ال�ش���باب 
وتاأم���ني فر�ش جناحه���ا وذلك من اأج���ل دفعهم 
باجتاه امل�ش���اركة الوا�ش���عة يف جممل الق�شايا 

الوطنية«.
واأ�ش���ار رئي�ش منت���دى ذي ق���ار للتنمية املدنية 
�ش���يدفعهم  ال�ش���باب  �ش���ريحة  »اإهم���ال  اأن  اىل 
اأكرث باجتاه الالمباالة واالح�شا�ش باالغرتاب 
والتفك���ري بالهج���رة ومغادرة الب���الد اىل بلدان 
ال�ش���تات وه���ذا م���ا ي�ش���كل خ�ش���ارة اجتماعية 
كب���رية لطاقات �ش���بابية طموحة«، حم���ذرًا من 
اأن »يوؤدي عدم االهتمام بال�ش���باب اىل اجلنوح 

نحو العنف والتطرف واجلرمية«.
ويف اخلت���ام اأ�ش���اد �ش���عدي بن�ش���اطات فري���ق 
»ه�ش���ه �ش���باب« قائاًل اإن »تبني ندوات حوارية 
ح���ول مراح���ل االنتخاب���ات واآلي���ة الت�ش���ويت 
ور�ش���د املخالف���ات واخلروق���ات الت���ي حتدث 
اأثن���اء العملية االنتخابية اأم���ر مهم يف املرحلة 
الراهن���ة وال�ش���يما اأن ال�ش���باب ين���ادون اليوم 
بالتغيري واإ�ش���الح العملية ال�شيا�شية«، موؤكدًا 
»اأهمية زج ال�شباب يف غمار املعرتك ال�شيا�شي 
واالجتماع���ي واالإداري م���ن اأج���ل خل���ق حياة 
تتمتع باحليوية والن�شاط واالأفكار املعا�شرة«.

وا�سط/ جبار بچاي

نظم موظفو العقود واالجور اليومية 
يف حمافظة وا�ش���ط وقفة احتجاجية 
اأمام مبنى دي���وان املحافظة للمطالبة 
بتثبيتهم على املالك الدائم و�ش���مولهم 
واال�ش���تحداث  احل���ذف  بدرج���ات 
لع���دة  املتاأخ���رة  رواتبه���م  و�ش���رف 
�ش���هور، وفيما تلق���وا تطمينات جيدة 
م���ن احلكوم���ة املحلي���ة توؤكد �ش���مول 
اجلمي���ع بق���رار 315 وفتح ا�ش���ابري 
وظيفية خا�ش���ة بهم ا�شوة باملوظفني 
على املالك الدائ���م، اأكدوا اأنه يف حال 
عدم اال�ش���تجابة ملطالبهم �شتكون لهم 
وقف���ة احتجاجي���ة اأم���ام الربمل���ان يف 

بغداد. 
وتطلق �شفة موظفي العقود على عدد 
كبري من اال�ش���خا�ش املعينني ب�ش���فة 
عق���د اأو اأج���ر يومي �ش���من �ش���ندوق 
دع���م وا�ش���ط اأو على م�ش���اريع تنمية 
واالداري���ني  واملحا�ش���رين  االقالي���م 
واحلرا����ش واحلرفي���ني املعين���ني يف 
تربي���ة املحافظة اإ�ش���افة اىل االجراء 
اليوميني يف دوائر ال�شحة والدوائر 
البلدي���ة والعاملني ب�ش���فة جماين يف 
جمي���ع الدوائ���ر والذين يزي���د عددهم  
حاليًا ع���ن 30 األف �ش���خ�ش مبختلف 

االخت�شا�شات.
وذكر حمم���د عام���ر، اأح���د املتعاقدين 
على �شندوق دعم وا�شط اأن “الغر�ش 
م���ن هذه الوقفة اي�ش���ال �ش���وتنا اىل 

احلكوم���ة املحلية لتق���وم بدورها يف 
اإي�ش���اله اىل اأمان���ة جمل����ش ال���وزراء 
وجمل�ش النواب لت�شمني حقوقنا يف 

املوازنة قبل اأن يتم اقرارها”.
واأ�ش���اف “م�شى على ق�ش���م مّنا اأكرث 
من ع�ش���ر �شنوات ب�ش���فة عقد اأو اأجر 
يومي وقدمن���ا خدمات جليلة للدوائر 
الت���ي نعمل فيها لكن ما يوؤ�ش���ف له اأن 
رواتبن���ا متقطع���ة ومل نح�ش���ل عليها 

ب�شكل منتظم رغم انها قليلة”.
وقال زميله حممد عبد الله، ماج�شتري 
بلدي���ة  يف  للعم���ل  ومتعاق���د  تاري���خ 
الك���وت اإن���ه “م���ن غ���ري املن�ش���ف اأن 
ن�ش���تمر على هذه احلالة، نعمل طوال 
اال�ش���بوع لك���ن رواتبن���ا زهي���دة جدًا 

ومتقطعة وم�شرينا جمهول”.
واأ�ش���اف “ما نطمح الي���ه ونريده اأن 
يتم �شمولنا بالقرار 315 ل�شنة 2019 
على اأقل تقدير ففيه �ش���به �ش���مانة لنا 
واأن  ال�ش���يما  الوظيفي���ة  وحلقوقن���ا 
الغالبي���ة م���ن اأف���راد ه���ذه ال�ش���ريحة 
يقوم���ون باأعمال وواجب���ات املوظف 
يف  ال�ش���واغر  وي�ش���دون  الدائم���ي 

املدار�ش كذلك يف جميع الدوائر”.
وا�ش���حة  “املطال���ب  اأن  مو�ش���حًا 
�ش���مول  ع���ن  تتع���دى  ال  وحم���ددة 
اجلميع بالق���رار 315 وحتويلهم اىل 
عقود وزارية و�ش���مان رواتبهم وفق 
ال�ش���هادة و�ش���نوات اخلدم���ة اإ�ش���افة 
اىل �ش���مول اجلميع بدرجات احلذف 
وزارت���ه  �ش���من  كل  واال�ش���تحداث 

والدائرة التي يعمل فيها”.
م���ن جانب���ه اأكد حمافظ وا�ش���ط خالل 
اللق���اء م���ع من�ش���قية موظف���ي العقود 
الوق���وف معه���م ب�ش���البة واملطالب���ة 
بحقوقهم وال�ش���عي لت�شمني رواتبهم 
يف املوازنة بفقرة وا�شحة و�شريحة 

ال تقبل اجلدل والتاأويل.
وق���ال “جن���دد وقوفن���ا الكام���ل معهم 
ه���ذه  مطال���ب  لتحقي���ق  ون�ش���عى 
كث���ريًا  حتمل���ت  الت���ي  ال�ش���ريحة 
ب���كل  واملحافظ���ة  الوط���ن  وخدم���ت 
اخال����ش، ونحن باأم����ش احلاجة لهم 
وخلدماتهم، ملا يتمتعون به من جدية 
وكف���اءة واخال����ش يف العم���ل عل���ى 

اختالف اخت�شا�شاتهم«.. 
وق���ال نوج���ه »دعوتن���ا ل���كل ال�ش���ادة 
النواب ب�ش���رورة ت�ش���مني ا�شتحقاق 
ا�ش���حاب العق���ود وبفق���رة وا�ش���حة 
ال تقب���ل التاأويل وال التبديل وح�ش���م 
وع���دم  نهائ���ي  ب�ش���كل  مو�ش���وعهم 
ت���رك االم���ر الجته���ادات وزارة املالية 
ا�ش���حاب  ل���كل  اال�ش���ارة  و�ش���رورة 
العق���ود واملجاين حتى ال يبخ�ش حق 

احد منهم« ..
حملي���ة  كحكوم���ة  “نح���ن  واأو�ش���ح 
ح�ش���منا اأمرهم جميع���ا ومت حتويلهم 
اىل عق���ود وزاري���ة مبوج���ب الق���رار 
315 ل�ش���نة 2019 م���ع فتح اأ�ش���ابري 
له���م كل يف دائرت���ه ا�ش���وة مبوظف���ي 
املالك الدائم و�ش���مولهم بكل الفقرات 
واحلقوق التي وردت يف ن�ش القرار 

315 مب���ا يف ذلك احت�ش���اب �ش���نوات 
اخلدم���ة الأغرا�ش التعيني واملناف�ش���ة 

على الدرجات الوظيفية القادمة«.
موؤك���دًا اأن “الفئ���ات التي مت �ش���مولها 
بذل���ك ه���م كل م���ن موظف���ي �ش���ندوق 
دع���م وا�ش���ط وعق���ود تنمي���ة االقاليم 
واحلرا�ش  واالداريني  واملحا�ش���رين 
وا�ش���ط  تربي���ة  يف  واحلرفي���ني 
لل�ش���نوات ال�ش���ابقة مبا فيهم 2020، 
يف  اليومي���ني  االج���راء  اىل  اإ�ش���افة 
ال�ش���حة والدوائر البلدية واملجانيني 

يف الدوائر االخرى باملحافظة«.
واأ�ش���در جمل�ش الوزراء القرار 315 
والثالث���ني  اخلام�ش���ة  جل�ش���ته  يف 
ايل���ول  م���ن  الثام���ن  يف  املنعق���دة 
2019، الذي ن�ش عل���ى اعتماد اآليات 
ب�ش���فة  العامل���ني  اأو�ش���اع  معاجل���ة 
عقود واجراء يوميني يف املوؤ�ش�شات 
اإج���راءات  با�ش���تكمال  احلكومي���ة، 
حتويل االأج���راء اليوميني اىل عقود، 
وقيام ديوان الرقابة املالية االحتادي 
بح�ش���ر اأعداده���م مع ت�ش���نيفهم وفقًا 

لتح�شيلهم الدرا�شي.
  وال���زم املجل����ش اجله���ات املتعاق���دة 
املالي���ة  لتت���وىل  رواتبه���م  بتوط���ني 
توفري التخ�شي�ش���ات املطلوبة ومنح 
اأحقية للمتعاق���د بالعم���ل يف القط���اع 
اخلا����ش عل���ى اأن ال يرتت���ب على ذلك 
ت�ش���ارب ب���ني اجلهت���ني ول���ه احل���ق 
باإكمال درا�ش���ته االأولي���ة والعليا على 
اأن ال  يتعار����ش م���ع �ش���اعات العم���ل 
املح���ددة بالعق���د بح�ش���ب رغبت���ه، مع 
عدم املمانعة من منحه اإجازة درا�شية 
لغر�ش تطوير عمل الدائرة ومبوافقة 
الوزير اأو رئي�ش اجلهة غري املرتبطة 
ين�ش���جم  مب���ا  املحاف���ظ  اأو  ب���وزارة 
وحاجة الدائرة لتخ�ش�شه، كما يحق 
اإيف���اد املتعاقد وال�ش���ماح له برئا�ش���ة 
اللجان واملنا�شب التنفيذية با�شتثناء 

الدرجات العليا.
و�ش���من القرار املذكور يجوز �شمول 
املتعاقد باالمتي���ازات واحلقوق التي 
يح�شل عليها موظف املالك الدائم مثل 
القرو�ش، قطع االأرا�ش���ي ال�ش���كنية، 
الكفالة، الدورات التدريبية، املكافاآت، 

وغريها.

ن�سروا 8 فرق للتوعية االنتخابية �سمن برنامج )ه�سه �سباب(

نا�سطون يطلقون حملة وطنية لك�سف عمليات التزوير 
والمتاجرة باأ�سوات الناخبين

جتاوز عددهم ثالثون األفا 
موظفو العقود في وا�سط يطالبون بتثبيتهم و�سرف رواتبهم ويهددون باالعت�سام 
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ا�شتناداً ل�شبكة المعلومات 
الزراعية الدولية GAIN  فانه من 

المتوقع اأن ي�شهد قطاع الت�شويق 
الزراعي في العراق للعام -2021 
هبوطًا بالإنتاج  حيث اإنه   2022

من المتوقع اأن توؤدي الحالت 
المتقطعة ل�شقوط الأمطار الى 

ت�شييق ن�شب الموارد المائية .

وذكرت �شبكة املعلومات الزراعية اأنه من املتوقع 
اأن ي�ش���ل معدل ت�شويق احلبوب  للعام 2020 – 
2021 بحدود 6.2 مليون طن . وتوقعت ال�شبكة 
–  19 �ش���لبي على  اأن يك���ون تاأث���ر وب���اء كوفيد 
اإنتاج حما�ش���يل احلب���وب ولكنه مل يك���ن له ذلك 
التاأث���ر الكبر ، حيث اإن معدالت االنتاج العالية 
�ش���تعمل عل���ى تقلي���ل االعتم���اد عل���ى امل�ش���تورد 

مبعدل 1.87 مليون طن لل�شنة -2020 2021 .
من جان���ب اآخر اأ�ش���ار املدير الع���ام ملنظمة الفاو 
FAO العاملي���ة للزراع���ة ، كي���و دونغي���و ، اىل 
�ش���رورة و�ش���ع �شيا�ش���ة م�شرتك���ة للتغلب على 
حتديات �ُش���ح املياه يف منطقة ال�ش���رق االأو�شط 
و�شم���ايل اأفريقيا والتي ت�شكل اأق���ل من معدالت 
املي���اه القيا�شي���ة يف بقي���ة اأنحاء الع���امل بن�شبة 
10 % والت���ي يعي����ش كل واح���د من ب���ن خم�شة 
اأ�شخا�ش فيه���ا يف بيئة زراعية تعاين من نق�ش 

يف منا�شيب املياه .

وذك���رت املنظم���ة اأن الع���راق يواج���ه حتدي���ات 
خا�ش���ة يف جم���ال املي���اه وذل���ك لنم���و معدل���ه 
ال�ش���كاين املتزاي���د م���ع نق�ش���ان ، م���ن جان���ب 
اآخ���ر ، مبنا�شي���ب املي���اه  القادم���ة م���ن مناب���ع 
دجل���ة والف���رات والناجمة ع���ن اإن�ش���اء ال�شدود 
وم�شاري���ع  ري يف بل���دان جماورة عن���د منابع 

هذين النهرين.
الرنويج���ي  للمجل����ش  تقري���ر  اىل  وا�شتن���ادا 
للهج���رة وعدد من منظمات غر حكومية اأخرى 
ف���اإن �شح م���وارد املي���اه اأجرب اأكرث م���ن 1،500 
�شخ����ش على الهج���رة من حمافظ���ات ذي قار و 
مي�ش���ان والب�ش���رة خ���ال �شه���ر كان���ون الثاين 
ع���ام 2019. ووجد تقري���ر مت اإعداده يف �شباط 
2020 من قبل ثاث منظمات وهي مركز متابعة 
واملجل����ش  املجتمع���ي  والتحقي���ق  النازح���ن  
الرنويج���ي ، ب���اأن عوائ���ل قروية تق���وم باعادة 
توطن نف�شه���ا يف مراكز مدنية يف وقت تعاين 

فيه حقولهم من اجلفاف اأو من املياه املاحلة.
يقول ، حميد جميد ، مزارع من حمافظة مي�شان 
وال���ذي هجر هو واأخوت���ه حقولهم وذهبوا اىل 
امل���دن ب���اأن منا�شيب تدف���ق املياه ق���د انقطعت.  
وق���ال اإن���ه ال يوج���د م���اء كاٍف لزراع���ة احلقول 
م�شرًا اىل اأن اأهاليهم جلاأوا اىل املدن املجاورة 

للعي�ش فيها.
ومن اجل تعزيز التن�شي���ق والتعاون مع بلدان 
مت�شاطئة جم���اورة مثل تركيا واإي���ران ملناق�شة 
�ش���ح املياه التي يعانيها البل���د فقد عقدت وزارة 
امل���وارد املائية موؤمتره���ا العامل���ي االأول للمياه 
قب���ل اأ�شبوعن. وتباحث م�شوؤول���ون عراقيون 
مع  طه���ران واأنق���رة يف كيفية ت�ش���ارك البلدان 
ب���ن  املتداخل���ة  املائي���ة  ملوارده���م  املج���اورة 
اأرا�شيهم .وق���ال م�شت�شار وزارة املوارد املائية 
“ �شيك���ون الو�ش���ع �شع���ب ج���دًا اإذا مل نتل���َق 
الكمي���ات الكافي���ة م���ن امل���وارد املائي���ة التي مت 

االتفاق عليها مع تركيا.«
وتقود منظمة الف���او من جانبها برعاية برنامج 
الإع���ادة بن���اء منظوم���ة املي���اه والزراع���ة �شمن 
خط���ة االأمم املتحدة لربنامج التعايف يف اأعقاب 

احلرب واإعداد درا�شة معمقة لقطاع الزراعة من 
مناطق خمتلفة من العراق ويف اإقليم كرد�شتان 
حيث فتحت املنظمة هناك مكتبًا لها يقدم الدعم.
مب���ادرات جدي���دة ملنظمة الف���او يف البلد والتي 
تتخللها دع���م املجتمعات الزراعي���ة يف املناطق 
اجلنوبية ب�شمنه���ا الب�شرة يتم خالها حتديث 
منظومة الغذاء الزراعي والتي كانت تعترب �شلة 
الغذاء الزراعي عل���ى مدى اآالف ال�شنن ولكنها 
تعاين االآن م���ن �ُشح املياه. وتقوم منظمة الفاو 
اأي�ش���ًا باإع���ادة تاأهيل االآب���ار وتن�شيب حمطات 
ال�شرتج���اع  ال�شم�شي���ة  بالطاق���ة  تعم���ل  �ش���خ 
واإحي���اء قط���اع ال���ري ال�شم���ايل يف �شبك���ة ري 

اجلزيرة يف املناطق املحررة �شمايل العراق.
ومت���ت الدع���وة جلل�شة فني���ة ملنظم���ة الفاو من 
اج���ل تعزي���ز التع���اون يف ا�شتخدام���ات املي���اه 
وكيفي���ة تخ�شي�ش ن�ش���ب املياه وفق���ا للعوامل 
البيئي���ة واالجتماعي���ة واالقت�شادية امل�شتقبلية 
ح�ش���ب االحتياج من اج���ل املحافظة على موارد 

مائية م�شتدامة وفقا للتغرات املناخية.
وا�شتنادا اىل االمم املتح���دة فان العراق يعترب 
خام�ش اك���رث بلدان يف الع���امل تعر�شا لعواقب 
تغ���رات املناخ ب�شمنها �شحة يف املوارد املائية 
والغذائي���ة. وقال نائ���ب املبعوث اخلا�ش لامم 
املتحدة يف العراق، ايرينا فوجاكوف، يف بيان 
ل���ه بان ه���ذا املوؤمتر ال���دويل املخ�ش����ش للمياه 
يعت���رب مه���م ج���دا بالن�شب���ة للع���راق واملنطقة . 
وقال ب���ان م�شادر املياه يج���ب ان تكون متاحة 
جلمي���ع االط���راف امل�شرتكة بها عاملي���ا واقليميا 
وب���ن البلدان املتجاورة وبن املجتمعات اي�شا 
. وقال بان املياه يجب ان تكون م�شدر للتعاون 

ولي�ش للخاف.
مدير �ش���دود اقلي���م كرد�شتان اك���رم ر�شول قال 
ان االقلي���م على تعاون جيد م���ع  وزارة املوارد 
املائي���ة وان االقليم له خطط لبن���اء م�شتودعات 
�شرتاتيجي���ة للزراع���ة وال���ري وتولي���د الطاقة 
الكهربائي���ة وكذل���ك الغرا�ش ال�شياح���ة وامور 

اخرى.   
عن ريليف ويب
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اعتبارًا من كانون االأول 2020 بقي 
ما يزي���د على 1.22 ملي���ون عراقي 
يف حال���ة نزوح . ه���وؤالء النازحن 
يكافحون م���ن اأجل التعايف وعودة 
اآمن���ة ملناطقه���م ، وب�شب���ب الدم���ار 
الذي حلق مبناطقهم فاإنهم يعانون 
واالفتق���ار  اأمني���ة  تهدي���دات  م���ن 
خلدمات اأ�شا�شي���ة وفر�ش املعي�شة 
امل�شتق���رة . وب���دون وج���ود طريق 
م�شتدام���ة  حل���ول  نح���و  وا�ش���ح 
والناج���ن  الداخلي���ن  للنازح���ن 
م���ن احلروب ، فاإن ع���دم اال�شتقرار 
اأنح���اء  كل  يف  بتوغل���ه  �شي�شتم���ر 

الباد .
وكان���ت اأعمال العن���ف الااإن�شانية 
التي مور�شت على يد تنظيم داع�ش 
االرهاب���ي يف مناط���ق الع���راق عام 
اأك���رث  بن���زوح  ق���د ت�شبب���ت   2014
6 ماي���ن عراق���ي وهروبه���م  م���ن 
م���ن منازله���م ومناطقه���م وجلوئهم 
ملخيمات النازحن و ماذات اأخرى 
ع���رب الب���اد . ق���ام التنظي���م خ���ال 
احتال���ه للمناط���ق املدني���ة بتدمر 
وامل�شاري���ع  البي���وت  م���ن  العدي���د 
التجاري���ة واملن�ش���اآت اخلدمية مثل 
حمط���ات حتلي���ة املي���اه وحمط���ات 
الكهرباء وامل�شت�شفيات واملدار�ش .  
امل�شاع���دات  برنام���ج  ف���ان  وله���ذا 
الدولي���ة  املنظم���ة  تقدم���ه  ال���ذي 
م�شاع���دة  عل���ى  يعم���ل   USAID
يف  واندماجه���م  النازح���ن  ع���ودة 
املجتم���ع م���ن خ���ال برام���ج توف���ر 
االأدوات وامل���وارد مل�شاع���دة اأف���راد 
وعوائ���ل للتعايف من االأزمة ، حيث 

تقوم املنظمة امل�شاعدة يف م�شاريع 
جتارية �شغ���رة ومتو�شطة لهوؤالء 
النازح���ن من خ���ال اإعطائهم منح 
لتاأ�شي�ش ه���ذه امل�شاريع مل�شاعدتهم 
االأوىل   اخلط���وة  م���ن  الب���دء 
ومتكينهم من الوقوف على قدميهم 
م���رة اأخ���رى وتنمية دخله���م املادي 
. وتق���وم املنظم���ة اأي�ش���ًا مب�شاعدة 
امله���ارات  لك�ش���ب  ال�شب���اب  طبق���ة 
العم���ل  يف  املطلوب���ة  والنباه���ة 
التجاري���ة  م�شاريعه���م  لتاأ�شي����ش 
اخلا�ش���ة به���م  وذل���ك ع���رب برام���ج 
تدريب عل���ى املهن ي�شتم���ر ملدة 12 

اأ�شبوعًا .
وتق���وم املنظمة بدع���م اأكرث من 50 
م�شروع���ًا جتاري���ًا يف �شهل نينوى 
و�شنجار مع خلق 200 فر�شة عمل 
م���ن خ���ال من���ح م�شاري���ع جتارية 
تناف�شية وتقدمي مرتبات ملا يقارب 
م���ن 147 �شاب���ًا للم�شاع���دة يف دعم 
اأنف�شه���م وعوائله���م وه���م يق�شون 
مه���ارات  لتعل���م  تدريبي���ة  دورات 
جدي���دة  �شت�شاعده���م وهم عائدون 
ملناطقه���م للدخ���ول ب�ش���وق العم���ل 

وامل�شاريع ال�شغرة بنجاح .
وفيما يتعل���ق بالتنمي���ة املجتمعية 
بتو�شي���ع  املنظم���ة  تق���وم  املحلي���ة 
ق���درات املنظم���ات املجتمعي���ة لكي 
تتمكن من اال�شتجاب���ة الحتياجات 
ك���م  وذل���ك  امل�شتم���رة  النازح���ن 
اأج���ل دع���م ع���ودة اآمن���ة وطوعي���ة 
وم�شتدام���ة له���ذا املجتمعات ، ومن 
ه���ذا املنطلق يتم االآن اإ�شناد قدرات 
خم�ش���ة منظم���ات جمتمعية حملية 
يف �شنج���ار للم�شاع���دة يف اإع���ادة 
االآمن���ة  املجتمعي���ة  اللحم���ة  بن���اء 

ت�شاع���د  اأن�شط���ة  يف  واالندم���اج 
يف تع���ايف االأيزيدي���ن والعائدين 
االآخرين من جماميع اأثنية وعرقية 
اأخ���رى . وت�شتم���ل االأن�شط���ة عل���ى 

دورات ريا�شية وفنية وحرفية .
ويتم اأي�شًا امل�شاعدة يف دعم عملية 
املوؤ�ش�شاتي���ة والتنظيمية  التنمي���ة 
ملنظم���ة اأبري�ش���ة اأربي���ل الكلداني���ة 
غ���ر احلكومية ، وجلن���ة عن كاوة 
االإن�شاني���ة وتعزي���ز قدراته���ا عل���ى 
توف���ر خدمات اإعان���ة للمت�شررين 
من النازح���ن يف خميمات النزوح 

املطولة يف اأربيل .
�شندوق متوي���ل اال�شتقرار ، وهو 
برنام���ج متع���دد ي�ش���م 28 متربع���ًا 
يه���دف اىل حتقي���ق اال�شتق���رار يف 
م���ن  حتريره���ا  مت  الت���ي  املناط���ق 
داع����ش وذل���ك با�شرتج���اع وترميم 
املت�ش���ررة  اخلدمي���ة  املن�ش���اآت 
وتوف���ر الظ���روف املائم���ة لعودة 
اآمنة وطوعية للنازحن اىل بيوتهم 
متوي���ل  �شن���دوق  خ���ال  وم���ن   ،
اال�شتق���رار تق���وم املنظم���ة بتاأهيل 
بنى حتتية حيوية املتمثلة مبحطة 
املاء وتوليد الكهرباء ، وكذلك اإعادة 
اإعم���ار وتاأهيل املدار����ش والبيوت 
واملن�ش���اآت ال�شحي���ة .واعتبارًا من 
اآذار 2021 وف���رت املنظم���ة متويل 
اإع���ادة تاأهيل واإعم���ار 128 مدر�شة 
و 31 عي���ادة رعاي���ة �شحية اأولية ،  
و 71 حمطة معاجلة مياه باالإ�شافة 

اىل 28 حمطة ثانوية .   
اأما يف جانب التعاي�ش واالن�شجام 
املجتمع���ي ف���اإن املنظم���ة تعم���ل مع 
والب�ش���رة  االأنب���ار  يف  جتمع���ات 
واأربي���ل ونين���وى ، ت�شررت جراء 

املع���ارك وذلك من اأجل تنمية توجه 
حملي لتحديد وحل ق�شايا خافات 
على نحو �شلمي م�شتدام عرب حوار 
وتق���وم   . عملي���ة  وحل���ول  �شام���ل 
املنظمة اأي�شًا بتوفر دعم ل�شحايا  
حرب اأبري���اء مل�شاعدتهم احل�شول 
على م���وارد معي�ش���ة م�شتدامة ذات 
نوعي���ة عالي���ة م���ن خ���ال �شندوق 
  ، احل���رب  �شحاي���ا  رعاي���ة  اأرزاق 
وت�شج���ع منظم���ة امل�شاع���دات على 
جل�ش���ات احلوار الداخل���ي املتبادل 
يف �شه���ل نينوى ونين���وى الغربية 
حل���ل اخلاف���ات التي تعي���ق عودة 
التو�ش���ل  خ���ال  م���ن  النازح���ن 
التفاقيات حملية ت�شاعد يف حتقيق 

الت�شوية والتعاي�ش .
حتق���ق  ال���ذي  للنج���اح  وا�شتن���ادًا 
منظم���ة  ف���ان   ، االأوىل  ال�شن���ة  يف 
امل�شاعدات تخطط لتو�شيع برنامج 
امل�شتقب���ل امل�ش���رتك يف م���ن منطقة 
النم���رود لو�شول اىل 1،300 �شاب 
اآخ���ر و 200 زعيم ع�شائ���ري وذلك 
يف غ�ش���ون الثاث �شنوات القادمة 
، ومن���ذ كان���ون االأول 2020 مت���ت 
م�شاع���دة 150 �شخ�ش���ًا من �شحايا 
جتاري���ة  م�شاري���ع  ع���رب  احل���رب 
�شغرة ت�شم���ح لهم البدء بتاأ�شي�ش 

حياة جديدة .
�ش���ركاء  وع���رب   USAID منظم���ة 
عراقين حملين ت�شعى الإعادة دمج 
نازحن من �شه���ل نينوى و�شنجار 
من الناجن و توفر خدمات رعاية 
�شحية ونف�شية �شامل���ة لهم وكذلك 
م�شاع���دات الإعانته���م يف معي�شتهم 
، م���ع دعم مرك���ز ابت�شامة االأمل يف 
املو�شل للناجن من املعارك والذي 
يقدم رعاية �شحة نف�شية والتعايف 
من ال�شدمات النف�شية الناجمة عن 
االأعمال الوح�شية مل�شلحي داع�ش .

وعرب التعاون امل�شرتك مع اأبري�شة 
اأربي���ل توف���ر منظم���ة امل�شاع���دات 
اإعان���ات مالي���ة لدع���م النازحن يف 
نينوى يف مراكز النزوح يف اأربيل 
حلل���ول  االإع���داد  يف  وم�شاعدته���م 
م�شتدام���ة لعوائله���م ، و�شم���ن هذا 
ال�شي���اق مت تاأ�شي����ش ثاث���ة مراكز 
و�شحي���ة   طبي���ة  خدم���ات  تق���دم 
معي�ش���ي  ودع���م  �شامل���ة  ونف�شي���ة 
يغطي اأك���رث م���ن 15،000 �شخ�ش 
. وتلق���ى اأك���رث م���ن 440 �شخ�ش���ًا 
م�شاع���دات اإعان���ة �شكني���ة مع تلقي 
اأكرث م���ن 2،600 عائل���ة م�شاعدات 
نقدية قدرت بحدود 3 ماين دوالر 

.
USAID عن
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ت�شعى الجهات الم�شوؤولة في 
العراق لإحياء م�شروع القناة 
الجافة عبر اتفاق جديد مع 

تركيا لإنعا�ش قطاع النقل، 
الم�شروع الذي انطلقت اأولى 

خطواته من خالل العمل على 
اإعادة تاأهيل وت�شغيل خطوط 

نقل ال�شكك الحديدية المدمرة 
في مختلف المحافظات.

وحت���دث وزير النقل نا�شر البن���در موؤخرًا، عن 
م�شروع لربط �شككي ميت���د من بغداد - مو�شل 
- تركي���ا، ينجز خال �شهرين �شمن خطة كبرة 
تتمث���ل يف رب���ط مين���اء الف���او اأق�ش���ى جنوبي 
الع���راق برتكيا، معلًنا عن ب���دء وزارته باإ�شاح 
القناط���ر املدم���رة نتيج���ة احل���رب �ش���د تنظي���م 
�شركات  بوجود  بامل�شروع  “داع�ش” للمبا�شرة 
�شينية وتركي���ة و�شركات اأخرى قدمت عرو�شًا 

لبناء القناة اجلافة.
ويقول اخلبر االقت�شادي كرمي احللو اإّن ربط 
الفاو برتكيا يع���د م�شروعًا ا�شرتاتيجيًا وكبرًا 
ج���دًا وال ميكن حت���ى اإح�شاء فوائ���ده بالن�شبة 
للع���راق، فهو يحول الباد اإىل حمطة نقل كربى 
.»)p.p.p( للدول االأوروبية بعد تركيا، ويدعى

وي�شي���ف، اأّن امل�شروع “�شيوجه ن�شاط اأوروبا 
التجاري وال�شناع���ي، والتي يقدر عدد ال�شكان 
فيها بنحو 500 مليون ن�شمة، نحو العراق عرب 
�شكة قط���ارات �شريع���ة ت�شل ب�شائعه���ا للخليج 
واإي���ران واالأردن و�شوريا، مب�شاهمة القطارات 
العراقي���ة املعطل���ة حالي���ًا، ب���كل �شهول���ة يوميًا 

لت�شتغني عن ال�شحن البحري«.
ويو�ش���ح احلل���و، اأّن “العائ���دات املالية للعراق 
م���ن امل�ش���روع كبرة ج���دًا، اإذ تقدر طاق���ة النقل 
اليومي���ة بح�شاب���ات ب�شيطة بنح���و األف حاوية 
تنقلها 100 �شفينة، مبا يحقق اأرباحًا خيالية”، 
م�ش���رًا اإىل اأّن “امل�شروع لن يكلف الباد �شوى 
اأعم���ال �شيانة وربط لل�ش���كك العراقية باحلدود 
الرتكية لت�شبح جاهزة كليًا، حيث ترتبط تركيا 

باأوروبا بخط �شككي منذ �شنوات«.
نح���و  امل�ش���ي  ي�شتبع���د  احلل���و  اخلب���ر  لك���ن 
امل�شروع، “بالنظ���ر لعرقلة امل�شاريع يف العراق 
ع���رب �شيا�ش���ة امل�شاوم���ات وتداخ���ل ال�شلط���ات 
ووجود جهات ت�شعى اإىل حتقيق فوائد خا�شة، 
اإال يف ح���ال حتقي���ق �شغ���ط �شعب���ي وبرمل���اين 
لاإ�ش���راع بهذا امل�ش���روع احلي���وي”، فيما يرى 
اأّن “هناك اإرادة عاملية الإن�شاء امل�شروع لتحقيق 

فوائد اقت�شادية«.
مب���د  اجلاف���ة”،  “القن���اة  م�ش���روع  ويتلخ����ش 
ممر �شكك���ي عرب الع���راق للب�شائ���ع القادمة من 
اأ�شرتالي���ا و�شرق���ي اآ�شي���ا نح���و اأوروب���ا، وذلك 
عرب �شحن حموالت ال�شفن يف املوانئ العراقية 
على اخلليج العربي، وخا�شة ميناء الفاو “قيد 

االإن�ش���اء” ومن ثم نقلها عرب خط���وط نقل برية 
اإىل تركيا ومنها اإىل اأوروبا.

اأعل���ن جن���م اجلب���وري  املا�ش���ي،  اأيل���ول  ويف 
حماف���ظ نين���وى، املبا�ش���رة مب���د �شك���ة حدي���د 
للقطارات ب���ن مدينة املو�شل وتركيا، يف خطة 
لتخفيف االزدحام احلا�شل على الطرق الربية، 
مبيًن���ا يف ت�شريح ل�شحيف���ة ال�شباح الر�شمية، 
اأّن “الطواق���م الهند�شي���ة والفني���ة بالتعاون مع 
�ش���ركات اإعمار هند�شية تركي���ة، �شتبا�شر عملها 

قريبًا«. 
م���ن جانب���ه ي�شر، با�ش���ل ح�ش���ن، رئي�ش مركز 
“كلواذا” للدرا�شات، اإىل اأّن اخلرائط ال�شينية 
مل�ش���روع طري���ق احلري���ر املر�ش���وم عاملي���ًا من���ذ 
ع���رب  ال�شكك���ي  الطري���ق  م�ش���ار  حت���دد  الق���دم 
الع���راق واإيران ث���م ال�شليمانية واأربيل ودهوك 
اإىل تركي���ا، اأم���ا الطري���ق البح���ري فه���و ال مير 
ع���رب اخللي���ج بل مي���ر ع���رب جيبوتي ث���م م�شر 

واليونان«.
ويو�ش���ح، اأّن “ احل���ل ه���و يف االإ�ش���راع ببن���اء 
مين���اء الف���او من اأج���ل تفعيل مين���اء جوادر يف 
باك�شت���ان لكي مير عرب اخلليج ثم الفاو و�شواًل 
اإىل القن���اة اجلافة بخط �شكك���ي يربط الب�شرة 
اإىل تركي���ا فاأوروبا بو�شفه اأق�ش���ر من الطريق 

االآخر البحري اأو على االأقل خط مواز له«.
ويب���ّن ح�ش���ن، اأّن “هذا هو م���ا �شيح�شل مهما 
خرج���ت اأحادي���ث كثرة، لك���ن   امل�شكلة يف كمية 
الكذب واالأوهام التي مير ت�شويقها عرب االإعام 

على نحو يخالف اخلرائط ال�شينية«.
وال يرتب���ط العراق مع اأي دولة من دول اجلوار 
�شككي���ًا، اإال اأن���ه ي�شتخ���دم مناف���ذه احلدودي���ة 
الربي���ة والبحري���ة واجلوي���ة للنق���ل والتب���ادل 
التج���اري ب�ش���كل م�شتم���ر لت�شدي���ر وا�شت���راد 

الب�شائع وال�شلع.
وح���ول ذل���ك، يوؤي���د اخلب���ر االقت�ش���ادي عاء 
االأ�شدي، كل م�شاريع الربط ال�شككي امل�شتقبلية 
والتي يتم التخطيط لها حالًيا بن العراق ودول 
اجل���وار، م�شًرا اإىل “فوؤاد جمة منها االإيرادات 

املالية«.
ويقول االأ�شدي، “لو كان���ت هناك حكومة قوية 
لقامت بت�شغيل م�شاري���ع الربط ال�شككي ب�شكل 
�شري���ع حتى ل���و مل ينج���ز م�شروع مين���اء الفاو 
الكب���ر لا�شتف���ادة م���ن وارداتها، ث���م باالإمكان 
اإيق���اف ال�ش���كك م���ع الكوي���ت وتركي���ا وغره���ا 
من ال���دول يف حال اعتقدت احلكوم���ة اأنها غر 

جمدية”، مو�شحًا اأّن “امليناء لن يكتمل قبل 10 
�شن���وات على اأق���ل تقدير نتيجة التلك���وؤ واإهدار 

اإيرادات النفط«.
ويلف���ت اخلب���ر، اإىل �ش���رورة “تفعي���ل الربط 
ال�شكك���ي للب�شائ���ع وحرك���ة امل�شافري���ن مع كل 
دول اجل���وار مل���ا ل���ه م���ن اأهمي���ة لتع���زز البن���ى 
اأّن  مبين���ًا  الع���راق”،  يف  املوج���ودة  التحتي���ة 
“اإقلي���م كرد�شتان انتبه لهذه ال�شرورة وجرى 
دوالر  ملي���ون  و75  ملي���ار  مبل���غ  تخ�شي����ش 
لت�شيي���د قطار فائق ال�شرعة تق���وم عليه �شركات 
�شيني���ة، �شينطلق م���ن حلبج���ة اإىل ال�شليمانية 

اإىل حاج عمران ثم اأربيل ودهوك وزاخو«.
كرد�شت���ان  يف  امل�ش���روع  “ه���ذا  اأّن  ويو�ش���ح، 
ميك���ن اأن يرب���ط ب���دول اجلوار، وميك���ن ربطه 
اأي�ش���ًا بال�شكك احلديدية الت���ي يف حال اأجنزت 
م���ن الفاو ع���رب املحافظات يف ذي ق���ار والنجف 
والديواني���ة وكرب���اء واالأنب���ار واالأردن، لتمر 
الب�شائ���ع من اخلليج ب�شكل �شهل جدًا ومن دول 
اأخرى اأي�شًا”، الفتًا اإىل اأّن “احلكومة العراقية 
تري���د وحت���اول اإجناز مث���ل ه���ذه امل�شاريع لكن 
امل�شككن كرث، واأحدهم هو وزير النقل ال�شابق 
عامر عبد اجلبار ال���ذي كان �شاحب قرار �شابقًا 
ولكن���ه مل يطبق���ه، اإال اأن���ه يتكل���م بحما����ش االآن 

عنه«.
واأعل���ن رئي����ش احلكوم���ة م�شطف���ى الكاظمي، 
يف 15 اآذاراإجن���از اتفاقي���ة الرب���ط ال�شككي مع 
اإي���ران، لرب���ط الع���راق ب�شمايل ال�ش���ن وخلق 

فر�ش اقت�شادية وا�شعة.
تفاه���م  “مذك���رات  ع���ن  الكاظم���ي،  وحت���دث 
“الع���رب  اجل���وار  دول  م���ع  واتفاقي���ات” 
اخلاف���ات  كل  رغ���م  واالأت���راك،  واالإيراني���ن 
املوجودة بن ه���ذه القوى”، موؤك���دًا اأّن “فكرة 
امل�شرق اجلديد التي يجري العمل على تطبيقها 
من خ���ال اإيج���اد م�شالح م�شرتك���ة وا�شعة بن 
الع���راق واالأردن وم�ش���ر، م���ن �شاأنه���ا اأن تخلق 
منطق���ة اقت�شادي���ة مزده���رة تنتفع منه���ا جميع 
الق���وى يف املنطق���ة ويلع���ب العراق فيه���ا دورًا 

رئي�شًا«.
وبّن رئي�ش احلكوم���ة، “لدينا عاقات متنوعة 
م���ع اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة وجمي���ع دول 
اخللي���ج االأخ���رى، وما�ش���ون با�شتثمارات عدة 
يف خمتل���ف القطاع���ات الزراعي���ة وال�شناعي���ة 
والطاق���ة”، وك�ش���ف ع���ن “اإكم���ال اتفاقية ربط 

ال�شكك احلديدية بن العراق واإيران.

منظمة دولية : تاأثير موارد المياه المحدودة على القطاع الزراعي في العراق

برامج منظمات دولية لتحقيق ا�صتقرار اقت�صادي 
للعائدين من العوائل النازحة في العراق

من يعرقل م�صروع القناة الجافة في العراق؟
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تطّلع��ات اأربيلي��ة لوق��ف م�صل�ص��ل انت�ص��ارات الغزالن
ال���ت���اج���ي ����س���ه���د وق����ا�����س����م ف�����ي  ب����ي����ن  ���������س����ات����ي م���ث���ي���ر   دي�����رب�����ي م�����ؤ�����سّ

 حممد حمدي
كلمة صدق

مقابل���ة جمعتني م���ع اإحدى الإعالمي���ات العربيات املهتّمة بال�ش���اأن 
العراق���ي عموم���ًا والريا�شي على وجه التحدي���د، ومن جملة ما دار 
م���ن حديث بيننا �ش���وؤال مكّرر له���ا، متى �شتح�شلون عل���ى ميدالية 
اأوملبي���ة وتريح���ون العامل واأنت���م اأولهم؟ وت�شتط���رد قائلة، هل حقًا 
�شتنته���ي ملفات الف�ش���اد وامل�شاكل التي ت�شغل���ون بها حمكمة كا�س 
واللجن���ة الأوملبي���ة الدولية والحت���ادات العاملي���ة والقارية مبجرد 
ح�شولك���م عليها؟ وجتيب قائلة :لو كان الأمر ينفع لن�شحت رئي�س 

اللجنة الأوملبية الدولية باإهداء ميدالية اىل العراق!  
انته���ى احلدي���ث املُح���رج، وهو حدي���ث م�شروع ج���دًا فق���د �شّدعت 
ف�شائياتن���ا روؤو����س العامل من فرط ما اأف�شح���ت عنه باملك�شوف عن 
حج���م التقاطع���ات والتهامات داخ���ل الأ�ش���رة الريا�شي���ة العراقية 
جمتمع���ة م���ن طرحه���ا مللف���ات الف�ش���اد و�ش���وًل اىل الُته���م ال�شنعاء 
باخليانة وال�ش���رف واحلنث باليمني وا�شتخ���دام الو�شائل املخجلة 
التي ل ميكن اأن مت�س �شلوكيات الأ�شوياء يف العقل ولي�س الريا�شة 
والريا�شي���ني و�شعاره���م اجلمي���ل بالتقري���ب واحل���ب والتناف����س 
ال�شريف، هذا هو امل�شهد ولُيحاجج من ي�شتطيع واأنا واأنتم على ثقة 
من عدم وجود هذا النفر فالإجماع حا�شل على اأن و�شطنا الريا�شي 

فاقت عدواه وتلوثه وفايرو�شاته انت�شار كوفيد 19!
ومّم���ا زاد الطني بّلة هو النت�ش���ار املرّوع لعّرابي الف�شاد واإعالميي 
الف�شائح، فبني من يلّوح بن�شر تفا�شيل ملّفات الف�شاد اىل من يدعو 
اجلماه���ر لرتّقب اأحدث م�شل�شالت اخل���زي يف الو�شط والرتا�شق 
بالألف���اظ النابي���ة، وم���ن ُجمل���ة م���ن يطالهم احلدي���ث راأ����س الهرم 
اللجنة الأوملبية الوطني���ة العراقية يف م�شل�شل انتخاباتها الطويل 
بحكاي���ات الق�ش���اء والتهمي����س والتهام���ات، ول نعل���م هل حانت 
نهايت���ه اأم بدايت���ه بعد حلق���ة التجدي���د الثالث للُمخ�ش���رم حمودي 
رئي�ش���ًا للجنة اأوملبية وم���ا ُيثار حولها الكثر اإداري���ًا، ومدى تاأثر 
ذل���ك فنيًا على فرق احتاداته���ا التي تعاين الأمّرين وت�شر بعّكازين 
لت�شبح بعدها عل���ى كف عفريت بعد هذا الفا�شل املتوّقع ل�شيناريو 
انتخاب���ات املكت���ب التنفي���ذي وم���ا ه���ي اخلط���وة املقبل���ة لف�شي���ل 

املعرت�شني العنيد.  
اإن معان���اة الو�شط الريا�شي عمومًا ق���د و�شلت اىل حدود ل تطاق 
وو�شل���ت اجلماه���ر الريا�شي���ة اىل اأعل���ى درجات املل���ل من تكرار 
ه���ذه الوج���وه وال�شيناريوه���ات، ومل يع���د اأك���ر املتفائل���ني ميلك 
ع���ذرًا واحدًا اأو �ش���ورة مقبولة لتمريرها، واحلدي���ث عن م�شتقبل 
م�شرق لإجناز ريا�ش���ي باأية لعبة، كما مل يعد هناك تفكر جّدي من 
الريا�شي���ني اأنف�شهم بتح�شني واقعه���م يف اأو�شاط ريا�شية مري�شة 
جدًا وميوؤ�س من حالتها، و�شرنا نرتّقب معجزة تغير الو�شع واإن 

كّنا بعيدين عن هذا الزمن الذي نتحّدث عنه!
بح�ش���ب معلوماتن���ا، اأن هناك فوا�ش���ل جديدة �شتثار خ���الل الأيام 
القليل���ة املقبلة ق�شائيًا واإداريًا ورمّبا اأك���ر من ذلك بكثر، اجلميع 
يعل���م به���ا واأّولهم م���ن ميثل اجله���ة الراعي���ة للريا�ش���ة يف القّطاع 
احلكوم���ي التي يبدو اأنه���ا فقدت احليلة اأي�ش���ًا يف اتخاذ الت�شّرف 
املنا�ش���ب، م���ع كل ذل���ك يج���ب اأن تخطو خط���وة مهم���ة يف الجتاه 
ال�شحي���ح اأو البدء مبحاولة على الأر�س حللحلة اخلالفات اأّيًا كان 
�شكلها، فاملوازنة للعام احلايل على و�شك اأن ُتقّر اأو اأنها �شُتقّر فعاًل، 
وفرقن���ا الريا�شية يجب اأن تكون على املحّك بانتظار ال�شتحقاقات 
اخلارجية واإن �شفة الإيثار يجب اأن تكون حا�شرة الآن ولي�س غدًا 
لتج���اوز هذه ال�شورة ال�شوداوي���ة التي اأكلت كثرًا من الوقت على 

ح�شاب الريا�شة والريا�شيني.

ريا�صتنا )كوفيد 20( بامتياز!

اإن معاناة ال��سط الريا�سي عم�مًا قد و�سلت 
الى حدود ال تطاق وو�سلت الجماهير 

الريا�سية الى اأعلى درجات الملل من تكرار 
هذه ال�ج�ه وال�سيناري�هات، ولم يعد اأكثر 

المتفائلين يملك عذراً واحداً اأو �س�رة 
مقب�لة لتمريرها، والحديث عن م�ستقبل 

م�سرق الإنجاز ريا�سي باأية لعبة،

 متابعة : اإياد ال�ساحلي

يوم���ًا بع���د ي���وم، تتك�ّش���ف احلقائ���ق املُثرة 
ع���ن كوالي�س م���ا جرى يف انتخاب���ات اللجنة 
25و26  موؤمت���ري  يف  الوطني���ة  الأوملبي���ة 
ف���ت باملهزل���ة الكبرة  اآذار2021 والت���ي ُو�شِ
عل���ى م�شت���وى قب���ول مر�ّشح���ني دون غرهم 
اأو م���ا اأف���رزه �شن���دوق الق���رتاع م���ن نتائج 
دعت الفائزين قبل اخلا�شرين لك�شف م�شتور 
التوافقات بني كتلت���ي رعد حمودي ود.طالب 
وم���ا  الأوملبي���ة،  رئا�ش���ة  مر�ّشح���ي  في�ش���ل، 
تعّر�س له موؤيديهما من تاآمر وخيانة اأطاحت 

ببع�شهم خارج حتالف الثقة!
ويف ه���ذا ال�شي���اق، ر�شدنا واحدة م���ن اأبرز 
الوثائ���ق املرئي���ة اخلط���رة مل�شه���د احِل���راك 
الأوملب���ي يف العراق، والذي مل يوّثق تاريخه 
العري���ق �شابق���ة مثله���ا، تل���ك الت���ي عر�شه���ا 
الربنام���ج الريا�شي )احلك���م الرابع( من قناة 
العه���د الف�شائي���ة، م�شاء ي���وم الأح���د الثامن 
والع�شري���ن م���ن اآذار ع���ام2021 اأثناء حديث 

�شباح الكناين، املُر�ّشح املُن�شِحب من املناف�شة 
على اأحد املقاعد اخلم�شة لل�شخ�شيات املمّيزة 
الأوملبي���ة  للجن���ة  العمومي���ة  اجلمعي���ة  يف 
الوطني���ة العراقية التي ج���رت يوم اخلمي�س 
يف  اآذار2021  م���ن  والع�شري���ن  اخلام����س 
فندق املن�ش���ور ميليا بالعا�شمة بغداد، بقوله 
م الربنام���ج :اإذا ما  للزمي���ل عمر ريا����س، مقدِّ
اأراَد اأح���د اأن يف���وز برئا�شة اللجن���ة الأوملبية 
ر ه���ذه احلقيبة التي  العراقي���ة عليه اأن ُيح�شِ
حتتوي على ن�شختني من كتاب القراآن الكرمي 
والإجني���ل املقّد�س، وِم�شبح���ة الزهراء “ع” 
م كذبًا مثلما  و)َعَل���ْك اأخ�شر( �شريط���ة اأن ُيق�شِ

ح�شل ع�شية انعقاد املوؤمتر!
اأي���ن كّنا، وماذا ح���ّل بنا، وَم���ن ُي�شلح حالنا، 
وكي���ف ي���وؤول م�شرن���ا؟ اأ�شئل���ة مل يكف عن 
ترديده���ا الريا�شي���ون الذين مل تنط���ِل عليهم 
برقي���ات التهنئ���ة الربملاني���ة والوزاري���ة بعد 
لالأوملبي���ة  جدي���د  تنفي���ذي  مكت���ب  ت�شكي���ل 
ب�شاع���ات، ومن بينه���ا مباركة وزي���ر ال�شباب 
والريا�ش���ة عدن���ان درجال متمّني���ًا )ت�شحيح 

م�ش���ار ريا�ش���ة الجن���از العايل وغل���ق كل ما 
يعّك���ر �شف���و الأج���واء الريا�شي���ة مبفاهيمها 
ت ر�شالته، كاأّن كل ما جرى  الأوملبية( كما ن�شّ
ل يتحّمل م�شوؤوليته، متنا�شيًا ُحقب الأوملبية 
الت���ي مّر عربها ع���ّدة روؤ�شاء لي����س بينهم من 
اأر�شى تقلي���د الَق�َشم باملقّد�شات كالتي اأظهرها 
ن الرئي�س ح�شوله  الكناين ك�ش���رط اأول ليوؤمِّ
عل���ى الأ�ش���وات، ودون ذل���ك لي�س حم���ّل ثقة 
وغ���ر موؤمتن ول مرّحب به لقيادة املوؤ�ّش�شة، 
مب���ا معن���ى اأن �شك���وت الوزي���ر عل���ى الإدلء 
بالأ�ش���وات وفق���ًا له���ذا ال�ش���رط ُيع���د �شريكًا 
م�ش���وؤوًل على امتام عملي���ة م�شبوهة بدًل من 
اإج���راء حتقيق ُين�شف به نتائج موؤمتر الرياء 

ح�شب و�شف ال�شاهد وحقيبته!
يكف���ي ا�شرتجاع تاري���خ الأوملبية الذي �شّجل 
ا�شم���اء قادته���ا ح�شب ال���دورات، وه���م :اأكرم 
فهم���ي 1936 )ع���ام التمهيدي���ة( ، مظفر اأحمد 
عبدالل���ه  عبي���د  التاأ�شي�شي���ة(،  )ع���ام   1947
امل�شايف���ي 1948 )ع���ام الع���رتاف الدويل(، 
اأكرم فهم���ي 1958، اإ�شماعيل رزوقي 1964، 
�شال���ح مه���دي عما����س 1970، عدن���ان اأيوب 
�ش���ربي الع���زي 1972، نعي���م ح���داد 1974، 
ك���رمي حمم���ود ح�ش���ني 1977 و1980، اأحمد 
في�ش���ل  ن���وري   ،1983 ال�شامرائ���ي  ح�ش���ني 
 1986 1984، ع���دي �ش���دام ح�ش���ني  �شاه���ر 
و1987، ك���رمي حممود ح�ش���ني 1989، عدي 
�ش���دام ح�ش���ني 1990و1995و2001، اأحمد 
عبدالغف���ور ال�شامرائ���ي 2004، رعد حمودي 
2009و2014و2021، ومُيكنك���م متابعة كل 
م���ا ُكتب عنه���م بخ�شو����س تقالي���د موؤمترات 
ف�ش���اًل  جت���دوا  ل���ن  النتخ���اب  اأو  التعي���ني 
اأ�شن���ع مّما حفظ���ه التاريخ يف عه���د الأوملبية 

  !2003 عام  بعد  “الدميقراطية” ما 

 بغداد / حيدر مدل�ل

يعاود قطار دوري الك���رة املمتاز باملو�شم 
جدي���د  م���ن  انطالق���ه   2021-2020
اعتبارًا م���ن بعد غد اخلمي����س بعد توقف 
ا�شطراري اأ�شتمر مل���دة 12 يومًا لرتباط 
املحلي���ة  الف���رق  لعب���ي  م���ن  كب���ر  ع���دد 
باملنتخب الوطني لكرة القدم الذي خا�س 
ع�ش���ر اأم�س الأثن���ني مب���اراة دولية ودية 
مع نظره املنتخ���ب الأوزبكي لكرة القدم 
بنيودوك���ور  بن���ادي  )اأيل(  ملع���ب  عل���ى 
الريا�ش���ي يف العا�شم���ة ط�شقند يف ختام 
املع�شك���ر التدريب���ي اخلارجي ال���ذي اأقيم 
هن���اك من���ذ ي���وم الث���اين والع�شري���ن من 
�شهر اآذار اجل���اري قبيل ا�شتكماله خو�س 
املواجهات الثالث اأمام منتخبات كمبوديا 
اجل���ولت  يف  واإي���ران  كون���غ  وهون���غ 
الثامنة والتا�شعة والعا�شرة من مناف�شات 
ال���دور الث���اين حل�شاب املجموع���ة الثالثة 
بالت�شفي���ات الآ�شيوية امل�شرتكة لنهائيات 
2022 بقط���ر  كاأ����س الع���امل لك���رة الق���دم 
والن�شخ���ة املقبلة م���ن بطولة كاأ����س اآ�شيا 
لكرة الق���دم 2023 بال�شني التي �شتجري 
بنظ���ام التجّم���ع يف العا�شم���ة البحرينية 
املنام���ة خ���الل الفرتة م���ن الثال���ث ولغاية 

اخلام�س ع�شر من �شهر حزيران املقبل .

اأربيل × النجف  
و�شيغادر فريق النجف لكرة القدم و�شيف 
اإقلي���م  اىل  نقط���ة   47 بر�شي���د  املت�ش���در 
كرد�شت���ان ليك���ون �شيفًا ثقي���اًل على فريق 
اأربيل لكرة القدم احلادي ع�شر الذي ميلك 
28 نقطة يف اللقاء املثر الذي �شيجمعهما 
يف ال�شاعة الثالثة ع�شر بعد غد اخلمي�س 
املواف���ق الأول م���ن �شه���ر ني�ش���ان املقب���ل 
على ملع���ب فران�ش���و حري���ري يف افتتاح 
الإي���اب  مرحل���ة  م���ن  ال�شابع���ة  اجلول���ة 
يف تطّلع���ات كب���رة ياأم���ل منه���ا امل���درب 
ال�ش���اب لوؤي �ش���الح اىل اإيق���اف م�شل�شل 
من���ذ  �شيف���ه  حققه���ا  الت���ي  النت�ش���ارات 
بداي���ة العام اجل���اري والتق���ّدم اىل الأمام 
من خ���الل دخول���ه دائ���رة الف���رق الع�شرة 
الكب���ار يف ال���دوري لتعوي����س خروج���ه 
املبّكر م���ن الدور ثمن النهائ���ي من بطولة 
كاأ�س العراق لكرة القدم اإثر خ�شارته اأمام 

فري���ق ال���زوراء حامل لق���ب ن�شخة 2019 
انته���اء  بع���د   )5-4( الرتجي���ح  ب���ركالت 
يف  ال�شلب���ي  بالتع���ادل  الأ�شل���ي  الوق���ت 
املباراة التي �شّيفها ملعب كربالء الدويل 
يف حمافظ���ة كربالء املقد�ش���ة ول�شيما اأن 
جماه���ره التي تتابعه من عل���ى البنايات 
ل  املحافظ���ة  يف  الن���ادي  ملق���ر  املج���اورة 
تر�ش���ى اإل بنيل ثالث نق���اط غالية يف ظّل 
الدع���م الالحمدود من قب���ل الرئي�س د.عبد 
الل���ه جمي���د الذي رف���د ال�شف���وف بالعديد 
م���ن ال�شفق���ات املحلي���ة واخلارجية خالل 

فرتتي املركاتو ال�شيفي وال�شتوي .

الزوراء × نفط الب�سرة
وي�شتقبل فري���ق الزوراء الراب���ع بر�شيد 
45 نقطة يف ال�شاع���ة اخلام�شة والن�شف 
م�ش���اًء على ملع���ب ال�شعب ال���دويل فريق 
نف���ط الب�ش���رة الثال���ث ع�ش���ر بر�شيد 28 
نقط���ة مبواجهة يف غاي���ة الأهمية لكليهما 
وخا�شة للمدرب عماد ع���ودة الذي يتطّلع 
اىل خطف نقط���ة ثمينة من مناف�شه معّوًل 
عل���ى الروح املعنوي���ة العالية التي يتحّلى 
به���ا لعب���وه بع���د التاأّه���ل اىل مناف�ش���ات 
الدور ربع النهائي من بطولة الكاأ�س برغم 
اأنه يعرف اأن مناف�شه �شي�شتمر باإمكانيات 
امل���درب  قائم���ة  املتواجدي���ن يف  جنوم���ه 

ال�شلوفين���ي �شريت�شك���و كاتانيت�س ويقف 
يف مقدمته���م القائ���د املخ�ش���رم ع���الء عبد 
الزه���رة خ�شن للخروج بف���وز جديد ُيعّزز 
ب���ه م���ن طموحات���ه بالتناف�س عل���ى اللقب 
قبل ال�شفر اىل مدينة دبي بدولة الإمارات 
الوح���دة  للق���اء فري���ق  املتح���دة  العربي���ة 
على ملع���ب اآل نهي���ان ال���دويل بالعا�شمة 
اأب���و ظبي ي���وم ال�شاب���ع من �شه���ر ني�شان 
املقبل �شمن ال���دور الق�شائي املوؤّهل اىل 
املجموعة اخلام�شة التي ت�شم فرق الريان 
القط���ري وغ���وا الهن���دي وبر�شبولي����س 
الإي���راين و�شي���ف حام���ل لق���ب الن�شخ���ة 
الأخرة من دوري اأبطال اآ�شيا لكرة القدم 

�شمن منطقة الغرب .

النفط × نفط ال��سط
و�شي�شهد ي���وم اجلمعة املقبل اإجراء ثالث 
مباري���ات يف ال�شاعة الثالث���ة ع�شرًا حيث 
يواجه فريق النف���ط ال�شاد�س بر�شيد 35 
نقط���ة على ملعب ن���ادي التاجي الريا�شي 
اخلام����س  الو�ش���ط  نف���ط  فري���ق  �شيف���ه 
�شاح���ب النقاط 42 يف ديربي موؤ�ّش�شاتي 
ملتهب من العيار الثقي���ل بحكم اأنه يجمع 
املدرب���ني ال�شابق���ني للمنتخب���ني الوطن���ي 
والأوملب���ي لكرة القدم )با�ش���م قا�شم وعبد 
الغن���ي �شهد( لأول مرة خ���الل هذا املو�شم 

حي���ث مي���ّر ناديهم���ا باأزم���ة مالي���ة خانقة 
�شة  لعدم ح�شولهم���ا على امليزانية املخ�شّ
وخا�ش���ة  النف���ط  وزارة  قب���ل  م���ن  لهم���ا 
الأول ال���ذي غادر �شفوف���ه فريقه الكروي 
جنوم���ه ال�شب���اب �ش���وب الف���رق الأخرى 
ويق���ف يف طليعته���م الهداف حمم���د داود 
يا�شني ال���ذي اأجته �شوب فري���ق ال�شرطة 
لك���رة القدم للدفاع عن األوان���ه ملدة خم�شة 
موا�شم متتالي���ة يف ال�شتحقاقات املحلية 
واخلارجية مّما ترك فراغًا كبرًا يف اخلط 
الأمامي برغم تواجد جبار كرمي ومو�شى 
عدن���ان وح�شام جاد الله فيه، فيما �شيلعب 
فريق القوة اجلوي���ة املت�شّدر بر�شيد 56 
نقط���ة على ملعب الكفل الأوملبي مبحافظة 
باب���ل مع م�شيفه فريق القا�شم الذي يحتل 
املرك���ز الثامن ع�شر بر�شي���د 22 نقطة يف 
لقاء �شب���ه حم�شوم لتالميذ اأيوب اأودي�شو 
لتعزي���ز اقرتابه���م م���ن ني���ل اللق���ب الذي 
اأبتع���د عنهم ملدة ثالثة موا�شم متتالية اىل 
جانب اأن املب���اراة �شتك���ون بروفة اأخرة 
قب���ل توجهم يوم الرابع م���ن ال�شهر املقبل 
اىل مدينة ج���دة ال�شعودية ملواجهة فريق 
الوحدة ال�شع���ودي على ملعب )اجلوهرة 
امل�شع���ة( م�ش���اء ي���وم ال�شاب���ع م���ن ال�شهر 
نف�ش���ه �شم���ن ال���دور الق�شائ���ي املوؤه���ل 
اىل ال���دور الول ملنطق���ة غ���رب القارة يف 

دوري اأبط���ال اآ�شيا لكرة القدم 2021 فيما 
يلتقي فريق احلدود التا�شع ع�شر بر�شيد 
19 نقط���ة عل���ى ملع���ب زاخو ال���دويل يف 
حمافظة دهوك باإقليم كرد�شتان مع �شيفه 
فريق زاخو ال�شاب���ع بر�شيد 34 نقطة يف 
مهم���ة بغاية ال�شعوبة لكتيبة عمار ح�شني 
يف اإطار رحلتها للهروب من �شبح الهبوط 
باملو�ش���م  الأوىل  الدرج���ة  دوري  اىل 
املقبل ول�شيما اأن ف���ارق الأهداف يف�شله 
فقط ع���ن فريق ال�شم���اوة �شاح���ب املركز 

الع�شرين يف الرتتيب .

ال�سرطة × ال�سماوة
و�شتك���ون ال�شاع���ة اخلام�ش���ة والن�ش���ف 
م�شاًء موعد اللقاء ال�شهل الذي �شيخو�شه 
فري���ق ال�شرط���ة الثالث بر�شي���د 46 نقطة 
عل���ى ملع���ب ال�شع���ب ال���دويل م���ع �شيفه 
فري���ق ال�شم���اوة الذي ميل���ك 19 نقطة يف 
جعبت���ه باملرك���ز الأخر م���ن اأج���ل اإ�شافة 
ثالث نق���اط جديدة اىل ر�شي���ده والإبقاء 
كمالح���ق لفريق الق���وة اجلوي���ة املت�شّدر 
برغ���م توا�شل ُعقدة غياب عدد من جنومه 
الأ�شا�شي���ني بداع���ي الإيق���اف اأو الإ�شابة 
وهم )اأحمد ج���الل وحممد مزهر ومروان 
ح�ش���ني( فيم���ا تخت���م مناف�ش���ات اجلول���ة 
ال�شابع���ة من مرحل���ة الإياب ي���وم ال�شبت 
املقبل باإقام���ة اأربع مواجهات على مالعب 
العا�شمة بغداد واملحافظات حيث ي�شيف 
ملع���ب )ال�شاحر اأحمد را�ش���ي( باملن�شور 
مباراة فريقي نفط مي�شان الثامن بر�شيد 
33 نقطة والكرخ العا�شر بر�شيد 30 نقطة 
يف ال�شاع���ة الثالثة ع�ش���رًا، ويلعب فريق 
املين���اء الب�شري الثاين ع�ش���ر بر�شيد 28 
نقطة يف التوقيت ذاته على ملعب الفيحاء 
باملدين���ة الريا�شي���ة مع فري���ق ال�شناعات 
الكهربائي���ة اخلام�س ع�شر �شاحب النقاط 
27 نقط���ة، ويحت�شن ملعب بغداد مبتنزه 
ال���زوراء مباراة فريق الكهرب���اء ال�شاد�س 
ع�ش���ر بر�شي���د 24 نقط���ة وم�شيف���ه فريق 
اأمان���ة بغ���داد التا�ش���ع بر�شي���د 33 نقط���ة 
الق���دم  لك���رة  الديواني���ة  فري���ق  وتنتظ���ر 
الراب���ع ع�ش���ر بر�شي���د 28 نقط���ة ال�شاعة 
اخلام�ش���ة والن�شف م�شاًء مب���اراة �شعبة 
اأم���ام فريق الطلب���ة ال�شابع ع�ش���ر بر�شيد 

24 نقطة على ملعب ال�شعب الدويل .

 بغداد / املدى

ت�ش���ارك الهيئة التطبيعية يف احتاد كرة 
القدم يف الجتماع اخلام�س والع�شرين 
للجنة التنفيذية لحتاد غرب اآ�شيا لكرة 
القدم الذي �شيقام بعد غد اخلمي�س عرب 
تقني���ة الت�شال املرئي ع���ن ُبعد برئا�شة 
الأردين الأمر علي بن احل�شني ملناق�شة 

العدي���د م���ن املوا�شي���ع املطروح���ة على 
ج���دول الأعم���ال من قبل الأمان���ة العامة 

لالحتاد .
و�شيت���م خ���الل الجتماع اإع���ادة ت�شكيل 
جل���ان احت���اد غ���رب اآ�شي���ا لك���رة الق���دم 
واملالي���ة  امل�شابق���ات  وه���ي  احلالي���ة 
والط���وارئ  والت�شوي���ق  والإع���الم 
اللج���ان اجلدي���دة  ت�شكي���ل  اىل جان���ب 

القانوني���ة والتطوي���ر والنتخابات اىل 
جان���ب الط���الع عل���ى التقري���ر اخلا�س 
باأجن���دة  املتعلق���ة  امل�شتج���ّدات  باآخ���ر 
بط���ولت 2021 وعلى ن�شاطات الحتاد 
لغاية �شه���ر اآذار احلايل وامل�شادقة على 
وعل���ى  ال�شابق���ة  والور����س  البط���ولت 
اجتم���اع اأمن���اء �ش���ّر احت���ادات الحتاد 
والأخ���ر وتو�شيات���ه وعل���ى اجتماعي 

اللجن���ة الن�شائي���ة ال�شاد����س وال�شاب���ع 
والتو�شيات وعلى الجتماع التن�شيقي 
مع الحت���ادات الع�شاء ملناق�شة تطوير 
الك���رة ال�شاطئية وعل���ى اجتماع املدراء 

الفنيني .
و�شيتخّل���ل الجتم���اع مناق�ش���ة الأم���ور 
املالية والت�شويقية م���ن خالل امل�شادقة 
عل���ى البيانات املالية لحت���اد غرب اآ�شيا 

و2018   2017 لالأع���وام  الق���دم  لك���رة 
و2019 و2020 والطالع على الو�شع 
املايل لالحتاد، ومي���زان املراجعة لغاية 
املوازن���ة  وعل���ى   2020 الع���ام  نهاي���ة 
مناق�ش���ة  اىل  اإ�شاف���ة  احل���ايل  للع���ام 
العدي���د م���ن الأم���ور القانوني���ة املتعّلقة 
بقواع���د ال�شل���وك والنتخابات ولوائح 

الن�شباط .

تطبيعية الكرة ت�صارك في اجتماع تنفيذي غربي اآ�صيا

وثيقة مرئية للتاريخ: حقيبة الكناني 
تن�صف موؤتمر االأولمبية!  بغداد / املدى

�شق���ط فري���ق ال�شرطة و�شي���ف املت�شدر 
يف فخ اخل�شارة اأمام فريق نفط الب�شرة 
بنتيجة )60-63( نقطة يف املباراة التي 
اأقيم���ت عل���ى القاع���ة الأوملبي���ة املغلق���ة 
يف حمافظ���ة الب�ش���رة م���ن دون جمهور 
تلبي���ة لق���رارات اللجن���ة العلي���ا لل�شّحة 
وال�شالم���ة الوطني���ة مبجل����س الوزراء 
ملكافح���ة فايرو�س كورونا )كوفيد- 19( 
للحف���اظ عل���ى �شّح���ة و�شالم���ة اجلميع 
يف افتت���اح مناف�شات اجلولة الثانية من 
دوري ال�شل���ة املمت���از باملو�ش���م احل���ايل 
ال���ذي ي�شارك فيه 12 فريقًا من العا�شمة 

بغداد واملحافظات  .
وه���ي اخل�ش���ارة الثاني���ة الت���ي يتلقاها 
فريق ال�شرط���ة لكرة ال�شلة خالل املو�شم 
احل���ايل بعد اخل�شارة الأوىل اأمام فريق 

النف���ط املت�شدر بفارق ث���الث نقاط فقط 
يف كال�شيك���و كرة ال�شل���ة العراقية الذي 
ج���رى يوم الثامن ع�ش���ر من �شهر كانون 
الثاين املا�شي على قاعة ال�شعب املغلقة 

لالألع���اب الريا�شية بالعا�شمة 
بغداد ليحافظ على 
الثاين يف  مرك���زه 

بر�شي���د  الرتتي���ب 

22 نقط���ة، فيما حّل فري���ق نفط الب�شرة 
باملركز اخلام�س بر�شيد 15 نقطة .

ال�شل���ة  لك���رة  النف���ط  فري���ق  ووا�ش���ل 
احلف���اظ على �شك���ة النت�ش���ارات حيث 
جنح يف حتقيق الفوز الثاين ع�شر على 
الت���وايل على �شيفه فري���ق نفط ال�شمال 
بنتيج���ة )99-66( نقطة يف اللقاء الذي 
اأقي���م بينهما على قاعة كرك���وك الأوملبية 
مبحافظ���ة التاأمي���م ليتم�ش���ك بال�شدارة 

ويف جعبت���ه 24 نقط���ة ويقّرب���ه كث���رًا 
امل�شد����س  دور  اىل  املبك���ر  التاأّه���ل  م���ن 
الذهب���ي �شم���ن حملت���ه للدفاع ع���ن لقبه 
للم���رة الرابع���ة عل���ى الت���وايل ب���دوري 
ال�شلة املمت���از . ويواجه فريق الت�شامن 
النجف���ي الثام���ن بر�شي���د 14 نقط���ة يف 
ال�شاع���ة الثالث���ة ع�ش���ر الي���وم الثالث���اء 
عل���ى قاع���ة ال�شهي���د اأ�شعد �شك���ر املغلقة 
لالألع���اب الريا�شي���ة مبحافظ���ة النج���ف 
الأ�ش���رف �شيفه فري���ق ال�شرطة و�شيف 
املت�ش���در بر�شيد 22 نقط���ة يف مواجهة 
ياأمل منها الأخر الع���ودة اىل العا�شمة 
بغ���داد بانت�ش���ار جدي���د من اأج���ل البقاء 
كمطارد رئي�شي لفري���ق النفط املت�شّدر، 
تعقبها يف ال�شاعة الرابعة ع�شرًا مباراة 
فري���ق العظمية �شاح���ب املركز احلادي 
ع�ش���ر بر�شيد 12 نقط���ة وم�شيفه فريق 
الكهرب���اء الرابع بر�شي���د 19 نقطة على 
قاعة ال�شعب املغلقة لالألعاب الريا�شية .

�صلة ال�صرطة ت�صقط في فخ الخ�صارة اأمام نفط الب�صرة

اد
ص

مر
ال

 ب

بغداد / املدى 

الحت���اد  يف  احل���كام  جلن���ة  كلف���ت 
الآ�شي���وي لك���رة الق���دم احلكم ال���دويل مهند 
مب���اراة منتخ���ب  اإدارة  �ش���اري مبهم���ة  قا�ش���م 
ال�شعودي���ة لكرة القدم ثاين الرتتيب يف ال�شاعة 
الثامنة والن�شف م�شاء اليوم الثالثاء مع �شيفه منتخب 
فل�شط���ني �شمن اجلولة ال�شابعة حل�شاب املجموعة الرابعة 
على ملعب مدينة امللك �شعود الريا�شية بالعا�شمة الريا�س 
يف الت�شفي���ات الآ�شيوي���ة امل�شرتكة لنهائي���ات كاأ�س العامل 
لكرة القدم 2022 بقطر والن�شخة الثامنة ع�شرة من بطولة 

كاأ�س اآ�شيا لكرة القدم 2023 بال�شني .

و�شيع���اون احلك���م الدويل مهن���د قا�شم �ش���اري كال من واثق 
مدلل ال�شويدي حكمًا م�شاعدًا اأوًل وميثم خماط عبد الزهرة 
حكمًا م�شاعدًا ثانيًا ويو�شف �شعيد حكمًا رابعًا حيث �شتكون 
املهمة الثانية الت���ي �شتوكل ملهند خالل عام 2021 بعد املهّمة 
الأوىل الت���ي اأدار فيه���ا لقاء فريق الرج���اء الريا�شي املغربي 
لكرة الق���دم مع فري���ق ال�شماعيلي امل�شري لك���رة القدم يوم 
احل���ادي ع�شر م���ن �شهر كان���ون الثاين املا�ش���ي �شمن جولة 
الإياب من الدور ن�شف النهائي لبطولة كاأ�س حممد ال�شاد�س 
لالأندية الأبطال لكرة القدم 2020 التي فاز فيها الأول بثالثية 
نظيفة �شجلها حم�شن متويل من ركلة جزاء )د.60( واملهاجم 
البديل بني مالنغو )د.67( والهداف حممود بنحليب )د.86( 
جنح يف ختامها ببلوغ املب���اراة النهائية للقاء فريق الحتاد 
ال�شعودي لك���رة القدم يف موعد �شيت���م حتديده بوقت لحق 

من قبل جلنة امل�شابقات يف الحتاد العربي لكرة القدم .

مهند قا�صم حكمًا لمباراة ال�صعودية وفل�صطين بت�صفيات اآ�صيا
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 د. اأحمد الزبيدي 
على فكرة 

ينتظ���م الفكر م���ن خالل منهجه، ال���ذي يعك����س الروؤية الإنتاجي���ة والنظام 
العقل���ي؛ فالدرا�شة لفكر معين ل تتو�ش���ح مالمحها اإلاّ عبر الم�شك بتالبيب 
المنه���ج الموؤ�ش�س للبنية الفكرية. ويبق���ى الت�شاوؤل الفل�شفي : هل الحقيقة 
انعكا����س لالأ�شي���اء؟ اأم بناء عقلي ؟ اأم ك�ش���ف ؟ اأم ترجمة ؟ كما ت�شاءل اإدكار 
ًا بم���ا ينظم  م���وران . واإذا كان المنه���ج ه���و الم�شاع���دة عل���ى التفكي���ر ذاتياّ
خطوات���ه، فاإنه لي����س بمنعزل عن المرجعيات الثقافي���ة المهيمنة في البنية 
المجتمعية؛ اأعن���ي المرجعيات التي تمتلك طاق���ة انتاجية للفكر، ومبلورة 
للثقاف���ة باأ�شل���وب تفاعل���ي وا�شتغال جدلي وح���واري.. ودرا�ش���ة ثقافة ما 
تنطل���ق من بنيتها الن�شية وخطابها عبر بنيته���ا اللغوية، ل بو�شفها وعاًء 
ر في اللغة  للفك���ر فح�ش���ب، بل لكونها بنية فكرية بالدرجة الأول���ى .. اإْن نفكاّ
ر  في اللغة .. ومن ث���م ت�شبح اللغة  ه���و ت�ش���ور يختلف عن ت�ش���ور اأْن نفكاّ

بنية فاعلة في تمظهرات الثقافة واإطارها الفكري .. 
حي���ن نتوج���ه اإلى الثقافة العربي���ة القديمة من خالل مدونته���ا اللغوية فهل 
ثم���ة ن�شق منهجي يعك�س الروؤي���ة الإنتاجية للفكر العرب���ي وثقافته ؟ وهل 
يمكن تلم�س ذلك الن�شق باتجاهات فكرية متنوعة : دينية واأدبية وثقافية.. 
ون�شتذك���ر _ جميعًا _ الت�شورات الفكرية الرائدة لمحمد عابد الجابري 
وك�شف���ه عن المركزي���ات العقلي���ة العربي���ة  وتكويناتها وبنيته���ا: البيانية 
وال�شتدللي���ة والغنو�شية وا�شتغالتها في حقول معرفية وثقافية مختلفة 
.. اأقول : اأيمكن اإيجاد ن�شق منهجي محدد في ثقافتنا يعك�س الروؤية الفكرية 
واآلي���ة تكوينها ؟ .. ت���رى ما الذي �شيدور بذهننا لو ت�شفاّحنا كتاب ) مْجمع 
الأمث���ال ( للميداني ) 518ه� ( ولماذا المثل تحديدًا؟ لأن المثل، ح�شب قول 
الزمخ�ش���ري  ) ه���و ق�شارى ف�شاحة العرب وجوام���ع كلمها ونوادر حكمها 
وبي�شة منطقها وزبدة حوارها وبالغتها ( �شنرى ، ن�شب العين ، كيف اأْفرد 
الميداني  لالأمثال التي جاءت على �شيغة ) اأفعل ( بابًا في كل حرف هجائي 
اعتم���د ت�شل�شله بمعجمه ) مجمع الأمث���ال ( ؟ وِلَم تكاثرت الأمثال على هذه 
ال�شيغ���ة ؟ ول���َم طفح���ت الكتب النقدي���ة بالمفا�شل���ة المعيارية �ش���واء على 
الم�شت���وى الجمعي ) الطبق���ات ( اأو الفردي : فهذا اأهج���ا بيت قالته العرب 
وه���ذا اأفخر ق���ول وهذا اأ�شنع���ه وذاك اأغزله .. بل هذا اأ�شع���ر �شعراء زمانه 
ه اأ�شبقهم واأولهم اأطالًل .. وفي الدين : اأتتفقون معي اأن الثيمة الأكثر  وجداّ
ح�ش���ورًا في ال�شراع على الخالف���ة هي ) المفا�شلة ( فهن���اك اأولهم اإ�شالمًا  
واأول م���ن �شرب ب�شيفين وهناك الموؤمن المكي الذي �شبق الموؤمن المدني  
.. م���ن هنا نفهم اأن الثقافة العربية القديمة ذات مركزية معيارية تقوم على 
المفا�شل���ة التي جاءت نتيج���ة عوامل مت�شل�شلة متناغم���ة ومترابطة ؛ فلو 
قلن���ا بالبعد الجتماعي ذهبنا اإلى الن�ش���ق القبلي وهو يقودنا اإلى الفحولة 
المبني���ة على ) الف�شاحة ( الت���ي تتمظهر بالقدرة ) ال�شفاهية ( على التعبير 
والتاأثي���ر، وعليه فاإن المنه���ج التفا�شلي هو منهج معياري مركزي نابع من 
طبيعة الثقافة العربية بمختلف اأ�شنافها وفروعها واتجاهاتها ولو تعمقنا 
اأكث���ر لوجدن���ا اأن ه���ذه الثقافة هي اإلغ���اء ) لالآخر ( المختل���ف اأكثر مما هي 
اعت���راف بح�ش���وره ووجوده ؛ فهي غيري���ة �شدامي���ة ل �شراعية حوارية 
ومن هذا المنطلق فالهيمنة الفردية ل ت�شمح بالتعددية .. ولكن هل تنطبق 
تلك المنهجي���ة التفا�شلية الفردية على الثقاف���ة العربية المعا�شرة ؟ اأو هل 
ل ما التفتت اإليه ، اإلى  يمكن اأن ن�شفها ب�) الحديثة ( ؟ وهي التي التفتت، اأواّ
) الآخ���ر ( بو�شفها فل�شفة اأو روؤية _ اأعني الحداثة _ تقوم على احترام 
الآخ���ر والتعددية والفردانية الإن�شانية والمرجعية العقلية .. هل اأ�شبحت 
ًا له ؟ .. اأعتقد اأن ثقافة  الثقافة العربية تحترم الآخر اأو �شكلت ت�شورًا فكرياّ
عربي���ة مازالت تنتجه���ا ال�شلطة الدينية بمرجعيات قبلي���ة واإيديولوجيات 
متطرف���ة ل يمك���ن اأن تخل���ق ت�ش���ورًا اإيجابي���ًا للتعددية الثقافي���ة واإن كان 
ثم���ة م�شاريع عربية ت�شدح ليل نه���ار للتحديث الثقافي فهي م�شاريع فردية 
ومحك���وم عليها ب�شف���ة المعار�شة اأي ) الإلغاء ( لأنه���ا خطرة على ) حرمة 
( مقد�ش���ات الثواب���ت المعرفية وه���دم للقي���م الفردية التي انتجه���ا ) العقل 
الفا�شل ( وبالتالي فاإلى اليوم نحن نكرر ن�شيدنا الثقافي : اأف�شلية ال�شابق 
على الالحق .. اأف�شلية الذات على المنتمي اإليها وعدوانية الآخر المختلف 
عنه���ا ومن هنا فاإن منهجية المفا�شل���ة مازالت هي من تحيي الذات وتميت 

الآخر . 

مركزية ) التف�ضيل ( في الثقافة العربية

حين نتوجه اإلى الثقافة العربية القديمة 
من خالل مدونتها اللغوية فهل ثمة ن�سق 

منهجي يعك�س الروؤية الإنتاجية للفكر 
العربي وثقافته ؟ وهل يمكن تلم�س ذلك 
الن�سق باتجاهات فكرية متنوعة : دينية 

واأدبية وثقافية.. 

وجهة نظر

التدرج   في  كبيرة  اأهمية  ي�شكل  ما  ذلك 
تفاعلها  وم�شتوى  للطفولة  المعرفي 
ال�شينمائي  الثقافي  الفني  الطبق  مع 
علمية  وبمنهجية  للطفل،  يقدم  ال��ذي 
���ش��م��م��ت ال��ك��ات��ب��ة ف�����ش��ول اإ���ش��داره��ا 
ال���ث���الث���ة ب��م��ح��ت��وي��ات ه���ام���ة، اأغ��ن��ت 
بمفهوم  الم�شبقة  النظرية  الم�شاحة 
وق��وى  وال��م��ح��اك��اة  والتخيل  ال��خ��ي��ال 
ال��خ��ي��ال  وم��رح��ل��ة  ال��ح�����ش��ي،  الإدراك 
العبثي،  الأ�شطوري  والخيال  العلمي 
متنامية،  زمنية  بفترات  مرورها  بعد 
ق�شدية  ذات  فيلمية  ل��ن��م��اذج  وت��ع��دد 
توغلت  الختيار،اأذ  ح�شن  على  مبنية 

الراء   ف�����ي  ال����ك����ات����ب����ة 
لعدد  الفل�شفية،  والأفكار 
المفكرين والباحثين  من 
فقد  الخيال،  فل�شفة  عن 
ا�شتعادة  فكرة  بداأت من 
المح�شو�شة  ال�����ش��ور 
وا�����ش����ت����خ����دام����ه����ا ف��ي 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��خ��ي��ل، وف��ي 
ه�����ذا ي��ت��ج��ل��ى م��ف��ه��وم 
اأفالطون  ل��دى  الخيال 
عملية  ع��ل��ى  وق���درت���ه 
ا���ش��ت��ح�����ش��ارال��روؤي��ة 
يتناوله  لما  ال�شامية 
ال��ع��ق��ل، ف��ي��م��ا ذه��ب��ت 
دور  ت���ف���ع���ي���ل  اإل��������ى 
والمح�شو�س  الح�س 
العملية  ت��ك��ام��ل  ف���ي 
ال��ف��ك��ري��ة، م���ع رب��ط 
ال�����ذاك�����رة ب��ف��اع��ل��ي��ة 
والق�شدية  الإرادة 
جاء  التي  والدوافع 
بها اأر�شطو، وُتحلل 
ال���ك���ات���ب���ة م����ا ج���اء 
ايمانوئيل  بكتاب 
اأن  م�����ن  ك�����ان�����ت، 
�شورة  هو  الزمان 
للح�س،  داخ��ل��ي��ة 
وال������م������ك������ان ه��و 
خارجية  ���ش��ورة 
واإن   ، ل��ل��ح�����س 
هي  الخيال  مَلكة 

بعد  المعرفة،  عمليات  لجميع  �شرورة 
ال�شتعانة بالمدرك الح�شي، للتمكن من 
اإدراك ال�شور، فيما  الفهم المنطقي من 
الخلط  من  هيجل  تحذير  اإل��ى  اأ���ش��ارت 
ال�شلبي،  والخيال  المبدع  الخيال  بين 
�شوبنهاور  به  جاء  ما  على  التركيز  مع 
وربطها  والبتكار  العبقرية  �شرط  من  
بالخيال لتفعيل القدرة العالية للتخيل، 
كتابه”  ف���ي  ه���و����ش���رل  ي���ذه���ب  ف��ي��م��ا 
تعديل  ه��و  الخيال  اأن  على  الأفكار” 
اإع��ادة  يمكن  ���ش��ورة،  �شكل  في  متمثل 
بو�شفه  �شارتر  يختلف  فيما  اإنتاجها، 
ال��خ��ي��ال ع��ل��ى اأن����ه ال���ق���درة ع��ل��ى نفي 
اآخ��ر،  ما يك�شف عن عالم  ذل��ك  ال��واق��ع، 
بقوله  با�شالر  عند  الكاتبة  توقفت  وقد 
اإدراك���ًا  التخيل  ي��ك��ون  اأن  ينفي  ال���ذي 
اإدراك  اأنه  رغم  الأ�شياء،  لغيبية  عدميًا 
وتركز  ال��م��وج��ودات،  لجوهر  مبا�شر 
قد  الخيال  مو�شوع  اأن  على  الكاتبة 

�شغل اأي�شًا اهتمام الفال�شفة والمفكرين 
العرب والم�شلمين، فقد عرف ابن �شينا 
تعجب  م��ن  انفعال  اأنه”  على  التخيل 
يكون  اأن  غير  من  ن�شاط  اأو  تعظيم  اأو 
البتة”ويري  اعتقاد  بالمقول  الغر�س 
اأو  الت�شوير  اأنه  على  التخيل  الفارابي 
وبقوله،  بالمحاكاة،  م���رورًا  التمثيل، 
على “اأن الإن�شان كثيرًا ما تتبع اأفعاله 
تخيالته، وكثيرًا ما تتبع ظنه اأو علمه، 
م�شادًا  علمه  اأو  ظنه  يكون  ما  وكثيرًا 
ل  تخيله  بح�شب  فعله  فيكون  لتخيله 
بح�شب ظنه اأو علمه،” وتتابع الكاتبة، 
الح�شية  ق���وى،  ب��ث��الث  ال��ك��ن��دي  اأراء 
جاء  ما  وكذلك  والمتخيلة،  والم�شورة 
الخم�س،  بالقوى  ال�شفا،  اإخ���وان  ب��ه 
والحافظة  والمفكرة  المتخيلة  وه��ي 
باجه،  اب��ن  اأم��ا  وال�شانعة،  والناطقة 
هي،  نف�شية  ق��وى  ث��الث  اإل��ى  اأ�شار  فقد 
والذكر،اأما  والمتخيل  الم�شترك  الح�س 
اب���ن ر���ش��د ف��ق��د رك���ز على 
قواه الثالث 
ال��ن��ف�����ش��ي��ة 
وه����������������������ي 
ال��م��ت��خ��ي��ل��ة 
وال���م���ف���ك���رة 
وال��ح��اف��ظ��ة، 
وف������ي ف�����ش��ل 
هو  م�����ش��ت��ق��ل 
اأق���������رب اإل�����ى 
ال��ت��خ�����ش�����س، 
وه�����������������و م�����ا 
طرحته الكاتبة 
تق�شيمات  م��ن 
ف������ي ال����خ����ي����ال 
ال�������ش���ي���ن���م���ائ���ي 
وا�������ش������م������ت������ه 
الخيال  اأ���ش��ك��ال 
التي  الفيلمية، 
ق�����ش��م��ت��ه��ا اإل�����ى 
العلمي  ال��خ��ي��ال 
الممزوج بالرعب 
وال����ف����ان����ت����ازي����ا، 
وال����������خ����������ي����������ال 
الأ�������ش������ط������وري، 
واأف��������الم ال��خ��ي��ال 
بالواقع،  الممزوج 
ول����ك����ن����ه����ا ك���ان���ت 
م�����ت�����واف�����ق�����ة م���ع 
ال��خ��ي��ال ال��واق��ع��ي 

عززت  وقد  وال�شطوري،  والفانتازي 
اإل��ى  التق�شيم  م��ن  ال��ن��وع  ل��ه��ذا  ميلها 
اأج���ادت  ال��ت��ي  الفيلمية  الم��ث��ل��ة  ط���رح 
ي��ح��دد  وب��م��ا  وت��ح��ل��ي��ل��ه��ا،  بتو�شيفها 
وحبة  ج��اك  فيلم  مثل  منها،  كل  �شمات 
Chess وفيلم حرب  الفا�شوليا ووفيلم 
اإلى  العوالم، وكذلك مرورًا بفيلم رحلة 
وفيلم  ميتروبولي�س،  وفيلم  ال��ق��م��ر، 
القادمة،  الأ�شياء  وفيلم  فرانك�شتاين، 
منظمة  تق�شيمات  الكاتبة  اأع���دت  وق��د 
اعتمدت ت�شنيفات ال�شنوات والأ�شكال 
تتعلق  وم��ا  المرعبة،  منها  والأن����واع، 
واأفالم  الأر���س،  غزو  واأفالم  بالف�شاء، 
والأف��الم  الفانتازيا،  واأف��الم  الكوارث، 
الأ�شطورية، مع ك�شف تحليلي لالأ�شكال 
الطاغية في المعالجات الإخراجية لهذه 
عديدة  اأن��واع  عند  والتوقف  الأن���واع، 
والخيالية  الوهمية  ال�شخ�شيات  م��ن 
والخارقة،  والأ�شطورية  والغرائبية 
والأط���ف���ال وال��ح��ي��وان��ات وال��ك��ائ��ن��ات 
ال�شاحرة، وغيرها، وقد خ�ش�س الف�شل 
الثاني من الكتاب عن التوظيف التقني 
للخيال في الخطاب الب�شري، من خالل 
خلق  في  ال�شورية  الموؤثرات  توظيف 
نوعين  اإل���ى  ق�شمت  وال��ت��ي  ال��خ��ي��ال،  
على  جاءت  التي  وميكانيكية،  �شورية 
ا�شتخدام  خ���الل  م��ن  م��ن��ه��ا،  اأ���ش��ال��ي��ب، 
ال�شتخدام  وك��ذل��ك  الت�شوير  م��ه��ارة 
ال��ت��ق��ن��ي ف����ي م���خ���ت���ب���رات ال��م��ون��ت��اج 
ومتطلبات  وال��م��وؤث��رات،  وال��ك��راف��ي��ك 
تعتمد الجودة والمرونة والتكلفة، وقد 
فيلمية  اأمثلة  اأي�شًا  الكاتبة  ا�شتخدمت 
الذي  الأرن��ب روج��ر،  �شهيرة منها فيلم 
ال�شخ�شيات  وتحريك  الر�شم  اعتمد 
العوالم،  حرب  فيلم  وكذلك  الكرتونية، 

واإن�����ت�����اج م�����ش��اه��د واأف�����ك�����ار م��ع��ق��دة 
لموديالت   Maya ال  برامج  با�شتخدام 
ومج�شمات لالبنية وال�شيارات واأطالل 
وكذلك  ال��ك��روم��ا،  وبتقنيات  رك���ام،  و 
الريح،  تهب  عندما  فيلم  ال��ى  الإ���ش��ارة 
التحريك،  افالم  اإلى  الكتاب  واأ�شار  كما 
واأ�شاليب ا�شتغالها، منها افالم التحريك 
على  المر�شومة  وكذلك  البعيدين،  ذات 
على  والر�شم  البال�شتيكية،  ال�شفافيات 
ومقاطع  المقطعة،  وال�����ش��ور  ال���ورق، 
الورق على ال�شفافيات وال فوتو كنيزز، 
وذات الأبعاد الثالثة، واأفالم ال�شل�شال 
والأج�شام  الأ�شكال  واأف��الم  المتحركة، 
المتحركة، وغيرها وبما يحقق م�شاحة 
وفي  الطفل،  مخيلة  في  وا�شعة  تاأثير 
الف���الم  لتحليل  ك���ان  ال��ث��ال��ث  ال��ف�����ش��ل 
م�شتوى  تحديد  ف��ي  وا���ش��ح��ة  اأه��م��ي��ة 
�شوء  وفي  واأهميتها،  الدرا�شة  وقيمة 
في  �شاعدت  التي  الموؤ�شرات  من  ع��دد 
المنجزات  منها  التحليل،  اأداة  تحديد 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��م��ن�����ش��ج��م��ة م����ع ال����روؤي����ة 
الأ�شطورية  ال�شمة  وكذلك  التنبوئية، 
بوابة  عن  ف�شاًل  المتخيلة،  والوهمية 
اأخرى،  عوالم  اإلى  تنقلنا  التي  الخيال 
وال��ت��ي  الطبيعة،  ق��وان��ي��ن  ع��ن  ب��ع��ي��دًا 
اختارت افالمًا غنية ب�شنعتها الجمالية 
الجورا�شية،  الحديقة  كفيلم  والذهنية، 
وفيلم يوميات نارينا، وفيلم وحيدًا في 
عنا�شر  وتت�شمن  تت�شم  عينات  البيت، 
تجلى  ال��ت��ي  ال��م��وا���ش��ف��ات  ذي  الفيلم 
الأط��ف��ال  مخيلة  ب��اغ��ن��اء  ال��خ��ي��ال  فيها 
اآف���اق  تفتح  وع��وال��م  ب���اأج���واء  للتمتع 
والتنبوؤات  والأح��الم  والتفكير  الروؤية 
بفنطازيا  ال��واق��ع  عن  بعيدًا  وال��ذه��اب 
وعوالم �شاحرة واأ�شطورية ل تخلو من 
ت�شجيل  يمكن  غرابة وتخييالت، وهنا 
الم�شتوى الأمثل الذي ظهر فيه الكتاب 
المتنوعة  ال��م�����ش��ادر  ع��ل��ى  ب��اع��ت��م��اده 
وكذلك  والحديثة،  والر�شينة  المهمة 
وتنظيم  الت�شميم،  اأ�شلوب  حيث  م��ن 
ولما  والتن�شيق،  التن�شيد  م�شتوى 
يحمله الكتاب من اأهمية معرفية وعلمية 
يتعلق  ما  خا�س،  وب�شكل  و�شينمائية، 
الخت�شا�س  ذل���ك  الأط���ف���ال،  ب�شينما 

المهم، والجدير بالرعاية والهتمام. 

* تنويه:
نعيد ن�س���ر مو�س���وع " خي���ال �س���ينما الأطفال" 

حلدوث خطاأ فني يف الن�سر ال�سابق.

خ���ي���ال ���ض��ي��ن��م��ا الأط����ف����ال 

في اإ�سدار جديد للكاتبة ال�ستاذ الم�ساعد الدكتورة �سذى العاملي، اأتيحت لنا فر�سة الطالع على مو�سوع في 
غاية الأهمية، ونادراً ما تم التطّرق اإليه، ،وبما يتعلق بتناول م�ساألة “الخيال” والذي اأحيانا  ما نجده ف�ساًل من 

ف�سول بع�س الكتب، ولكن كان اختيار الموؤلفة لمو�سوع )الخيال في �سينما الأطفال( عنوانًا ل�سدارها،المتمثل 
بدرا�سة منهجية علمية ومعرفية، عن حجم و�سعة الخيال الذي يجوب عقليات واأذهان وت�سورات وتخييالت  

مرحلة الطفولة وبحقل م�ساهدة الأفالم ال�سينمائية الم�سممة لذائقة التلقي عند الأطفال

�سالح ال�سحن

 

 
لي�س في هذا الخبر ما يريب. وربما 
ل حاجة لي في تبرير تعمدي اإخفاء 
اإ�ش����م ه����ذا ال�شاع����ر. اأردت اأن اأقول، 
ها  وبح�شب ح�شا�شية �شخ�شية مرداّ
عمل����ي ال�شاب����ق في الإع����الم المرئي 
اأن ه����ذا ال�شاع����ر ظ����ل  والمكت����وب، 
بعيدًا عن ال�شهرة التي نالها �شعراء 

اآخرون، بع�شهم ظهر بعده.
ولك����ن: األ����م تحت����ف ب����ه اأكب����ر مجلة 
اأج����زم،  واأكاد  ب����الده؟  ف����ي  ثقافي����ة 
م�شيف����ًا، اإن ه����ذا الحتف����اء ل����م يكن 
الأول م����ن نوع����ه. واأجي����ب ب�شرعة 
ب����اأن ذلك يمثل احتف����اء "�شالونات" 

اأو "نخب" وكنت اأق�شد �شيئا اآخر.

اأنن����ي هن����ا اأتح����دث عن احتف����اء من 
ن����وع اآخ����ر، احتف����اء �شبب����ه �شه����رة 

ال�شاعر. كيف؟ 
مح�ش����ن  الروائ����ي  ال�شدي����ق  كت����ب 
الرمل����ي مغ����ردًا ف����ي "تويت����ر" م����ع 
�ش����ورة جمعت����ه بال�شاع����ر الراح����ل 
محم����ود دروي�����س ف����ي مدري����د قب����ل 
ع�شرين �شن����ة لتقدي����م ترجمة كتابه 
 "ذاك����رة للن�شي����ان" اإل����ى الإ�شبانية، 
يقول: "امت����الأت اأكبر قاع����ات مركز 
الت����ي  وال�شالل����م  والمم����ر  الفن����ون 
ت����وؤدي اإليه����ا.. ُترى مت����ى �شنحظى 
يم����الأ  ب�شاع����ر عرب����ي  اأخ����رى  م����رة 

بجمهوره القاعات �شرقًا وغربًا".

�شخ�شيًا كنت �شاه����دًا على "�شهرة" 
العا�شم����ة  ف����ي  دروي�����س  محم����ود 
الأردني����ة عم����ان. ح�شر م����رة عر�شًا 
م�شرحي����ًا ف����ي قاعة المرك����ز الثقافي 
جمه����ور  وراءه  ف�شح����ب  الملك����ي، 
الم�شرحي����ة. �شهرة محمود دروي�س 
ل نج����د له����ا مث����اًل معا�ش����رًا، ربم����ا 
يح����دث الأم����ر ذاته مع ن����زار قباني، 
مظفر النواب…. و… ل اأكاد اأعثر 
عل����ى اإ�ش����م رابع. هل عل����ى ال�شعراء 
الباقي����ن، وهم كثر جدًا، اأن ي�شعروا 
بالح�ش����د،  الغي����رة اإزاء تلك ال�شهرة 
التي يفتق����دون اإليها؟ ربم����ا العك�س 
ه����و ال�شحيح. ولكن قبل هذا وذاك، 

ما هي ال�شهرة؟ وهل يعد �شعراء من 
وزن بدر �شاكر ال�شياب، م�شهورين؟ 
واإذا تحدثنا ع����ن مثال معا�شر يقفز 
اإ�ش����م ال�شاعر ال����ذي تحدثت عنه في 
اأول المق����ال اإل����ى الواجه����ة، خا�شة 
م����ع  عق����ود  خم�ش����ة  اأم�ش����ى  واأن����ه 
ال�شعر. هل يمك����ن اأن يمالأ جمهوره 
قاع����ة ما ف����ي القاه����رة اأو بغ����داد اأو 
عم����ان اأو تون�����س؟ اأجي����ب بمنته����ى 

الأريحية ب� : ل. قطعا لن ي�شتطيع.
ف����خ  ف����ي  اأ�شق����ط  اأن  هن����ا  اأري����د  ل 
وال�شخيفة،  المك����رورة،  التحليالت 
ح����ول "اأزم����ة ال�شع����ر"، اإذ ل توج����د 
اأي اأزم����ة ف����ي ه����ذا الخ�شو�س. كما 

اأنن����ي �شاأ�شقط من الح�شاب مقولت 
"النميمة" واآهات مقاهي المثقفين. 

ما الأمر اإذن؟
يب���دو اأن الأمر، اأقله���ا بالن�شبة لي، 
�شببه مواق���ع التوا�شل الجتماعي 
المختلف���ة. نح���ن الي���وم بالفع���ل ل 
ن�شتطيع الو�شول اإلى تلك المواقع 
كلها، فهي كثيرة جدا. بع�س الدول 
ه���ذه  الخا�ش���ة،  مواقعه���ا  اأن�ش���اأت 
المواقع �شارت تتحك���م باتجاهات 
التلقي في مختلف جه���ات الأر�س.  
للمديري���ة،  �شه���رة  منح���ت  لق���د 
واأ�شقطت �شه���رة اآخرين. قارئ تلك 
المواق���ع ه���و الق���ارئ الم�شتقبلي، 
عل���ى م���ا يب���دو. ل���ن ي�شق���ط ق���ارئ 
الكت���اب، مطلق���ًا، ولكن���ه �شينتظ���ر 
اإ�شارات مواقع التوا�شل ليقراأ هذا 
الكتاب اأو ذاك. هذه المواقع، اليوم 
وغ���دًا، �شنع���ت م�شاهيره���ا. وم���ن 

�شمن هوؤلء الم�شاهير �شعراء.
�ش���ادف اأن م���ررت عل���ى ح�شاب���ات 
يطبع���وا  ل���م  ع���رب  ل�شع���راء 
مجموع���ة �شعرية واح���دة، مع ذلك، 
فجمهوره���م ف���ي مواق���ع التوا�شل 
اأكبر بكثير جدًا من جمهور �شاعر له 
ع���دد من الإ�شدارات. هل ي�شح هذا 
ة  القيا����س؟ ل���م ل.. اأق���ول اإن المن�شاّ
ف���ي زمانن���ا ه���ي موق���ع التوا�شل، 

المتابعي���ن  ع���دد  ه���و  والجمه���ور 
���ة. ال�شاع���ر ين�شر  ف���ي تل���ك المن�شاّ
���ة، جمهوره  المن�شاّ ف���ي  ن�شو�ش���ه 
يخت���ار اأن يتابع���ه اإذا اأعجب���ه ذاك 
الن����س اأو يلغ���ي متابعت���ه في حال 
العك����س. معادل���ة ب�شيط���ة ولكنه���ا 

معا�شرة.
�ش���وف تنعك�س �شه���رة ال�شاعر هذا 
�شتنعك����س  كم���ا  اإ�شدارات���ه،  عل���ى 
على عدد الذين يح�شرون اأم�شياته 
ال�شعري���ة عل���ى اأر�س الواق���ع. لقد 
جلب جمهوره من مواقع التوا�شل، 
ل من اإ�شداراته، ول من نقاد �شعره، 
ول م���ن ال�شحف اأو و�شائل الإعالم 
الكثيرة. الأمر كان مختلفًا في زمان 
دروي�س، وال�شياب، وال�شاعر الذي 

كنت اأتحدث عنه.
ن�ش���ل الآن اإلى ال�شوؤال الحا�شم في 
ه���ذا المقال: ه���ل ال�شه���رة �شرورة 

لل�شاعر؟ 
بالن�شب���ة لي اأق���ول، بثق���ة وقناعة، 
اإن ذل���ك لي�س مهمًا اأب���دًا. ال�شعر في 
جوهره قول �شخ�شي اإزاء حركات 
العال���م من حولك. قد يب���ذل ال�شاعر 
قول���ه  اإي�ش���ال  �شبي���ل  ف���ي  جه���دًا 
للجمه���ور، ولكنه قطع���ًا غير معني 
باأن تن�شد الح�شود من حوله اأغاني 

المنت�شرين.

ال�������ض���ع���ر وال�������ض���ه���رة 

عبد اخلالق كيطان

طالعت مجلة ثقافية عربية موؤخراً وقد 
كّر�ست �سفحات فيها لتجربة اأحد مواطنيها 

من ال�سعراء. ال�ساعر المحتفى به اأ�سدر 
عدداً من المجاميع ال�سعرية، وكان اآخرها 
كتاب مختارات من �سعره. �ساعرنا يعد من 

اأبرز �سعراء الموجة الجديدة في بالده، 
واأ�سيف: في ال�سعر العربي..

د.�سذى العاملي

نزار القبانيمحمود دروي�شال�سياب



اأ�شع اأمامكم هذه الحادثة علها تثير فيكم )ال�شيمة( 
الوطنية في اأن لتن�ش���وا رموزنا الفكرية والأدبية 

والجتماعية وال�شيا�شية..
ف���ا ناأت���ي بجدي���د اإن تحدثنا عم���ا تعني���ه الرموز 
الثقافي���ة الفكرية في المجتمعات المتح�ش���رة فهي 
بالن�ش���بة لهذه المجتمعات، قيم���ة عليا، بل وثروة 
وطني���ة ل يمك���ن التفري���ط به���ا تح���ت اأي ظ���رف، 
حت���ى واإن اعتر�ش���ت اأفكاره���ا قيم ه���ذا المجتمع، 
واأفكاره، حيث يكفي اأنها جزلت بعطائها المعرفي 
درجة ا�ش���تحقت به���ا الخلود وال�ش���هرة .. فالكاتب 
والروائ���ي الكبير اندريه مارلو لم يكن ديغوليًا بل 
ي�ش���اريًا و�ش���يوعيًا ليمنحه ديغول اليميني امتياز 
حقيب���ة الثقاف���ة مرتين ف���ي بلد عامته ال�شا�ش���ية 
�شناع���ة الجب���ن و�شناع���ة الثقاف���ة مث���ل فرن�ش���ا، 
ويفخره���ذ الأخي���ر وه���و اأول رئي����س للجمهورية 
�شكرتي���رًا  نجل���ه  بعم���ل  يتو�ش���ط  اأن  الخام�ش���ة، 
للروائي الفذ فران�شوا موري���اك. واأمير بافاريا لم 
يك���ن اأحمقًا ليترجل عن عربت���ه، فقط ليخلع قبعته 
وينحن���ي عن���د العرب���ة التي تق���ل بيتهوف���ن تحيًة 

لمروره.
وه���ل ل���ي اأن اأذكر م���ا فعلته بل���دان العال���م لهوؤلء 
الرم���وز ف���ي بلدانه���م، م���ن خل���ع ا�شماءه���م عل���ى 
�ش���وارع و�شاحات، وتحويل بيوته���م الى متاحف 
ت�ش���م مقتنياته���م واآثاره���م ف���ي الحي���اة، ومراكز 
درا�ش���ات تحمل با�شمائهم، اأو جوائز كبيرة تحمل 
ا�شماوؤهم، اأو �شورهم في طوابع البريد او العملة 
الوطني���ة، اأو اإقامة تماثل لهم، وغير ذلك من �شور 

ال�شتذكار والتكريم.
م���ا ال���ذي فعلن���اه نح���ن لرموزن���ا، غي���ر جل�ش���ات 
التكري���م والحتف���اء وال�شتذكار وربم���ا التاأبين ، 
- ل ف���رق - والت���ي ل ت�شم���ن ول تغن���ي عن جوع؟  
ف���اإذا كان الكثي���ر منهم قد ق�شى ف���ي مدافن الغربة 
وق�شوة المنفى، في اأعوام ت�شلط الدكتاتورية فاإن 
م���ن يعي�س بين ظهرانينا بعد زوالها، مازال يعاني 
ق�شوة الن�شيان و�شظف العي�س والإهمال المتعمد.

مالذي فعلناه لم���ن و�شع الأ�ش�س ال�شحيحة لقيام 
القت�ش���اد العراقي، و�ش���اغ القوانين التي تخ�س 
وللم���وؤرخ  ح�شقي���ال،  �شا�ش���ون  المالي���ة،  البني���ة 
و�شاحب ال�شف���ر المهم )المف�شل في تاريخ العرب 

قب���ل ال�ش���ام( جواد عل���ي، لم�شيد ن�ش���ب الحرية 
ج���واد �شلي���م، ولوا�ش���ع اأول �شيمفوني���ة عراقي���ة 
فريدالل���ه ويردي، ورائ���د حركة ال�شع���ر الحر بدر 
�شاكر ال�شياب، ولكاتب اأول رواية عراقية محمود 
ال�شي���د، وللمعماريي���ن ال���ذي حقق البع����س منهم 
�شه���رة عالمي���ة، محمد مكي���ة وقحط���ان المدفعي، 
ورفع���ت  عون���ي،  وقحط���ان  الآلو�ش���ي،  ومع���اذ 
الجادرجي، وزه���ا حديد، ولرائد المق���ام العراقي 
حق���ي ال�شبلي، وفن���ان كرة القدم عم���و بابا، وعبد 
الجبار عبد الل���ه وكوكي�س عواد، .. وتطول قائمة 
الرم���وز الذي منح���وا الع���راق هويته. اأع���رف اأن 
الكثير من الن�شاط���ات قد اأقيمت با�شم هوؤلء لكنها 
ل���م تفه���م حقهم، اأو ق���ل تمنحم خلوده���م المرتجى 
مثلم���ا فعل���ت اآثاره���م الت���ي تركوه���ا لتنه���ل منها 

الأجيال.
من بين كل ه���ذه الرموز التي ت�شتحق كل ماذهبنا 
اإلي���ه، اخت���رت نموذجًا له���ا وهو الروائ���ي الكبير 
)غائب طعم���ة فرمان( .. واختي���اري لهذا الرمز لم 
يكن اعتباط���ًا، اأو انحيازا، ب���ل ل�شتعادته من قبل 
اأكثر من دولة، والتي احتفت به  وبدوره الإبداعي 

والثقافي على مدى خم�شين عامًا.

ُيكّرم في الدوحة.. ومو�سكو
فه���ا هي الدوح���ة تحتف���ي ب�شيرته وبثقل���ه الأدبي 
فق���د  )كت���ارا(  المرموق���ة  جائزته���ا  عب���ر  الموؤث���ر 
اختارت���ه الجائ���زة، ليك���ون �شخ�شي���ة الع���ام، في 
دورته���ا ال�شاد�شة التي اقيمت العام الما�شي  وهو 
تقلي���د درج���ت عليه ه���ذه الجائ���زة من���ذ تاأ�شي�شها 
ع���ام 2014وبهذا التقلي���د ال�شن���وي، حيث تحتفي 
ب�شخ�شي���ة اأدبية تركت ب�شمة وا�شحة في م�شيرة 
الأدب العرب���ي. وقب���ل فرم���ان، احتف���ت بنجي���ب 
محفوظ)2016(، والطيب �شالح)2017(، وغ�شان 

كنفاني)2018(.
وقب���ل الدوح���ة اأقي���م ل���ه تمث���ال ف���ي مو�شك���و في 
مكتبة اللغ���ات الأجنبية برو�شي���ا التحادية، التي 
كان الكات���ب غالبًا ما يرتاده���ا للمطالعة، في اتحاد 
الكتاب الرو�س.. نعم في مو�شكو ولي�س في اإحدى 
�شاحات بغداد التي بداأ منها رحلة الحياة الوعرة، 
وحي���ث ول���د و�ش���ّب واأب���دع الكثي���ر ف���ي �شن���وات 
�شباب���ه . ربم���ا اإن مدينته لم تعد تذك���ره رغم كونه 
قام���ة عماقة في مي���دان ال�شرد الروائ���ي العراقي 

والعربي.
وقب���ل اأن يرفع ال�شتار عن هذا التمثال في مو�شكو 
وعندم���ا كان مج���رد فكرة ف���ي راأ����س اأ�شدقائه من 
اتح���اد الكت���اب الرو�س، ف���ي المدينة الت���ي ا�شتقر 
فيه���ا ومنهم الأديب والمترجم عبدالله حبة واأقرب 
اأ�شدقائه، وعندما ا�شتح�شلوا موافقات اإقامة هذا 
التمثال من الجهات الرو�شية، كتب هذا الأخير عن 
ذلك بعنوان هل �شيق���ام ن�شب للكاتب غائب طعمة 

فرمان في مو�شكو؟ قائًا:
طرح ع���دد م���ن اأ�شدقاء الكات���ب العراق���ي الراحل 
" النخل���ة  غائ���ب طعم���ة فرم���ان �شاح���ب رواي���ة 
والجي���ران " وع���دة رواي���ات رائع���ة اأخ���رى فكرة 
اإقام���ة تمثال للكاتب في مبن���ى اتحاد كتاب رو�شيا 
بمنا�شبة الذكرى ال���� 25 لوفاته والتي تحل في اآب 
عام 2015. ولكن جمعية المقيمين العراقيين التي 
تبنت الفكرة واجهت م�شكلة تمويل الم�شروع. لأن 
الجمعية ذات العدد القليل من الأع�شاء عاجزة عن 
توفي���ر مبلغ 4 الآف دولر المطلوب ل�شنع التمثال 
من تبرع���ات الع�شاء. علم���ًا اأن النحات الم�شري 
د. اأ�شام���ة ال�شروي قد تب���رع ب�شنع التمثال مجانًا 
وجل���ب من القاه���رة القالب الذي يتعي���ن �شبه من 
البرون���ز واإقام���ة القاع���دة ل���ه ف���ي مبن���ى التحاد 

بمو�شكو.
وتقدم���ت الجمعية اإلى ال�شفارة العراقية بمو�شكو 
طالب���ة مد ي���د الم�شاع���دة، لك���ن الم�شوؤولين هناك 
اعت���ذروا ع���ن تقدي���م اأي���ة م�شاع���دة. وعندما جاء 
وزي���ر الخارجي���ة اإبراهيم الجعف���ري طرحت عليه 

�شخ�شيًا هذا المو�شوع في اأثناء لقاءه مع الجالية 
العراقي���ة، لكن���ه اأبلغ ال�شفير لحقًا كم���ا علمت باأن 
الأف�ش���ل اأن يتب���رع بالمبل���غ اأحد رج���ال الأعمال. 
وبم���ا اأنه ل يوجد في مو�شك���و رجل اأعمال عراقي 
واحد، واإن اأكثر العراقيي���ن المقيمين في مو�شكو 
هم من المتقاعدي���ن الم�شنين اأو الطاب، فاأن هذه 

الفكرة تبدو غير عملية.
والآن يواجه الم�شروع الف�ش���ل. اإنني اأدعو اتحاد 
الكتاب والأدب���اء العراقيين وجمعي���ة المترجمين 
العراقيين ووزارة الثقافة الى مد يد الم�شاعدة في 
اإقام���ة الن�ش���ب. لأن هذا الإن�ش���ان المبدع ي�شتحق 
اإقام���ة تمثال له لي�س في مو�شكو فقط بل في وطنه 

العراق اأي�شًا.
وف���ي نهاية عام 2017 تقاطر على حفل رفع ال�شتار 
ف���ي ذكرى مولده  ف���ي 22 اأيل���ول 2017، عدد كبير 
من  العرب والرو�س المعنيي���ن بالثقافة العراقية، 
وبينه���م دبلوما�شي���ون وم�شوؤول���ون ف���ي الدوائر 
الر�شمية ومن �شمنهم د.ع�شام خمي�س نائب وزير 
التعلي���م ف���ي جمهورية م�ش���ر العربي���ة. والنحات 
الم�ش���ري  د. اأ�شام���ة ال�ش���روي، ال���ذي �شن���ع هذا 

التمثال.
قال عبدالل���ه حبه، �شاحب مب���ادرة اإقامة التمثال: 
اأن �شي���رة حياة غائب فرم���ان التي عرفها من خال 
�شداقت���ه م���ع الكاتب خ���ال �شن���وات طويلة كانت 
مترع���ة بالم�شرات والأح���زان وما كاب���ده �شعودًا 
ون���زوًل، ه���ي مث���ل �شي���ر حي���اة العديد م���ن رجال 
الإب���داع العراقيي���ن. ول يماري اأحد ف���ي اأن غائبًا 
كان بح���ق، رائ���د الرواية العراقي���ة النا�شجة ذات 
الم�شت���وى الأدب���ي الرفي���ع الت���ي تفي����س بالروح 
الإن�شاني���ة العميق���ة. ول بد م���ن الإ�ش���ارة الى  اأن 
عمل���ه كمترج���م ل���اأدب الرو�شي قد ت���رك اآثاره في 
عمل���ه الإبداع���ي كروائي وذكر عل���ى  �شبيل المثال 

حديث���ه م���ع الكاتب ل���دى قيام���ه بطلب من���ه بطبع 
رواي���ة  "الآم ال�شي���د معروف " على الأل���ة الكاتبة 
قب���ل ن�شرها، حي���ث و�شفه���ا المتح���دث باأنها مثل 
"معطف" غوغول. وقال عبد الله حبه عن التمثال 
الن�شفي وما كابده وزميله المترجم خير ال�شامن 
من �شعوب���ات في �شنعه وتمويل���ه ، واأكد على اأن 
المه���م في ه���ذا الح���دث، اأن التمث���ال الن�شفي هذا 
�شيبق���ى كرمز يخلد اإ�ش���م الكاتب العراق���ي الكبير 

غائب طعمة  فرمان.

المدى.. وغائب طعمة فرمان
كان للمدى ق�شب ال�شبق ف���ي الحتفاء بهذا الرائد 
الروائ���ي وال�شخ�شي���ة الأدبي���ة الكبي���رة، فالمدى 
من���ذ تاأ�شي�شها في منت�ش���ف الت�شعينيات، و�شعت 
ف���ي مقدم���ة م�شروعه���ا الثقافي الهتم���ام بالرموز 
الفكري���ة والثقافي���ة العراقي���ة التي يرتب���ط ا�شمها 
بالنه�ش���ة الفكري���ة في الع���راق من بداي���ة تاأ�شي�س 
الدول���ة العراقي���ة  الحديث���ة، حي���ث عمل���ت ودعت 
الموؤ�ش�ش���ات المعنية بالهتمام بهذا الجانب، وفي 

كل التفا�شي���ل.. وكان الرائ���د الأدي���ب والروائ���ي 
غائب طعمة فرمان في مقدمة هذه الأ�شماء، والتي 
اأدب���اء وفناني���ن، ومفكري���ن و�شيا�شيي���ن  �شمل���ت 

و�شخ�شيات وطنية..
فكان م�شروعه���ا )عراقيون( وهو الم�شروع الرائد 
في العراق والذي ت�شم���ن اإ�شدار ملحق ا�شبوعي 
تحظ���ى  موؤث���رة  عراقي���ة  ل�شخ�شي���ة  مخ�ش����س 
بالجماع الوطني، والذي ي�شم ال�شيرة ال�شخ�شية 
وانجازاتها على �شعيد منجزها الإبداعي، واأثرها 

الجتماعي.. 
وحظي الروائ���ي غائب طعمة فرم���ان بن�شيب من 
ه���ذا الم�شروع، فاقيمت احتفالية ل���ه في المنا�شبة 
ح�شره���ا المخت�ش���ون بال�ش���اأن الروائ���ي، والذي 
واإ�ش���ارات  بكلم���ات  الإبداعي���ة  �شيرت���ه  اأ�ش���اءوا 

نقدية.
كما اهتمت دار الم���دى للن�شر منذ انطاق ن�شاطها 
بجمع اأعماله وطباعتها، في اأكثر من طباعة ب�شبب 
الطل���ب المتزاي���د، عل���ى قراءته���ا خا�ش���ة الأجيال 
الحديث���ة.. وقد احتفى به معر����س الكتاب الدولي 
الت���ي تقيم���ه المدى �شنوي���ًا، بعقد جل�ش���ات نقدية 

حول منجزه الإبداعي..
وم���ا زال الو�ش���ط الثقاف���ي يتذك���ر ذل���ك العر����س 
الم�شرح���ي ال���ذي تبنت���ه )الم���دى(، وه���و )ع���ودة 
غائب( الت���ي األفها الكاتب عل���ي ح�شين، واأخرجها 
حي���در منعث���ر.. وق���ام بدور غائ���ب الفن���ان الكبير 
)�شامي عب���د الحميد(. واآخر ن�ش���اط ثقافي للمدى 
هو الحتف���ال بت�شعينيته، التي �ش���ارك بها العديد 

من المهتمين بال�شرد العراقي.

ن�ساطات ثقافية  )�سخ�سية(
وحاول���ت بع�س )ال�شخ�شي���ات( اأن تحتفي بغائب 
طعم���ة فرم���ان كل باخت�شا�ش���ه وطريقت���ه، ونوع 
ه���ذا الحتفاء اأو ال�شت���ذكار، واإن اأكدت على كلمة 
)�شخ�شي���ة(، فذلك لأنه���ا جرت بمب���ادرة �شخ�شية 
وذاتي���ة، نابعة من وعي ه���ذه ال�شخ�شيات باأهمية 
)غائب طعم���ة فرم���ان(، و�شرورة ا�شت���ذكاره، بل 
تخلي���ده، ول عاقة للدول���ة اأو لموؤ�ش�شاتها  بذلك، 

وه���ي اإذ تقوم بهذا الن�شاط، فاأنها توجه لومها الى 
الدولة التي يفتر�س فيها اأن تقوم بذلك.

 فف���ي ال�شينم���ا كان المخ���رج الراح���ل جعف���ر علي 
اأول م���ن اأْفلم اإحدى رواياته وه���ي رواية )خم�شة 
اأ�شوات(ع���ام 1975، والت���ي كت���ب ال�شيناري���و لها 
نجي���ب عرب���و، والح���وار لل�شاعر �ش���اق ال�شائغ، 
وف���ي عام 2008 قام المخرج ف���اروق داود باإخراج 
فيلم وثائقي عنه م�شاهمة منه في اإبراز دور فرمان 
في الأدب العراقي، متناوًل في 40 دقيقة جانبًا من 
�شيرت���ه في الوط���ن والغربة.. يق���ول داود عن هذا 

العمل:
"ل ت���زال �شخ�شيات، ك�شليم���ة الخّبازة وحمادي 
العربنج���ي وغيرهم���ا، �شاخ�ش���ة ومحف���ورة ف���ي 
ذاك���رة جيلن���ا على م���دى 4 عق���ود"، وغائب طعمة 
فرم���ان يكاد يك���ون الكاتب العراق���ي الوحيد الذي 
تركيب���ًا  وروايات���ه  واأحداث���ه  اأ�شخا�ش���ه  ُيرّك���ب 
حقيقيًا، كما ق���ال الناقد جب���را اإبراهيم جبرا. نزر 
ي�شير ما ُكتب عن فرمان، وقليل ما ذكره اأبناء بلده 
وموؤ�ّش�شات���ه الثقافي���ة المفتقرة اإل���ى التقاليد. فلو 
فعل���وا ذلك م���ع كّل اأديب ومبدع، لمت���اأت �شوارع 
الع���راق و�شاحات���ه باأ�شماء وتماثيل رم���وٍز ثقافية 

وفكرية".
اأم���ا في الم�شرح فكان المخرج الراحل قا�شم محمد 
اأول م���ن عال���ج م�شرحيًا اإح���دى روايات���ه )النخلة 
والجيران( ع���ام 1969، والتي عدها النقاد واحدة 
من اأه���م الم�شرحيات التي قدمها الم�شرح العراقي 

منذ انطاقته.
اأم���ا المخ���رج قا�ش���م عب���د )المقي���م في لن���دن( فقد 
ق���دم عن غائب فيلم���ًا اأطلق عليه )غاي���ب، الحا�شر 
الغائب ( والذي حدثني عنه في مكالمة هاتفية من 
لندن ، ه���ذا الفيلم الوثائقي الق�شي���ر عن الروائي 
العراق���ي غائب طعمة فرم���ان والمبني على مقابلة 
ق�شي���رة كان قد �شّوره���ا لتجريب كامي���را 16 ملم 
م�شتعملة، كان قد ا�شتراها عندما كان طالبًا يدر�س 
بمعهد ال�شينما في مو�شكو �شنة 1980، وبم�شاعدة 

اأ�شدقائه 
لكنه فاجاأني في ه���ذه المكالمة بلقيا اأخرى تتعلق 
بمحا�شرة لغائب في قاعة الكوفة م�شجلة بالكامل 
يوم زار لندن، فا�شت�شافت���ه القاعة بتقديم ال�شاعر 
العراق���ي الرائد بلند الحي���دري.. ويمكن اأن يكون 
ذل���ك م�شروع���ًا لفيل���م طوي���ل يتعل���ق به���ذا الرم���ز 

العراقي الخالد.
وب�شبب ظ���روف التنقل والترحال فق���د قا�شم هذه 
المقابلة وبعد اأربعي���ن عامًا ظهرت للوجود ب�شكل 
غي���ر متوقع وله���ذا ق���رر اأن يعمل �شيئ���ًا عن غائب 
ال���ذي غ���اب عنا ولكن���ه م���ا زال يعي�س معن���ا.. فقد 
وج���دت علبة الفيل���م محفوظة لكل ه���ذه الفترة مع 
عادل العبيدي اأحد اأ�شدقاء الروائي وبطل روايته 

والموؤجل”.  “ المرتجى 
اأم���ا على �شعي���د التلفزي���ون فقد ق���دم الكاتب علي 
ح�شي���ن ه���ذه الم�شرحية كعم���ل درام���ي، باخراج 

جمال عبد جا�شم.. 
لك���ن ما قام ب���ه الكاتب والمترجم وال���ذي يقيم في 
مو�شك���و عبدالله حبة، يعد تقدي���رًا لفتًا للروائي ، 
مثلم���ا تقدم ذك���ره في بداية المق���ال، فعبدالله حبة 
م���ا زال يحل���م اأن يقام ل���ه تمثال في بل���ده. ويدعو 
وجمعي���ة  العراقيي���ن  والأدب���اء  الكت���اب  "اتح���اد 
المترجمي���ن العراقيي���ن ووزارة الثقاف���ة ال���ى م���د 
ي���د الم�شاعدة في اإقامة الن�ش���ب. لأن هذا الإن�شان 
المب���دع ي�شتحق اإقامة تمثال ل���ه لي�س في مو�شكو 

فقط بل في وطنه العراق اأي�شًا".

اأفكار ومقترحات.. لمن يعنيهم الأمر
اأمام ه���ذه ال�شي���رة الغني���ة، لأحد اأ�شاطي���ن الأدب 
ف���ي العراق، ن�ش���ع اأمامكم والموؤ�ش�ش���ات الثقافية 
المعنية جملة من الأفكار والمقترحات  التي تعنى 
بطريق���ة تكريم���ه وا�شتذكاره، اأ�ش���وة بما تقوم به 
الموؤ�ش�ش���ات الثقافي���ة ف���ي كل دول العالم. والأخذ 
به���ا اأو اقت���راح غيره���ا بم���ا يت���اءم ومكان���ة هذا 
الأدي���ب، من �شاأنه اأن يدفع ال���ى الهتمام برموزنا 

الثقافية والفكرية جميعًا
1 - اإقام���ة تمث���ال ن�شف���ي ل���ه ف���ي اإح���دى �شاحات 

بغداد، اأو في مكان ولدته.
2 - محاول���ة الت�شال بعائلت���ه ومعارفه في بغداد 
م���ن مخطوط���ات  مقتنيات���ه  لجم���ع  ومو�شك���و 
وكت���ب،  والدرا�ش���ات الت���ي كتب���ت ع���ن منجزه 
اإح���دى  ف���ي  ل���ه  متح���ف  لإقام���ة  الإبداع���ي، 

الموؤ�ش�شات الثقافية .
- م�شاهم���ة وزارة التعلي���م العال���ي م���ن خ���ال   3

ت�شمية، اإحدى قاعات كلية الآداب با�شمه.
4 - اإط���اق جائ���زة �شنوي���ة للرواية باإ�ش���م جائزة 

غائب طعمة فرمان.
5 -  اإع���ادة ن�ش���ر كتب���ه، وطب���ع الذي ل���م ين�شر اإن 

وجد.
6 - اإعادة طبع كت���اب الدكتور زهير يا�شين �شليبه 
ع���ن اأطروح���ة دكتوراه ف���ي معه���د ال�شت�شراق 
الرو�ش���ي ع���ام 1984 ومكر�شة لنتاج���ات غائب 
طعم���ة فرمان. وكت���اب اأحم���د النعم���ان "غائب 
اإل���ى  والحني���ن  المنف���ى  اأدب  فرم���ان.  طعم���ة 

الوطن" في عام 1996 اأي�شًا.
- اإ�شدار طابع بريدي يحمل �شورته   7

هذا غي�س من في�س ما تعمله الدول بحق رموزها 
الفكري���ة، والأم���ر مع ذلك ل يتطل���ب �شوى الإيمان 
به���ذا الإج���راء، لم���ا يعك����س م���ن تط���ور و�شل���وك 

ح�شاري من �شاأنه اأن يرفع �شمعة الوطن. 
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غائ��ب طعم��ة فرم��ان وكي��ف ُنخّل��د رموزن��ا

عالء المفرجي

اأتقدم اإليكم بـ )طلب( لي�س ككل 
الطلبات التي ت�سلكم، فهو طلب لي�س 
لحاجتي ال�سخ�سية، لكنه طلب لكم 

اأوًل، وجاهرت اأنا به قبلكم اإن كان لكم 
نية ما في الإعالن عنه،  وهذا الطلب 
بال�سك �سيرفع من �ساأنكم )الوطني( ، 
و�سيح�سب التاريخ تنفيذه من قبلكم 

لكم وحدكم..
مرة عندما اأرادت اإيطاليا اأن تكرم 

مخرجها الكبير فيردريكو فلليني بعد 
اأربعين عامًا من م�سيرته البداعية، 

ب�سخ�س رئي�س جمهوريتها  األ�ساندرو 
بيرتيني بمنحه ني�سان ال�ستحقاق 

من رتبة ال�سليب الأعظم ، وهو 
و�سام ليمنح لأقل من من�سب رئي�س 

اأو ملك.. ح�سر رئي�س الجمهورية  
بيرتيني في الوقت المحدد لمرا�سيم 

التقليد، لكن فلليني تاأخر اأكثر من 
ن�سف ال�ساعة، وعندما ح�سر، توجه 

الى بيرتيني، بق�سد العتذار عن 
التاأخير، وهنا قال له بيرتيني: 

ل عليك اإنه يومي ولي�س يومك .. 
ف�سيذكر التاريخ اأن في زمن  بيرتيني 

كرم المخرج العظيم فيللني.. ع�سى 
اأن تلهمكم هذه الحادثة بالعبر.

النواب( جمل�س  )رئي�س  الوزراء(  )رئي�س  اجلمهورية(  )رئي�س  م�سمياتهم  بكل  العراق  اإدارة  على  القائمون   

الــعــايل( التعليم  )وزارة  ــاب(  ــّت ــك وال الأدبـــــاء  )احتــــاد  الــثــقــافــة(  )وزارة  ثقافته  عــلــى  والــقــائــمــون   



"الغربي���ون قلقون علينا بينما نحن قلقون 
ال�س���نغالي  االقت�س���اد  عال���م  عليه���م." ق���ال 
فلوين �س���ار ه���ذه الجمل���ة عندم���ا طلب منه 
و�س���ف اآثار فايرو����س كورونا عل���ى القارة 
االأفريقي���ة ، فمن���ذ بداية وب���اء كوفيد 19- ، 
وعندم���ا يتعلق االأم���ر باأفريقيا في و�س���ائل 
االإعالم الرئي�س���ة اأو في تحليالت المنظمات 
الدولي���ة ، يت���م اإخبارن���ا بالك���وارث التي لم 
تتحق���ق ، في حي���ن اأن الموت ف���ي كل مكان 
تقريب���ًا ف���ي الغ���رب ، لكن ا�س���تعمار العقول 
يجعلهم ي�ستمرون في تجاهل خبرة اأفريقيا 

في جنوب ال�سحراء ..
وب�س���فتنا اأكاديمي���ون م���ن اأ�س���ول اأفريقية 
واأ�ساتذة في التنمية الدولية وعلم االجتماع 
النف�سي ، فاأننا ناأ�سف لل�سورة البائ�سة التي 
ت�سورها و�سائل االإعالم وال�سعوب الغربية 

في كثير من االأحيان للقارة االأفريقية ..
لق���د احتج اأ�س���يل مبمبي ، االأ�س���تاذ بجامعة 
جن���وب اأفريقيا ف���ي ويتواتر�س���راند ، على 
للخب���راء  الكارثي���ة  ال�س���يناريوهات  ه���ذه 
الغربيي���ن بقول���ه : "لق���د �س���ئم االأفارقة من 
ه���ذه التحيزات التي تتكرر مرارًا وتكرارًا ، 

بغ�س النظر عن االأو�ساع واالأحداث".
وبالمثل ، انتقد فلوين �سار هذه "العن�سرية 
البنيوية التي يت���م تجاهلها"، اإذ اإن التنازل 
الخا�س ب� "ا�سطف���اف القوة اال�ستعمارية" 
كما يق���ول عالم االجتم���اع البيروفي اأنيبال 
كويجان���و يبرر ه���ذه الروؤي���ة البائ�سة التي 
تنظيم���ًا  اأف�س���ل  الغ���رب  اأن  بفك���رة  ت�سع���د 

وا�ستعدادًا وتقدمًا من االآخرين.
لقد توقعت درا�سة اأجرتها كلية لندن لل�سحة 
والط���ب اال�ستوائ���ي ف���ي 25 اآذار الفائت اأن 
معظم البلدان االأفريقية قد تجاوزت 10000 
حالة ف���ي االأ�سابي���ع االأولى من �سه���ر اآيار ، 
ودع���ت اإل���ى "اتخ���اذ اإج���راءات فورية" في 
اإفريقي���ا. وكانت الحقيق���ة اأن عالمة 10000 
حال���ة ت���م تجاوزه���ا ف���ي منت�س���ف ني�سان ، 
ولك���ن بالن�سب���ة للق���ارة االأفريقي���ة باأكملها. 
لذل���ك كان���ت التقدي���رات مبال���غ فيه���ا ب�سكل 

�سارخ.
هن���اك  كان  حزي���ران،   29 م���ن  واعتب���ارًا 
000و380حال���ة موؤك���دة و 9664 حال���ة وفاة 
ف���ي جميع اأنحاء الق���ارة االأفريقية ، وهو ما 
يق���ل كثيرًا ع���ن 2626841 حالة في الواليات 
المتح���دة وحدها. وم���ع ذلك ، وعل���ى الرغم 
مم���ا يقول���ه لن���ا ر�س���ل اله���الك من���ذ �سهور ، 
ف���اإن العديد م���ن البلدان ف���ي اأفريقيا جنوب 
ال�سح���راء الكب���رى تدي���ر االأزم���ة ال�سحي���ة 

ب�س���كل اأكثر فاعلية من ال���دول الغربية. وقد 
ق���ال م�س���وؤول لوج�ستي م���ن منظم���ة اأطباء 
بال ح���دود في اإنجلترا اإنه ُغم���ر بر�سائل من 
زمالئ���ه االأفارق���ة ال�سابقي���ن الذي���ن الحظوا 
عدم وجود تنظيم ف���ي الدول الغربية الإدارة 

الوباء.
كانت جنوب اإفريقيا ، التي �سجلت 138134 
حال���ة اإ�ساب���ة موؤك���دة و 2456 حال���ة وفاة ، 
هي الدول���ة ال�سابع���ة ع�سرة االأكث���ر ت�سررًا 
، متقّدم���ة قلي���اًل على كن���دا ومتخلف���ة كثيرًا 
ع���ن الواليات المتحدة. وهن���اك عدة اأ�سباب 
لع���دم تحقق �سيناريو الكارث���ة المتوقعة في 

اأفريقيا: 
اأواًل ، تتمت���ع الق���ارة االأفريقي���ة بخب���رة في 
اإدارة االأوبئ���ة. عل���ى �سبي���ل المث���ال ، اأعدت 
�سيرالي���ون ، الت���ي تاأثرت ب�س���دة بفايرو�س 
اإيب���وال ف���ي الفت���رة م���ن 2014 اإل���ى 2016 ، 
ا�ستجابته���ا ل� كوفيد 19-قب���ل اأكثر من ثالثة 
اأ�سابي���ع م���ن اكت�س���اف الحال���ة االأولى.ومن 
الموؤكد اأي�سًا اأن و�سول الفايرو�س المتاأخر 
اإل���ى الق���ارة و�سب���اب ال�س���كان م���ن العوامل 
الموؤاتي���ة. ولك���ن ف���ي كثي���ر م���ن الح���االت ، 
تكم���ن الحقيقة في اأن التخطي���ط كان اأف�سل 
واأ�س���رع: "عندم���ا توقع العال���م االأ�سواأ ، كنا 
نعمل " ،كم���ا اأو�سح فلوين �سار ، في مقابلة 

مع قناة TV5 Monde ، في ايار الما�سي .
ه���ل �سيفكر ال�سم���ال يومًا ما اذن ف���ي التعّلم 
من الجن���وب؟ هذا م���ا تت�ساءل عن���ه كاثرين 
كيوبوتونج���ي ، مدي���رة المرك���ز االأفريق���ي 
الأبحاث ال�سكان وال�سحة. منتقدة الروايات 
النمطي���ة وتاأ�سف كيوبوتونج���ي الأن الدول 
الغربي���ة تتجاهل خبرة ال���دول التي لم تكن 

في مقدمة اإدارة لالأزمات.
لق���د ت���م الك�سف عن ه���ذا الرف����س للتعلم من 
تج���ارب ال���دول الت���ي تعتب���ر تابع���ة لها في 
الرف����س االأول���ي لحكومت���ي كيبي���ك وكن���دا 
لمنا�س���دة قيادة الدكتورة ج���وان ليو ، وهي 
�سلط���ة دولي���ة في مكافح���ة االأوبئ���ة ، الإدارة 
لي���و  الدكت���ورة  اعتب���رت  اإذ  االأزم���ة.  ه���ذه 
"خارجة عن ال�سيطرة" وقيل لها اإن خبرتها 
في اأفريقيا �ستكون مفيدة في اأق�سى ال�سمال 

، ولكن لي�س في بقية البالد.
ومع ذلك ، فاإن خبرة النا�س في اإدارة الوباء 
م���ن دول الجنوب العالمي يمك���ن اأن ت�ساعد 
بالتاأكي���د الدول الغربية عل���ى اإدارة االأزمات 
الحالي���ة والم�ستقبلية ب�سكل اأف�سل. وللقيام 
بذل���ك ، نحت���اج اإلى التوقف ع���ن التفكير في 
اأن بل���دان الجن���وب ال يمكنه���ا اإال اأن تتعل���م 

وتتلقى الم�ساع���دة من جانب واحد فقط من 
بل���دان ال�سمال ، وهي العقلي���ة التي يعززها 

النموذج الحالي للتنمية الدولية.
وف���ي عمود ُن�س���ر في مجلة ج���ون اآفريك في 
ني�سان الما�س���ي ، اأعلن العديد من المثقفين 
والفناني���ن والنا�سطي���ن االأفارق���ة ، بم���ا في 
، �سليم���ان  ت���راوري  اأمينات���ا درام���ان  ذل���ك 
ب�سير دياني ، ناديا ي���ارا كي�سوكيدي ، كاكو 
نوبوكب���و ، تيك���ن ج���اه فاكول���ي ، اأن االأزمة 
ال�سحي���ة "ت�س���كل فر�سة تاريخي���ة لالأفارقة 
موارده���م  بي���ن  ،والجم���ع  ذكائه���م  لتعبئ���ة 
والجدي���دة  والعلمي���ة  والتقليدي���ة  الذاتي���ة 
والرقمي���ة مع اإبداعهم "من اأجل بناء عالم ما 

بعد كوفيد.
وتق���وم ال�سنغ���ال بتطوير اختب���ارات بقيمة 
دوالر واح���د على وج���ه الخ�سو�س للك�سف 
عن الع���دوى الموجودة والم���رور من خالل 
م�س���ادات في اللع���اب في اأقل م���ن 10 دقائق 
، كما تدر����س غانا تقنية الختبار عينات الدم 
المجمعة التي تريد منظمة ال�سحة العالمية 

اأن ت�ستلهم منها ..
وكان رئي����س مدغ�سق���ر ق���د جع���ل م���ن نف�سه 
اأ�سحوك���ة اأم���ام و�سائ���ل االإع���الم الغربي���ة 
عندم���ا دع���ا للترويج لفوائد �س���اي االأع�ساب 
Artemisia ، وم���ن ث���م اأك���د معه���د ماك����س 
بالن���ك االألمان���ي فوائد هذه الع�سب���ة الطبية 
الم�ستخدم���ة تقليديًا �س���د المالريا لمحاربة 
الفايرو����س. اأما في جن���وب اإفريقيا ، فيقوم 
اأح���د المزارعي���ن القرويي���ن بتعلي���م كيفي���ة 
ال�سي���ادة  لتعزي���ز  الخ�س���راوات  زراع���ة 
الغذائية في اأوقات االأزمات ، ويظهر االتحاد 
االأفريق���ي ت�سامًنا اإقليمًيا يجب اأن ت�ستلهمه 
ال���دول الغربية ، بداًل م���ن التناف�س في �سنع 
لقاح. ففي االأ�سهر االأخيرة ، وفي العديد من 
المناطق االأفريقية ، ظه���رت حركات تعددية 
وغنية ومعقدة تعتمد على التجارب ال�سابقة 
لتخي���ل ا�ستجاب���ات مبتك���رة ومو�سوعي���ة. 
تاأم���الت  اإل���ى  الح���ركات  ه���ذه  وت���وؤدي 
اهتمامن���ا  ت�ستح���ق  اإبداعي���ة  وممار�س���ات 
عل���ى  االأفارق���ة  االقت�سادي���ون  يبح���ث  اإذ   ،
وج���ه الخ�سو����س عن طرق الإع���ادة اختراع 
االقت�س���اد ، مقتنعين ب���اأن كل موقف يتطلب 
اإجاب���ات محددة. وه���م يعتق���دون اأن اإحياء 
اقت�س���اد قائم عل���ى تدمير البيئ���ة وا�ستغالل 

الفئات االأكثر �سعًفا لم يعد خيارًا.
ويوؤك���د الباح���ث ديفي���د موامب���اري اأن هذا 
الوب���اء يمك���ن اأن ي�ساعد في اإنه���اء ا�ستعمار 
العق���ول ، اإذ يج���ب عل���ى الغ���رب اأن يبداأ في 
النظ���ر اإلى بل���دان و�سع���وب اأفريقيا جنوب 
ال�سحراء ك�سركاء في اإيجاد حلول للم�ساكل 
اعتباره���م م�ستفيدي���ن  م���ن  ب���داًل  العالمي���ة 
اأبديي���ن من موؤ�س�سة خيرية تقو�س كرامتهم 
وتجرده���م م���ن اإن�سانيتهم. لق���د حان الوقت 
لتطوير ت�سامن جذري دون تنازل اأو اأبوية.

*اأ�ستاذ م�ساعد بجامعة اأوتاوا

الثورة الفرن�سية قام بها قاع المجتمع 
الفرن�س���ي وفقراء باري����س والطبقات 
الدنيا ولكن ال���ذي اأ�سعل فتيل الثورة 
والكّت���اب  ال�سع���راء  ه���م  الفرن�سي���ة 
والمثقف���ون ونخبة المجتم���ع اأبتداًء 
م���ن )فولتي���ر( و)ج���ان ج���اك رو�سو( 
و)دانت���ون(  ميراب���و(  )ماركي���ز  و 
دافي���د(  ل���وي  )ج���اك  والر�س���ام 
وال�ساعر)روب�سبي���ر( خطي���ب الثورة 
وكان للخط���اب الحما�س���ي الذي القاه 
)المحام���ي كام���ي ديم���والن( ال�سعلة 
الت���ي اأ�سعل���ت فتي���ل الث���ورة وكذل���ك 
االأديب وال�ساعر )فكتور هوغو( اأديب 
واأدب���اء  الفرن�سية.و�سع���راء  الث���ورة 
وعلم���اء وفنانون اآخ���رون واأن�سمت 
الطبق���ة المتو�سط���ة اإل���ى الث���وار ... 
وهك���ذا كان للنخب���ة المثقف���ة دوره���ا 
الث���ورة  نج���اح  ف���ي  والكبي���ر  االأول 
الفرن�سية التي غّيرت م�ستقبل فرن�سا 
واأ�س�س���ت لحقبة تاريخي���ة جديدة بل 
وغي���رت توجه���ات العال���م والتاري���خ 

الحديث كله. 
ف���ي  �سني���ن طويل���ة وث���روات االأم���ة 
المجتم���ع  وُيم���زق  ُت�س���رق  الع���راق 
وُتدمر الدولة ويع���م ف�سادًا اأ�سطوريًا 
فاأين �س���وت النخب���ة العراقية من كل 
ه���ذا؟. وه���ل قام���ت النخ���ب )النخبة 
مجموع���ة من االأف���راد الذين يمتلكون 
خ�سائ�س معين���ة ال يمتلكها بالمقابل 
"العادي���ون"(   االآخ���رون  االأف���راد 
بواجبه���ا تج���اه �سعبه���ا وعملت على 
ا�ستع���ادة الوع���ي الوطن���ي الم�سلوب 
من االأمة بمزاعم دينية زائفة ومخّدرة 
والمخدوع���ة  كاذب���ة  ومقد�س���ات 
بخط���وط حم���ر وهمي���ة؟. اأم اأكتف���ت 
النخب���ة بالجلو����س على الت���ل واآثرت 
الحي���اد عل���ى االإنحياز اإل���ى ال�سعب؟. 
الذي ي�سم مجموع���ة من النخب التي 
تق���ود موؤ�س�سات���ه �س���واء كان���ت منها 
ال�سيا�سي���ة اوالديني���ة اأو االقت�سادية 
 . االجتماعي���ة  اأو  الع�سكري���ة  اأو 
ويمكن الق���ول اإن النخب هم قادة تلك 
الموؤ�س�س���ات واالأ�سخا����س الموؤثرون 
فيه���ا وه���م م���ن يتحمل���ون م�سوؤولية 
التغيي���ر االأول���ى ؛ �سب���ع ع�س���رة �سنة 
ولم تتح���رك النخب ب�سكل موؤثر حتى 
اإنتف����س ثلة من ال�سباب الب�سطاء �سد 
الف�س���اد والطائفية وا�ستع���ادة الدولة 
الخ���وف  عل���ى  واإنت�س���رت  والوط���ن 
واإ�ستطاع���ت  الوح�س���ي  واالإره���اب 
اأن تجم���ع حوله���ا �سب���اب االأم���ة حتى 
تحّول���ت اإل���ى �سمي���ر االأم���ة و�سوتها 
ع���ن  وعب���رت  وال�سري���ح  ال�سج���اع 
معاناته���ا ودفعت ثمن هذه االإنتفا�سة 
من دماء �سبابها !. ونجحت االإنتفا�سة 
ف���ي ا�ستع���ادة الوع���ي الوطن���ي لالأمة 

وحقق���ت الكثير؛ واأعطى المنتف�سون 
قرب���ان ذل���ك مئ���ات ال�سب���اب ف���ي عمر 
ال���ورود بين �سهي���د وجريح ومعوق! 
فهل عليهم )لوحده���م( تقع م�سوؤولية 
ا�ستعادة الوط���ن المغت�سب وكل هذا 
ومواجه���ة  الج�س���ام  الم�سوؤولي���ات 
ع�سابات القتل واالإرهاب وملي�سيات 
غي���ر  ه���م  طبع���ًا  واأحزاب���ه  الف�س���اد 
ق���ادرون اأ�س���اًل عل���ى كل ذل���ك ولي�س 
ذلك من م�سوؤوليتهم بل هي م�سوؤولية 
ال�سع���ب كله والنخ���ب منهم على وجه 
االإجتماعي���ة  النخ���ب  ؛  الخ�سو����س 
)�سي���وخ ع�سائر و وجه���اء المجتمع( 
اأ�سخا����س  )الوطني���ن  وال�سيا�سي���ة 
وهيئ���ات واأحزاب وطني���ة( والدينية 
)علم���اء دي���ن ومراج���ع( والق�سائي���ة 
ومحامي���ن(  عام���ة  ونياب���ة  )ق�س���اة 
والثقافي���ة )مفكرين وكت���اب و�سعراء 
والعلمي���ة  و�سحفيي���ن(  واأدب���اء 
)اأ�ساتذة الجامعات والمراكز البحثية 
والدرا�سي���ة والعلم���اء( والع�سكريين 
)ق���ادة الق���وات االآمني���ة والع�سكرية( 
وكل النخ���ب الوطنية ه���م م�سوؤولون 
عن معالج���ة الخلل وتحقي���ق العدالة 
وا�ستع���ادة  الف�س���اد  عل���ى  والق�س���اء 
ولي����س  القان���ون  وفر����س  الدول���ة 
المنتف�سي���ن لوحده���م ب���ل ه���م جنود 
النخبة وكان���وا رواد الوعي الوطني 
وعل���ى بقي���ة النخ���ب واج���ب التفكير 
والعم���ل على اإنق���اذ الع���راق واإن كان 
ه���ذا ه���و دور )النخب���ة( ف���ي اإ�ساع���ة 
الوع���ي . وتح���ول المنتف�س���ون اإل���ى 
النخب���ة الواعية الجريئ���ة وتولوا كل 
هذه المه���ام نيابة عن المثقفين ب�سكل 
خا�س وع���ن النخب ب�سكل عام !. لكن 
هل المطلوب من االإنتفا�سة اأن ت�ستمر 
في تحقيق كل اأه���داف االأمة نيابة عن 

االأمة وعن نخبها لوحدها؟! 
وكان يفتر����س بالنخب���ة م���ن مثقف���ي 
الع���راق اأن تك���ون ه���ي الرائ���دة ف���ي 
)كم���ا  وتطويره���ا  االإنتفا�س���ة  �سن���ع 
فعل �سع���راء واأدباء فرن�سا في �سناعة 
الث���ورة الفرن�سي���ة(؛ واإن كان هن���اك 
مب���ررات اأدت اإل���ى تاأخ���ر دور النخبة 
فاإنه���ا ُملَزمة االآن بالقي���ام بدورها في 
التغيير الذي ال ي�ستطيعه �سباب االأمة 
الواعي وال يمتلكون اأدواته ولوازمه.

ولعل م�سوؤولية المثقفين بكل اأنماطهم 
واأ�سكاله���م حا�س���رة اأكثر م���ن غيرهم 
يت�س���ّدروا  اأن  وعليه���م  النخ���ب  م���ن 
االإنتفا�سة بفكره���م و وعيهم الوطني 
وتحديد االأبع���اد الفكرية والح�سارية 
المتاح���ة  واالإحتم���االت  للتغيي���ر 
)ولي����س  العراقي���ة  االإنتفا�س���ة  اأم���ام 
ال�سبابي���ة( اأن���ا ال اأتح���دث ع���ن )دعم( 
المثقفي���ن لالأنتفا�سة فكريًا بل اأتحدث 
ع���ن )اإنتفا�س���ة المثقفي���ن(. ورغم اأن 
المثقف العراق���ي تفاعل مع الكثير من 
الق�ساي���ا االإجتماعي���ة وحت���ى الدينية 
الق�ساي���ا  ع���ن  االإبتع���اد  اآث���ر  اأن���ه  اإال 
الح�سا�س���ة الت���ي له���ا عالق���ة مبا�سرة 
�ست���ى وف���ي  بال�سلط���ة تح���ت ذرائ���ع 
كثير من االأحيان كان���ت لهم مبرراتهم 
المقبولة وغير المقبولة )تعر�س ق�سم 
كبي���ر م���ن المثقفي���ن لالإبت���زاز والقتل 
والترغيب(   وللترهي���ب  واالإختط���اف 
فكانت ال�سف���ة الغالبة عل���ى المثقفين 
ال�سك���وت  ه���ي  الفت���رة  ه���ذه  خ���الل 
الت�سفي���ات  م���ن  والخ���وف  والح���ذر 
والت�سقيط والمحارب���ة ولم ي�ساهموا 
ف���ي اإ�ستعادة الوع���ي الوطني وف�سح 
الفا�سدي���ن والم�ساركة ف���ي االإنتفا�سة 
الت���ي بداأه���ا ال�سب���اب ؛ ومع ه���ذا فقد 
وبالثقاف���ة  العام���ة  باالأم���ور  اأهتم���وا 
الح�سا�س���ة  الق�ساي���ا  دون  العام���ة 
واأكتفوا بنق���د االإنتفا�س���ة الت�سرينية 
دون اأن يكون���وا جزءًا منه���ا رغم اأنها 
تعبير عن وعي االأم���ة ورف�سها لف�ساد 
وف�سل المنظوم���ة ال�سيا�سية الحاكمة 
االإنتفا�س���ة  فكان���ت  2003م.  من���ذ 
ال�سعبية فاأنب���رى الكثير من المثقفين 
اإل���ى نقدها م���ن بعي���د دون اأن ينت�سب 
لها بل تعالى عنها ولغاية هذا اليوم لم 
ن�سه���د )االإنتفا�سة الثقافية( المطلوبة 
الرا�سدي���ن  اأول  ه���و  المثق���ف  ك���ون 
للمجتم���ع ب�سلبيات���ه واإيجابياته وهم 
من ي�سنعون الثورات وغالبًا ما يكون 
المثق���ف �س���د ال�سلط���ة واأول ناقديها 
وعندم���ا يتن���ازل المثق���ف ع���ن عر�سه 
لل�سلط���ة الفا�س���دة ي�سب���ح َمطّية لهم . 
والمثقف هو �سوت ال�سعب و�سميره 
واإال  الت�سريني���ة  االإنتفا�س���ة  مثلم���ا 
اإنف�سل عن ال�سعب وغاب عن معاناته 

؛ في اإنتظار اإنتفا�سة المثقفين.

واإذا كانت)اإنتفا�سة المثقفين( �ستكون 
اإنتفا�سة فكرية ح�سارية فهناك حاجة 
لدع���م  الع�سائ���ر(  )الإنتفا�س���ة �سي���وخ 
اإنتفا�س���ة ال�سعب العراقي واإحتظانها 
وتوحيد وتقوية �سفها واإخراجها من 
دائرة ال�سعف واالأ�ستهداف اإلى القوة 
والرعاي���ة ؛ ولق���د �سهدن���ا دع���م بع�س 
المنتف�سي���ن  م���ن  الأبنائه���ا  الع�سائ���ر 
وفر����س حمايته���م ونجح���وا ف���ي ذلك 
)ح���االت فردي���ة قليل���ة( الب���د اأن تعلم 
ال�سلطات الفا�س���دة والقوى االإرهابية 
اأن االإنتفا�س���ة ه���ي )اإنتفا�س���ة �سعب( 

واحد .
وهكذا بقي���ة النخب الوطنية والتي ال 
تخاف من اإعالن والئها وحبها للعراق 
واإ�ستعداده���ا للدف���اع عن���ه ومحارب���ة 
الفا�سدي���ن ومعاقبته���م والحفاظ على 
ث���روات العراق وتطويره���ا والحفاظ 
عل���ى وح���دة الع���راق اأر�س���ًا و�سعب���ًا 
و�سم���ن  موقع���ه  م���ن  كل  وث���روات 
م�سوؤولياته لنقل االإنتفا�سة من كونها 
اإنتفا�س���ة �سباب ب�سيط اإل���ى اإنتفا�سة 
اإل���ى  ال�س���يء  الح���ال  لتغيي���ر  �سع���ب 
اح�سن ح���ال وتل���ك م�سوؤولية الجميع 
كبيره���م ونخبهم و�سيوخهم وعامتهم 
وخا�ستهم اأنها اإنتفا�سة �سعب باكمله 
عل���ى الف�س���اد عامته���م وخا�ستهم اأنها 
اإنتفا�س���ة �سع���ب باكمل���ه عل���ى �سلطة 

فا�سدة باأكملها .
النخ���ب  ل���كل  يك���ون  اأن  فالب���د  ل���ذا 
ال�سع���ب دور في اإ�ست���رداد الوطن من 
حظن الع�ساب���ات الما�سك���ة بال�سلطة 
االأطب���اء  باإنتظ���ار  االإنتفا�س���ة  ؛ 
والق�س���اة  الم�ست�سفي���ات  واأ�سح���اب 
واالإدعاء  الع���ام والمحامين والتجار 
واأ�سات���ذة  الوطني���ة  والراأ�سمالي���ة 
والق���ادة  الدي���ن  وعلم���اء  الجامع���ات 
االأمنيي���ن  وال�سحفي���ن واالإعالمي���ن 
والفناني���ن  واالإدب���اء  والمفكري���ن 
والريا�سي���ن والباحثي���ن والدار�سين 
ومراك���ز االإ�ستط���الع وال���راأي ...الخ 
له���م  الحاج���ة  بام����س  االإنتفا�س���ة 
ولغيره���م العراق بحاج���ة )الإنتفا�سة 

النخب(!.
اأن م���ن يكتف���ون بالوقوف عل���ى التل 
خل���ف �سب���اب االإنتفا�س���ة الت�سرينية 
ويب���داأون ف���ي الت�سكي���ك به���ا وتقديم 
م���ن االإنتفا�سة  ن�سائحه���م وطلباتهم 
عل���ى  الق�س���اء  ؛  النظ���ام  )تغي���ر 
تغيي���ر  ؛  الوج���وه  تغيي���ر  ؛  الف�س���اد 
االإنتخاب���ات؛  ال�سيا�سات؛�سم���ان 
...ال���خ( ي�ساركون اأع���داء االإنتفا�سة 
ف���ي قتلها وقتل االأم���ل العراقي وبقاء 
الفا�سدي���ن يعبث���ون بم�ستقبل العراق 
اأنزلوا م���ن تاللكم و�سارك���وا ابنائكم 

الثورة واأ�سنعوا م�ستقبل العراق .

اأكي���د كان �سيف الدولة وحرا�سه ومماليكه �سمن 
ي���ام! وهذا ي�سعب ت�سديق���ه، واالأمري املذكور  النِّ
ال مي���ر يوم���ًا اإال وخا����س حربًا فيه���ا. اأقول، وال 
اأ�س���ُك بق���درات الفاراب���ي يف املو�سيق���ى، ولك���نَّ 
ى عند العرب  واية ميكن عدها مب���ا ُي�سمَّ ه���ذه الرِّ
باأحما�س ال���كالم)39(، للتن�سيط القارئ ال اأكرث، 
وترغيب���ه بالق���راءة، واإمع���ان يف املبالغ���ة، نع���م 
ولة  ���ا ح�سل اأنَّه ع���زف يف جمل�س �سي���ف الدَّ رمبَّ
واأج���اد، ولكنَّ ق�سي���ة البكاء وال�سح���ك والنَّوم، 
���ه تف���رغ بكلِّ���ه  تل���ك ِم���ن االأحما����س قطع���ًا. والأنَّ
ام  للمنط���ق والفل�سفة والّتاأليف فيهم���ا، كان بال�سَّ
النَّا�س، منفردًا م�سغ���واًل بالتاأليف،  ُيجال����س  “ال 
وغالبًا ما يلتقي عند ماء، اأو ريا�س غناء”)40(.

���ام، وهو ال زال  توف���ى اأب���و ن�سر الفاراب���ي بال�سَّ
ولة، وقي���ل �سل���ى عليه مع  قريب���ًا ِم���ن �سي���ف الدَّ
خا�ست���ه، بعد اأن ناه���ز الثَّمانني عام���ًا)41(. لكنَّ 
ي���ن زيد ب���ن عل���ي البيهقي)ت�:  الوزي���ر ظه���ري الدِّ
و�ّس،  565ه����(، روى فاجع���ة قتل���ه على ي���د اللُّ�سُ
ا  ���ام اإىل ع�سقالن، ورمبَّ وه���و يف طريق���ه ِمن ال�سَّ
وه���و يف طريق���ه اإىل م�س���ر، ق���ال: »�سمع���ُت ِمن 
اأ�ست���اذي رحم���ه الل���ه يق���ول: اإنَّ اأب���ا ن�س���ر كان 
يرحتل ِمن دم�سق اإىل ع�سقالن، فا�ستغفله جماعة 
، الذين ُيقال لهم الفتيان، فقال لهم  و����سِّ ِمن اللُّ�سُ
واب واالأ�سلحة  اأب���و ن�سر خذوا م���ا معي ِمن ال���دَّ
والّثياب وخل���و �سبيلي، فاأبو ذلك، وهموا بقتله، 
فلما �سار اأبو ن�سر م�سطرًا ترجل وحارب، حتى 
ُقتل مع َمن مع���ه، ووقعت هذه امل�سيبة يف اأفئدة 

 ، و�سُّ ���ام اأ�س���واأ وق���ع، فطلب���وا اللُ�سُ اأم���راء ال�سَّ
ودفن���وا اأب���ا ن�س���ر، و�سلبوهم على ج���دوع عند 

قربه”)42(.  
اأما زكري���ا القزويني)ت�:682ه�(، ف���ريوي االآتي، 
ا كانت  مبا ال يختلف ع���ن الّرواي���ة االأوىل، ورمبَّ
، ف�سلم  و����سُّ هي م�س���درًا له: “فوق���ع عليه اللُّ�سُ
ابة،  اإليهم ماله وخيله، فاأبوا اإال قتله، فنزل عن الدَّ
مي،  �س(، وكان حاذقًا يف الرَّ وت�ست باملجن)التَّ
فقاتل حتى ُقتل يف �سنة اأربعني وثالثمائة”)43(.  
غري الثابت عن اأغل���ب املوؤرخني اأنَّ موته كان يف 

�سنة ت�سع وثالثني وثالثمائة.
ت���رك الفارابي بغ���داد، ِمن غري كتب���ه ونظرياته، 
يف املنط���ق والفل�سف���ة، ا�سم���ًا �سائع���ًا كعن���وان 
مل�ست�سفي���ات وكلي���ات ومدار����س واأماك���ن عام���ة 
يرتادها اجلمهور، منهم َمن عرف ذلك الفيل�سوف 
اأب���ا ن�سر ومنه���م َمن ال يتعدى اال�س���م، وال ي�ساأل 

عن املعنى.

خامتة
جند يف حياة اأبي ن�سر الفارابي مفارقات كثري، 
ن�ساأ ببالده فاري���اب، ويتك وظيفة الق�ساء، كي 
يتف���رغ للمطالعة، ول�سعف حال���ه يق�سد حرا�س 
الب�سات���ني ليطالع عل���ى �س���وء م�سابيحهم، كان 
يقراأ ُكتب الفل�سفة واملنطق، ثم ُيهاجر اإىل بغداد، 
���ة، ويح�س���ر  وهن���اك يب���داأ بتعل���م اللغ���ة العربيَّ
درو����س اأه���م املناطق���ة وامل�ستغل���ني بالفل�سف���ة، 
���ان” بعد  فيتجاوزه���م لياأخ���ذ لق���ب “املعل���م الثًّ

اأر�سط���و الذي ُعرف بني فال�سفة امل�سلمني باملعلم 
االأول، ويبداأ بالتاأليف، فيكون كتابه يف الفل�سفة 
الفيل�سوف  ب���ه  الفا�سل���ة”، ويتجاوز  “املدين���ة 
يعقوب الكندي، وِمن حتت يد الفارابي، ببغداد، 
يتخ���رج فيل�س���وف قدي���ر، وهو يحي���ى بن عدي 
التكريتي امل�سيحي، وهذا االأخري ُي�سكل م�سيخًة 

له، تخرج منها مناطقة ومفكرون.
يتاأث���ر اإخ���وان ال�سف���ا بالفاراب���ي، وياأخذوا من 
فا  مدينته الفا�سل���ة، ليجعلوها دولة اإخوان ال�سّ
وخ���الن الوف���اء، ويلب�سون اأف���كاره يف الفي�س، 
م���ن العق���ل االأول وحت���ى العل���م امل���ادي، ومثل���ه 
ينزه���ون الل���ه تعاىل ع���ن التدخ���ل يف الطبيعة. 
كذلك ببغداد ي�سنف كتاب “االألفاظ واحلروف” 
ويجم���ع ب���ه اآراء يف اللغ���ة والفل�سف���ة. كذلك له 
تالمي���ذ غ���ري مبا�سرين، اأي كان���وا تالميذ لكتبه، 
�س���ارت باأخباره���م الركب���ان، مثلما ُيق���ال، وكان 
اأبرزهم اأبو علي املعروف بابن �سينا، الذي تعلم 
م���ن كتبه، ويع���تف اأن���ه مل يفهم كت���اب “ما راء 
الطبيعة” الأر�سط���و، حتى ح�سل بامل�سادفة، يف 
�سوق الوراقني، على كتاب للفارابي يف احلكمة.
عا�س وتعل���م ببغداد لنحو �سب���ع �سنوات، خالل 
الق���رن الرابع الهج���ري/ العا�سر املي���الدي، وما 
من، من كبار املفكرين والفال�سفة  حفل به هذا الزَّ
واالأدب���اء وال�ّسعراء، حتَّى ميك���ن االإ�سارة اإليه ب� 
النَّه�س���ة”. كانت تلك ال�سن���وات ن�ساأته  “ع�س���ر 
كاء برز  االأوىل كفيل�س���وف، والأن���ه كان ح���اد ال���ذَّ
�سريعًا ِمن خالل كتب���ه. ثم رحل اإىل ال�ّسام وحل 
ول���ة احلم���دان بحلب،  عل���ى جمل����س �سي���ف الدَّ
واأكمل ما ب���داأه من تاأليٍف ببغ���داد، وكان يكتفي 
ول���ة باأربعة دراه���م ف�سية،  ِم���ن عطاء �سي���ف الدَّ
���ة. كذلك تقول  روريَّ ي�سرفه���ا على حاجات���ه ال�سَّ
���ه زار م�س���ر، ولك���ن مل ُيذك���ر ع���ن  واي���ات اأنَّ الرِّ
يومياته �سيئًا، مثلما ذكر املوؤرخون عن يومياته 

ام. ببغداد وال�سَّ
ح���اول التوفي���ق بني اأفالط���ون واأر�سط���و، املثل 
اأو النم���اذج عن���د االأول والفي����س االأ�سياء عنها، 
وال�سور عند اأر�سطو. ذكر املوؤرخني عجائب يف 
حي���اة هذا الفيل�س���وف، مثلما تق���دم، كان قا�سيًا 
ث���م فيل�سوف���ًا، ويزه���د ب���كّل �س���يء، ومل ي�ستف���د 
ِم���ن عمل وال���ده كاأحد ق���ادة اجلي����س يف زمانه. 

اأخ���ريًا ُيختلف يف �سب���ب وفاته، ب���ني قتيل على 
و�س، الذي طمعوا مبا لديه ِمن اأكيا�س،  يد اللُّ�سُ
وال نظنها حتوي غري الكتب، ووفاته حتف اأنفه.
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233 وما بعدها.
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�ساب���ق، �س 4. البيهقي، تاري���خ حكماء االإ�سالم، 
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-17 انظر: ابن ح���زم، اأحمد بن �سعيد االأندل�سي 
الظاه���ري، الر�سائل)ر�سائل ابن َحزم(، حتقيق: 
���ة  اإح�س���ان عبا����س، ب���ريوت: املوؤ�س�س���ة العربيَّ

للدرا�سات والنَّ�سر 1983 4 �س 14-15.
-18 االأم���ني، اأعي���ان ال�ّسيع���ة، حتقي���ق: ح�س���ن 

االأمني، بريوت: دار املعارف 9 �س 103.
-19 اأب���و حيان التَّوحي���دي، االمتاع واملوؤان�سة، 
حتقي���ق: االأحمدي���ن االأم���ني والزي���ن، ب���ريوت: 

مكتبة احلياة للطباعة والنَّ�سر 2 �س 3-4.
-20 اأب���و ن�سر الفارابي، كت���اب اآراء اأهل املدينة 
الفا�سل���ة، حتقيق وتقدمي: ن�سري نادر، بريوت 

دار امل�سرق، �س 22.
دار  ب���ريوت:  الر�سائ���ل،  ال�سف���ا،  اخ���وان   21-
اجل�سمي���ات  م���ن  اخلام�س���ة  الر�سال���ة  �س���ادر، 
الّطبيعي���ات، يف تكوي���ن املع���ادن )الر�سالة: 19( 

2 �س 128.
-23 راج���ع: امل���ودودي، احلكوم���ة االإ�سالمي���ة، 
املخت���ار  القاه���رة:  اإدري����س،  اأحم���د  ترجم���ة: 
احلكوم���ة  واخلمين���ي،   .1980 االإ�سالم���ي 
للطباع���ة  ليع���ة  الطَّ دار  ب���ريوت:  االإ�سالمي���ة، 

والنَّ�سر، الطبعة االأوىل 1979.
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-25 انظ���ر: �ساع���د االأندل�سي)ت����: 456ه����(، ابن 
�ساع���د االأندل�سي، طبق���ات االأُمم، حتقيق: حياة 
ليعة 1985 �س  العيد بو علوان، بريوت: دار الطَّ
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مان، حتقيق:  681ه�(، وفيات االأعيان واأنباء الزَّ
ين عبد احلميد، القاهرة: مكتبة  حممد حميي الدِّ
النَّه�س���ة 1949 اجل���زء 4 ����س 239. ترجمة رقم: 

.677

العدد )4910( ال�سنة الثامنة ع�سرة - الثالثاء )30( اآذار 2021
http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net آراء وأفكار

(2-2)

��ام وال�شَّ الِع��راق  ب��ن  يوميات��ه  الَفاراِب��ي.. 

   ر�شيد اخليُّون بعد بغداد عا�ش اأبو ن�شر الفارابي 
بقية حياته بدم�شق، نحو ت�شعة 

اأعوام)330- 339هـ(، وهناك توفى 
بفاجعة مثلما رواها البع�ش مقتواًل 
و�ش، و�شناأتي بخبرها،  على يد ال�شُّ

واالأ�شح عا�ش بحلب، الأنه اأت�شل 
ولة الحمداني  باأميرها �شيف الدَّ

غلبي)تـ: 356هـ(، وعا�ش بكنفه،  التَّ
زاهداً بالعطايا، مثلما تقدم)36(. 

قيل يعود اإليه الف�شل باختراع اآلة 
هيرة،  ة ال�شَّ القانون)37( المو�شيقيَّ
والتي ما زالت ت�شدح بالمو�شيقى 

ة على وجه الخ�شو�ش، ويغلب  رقيَّ ال�شَّ
ام. قيل  ن كان ذلك بال�شَّ على الظَّ

ولة، ولم يعرفه  دخل على �شيف الدَّ
ِمن قبل، وبعد التعارف، اأخرج اآلته 

المو�شيقية، واأخذ يغير في تركيبها، 
فيعزف، وكل عزف له تاأثيره الخا�ش 

في الم�شتمعين، فمرة يبكيهم وتارة 
ي�شحكهم، ثم عزف وتركهم نيامًا 

وخرج ِمن المجل�ش)38(. 

ان���ت���ف���ا����ش���ة ال��ن��خ��ب��ة لمواجهة الوباء ..تعلموا من اأفريقيا

 ميكا �شوندارجي*
 حممد حميد ر�شيد ترجمة : عدوية الهاليل 



بيني وبين ب�ش���ام حين تعارفنا ت�ش���كلت 
لغة اإ�ش���ارية ال يعرفها غيرنا. الم�ؤ�ش�ش���ة 
العام���ة لل�شحاف���ة و الطباع���ة الت���ي كنا 
نعم���ل فيه���ا مك�ن���ة م���ن بعثيي���ن اأخذوا 
مهمة االإ�شراف وتنفيذ ال�شيا�شات العليا 
الت���ي ج�شدها تقري���ر الم�ؤتم���ر القطري 
الثام���ن ال���ذي �شخ���م االأن���ا البعثي���ة بعد 
فترة من الترّدد واالنفتاح. البعثي�ن هم 
اأدوات ممار�ش���ة ال�شلط���ة، تحته���م طبقة 
م���ن) بعثيي���ن واإن ل���م ينتم����ا( تدرب����ا 
خالل االنقالبات المتتالية على االعتراف 
بال�شلط���ات مهم���ا تعار�ش���ت، االعتراف 
باأنها راعية ال�شحافة و ممّ�لتها. ومهما 
تغيرت ال�شلطات بقي هذا الخ�ش�ع كاأنه 
جزء من النظ���ام الطبيعي والخ�ش�ع له 
ق���در م�شتح���ب. المجم�ع���ة االأكب���ر اأتت 
لل�شحاف���ة من االأدب وغالب���ًا من الي�شار، 
وهي المجم�عة الع�شية على التط�يع. 
بينهم وبي���ن البعثيين فج����ة: التع�شب 
م���ن جهة وال�شك المطلق من جهة اأخرى. 

ينتمي ب�شام للمجم�عة الثالثة.
 طّب���ق البعث في بداي���ة و�ش�له لل�شلطة 
�شع���ة  تنام���ى  ال���ذي  المراقب���ة  اأ�شل����ب 
وعمق���ًا ط�ال خم����س وثالثين عامًا، وقد 
زرع الرقي���ب ف���ي دواخلن���ا. كن���ت اأعمل 
في جريدة )بغ���داد اأوبزرفر( وب�شام في 
مجل���ة )األ���ف ب���اء( ويربطنا مم���ر واحد 
، من���ذ بداي���ة عملن���ا تراأ����س الم�ؤ�ش�ش���ة 
البعث���ي المتمر�س كريم المطيري. تزوغ 
عيناه وه� يتحا�شانا ليراقب ظاللنا وما 
نت���رك خلفن���ا من كلم���ات. مهم���ة �شعبة، 
اأن يق����د م�ؤ�ش�شة متخم���ة بالم�شب�هين 
الذين ي�شتخدم�ن لغ���ة زلقة ع�شية على 
التحديد، ومع���ه مجم�عة بعثية �شغيرة 
غير ق���ادرة على تفكيك �شف���رات الكتابة. 
ح�ش���ن  ب�شقيق���ه  ي�شتعي���ن  كان  لذل���ك 
المطي���ري ال���ذي ي�شغ���ل م�قع���ًا ح�شا�شًا 
ف���ي مديرية االأم���ن العام���ة. األتقي ح�شن 
في الرواق االأ�شف���ل فيبت�شم لي من بعيد 
ويبتك���ر م��ش�ع���ًا للحدي���ث يطرين���ي. 
ودائمًا تخدعن���ي ابت�شامته الطف�لية، ما 
كنت اأعرف اأبًدا باأنه معنّي، بين مهماته، 
م�شب�ه���ان  وكالن���ا  وب�ش���ام  بمراقبت���ي 
بي�شاريتن���ا وك�ننا من ال���رواد الدائمين 
ل) مقه���ى المعقدي���ن(. يتتب���ع خط�اتنا 
من الم�ؤ�ش�شة الى المقهى، يتتبع كلماتنا 
ور�ش�من���ا وير�ش���ل تقاري���ر دوري���ة عن 
ن�شخ���ة  الم�ؤ�ش�ش���ة،  ف���ي  الم�شب�هي���ن 
ل�شقيق���ه ال�شحف���ي ون�شخ���ة لم�ش�ؤول���ه 

المبا�شر ناظم كزار. 

الم�شبوه ينط 
مرة ا�شتدعان���ي �شكرتير التحرير )كمال 
بّطي(. نظر الّي بعينين تبرقان رعبًا من 
وراء نظ���ارة �شميك���ة وهم����س ف���ي اأذني 

ب�ش�ت م�شروخ:
المل���ف  الم�ؤ�ش�ش���ة  اأر�شي���ف  م���ن  -ُفِق���َد 

الخا�س بعزيز الحاج وجماعته.

اأخط���اأت حي���ن عب���رت ع���ن ا�شتن���كاري 
ب�ش�ت عال:

-.. ولماذا تخبرني اأنا بالذات؟
-الأن ا�شمك ورد في قائمة المتهمين.

ال اأع���رف بقية القائمة لكن لدي يقين باأن 
ا�ش���م ب�شام كان فيه���ا، واإن كاتب التقرير 
ه� �شاح���ب االبت�شام���ة الطف�لية ح�شن 

المطيري.
مهم���ة ب�شام لم تكن باعث���ة على ال�شحك، 
الخ����ف،  ح���د  ح�شا�ش���ة  محي���رة  ب���ل 
لل�شلط���ة  بالن�شب���ة  فالكاريكاتي���ر 
الدكتات�ري���ة ه� جريمة ل���م ترتكب بعد، 
لذل���ك ينبغ���ي مراقبته���ا بح���ذر م�ش���ّدد. 
الكاريكتي���ر عمل فني كم���ا يبدو ظاهريًا، 
لكنه  �شيا�ش���ي الم�شم�ن، نقدي بامتياز 
يق���دم نف�شه للم�شاهد م���ن النظرة االأولى 
دون م�ارب���ة لغ�ي���ة، ب��ش�ح من خالل 
الم�شحك في دولة ال تقبل المزاح وتنظر 
للمعن���ى الخف���ي وراءه. اإن���ه بال�شرورة 
ف���ن معادي يح���اول خرق مهاب���ة ال�شلطة 

بال�شخرية. 
بال�شليق���ة والتدري���ب عرفن���ا اإن قي���ادات 
الدولة والحزب خط احمر، واعني بل�ن 

الدم.
�ش�ر الرئي����س الذي ال يعرف االبت�شامة 
اأحمد ح�شن البكر مزروعة في كل الغرف 
ببدلت���ه الع�شكري���ة. ال اأح���د ي�شتطيع اأن 
يم�س هيب���ة �شلطته. ذات �شباح م�ش�ؤوم 
بر�شا�شاته���م  مغاوي���ر  ق����ات  احتل���ت 
وبدالته���م المبقع���ة الم�ؤ�ش�ش���ة و ب���داأت 
عملي���ة تفتي����س وتحقيقات ع���ن م�ؤامرة 
نجهله���ا. هِلع���ًا وه���� يرم�س ب���ال ت�قف 
اأخبرن���ي ب�شام باأن �ش����رة البكر ظهرت 
ف���ي اأعل���ى ال�شفح���ة االأولى م���ن جريدة 
،الت���ي  وي���ده  الر�شمي���ة  )الجمه�ري���ة( 
يفتر����س اأن تحيي الجماهي���ر اأو تم�شك 
بال�شيف، مبت�رة. ما كان العقل المرتاب 
ي�شدق اأن هناك خطاأ تقني ب�شبب مكائن 
الطباع���ة، لقد جاء المحقق����ن ليكت�شف�ا 
م�ؤامرة: من ولماذا اأظهر المهيب مبت�ر 

اليد عاجزًا عن الفعل؟
�شديقنا الم�شت���رك اإبراهيم زاير دون اأن 
يدري تجاوز الخط االأحمر. فقد كتب عن 

معر����س لفنانة تبنت���ه وزارة الخارجية. 
م�ه�مًا بحلم الم�شاواة ت�شاءل اإبراهيم 
في نهاي���ة كلمته"لم هي بال���ذات؟" وزير 
الخارجي���ة قّدر اإن المق���ال يم�س فخامته 
فاعتق���ل اإبراهيم اأيامًا ف���ي ق�شر النهاية، 

ولكم اأن تتخيل�ا ما ح�شل له!
بين فترة واأخ���رى يحدد رئي�س التحرير 
باإب���راز  وي��شي���ه  م��ش�ع���ًا  لب�ش���ام 
الج�انب االإيجابية من اإنجازات البعث. 
حين ي��شي���ه يبت�شم ب�شام في داخله، اإذ 
يقفز ال���ى ذهنه ف����رًا كاريكتير م�شاك�س 
غي���ر قاب���ل للن�ش���ر. لك���ن التنفي���ذ واجب 
..اآن���ذاك ياأتيني ب�ش���ام الماأ�ش�ر بالريبة 
من ه���ذه ال�شلطة على اأط���راف اأ�شابعه. 
يتلفت ثم ينحني ليهم�س في اأذني حرجه 
من المهم���ة طالبًا مني اإ�شعاف���ه بالفكرة. 
عن�ش���ر الح���رج يكمن ف���ي ذل���ك ال�شراط 
الم�شتقي���م القائم بي���ن التنفيذ وتحا�شي 
المديح. على هذا ال�شراط علينا اأن نجيد 
الرق����س والمراوغ���ة، لك���ي يغ���زو جهاز 
الدول���ة م���ن تحت ح���اول البع���ث في تلك 
الفترة اإلقاء كل ذن�ب���ه على جهاز اإداري 
بيروقراط���ي م�روث من عه����د �شابقة. 

وجد ب�ش���ام في هذه الثغ���رة منفذه فكان 
يبال���غ في ر�شم الم�ظ���ف البيروقراطي، 
والروتي���ن القاتل الذي يثق���ل الم�اطن. 
بطريق���ة واأخرى يم�س ثق���ل دم �شلطة ال 

تعرف ال�شحك وت�شتبدله بالخ�ف. 
اأو  ير�ش���م �شفح���ة  اأن  ب�ش���ام  عل���ى  كان 
�شفحتي���ن ف���ي كل ع���دد من مجل���ة )األف 

باء(.
ف���ي ج� من اأعرا�س �شاملة طلب�ا منه  اأن 
يكر����س �شفحتين عن بيان ١١ اآذار الذي 
ي�شمن الهدنة م���ع الكرد. قبل هذا البيان 
كنا نح�شد الكرد على حريتهم في جبالهم 
الع�شي���ة عل���ى ال�شلط���ة. االآن ت�شاوين���ا 
معه���م في العب�دي���ة.. هك���ذا قررنا نحن 
المرتاب�ن ف���ي مقهى المعقدي���ن، ومعنا 
ب�ش���ام. كن���ت اأرى ب�ش���ام ي���روح ويرجع 
ف���ي الممر و يرم�س بت�ات���ر. ِحرنا معًا.. 
كيف يمكن اإنج���از اأربع اأو خم�س ر�ش�م 
عن بي���ان يجمع االإخ�ة االأع���داء، البعث 
والك���رد؟ في النهاي���ة اتفقنا عل���ى ابتكار 
�شخ�شيتي���ن، اأحدهما ف���الح كردي بدون 
خنج���ر في حزام���ه، واالآخر ف���الح عربي 
بعقال���ه و عباءت���ه كاأن���ه ذاه���ب ل�ليمة ، 
كالهم���ا يتفاهم���ان باالأفع���ال دون حاجة 
للغة. الك���ردي يجر العرب���ي ليدع�ه اإلى 
بيت���ه ف�ق قمة تناط���ح الغي�م، والعربي 
معل���ق بي���د الك���ردي وه���� ينظ���ر بف���زع 
للهاوي���ة تحت���ه.. هك���ذا اتفقن���ا عل���ى اأن 
نجم���ع االأخ����ة والريب���ة. تمع���ن رئي�س 
التحرير ط�ياًل في ر�ش�م ب�شام والرقباء 
يتنا�شل�ن في خياله، وب�شع�بة ابت�شم. 
اآن���ذاك جاءن���ي ب�ش���ام وه� يف���رك يديه: 

اأفلتنا!
 

الفن قبل الأيديولوجيا 
يك����ره ب�ش����ام الكاريكتي����ر االأيدي�ل�جي 
ال����ذي ي�شخ����م قب�شة ال�شع�����ب المهددة 
الف����زع  ال�شغي����ر  اال�شتعم����ار  و�ش�����رة 
اأم����ام ه����ذه القب�ش����ة. لق����د تج����اوز هذه 
المرحل����ة م����دركًا اأن ال�ش����راع اأعق����د من 
ذل����ك،اأدرك ذل����ك وتجاوزه����ا م����ن خ����الل 
الف����ن ولي�����س العقي����دة. لك����ن اتفاقه مع 
الي�شار  واقع حال. فه� من بيئة عمالية 
ت�شكن ف����ي دور عمال م�شافي النفط في 

الدورة. خالل درا�شته اختلط بالفنانين 
ال�شي�عيي����ن في�ش����ل و�ش����الح وم��شى 
الخمي�ش����ي واإبراهيم زاي����ر. وفي مقهى 
المعقدي����ن كان لقاوؤنا الدائم. نتابع اآخر 
الكت����ب، واآخر الم�شتج����دات في ال��شع 
ال�شيا�شي واآخر اأ�شرار ال�شلطة ونتبادل 
الريب����ة منها. ف����ي هذا المقه����ى اأ�شار لي 
منع����م اإل����ى �ش�رة ل�ش����دام وه� يخطب 

في �شاحة الك�شافة:
وه�����  ال�شاع����د،  الرج����ل  ه�����  -ه����ذا 

اأخطرهم. 
كان ب�ش����ام حا�ش����رًا ، يرم�����س بت�ش����ارع 
حين ي�شغي الأمر خطير. في ذهنه حين 
�شم����ع المعل�مة ارت�شم �شلم����ًا من جثث 
و�شخ�شًا ي�شعد ال�شلم تاركًا ف�ق ظه�ر 

�شحايا اآثار خط�اته الدامية.
يع����رف ب�شام الم�شيحي ح����ي البتاويين 
بيت����ًا بيت����ًا. اأعتق����د اأن����ه ه� ال����ذي ار�شد 
رواد  المقه����ى الأرخ�����س ع����رق ت�شنع����ه 
)اأم كاتري����ن( ف����ي منزلها.. ع����رق يطلق 
الم����زاج الم����رح لحدود الجن�����ن فتغيب 
كل  وت�شب����ح  والممن�ع����ات  الع�اق����ب 
والم�����ت،  الحي����اة  مت�شاوي����ة.  االأم�����ر 
ال�شح����ك والب����كاء.. تح����ت تاأثي����ر ه����ذا 
الع����رق بنين����ا برج����ًا م����ن الن����كات ح�ل 
احتم����ال زي����ارة �شارت����ر للع����راق وكيف 
جميل"يح����ل  ف�����ؤاد  الباح����ث  �شيقدم����ه 

بي����ن ظهرانينا ه����ذه االأي����ام هرطيق من 
هراطق����ة الفرنج����ة، باري�ش����ي االأروم����ة 
وق����د عا�شر زوجت����ه )�شيم�نه( على غير 
�شنة الل����ه ور�ش�ل����ه...". العرق ي�شحن 
مخيلة ب�شام بكاريكاتيرات غير �شالحة 
للن�ش����ر ،  ومع اإبراهيم زاير �شكال ثنائيًا 
مثالي����ًا، يتب����ادالن الن����كات بم����زاج طلق 
بع����د ربعية الع����رق. اأن����ا وح�شين ح�شن 
ت�شاب����ه  اللغ����ة.  مفارق����ات  عل����ى  نعتم����د 
ولذل����ك  المعان����ي،  وتعار�����س  الكلم����ات 
نج����د في كلم����ات االأغاني م����ادة خ�شبة، 
ال�شيا�شي����ة  المق�����الت  معان����ي  ونقل����ب 
مث����ل ) ال�شعب ي�ش����األ والحزب يجيب(، 
ب�ش����ام واإبراهي����م ي�شتخدم����ان ال�ش�����ر 
اأكث����ر تعبي����رًا  الكلم����ات. ال�ش�����ر  ب����دل 
بتناغ����م  وو�ش�ح����ًا. وكان����ا ي�شح����كان 
وحري����ة. ي�شتله����م ب�ش����ام ر�ش�م����ه م����ن 
االأحادي����ث الي�مية. البارات هي المكان 
 ، بحري����ة  االأحادي����ث  لتب����ادل  ال�حي����د 
الخم����رة ويغل����ف  بخ����ار  حي����ن ي�شع����د 
العق����ل الح����ذر يتال�ش����ى الرقب����اء ، حتى 
بح�ش�رهم وتب����داأ التعليقات ال�شاخرة 
والن����كات متحّ�ل����ة في خيال ب�ش����ام اإلى 

�ش�ر. 
تعل����م ب�ش����ام م����ن ر�شام����ي الكاريكتي����ر 
الم�شريي����ن مزج ال����كالم م����ع ال�ش�رة، 
لكن����ه حّدث هذا الفن با�شتخدام الر�ش�م 
ال�اقعية ذات الخط�ط الب�شيطة اللينة 
على عك�س )م�ؤي����د نعمة( الذي ا�شتخدم 
الخط�ط الهند�شي����ة المت�ترة.ي�شتنبط 
ب�ش����ام فكرت����ه م����ن اال�شترخ����اء في حين 
تنط�����ي �شخ�شي����ة م�ؤي����د الهادئ����ة على 
ت�تر داخل����ي ينعك�س ف����ي ر�ش�مه على 
�ش����كل خط�����ط هند�شي����ة مت�ت����رة حادة 

الح�اف.
بج�ش����ده ثم بعقل����ه اكت�ش����ف ب�شام عنف 
ال�شلط����ة. عائدًا ف����ي اآخر اللي����ل منت�شيًا 
بالخمرة، كانا ه����� و المترجم عبد االإله 
النعيم����ي يتم�شيان بترن����ح على ر�شيف 
�ش����ارع ال�شعدون، كالهم����ا منتج للنكات 
وي�شحك من نكاته.. عبد االإله نقل لرواد 
المقهى النكت����ة اللندنية الباردة والذكية 
االجتماعي����ة  بالتناق�ش����ات  الل�شيق����ة 
وب�شام يح�لها اإل����ى ر�ش�م. نكته تحيل 
اإلى نكتة و�شحكة تغذي �شحكة.. هكذا 
يجري الح�ار بينهم����ا. غافالن كانا عن 
اثني����ن يتتبع����ان خط�اتهم����ا، يرتدي����ان 
المبقع����ة وك����ف كل  المغاوي����ر  مالب�����س 
منهما عل����ى مقب�س ال�شكين، م�شح�نات 
بالعن����ف بع����د ي�����م ط�يل م����ن التدريب 
عل����ى كيفية ا�شتخ����دام الحربة في حرب 
االأي����دي مع الع����دو ، فجاأة قف����زا اأمامهما 
وراحا يمّزقان ال�جهين بال�شكاكين في 
احتج����اج دام عل����ى ال�شح����ك الم�شب�ه. 
المتكافئ����ة  غي����ر  المعرك����ة  تل����ك  ترك����ت 
جروح����ًا عميق����ة ف����ي وجهيهم����ا واأعمق 
ف����ي روحيهما. �شار ب�ش����ام ي�شحك دمًا، 
ي����روي الحادثة ويت�قف ف����ي منت�شفها 
حائرًا في تف�شي����ر ال�شبب، وفي ر�ش�مه 
غ����اب اأي ملم����ح ل�شع����ادة محتمل����ة، على 
العك�س تب����دو النهايات مغلق����ة تماما اأو 

ع�شية مثل المتاهات.
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ب���������������ش�������ام ف����������رج:

ال�������ض���ح���ك ال���م���ت���اح
في نهاية ال�شتينيات تعارفنا اأنا وب�شام بابت�شامة متبادلة ونحن نقطع ذات الممر من اتجاهين. ابت�شمنا معًا دون 
اأن نعرف اأ�شماء بع�شنا، لدينا نحن الذين ع�شنا في اأجواء الرعب و�شائلنا المواربة في التعرف على من هم على 

�شاكلتنا، روح الدعابة، في دولة تكره الدعابة، تدلنا فوراً على �شخ�ص ل خوف منه. البت�شامة عرفتني على 
هذا الفتى النحيل الأ�شعث ال�شعر وال�شاربين اللذان يرم�شان بال توقف مع اإيقاع الكلمات. تقاطعنا ثم رجعنا 

لنت�شافح كاأننا نعرف بع�شنا من زمان.

الق���راء على م�ع���د مع الرواي���ة الجديدة 
اأوره���ان بام����ك الحائ���ز عل���ى  للكات���ب 
جائ���زة ن�ب���ل ، »ليال���ي الطاع����ن«. وقد  
ن�ش���ر بام����ك مقط���ع فيدي���� عل���ى م�قع  

الي�تي�ب تحدث فيه  عن كتابه الجديد.
ي�شي���ر الكاتب  الى اإنه كان يفكر في كتابة 
ه���ذه الرواية مدة اأربعين عاًما وي�شيف: 
“اأحداث الرواية تجري في مينغر ، وهي 
جزي���رة �شغي���رة تابع���ة لالإمبراط�ري���ة 

االأبي����س  البح���ر  �ش���رق  ف���ي  العثماني���ة 
المت��ش���ط. في ع���ام ١90١. “كان ن�شف 
�ش���كان ه���ذه الجزي���رة ، م���ن  الي�نانيين 
والن�شف الثاني من الم�شلمين ، ومدينة 
اأركاز المركزي���ة ،وق���د عرفته���ا  �شارًع���ا 

�شارًعا ،و بيًتا بيًتا ، لعدة �شن�ات«.
يق�ل الكاتب اأوره���ان بام�ك اإنه بداأ في 
كتابة روايت���ه الجديدة  ليال���ي الطاع�ن 
من���ذ 5 �شن����ات ، وق���د �شاألن���ي الجمي���ع 
حينها “لماذا تكت���ب رواية عن الطاع�ن 
وال�باء؟”فكنت اأق����ل لهم اإن البا�ش�ات 
المدني���ة  الخدم���ة  وم�ظف���ي  والجن����د 

واالأطب���اء الذي���ن كان�ا يجب���رون النا�س 
على االمتث���ال الإجراءات الحجر ال�شحي 
هم ف���ي ال�اق���ع م�شابه�ن ج���ًدا لل�شا�شة 
العلمانيي���ن الذين يري���دون تبني الحياة 

الحديثة والعلمانية لالأمة«.
وفي ناحية اأخ���رى ي�شير الكاتب الى انه 
تع���رف على م�شاع���ر الخ�ف م���ن ال�باء 
التي كان���ت ت�شيطر عل���ى النا�س حينذاك 
من خالل قراءة الكتب ، لكنني لم اأ�شتطع 

تخيل ذلك«
واأو�شح بام�ك اأنه اأجرى اأبحاًثا ط�يلة 
وق���راأ العدي���د م���ن الكت���ب وعم���ل ب�شبر 

لكتاب���ة روايت���ه ، وق���ال اإن���ه ف���ي ال�شن���ة 
الثالث���ة م���ن بداي���ة تاأليف���ه الكت���اب ، بداأ 
وب���اء فايرو�س ك�رون���ا باالنت�شار،و بداأ 
جميع م���ن ح�له يتحدث�ن ع���ن ال�فيات 
وال�شائعات ، وعن ا�شباب ن�ش�ء المر�س 
التج����ل  وحظ���ر  ال�شح���ي  والحج���ر 
والم�شت�شفيات:وا�شب���ح م���ا كتبت���ه ف���ي 

روايتي حقيقة واقعة«.
وي�شي���ر اأوره���ان بام�ك ال���ى اأن الجميع 
االآن ي�شاأل�ن���ه عن االأوبئ���ة القديمة و ما 
اإذا كان هن���اك اأي �ش���يء جدي���د عرفه عن 
وباء فايرو�س ك�رونا بعد قراءته الكثير 

م���ن الكت���ب والمقاالت ، وي�ش���رح اإجابته 
على هذا ال�ش�ؤال: قائال

نعم لدي اإجاب���ة محددة على هذا ال�ش�ؤال 
؛ان���ه  الخ����ف! لقد علمن���ي ال�باء معنى 
الخ����ف من الم����ت م���ن االأل���م وعلمني 
التكي���ف معه. لقد فهمت ه���ذا الخ�ف من 
خ���الل ق���راءة الكتب ولكن���ي ل���م اأ�شتطع 
تخيل���ه. الأن الخ�ف وخا�شة الخ�ف من 
الم����ت في ال�باء ، ل���م اأتعلمه من الكتب 
، لق���د كتب���ت عن���ه رواي���ة وانتهي���ت منها 
،واأنا االآن قلق ومتحم�س الأن يتم ن�شرها 

اأخيًرا.

ليال��ي الطاع��ون رواية جدي��دة للكاتب اأوره��ان باموك

 يكره ب�شام الكاريكتير 
الأيديولوجي الذي 

ي�شخم قب�شة ال�شعوب 
المهددة و�شورة 

ال�شتعمار ال�شغير الفزع 
اأمام هذه القب�شة

 تعلم ب�شام من ر�شامي 
الكاريكتير الم�شريين 

مزج الكالم مع ال�شورة، 
لكنه حّدث هذا الفن 

با�شتخدام الر�شوم 
الواقعية

زهري اجلزائري

ترجمة: اأحمدالزبيدي



 قحطان جا�سم جواد

الفنان���ة هن���د كام���ل ا�س���تطاعت خ���ال 
جنم���ة  تك���ون  ان  الفن���ي  م�س���وارها 
وال�س���ينما.  التلفزيوني���ة  الدرام���ا  يف 
الدرام���ا  ع���ن  ابتعاده���ا  م���ن  وبالرغ���م 
يف  حا�س���رة  بقي���ت  طويل���ة  ل�سن���وات 
اذهان املخرجني والنا����س بدليل ا�سناد 
دور البطول���ة له���ا يف م�سل�س���ل عراق���ي 
عرب���ي باخراج لبن���اين، ت���دور احداثه 
ح���ول عائلة الورق���ي املهتم���ة بالتقاليد 
وت�سع���ى للحف���اظ عل���ى ا�س���م العائل���ة 
وثروته���ا، م�سكلتها عندما يتزوج االبن 
خال���د م���ن ابنة عم���ه زينة غ���ر القادرة 

على االإجناب، فتقرتح االم امل حا باأم 
بديل���ة، وتختاراأمل نيف���ني ابنة ال�سائق 
ال�سابق للعائلة، فتبداأ املوؤامرات، فكيف 
�ستواج���ه نيف���ني ومعه���ا خال���د اخلطط 
�سدهما؟ وما موقف اأمل واأفراد العائلة 
من ال���زواج؟ مع النجمة هن���د كامل هذا 

اللقاء:-  
تليفزيوني���ة  اعم���ال  ع���دة  �ستق���دم   *

رم�سانية،اين �سنجدك؟
- �ساك���ون يف م�سل�سل )ام بديلة(. وهي 
فر�س���ة مهم���ة للقاء بجمه���وري العزيز. 
وكنت حري�سة جدا على ان يكون اللقاء 
مثم���را م���ن خ���ال عم���ل يلي���ق بالدراما 

العراقية كما يليق بنا.
* مادورك يف العمل؟

- هو اول عمل يف الدراما امل�سرتكة بني 
العراق ولبنان ب���اأدارة املخرج اللبناين 
ديفي���د اوري���ان. وامث���ل �سخ�سي���ة اأمل 

ان�سان���ة �ساحبة مبادئ، توؤمن باأن ا�سم 
العائل���ة واحلفاظ عليه هواالأكرث اأهميًة 
ال���زوج  وتعترب"ابتع���اد  احلي���اة.  يف 
واالأب ع���ن البي���ت جع���ل منه���ا �ساحبة 
القائ���دة  فه���ي  واالأخ���ر  االأول  الق���رار 

احلقيقية لهذه العائلة".
 * ما �سعورك بالعودة للعمل بعد غياب؟

- ب�سراح���ة مل ا�سع���ر اين غ���ادرت هذه 
املنطق���ة، الين دائما اعم���ل على تطوير 
ذاتي وذائقتي الفني���ة وثقافتي العامة، 
م���ا يجعلني متحفزة دائم���ا للعطاء الرث 

كم���ا  ت�سن���ح.  حماول���ة  اي  يف 
ظللت عل���ى توا�س���ل واتابع 

االعم���ال الفنية ب�سكل جيد. 
وانا فرحة جدا بالعودة.

* كيف يتوا�سل الفنان مع 
العملية الفنية رغم غيابه؟

- الذي يجعل���ه متوا�سا ومتوجدا يف 
ال�ساح���ة ب�س���ورة عملي���ة وموؤث���رة هو 
جاهزيته الت���ي تتطلب م�سايرة العملية 
ومتابع���ة  ثقافت���ه  وتر�س���ني  الفني���ة، 
االعمال الفنية التي تغني ذائقته الفنية 
والثقافي���ة، واعتقد اين كنت مهياأة جدا 

لذلك، بل متفوقة.
* هل ان اخلطاأ والعيب الذي جنده يف 
املجتمع عند البع�س ي�سح اظهاره على 

ال�سا�سة؟
اخلط���اأ  نظه���ر  ان  ال�س���روري  م���ن   -
والعيب يف الدراما، النه���ا مهمة الفنان 
 . حلقيقي���ة ا
كي���ف  لك���ن 
م  �سنق���د

ذل���ك؟ هنا تكم���ن املع�سلة.. امله���م اتباع 
اال�سل���وب االمثل ملعاجلة اخلط���اأ. اكيد 
مهم���ة الثقاف���ة والفن ه���ي التغير، لكن 
يج���ب ان تك���ون املعاجل���ة مو�سوعي���ة 
اخاقي���ات  م���ع  وتن�سج���م  و�سليم���ة 

املجتمع ال�سحيحة.
* كيف ترين ال�سينما العراقية؟

- لدين���ا افام �سينمائي���ة.. لكننا المنلك 
�سينم���ا عراقي���ة. ومل نوؤ�س����س لتقالي���د 
�سينمائي���ة وفني���ة يف ال�سينم���ا وحتى 
يف التلفزي���ون. كما نفتق���د لوجود فكر 
موؤ�س�سات���ي ي�ستطيع خل���ق تقاليد عمل 
�سليم���ة. ب�سبب عدم وج���ود املوؤ�س�سات 
الفني���ة ال�سحيح���ة، وافتقاده���ا للفك���ر 
املوؤ�س�ساتي، واالعتم���اد على االرجتال 
)لا�سف( يف كل اعمالنا، وكذلك اعتماد 

ال�سخ�سنة يف العمل. 

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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عن دار املدى �سدرت الرتجمة العربية ل�"ر�سائل جورج اأورويل" 
التي حررها بيرت دافي�سون، برتجمة عماد العتيلي حيث �سنتابع 
م���ن خاله���ا حياة زاخرة باالأح���داث، تعر�س هن���ا برتتيب زمني 
منظ���م. لتك���ون ه���ذه الر�سائ���ل ال�س���رة الذاتي���ة الت���ي مل يت�سن 
الأوروي���ل كتابتها، وال يزال اأورويل دون �سائر الكّتاب العظماء، 
يحظ���ى بكث���ر م���ن احلف���اوة، الأن���ه ا�ستط���اع ق���راءة امل�ستقبل 
برباع���ة، فنبوءاته انطبق���ت وما تزال على جمتمع���ات واأنظمة 
متعاقب���ة. كت���ب اأوروي���ل يف النق���د االأدب���ي وال�سع���ر اخلي���ايل 
وال�سحاف���ة، واأك���رث �سيء عرف به هو عمل���ه ال�سهر )1984(، 
وروايته )مزرعة احليوان(، واللتان مت بيع ن�سخهما معا اأكرث 

من اأي كتاب اآخر الأي من كتاب القرن الع�سرين.

حممد ح�سني عبد الرحيم الفنان 
الذي ماأ ذاكرة العراقيني بالبهجة 

. كان العراقيون ينتظرون اأن 
ين�سر الب�سمة من على �سا�سة 

التلفزيون، فاإذا به يثر حزنهم 
وهو طريح الفرا�س، ويثر 

حرتهم الأن الفنان الذي ا�ستطاع 
اأن ُي�سحَك، ال�سغار والكبار، 

ي�سكو �سيق احلال، و�سيق املكان، 
و�سيق الهوية، ويطالب وهو 

الفل�سطيني الذي ولد يف العراق، 
باأن متنحه هذه الباد جن�سيتها، 

بعد اأن منحها الب�سمة والفرح. فاذا 
بها تقول له عليك اأن تنتظر " حق 

العودة " .
الفنان الذي كانت النا�س تتوقع اأن 
ي�سكن ق�سرًا �سيبهًا بالق�سور التي 

ي�سكنها �سا�سة الباد ونوابهم، 
ات�سح اأن �سنوات عمره التي 

ق�ساها يف العمل الفني  مل متكنه 
�سوى من ال�سكن يف �سقة �سغرة 

جدًا، يف حي من اأحياء بغداد.
واأنا اأ�سهد حممد ح�سني عبد 

الرحيم يفرت�س االأر�س، تذكرت 
هذا الفنان  عندما كان ا�سمه، 

ملء ال�سمع والب�سر، واأيام كانت 
النا�س تنتظر ماذا �سيقدم لها على 

�سا�سة التلفزيون. 
ماأ�ساة حممد ح�سني عبد الرحيم، 

هي �سورة م�سغرة ملاأ�ساة 
الفل�سطينيني الذين عا�سوا حلم 

الدولة، فاإذا بهم يعي�سون يف ظل 
بلدان كانت ذريعتها الوحيدة 
ال�سطهاد ال�سعوب هي ق�سية 

فل�سطني التي يرفع �سعارها الثوار 
الكذبة الذين و�سفهم مظفر النواب 

اأ�سدق و�سف :من باع فل�سطني 
�سوى الثّوار الكتبة؟.

جاء هرني ك�سينجر اإىل اأمركا 
�سبيًا ومل ي�سبح مواطنًا اأمركيًا، 

اإال بعد اأن بلغ الثامنة ع�سرة من 
عمره، لكّن هذا مل مينع البيت 
االأبي�س من اأن ي�سّلم مفاتيح 

�سيا�سته اخلارجية بيد هذا االأملاين 
الق�سر القامة، بعد ك�سينجر 

حملت البولونية اأولربايت هموم 
اخلارجية االأمركية، فيما �ُسّلم 

لاأفغاين زملاي خليل ملفًا خطرًا 
ومهمًا مثل ملّف العراق.

وال اأريد اأن اأُذّكر جنابكم الكرمي 
باأن الرئي�س الفرن�سي ال�سابق 

�ساركوزي ابن مهاجر من 
املجر، ومل تقم قائمة االإعام وال 

الف�سائيات حني قالت احلاجة 
الكينية �سارة عمر، جدة الرئي�س 

االأمركي اأوباما التي اعلن عن 
وفاتها اليوم : اللهّم اأدخل حفيدي 
اأوباما االإ�سام. وقد جعلت فرن�سا 
ر�سيدة داتي وزيرة للعدل من دون 

اأن ت�ساألها ملاذا ولدت يف املغرب.
لقد األغت االأنظمة احلديثة احلدود 

اجلغرافية، واأ�سبح البحث عن 
االأ�سول اخرتاعًا عراقيًا بامتياز، 

ُحرم مئات االآالف من العراقيني 
من حقوق املواطنة وُهّجروا 
وبيعت ممتلكاتهم، الأّن القائد 

املوؤمن كان ي�سك يف اأ�سولهم!.
تخيل جنابك اأن حممد ح�سني 
عبد الرحيم ي�ستجدي العاج، 

ويطالب باالإن�ساف، يف الوقت 
الذي يقيم فيه اأبناء امل�سوؤولني 

الفل�سطينيني يف بلدان اوربا 
يتمتعون باجلن�سية والرثوة 
، فيما قادة "الن�سال" حولوا 

الق�سية الفل�سطينية اىل مقاوالت 
وم�ساريع وم�ساعدات امريكية 

واوربية .
�سيقول البع�س حتمًا: يارجل، 

ال تزال القد�س الق�سية املركزية 
للعرب، ونقول واليزال املواطن 

الفل�سطيني الذي يعي�س يحلم 
باحلياة الكرمية للمواطن 

الفل�سطيني، مثلما يحلم  العراقي 
بان يتخل�س وباء ال�سيا�سة ووباء 

ال�سعارات الكذابة .

 �صاحب 
الفكاهة واحلزن 

ر�سائل جورج اأورويل

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئة العامة لاأنواء اجلوية 
العراقي���ة حال���ة الطق����س له���ذا اليوم 
احل���رارة  درج���ات  اأن  )الثاث���اء( 
�سرتتف���ع عن ي���وم ام����س، وان اجلو 
�سيكون غائم���ا م�سحوبا بامطار يف 

بع�س مناطق الباد.  
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 املدى/ جبار بچاي 

منذ ت�سكيله عام 2016 من قبل نخبة 
فريق  يقوم  وال�سابات،  ال�سباب  من 
بتنفيذ  التطوعي  للعمل  وا�سطيون 
�سمن  الطوعية  االن�سطة  م��ن  جملة 
االغاثي،  املحور  ه��ي،  حم��اور  ثاثة 
وحقق  اخلدمي،  واملحور  التنموي، 
االعمال واالجن��ازات  عددا كبرا من 
وا���س��ط  حم��اف��ظ��ة  �سعيد  ع��ل��ى  لي�س 
حمافظات  اىل  ام��ت��دت  ب��ل  فح�سب، 
العمليات  جم��ال  يف  خا�سة  اخ���رى 

اجلراحية اإثر تلقيه منا�سدات.
العايدي  اأي���اد  الفريق  رئي�س  يقول 
كبرة  متعة  التطوعي  "العمل  اإن 
يف  ال�سيما  ذات��ه  االن�سان  يجد  وفيه 
اخلدمات  وتقدمي  االن�ساين  املجال 
ق��ادري��ن  غ��ر  اآخ��ري��ن  اأ�سخا�س  اىل 

عليها كتاأمني املبالغ املالية الأ�سخا�س 
يحتاجون اىل عمليات جراحية".

الفريق  اع�ساء  ع��دد  "يبلغ  واأ���س��اف 
من  ونا�سطة  نا�سطا   1٥0 م��ن  اك��رث 
مق�سمني  املجتمعية  الفئات  خمتلف 
ع���ل���ى ع����م����وم اأق�������س���ي���ة ون����واح����ي 
و���س��ي��ط��رة  االدارة  ام���ا  امل��ح��اف��ظ��ة، 
مركز  يف  ف��ه��ي  امل��ي��دان��ي��ة  العمليات 

املحافظة".
تتم  التمويل  "م�سادر  اأن  مو�سحا 
ب�ستى الطرق لكن اهمها ثقة املجتمع 
كل  وث��ق  ال��وا���س��ط��ي  فاملجتمع  ب���ك،  
الفريق  وا�ستقالية  ب��ن��زاه��ة  الثقة 
ال�سهرية  امل��وازن��ة  حجم  ي�سل  لذلك 
م��ن ال��ت��ربع��ات مل��ا ي��ق��رب م��ن ٧ اىل 
املتابعني  وبع�س  دي��ن��ار،  م��اي��ني   8
مببالغ  ي��ت��ربع��ون  امل��ح��اف��ظ��ات  م���ن 
ا�ستلمنا  خا�سة  حاالت  ويف  اخ��رى، 

تربعات من اجلالية العراقية يف كندا 
واالم����ارات وام��رك��ا، كانت حل��االت 

اإن�سانية معينة".
ط��ي��ل��ة  ك���ف���ري���ق  "قمنا  وي�������س���ي���ف 
ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة ب��ال��ع��دي��د من 
خالها  وزع��ن��ا  االن�سانية  احل��م��ات 

خال  خا�سة  الغذائية  ال�سات  اآالف 
حظر التجوال اإ�سافة اىل دعم اجراء 
املتعففة  للعوائل  جراحية  عمليات 
 80 اىل  العمل  ذروة  و�سلت  حيث 
ال�سهر جترى يف  عملية جراحية يف 
امل�ست�سفيات احلكومية بعد التن�سيق 

وبجهد  املحافظة  �سحة  دائ���رة  م��ع 
وطني واإن�ساين مميز من قبل العديد 

من االطباء املتعاونني معنا".
مو�سحًا اأن "اجراء العمليات ينق�سم 
بعد  العام  باجلناح  منها  ق�سمني  اىل 
باإجراء  االخت�سا�س  الطبيب  تكفل 
ال��ع��م��ل��ي��ة واجل�����زء االآخ�����ر ب��اجل��ن��اح 
اخلا�س وتقوم ادارة الفريق بتوفر 
مبلغ  و�سل  حيث  امل��ادي��ة  التكاليف 
العملية الواحدة 2000 دوالر ومنها 
اأن  م���ن  والب����د  دوالر،   ٥00 ب��ك��ل��ف��ة 
ن�سكر االطباء لتعاونهم االن�ساين مع 

الفريق".
واأ�سار اىل اأن "الفريق �ساهم باإي�سال 
العاجات ملئات العوائل املتعففة كما 
متت  للزراعة  تنموية  حمات  اطلقنا 
اآالف  �ستة  م��ن  اك��رث  زراع���ة  خالها 
وا���س��ط  حم��اف��ظ��ة  يف  ���س��ت��ل��ة  االف 

لتوفر  متعددة  حمات  اطلقنا  كذلك 
العاطلني  لل�سباب  لزواج  االمكانيات 
م�سروعا  اطلقنا  وك��ذل��ك  العمل  ع��ن 
لتوفر فر�س العمل حيث وفرنا ٧٧6 
وحلد   2019 ع��ام  منذ  عمل  فر�سة 
القطاع  �سركات  مع  بالتن�سيق  االن 

اخلا�س".
عن  نبتعد  ال  "لكي  العايدي  ويقول 
ببناء  كفريق  قمنا  االن�ساين  اجلانب 
الكلفة  واط����ئ  ب��ي��ت   100 م��ن  اك���رث 
للعائات الفقرة، كما �ساهمنا باإجناز 
رواتب ل�سريحة احلماية االجتماعية 
الثا�سيميا  م��ر���س��ى  ب��ق��وة  ودع��م��ن��ا 
االحتياجات اخلا�سة ووفرنا  وذوي 
وك��وادره��ا  ال��دول��ة  ملوؤ�س�سات  دعما 
دائم  ب�سكل  اعمالهم  ن�ساركهم  وكنا 
وغرها  والريا�سة  ال�سباب  ودعمنا 

من املوؤ�س�سات اخلدمية".

الأرق����ام  بلغة  اإجن���ازات���ه  يحكي  وا���س��ط   يف  ال��ت��ط��وع��ي  للعمل  ف��ري��ق 
ت�سمنت علميات جراحية ووظائف وخدمات 

ط������رح������ت دوق������������ة ك�����م�����ربدج 
الربيطانية كيت كتابا من ال�سور 
التقطت  ال��ت��ي  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 
اأث���ن���اء م���رات ف��ر���س اإج�����راءات 
العزل العام يف بريطانيا ب�سبب 
ك��وف��ي��د-19 وال��ت��ي ق��ال��ت اإن��ه��ا 
���س��ت��وف��ر ���س��ج��ا دائ��م��ا ل��ل��وب��اء. 
وبداأت كيت، زوجة االأمر وليام 
ترتيب  يف  والثاين  امللكة  حفيد 
مع  امل�سروع  هذا  العر�س،  والية 
لل�سور  الوطني  لندن  معر�س 
النا�س  ودع���ت  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام 

التقطت  التي  ال�سور  تقدمي  اإىل 
خ���ال ف��ر���س اإج������راءات ال��ع��زل 

العام للمرة االأوىل يف بريطانيا. 
كما اختارت جلنة حتكيم، كانت 

�سورة   100 بها،  ع�سوة  كيت 
من عدد يزيد على 31 األفا جرى 
ع��ر���س��ه��ا رق��م��ي��ا ويف م��ع��ار���س 
�سابقة على االإعان عن م�سروع 

هذا الكتاب "هولد �ستيل".
الكتاب  مقدمة  يف  كيت  وكتبت 
�ستيل"،  ه���ول���د  خ�����ال  "من 
الت�سوير  قوة  ا�ستخدام  "اأردت 
�سجل  الإن�����س��اء  ال��ف��وت��وغ��رايف 
ب��ه جميعا -  ك��ن��ا من��ر  مل��ا  دائ����م 
وتوثيق  االأف��راد  ق�س�س  التقاط 
ال���ل���ح���ظ���ات امل���ه���م���ة ل��ل��ع��ائ��ات 

وامل���ج���ت���م���ع���ات ك��م��ا 
خ�����س��م  يف  ع�����س��ن��اه��ا 

و�سيكون  هذا  الوباء". 
من  اعتبارا  متاحا  الكتاب 

ال�����س��اب��ع م��ن م��اي��و/ اأي���ار، 
من  ب��ال�����س��ب��ط  ع���ام  ب��ع��د  اأي 

تق�سيم  و�سيتم  امل�سروع.  ب��دء 
ب��ني معر�س  ال��ع��ائ��دات  ���س��ايف 
وجمعية  لل�سور  الوطني  لندن 

الربيطانية  اخل��ري��ة  م��اي��ن��د 
لل�سحة النف�سية.

توفي���ت الكينية �س���ارة اأوبام���ا التي كان 
الرئي�س االأمرك���ي ال�سابق باراك اأوباما 
يعتربه���ا جدته، اإذ فارق���ت احلياة �سباح 
االثن���ني عن عمر يناه���ز 99 عامًا يف اأحد 
م�ست�سفيات كي�سومو )غربي كينيا(، على 

ما اأفادت عائلتها.
واأو�س���ح الناط���ق با�س���م العائل���ة ال�سيخ 
مو�سى اإ�سماعيل اأن وفاتها مل تكن ب�سبب 
فايرو����س كورون���ا. وق���ال اإن الفحو�س 
الت���ي اأجري���ت له���ا بّين���ت اأنه���ا "مل تك���ن 
م�ساب���ة بكوفيد". واأ�سار اإىل اأنها "كانت 
مري�س���ة ملدة اأ�سب���وع، وتدهورت حالتها 
اأم����س )االأح���د(، فُنقل���ت اإىل امل�ست�سف���ى 
وو�سع���ت يف العناية املرك���زة، وتوفيت 

هذا ال�سباح".

وول���دت �س���ارة اأوبام���ا ع���ام 1922 على 
�سفاف بح���رة فيكتوري���ا، ولُقبت "ماما 
�س���ارة"، وه���ي الزوج���ة الثالث���ة حل�سني 
اأونيانغو اأوبام���ا، جّد الرئي�س االأمركي 
الأبي���ه. وكان ح�س���ني اأونيانغ���و اأوبام���ا 
ُيعت���رب من ال�سخ�سي���ات املحلية البارزة، 
اجلي����س  يف  �ساب���ق  ع�سك���ري  وه���و 
ع���ام  وت���ويف  بورم���ا،  يف  الربيط���اين 

.19٧٥
يف كيني���ا، اأ�سبح���ت "مام���ا �س���ارة" من 
امل�ساهر بع���د زيارة قام به���ا عام 2006 
جنل زوجه���ا ال���ذي كان، يف ذلك الوقت، 
ع�س���وًا يف جمل����س ال�سي���وخ ع���ن والية 

اإلينوي.

�سارك���ت الفنان���ة اللبناني���ة، �سري���ن عبد 
الن���ور، �س���ور احتفالها العائل���ي مبنا�سبة 
اأحد ال�سعانني. ون�سرت عبد النور ال�سور 
ع���رب ح�سابها على اإن�ستغ���رام معلقة عليها 
بقوله���ا: "�سعنين���ة مباركة، الل���ه يخل�سنا 
م���ن هالظروف اللي عم من���رق فيها جميعا 

ونعرف نعيد بفرح ومن دون غ�سة".
وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر اأن من اآخ���ر اأعمال 
�سري���ن م�ساركتها يف م�سل�س���ل "دانتيل" 
ال���ذي ت���دور اأحداثه يف اإط���ار رومان�سي، 
حول اأحد اأ�سحاب بيوت االأزياء الذي يقع 
يف ح���ب فتاة خياطة تعم���ل لديه، يتعر�س 
كل منهما ل�سراعات عديدة و�سط عاقتهما 

بالعاملني والعماء.
وكان���ت �سري���ن عب���د الن���ور ق���د احتفلت 

باأعياد املياد املجيد يف اأجواء عائلية 
خا�سة، كما �ساركت بع�س التفا�سيل 
الطريف���ة عل���ى ح�سابه���ا يف تطبيق 

"اإن�ستغرام".

يب���دو اأن النجمة العاملية دوا ليبا قادرة على 
ا�ستثم���ار كل خطوة جن���اح حققتها، فبعد اأن 
اأثبت���ت جناحه���ا كنجمة ب���وب مذهل���ة قررت 
اأن تاأخ���ذ خط���وة جدي���دة فى ع���امل الفن وهي 

دخولها لعامل التمثيل.
واأك���دت دوا ليب���ا  خ���ال حديثه���ا ل�سحيفة 
حاليا  تقراأ  تاميز" اأنه���ا  اأجنلو�س  "لو����س 
"ع���دة �سيناريوه���ات لك���ي تاأخ���ذ خطواتها 
االأوىل يف عامل التمثيل"، وجاء هذا الت�سريح 
بعد اأيام معدودة من فوز دوا ليبا البالغة من 
العم���ر )2٥ عاما( جائ���زة الغرام���ي الأف�سل 

األبوم بوب للعام.
يذك���ر اأن دوا ليب���ا ٌتعرف اأنه���ا قادرة على 
املهني���ة  حياته���ا  ب���ني  املوازن���ة  عم���ل 
ال�سخ�سي���ة،  وحياته���ا  الناجح���ة 
فبالرغ���م م���ن تركيزه���ا عل���ى انتاج 
اعم���ال مو�سيقي���ة جدي���دة خ���ال 
هذه الف���رتة اإال اأنه���ا ال تتجاهل 
ق�ساء وق���ت ممتع مع �سديقها 
ال�سوب���ر موديل اأن���ور حديد 
ال���ذي جمعتهم���ا ق�سة حب 
قوي���ة من���ذ اأكرث م���ن عام 
ون�س���ف وه���و ي�سع���ى 
دائم���ا لدعمه���ا ب�ست���ى 

الطرق.

كيت ميدلتون توثق اأيام اجلائحة

 30 March 2021

وفاة اجلدة الكينية للرئي�س 
الأمريكي ال�سابق باراك اأوباما

 �سريين عبد النور: "اهلل يخل�سنا 
من هالظروف" 

(: اأعمالنا الفنية مرهونة باالرجتال وال�صخ�صنة   هند كامل لـ)

دواليبا 
ف�ي طريقها 
ل�"التمثيل"  
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