
الملحق  )500( دينار مع  �صفحة   12

رئي�س مجل�س الإدارة
رئي�س التحرير

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد )768( ل�سنة )2004( جريدة �صيا�صية يومية 

www.almadapaper.net
Email: info@almadapaper.net

follow us on our Website
 or download Al Mada App 
on stores

يمكنكم متابعة الموقع 
اللكتروني

:QR Code من خالل قراءة

العدد )4915( ال�سنة الثامنة ع�سرة - الثنني )5( ني�سان  2021
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 بغداد/ فرا�س �صاكر

املحا�سري���ن  احتجاج���ات  رقع���ة  تت�س���ع 
بغ���داد  العا�سم���ة  لتلتح���ق  املجاني���ني، 
الثن���ني،  الي���وم  كرب���اء،  وحمافظ���ة 
برك���ب املحافظ���ات اخلم�س���ة الت���ي �سهدت 

احتجاجات كبرية يوم اأم�س.
و�سه���دت حمافظات: )النج���ف، الديوانية، 
ذي قار، دياىل، وا�سط( اأم�س الأحد، موجة 
تظاهرات وا�سع���ة خلريجي كليات الرتبية 
واملحا�سري���ن املجانيني مطالب���ني بتعديل 
الفق���رة 12 من قانون املوازنة لعام 2021، 
الذي اأقر الأ�سبوع املا�سي، لغر�س التعاقد 

معهم او تثبيتهم على املاك الدائم.
ويبلغ عدد املحا�سرين املجانيني يف عموم 
حمافظ���ات الع���راق، 203 األ���ف حما�س���ر، 

بح�سب وزارة الرتبية.
للمحا�سري���ن  بغ���داد  تن�سيقي���ة  ع�س���و 
املجانيني، عبد العزيز عواد ك�سف ل�)املدى( 
يف  جم���اين  حما�س���ر  األ���ف   16 وج���ود 
العا�سمة بغداد، موزعني على 6 مديريات، 
موؤك���دًا اأن هوؤلء �سيخرج���ون يف تظاهرة 
حا�س���دة �سب���اح الي���وم الثنني اأم���ام مبنى 

وزارة الرتبية.
ت�سعيدي���ة  خط���وات  م���ن  ع���واد،  وح���ذر 
املحا�سري���ن  تن�سيقي���ات  �ستتخذه���ا 
ال�ستجاب���ة  ع���دم  ح���ال  يف  املجاني���ني، 
ملطالبه���م. وم���ن تل���ك اخلط���وات، بح�س���ب 
ال���وزارة  مبن���ى  اأم���ام  العت�س���ام  ع���واد، 

والإ�سراب عن الدوام.
ف���اأن  بغ���داد،  تن�سيقي���ة  ع�س���و  وبح�س���ب 
التن�سيق م�ستمر بني تن�سيقيات املحا�سرين 

املجاني���ني يف عم���وم املحافظ���ات، موؤك���دًا 
ان�سم���ام حمافظة كرباء اإىل الحتجاجات 

اليوم اي�سًا.
ويف املحافظ���ات اخلم�سة، املذكورة اأعاه، 
اأغل���ق املحا�س���رون املجاني���ون مديري���ات 
الرتبية يف مدنه���م، ون�سبوا خيم اعت�سام 
ام���ام املديريات بع���د اإغ���اق مبناها، ومنع 

موظفيها من الدوام.
اإىل ذل���ك، ك�سف م�سدر حكوم���ي ل�)املدى(، 
اأن ع���دم اإ�ساف���ة فقرة يف املوازن���ة تن�سف 
ه���و  املجاني���ني،  املحا�سري���ن  �سريح���ة 
لقناع���ة الإدارة اجلدي���دة ل���وزارة الرتبية، 
بعدم وج���ود نق�س يف الك���وادر التعليمية 
والتدري�سي���ة يف عموم العراق، م�سريًا اإىل 
اأن تعي���ني املحا�سري���ن املجاني���ني �سيوؤدي 

اإىل وجود فائ�س يف الكوادر التدري�سية.

وق���ال امل�سدر، اإن ن�سب���ة الطاب والتاميذ 
ل���كل معل���م وتدري�سي، تبل���غ 19 طالب لكل 
تدري�س���ي، وه���ذه الن�سب���ة تن���درج �سم���ن 

املعايري العاملية.
واأو�سح امل�س���در، اأن الف�ساد الإداري وراء 
خل���ق جي����س م���ن املحا�سري���ن املجاني���ني، 
حي���ث اأن "الو�ساطات" و"الر�ساوى" تنقل 
بع����س الك���وادر التدري�سي���ة اإىل مدار����س 
قريب���ة من مراك���ز امل���دن، ما اأح���دث فجوة 
يف عدي���د الك���وادر التدري�سي���ة يف املناطق 
البعي���دة ع���ن مراكز امل���دن، الأم���ر الذي مت 

تعوي�سه باملحا�سرين املجانيني.
م�س���ريًا اإىل اأن���ه رغ���م ذلك، عل���ى الدولة اأن 
املحا�سري���ن  �سريح���ة  ملطال���ب  ت�ستجي���ب 
املجاني���ني، لأن التخلي عنه���م، ي�سكل ظلمًا 

كبريًا لهم ولعوائلهم.

م�صدر حكومي: الف�صاد الإداري خلق منهم جي�صًا

 احتجاجات المحا�ضرين المجانيين 
بغداد وكربالء تلتحق بركب المحافظات الـ 5

 بغداد/ متيم احل�صن

م���ع اقرتاب موع���د اجلولة الثالث���ة للحوار بني 
بغ���داد ووا�سنطن ب���داأت مواق���ف بع�س القوى 
احلكومة  �سيناريوه���ات" وتهاج���م  "تفرت����س 

على اأ�سا�سها.
واأعلن���ت وزارة اخلارجية الأمريكي���ة قبل ايام 
اأن اجلول���ة القادمة م���ن احل���وار ال�سرتاتيجي 

العراق���ي - الأمريك���ي �ستج���ري ي���وم 7 ني�سان 
املقبل، فيما �سقط���ت �سواريخ على قاعدة ت�سم 

قوات اأمريكية �سمال بغداد.
وت�س���ري معلوم���ات اإىل ان بع����س "املهاجمني" 
للح���وار "يطمع���ون" ب���ان يكون���وا ج���زءا م���ن 
التفاهم���ات اجلدي���دة الت���ي تت�سم���ن جوان���ب 
اقت�سادي���ة. وبح�سب ت�سريح���ات جلني �ساكي 
البي���ت الأبي����س ان احل���وار  املتحدث���ة با�س���م 

ب���ني بغ���داد ووا�سنط���ن "فر�سة مهم���ة ملناق�سة 
م�ساحلنا امل�سرتكة ع���ر جمموعة من املجالت 

ت�سمل الأمن والثقافة والتجارة واملناخ".
احل���وار  م���ن  الثالث���ة  املرحل���ة  وتاأت���ي 
ال�سرتاتيج���ي، وه���ي الأوىل يف عه���د الرئي�س 
الأمريك���ي جو بايدن، بع���د جولتني من احلوار 
مع اإدارة الرئي����س ال�سابق دونالد ترامب خال 
ع���ام 2020، الأوىل يوم���ي 10 و11 حزي���ران 

املا�سي، عر دائ���رة تلفزيونية مغلقة، والثانية 
زي���ارة  خ���ال  املا�س���ي،  اآب  و20   19 يوم���ي 
الكاظم���ي لوا�سنط���ن. ويقول م�س���در �سيا�سي 
مطل���ع ل�)امل���دى( ان "بع����س الق���وى ال�سيا�سية 
والف�سائ���ل امل�سلح���ة تريد ان تظه���ر لوا�سنطن 
قبل احل���وار بانها امل�سيطرة على الر�س وعلى 

امريكا التفاو�س معها".
 التفا�صيل �س3 

 متابعة/ املدى 

الأردين  ال���وزراء  رئي����س  نائ���ب  ك�س���ف 
وزي���ر اخلارجي���ة اأمي���ن ال�سف���دي، ام�س 
الت���ي  العتق���الت  تفا�سي���ل  ع���ن  الأح���د، 
طالت �سخ�سي���ات بارزة اإث���ر احلديث عن 
حماول���ة انق���اب فا�سلة. وق���ال ال�سفدي، 
خال موؤمتر �سحايف، اإن الأجهزة الأمنية 
تابعت ع���ر حتقيق���ات �سمولي���ة م�سرتكة 
حثيثة، قامت بها القوات امل�سلحة الأردنية 
ودائرة املخابرات العام���ة ومديرية الأمن 
الع���ام على م���دى ف���رتة طويل���ة، ن�ساطات 
وحت���ركات ل���ويل العه���د ال�ساب���ق الأم���ري 
حمزة ب���ن احل�سني، وم�سوؤول���ني اآخرين، 

ت�ستهدف اأمن الوطن وا�ستقراره.
وذكر ال�سفدي، ان التحقيقات بينت وجود 
توا�س���ل ب���ني اأ�سخا�س م���ن حميط الأمري 
حمزة يقوم���ون بتمرير ر�سائل جلهات يف 

اخلارج لتوظيفها �سد اأمن الوطن، اإ�سافة 
اإىل وجود ارتباطات بني با�سم عو�س الله 
)رئي�س الديوان امللكي الها�سمي ال�سابق( 
تنفي���ذ  عل���ى  للعم���ل  خارجي���ة  وجه���ات 

خمططات مزعزعة لا�ستقرار".
الأردين:  اخلارجي���ة  وزي���ر  واأو�س���ح 
"طل���ب رئي�س هيئ���ة الأركان الأردين من 
الأم���ري حم���زة التوقف ع���ن كل التحركات 
والن�ساط���ات الت���ي مت����س الأردن، غري اأن 
�سموه مل يتجاوب، وتعامل مع هذا الطلب 
ب�سلبي���ة". وختم ال�سف���دي بالقول: "متت 
ال�سيط���رة بالكام���ل عل���ى ه���ذه التحركات 
وحما�سرته���ا يف مهده���ا". وق���ال الأم���ري 
حم���زة يوم ال�سب���ت املا�سي اإن���ه مو�سوع 
قيد الإقام���ة اجلرية، يف اإطار حملة قمع، 
ويف مقطع فيديو نقله حماميه اإىل بي بي 
�سي، اتهم الأمري حمزة، الأخ غري ال�سقيق 
للملك عبد الله، ق���ادة الباد بالف�ساد وعدم 

الكف���اءة، وه���و اأم���ر نف���اه رئي����س هيئ���ة 
يو�س���ف  الرك���ن  الل���واء  الأردين  الأركان 

اأحمد احلنيطي.
ل�س���ت  "اأن���ا  حم���زة:  الأم���ري  واأو�س���ح 
ال�سخ����س امل�س���وؤول عن انهي���ار احلوكمة 
والف�ساد وعدم الكف���اءة التي كانت �سائدة 

يف هيكلن���ا احلاك���م من���ذ 15 اإىل 20 عاما 
وت���زداد �سوءا... ول�ست م�س���وؤول عن قلة 

ثقة النا�س مبوؤ�س�ساتهم".
وقبل اتهام���ه ر�سميًا، و�سف���ت امللكة نور، 
املل���ك  الراح���ل  الأردين  العاه���ل  اأرمل���ة 
ح�س���ني، ام�س الأحد، املزاعم التي وجهتها 

ال�سلط���ات لبنه���ا الأم���ري حم���زة بالقي���ام 
اململك���ة  ا�ستق���رار  ت�سته���دف  بت�سرف���ات 
باأنه���ا "بهتان اآثم". وكتب���ت على )تويرت( 
تق���ول "اأتوجه بالدع���اء اأن ت�سود احلقيقة 
له���ذا  الأبري���اء  ال�سحاي���ا  ل���كل  والعدال���ة 

البهتان الآثم. بارك الله فيهم وحفظهم".
الأم���ري حم���زة ه���و الب���ن الأك���ر للمل���ك 
وزوجت���ه  الراح���ل  ط���ال  ب���ن  احل�س���ني 
امللك���ة ن���ور، وه���و خري���ج مدر�س���ة هارو 
يف  امللكي���ة  الع�سكري���ة  والأكادميي���ة 
يف  ودر����س  �ساندهري�س���ت،  بريطاني���ا، 
جامع���ة هارف���ارد يف الولي���ات املتح���دة. 
الأردني���ة.  امل�سلح���ة  الق���وات  يف  وخ���دم 
واأٌعل���ن وليا للعه���د يف الأردن عام 1999، 
وج���ّرد م���ن لق���ب ويل العهد ع���ام 2004.. 
وكان ُينظ���ر اإلي���ه عل���ى اأن���ه �سغ���ري ال�سن 
وعدمي اخل���رة لدرجة اأن���ه مل يتم تعيينه 

خليفة للملك ح�سني وقت وفاته.

ال�صرق الأو�صط: يف البحث عن الفر�صة 
ال�صائعة

 احت�صاُر المدِن واختفاُء اأبطالها

كاأ�س اخلليج 25..اأجهزة 
احلكومة �صامتة.. وتقارير 

املُنظمات غري �صفافة

�صائرون تدافع عن 
املوازنة: الراف�صون 

يزايدون �صيا�صيًا
فالح احلمراين يكتب:

الفوتوغرايف اأنور الدروي�س..
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امللكة نور ت�صف اتهام ابنها بـ"البهتان الآثم"
االأردن يعلن ت�رط االأمير حمزة بـ"مخطط اال�ضتهداف" واالأخير يرد: ل�ضت م�ض�ؤواًل

الع�صكرية املقار  مهاجمة  با�صتمرار  تهدد  والف�صائل  بلد  قاعدة  "الكاتيو�صا" ت�صتهدف 

�ضرائح اجتماعية عديدة �ضاندت احتجاجات املحا�ضرين املجانيني 
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 بغداد/ حممد �صباح

و�سل رئي�س جمل�س الوزراء م�سطفى 
ال��ك��اظ��م��ي، اأم�����س الح����د، ع��ل��ى راأ����س 
الإم��ارات.  وفد وزاري كبري اىل دول��ة 
اخلليجية  اجلولة  �سمن  تاأتي  الزيارة 
الأ�سبوع  ال�سعودية  م��ن  ب��داأه��ا  التي 
امل���ا����س���ي. وت���ه���دف ل���ط���رح امل���ب���ادرة 
تقريب  اىل  ت�����س��ع��ى  ال��ت��ي  ال��ع��راق��ي��ة 
اخلليجية  ال���دول  ب��ني  النظر  وج��ه��ات 
وايران متهيدا لعقد قمة بغداد الرباعية 

املرتقبة.

و���س��ه��دت ال���زي���ارة دع����وة ال�����س��رك��ات 
الم���ارات���ي���ة ل��ا���س��ت��ث��م��ار يف ال��ع��راق 
مب��ج��ال ال��ك��ه��رب��اء وال��ن��ق��ل وال��ط��اق��ة 
والبنى  التكنولوجيا  ونقل  وال�سكان 
التحتية. ومن املقرر ان ت�سمل اجلولة 
اخلليجية زيارة دولة قطر وطرح فكرة 

القمة املزمع عقدها.
ن�سر ويل عهد اأبو ظبي حممد بن زايد 
عقب  )تويرت(  على  تغريدة  نهيان،  اآل 

لقائه الكاظمي.
وقال بن زايد: "اأرحب باأخي م�سطفى 
الكاظمي رئي�س وزراء العراق ال�سقيق 

ب��ني اأه��ل��ه يف الإم�����ارات واأت��ط��ل��ع اإىل 
م��ب��اح��ث��ات م��ث��م��رة م��ع��ه ت��ع��ود باخلري 
وال���ن���م���اء ع���ل���ى ب��ل��دي��ن��ا و���س��ع��ب��ي��ن��ا 

ال�سقيقني".
تعزيز  الكاظمي  مع  "بحثت  واأ�ساف: 
الأم��ام  اإىل  ودفعها  الأخ��وي��ة  عاقاتنا 
يف خمتلف املجالت، وتبادلنا وجهات 
ال��ن��ظ��ر ح����ول ال���ت���ط���ورات ال��ع��رب��ي��ة 
والإقليمية والدولية... الإمارات دائما 
اإىل جانب كل ما يحقق ا�ستقرار العراق 

وم�سالح �سعبه".
 التفا�صيل �س2 

 العراق يعر�ض جه�د "ال��ضاطة" 
على االإمارات ويفتح ملف اال�ضتثمار 
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طامع�ن باحل�ض�ل على "عق�د حماية" يهاجم�ن احل�ار ال�ضرتاتيجي قبل عقده

 بغداد/ حيدر مدلول       

اعتم���دت اجلمعي���ة العمومية لاحت���اد العراقي لك���رة القدم يف املوؤمت���ر ال�ستثنائي 
ال���ذي عقدت���ه ي���وم اأم�س الح���د بفن���دق روتان���ا باب���ل يف العا�سمة بغ���داد بح�سور 
اللبن���اين ك���رمي عبد الله حي���در والكندي روب���رت �سباح، ممثل���ي الحتادين الدويل 
والآ�سي���وي،  بالت�سويت اجلماعي على النظام ال�سا�سي لعام 2021 بعد اجراء عدد 
م���ن التعديات عليه الذي �ستجري مبوجبه النتخابات اجلديدة املوؤمل اقامتها  يوم 
الثاث���ني من �سهر حزي���ران يف العا�سمة بغداد لختيار جمل����س تنفيذي لولية متتد 
ملدة اأربع �سنوات قادمة.  وقال ممثل نادي نفط الو�سط الريا�سي فرا�س بحر العلوم 
يف ت�سري���ح خ�س به )املدى(: ان���ه متت املوافقة على فقرة من���ع ازدواجية املنا�سب 
يف املكت���ب التنفيذي لاحتاد اجلدي���د وع�سوية النادي الذي يعمل فيه املر�سح الفائز 
لأنه���ا مادة دولية ويجب علينا العمل با�ستقالي���ة كاملة وهو ما �سيفرز تويل قيادات 
�ساب���ة اىل جانب �سامة امل�سابقات حيث �سيع���ود بتحقيق نتائج جيدة مل�سلحة الكرة 
العراقي���ة خال الفرتة املقبلة من عم���ر الحتاد اجلديد الذي �سيكون عدد اأع�سائه 13 
�سخ�سا بعد التعديل بدل من 8 فقط كما هو موجود يف النظام ال�سا�سي لعام 2021 
واعتب���ار فح�س النزاهة فق���ط جرمية خملة بال�سرف وقيد جنائ���ي و�سيقوم الحتاد 
ال���دويل لكرة الق���دم بتزوي���د املر�سحني مبوقع الك���رتوين ب�سورة مبا�س���رة يتم فيه 

تقدمي اوراق تر�سيحهم من خاله ا�سعارهم ح�سب ال�سوابط املحددة من قبله.
واأ�س���اف ان اجلمعية العمومية لاحتاد العراق���ي لكرة القدم �ستبلغ 67 �سخ�سا فقط 
ب���دل من 55 يحق لهم الرت�سيح والت�سويت يف انتخابات 30 حزيران فيما مت اإرجاء 
ان�سم���ام الحتاد الفرع���ي يف حلبجة وبغ���داد اىل ما بعد اج���راء النتخابات بعد ان 
ي�ستوفيا ال�سروط والتعليمات املحددة لهما وفق ما هو موجود يف النظام ال�سا�سي 
لعام 2021 حيث �سيتم الت�سويت على ا�سافتهما من قبل اجلمعية العمومية لاحتاد.

اعتماد النظام االأ�ضا�ضي  لعام 
2021 يف انتخابات احتاد الكرة    

 بغداد/ ح�صني حامت

يع���زو جتار امل���واد الغذائية ارتفاع اأ�سع���ار زيت املائدة 
اىل م�س���اكل ا�ساب���ت حقول ال���ذرة وعب���اد ال�سم�س يف 
الدول امل�سدرة بالإ�سافة اىل ما رافق احلركة التجارية 
م���ن تداعي���ات ب�سب���ب ارتف���اع ن�سب���ة ال���دولر وحظ���ر 

التجوال ب�سبب فايرو�س كورونا.
ودع���ا خمت�س���ون بال�س���اأن القت�س���ادي اىل اإدارة ملف 
البطاقة التموينية ب�س���ورة �سحيحة، وامل�سي بت�سليم 
مفرداته���ا بع���د التخ�سي�سات التي و�سع���ت يف موازنة 
2021. وحاول���ت )امل���دى( الت�س���ال باملتح���دث با�س���م 
وزارة التجارة ملدة اأ�سبوع كامل ومل يرد على املكاملات.

ويقول قا�سم جعفر- احد جتار علوة جميلة- يف حديث 
ل�)امل���دى( اإن "�س���رارة ارتف���اع الأ�سعار ب���داأت تدريجيا 
من���ذ القف���زة املفاجئة يف �سع���ر الدولر، اإذ ق���ام البع�س 
بتحمي���ل ب�ساعته وف���ق �سعر ال�سرف اجلدي���د باعتبار 
ان ال�ست���رياد يت���م بال���دولر ح�س���را، ال اأن املواطن مل 
ي�ستقب���ل ذل���ك ال�سع���ود مم���ا اأدى اىل حتملن���ا خ�سائ���ر 
كث���رية". وي�سيف جعف���ر: "مل ن�سهد مثل ه���ذا الرتفاع 
�سابقا، اإذ كان الرتفاع تدريجيا وبن�سبة ب�سيطة، ولي�س 

25 الف دينار على ال�100 دولر بليلة و�سحاها".
وي�سري التاجر اىل اأن "ال�سغط عندما يثقل على التاجر 
يرج���ع تاأثريه بالتايل على املواطن الب�سيط وذو الدخل 

املحدود".
 التفا�صيل �س2 

جتار عل�ة جميلة: "م�ضكالت يف حق�ل الذرة" 
ت�ضببت بارتفاع اأ�ضعار زيت املائدة
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 بغداد/ ح�سين حاتم

يعزو تجار الم����واد الغذائية ارتف����اع اأ�سعار 
زي����ت المائ����دة ال����ى م�س����اكل ا�ساب����ت حقول 
ال����ذرة وعب����اد ال�سم�س في ال����دول الم�سدرة 
باالإ�سافة ال����ى ما رافق الحركة التجارية من 
تداعيات ب�سبب ارتفاع ن�سبة الدوالر وحظر 

التجوال ب�سبب فايرو�س كورونا.
ودع����ا مخت�س����ون بال�س����اأن االقت�س����ادي الى 
ب�س����ورة  التمويني����ة  البطاق����ة  مل����ف  اإدارة 
�سحيح����ة, والم�س����ي بت�سلي����م مفرداتها بعد 
التخ�سي�س����ات الت����ي و�سع����ت ف����ي موازن����ة 
االت�س����ال  )الم����دى(  وحاول����ت   .2021
لم����دة  التج����ارة  وزارة  با�س����م  بالمتح����دث 

اأ�سبوع كامل ولم يرد على المكالمات.
ويق����ول قا�س����م جعف����ر- اح����د تج����ار عل����وة 
جميل����ة- ف����ي حدي����ث ل�)الم����دى( اإن "�سرارة 
ارتف����اع االأ�سعار بداأت تدريجي����ا منذ القفزة 
المفاجئ����ة ف����ي �سعر الدوالر, اإذ ق����ام البع�س 
بتحميل ب�ساعته وفق �سعر ال�سرف الجديد 
باعتبار ان اال�ستيراد يت����م بالدوالر ح�سرا, 
اال اأن المواط����ن لم ي�ستقبل ذلك ال�سعود مما 

اأدى الى تحملنا خ�سائر كثيرة".
وي�سيف جعفر: "لم ن�سهد مثل هذا االرتفاع 
�سابق����ا, اإذ كان االرتف����اع تدريجي����ا وبن�سبة 
ب�سيط����ة, ولي�س 25 الف دين����ار على ال�100 

دوالر بليلة و�سحاها".
وي�سي����ر التاج����ر ال����ى اأن "ال�سغ����ط عندم����ا 
يثقل عل����ى التاجر يرجع تاأثيره بالتالي على 

المواطن الب�سيط وذو الدخل المحدود".
م����ن جانب����ه يق����ول تاج����ر الم����واد الغذائي����ة 
كاظ����م محم����د المكن����ى )اأب����و عب����د الل����ه( في 

حدي����ث ل�)الم����دى( اإن "زي����ادة تكاليف النقل 
الكم����ارك  عل����ى  فر�س����ت  الت����ي  وال�سرائ����ب 
باالإ�ساف����ة الى ما ي�سهده البلد من ارتفاع في 
االأ�سع����ار اأثر عل����ى الم����واد الغذائية ب�سورة 

عامة".
وف����ي م����ا يخ�����س ارتف����اع �سع����ر الزي����ت الى 
ال�سع����ف يبين اأب����و عب����د الل����ه اأن "االرتفاع 
عالم����ي وال يقت�سر على الع����راق فقط ب�سبب 
م�س����اكل ا�سابت حقول الذرة وعباد ال�سم�س 
الت����ي اأدت ال����ى ارتفاعه 50% وم����ا رافقه من 

تداعيات ارتفاع اأ�سعار الدوالر".
الداخلي����ة  وزارة  با�س����م  المتح����دث  وكان 
الل����واء خالد المحنا ق����د اأ�س����ار, ام�س االأول 

في لق����اء متلفز الى اأن "هن����اك بع�س المواد 
�سه����دت ارتفاع����ًا كبي����رًا كالزي����ت وال�سك����ر, 
هات����ان المادتي����ن ح����دث ارتف����اع عالمي في 
البور�سات العالمي����ة ب�سبب ظروف جائحة 
كورونا في ال����دول المنتجة وبع�سها اأوقف 

االإنتاج".
الداخلي����ة  وزارة  با�س����م  المتح����دث  وبي����ن 
الل����واء خال����د المحنا, ال�سب����ت الما�سي, في 
مقابلة متلف����زة, ان "مفارز مكافحة الجريمة 
االقت�سادي����ة والدوائر المعني����ة االأخرى في 
مل����ف  بمتابع����ة  م�ستم����رة  الداخلي����ة  وزارة 
االأ�سع����ار ورفعت تقارير ع����ن زيادة االأ�سعار 
وبع�سها في �سياق طبيع����ي ب�سبب وفرة اأو 

عدم وفرة بع�س المحا�سيل".
وتابع المحنا ان "بع�س االأ�سخا�س يحاول 
اأن ي�ستغ����ل الظ����رف لتحقيق رب����ح اأكبر عبر 
االحت����كار والم�سارب����ة وتم �سب����ط البع�س 
منهم", مبينًا انه "ال توجد اأية مواد م�سعرة 
ر�سمي����ًا من قبل وزارتي التجارة اأو الزراعة 

الأن ال�سوق العراقية مفتوحة".
م����ن جانب����ه يع����زو عل����ي را�س����ي- �ساح����ب 
اأ�س����واق غذائية- ارتف����اع االأ�سعار الى غياب 
الرقاب����ة الحكومي����ة. وي�سي����ف ف����ي حدي����ث 
ل�)الم����دى( "لم تاأت جه����ة حكومة لمتابعة او 
مراقبة االأ�سعار حتى االآن, رغم ارتفاعها منذ 

اأكثر من اأ�سبوعين".

ويعتق����د را�سي ان "االزم����ة مفتعلة لل�سغط 
على الحكومة لخف�س �سعر الدوالر".

ويعب����ر �ساح����ب االأ�س����واق ع����ن ا�سف����ه "من 
تراك����م االزمات رغ����م توفر االأم����وال الكافية 
ل����دى الحكوم����ة لت�سغي����ل اال�ستثم����ار وعدم 
مف����ردات  اط����الق  ف����ي  اال�ستم����رار  اإمكاني����ة 
البطاقة التمونية", م�سيرا الى انه "في حال 
ا�ستم����ر الو�س����ع كما هو علي����ه �سنذهب نحو 

انهيار اقت�سادي ومجاعة جماعية".
وكان رئي�����س ال����وزراء م�سطفى الكاظمي قد 
ق����ال في وقت �سابق اإن حكومته "نجحت في 
طرح خط����ة لالإ�سالح االقت�س����ادي الأول مرة 
منذ عام 1970 )..( قللنا االعتماد على النفط 
في الموازنة التي قدمت الى مجل�س النواب 
)..( واتجهن����ا نح����و تفعيل القط����اع الخا�س 
والزراع����ة وال�سناعة والتج����ارة واالعمار. 

يجب ان نعطي الفر�سة لباقي القطاعات". 
الى ذلك يرى المخت�����س بال�ساأن االقت�سادي 
�سفوان ق�سي في حديث ل�)المدى( اأن "هناك 
مافي����ات تح����اول تاأخي����ر و�س����ول مف����ردات 

البطاقة التموينية منذ عدة �سنوات".
ب�"ا�ستم����رار  امل����ه  ع����ن  �سف����وان  واأع����رب 
اق����رار  بع����د  التمويني����ة  البطاق����ة  مف����ردات 
الموازن����ة وتوفيره����ا للمواط����ن", مبين����ا ان 
هذه  عل����ى  تعتا�����س  العوائ����ل  م����ن  "الكثي����ر 
المف����ردات, وال حج����ة لتعطله����ا بع����د توفي����ر 
التخ�سي�س����ات لها", م�سيرا ال����ى انه "يجب 
ادارتها ب�سورة �سحيحة".  ودعا المخت�س 
بال�س����اأن االقت�س����ادي الى "تحوي����ل البطاقة 
التمويني����ة ال����ى كوبون����ات نقدي����ة ي�ستطيع 
حاملها �س����راء االإنتاج ال�سناع����ي والزراعي 

المحلي دعما للمنتج المحلي".

 خا�س/ المدى

اأف�سح���ت كتلة ائتالف دولة القانون بزعامة ن���وري المالكي عن اأبرز 
طعونه���ا عل���ى الموازن���ة, م�سي���رة اإل���ى اأن تقديمه���ا �سيك���ون بمجرد 

االنتهاء من الت�سكيل الجديد للمحكمة االتحادية العليا.
وقال���ت النائبة ع���ن الكتلة �سحى الق�سير, اإن "ائت���الف دولة القانون 
اتخذ قرارًا بالطعن لدى المحكمة االتحادية العليا بمجرد االنتهاء من 

ت�سكيلتها الجديدة على عدد من فقرات الموازنة".
وتابع���ت الق�سي���ر, في حدي���ث اإلى )الم���دى(, اأن "اأبرز تل���ك الطعون 
تتعلق بعدم توفير التخ�سي�س المالي للمحا�سرين المجانيين الذين 
قدم���وا خدم���ات كبي���رة في مج���ال التربي���ة والتعليم طيل���ة ال�سنوات 
الما�سي���ة". واأ�س���ارت, اإل���ى اأن "الطع���ن االآخر يتعل���ق ب�سعر �سرف 
ال���دوالر واالإ�س���رار عل���ى بقائه ب���� 1450 دين���ارا؛ ك���ون المواطن قد 
تاأث���ر كثي���رًا بهذا التوجه و�سه���دت االأ�سواق غالء وا�سح���ًا في ال�سلع 

اال�ستهالكية ال�سرورية".
وبين���ت اأن "اعترا�سنا �سي�سمل اأي�سًا التخ�سي����س المالي لما ي�سمى 
بالمغيبين الذي ت���م اإدراجه في الموازنة كونها �ست�سرف �سمن اإطار 
مجه���ول ومبهم, وخلو القانون م���ن الدرجات الوظيفية على م�ستوى 
جمي���ع الوزارات والهيئ���ات الر�سمية, اإ�سافة لنق���اط اأخرى ا�ستدعت 

بكتلتنا للطعن في قانون الموازنة".
وم�س���ت الق�سير, اإلى اأن "الع���راق ب�سكل عام يم���ر باأزمة كبيرة على 
الم�ستويين المالي واالقت�س���ادي ما يقت�سي اأن تاأتي الموازنة بنحو 

يلبي طموح ال�سارع العراقي".
وكان ائتالف دولة القانون قد اتخذ قرارًا بعدم الت�سويت على قانون 
الموازن���ة الت���ي جرى تمريره���ا في 31/ 3/ 2021 بع���د االتفاق على 

نقاطها الخالفية ال�سيما المتعلقة بالخالف مع اإقليم كرد�ستان.

 بغداد/ محمد �سباح

و�سل رئي�س مجل�����س الوزراء م�سطفى 
الكاظم����ي, اأم�س االحد, عل����ى راأ�س وفد 
وزاري كبير الى دولة االإمارات. الزيارة 
تاأت����ي �سم����ن الجول����ة الخليجي����ة الت����ي 
بداأها من ال�سعودية االأ�سبوع الما�سي. 
وتهدف لط����رح المب����ادرة العراقية التي 
ت�سع����ى ال����ى تقريب وجه����ات النظر بين 
ال����دول الخليجي����ة وايران تمهي����دا لعقد 

قمة بغداد الرباعية المرتقبة.
ال�س����ركات  دع����وة  الزي����ارة  و�سه����دت 
االماراتية لال�ستثمار في العراق بمجال 
الكهرب����اء والنق����ل والطاق����ة واال�س����كان 

ونقل التكنولوجيا والبنى التحتية.
ومن المقرر ان ت�سمل الجولة الخليجية 
زي����ارة دول����ة قط����ر وط����رح فك����رة القمة 

المزمع عقدها.
ن�س����ر ولي عهد اأبو ظب����ي محمد بن زايد 
اآل نهي����ان, تغري����دة عل����ى )تويتر( عقب 

لقائه الكاظمي.
وقال بن زاي����د: "اأرحب باأخي م�سطفى 
الكاظمي رئي�����س وزراء العراق ال�سقيق 
بي����ن اأهل����ه ف����ي االإم����ارات واأتطل����ع اإلى 
مباحث����ات مثم����رة مع����ه تع����ود بالخي����ر 
و�سعبين����ا  بلدين����ا  عل����ى  والنم����اء 

ال�سقيقين".
واأ�س����اف: "بحثت م����ع الكاظمي تعزيز 
عالقاتن����ا االأخوي����ة ودفعه����ا اإل����ى االأمام 
وتبادلن����ا  المج����االت,  مختل����ف  ف����ي 
وجه����ات النظر حول التطورات العربية 
واالإقليمية والدولي����ة... االإمارات دائما 
اإلى جانب كل ما يحقق ا�ستقرار العراق 

وم�سالح �سعبه".
لتي����ار  العام����ة  الهيئ����ة  ع�س����و  ويعل����ق 
الحكم����ة رحيم العب����ودي, ف����ي ت�سريح 
اإنه����ا  قائ����ال  الزي����ارة  عل����ى  ل�)الم����دى( 
ا�ستكم����ال جولته  اإط����ار  "تاأت����ي �سم����ن 
الخليجي����ة الت����ي بداأه����ا قبل ثالث����ة اأيام 
م����ن ال�سعودية والتي ته����دف اإلى تهدئة 
المنطق����ة, وتعزي����ز العالق����ات الثنائي����ة 
زيارت����ه  اأن  وي�سي����ف  البلدي����ن".  بي����ن 
"�سترك����ز على بحث الو�ساطة العراقية 
التي تتبناها الحكومة العراقية لتقريب 
وجهات النظ����ر بين ال�سعودي����ة واإيران 
المتح����دة  الوالي����ات  قب����ل  م����ن  وبدع����م 
االأمريكي����ة", مرجح����ا اأن "ت�سم����ل ه����ذه 

الجولة الخليجية زي����ارة اإلى دولة قطر 
الطالعه����ا على حيثيات هذه المبادرة اأو 

الو�ساطة التي �ستكون في بغداد".
م�سطف����ى  ال����وزراء  رئي�����س  واختت����م 
الكاظمي زيارته االأول����ى اإلى ال�سعودية 
ف����ي نهاي����ة االأ�سب����وع الما�س����ي والت����ي 
التق����ى خالله����ا بول����ي العه����د محم����د بن 
�سلم����ان, حي����ث وق����ع الجانب����ان خم�����س 
اتفاقي����ات ومذكرات تفاهم م�ستركة بين 

البلدين.
ويتاب����ع اأن "هن����اك اتفاق����ا اأولي����ا بي����ن 
الع����راق واالإم����ارات اأي�س����ا عل����ى دخول 
والزراعي����ة  اال�ستثماري����ة  ال�س����ركات 

وكذل����ك  العراقي����ة,  االأرا�س����ي  اإل����ى 
ا�ستيراد بع�س االأ�سلح����ة التي ت�سنعها 
االإم����ارات", م�سيف����ا اأن "الزي����ارة مهمة 

لرئي�س الحكومة".
لتي����ار  العام����ة  الهيئ����ة  ع�س����و  ويعتق����د 
"ه����ذه الجول����ة الخليجي����ة  الحكم����ة اأن 
لرئي�����س الحكومة يه����دف منها الكاظمي 
اإل����ى تعزيز موقف����ه وحظوظه للح�سول 
عل����ى الوالية الثانية عب����ر دعمه خليجيا 
في االنتخاب����ات البرلمانية المقبلة التي 
�ستكون في �سهر ت�سرين االأول المقبل".
وك�سف����ت )الم����دى( ف����ي عدده����ا ال�سادر 
رئي�����س  اإن   31  /03/2021 ف����ي 

الوزراء م�سطف����ى الكاظمي حمل �سمن 
اأجندت����ه الى الريا�����س ملف و�ساطة بين 
ال�سعودي����ة واإي����ران تعق����د ف����ي الع����راق 

بم�ساركة الواليات المتحدة.
االأط����راف  كل  اأن  التقري����ر  واأك����د 
الثالث����ة )اإي����ران, والوالي����ات المتحدة, 
وال�سعودي����ة( لي�ست لديه����م �سروط قبل 
عق����د اللقاء, وان����ه قد يعقد خ����الل االأيام 

القريبة المقبلة.
ويلفت القيادي ف����ي تيار الحكمة الى اأن 
"تحدي����د موع����د عقد القم����ة بين وزراء 
خارجية العراق وال�سعودية والواليات 
المتح����دة االأمريكي����ة واإيران ف����ي بغداد 

قط����ر  اإل����ى  الكاظم����ي  بزي����ارة  مره����ون 
واإي����ران", مبين����ا اأن "ال�سعودي����ة اأبدت 

رغبة بالح�سور اإلى هذا االجتماع".
والتقى رئي�س مجل�س الوزراء م�سطفى 
الكاظم����ي, ام�س االحد, ف����ي مقر اقامته 
بدولة االإمارات, مجموعة من ال�سركات 

االماراتية ورجال االأعمال.
وق����ال بيان �سادر من مكتب الكاظمي ان 
رئي�����س الحكوم����ة اكد خ����الل االجتماع, 
ان العراق م����ر بظروف ع�سيبة ومعقدة 
والخدم����ات,  التنمي����ة  تاأخ����ر  ال����ى  ادت 
وبي����ن ان العراق ه����و مه����د الح�سارات 
والتنوع الكبير ال����ذي يمثل عن�سر قوة 

لنا, ي�ستحق بذل الجهود من اجل خدمة 
مواطنيه.

واو�سح ان الحكوم����ة العراقية اتخذت 
الم����ال  قط����اع  ف����ي  جريئ����ة  اج����راءات 
واالقت�س����اد والتنمي����ة, وهن����اك تعافي����ا 

تدريجيا لالقت�ساد العراقي.
مجل�����س  رئي�����س  ان  البي����ان  وتاب����ع  
الوزراء ا�سار ال����ى "الورقة اال�سالحية 
الت����ي اأعدت ال�س����الح القط����اع الخا�س, 
وتقديم كل الت�سهيالت له", الفتا اإلى اأن 
"ابواب العراق مفتوحة امام ال�سركات 
وبي����ن  االأعم����ال".  ورج����ال  االماراتي����ة 
ان ع����دة اإج����راءات اتخ����ذت للتقلي����ل من 

البيروقراطي����ة وتذلي����ل العقب����ات ام����ام  
ال�سركات.

وا�س����اف البي����ان ان الكاظم����ي اك����د ان 
الحكوم����ة تولي اهتماما كبي����را بالطاقة 
النظيفة, وو�سعت خططا واتخذت عدة 

اجراءات ب�ساأنها. 
ع����الوي  ح�سي����ن  يق����ول  جهت����ه,  وم����ن 
م�ست�س����ار رئي�����س مجل�����س ال����وزراء في 
ت�سري����ح ل�)الم����دى( اإن "اأه����داف زيارة 
م�سطف����ى  ال����وزراء  مجل�����س  رئي�����س 
الكاظمي اإلى دول����ة االإمارات هي زيارة 
اقت�سادي����ة تنموية تهدف اإل����ى ا�ستثمار 
ال�سيا�سة الخارجية في خدمة االقت�ساد 
مكان����ة  تعزي����ز  ف����ي  وكذل����ك  العراق����ي, 
العراق اإقليميا باتجاه الدول الخليجية 
والعربي����ة, ف�س����ال ع����ن تب����ادل وجه����ات 
النظ����ر باتج����اه الم�س����اكل الت����ي تحيط 

بالمنطقة".
وي�سي����ف اأن "هذه الزيارة لها ثقلها عبر 
الوف����د ال����ذي يق����وده رئي�����س الحكومة, 
وكذل����ك الملف����ات الخا�س����ة باالقت�س����اد, 
والنق����ل,  والطاق����ة  واال�ستثم����ار, 
وتفعي����ل العام����ل الثقاف����ي لل�سراكة بين 
ال�سعبين العراق����ي واالإماراتي, واأي�سا 
ا�ستثمار تب����ادل وجهات النظ����ر باتجاه 
اال�ستثمارات المقبلة في العراق من قبل 
ال�س����ركات االإماراتية الت����ي من المتوقع 
اأن تترك����ز في قط����اع الطاق����ة والكهرباء 

واالإ�سكان والنقل".
اأي�س����ا  ته����دف  "الزي����ارة  اأن  ويتاب����ع 
اإل����ى تعزي����ز اال�ستثم����ارات االماراتي����ة 
ف����ي الع����راق وخل����ق �سراك����ة بالملف����ات 
االقت�سادي����ة م����ن اج����ل خدم����ة ال�سع����ب 
العم����ل  فر�����س  وتوفي����ر  العراق����ي, 
التكنولوجي����ا  نق����ل  للعراقيي����ن وكذل����ك 
والقدرات واالإمكانات الدولية للعراق".
ان  الحكوم����ي  الم�ست�س����ار  وتوق����ع 
زيارة  الوزراء  رئي�����س مجل�س  "يجري 
اإل����ى دول����ة خليجي����ة اأخرى", م����ن دون 
تحديد ا�سم هذه الدول����ة, منوها اإلى ان 
الكاظم����ي "ي�سعى للتعري����ف بالبرنامج 
االقت�س����ادي للدول����ة العراقي����ة التي هي 
بحاجة لل�سراكة في مجال تطوير البنى 
التحتي����ة, وخل����ق فر�س عم����ل لل�سباب, 
وكذلك نق����ل التكنولوجيا والت�سريع في 
عملي����ة االإعمار لقطاع����ات مهمة ومثمرة 

لالقت�ساد العراقي".

دعا �سركاتها للم�ساعدة 
في مجال الطاقة 
والنقل والتكن�ل�جيا

 العراق يعر�ض جهود "الو�ساطة" على الإمارات 
ويفتح ملف ال�ستثمار 

جتار علوة جميلة: "م�ساكل يف حقول الذرة" ت�سببت بارتفاع اأ�سعار زيت املائدة

لقاء �لكاظمي مع ر�ؤ�شاء �ل�شركات �لإمار�تية ... �أم�س

ائتالف املالكي: الدولر 
واملحا�سرون والدرجات 

 الوظيفية اأبرز طعوننا
على املوازنة

مو�د غذ�ئية يف علوة جميلة �شرقي بغد�د

مخت�س�ن دع�ا الى اإدارة ملف البطاقة التم�ينية ب�س�رة �سحيحة



 المدى/ فرا�س عدنان

راأت كلتة �سائرون النيابية 
ان الحديث عن رف�س بع�س 

الكتل ل�سعر �سرف الدوالر في 
الموازنة هو "مزايدات �سيا�سية" 

وان ال�سارع يعرف ان تحديد 
قيمة ال�سرف من �سالحيات 

البنك المركزي فقط.
كما قالت ان 70% من فقرات 
الموازنة اإيجابية. وا�سارت 

الى ان الت�سريع اأحدث 
زيادة في التخ�سي�س المالي 

للبطاقة التموينية وم�سروع 
البترودوالر و�سبكة الحماية 

االجتماعية.

ويقول النائب عن الكتلة ريا�ض الم�سعودي، 
"الموازن���ة  اإل���ى )الم���دى(، اإن  ف���ي حدي���ث 
التحادي���ة تعد قانونا ف���ي غاية الأهمية لأنه 
يحك���م ال�سيا�سة المالية والقت�سادية للدولة 

العراقية على مدار عام كامل".
واأ�ساف الم�سعودي، اأن "م�سروع الموازنة 
عان���ى كثيرًا قب���ل اإقراره نتيجة ال�س���راعات 
ال�سيا�س���ية، وم���ّر باأربع���ة مناف���ذ ع�س���يبة، 
وهي الحكوم���ة، واللجنة المالي���ة، والقوى 

ال�سيا�سية، ومن ثم مجل�ض النواب".
واأ�س���ار، اإلى اأن "مو�س���وع الموازنة ينق�سم 
اإل���ى قان���ون وج���داول"، مبين���ًا اأن "المه���م 
بالن�سبة لمجل�ض النواب هو الت�سويت على 
القان���ون، اأما الجداول فه���ي اأرقام تعنى بها 
اللجن���ة المالي���ة الممثل���ة فيها جمي���ع القوى 

ال�سيا�سية بنحو متوازن".
وبين الم�س���عودي، اأن "اأكثر من 55 جل�س���ة 
عقدته���ا اللجن���ة المالي���ة؛ لمناق�س���ة القانون 

انتهت اإلى م�سودة واحدة �سلمت اإلى النواب 
قبل البدء بجل�سة الت�سويت".

واأو�سح ع�س���و كتلة �سائرون، اأن "عددًا من 
التاأجيالت الأ�س���بوعية واليومية قد تعر�ض 
لها القانون، في وقت ينتظر ال�سعب العراقي 
عملي���ة الت�س���ويت بف���ارغ ال�س���بر، وهن���اك 
ا�س���تحقاقات حكومي���ة بحاج���ة اإل���ى اأموال 

اأهمها النتخابات المبكرة".
ويوؤكد الم�س���عودي، اأن "ن�سو�ض الموازنة 
لي�س���ت �س���ماوية، بل من �س���نع الب�س���ر، وقد 
تكون فيها ايجابيات و�سلبيات، لكن الجانب 

الإيجابي اأف�سل بكثير".
ويقّدر، ان "ن�سبة النجاح في الموازنة وفق 
الن�س���و�ض التي تم الت�سويت عليها ب�%70، 
اأم���ا الحدي���ث عن كث���رة القرو����ض فهذا كالم 
غي���ر �س���حيح، فه���ذا الأم���ر و�س���ع لأغرا�ض 

محددة".
الجوان���ب  ع���ن  الم�س���عودي  ويتح���دث 
خّف�س���ت  "اأنه���ا  ب����  للموازن���ة،  اليجابي���ة 
النفق���ات الت�س���غيلية م���ن 164 تريليون اإلى 
129 تريلي���ون دين���ار، وه���ذه الجه���ود اأدت 

بدورها اإلى تقليل ن�سبة القرو�ض والعجز". 
وا�س���تطرد، اأن "زي���ادة حقيقية ح�س���لت في 
التمويني���ة،  للبطاق���ة  المال���ي  التخ�س���ي�ض 
وزي���ادة في م�س���روع تنمي���ة الأقالي���م من 1 
تريليون اإلى 4 تريليون، وت�س���جيع لوزارة 
واأع���داد  روات���ب  زي���ادة  اأج���ل  م���ن  العم���ل 
الم�س���مولين ب�س���بكة الحماية الجتماعية". 
وم�س���ى الم�س���عودي، اإل���ى "زي���ادة اأحدثها 
مث���ل  ال���وزارات  بع����ض  لأم���وال  القان���ون 
وزارة الكهرب���اء، ف�س���اًل ع���ن اأكث���ر م���ن 20 
م�سروعا �ستراتيجيا جديدا �ستكون في هذه 
الموازنة". من جانبه، ذكر النائب الآخر عن 
الكتلة، بدر الزيادي في حديث اإلى )المدى(، 
اأن "اأبرز اعترا�ض �سجله الراف�سون لقانون 

الموازنة هو رفع �سعر �سرف الدولر".
واأ�س���اف الزيادي، اأن "البن���ك المركزي هو 
الم�س���وؤول ع���ن ذلك، لكن لم يتم تغيير �س���عر 
ال�سرف اإل بعد التفاق مع الكتل ال�سيا�سية، 
وان اتهامن���ا بالم�س���وؤولية عن ذل���ك باطل". 
ولف���ت، اإل���ى اأن "العترا�س���ات ج���اءت بع���د 
الت�س���ويت عل���ى القان���ون، ول���م ن�س���هد ذلك 

الموق���ف حين تم رفع �س���عر �س���رف الدولر 
قبل ثالثة اأ�سهر".

ويرى الزيادي، اأن "المواقف الراف�سة التي 
�س���درت موؤخ���رًا هي مزاي���دات �سيا�س���ية"، 
واأف���اد ب���اأن "ال�س���ارع العراقي يع���رف جيدًا 
اأن مجل����ض الن���واب لي�س���ت له �س���الحية في 

تخفي�ض �سعر الدولر".
و�س���ّدد ع�سو كتلة �سائرون النيابية، على اأن 
"اأغلب الكتل ال�سيا�سة قد �ساركت في تمرير 
القان���ون، ول���م ن���ر نائب���ًا اعتر����ض عليه في 

جل�سة الت�سويت بن�سو�سه الحالية".
وانته���ى الزيادي، اإل���ى اأن "الذين ظهروا في 
و�س���ائل الإعالم وزعموا باأنهم لن ي�س���وتوا 
�س���عر  تغيي���ر  يت���م  ل���م  اإذا  الموازن���ة  عل���ى 
�س���رف الدولر كانوا حا�سرين في الجل�سة 

و�ساركوا في تمريرها".
وكان ن���واب من كتلتي دولة القانون والنهج 
الوطن���ي ق���د اأعلن���وا ع���دم ت�س���ويتهم عل���ى 
قانون الموازنة، وك�سفوا عن �سعيهم لنق�ض 
بع�ض فقراتها ل�سيما المتعلقة ب�سعر �سرف 
الدولر من خالل المحكمة التحادية العليا.
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 بغداد/ تميم الح�سن

مع اقتراب موعد الجولة 
الثالثة للحوار بين بغداد 

ووا�سنطن بداأت مواقف 
بع�س القوى "تفتر�س 
�سيناريوهات" وتهاجم 
الحكومة على اأ�سا�سها.

واأعلنت وزارة الخارجية 
االأمريكية قبل ايام اأن 

الجولة القادمة من الحوار 
ال�ستراتيجي العراقي - 

االأمريكي �ستجري يوم 7 
ني�سان المقبل، فيما �سقطت 

�سواريخ على قاعدة ت�سم 
قوات اأمريكية �سمال بغداد.

بع����ض  ان  اإل���ى  معلوم���ات  وت�س���ير 
"يطمعون" بان  "المهاجمين" للح���وار 
يكون���وا جزءا م���ن التفاهم���ات الجديدة 

التي تت�سمن جوانب اقت�سادية.
�س���اكي  لجي���ن  ت�س���ريحات  وبح�س���ب 
ان  الأبي����ض  البي���ت  با�س���م  المتحدث���ة 
الحوار بين بغداد ووا�س���نطن "فر�س���ة 
مهمة لمناق�سة م�س���الحنا الم�ستركة عبر 
مجموع���ة م���ن المج���الت ت�س���مل الأمن 

والثقافة والتجارة والمناخ".
وتاأت���ي المرحل���ة الثالث���ة م���ن الح���وار 
ال�س���تراتيجي، وه���ي الأول���ى ف���ي عه���د 
بع���د  باي���دن،  الأمريك���ي ج���و  الرئي����ض 
جولتين م���ن الحوار م���ع اإدارة الرئي�ض 
ع���ام  خ���الل  ترام���ب  دونال���د  ال�س���ابق 
2020، الأول���ى يومي 10 و11 حزيران 
الما�س���ي، عبر دائ���رة تلفزيونية مغلقة، 
والثانية يوم���ي 19 و20 اآب الما�س���ي، 

خالل زيارة الكاظمي لوا�سنطن.

ال�سيطرة على االأر�س
ويقول م�س���در �سيا�سي مطلع ل�)المدى( 
ان "بع�ض القوى ال�سيا�س���ية والف�سائل 
الم�س���لحة تريد ان تظهر لوا�س���نطن قبل 
الح���وار بانها الم�س���يطرة عل���ى الر�ض 

وعلى امريكا التفاو�ض معها".

و�سقط ام�ض �ساروخان نوع "كاتيو�سا" 
على ال�س���ياج الخارج���ي لقاعدة عين بلد 
الجوية )ت�س���م ق���وات امريكية(، جنوب 
تكري���ت، دون ا�س���ابات، بح�س���ب بي���ان 

لخلية العالم المني.
ويعتب���ر الم�س���در الذي طلب عدم ن�س���ر 
ح���دث  ال���ذي  ال�س���تعرا�ض  ان  ا�س���مه 
الأ�س���بوع الما�سي في �سوارع بغداد من 
قب���ل مجموعة تطل���ق على نف�س���ها "ربع 

الله" هو دليل على ذلك.
الف�س���ائل  ه���ذه  ان  الم�س���در  وي�س���يف 
"تفر�ض �سطوتها على المنافذ الحدودية 
وعلى الطرق ال�س���ريعة الت���ي تمر عليها 
الرت���ال المريكية و�س���احنات التحالف 
الدولي، وهي تريد ان تقول لوا�س���نطن 
الق���ادرة عل���ى حماي���ة  الوحي���دة  بانه���ا 

الم�سالح الأجنبية او مهاجمتها".
نف���ذت  الحال���ي،  الع���ام  مطل���ع  ومن���ذ 
جه���ات �س���يعية م�س���لحة تط���رح نف�س���ها 
هجوم���ا   60 م���ن  اكث���ر  "كمقاوم���ة"، 
�س���د ارت���ال الدع���م اللوج�س���تي للقوات 

المريكية على الطرق ال�سريعة.
با�س���م  الع�س���كري  المتح���دث  وه���دد 
ع�س���ائب اأهل الحق، ج���واد الطليباوي، 
با�ستمرار ا�ستهداف الم�سالح الأميركية 
ف���ي الع���راق واإقليم كرد�س���تان م���ن قبل 
َم���ن ا�س���ماهم ب�"المقاوم���ة" حتى "طرد 
الحت���الل الأميرك���ي وغل���ق كل قواعده 

الع�سكرية".
وقال الطليباوي في تغريدة على تويتر، 
اأن  يج���ب  ر�س���الة  "هن���اك  اإن  ال�س���بت، 
يفهمه���ا المحت���ل الأميرك���ي وكل داعميه 
وعمالئه في العراق وهي اأن هناك قرارًا 
حا�سمًا من المقاومة با�ستمرار عملياتها 
حتى طرد الحت���الل الأميركي وغلق كل 
قواعده الع�س���كرية في جميع الأرا�س���ي 
العراقي���ة وم���ن �س���منها اأر����ض �س���مالي 

العراق".
وقل�س���ت الولي���ات المتح���دة تواجدها 
الع�س���كري في العراق بنح���و 60 بالمئة 
بعد جولتي الحوار ال�س���تراتيجي العام 

الما�سي.

اأن  اأمري���كان  م�س���وؤولين  وبح�س���ب 
مباحث���ات الطرفين في جل�س���ات الحوار 
عل���ى  �س���تركز  المقبل���ة  ال�س���تراتيجي 
التن�س���يق والتع���اون ل�س���مان الهزيم���ة 
الكاملة ل�"داع�ض"، وم���ا يمكن اأن تقدمه 
القوات الأمريكية المتواجدة في العراق 

من دعم للقوات الأمنية.
كما �س���تركز المناق�س���ات على ان�س���حاب 
المزي���د من الجن���ود الأمريكيين، الُمقدر 
عددهم بنح���و 2500 جندي ما زالوا في 
العراق بعد �س���حب اأكثر من 2700 منهم 
خ���الل الع���ام الأخير م���ن ولي���ة ترامب 

.)2021-2017(

ا�ستمرار مهاجمة االأميركان
الى ذلك دعا النائب ح�س���ن �س���الم، ع�سو 
التابع���ة  النيابي���ة  "ال�س���ادقون"  كتل���ة 
قي����ض  الح���ق  اأه���ل  ع�س���ائب  لزعي���م 
ال���ذي  العراق���ي  المفاو����ض  الخزعل���ي، 
�س���يحاور الجانب الأميركي في الحوار 
ال�س���تراتيجي، للمطالبة باإنهاء التواجد 

الأميركي في العراق.
�س���الم ق���ال في بي���ان �س���ادر ع���ن مكتبه 
"الح���وار  ان  الما�س���ي،  ال�س���بت 
ال�س���تراتيجي المزمع عقده في ال�س���ابع 
المتح���دة  الولي���ات  م���ع  ني�س���ان  م���ن 
الميركي���ة يحت���م عل���ى الوف���د العراق���ي 
حقيقي���ا  ممث���ال  يك���ون  ان  المفاو����ض 
لل�س���عب العراق���ي بتنفي���ذ ق���راره ال���ذي 
اتخ���ذه عن طري���ق ممثليه ف���ي البرلمان 
العراقي، وتظاهرات ال�س���عب المليونية 
المطالب���ة بانهاء الوج���ود الميركي في 

العراق".
المفاو����ض  العراق���ي  الوف���د  وطال���ب 
الح���وار  ف���ي  المريك���ي  الجان���ب  م���ع 
ال�س���تراتيجي القادم ان "يكون �س���جاعا 
الوج���ود  بانه���اء  ويطال���ب  ووطني���ا 

الميركي في العراق".
النائ���ب ق���ال في بيان���ه اإن���ه "يتطلب من 
الحكومة اع���ادة النظر بكثير من العقود 
الميركي���ة  القت�س���ادية  والم�س���اريع 
الفا�سدة التي ت�س���ببت في هدر مليارات 

منظوم���ة  ا�س���الح  دون  ال���دولرات 
الكهرباء وبم�س���اعدة بع�ض الم�سوؤولين 

العراقيين الفا�سدين".
م���ن  المفاو����ض  الوف���د  �س���الم  وح���ذر 
"الته���اون في انه���اء التواجد الميركي 
الذي بعك�سه �سيكر�ض الى احتالل جديد 

للعراق".
وكان قي�ض الخزعلي قد توعد با�ستمرار 
القواعد  كل  لإزالة  المقاومة"،  "عمليات 
الع�س���كرية الأميركية في البالد، م�س���يرًا 
اإل���ى اأن���ه "ل مج���ال ل�س���تمرار القواعد 
الع�س���كرية الأميركي���ة ل ف���ي قاعدة عين 
الأ�س���د بالأنبار ول في قاعدة الحرير في 

اأربيل ول في اأي مكان".
خ���الل  ل���ه  كلم���ة  ف���ي  الخزعل���ي  وق���ال 
الموؤتم���ر ال�س���نوي الأول لإحياء ذكرى 
الجهاد  وفتوى  ال�س���عبانية  "النتفا�سة 
الكفائي" الذي عق���د في محافظة ذي قار 
اإنه عل���ى الحكومة اأن تكون "بم�س���توى 
الن�س���حاب  )ب�س���اأن  الم�س���وؤولية 
الأميرك���ي( وعليه���ا اأن تك���ون �س���جاعة 

واأن تعك����ض اإرادة ه���ذا ال�س���عب العظيم 
وتعك����ض قرار البرلمان و�س���رف وغيرة 

هذا ال�سعب في هذا المجال".
جانبن���ا  م���ن  نوؤك���د  "نح���ن  وا�س���اف: 
كف�س���ائل مقاوم���ة اإ�س���المية اأنن���ا حملنا 
ونحمل �سالحنا من اأجل اإنهاء الإحتالل 
الع�س���كري واإزالة كل وجوده والقواعد 
الع�س���كرية الأميركية الت���ي اأبدا لن تريد 
الخي���ر للع���راق اإنم���ا تري���د الخي���ر فقط 

للكيان ال�سهيوني".
المقاوم���ة  "عملي���ات  اأن  عل���ى  و�س���دد 
الموجودة حاليًا �ست�س���تمر وتزداد..."، 
موؤك���دا اأنه "ل مجال ل�س���تمرار القواعد 
الع�س���كرية الأميركي���ة ل ف���ي قاعدة عين 
الأ�س���د بالأنبار ول في قاعدة الحرير في 

اأربيل ول في اأي مكان".

الح�سابات الخا�سة
ووفق���ا للبي���ت الأبي����ض، عبر بي���ان في 
23 اآذار الما�س���ي، ف���اإن ق���وات التحالف 
الدولي، التي تقودها الوليات المتحدة، 
تتواج���د ف���ي الع���راق لتقديم الم�س���ورة 
والتدري���ب للق���وات الأمني���ة العراقي���ة، 
لمنع تنظيم "داع�ض" من اإعادة ن�ساطاته 

في العراق.
ع�س���و  وه���و  العان���ي،  ظاف���ر  ويق���ول 
لجن���ة العالقات الخارجية ف���ي البرلمان 
بات�س���ال م���ع )الم���دى(، ان "مو�س���وع 
التواجد الأمريك���ي في العراق من حيث 
الع���دد والمهم���ات والتوقيتات ه���و اأمر 
تق���دره الحكوم���ة العراقي���ة ف���ي �س���وء 
الحاجة الفعلية للدع���م الدولي لمحاربة 
الإرهاب بموجب التفاقيات الأمنية بين 

البلدين".
واأكدت وا�سنطن، خالل المرحلة الأولى 
التزامه���ا  ال�س���تراتيجي،  الح���وار  م���ن 
اأرا�س���يه،  ووح���دة  الع���راق  ب�س���يادة 
وجدول���ة ان�س���حاب الق���وات الأمريكي���ة 
خالل ثالث �س���نوات، يت���م خاللها تاأهيل 
الق���وات الأمني���ة العراقية مع ا�س���تمرار 
الولي���ات المتح���دة بتقدي���م الدع���م ف���ي 
الحرب عل���ى داع�ض، وم�س���اعدة العراق 
اقت�س���اديا، ودع���م حكوم���ة الكاظمي في 

اإجراء انتخابات مبكرة.
وي�س���يف العان���ي: "نح���ن ننظ���ر لالأمر 
باعتب���اره ق���رارا فني���ا ولي����ض �سيا�س���يا 
وه���و يتح���دد في �س���وء تقيي���م الخبراء 
الع�س���كريين ول ينبغي ان يكون القرار 
اأو وفق���ا  خا�س���عا لالأه���واء ال�سيا�س���ية 
لإمالءات خارجية او ح�سابات خا�سة".

طامعون باحل�صول على عقود حماية يهاجمون احلوار 
ال�صرتاتيجي قبل عقده

"الكاتيو�سا" ت�ستهدف قاعدة 
بلد والف�سائل تهدد با�ستمرار 
مهاجمة املقار الع�سكرية

�صائرون تدافع عن املوازنة: الراف�صون يزايدون �صيا�صيًا
اإيجابية  فقراتها  من  قالت اإن 70 % 

رتل تابع للتحالف الدويل

ترجمة/ حامد اأحمد

ا�ستنادا لتقارير اأمنية فاأن تنظيم داع�ض يرتب اأوراق 
عودته الى �ستراتيجية ال�سيطرة على الأرا�سي، عبر 

ا�ستخدام الن�ساء المواليات له.
الع����ام الما�س����ي زاد تنظي����م داع�ض م����ن هجماته على 
نح����و كبي����ر في العراق و�س����وريا ف����ي محاولة لثبات 
انه ما تزال له القدرة على اختراق حواجز وارا�س����ي 

وباإمكانه تجنيد اع�ساء جدد. 
وكاأحد المثل����ة على ذلك، اعالن التنظيم م�س����وؤوليته 
ع����ن الهج����وم النتح����اري الم����زدوج الذي ح����دث في 
كانون الثاني الما�س����ي و�سط بغداد، والذي يعد اكثر 
هجم����ات التنظي����م دموية من����ذ ثالثة �س����نوات، وراح 

�سحيته اأكثر من 100 �سخ�ض بين �سهيد وجريح.
وت�س����ير التقاري����ر ال����ى ان تنظي����م داع�����ض تمك����ن من 
ا�س����تعادة قوت����ه خالل فت����رة انت�س����ار وب����اء كورونا، 
وا�س����تطاع ال�س����تفادة من الثغرات المني����ة الناجمة 
لج����راءات  وا�س����تغالله  الحظ����ر  اج����راءات  ع����ن 
حكومي����ة اخ����رى في ال�س����تجابة له����ذا الوب����اء لجل 
تجمي����ع �س����فوفه وتنفيذ عمليات هروب من �س����جون 
م�س����لحيه  وتهري����ب  نوعي����ة  لهجم����ات  والتخطي����ط 

واتباعه عبر الحدود .
وم����ن اأج����ل عملي����ة الحي����اء الجديدة هذه ف����ان جزءا 
كبيرا من تنفيذ هذه الخطة يقع على الكادر الن�س����وي 

في التنظيم. 
واأ�س����ارت تقاري����ر اأخي����رة ال����ى ان تنظيم داع�����ض بداأ 
بالتكال اكثر على عنا�س����ره الن�س����وية من اجل تنفيذ 
عمليات لوج�س����تية �سمالي العراق، وقد يعيد تن�سيط 

خالياه النائمة من العنا�سر الن�سوية .
والقت القوات المنية العراقية في �س����باط الما�س����ي 
القب�ض على خم�سة عنا�س����ر ن�سوية في منطقة جبال 
حمري����ن ك����ن ينقلن ام����وال وم����واد غذائية ور�س����ائل 

لطراف من التنظيم الإرهابي. 

مع�س����كر اله����ول في �س����وريا يمث����ل مرتعا لمث����ل هكذا 
تط����ور، ويحوي حاليا ما يزيد على 60 الف من الذين 
كانوا يمثلون عوائل وي�س����كل الن�ساء والطفال %94 

من الموجودين منهم .
وكان داع�����ض قد ا�س����تفاد كثي����را من �س����جون وبيئات 
تهجير اخرى وحالت نزوح يمكن ان ت�سبح ارا�سي 
خ�س����بة له للترويج لعقائده و�س����بكات تجنيد له، وان 
مخي����م اله����ول ومخيمات ن����زوح اخرى تعتب����ر اأمثلة 

حيث ل يختلف الواحد عن الآخر .
وفي ت�س����ليطهم ال�س����وء على المخاطر التي ت�س����كلها 
هذه المن�ساآت، حذر م�سوؤولون اميركان من ان تنظيم 
داع�����ض يعمل عل����ى تحويل مخي����م اله����ول ومخيمات 
اخرى للنازحين الى قاعدة ن�س����طة لعمليات التنظيم. 
وذل����ك لن كثي����را م����ن الموجودي����ن داخ����ل المخي����م 
م����ا يزال����ون على ات�س����ال م����ع العال����م الخارج����ي عبر 
ا�ستخدام اجهزة الموبايل والتي ت�سمح لهم بالحفاظ 

على توا�سل مع اع�ساء اآخرين من التنظيم .
وك�سف تقرير اخير �س����ادر عن الخزانة الميركية ان 
التنظي����م نجح بتوريد ج����زء من احتياطيات����ه المالية 
الت����ي تق����در بح����دود 100 ملي����ون دولر نق����دا عب����ر 
تب����ادلت مالي����ة غير �س����رعية تعرف با�س����م "حوالة"، 
متواجدة في مخيمات نازحي �س����وريا ب�سمنها مخيم 

الهول .
وعل����ى نط����اق او�س����ع ف����ان تنظي����م داع�����ض ل����ه تاريخ 
با�ستخدام ن�س����اء في كل من عملياته وجانب ال�سناد 
اي�س����ا. حي����ث ان عنا�س����ر التنظيم الن�س����وية ل تقوم 
فقط بمهام التج�س�����ض ونق����ل البريد، بل كم�س����اركات 
ف����ي العمليات الع�س����كرية اي�س����ا. وكثير من الن�س����اء 
وبن����ادق  المتفج����رات  عل����ى  متدرب����ات  الداع�س����يات 
القن�ض والتفجيرات النتحاري����ة. هذا الجانب يوؤكد 
عل����ى حقيقة م����رة وه����ي ان الن�س����اء دائما م����ا يكونن 
الكثر قدرة على تنفيذ المهام واكثرهن دعما وتاأييدا 

للتنظيم .

نجح بتوريد 100 مليون دوالر اإلى المخيمات التي ت�سم اأن�ساره 

ذي نا�صنال انرت�صت: داع�ش يعتمد 
على الن�صاء للعودة اإىل "�صرتاتيجية 

م�صك الأر�ش"

نواب كتلة �سائرون



 ذي قار / ح�سني العامل

�سهدت مدينة النا�سرية مركز 
حمافظة ذي قار ت�سعيداً وا�سعًا 

بالفعاليات االحتجاجية يوم 
اأم�س، متثلت باإغالق عدد من 

الدوائر واملوؤ�س�سات النفطية 
وقطع طريق نا�سرية – بغداد 

وج�سور وتقاطعات حيوية ، 
وذلك للمطالبة بتعديل املوازنة 

العامة باإ�سافة فقرات لتعيني 
املحا�سرين املجانيني واخلريجني 

وت�سمية حمافظ ذي قار واإعادة 
قائممقام الرفاعي اىل من�سبه 
، فيما ا�ستهدف تفجري دراجة 

مفخخة احتفالية تاأبني اأحد 
�سهداء التظاهرات يف �سوق 

ال�سيوخ.

واأغلق املئات من املحا�ضرين املجانيني 
مبن���ى مديري���ة الرتبي���ة وق�ض���م تربي���ة 
النا�ض���رية و�ض���ارع احلبوب���ي وتقاطع 

بت�ض���مني  للمطالب���ة  النا�ض���رية  به���و 
املوازن���ة فق���رات تن����ص عل���ى تعيينهم 
اأو التعاق���د معهم بداًل م���ن املنحة املالية 
التي وردت باملوازنة، فيما قام خريجو 
الكليات واملعاهد باإغالق ج�ض���ر الن�ضر 
ذي  نف���ط  �ض���ركة  اإغ���الق  وموا�ض���لة 
ق���ار وم�ض���فى النف���ط احتجاج���ًا عل���ى 
الت�ض���ويف مبل���ف تعييناته���م، يف حني 
اأق���دم متظاه���رون عل���ى غل���ق مديري���ة 
الدوائ���ر  م���ن  ق���ار وع���دد  بلدي���ات ذي 
احلكومي���ة للمطالب���ة بت�ض���مية حمافظ 
جديد ب���داًل من املحاف���ظ املكلف الفريق 
عبد الغني االأ�ضدي، فيما قام حمتجون 
اأخرون بقطع طريق نا�ض���رية – بغداد 
اإغ���الق مبن���ى قائممقامي���ة  وموا�ض���لة 
الرفاع���ي باإع���ادة القائممق���ام ال�ض���ابق 

كاظم الفيا�ص اىل من�ضبه.
وجاء يف بيان للمحا�ض���رين املجانيني 
تابعت���ه امل���دى اأن���ه "نظ���رًا للت�ض���ويف 
واملماطل���ة م���ن قب���ل اأع�ض���اء الربمل���ان 
ووزي���ر الرتبية وعدم جديتهم بح�ض���م 
ملف املحا�ض���رين يف عموم العراق منذ 
اأكرث من عام���ني والبقاء دون اأي حلول 
جدية تتي���ح لنا العي����ص بكرامة بعد اأن 
خدمن���ا طيل���ة االأع���وام ال�ض���ابقة جمانًا 
وقدمن���ا الكث���ر خلدمة اأبناء ه���ذا البلد 
"، واأ�ض���اف "نظرًا ملا جاءت به فقرات 

باأحقيتن���ا  اعرتافه���م  وع���دم  املوازن���ة 
بالتثبي���ت والعق���ود واإ�ض���رارهم عل���ى 
اإعطاء ال�ضريحة املظلومة منحة �ضهرية 
لذا قررنا نحن حما�ضرو ذي قار النفر 

العام والع�ضيان املدين".
واأك���د املحا�ض���رون اأن "اغ���الق مديرية 
حل���ني  �ضيتوا�ض���ل  ق���ار  ذي  تربي���ة 

حتقي���ق مطالبهم "، ملوح���ني " باتخاذ 
خطوات ت�ض���عيدية اأخرى كغلق مراكز 
االمتحانات التمهيدية وجميع االأق�ضام 
ح���ال  يف  الرتبي���ة  ملديري���ة  التابع���ة 

اال�ضتهانة مبطالبهم".
بع���دد  واأجم���ل املحا�ض���رون مطالبه���م 
م���ن املطالب م���ن بينها " تغير �ض���يغة 

االأج���ور داخل املوازنة لتكون ب�ض���يغة 
عق���ود والزام وزارت���ي الرتبية واملالية 
بذلك وحتويل املحا�ض���رين جميعًا اىل 
عقود وزارية دون ت�ضويف ومماطلة"، 
واأ�ض���اف "واأن يكون الراتب ال�ض���هري 
طيل���ة  م�ض���تمرة  واالإداري  للمحا�ض���ر 
ال�ض���نة ب�ض���يغة عقد وزاري ال ت�ضغيلي 

احل���ذف  درج���ات  باإط���الق  واالإ�ض���راع 
واال�ض���تحداث وتك���ون االأولوي���ة بتلك 

الدرجات للمحا�ضرين".
وم���ن جانب���ه ق���ال اأ�ض���رف ناج���ي وهو 
اأح���د اخلريجني املعت�ض���مني من���ذ عدة 
اأ�ض���هر اأمام �ض���ركة نفط ذي ق���ار للمدى 
اإن " اخلريج���ني املطالبني بالتعيني يف 
املوؤ�ض�ض���ات النفطية اأقدموا على اإغالق 
ت�ض���عيدية  الن�ض���ر يف خط���وة  ج�ض���ر 
تتزام���ن مع موا�ض���لة غلق �ض���ركة نفط 
ذي قار وم�ض���فى النف���ط "،  مبينًا اأن " 
الت�ض���عيد يف الفعالي���ات االحتجاجي���ة 
ناجم عن الت�ضويف احلكومي يف ح�ضم 
ملف التعيينات وعدم ت�ض���مني املوازنة 
تعي���ني  يخ����ص  بن���د  الأي  االحتادي���ة 

اخلريجني خالل ال�ضنة احلالية".
متظاه���رون  اأق���دم  ذل���ك  غ�ض���ون  ويف 
غا�ض���بون على غلق مديرية بلديات ذي 
قار وبلدية النا�ضرية وعدد من الدوائر 
احلكومي���ة احتجاج���ًا على الت�ض���ويف 
بت�ضمية حمافظ جديد بداًل من املحافظ 
املكلف ، يف حني �ض���ّعد  حمتجو ق�ضاء 
الرفاعي ) 80 كم �ضمال النا�ضرية ( من 
فعالياتهم االحتجاجي���ة املتعلقة باإعادة 
القائممقام ال�ض���ابق كاظ���م الفيا�ص اىل 
من�ض���به وقاموا بقطع طريق نا�ض���رية  
- بغ���داد باالإط���ارات املحروق���ة ناهي���ك 

عن اإغ���الق مبن���ى قائممقامية الق�ض���اء 
املذكور لليوم ال� 14 على التوايل.

ومن جانب اآخر ا�ض���تهدف تفجر عبوة 
دراج���ة  يف  مو�ض���وعة  كان���ت  نا�ض���فة 
نارية م�ضاء يوم ال�ضبت مهرجان تاأبني 
ال�ض���هيد) املتظاهر( �ض���جاد املارو�ض���ي 
ك���م   29( ال�ض���يوخ  �ض���وق  ق�ض���اء  يف 
جنوب النا�ضرية ( واأ�ضفر االنفجار عن 
اأ�ض���رار بعدد من املركبات دون ت�ضجيل 
املحا�ض���رون  وكان  ب�ض���رية.  خ�ض���ائر 
املجانيون يف ذي قار حّذروا يوم ) 16 
اأيلول 2020 ( من حماوالت االأحزاب 
املتنف���ذة االلتف���اف عل���ى نتائ���ج القرعة 
االلكرتوني���ة االأوىل الت���ي مت مبوجبها 
املدار����ص  يف  كمحا�ض���رين  قبوله���م 
واملوؤ�ض�ض���ات التعليمي���ة يف املحافظة ، 
فيما اأكدوا �ض���عي االأح���زاب والتيارات 
ال�ضيا�ض���ية اإدراج اأتباعه���ا ب���داًل منه���م 
وا�ض���تغالل تعيينات الرتبي���ة الأغرا�ص 
انتخابية وحتقيق منافع حزبية �ضيقة.
ويوا�ض���ل املئ���ات من خريج���ي املعاهد 
والكليات التظاهر واالعت�ضام منذ عدة 
اأ�ض���هر للمطالب���ة بالتعي���ني يف الدوائر 
وال�ض���ركات النفطية، وق���د اأقدموا اأكرث 
من م���رة ويف اأزمان خمتلف���ة على غلق 
�ض���ركة نف���ط ذي ق���ار وم�ض���فى النف���ط 

و�ضركة توزيع املنتجات النفطية.
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العدد )4915( ال�ضنة الثامنة ع�ضرة - االثنني )5( ني�ضان 2021 محليات
التفجيرات تالحق احتفالية تاأبين اأحد �سهداء التظاهرات في �سوق ال�سيوخ

المحا�ضرون المجانيون يدخلون على خط االحتجاجات باإعالن النفير العام 

احتاد رجال االأعمال العراقيني 
العراق / بغداد 

Iraqi Businessmen Union 
Iraq – Baghdad 

العدد: أ/ 17/ 10432 
التاريخ : 2021/4/2 

اإعــــــالن
يعلن احتاد رجال االعم��ال العراقيني عن إجراء االنتخابات 
التكميلية لسد النقص احلاصل في عدد أعضاء مجلس 
إدارة االحت��اد. ندعو االخوة أعضاء االحت��اد ممن تتوفر فيهم 
الشروط املذكورة في املادة التاسعة من النظام الداخلي 
تقدمي طلب الترشيح له علماً أن آخر موعد لقبول طلبات 
الترش��يح نهاي��ة الدوام الرس��مي ليوم األح��د املصادف 

 .2021/4/11
راغب ر�سا بليبل 
رئي�س احتاد رجال االعمال العراقيني 

اإعـــــالن
قدم املدعي )حسني علي حسني( طلباً يروم فيه تبديل )لقبه( 
من )الشرموط( الى )االنباري( فمن لديه اعتراض على الدعوى 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة أقصاها )خمس��ة عشر يوم( 
وبعكس��ه س��وف ينظر بالدعوى وفق احكام امل��ادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016. 

اللواء ريا�س جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

وزارة العدل 
مديرية الت�سجيل العقاري العامة 

دائرة الت�سجيل العقاري يف م. ال�سدر/ 1   
اإعالن بيع عقار

الت�سل�سل اأو رقم القطعة : 4 / 63450  )4 وزيرية(    
اجلن�س: عمارة  

النوع: ملك �سرف 
رقم الباب: 20 / 28/ 78 

امل�ساحة : 149.40 م2 
املش��تمالت: عمارة تتكون من س��بعة مح��الت في الطابق 
األرضي وثالثة شقق في الطابق العلوي كل شقة حتتوي على 
غرفة وهول ومطبخ وصحيات البناء من الطابوق والس��قف 

مسلح تقع على شارع جتاري مدينة كسرة وعطش.  
مقدار املبيع: متام العقار

ستبيع دائرة التس��جيل العقاري في )م. الصدر /1( باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )طليعة اعطية 
راض��ي( لقاء طلب الدائن املرتهن )مص��رف الرافدين( والبالغ 
)1.875.726( مليون ديناراً فعلى الراغب في االش��تراك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من اليوم التالي 
لتاريخ نشر هذا االعالن مس��تصحباً معه تأمينات قانونية 
نقدية أو كفالة مصرفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة 
للمبي��ع البالغ��ة )300.000.000( ملي��ون دين��اراً وان املزايدة 

ستجري في الساعة )12( ظهراً من اليوم األخير. 

مدير دائرة الت�سجيل العقاري يف م. ال�سدر/1 

وزارة العدل 
مديرية الت�سجيل العقاري العامة 

دائرة الت�سجيل العقاري يف م. ال�سدر/ 1   
اإعالن بيع عقار

الت�سل�سل اأو رقم القطعة : 1 / 3963  )4 وزيرية(    
اجلن�س: دار  

النوع: ملك �سرف 
امل�ساحة : 300 م2 

املش��تمالت: دار حتتوي على اس��تقبال وهول وغرفة ومطبخ وصحيات في الطابق 
األرض��ي وأربعة غرف وصحيات ف��ي الطابق العلوي البناء من الطابوق والس��قف 

مسلح.  
الشاغل: الراهن 

مقدار املبيع: متام العقار
ستبيع دائرة التسجيل العقاري في )م. الصدر /1( باملزايدة العلنية العقار املوصوف 
اع��اله العائ��د للراهن )طال��ب رحيم علي وش��ركائه( لق��اء طلب الدائ��ن املرتهن 
)مص��رف الرافدين( والبال��غ )7.000.000( مليون ديناراً فعلى الراغب في االش��تراك 
فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا 
االعالن مس��تصحباً مع��ه تأمينات قانونية نقدية أو كفال��ة مصرفية ال تقل عن 
10% من القيمة املق��درة للمبيع البالغة )400.000.000( ملي��ون ديناراً وان املزايدة 

ستجري في الساعة )12( ظهراً من اليوم األخير. 

مدير دائرة الت�سجيل العقاري يف م. ال�سدر/1 

وزارة العدل 
مديرية الت�سجيل العقاري العامة 

دائرة الت�سجيل العقاري يف م. ال�سدر/ 1   
اإعالن بيع عقار

الت�سل�سل اأو رقم القطعة : 4 / 13834  )4 وزيرية(    
اجلن�س: دار  

النوع: ملك �سرف 
رقم الباب: 22 / 12/ 17 

امل�ساحة : 144 م2 
املشتمالت: دار حتتوي على غرفتني ومطبخ وصحيات في الطابق األرضي وغرفة في 

الطابق العلوي البناء من الطابوق والسقف شيلمان.  
الشاغل: الراهن 

مقدار املبيع: متام العقار
ستبيع دائرة التسجيل العقاري في )م. الصدر /1( باملزايدة العلنية العقار املوصوف 
اعاله العائد للراهن )علي فرهود موزان( لقاء طلب الدائن املرتهن )مصرف الرافدين( 
والبال��غ )2.167.686( مليون ديناراً فعلى الراغب في االش��تراك فيها مراجعة هذه 
الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن مستصحباً 
معه تأمينات قانونية نقدية أو كفالة مصرفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة 
للمبيع البالغة )130.000.000( مليون ديناراً وان املزايدة س��تجري في الساعة )12( 

ظهراً من اليوم األخير. 

مدير دائرة الت�سجيل العقاري يف م. ال�سدر/1 



 رعد العراقي  
بإختصار ديمقراطي

تداولت مواقع التوا�س���ل االجتماعي ر�سالة ُن�سَبت اىل �سرمد عبد 
االإل���ه االأمني املايل ال�س���ابق للجن���ة االأوملبية العراقية، ُي�س���ر فيها 
اىل مقابلت���ه وزير ال�س���باب والريا�س���ة وعقد اجتم���اع خا�ص َرّتَب 
لُه مدير عام ريا�س���ة و�س���باب اإقليم كرد�س���تان د.�ساكر اأحمد �سمو، 
كانت نتيجته اإلغاء االأمر الوزاري ال�س���ابق املُتعّلق بعزل �سرمد من 
الوزارة وتقدمي االأخر اعتذار �سريح عّما بدر من اإ�ساءة واتهامات 
منه مع �س���يل من كلمات االإ�س���ادة والتمجي���د بالوزيردرجال - على 

ذمة الر�سالة - !
بغ�ص النظر عن �س���ّحة ر�س���الة �سرمد، واأي�س���ًا عن �سّحة االإجراء 
القان���وين ب�س���احية الوزي���ر اإلغ���اء اأم���ر ف�س���ل موظ���ف )مت���ّرد( 
باحل�س���ور اىل اللجنة التحقيقية التي �سّكلت يف الوزارة للتحقيق 
بته���م االإ�س���اءة والت�س���هر ع���ر و�س���ائل االإع���ام من قب���ل موظف 
)�س���رمد( لوزي���ره )درج���ال( واإعان���ه الع�س���يان عل���ى كل قرارات 
واأوامر الوزارة، وكذلك عن م�س���ر اللجنة وقرارتها، وهل األغيت 

اأم و�سعت باإدراج )حتت اليد وتظهر عند احلاجة( !
اإن للق�سية وجوهًا اأخرى تطرح مع�سلة بداأت ت�سكل حالة يف غاية 
اخلط���ورة تتعّلق بهيب���ة القانون وموؤ�ّس�س���ات احلكوم���ة احلاكمة 

الن�سباط املوظفني واحلافظة لاإجراءات وال�سياقات املعتمدة.
والأننا اعتمدنا فر�س���ية �س���ّحة معلومات الر�س���الة اأو اأري���د لها اأن 
تك���ون بالون اختب���ار متفق علي���ه، مل جند مررًا ل�س���مت الوزارة 
وع���دم نفيه���ا اأو تاأكيدها ما ج���اء مبخرجاتها حتى ال�س���اعة، فاإننا 
ن���رك تقييم �س���امة االإج���راءات االإدارية وال�س���احيات والنتائج 
���ني بقان���ون ان�س���باط موظف���ي الدولة والقط���اع العام  اىل املخت�سّ
���لح وتاأث���ر العاقات  ، وننّب���ه اىل اأن تنام���ي ظاهرة القبول بال�سُ
ال�سخ�س���ية يف التنازل عن االإجراءات وال�س���وابط حلاالت اأخرى 
كثرة م�س���ابهة ، ت�س���توجب التوقف عندها ، وبيان خطورتها على 
�ُس���معة املوؤ�ّس�س���ات احلكومية، كون تكرارها ي�سجع على ا�ستمرار 
حاالت االنفات والتجاوز واخلرق القانوين عر و�س���ائل االإعام 
بدون رادع يعيد حالة االن�س���باط واالحرام والتوازن يف العاقة 

احلاكمة بني امل�سوؤولني واملوظفني العاملني حتت اأمرتهم.
ق���د يك���ون من االأم���ور االإيجابية اأن ت�س���ود لغة االع���راف باخلطاأ 
والت�س���امح كخطوة مبارك���ة لتنقية االأجواء و�س���ريان روح املحبة 
والتعاون يف الو�سط الريا�سي من اأجل حتجيم م�ساحة اخلافات 
والتقاطع �سرط اأن تكون النوايا �سليمة تعتمد القناعة دون غايات 
اأخ���رى وبنف�ص الوقت فاإن مبداأ الت�س���الح والعف���و ال ُيبيح جتاوز 
االإج���راءات القانونية اأو تكون �س���ببًا يف غلق ملّفات تتعّلق باحلق 
العام كالف�ساد املايل اأو االإداري املُ�سباأّب بال�سرر باأثر رجعي وهو 
ما ي�س���توجب اأن يتحّدد مفهوم امل�س���احلة �س���من ح���دود العاقات 
ال�سخ�س���ية وتنقية املواق���ف تتبعه خطوات ُملزم���ة تتعّلق باإثبات 
ح�س���ن الني���ة م���ن خ���ال التع���اون يف الو�س���ول اىل كل الوثائ���ق 
وامل�س���تندات التي طالتها ال�ُس���بهات وتدقيقها اأ�سوليًا و�سواًل اىل 

تاأكيد اأو نفي �سّحة االتهامات وتكييفها عندئذ وفقًا للقانون.
هكذا يجب اأن مت�سي االإجراءات الر�سمية وال�ساحيات املمنوحة 
التي حتفظ هيبة املوؤ�س�س���ات احلكومية ومتن���ح مفهوم االعراف 
باخلطاأ والت�س���امح معن���اه احلقيقي املجّرد م���ن النوايا واالهداف 
اخلفية اأو امل�ساومات املفر�سة وخا�سة اأن هناك من يهم�ص حاليًا 
باأن خر )امل�س���احلة( واإلغاء اأمر ف�س���ل �سرمد عبد االإله اإن �سّح ما 
هو اإال )دور( ُمتفق عليه ب�سيناريو جديد يت�سّمن مّل �سمل احلر�ص 
الق���دمي للجنة االأوملبية بعد اإعادة توزيع املنا�س���ب بينهم وبني من 
مت انتخاب���ه ومن �س���يتم تعيينه الحقًا ي�س���من ال�س���يطرة على بقاء 
االأ�س���رار وامللفات ال�ساخنة طي الكتمان دون اأن تكون ورقة تهديد 

يلوح بها من ا�سبح خارج اللعبة االنتخابية.
باخت�س���ار..االفرا�ص بالواقع���ة لي����ص ا�س���تباقًا متعج���ّاً واإمن���ا 
ه���و تو�س���يٌح وتنبيٌه لعدم الوقوع يف خطاأ يتبعه �س���رر ج�س���يم ، 
وخا�س���ة اأن الكث���ر م���ن مواق���ف امل�س���احلة وغلق امللف���ات حدثت 
مبواطن اأخرى �س���ّببت يف ا�س���تفحال حاالت التجاوز والتمّرد بعد 
���لح( بديًا عن القانون! وبكل االأحوال فاإننا �س���نكون  اأن بات )ال�سُ
يف غاية ال�س���عادة اإن كان هن���اك فعًا اأمرًا باإعادة �س���رمد عبد االإله 
لوظيفته وم�س���در رزقه و�س���نكون اأكرث �س���عادة لو م�ست الوزارة 
ببقية االإجراءات ب�سكل اأ�سويل وا�ستمرت بتدقيق امللّفات املُ�ستبه 
بها وخّيبت ظّن الهام�س���ني خلف ال�ستار، واأثبتت للجميع اأن هدف 
امل�س���احلة لي�ص متهيدًا لعودة مناف�س���ي اأوملبي���ة رعد حمودي ِعر 

�سفقات التعيني!

ر�سالة اعتذار اأم بالون اختبار؟!

اإن للق�ضية وجوهًا اأخرى تطرح 
مع�ضلة بداأت ت�ضكل حالة في غاية 

الخطورة تتعّلق بهيبة القانون 
وموؤ�ّض�ضات الحكومة الحاكمة 

الن�ضباط الموظفين والحافظة 
للإجراءات وال�ضياقات المعتمدة.
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 اإياد ال�ضالحي

و�س���ل مدينة الب�س���رة اأم�ص االأحد، فريق 
التفتي����ص التاب���ع لاحت���اد اخلليجي لكرة 
الق���دم، يف زي���ارة تفقدي���ة ت�س���تمر اأربع���ة 
اأي���ام، تق���ُف على م���دى جاهزية من�س���اآتها، 
و�س���اح الدعاِئم اللوج�ستية املُحيطة بها، 
لتنظي���م بطول���ة كاأ����ص اخللي���ج 25، ورفع 
تقرير �س���امل اىل املكتب التنفيذي لاحتاد 
ُبغية درا�س���ته، واالإقرار باملوافقة النهائية 
من عدمها عر ت�سويت روؤ�ساء االحتادات 
اخلليجية واليمن قبل نهاية �س���هر ني�س���ان 

اجلاري.
يف  اأك���دت  والريا�س���ة،  ال�س���باب  وزارة 
الثاث���ة  االأي���ام  خ���ال  مقت�س���بة  بيان���ات 
املا�س���ية، اأن وزيرها عدنان درجال ُيجري 
الب�س���رة  م���ع حماف���ظ  تن�س���يقات يومي���ة 
املهند�ص اأ�س���عد العيداين وفريق احلكومة 
املحلي���ة، لت�س���هيل َمهّمة الوف���د اخلليجي، 
واإجن���از م���ا تبّق���ى م���ن �س���روط �س���يافة 
البطول���ة الت���ي تل���ّكاأ العمل فيه���ا ُمنذ فرة 
طويلة الأ�س���باب مالية، واأخرى قاهرة ذات 
�سلة بظروف املدينة اإجتماعيًا واأقت�ساديًا 
وُبنى حتتية وم�ساكل ق�سائية مع مع هيئة 
ال�س���ياحة اأغلقت اأبرز الفن���ادق، وما األقته 
وجائح���ة  الع�س���ائرية  النزاع���ات  مظاه���ر 
التف���اوؤل،  تقّو����ص  م���ن خماط���ر  كورون���ا 
باأمانه���م  الزائري���ن  طماأن���ة  وت�س���توجب 

ال�سخ�سي وال�سّحي.

ا�ضتقرار ال�ضلم املجتمعي
الهيئ���ة  م���ن  ُمق���ّرب  م�س���در  وبح�س���ب 
التطبيعي���ة الحت���اد ك���رة الق���دم، اأك���د “اأن 
امللف االأمني ي�س���ّكل عقبة كبرة اأمام تطّلع 
العراق لت�سييف اأية بطولة، ولي�ست كاأ�ص 
اخلليج العربي فق���ط، واحلقيقة غر ذلك، 
فماي���ني النا����ص يف الب�س���رة اأدرك���ت منذ 
�س���نني طويلة اأن الريا�س���ة عامل ا�ستقرار 

ْلم املجتمعي«. لل�سِ
ول���و متّعن���ا يف ق���ول امل�س���در، ُيك���ن اأن 
ن�س���تنتج اأ�س���باب تركي���ز موؤ�ّس�س���ات ك���رة 
االحتادي���ن  واأبرزه���ا  الع���امل،  يف  الق���دم 
ال���دويل واالآ�س���يوي، عل���ى مل���ف الع���راق 
ق���رار  اإ�س���دار  ا�س���توجَب  كّلم���ا  االأمن���ي 
مف�سلي ب�ساأن طلب اإقامة مباراة اأو بطولة 
عل���ى اأر�س���ه، فم�س���اهد احل���روب العبثية 
واالقتتال الِعرقي وت�س���فية الُن�س���طاء يف 
احلراك ال�س���لمي االإ�ساحي، والتفجرات 

املوقوت���ة مع ت�س���اعد االأزمات ال�سيا�س���ية 
�س���واء يف العا�س���مة بغداد اأم املحافظات، 
ومط���اردة اأمن الدولة للع�س���ابات املُجرمة 
وحامل���ي ال�س���اح غ���ر املرّخ�ص، اإ�س���افة 
اىل الك���وارث الطبيعية واالإن�س���انية التي 
يتعّر����ص له���ا مواط���ن اأو جماع���ة، ُكل ذلك 
ت�س���تحوذ على ذاك���رة امل�س���وؤول يف الفيفا 
اأو االحتادي���ن االآ�س���يوي اأو اخلليج���ي اأو 
غره���م م���ن اأ�س���حاب القرار عندم���ا يروم 
اأتخاذ خط���وة ما جتاه الع���راق، بينما هي 
اأح���داث طبيعية جت���ري يف 193 دولة يف 
اجلمعي���ة العام���ة ل���اأمم املتح���دة املُنّظمة 
احلكومي���ة الدولية االأكر يف العامل والتي 
ُتراقب اأح���داث هذه ال���دول وتتفاعل معها 
عر ت�س���ريحات مركز املُنظمة لاأنباء على 

مدار اليوم.

ف�ضيحة جنوب اأفريقيا
وللدالل���ة على ف�س���يحة املعاي���ر املزدوجة 
للفيفا، �س���تبقى بطولة مونديال عام 2010 
و�س���مة ع���ار يف جب���اه م�س���وؤوليه، الأنه���م 
يف الوق���ت ال���ذي لعب���وا م���ع مل���ف احلظر 
�س���د العراق مثل �س���لعة جتارية يف �سوق 
)الع���راق  العر����ص  قيم���ة  الإث���ارة  �س���وداء 
غ���ر اآم���ن( كّلما ن���ادى با�س���رداد حقوقه، 
ا�س���تجابوا لطلب دول اأخرى ت�س���تفيد من 
بقاء منتخباتنا تلعب يف اأرا�ٍص بديلة! فقد 
ت�س���ّكت املنتخبات امل�س���اركة يف املونديال 
االأفريق���ي قب���ل اإقامت���ه ب���اأن 50 عملية قتل 

يومي���ًا ت�س���هدها ُمدن جن���وب اأفريقيا التي 
حتتّل ت�س���نيف االأقل اأمن���ًا يف العامل، مّما 
اأث���ارت خم���اوف امل�س���جعني ومنتخباتهم، 
وكان م���ن بينها “املان�س���افت” ال���ذي كّلف 
االإحت���اد  يف  االأمني���ة  اللجن���ة  م�س���وؤول 
االأمل���اين لك���رة القدم بزيارة فن���دق فيلمور 
�س���من حمافظة غاوتنغ الإعداد خّطة اأمنية 
متكاملة توؤّمن �س���امة وفده، وهكذا فعلت 
بقي���ة الف���رق امل�س���اركة، ويف املُقابل كانت 
حكومة جن���وب اأفريقيا ُتطمئ���ن الزائرين 
ع���ر و�س���ائل االإع���ام ب�س���كل يوم���ي م���ع 
تكثيف ح�س���ودها االأمني���ة يف كل مكان من 
البطول���ة، وم���ع ذل���ك مل تخ���ل البطولة من 

م�ساكل ال�سرقة والقتل واالغت�ساب!!
له���ذا، فاأجهزة االأم���ن العراقية، معنية على 
م�س���توى تاأمني احل���دود اأواًل واأهم مناطق 
الب�س���رة املجاورة مللعب املدينة الريا�سية 
ب���ث مقاط���ع فيديوه���ات ع���ن  م���ن خ���ال 
ممار�س���ات عملي���ة مهنية يف كيفي���ة تعزيز 
االأم���ن داخل املحافظ���ة، وانت�س���ار رجالها 
واملُ�ساندين معهم من املوؤ�س�سات احلكومية 
املركزي���ة واملحلي���ة باأزياء مدني���ة ُقرب كل 
موق���ع ي�س���تقطب ن�س���اط خليج���ي25 قبل 
واأثن���اء تنظيم���ه، بداًل من �س���متها الغريب 
اأزاء بيان���ات احت���ادات الفيفا واالآ�س���يوي 
واخلليجي كل مّرة بعدم �س���امة اللعب يف 
الب�س���رة وبقي���ة ُمدن الع���راق، وكاأنها )اأي 
االأجه���زة( غ���ر معني���ة مبل���ف فّعالية جزء 

منها يتعّلق بواجباتها.

ر�ضالة االإعلم الريا�ضي
على م�س���توى االإع���ام الريا�س���ي الوطني، 
كان �س���حية �س���وء فه���م االآخري���ن يف عديد 
الق�سايا التي تناولها من اأجل و�سول ر�سالة 
االأمان لبقية الدول، بغ�ّص النظر عن الفرة 
)2003-2007( التي �سهدت اأحداثًا موؤ�سفة 
دع���ت عديد املدربني االأجانب مثًا للعمل عن 
ُبعد مثلما فتح املدرب االأملاين برند �ستاجن 
قلبه للزميل علي رياح مرا�س���ل جملة ال�سقر 
القطري���ة يف الع���دد )483 بتاري���خ 18 اأيار 
2004( بقوله )ال اأملك مفتاح االأمان حلياتي 
ح���ني اأكون يف بغ���داد( و)اأمار����ص التدريب 
االختط���اف(  اأو  امل���وت  خ�س���ية  باملُرا�س���لة 
وهناك ر�س���ائل �س���حفية متزن���ة كانت تهمة 
ال�س���حفي فيها جاهزة ملج���ّرد اأنه تعامل مع 
مادته مبهنية يف ظروف هّددته بدفع حياته 

ثمنًا جلراأته! 
كم���ا �س���ّن بع����ص االإعاميني هجومًا قا�س���يًا 
�س���د رئي�ص االحتاد االأ�س���بق ح�س���ني �سعيد 
بعد ت�سّلمه علم بطولة كاأ�ص اخلليج العربي 
21 من الرئي�ص اليمني الراحل علي عبدالله 
�س���الح ع���ام 2010 كون���ه يدي���ر االحتاد من 
اخل���ارج بع���د خروج���ه اال�س���طراري ع���ام 
2006 عقب اختطاف رئي�ص اللجنة االأوملبية 
الوطنية اأحمد احلجية ُمنت�سف العام ذاته، 
وطالبوه بتاأكيد �س���امة اللعبة يف العا�سمة 
وم���دن الع���راق من خ���ال تواج���ده يف مقر 

االحتاد، ومل يعد حتى ال�ساعة!

واأخرًا ..ولي�ص اآخرًا، نتذّكر ت�س���ريحات 
للمنتخ���ب  االإداري  املدي���ر  ط���رة  ولي���د 
الوطن���ي لكرة القدم امل�س���ارك يف نهائيات 
كاأ�ص اآ�سيا 2011 يف قطر ل�سحيفة االحتاد 
االإماراتي���ة )ال ُيكن اإقامة خليجي 21 يف 
الب�س���رة ب�س���بب اليورانيوم(! وتعّر�س���ه 
اىل حملة وا�س���عة اأتهمته باالإ�ساءة ل�ُسمعة 
حينه���ا  وق���ال  الب�س���رة!  ومل���ف  الع���راق 
ل�س���حيفة )امل���دى( بالع���دد 2014 يف 16 
كانون الثاين2011 : اإن الت�سريحات التي 
ُن�س���بت يل يف ال�س���حافة اخلليجية عارية 
عن ال�س���ّحة، وبالن�س���بة ملادة اليورانيوم 
التي وردت يف ِمنت الت�سريح يكفي القول 
اإن الق���وات االأمركية نف�س���ها مل ت�س���تطع 
العث���ور على ه���ذه امل���ادة، فما بالك���م واأنا 
العبد الفقر لل���ه، هل من املعقول اأن اأكون 
وراء اكت�س���اف املادة وا�ستخدامها كورقة 
�س���غط كما يزعمون للنيل من خليجي 21 
؟ ه���ذه الت�س���ريحات ا�س���تهدفت املنتخ���ب 
الوطن���ي يف الدوح���ة لزعزعة اال�س���تقرار 
داخل الوفد العراقي، واأنا ل�س���ُت م�سوؤواًل 
عن ملف الب�س���رة لكي اأ�س���مح اأو ال اأ�سمح 

باإقامتها يف العراق. 

موؤمتر �ضحفي خليجي
�سيبقى امللف االأمني العراقي غر حم�سوم 
طامل���ا حتّدد م�س���ره بي���د تقاريرُمنظمات 
دولية �ُس���ميت بال�س���فافة واملُحايدة، وهي 
لي�س���ت كذلك على الدوام، ووزارة ال�سباب 
والريا�س���ة ُمطالبة مبفاحتة اأية موؤ�س�س���ة 
تل���ك  با�س���ماء  لتزّوده���ا  دولي���ة  ريا�س���ية 
املنظمات كي تطلع عل���ى فحوى تقاريرها 
ومدى دقتها وواقعيتها، اأما اجلهد االأمني 
الوطني فهو يرتبط باللجنة االأمنية داخل 
احت���اد ك���رة الق���دم والت���ي مل يك���ن دورها 
فاع���ًا خ���ارج م�س���احة ال���دوري املحل���ي، 
وباأجهزة احلكومة لو�سع برنامج متكامل 
للفرة املقبلة بالتعاون مع و�سائل االإعام 
ع���ن فّعالي���ات ُمطمِئن���ة وُمقاب���ات لكب���ار 
م�س���وؤويل تل���ك االأجهزة مع دعوة خم�س���ة 
�س���حفيني من كل بل���د م�س���ارك يف بطولة 
25 اىل موؤمت���ر �س���حفي  كاأ����ص اخللي���ج 
مو�ّس���ع للتاق���ح الفك���ري م���ع الهواج����ص 
اخلليجي���ة وط���رح كل االأ�س���ئلة اخلا�س���ة 
ع���ن اأمن امللف ب�س���راحة متناهي���ة ليكون 
اجلميع بال�سورة الوافية والثقة الوطيدة 
باالإج���راءات العراقي���ة ال�س���اعية الفتت���اح 

واختتام البطولة ب�سام.

تج��ارة الفيف��ا والآ�س��يوي في �س��وق اللعبة ال�س��وداء!
�ضفافة   غير  الُمنظمات  وتقارير  �ضامتة..  الحكومة  25..اأجهزة  الخليج  كاأ�س   

 بغداد / حيدر مدلول  

يغ����ادر فري����ق ال�س����رطة لك����رة القدم و�س����يف 
حمافظ����ة  اىل  نقط����ة   49 بر�س����يد  املت�س����در 
النج����ف االأ�س����رف حي����ث تنتظ����ره مواجه����ة 
قوية مع م�س����يفه فري����ق النجف لك����رة القدم 

الرابع بر�سيد 48 نقطة يف ال�ساعة ال�سابعة 
وخم�ص واأربعني دقيقة م�س����اء يوم اخلمي�ص 
املقب����ل عل����ى ملع����ب النجف ال����دويل يف اأبرز 
مباريات اجلول����ة الثامنة م����ن مرحلة االإياب 
لدوري الكرة املمتاز باملو�س����م 2021-2020 
ال����ذي ي�س����ارك في����ه 20 فريق����ًا من العا�س����مة 

بغ����داد واملحافظ����ات حتت اإجراءات �س����حية 
احرازي����ة ووقائي����ة �س����ارمة للحف����اظ عل����ى 
�س����امة اجلميع وال�س����يما بعد ظهور ال�سالة 
اجلديدة م����ن فايرو�ص كورونا )كوفيد- 19( 
منذ يوم الثالث ع�س����ر من �سهر �سباط املا�سي 
التي �س����اهمت يف زيادة عدد االإ�س����ابات التي 
جت����اوزت اأك����رث م����ن �س����تة اآالف �س����خ�ص يف 
الي����وم الواحد وع����دد الوفي����ات اىل اأكرث من 

ثاثني �سخ�سًا .
وتاأم���ل اإدارة ن���ادي ال�س���رطة الريا�س���ي من 
فريقها الكروي الظفر بنقاط املباراة من اأجل 
تعزي���ز بقائه يف املرك���ز الثاين يف الرتيب، 
وتقلي���ل فارق النقاط التي تف�س���له عن فريق 
القوة اجلوية �س���احب املرك���ز االول يف ظل 
ال���روح املعنوية العالية وخا�س���ة بعد الفوز 
الكب���ر ال���ذي حتق���ق يف اجلول���ة ال�س���ابعة 
ب�س���باعية نظيفة على �س���يفه فريق ال�سماوة 
لك���رة الق���دم يف اللق���اء ال���ذي ج���رى بينهما 
عل���ى ملعب ال�س���عب ال���دويل حيث �س���تكون 

للقيث���ارة  االخ���رة  الروف���ة  النج���ف  قم���ة 
قبل املغادرة يوم العا�س���ر من �س���هر ني�س���ان 
اجلاري اىل مدينة جدة ال�س���عودية خلو�ص 
مناف�س���ات ال���دور االول حل�س���اب املجموعة 
الثالث���ة الت���ي ت�س���م اىل جانب���ه ف���رق اأهلي 
جدة ال�سعودي والدحيل القطري واأ�ستقال 
طهران االإيراين مبنطقة غرب القارة �س���من 
ن�س���خة 2021 م���ن دوري اأبطال اآ�س���يا لكرة 
الق���دم ال���ذي �س���يقام بنظ���ام التجّم���ع خال 
الف���رة من الرابع ع�س���ر ولغاية الثاثني من 
ال�س���هر حيث �س���يتاأهل املت�س���ّدر يف اخلتام 
اىل ال���دور الث���اين اىل جان���ب ثاثة اأف�س���ل 
ف���رق �س���احبة املرك���ز الث���اين يف الرتي���ب 
من ب���ني املجموعات اخلم�ص ح�س���ب النظام 
اجلدي���د ال���ذي مت و�س���عه م���ن قب���ل جلن���ة 
امل�س���ابقات يف االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم 
يف اإطار حملته���ا ملكافحة جائح���ة الكورونا 
التي اجتاحت عدد كبر من بلدان القارة منذ 

�سهر كانون الثاين 2020.

لك����رة  النج����ف  فري����ق  ا�س����تعاد  املقاب����ل  يف 
الق����دم خدم����ات الاعب����ني حممد عب����د الزهرة 
وحمم����د مو�س����ى واأحم����د لفت����ة ك����وين بع����د 
غيابه����م ع����ن مب����اراة اأربي����ل التي جن����ح فيها 
يف الع����ودة بنقط����ة ثمين����ة م����ن عل����ى ملع����ب 
)فران�س����و حريري( يف اإقليم كرد�ستان حيث 
�سي�س����كلون االأوراق الرابحة التي �سيزج بها 
املدرب هاتف �سمران وخا�سة االأول الذي مت 
اختياره من قبل االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم 
للتناف�����ص على لقب اأف�س����ل الع����ب يف منطقة 
الغرب ل�س����هر اآذار املا�س����ي ب�س����بب االأهداف 
االأربع����ة الت����ي �س����جلها يف مرمى املناف�س����ني 
خال املواجهات املا�س����ية من املو�سم احلايل 
اأم����ًا يف اأنتزاع فوز ثمني م����ن غريه اللدود 
فري����ق ال�س����رطة والتقّدم اىل االأم����ام بالعودة 
اىل مركز الو�س����يف من جديد الذي فقده بعد 
اجلولة ال�سابعة لكي يفرح اأن�ساره وجمل�ص 
االإدارة برئا�سة د.ر�س����وان الكندي ال�ساعني 

اىل خطف اللقب يف نهاية عمر امل�سابقة.

مواجهة قوية بين ال�سرطة والنجف لح�سم و�سافة الممتاز 

 بغداد / املدى

دخل املدربان با�س���م قا�س���م وعدنان 
املدرب���ني  قائم���ة  �س���من  حم���د 
اللبن���اين  جان���ب  اىل  الع�س���رة 
ماري���ن  والروم���اين  مرم���ر  با�س���م 
ماري���و  واالأرجنتين���ي  اأي���وان 
انات���ويل  واالأوك���راين  غومي���ز 
ديي���ا نينك���و والبحرين���ي �س���لمان  
الب���رت  واالإ�س���باين  ال�س���ريدة 
روكا ووال�س���وري ن���زار حمرو����ص 
وال�س���ربي برانك���و �س���ميليا نيت�ص 
الذين مت من قبل االحتاد االآ�س���يوي 
لك���رة الق���دم لني���ل جائ���زة امل���درب 
االأف�سل يف تاريخ بطوالت االحتاد 
االآ�س���يوي لكرة القدم يف اال�ستفتاء 
اجلماهري ال���ذي اأنطلق اأول اأم�ص 
ال�س���بت املواف���ق الثال���ث م���ن �س���هر 
ني�س���ان اجل���اري و�سي�س���تمر لغاية 
ال�ساعة احلادية ع�سرة من ظهر يوم 

اخلمي�ص الثامن من ال�سهر ذاته.
وج���اء اختي���ار املدرب عدن���ان حمد 

م���ن قب���ل االحت���اد االآ�س���يوي لك���رة 
القدم بع���د قيادته فريقي الفي�س���لي 
الف���وز  اىل  االأردني���ني  والوح���دات 
بلق���ب بطل كاأ�ص االحتاد االآ�س���يوي 
 2006 ن�س���خة  يف  الق���دم  لك���رة 
وو�سيف ن�س���خة 2007 حيث حقق 
الف���وز يف 12 مب���اراة وتع���ادل يف 
10 مقاب���ل 4 خ�س���ارات ، فيما متكن 
املدرب با�س���م قا�س���م يف قيادة فريق 
القوة اجلوي���ة لكرة القدم بالتتويج 
باللق���ب مرت���ني يف غ�س���ون ث���اث 

�سنوات يف ن�سختي 2016 و2018 
حيث ي�سر �سجله التدريبي اىل 10 
انت�س���ارات و6 تعادالت من دون اأن 
يتلقى اأية خ�س���ارة حي���ث يعتر من 
اأب���رز املدربني الذي���ن حققوا جناحًا 
كبرًا يف تاري���خ البطولة مع فرقهم 
املحلية ب�س���كل قادُه اىل تويّل قيادة 
املنتخب الوطني يف ت�سفيات كاأ�ص 
الع���امل لك���رة الق���دم 2018 وبطولة 
كاأ�ص اخلليج العربي 23 لكرة القدم 

يف الكويت.

حمد يناف�س قا�سم في ا�ستفتاء اأف�سل مدرب قاريًا
 بغداد / املدى

وا�سل فريق جل في�سنتي م�سرته 
ال���دوري الرتغايل  الناجح���ة يف 
املمتاز لكرة القدم اثر فوزه الثمني 
على م�سيفه فريق ريو اأيف بهدفني 
مقابل ال �سيء يف اللقاء الذي اأقيم 
بينهم���ا على ملع���ب دو�ص اأركو�ص 
مبدين���ة في���ا دو كون���دي �س���من 
اخلام����ص  اال�س���بوع  مناف�س���ات 

والع�سرين من املو�سم احلايل.
ويدي���ن ف���وز فري���ق جل في�س���نتي 
ج���واو  املداف���ع  اىل  الق���دم  لك���رة 
تالو�س���ا الذي �س���جل الهدف االأول 
يف الدقيقة ال�ساد�س���ة وال�س���بعني 
ع���ن طري���ق ركل���ة ج���زاء وع���ززه 
املهاجم الرازيلي البديل �سامويل 
م���ن  االأخ���رة  الدقيق���ة  يف  لين���و 
الوقت االأ�س���لي من املب���اراة التي 
اأطل���ق احلك���م هيلدي���ر مالهري���و 
�س���فارته بختامه���ا بنتيجة )0-2( 
مل�سلحة جل في�س���نتي التي حققها 

منها انت�ساره الثالث على التوايل 
يف غ�س���ون ث���اث ج���والت فق���ط 
بع���د مباراتي فيتوري���ا غيماري�ص 
ونا�سيونال ماديرا، رافعًا ر�سيده 
من النقاط اىل 28 باملركز التا�س���ع 
يف الرتيب خلف فرق �سبورتينغ 
وبنفي���كا  وبورت���و  ل�س���بونة 
ووباكو����ص  براغ���ا  و�س���بورتينغ 
دي فري���را وفيتوري���ا غيماري����ص 
و�س���انتا كارا وومورير ين�س���ي، 
وليوؤكد ابتع���اده عن فرق املوؤخرة 
التي تت�سارع فيما بينها اأمًا بعدم 
الهبوط اىل دوري الدرجة االوىل 
الرتغ���ايل لكرة القدم يف املو�س���م 

املقبل.
ووا�س���ل مهاجم املنتخب الوطني 
لكرة القدم ع���اء عبا�ص غيابه عن 
امل�س���اركة يف ه���ذه املب���اراة حيث 
مل يدرجه امل���درب الرتغايل روي 
اأملي���دا �س���من القائم���ة اال�سا�س���ية 
وال يف قائم���ة االحتي���اط مّم���ا ولد 
احلزن واال�س���تغراب لدى ال�سارع 

الريا�س���ي بخ�سو�ص )االبات�سي( 
لعبه���ا  الت���ي  املباري���ات  قل���ة  م���ن 

من���ذ انتقال���ه اىل �س���فوف فري���ق 
ج���ل في�س���نتي ي���وم ال�س���ابع م���ن 

�س���هر ت�س���رين االأول 2020 قادم���ًا 
كاعب ُحر بعد انتهاء احرافه يف 
�س���فوف فري���ق الكوي���ت الكويتي 
لك���رة الق���دم، وغ���اب عل���ى اأثره���ا 
الدولي���ة  الودي���ة  املباري���ات  ع���ن 
الوطن���ي  منتخبن���ا  لعبه���ا  الت���ي 
منتخب���ات  اأم���ام  الق���دم  لك���رة 
االردن واأوزبك�س���تان واالإم���ارات 
ت�س���رين  اأ�س���هر  والكوي���ت خ���ال 
واآذار  الث���اين  وكان���ون  الث���اين 
املا�س���ية يف اإطار حت�سراته قبل 
ا�ستكمال مواجهاته اأمام منتخبات 
كمبودي���ا وهون���غ كون���غ واإي���ران 
اأي���ام 7و11و15 حزي���ران املقب���ل 
�سمن اجلوالت الثامنة والتا�سعة 
والعا�س���رة االأخرة من مناف�سات 
الدور الث���اين حل�س���اب املجموعة 
االآ�س���يوية  بالت�س���فيات  الثالث���ة 
الع���امل  كاأ����ص  لبطول���ة  امل�س���ركة 
لكرة القدم 2022 بقطر والن�سخة 
الثامن���ة ع�س���رة م���ن بطول���ة كاأ�ص 

اآ�سيا لكرة القدم 2023 بال�سني.

جل في�سنتي يوا�سل نجاحاته بغياب عالء عبا�س



يف �لوق���ت �حلا�س���ر، هن���اك �إجم���اع ن�س���بي على 
ت�ساع���د  ح���ول  �لدولي���ن  �ملحلل���ن  م�ست���وى 
�ل�سر�ع���ات �لع�سكرية و�ل�سيا�سي���ة و�القت�سادية 
ب���ن �لق���وى �لعظم���ى، وال �سيم���ا ب���ن �لوالي���ات 
�ملتح���دة وب���ن �ل�س���ن ورو�سيا، وترج���ع جذور 
ه���ذه �لعملي���ة �إىل نهاي���ة �حل���رب �لب���اردة عندما 
�أع���ادت �لوالي���ات �ملتحدة ت�س���كيل �س���ر�تيجيتها 
�لعاملية و�أر�س���ت قو�عد نهج �سد جميع �لتهديد�ت 

�الإقليمية �ملعرقلة لهيمنتها �لعاملية.
وبداًل م���ن تقلي�ص وجودها �لع�س���كري �خلارجي 
بعد �نت�س���ارها على �الإحتاد �ل�س���وفييتي يف هذه 
�لب���اردة، فق���د ز�دت �لوالي���ات �ملتح���دة  �حل���رب 
قو�عده���ا �لع�س���كرية يف �لع���امل منذ ذل���ك �حلن. 
وعلى �س���بيل �ملثال، تو�س���عت منظمة حلف �سمال 
�الأطل�س���ي )�لنات���و( م���ن خ���ال �س���م �ثني ع�س���ر 
ع�س���وً� جديدً� منذ ع���ام 1999. ومتتلك �لواليات 
�ملتح���دة ثمامنائ���ة قاع���دة ع�س���كرية �أجنبي���ة يف 
جمي���ع �أنح���اء �لع���امل يف ع���ام 2015، يف ح���ن 
�أن بقي���ة �لق���وى �لعظم���ى مل متتلك �س���وى ثاثن 
قاع���دة فق���ط خ���ارج حدودها. ع���اوة عل���ى ذلك ، 
خا�ست �لواليات �ملتحدة وحلف �لناتو �سر�عات 
وتدخات وحروب خمتلفة منذ عام 1991. �أواًل ، 
ميك���ن للمرء �أن يذكر �لتدخ���ات يف �لبلقان خال 
�لت�س���عينيات، ث���م �سل�س���لة �حل���روب يف �ل�س���رق 
�الأو�س���ط الحًقا �س���د �أفغان�س���تان و�لعر�ق وليبيا 

و�سوريا، على �سبيل �ملثال.
باملنا�س���بة، كل هذه �لقوة تتطلب �لقدرة على دعم 
�لنفق���ات بن�س���بة تف���وق تلك م���ن �ل���دول �الأخرى، 
عاوة على ذلك، لي����ص �ملو�طنون �الأمريكيون هم 
�لذي���ن يدفع���ون ثمن كل ه���ذه �الأعمال �لع�س���كرية 
و�لوجود و�لهي���اكل يف جميع �أنحاء �لعامل، فهذه 
�لنفق���ات تاأت���ي م���ن مكان���ة �لعمل���ة �الأمريكية يف 
�لنظام �لنقدي �ل���دويل: و�لطريقة �لتي يعمل بها 

هذ� �لنظام منذ �لثمانينيات.
�لعام���ة  �لدولي���ة  �ل���وكاالت  عل���ى جمي���ع  يتع���ن 
و�خلا�س���ة �لعمل على �أ�س���ا�ص �ل���دوالر �الأمريكي 
لتنفي���ذ عملياته���م يف �خلارج، كم���ا يتوجب عليها 

�أي�س���ًا تكدي����ص مو�زن���ة موجب���ة به���ذه �لعمل���ة، 
وبه���ذه �لطريق���ة فق���ط، ميك���ن لل�س���لطات �لعام���ة 
�لتعام���ل مع �لتدفقات �لر�أ�س���مالية غري �مل�س���تقرة 
�لت���ي تعت���ر منوذجي���ة يف �لنظ���ام �القت�س���ادي 
�لعامل���ي �حل���ايل، و�إال فل���ن يتمكن���و� م���ن �لعم���ل 
للحف���اظ عل���ى قيمة عملتهم يف �أ�س���و�ق �ل�س���رف 
و�أي�سًا ل�سمان ��س���تقالية �سيا�ستهم �القت�سادية، 
لهذه �الأ�سباب، فاإن �أف�س���ل �سر�تيجية �قت�سادية 
و�سيا�سية يتبعونها هي تكدي�ص �حتياطيات �لنقد 
�الأجنب���ي بال���دوالر �الأمريكي لتحقيق �ال�س���تقر�ر 
يف �س���عر �ل�س���رف �لوطني و�أي�س���ًا توفري بع�ص 
�أنو�ع �س���و�بط ر�أ�ص �ملال لتجن���ب �حلركات غري 

�مل�ستقرة.
لذلك، وباالإرتباط مع  �نت�س���ار هذه �ل�س���ر�تيجية 
�القت�س���ادية و�ل�سيا�س���ية بن �لبل���د�ن، برز طلب 
ق���وي عل���ى �الأ�س���ول �ملالي���ة �ملقوم���ة بال���دوالر. 
�لع���امل �حل�س���ول  �لبل���د�ن يف  وحت���اول جمي���ع 
عل���ى �حتياطيات متز�يدة من �ل���دوالر �الأمريكي، 
وخا�س���ة �س���ند�ت �لدي���ن �حلكومي���ة �الأمريكي���ة 
)�لكمبياالت و�ل�سند�ت(. ويبدو �أنه قد جرى طلب 
ال حمدود على هذ� �لنوع من �الأ�س���ول يف �لنظام 
�ل���دويل �حلايل، هذه �حلقيقة �س���محت حلكومات 
�لوالي���ات �ملتح���دة باخل���روج من ق���در�ت �الإنفاق 
�لن�سبي و�الختاالت �ملزمنة يف �القت�ساد �لكلي، 
وب�س���كل عام، �س���مح �لعامل كله للوالي���ات �ملتحدة 
�أن تتمكن من �س���ن �حلروب و�لتدخات يف جميع 

قار�ت �لعامل.
و�إذ� م���ا �عت���رت ه���ذه  �لذر�ئ���ع �س���حيحة، فق���د 
يت�س���اءل �مل���رء، م���ا ه���ي �أ�س����ص مكان���ة �ل���دوالر 
كمعي���ار نق���دي؟ خ���ال �حل���رب �لعاملي���ة �لثاني���ة 
، متكن���ت �لوالي���ات �ملتح���دة م���ن فر����ص عملته���ا 
بو�س���ائل خمتلف���ة. ب���ادئ ذي ب���دء، كان���ت هن���اك 
�سيا�س���ة �الإقر�����ص �لقائم���ة عل���ى برنام���ج ت���زود 
�لواليات �ملتحدة مبوجبه �لغذ�ء و�لنفط جليو�ص 
�حللفاء، �أنهت جميع �لبلد�ن �ل�سر�ع وهي مدينة 
بالدوالر، وحتى �لدول �ملهزومة، وخا�س���ة �أملانيا 
و�لياب���ان، �لتي مت حتدي���د ديون �إع���ادة �إعمار ما 

خربته �حلرب بالدوالر �الأمريكي ح�سب معاهدتي 
يالطا وبوت�سد�م.

ثاني���ًا ، كان���ت �لواليات �ملتحدة "مرك���ز ثقل �إنتاج 
�لنف���ط �لعامل���ي" حت���ى نهاي���ة �حلرب، ومن���ذ عام 
1945 فر�س���ت �س���يطرتها عل���ى �ملرك���ز �جلدي���د، 
�ململكة �لعربية �ل�س���عودية، ل�سمان ت�سعري �لنفط 
بالدوالر �الأمريكي. ومنذ ذلك �لوقت ، كان على كل 
دولة حتتاج �إىل ��ستري�د �لنفط �أن تدفع بالدوالر.

ثالث���ًا ، يف فرة ما بعد �حلرب، توجب على جميع 
�ملوؤ�س�سات �ملتعددة �الأطر�ف �جلديدة ، مثل �الأمم 
�ملتح���دة و�س���ندوق �لنقد �ل���دويل و�لبنك �لدويل 
لاإن�س���اء و�لتعم���ري، �لتعام���ل بالعمل���ة �الأمريكية 

كمرجع يف �تفاقياتها �الأ�سلية.
�إعم���ار  �إع���ادة  �س���ر�تيجية  ع���ززت   ، و�أخ���ريً� 
�لياب���ان و�أوروب���ا �لغربية، �ملعروفة با�س���م خطة 
مار�س���ال و�ملرتبطة مببد�أ ترومان، مكانة �لدوالر 
�الأمريك���ي كمعيار نق���دي دويل. ومن ثم، �أ�س���بح 
�ل���دوالر �الأمريكي هو �لو�س���يلة للو�س���ول لتلقي 
�لدع���م �ملايل وطرق �مل�س���اعدة �الأخرى. ومنذ ذلك 
�حلن، �أ�سحى ت�سعري �لنفط و�ملرجع �لنقدي يف 

�ملوؤ�س�س���ات متعددة �الأطر�ف ركيزتن �أ�سا�سيتن 
للدبلوما�س���ية �الأمريكي���ة يف �لدف���اع ع���ن �لدوالر 

كمعيار دويل. 
مل يك���ن كل ذل���ك على �الإط���اق خيارً� لل�س���وق وال 
نتيج���ة ملفاو�س���ات مكثف���ة ب���ن �ل���دول �ملختلفة، 
لق���د كان عل���ى �لدو�م نت���اج �خلافات ب���ن �لقوى 
�لعظمى من خال �ملز�يا �ملتعلقة باملعيار �لنقدي، 
�أواًل ، �إن �ملعي���ار �لنق���دي ي�س���مح للعمل���ة �لدولية 
بتو�س���يع قدرة �الإنفاق للدولة �لتي ت�سدر �لعملة، 
جر�ء زيادة �لطلب على �الأ�س���ول �ملقومة بها. �إىل 
جان���ب ذلك، فاإنه���ا تخلق مز�ي���ا لتدوي���ل بنوكها، 
و�لت���ي ميك���ن �أن تعم���ل وفًق���ا للمعاي���ري �لنقدي���ة 
�لدولية ب�س���كل �أ�س���هل من �أي ط���رف �آخر، �أخريً� ، 
ت�سبح �لعملة �أد�ة لل�سيا�سة �خلارجية الأن �لدولة 
، �لت���ي تعتر نقدها هو �ملعي���ار �لدويل ، ميكن �أن 

توفر �ل�سيولة للحلفاء وت�سغط على �ملناف�سن.
يف ه���ذ� �ل�س���ياق، وجه���ت مبادرت���ان يف �الآون���ة 
�الأخرية �س���ربة ب�س���كل مبا�س���ر �أهم قو�عد �لعملة 
�الأمريكية يف �لعامل. �الأوىل هي �ملوؤ�س�سات �ملالية 
�ملتعددة �الأطر�ف �جلدي���دة �لقادرة على �لتناف�ص 

مع �سندوق �لنقد �لدويل و�لبنك �لدويل الإ�ستقر�ر 
�لقرو����ص و�لتموي���ل �ل���دويل. فاإذ� م���ا مت ترتيب 
�الحتياطي �لطارئ لدول بريك�ص )BRICS( وبنك 
�لتنمية �جلديد لدول �لريك�ص ، ف�س���وف يتم تفقد 
�سلطة موؤ�س�سات بريتون وودز من فاعليتها. ويف 
حال���ة �لنج���اح و�لتوجه���ات �لعاملي���ة ، �ستكت�س���ب 
موؤ�س�س���ات �لريك����ص �لق���درة على �ل�س���غط على 
�لت�سل�سل �لهرمي �لنقدي �لدويل �حلايل من خال 

ن�سر عملة �أخرى غري �لدوالر �الأمريكي.
�أطلقت �ملب���ادرة �لثاني���ة الإز�لة �لتعام���ل بالدوالر 
ب�س���كل حقيق���ي يف خ�س���م �خلاف���ات ح���ول عملة 
ت�س���عري �لنف���ط �ملت���د�ول دولي���ًا. يف ع���ام 2018، 
"رينمينب���ي" )بروي���و�ن(  �أطلق���ت �ل�س���ن �أول 
لعقود �لنفط �ملتد�ولة يف �سوق �لعقود �الآجلة يف 
�سنغهاي، لتناف�ص �أ�سو�ق نيويورك ولندن، حيث 
يتفاو����ص �مل���رء على مثل ه���ذه �لعق���ود بالدوالر. 
لذلك، �أ�س���بح هناك بالفعل �سوق نفط عاملي منظم 
يتعام���ل خ���ارج �إطار �ل���دوالر �الأمريك���ي. وز�دت 
رو�س���يا م���ن جانبه���ا ، م���ن �التفاقي���ات �لثنائي���ة 
للتجارة بغري �لدوالر، مبا يف ذلك بيع نفطها. كما 
قامت بتجريد جزء كبري من �حتياطياتها بالدوالر 
و�الإع���ان ع���ن �إ�س���د�ر �س���ند�ت �لدين �ل�س���يادية 
بالعمل���ة �ل�س���ينية. �أعلن���ت �حلكوم���ة �لفنزويلية 
عن ني���ة مماثل���ة لتقلي����ص عملياتها بال���دوالر يف 
معاماته���ا �لدولي���ة، �لنقط���ة هن���ا ه���ي حقيقة �أن 
فنزويا �أ�س���بحت �أهم �حتياطي نفطي يف �لعامل، 
حتى متج���اوزة �ململك���ة �لعربية �ل�س���عودية. كما 

طبقت دول �أخرى، مثل �إير�ن، �سيا�سات مماثلة.
لقد �أماط لوي�ص �إينا�س���يو لوال د� �س���يلفا، �لرئي�ص 
�ل�س���ابق للر�زي���ل )2003( يف مقابل���ة يف ع���ام 
بيب���ي  لل�س���حفي  �مل�س���كلة  ع���ن  �للث���ام   ،  2019

�إ�سكوبار.
"يف �جتم���اع جمموع���ة بريك����ص يف فورتالي���ز� 
)2014(، حتدث���ت م���ع رفيق���ي يف �حل���زب ديلم���ا 
)رئي�ص �لر�زيل �آنذ�ك، 2011( �إن على �لر�زيل 
�أن تعق���د �تفاًق���ًا �س���بيهًا �إىل حد مبا فعلته رو�س���يا 
مع �ل�س���ن، ميثاق عظيم، مل يتم �إن�س���اء �لريك�ص 

كاأد�ة دفاعية ولكن كاأد�ة هجومية، كان عليها �س���ك 
عملته���ا حت���ى ال تعتمد على �ل���دوالر يف �لعاقات 
�لتجاري���ة، وكان���ت �لواليات �ملتح���دة خائفة جدً� 
منه. �ت�س���ل ب���ي �أوباما ذ�ت مرة ي�س���األني عما �إذ� 
كن���ا نتطلع �إىل �إن�س���اء عملة جدي���دة، وقلت ال، �أنا 
فقط �أحاول �لتخل�ص من �لدوالر. ال �أريد �أن �أكون 

تابعًا ". 
م���ن �ملثري لاهتم���ام �أن نتذك���ر �أن���ه، بالتز�من مع 
ه���ذ� �حل���دث يف ع���ام 2014 ، مت عق���د قم���ة ب���ن 
 )USAN( بريك�ص و�حت���اد دول �أمريكا �جلنوبية
ق���ادة م���ن رو�س���يا و�ل�س���ن و�لهن���د  ، ح�س���رها 
وجن���وب �إفريقيا و�الأرجنتن وبوليفيا وت�س���يلي 
وكولومبيا و�الإكو�دور وغيانا وبار�غو�ي وبريو 
و�س���ورينام و�أوروغ���و�ي وفنزوي���ا و�لر�زيل، 
وج���دت �حت���اد دول �أمري���كا �جلنوبي���ة الأول مرة 
م�س���احة للتفاو�ص بدون �لواليات �ملتحدة، وهي 
تختلف عن منظمة �ل���دول �الأمريكية )OAS(. يف 
�لو�قع، من خال �لريك�ص و)USAN(، �أ�سبحت 
�لر�زيل �لر�بط بن �أمريكا �جلنوبية و�ملتحدين 
�حلالي���ن للوالي���ات �ملتح���دة يف �لنظ���ام �لدويل، 

رو�سيا و�ل�سن. 
بعد ذل���ك بعامن، �أوقف تفوي�ص ديلما رو�س���يف، 
وبع���د عام���ن �آخري���ن، مت �لقب����ص عل���ى ل���وال د� 
�لب���اد،  يف  �س���عبية  �الأك���ر  �ل�سيا�س���ي  �س���يلفا، 
لي����ص ب�س���بب وجيه جر�ء �لتغيري �ل���ذي طر�أ على 
�ل�سيا�سة �خلارجية �لر�زيلية منذ عام 2016، ثم 
�أعي���دت �لر�زي���ل �إىل تقليد �ال�س���طفاف �لتلقائي 
مع و��س���نطن، وه���و نهج غري م���و�ٍت ال �لريك�ص 

.USAN �وال ل
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في ا�شتداد الرغائب

ال تقربن���ي ليلة �لن�س���ف من �س���عبان، ويف �آخره ال تقربن���ي، و�جعْل 
�لو�س���ادة بينن���ا برزخ���ًا وحجاب���ًا، فاأنا �م���ر�أة �أ�س���كن �لثغ���َر هذ� من 
�الأر����ص، �لذي تبّي����صُّ حجارُته يف �لليل، وي�س���عدها �ملاُء مرتن يف 
�لنه���ار. عندي من �البناء ثمانية، يف �لربيع �ملا�س���ي �إخ�س���رَّ �س���ارُب 
�أكره���م، و�س���ار �لثاين يرك���ب يف فر�س���ه يف �لليل ومي�س���ي. لّك ما 
يوؤن�س���َك من �لن�ساء و�لنخل و�ملاعز، ويل ما يوؤن�سني عند رّبي، �لذي 
�أنا �س���ائرة �إليه، ذ�ت يوم، فدعني يف قيعة هذ� �ل�سرير �لليلة، �أبتليه 

ويبتليني، وليكن �ل�سباح علينا �ساهدً�.
�ىل رك���ن يف �ل���د�ر �أودع���ُت ُم�س���اتي، وقر�طي�َص �أحفظه���ا عن �أبي، 
وعق���دُت بي���د �لغيب م���ا �أنا في���ه وعلي���ه، والأنَّ خمي�ص �ل�س���بح مزبٌد 
ود�ف���ئ فق���د �أتيت���ك و�الأرغفة ب���ه، وباالأق���ِط ومنق���وع �للب���ان غمرُت 
ِخو�نك، فخذ عّني ما �أنا حاملته، ومما ُتنبُت �الأر�ص من حولنا زعرً� 
وبطنجًا وحندقوقًا مرً�، خذه بوركت به حلمًا و�س���حمًا وع�س���ًا، فقد 
كانت �لع���رب تقول: �لعافية يف �لبارد، و�للذ�ئذ بال�س���اخن �لذي على 
�لن���ار. فخذ عّني عافيتك، والأنني يف ��س���تد�د رغائب���ك د�ئمًا، �أعرفها، 
لذ� لك �أْن ت�س���تهيني يف �س���بحك �لذي ��س���فر، ويف ليلك �لذي �سياأتي، 
وعل���ى ر�ئحة �حلطب و�لل���ن �لتي بثيابي، وعل���ى �نقطاعي �لطويل 
عنك، فهذ� �جل�س���د مرمى ن�سورك �ىل �ملغيب، وهو متاح، مباح لك من 
�أعلى �ملناب���ت حتى مفرقي، حيث تفرع وتغفو، فاأن���ا �مر�أٌة َهلُوٌب،ال 
�أنف���كُّ عا�س���قًة، وهذ� ثوبي �إياك عّني ، ذر�عاي طوق بطنك، و�س���اقاي 
�لي���ك، وكل م���ا بينهما، �إال ما يقدح مبر�س���اته، يف �لن�س���ف �الول من 

�سعبان، ويف �آخره.
فم���ا كان من���ه �إاّل �أجل�س���ها عل���ى ِخو�نه، ث���م �أنه ط���ال عنَقها بل�س���انه، 
فتب�س���مت، ودنت، ثم �سقط بنياُنها على بنيانه، فما �أوح�سته يف مكان 
�أر�ده، وكان �أتى على �جليد و�لقادة، لكنها تعطلت، فلم تبلغه مر�ده، 
فم���ا كان منها �إال �أْن قالت: وتعرف �إنني، ال �أ�س���رُف يف تتّبع �ل�س���لِف، 
وال �أقتف���ي الأحٍد فيهم �أثرً�، فما �أنا منه���ُم �إال بالقليل، �لذي ُيروى، لكنَّ 
نف�سي دعتني �ليوم لقر�َءة �أبي يحيى، مالك بن دينار، وهو من بع�ص 
�أنفار �لطبقة �خلام�س���ة، من �س���غار �لتابعن. هل كنُت يف عمر ر�بعة 
�لب�سرّية �آنذ�ك الأروي لك �نه ما قر�ُته ؟ رمبا، لكنه كان قد ��ستهى يف 
ظهرية يوم قائٍظ رغيًفا بلٍن ر�ئٍب، فّلما ناله جعل يقّلبه، وينظُر �إليه، 
ثم قال: �أ�س���تهيُتَك منذ �أربعَن �سنة فغلبُتك؛ حتى كان �ليوُم وتريُد �أْن 

تغلبني؟ �إليك عّني، و�أبى �أن ياأكله.  
�أكان للحكاي���ة موج���ٌب يف �ل�س���اعة �ملحتدم���ة تلك؟ وكا ل���و �أنها ندمت 
قال���ت: "لك���نَّ مالكًا كان خليعًا قبل �س���يبته، ُمقبًا عل���ى �خلمرة، وكان 
�س���رطيًا، مّيااًل لل�س���هِر و�لن�ساء، و�أنَّه ��س���رى جارية، نفي�سة، وقعت 
من قلبه �أح�سن موقع، ف�ُسغَف بها، فلما كانت ليلة �لن�سف من �سعبان، 
وكانت ليلة �جلمعة، بات ثمًا ،ومل ي�س���ل فيها �لع�ساَء �الآخرة، ليلتها 
�أ�س���لح �للُه �أمره وتاب. وفيه يقول �س���اُم بن �أبي مطيع: "دخلنا على 
مال���ك بن دين���ار ليًا وهو يف بي���ٍت لي�ص فيه �س���ر�ج، ويف يده رغيف 
ر�ج؟ �أال �سيء ت�سع عليه خبزك؟ فقال:  يكدمه فقلنا: يا �أبا يحيى �أال �سِ

دعوين ..

ويف معر�ص حديثه عن �لدور �الأمريكي يف �ملنطقة 
وعن خططها يف عرقلة دميومة �ال�ستقر�ر وم�سيها 
يف �إث����ارة �لفو�س����ى ب�س����تى �لط����رق يف �لعديد من 
مناط����ق �ل�س����رق �الأو�س����ط  ق����ال الف����روف »دعون����ا 
ال نن�س����ى �أن د�ع�����ص من �س����نع �لوالي����ات �ملتحدة، 
فعندم����ا قام����ت بالع����دو�ن عل����ى �لع����ر�ق، وفعل����ت 
مث����ل هذه �الأ�س����ياء هناك لدرجة �أن ع����ددً� كبريً� من 
�لدول و�ل�س����عوب ما تز�ل » تع����اين« من �لعو�قب«. 
و�أ�س����اف »  مت �إن�س����اء د�ع�����ص ...عندم����ا كان ب����ول 
برمير م�س����وؤواًل عن �لعر�ق كحاكم عام ، ومل يعطه 
�أح����د �أي تعليم����ات. وبالتايل ��س����تخدمت �لواليات 
�ملتحدة وماز�لت ت�س����تخدم د�ع�ص بن�ساط،  لعرقلة 
�لعمليات �لتي �س����توؤدي �إىل �لت�س����وية يف �س����وريا 

بالتعاون  �لكامل مع �حلكومة �حلالية«.
�أ�س����بحت  عندم����ا  �إن����ه  �خلارجي����ة  وزي����ر  وق����ال 
 ، �لعامل����ي  �القت�س����اد  حم����رك  �لهيدروكربون����ات 
جيو�سيا�س����ية  �أهمي����ة  �الأو�س����ط  �ل�س����رق  �كت�س����ب 
هائلة ، و�أ�سبح �س����احة الألعاب خمتلفة ، متليها يف 
�ملقام �الأول �لو�س����ول �إىل �ملو�رد. وي�س����في �أهمية 
على �ملنطقة �أي�س����ا وجود قناة �ل�س����وي�ص �لتي تعد 
مفرق ط����رق للعديد م����ن �لطرق �لدولي����ة. ويعتقد 
الف����روف �أن �أهمي����ة �ملنطق����ة �س����تبقى حت����ى عندما 
تنتق����ل �لب�س����رية �إىل �قت�س����اد خ����اٍل م����ن �لكربون. 
و�الآن يتم �لرتيب لعامل ما بعد �لنفط. وجرى لهذ� 
حتديد �الأع����و�م 2050 ، 2060. وتوق����ع �أن �أهمية 
�لنفط �س����تنخف�ص تدريجيًا. و�أ�س����اف: » ومع ذلك، 
ال �سك لدي يف �أن �لاعبن �لكبار �سيظلون مهتمن 
مبنطقي �لبحر �الأبي�ص �ملتو�س����ط   و�خلليج، نظرً� 
لاأهمي����ة �ل�س����ر�تيجية للمنطقت����ن«. و�أع����رب عن 
�الأ�سف »من حتول هذ� �الهتمام يف �ملرحلة �حلالية 
�إىل مناف�سة، ال جتري د�ئما بالطرق �لدبلوما�سية«.

وت����ويل رو�س����يا مو�س����كو �أهمي����ة كب����رية لت�س����فية 
مو�جه����ة  و�إنه����اء  �خللي����ج  منطق����ة  يف  �الأج����و�ء 

بع�����ص �لدول �لعربية خا�س����ة �خلليجية مع �إير�ن،  
و�قرح����ت رو�س����يا عل����ى ه����ذ� �ل�س����عيد برناجم����ًا  
لتطوي����ر مفهوم �الأمن يف منطق����ة �خلليج ذي طابع 
و��س����ع  يق����وم على  �أن جتتمع ح����ول طاولة و�حدة 
جمي����ع �لبل����د�ن �لرئي�س����ية يف �ملنطق����ة - وب�س����كل 
و�إىل  و�إي����ر�ن.  �لعربي����ة  �خللي����ج  دول  �أ�سا�س����ي 
جانبهم هيئات مثل جامعة �لدول �لعربية، ومنظمة 
�لتعاون �الإ�سامي  و�الأع�ساء »�خلم�سة« �لد�ئمين 
يف جمل�����ص �الأمن �لدويل، و�الحت����اد �الأوروبي. و 
�س����يكون من �ملمكن يف هذه �لت�س����كيلة جمع ممثلي 
كاف����ة �لاعبن �ملهمن يف منطقة �ل�س����رق �الأو�س����ط 
و�سمايل �إفريقيا حول طاولة و�حدة  و�ل�سعي لبدء 

عملية و�سع �آليات لل�سام �جلماعي.
ترح����ب رو�س����يا بالتطبي����ع ب����ن ��س����ر�ئيل وبع�ص 
�ل����دول �لعرب����ي و�النتق����ال �ىل �لتع����اون ب����داًل م����ن 
�لن����ز�ع، ولكنها توؤكد على �أن هذ� �لتطبيع ال ينبغي 
�أن يكون على ح�س����اب �لق�س����ية �لفل�س����طينية، �لتي 
ينبغي �أن حُتل على �أ�س����ا�ص مب����د�أ �لدولتن وتنفيذ 
قر�ر�ت �ل�س����رعية �لدولية ب�ساأنها. ويف �ساأن �مللف 
�تفاقي����ة  ��س����تعادة  �إىل  تدع����و  �الإي����ر�ين  �لن����ووي 
»خطة �لعمل �ل�س����املة �مل�س����ركة« على �لنحو �لذي 
�أق����ره جمل�ص �الأم����ن ، من دون �إدخ����ال �أي تغري�ت، 
و�أن تبد�أ بالتو�زي عملية �ملفاو�س����ات ب�س����اأن نظام 
�الأم����ن و�لتع����اون يف منطق����ة �خلليج وم����ا حولها، 
ويف �س����ياق هذه �ملحادثة، ميكن مناق�س����ة مو�سوع 
�ل�س����و�ريخ. ولي�ست م�سكلة �ل�س����و�ريخ �الإير�نية 
فقط بل ب�س����كل عام م�س����كلة �ل�س����و�ريخ. وب�س����اأن 
�آف����اق �لت�س����وية يف �س����وريا ق����ال : �إذ� كن����ا جميع����ًا 
مهتمن باتفاق �ل�س����ورين �أنف�سهم على م�ستقبلهم، 
فيجب �إعطاء �ل�سورين مثل هذه �لفر�سة و�لوقت. 
وق����ال »لقد ظهر �أن هناك »خنادق« عميقة للغاية  يف 
�الأر��س����ي �ل�س����ورية، باملعن����ى �ل�سيا�س����ي �ملجازي 
للكلم����ة،  ونحن بحاج����ة للتغلب عليها ، وم�س����اعدة 

�ل�س����ورين عل����ى �أن يكون����و� �أ�س����دقاء، و�لبدء يف 
�حلديث و�التفاق على كيف ينبغي �أن يعي�س����و� يف 

دولة و�حدة«. 
و�أظه����رت نتائ����ج �ملوؤمت����ر: باأن����ه بغ�����ص �لنظر عن 
لل�سيا�س����ة  �ملح����ددة  �ملظاه����ر  �إىل  �لع����امل  نظ����رة 
�لرو�س����ية يف �ل�س����رق �الأو�س����ط ، فا �أح����د لديه �أي 
�س����ك يف �أن رو�س����يا هي العب خارجي ر�ئد هناك ، 
كما يقول في����ودور لوكيانوف ، مدي����ر �الأبحاث يف 

موؤ�س�سة �لتنمية و�لتنمية.  
وي�س����ار �إىل �أن ممثل����ن �إقليمي����ن يعتق����دون �أن �أي 
نز�ع موجود يف �ل�سرق �الأو�سط تقريبًا ميكن حله 
�أو عل����ى �الأق����ل نقله من مكانه بامل�س����اركة رو�س����ية. 
وب�س����كل عام ، يتوقع �لكثري من رو�س����يا. �أكر مما 
ميكن �أن تقدمه ، - كما يقول �خلبري. - من �لر�سائل 
�لتي �نطلقت من �مل�س����اركن �لرو�ص يف �ملوؤمتر �أن 
رو�س����يا م�س����تعدة الأد�ء خمتل����ف �أن����و�ع �لوظائ����ف 
�ملفي����دة للمنطق����ة ، لكنن����ا بالطب����ع ال ن�س����تطيع حل 
جميع م�ساكل دول �ل�سرق �الأو�سط ، الأنهم فقط من 

ي�ستطيعون حل كل هذه �مل�ساكل باأنف�سهم “.
وتظ����ل مكافحة �الإره����اب �إحدى �مله����ام �لتي حتلها 
رو�س����يا يف �ملنطقة. وذك����ر يف �ملوؤمتر �أن م�س����اكل 
�لوجود �ملتبقي الأولئك �ملتطرفن �لذين �عتادو� �أن 
يكون����و� جزءً� م����ن د�ع�ص ، وحتى يف وقت �س����ابق 
يف �لقاع����دة مل تختف����ى يف �أي م����كان. كل هذ� ، يف 
ظل ظروف معينة ، ميكن �أن يولد من جديد. و�أ�سار 
لوكيان����وف �إىل �أن����ه ال د�عي ل�س����طبها بالكامل، لكن 
�خلب����ري �ل�سيا�س����ي متاأكد م����ن �أن �ملهمة �لرئي�س����ية 
�لت����ي تو�جه رو�س����يا �الآن يف �ملنطقة هي �إ�س����اح 
وجودها �لع�س����كري و�ل�سيا�سي، “هذ� لي�ص ب�سبب 
حقيقة �أننا نريد �إظهار �لعلم وطموحاتنا �خلا�سة، 
ه����ذه �ملنطق����ة مهم����ة للغاية م����ن وجهة نظر �س����لعة 
�لت�س����دير �لرئي�س����ية لدينا – �لنفط، فاأ�سعار �لنفط 
يف �ملق����ام �الأول ، تعتم����د عل����ى �ل�س����رق �الأو�س����ط. 

وطاملا مل تلعب رو�سيا دورً� ملحوًظا هناك ، مل يكن 
لدى دول �ل�س����رق �الأو�س����ط حافزً� خا�س����ًا للتحدث 
مع رو�س����يا ح����ول �س����يء ما. كم����ا نرى ، فق����د تغري 
�لو�س����ع �الآن ب�س����كل كبري، يتم حتديد �الأ�سعار يف 
�س����وق �لنفط �لعاملية من خ����ال �التفاقيات �ملرمة 
بن رو�س����يا و�ململكة �لعربية �ل�سعودية، لو مل تاأت 
رو�س����يا �إىل �س����وريا ، كنت �س����اأجروؤ عل����ى �الإيحاء 
ب����اأن ه����ذه �التفاقي����ات مل تك����ن لتتم “، كم����ا يخل�ص 

لوكيانوف.

ما هو الدور الذي ميكن اأن تلعبه 
القوى العظمى؟

يرى �ملوؤمترون �أن �لواليات �ملتحد يف ظل رئا�س����ة  
جو بايدن ، �س����تعود �إىل لعب دور ن�سط يف �ملنطقة 
بع����د ف����رة توقف �إبان حك����م تر�مب. و�س����يتبع ذلك 
�أي�س����ًا �إع����ادة تقييم لاأن�س����طة يف ه����ذ� �ملجال على 
مدى �ل�س����نو�ت �لع�سر �ملا�س����ية ، كما يقول �أندري 
باكانوف ، �الأ�ستاذ ورئي�ص ق�سم در��سات �ل�سحة 
و�ل�س����امة و�لبيئة يف �ل�س����رق �الأو�س����ط و�سمايل 

�إفريقيا
و�ل�س����ن ، بدورها ، ال ت�سعى فقط لتحقيق �أهد�ف 
جتاري����ة و�قت�س����ادية يف �ل�س����رق �الأو�س����ط ، وفًقا 
مل�س����ارك �آخ����ر يف �ملناق�س����ة ، مدي����ر مرك����ز �ل�س����رق 
�الأو�س����ط يف كلية �سانت �أنتوين بجامعة �أك�سفورد 

، يوجن روغان. 
و�أخ����ريً� ، �س����ينمو دور تركي����ا ب�س����كل و��س����ح يف 
�ملنطق����ة. ويق����ول خر�ء من ن����ادي فال����د�ي �إن هذ� 
�لبل����د يف طريقه الأن ي�س����بح ق����وة �إقليمية خا�س����ة 
ذ�ت مطال����ب خا�س����ة. وي�س����ري �أندري����ه باكان����وف 
�إىل �أن “�الأت����ر�ك لي�ص لديهم فر�س����ة الإعادة �إن�س����اء 
دولة كبرية ، لكن هناك فر�س����اً لدور �أكر �أهمية يف 
�ملنطق����ة ، فهم ي�س����لكون ه����ذ� �مل�س����ار ، وال يفوتون 

فر�سة و�حدة”.

ال�شرق الأو�شط: في البحث عن الفر�شة ال�شائعة

كر�س خبراء نادي »فالداي الدولي للحوار« في مو�سكو  للفترة من 30 اإلى 31 اآذار جل�سته  لمناق�سة مو�سوع »ال�سرق الأو�سط: في 
ا علماء �سيا�سيون غربيون  البحث  عن الفر�سة ال�سائعة«. بم�ساركة علماء �سيا�سيين من الغرب وال�سرق الأو�سط وح�سرها اأي�سً
و�سرق اأو�سطيون ، وكان اأبرز ما في الحدث خطاب وزير الخارجية الرو�سي �سيرغي لفروف وطرح وزير الخارجية الرو�سية 

روؤية رو�سيا للم�ساكل الإقليمية في ال�سرق الأو�سط و�سبل حلها بالطرق الدبلوما�سية والحوار من اأجل �سيادة ال�ستقرار وت�سريع 
التنمية وتر�سيخ عالقات ح�سن الجوار وتعميق الثقة. 

   د.  فالح احلمـراين

القوة النقدية للوليات المتحدة والن�شال من اأجل وقف التعامل بالدولر على ال�شعيد العالمي

   طالب عبد العزيز



تعرفت عل���ى ب�صام فرج �صخ�صيًا بعد قدومي 
اإىل املجر �صيف عام 1979. كان ب�صام يعمل 
وقته���ا ر�صام���ًا يف �صتودي���و اأف���ام بانونيا، 
وه���ي الور�ص���ة الفني���ة االوىل الت���ي اأنتجت 
اف���ام الكارت���ون املجري���ة الرائع���ة ودبلجت 
عامل���ي  فن���ي  مب�صت���وى  االأجنبي���ة  االأف���ام 
ق���د يف���وق اأحيان���ًا م�صت���وى العم���ل االأ�صلي 
ط���وال عقود م���ن 1957 حتى م���ا بعد التغري 
ال�صيا�ص���ي يف 1990، عندما اأخذ االإ�صتوديو 
بالتده���ور حل���ن اإغاقه نهائي���ًا �صنة 2015. 
كن���ت اأزوره هن���اك لوح���دي عل���ى االأغلب اأو 
مع بع�ض االأ�صدق���اء. �صاهم ب�صام يف اجناز 
العديد من اأف���ام الكارتون املجرية ال�صهرية 
الت���ي كان���ت تعد يف طليع���ة اأف���ام الكارتون 
عل���ى ال�صعي���د االأوروب���ي والعامل���ي. عم���ل 
يف انت���اج العدي���د من اأف���ام الكارت���ون اأذكر 
منه���ا فيلم �صايف )م���ن اإخراج اأتي���ا دارغاي 

1984(. وق���د �صاعدت���ه خربت���ه الغني���ة التي 
اكت�صبه���ا يف العم���ل قراب���ة عقدي���ن يف هذه 
الور�ص���ة على ت�صذي���ب خطوطه وتقنياته يف 

فن الكاريكاتري الذي اأبدع به.
منت�ص���ف  يف  املج���ر  اإىل  ب�ص���ام  ج���اء 
ال�صبعينيات ليدر����ض يف مدر�صة ال�صحفين 

العاملية يف بوداب�صت، وهي املركز التدريبي 
ملنظم���ة ال�صحفين العاملية الت���ي كان مقرها 
يف ب���راغ. لكن���ه بق���ي يف املجر وت���زوج من 
فتاة جمرية كانت تعم���ل يف معهد الدرا�صات 
املو�صيقية التاب���ع الأكادميية العلوم املجرية، 

واأجنبا ابنتن، ماريا واآّنا. 
جمعن���ا العمل بداي���ة الثمانينيات يف ت�صكيل 
ف���رع رابطة الكت���اب وال�صحفي���ن والفنانن 
العراقي���ن  املثقف���ن  لتجم���ع  العراقي���ن 
املعار�صن لل�صلطة البعثية ال�صدامية، وكان 
عددن���ا قلي���ًا يف املجر. ثم جمعن���ا العمل يف 
�صحيف���ة املدى من جديد قب���ل ع�صر �صنوات، 
وكن���ت اأعجب لقدرته على ا�صتقراء موا�صيع 
ال�صاع���ة وتوظيفه���ا يف الكاريكاتري اليومي 
ال���ذي ير�صمه. وبينم���ا ميكنن���ي تهيئة مواد 
الأ�صابي���ع مقبل���ة تن�ص���ر كل اأ�صب���وع، يحتاج 
ب�ص���ام اإىل البق���اء يق�ص���ًا على م���دار ال�صاعة 
القتنا����ض اأي تعلي���ق اأو ت�صري���ح اأو ح���دث، 
ليعي���د �صياغت���ه على الورق حت���ى ين�صر بعد 
يوم اأو يومن. كان يق�صي الكثري من الوقت 

يف تقليب �صفح���ات االنرتنت حتى ال يفوته 
�ص���يء، وين�ص���ت الأحادي���ث االأ�صدق���اء عن���د 
اللق���اءات عله ي�صطاد مادة ليبني عليها فكرة 
كاريكات���ري جدي���د. كان مرح���ًا عل���ى الدوام، 

حتى يف اأ�صعب الظروف، هادئًا وم�صاملًا. 
الكاريكاتوري���ة  بر�صوم���ه  ب�ص���ام  اأ�صه���م 
الذكي���ة يف ف�صح �صيا�ص���ات ال�صلطة القمعية 
وكان  الثمانيني���ات،  عق���د  خ���ال  وارهابه���ا 
مو�ص���وع امل�ص���اواة ب���ن اخلمين���ي و�صدام 
وجها احل���رب العراقي���ة االيراني���ة الب�صعن 
من موا�صيعه االأثرية، وقد تناولها بنقد الذع 
وذكي. فيما بعد تناول احتال الكويت وقمع 
االنتفا�صة وجتويع ال�صعب، ثم حرب 2003 
اأح���زاب  واإ�صق���اط نظ���ام �ص���دام و�صيط���رة 
اال�صام ال�صيا�صي والطائفية يف الكاريكاتري 
الاذع ال���ذي كان يبدعه ويثري اعجابنا نحن 
العراقين والعرب االأ�صدقاء املجرين الذين 
وكان  ون�صاطاتن���ا.  فعالياتن���ا  يح�ص���رون 
معر����ض ب�صام الذي يقام يف ه���ذا املنا�صبات 

اأحد اأبرز جوانب هذه الن�صاطات.

التكوي���ن، واالإن�ص���اء، واالت���زان، ومادي���ة )�صيئي���ة( 
ال�ص���ورة، وزاوي���ة االلتق���اط، وكل ه���ذه العنا�ص���ر 
يجّمعه���ا، ويوؤطره���ا، )االأث���ر( و)املندث���ر(، وعاقات 
االأ�صكال والعامات املتهرئة على ال�صطوح واجلدران 
وغريها، وه���و ما ي�صميها اأن���ور دروي�ض )التاثريات 
الت�صكيلي���ة(، ونح���ن ن�صميه���ا )مادي���ة( اأو )�صيئي���ة( 
ال�ص���ورة الفوتوغرافي���ة، فحينما ي�ص���ور الدروي�ض 
الكر�ص���ي الفارغ يف �ص���ورة من اأجمل �ص���وره فامنا 
ه���و ال ي�ص���ور ما ه���و موجود ق���در ت�صوي���ره ما هو 
مفق���ود وغائب، لذل���ك اأجده يتتب���ع، باأرقى الدرجات، 
خط���ى روالند بارت، و�ص���وزان �صونتاغ اللذين متثل 
الفوتوغرافي���ا عندهم���ا ت�صجي���ًا للم���وت، والفقدان، 
واالأث���ر، واالندث���ار، وهو م���ا عناه الدروي����ض حينما 
�ص���ور مئ���ات ال�ص���ور الت���ي اأرخ���ت لته���دمي مدين���ة 
املو�ص���ل بع���د اإخ���راج داع����ض منه���ا، كم���ا اأن غي���اب 
االإن�ص���ان م���ن غالبي���ة �ص���وره كان ب�صب���ب انغما�ص���ه 
الكب���ري يف حماول���ة ت�صجيل غياب االإن�ص���ان اأكرث من 
ت�صجي���ل ح�صوره، حيث اإن افتق���اد ال�صورة للوجود 
االإن�ص���اين قد ي�صكل �صمة من �صم���ات الثقافة املدينية، 
وت�صجي���ًا الآث���ار جدرانه���ا، كم���ا اإنها ت�ص���ب يف بناء 
ال�ص���ورة الفوتوغرافية لتكون حق���ًا خ�صبًا للتلقي، 
ف���ا يكتف���ي املتلق���ي بالروؤي���ة ال�صلبية لل�ص���ورة امنا 
ينغم�ض يف ق���راءة تاأويلي���ة )هرمنيوطيقية( حتاول 
ملء )فراغات( ال�صورة، بجعل هوام�صها متونًا لها..

ال يكتف���ي اأن���ور الدروي����ض بوثائقي���ة ال�ص���ورة، فا 
ت�ص���كل تل���ك الوثائقي���ة اإال منطلق���ًا اأولي���ًا لل�ص���ورة 
الفوتوغرافي���ة، لذل���ك نح���ن نوؤكد ب���ان ماحظاتنا ال 
ت�ص���كل دلي���ًا عل���ى اأن امل�ص���ور الفوتوغ���رايف )اأنور 
دروي����ض( كان يهمل )مادية( ال�ص���ورة الفوتوغرافية 
مطلق���ا، ب���ل كان يف اأ�صد حاالت احلر����ض على توكيد 
)مادي���ة ال�ص���ورة( و)�صكلي���ة ال�ص���ورة( الت���ي نعني 
به���ا �صيئًا اأو�صع م���ن طبيعته���ا املادية كونه���ا اأحبارًا 
اأو مركب���ات عل���ى ورق، اأو �ص���وءًا عل���ى �صا�ص���ة، بل 

اإنه���ا تعب���ري ي�صتند عل���ى مادية التعبري ال���ذي ب�صببه 
اعت���رب غا�صت���ون با�ص���ار عل���م اجلم���ال حق���ًا مهِمًا 
باإجحاف ل�)مادي���ة ال�صورة(، التي كان اأنور دروي�ض 
خمل�ص���ًا لها بقوة، وتلك واحدة م���ن اأهم اخل�صائ�ض 

اجلوهرية يف جتربته الفوتوغرافية.  
اإن جترب���ة الفوتوغ���رايف اأن���ور الدروي����ض توؤكد اأنه 
ميتل���ك خربة تقنية وجمالي���ة يف التعامل مع عنا�صر 
ال�ص���ورة، وق���درة ا�صتثنائي���ة عل���ى تركي���ب واإن�صاء 
اأه���م عنا�صره���ا التي يبدو وا�صحًا بانه���ا ناجت اعداد 
م�صبق، يف اختيار عنا�صرها االأهم، واختيار الزاوية 
االأمث���ل واالأ�صد فاعلية لالتق���اط بالرتابط مع م�صدر 
االإ�ص���اءة يف امل�صه���د، وه���ذه اخلربة كان���ت مرتكزه 
يف االرتق���اء باالأحداث العابرة الت���ي قد ال تلفت نظر 
اأحد غ���ريه؛ في�صنع منها لقط���ات فوتوغرافية ت�صكل 

مو�صوعًا للتلقي اجلمايل.  
تعت���رب م�صوح���ات كام���ريا اأن���ور دروي����ض لاأمكن���ة 
ت�صجي���ًا اأمينًا لتح���والت اأمكنة امل���دن العراقية نحو 
�صيخوخته���ا، ف���كان اأن ق�ص���ى عق���ودًا،  وه���و ي�صجل 
م���وت امل���دن العراقي���ة رويدًا روي���دًا رمب���ا اىل احلد 
الذي اعترب فيه تلك جوه���ر مهماته، وجوهر جتربته 

الفوتوغرافي���ة التي ي�صع لها مهم���ة �صعبة وخطرية 
وه���ي توثي���ق احت�ص���ار االأمكن���ة ع���رب �صل�صل���ة م���ن 
اللقط���ات التي ت�صجل م���رور ال�صن���وات عليها، موت 
وامل�صوغ���ات،  االأ�صب���اب  �صت���ى  حت���ت  م�صتم���رًا  كان 
وه���و كذل���ك ي�صجل اأم���رًا خط���ريًا اآخر �صجل���ه بع�ض 
م���ن كتب ع���ن جتربته، وه���و اختفاء االأبط���ال من كل 
ن���وع: االأبط���ال املنف���ردون الذي���ن كان���وا فاعل���ن يف 
الر�ص���م الت�صكيل���ي، واختفاء املجامي���ع املهم�صة  التي 
اأورثها ال�ص���رد الروائي اىل الق�ص���ة الق�صرية، متاما 
كم���ا اأورثه���ا الر�ص���م اىل الفوتوغراف، ب���ل واختفاء 
االأبط���ال املهم�ص���ن ه���وؤالء اأحيانا كذل���ك، حتى ميكن 
كان���ت جترب���ة  الدروي����ض  اأن���ور  اإن جترب���ة  الق���ول 
دومن���ا اأبطال حينما حتولت االأمكن���ة فيها اىل اأبطال 
متخف���ن، فكانت حتكم هيمنته���ا على ال�صورة بغياب 
االإن�صان الفرد، وذل���ك اأمر مهم يف الفوتوغراف الذي 
ت�ص���كل اإطالة الواقع اأمرًا ال فكاك منه يف كل التقاطة 
فوتوغرافي���ة، وكل �صحنة مهما كان���ت �صئيلة ال�صاأن، 
وذل���ك اأه���م فروق���ات ىالفوتوغ���راف عن ف���ن الر�صم 
بتقالي���ده الغاب���رة الت���ي متت���د اىل اآالف غاب���رة م���ن 

ال�صنوات منذ الكهوف االأوىل.  

    

خالد خ�صري ال�صاحلي

ثائر �صالح

    �صتار كاوو�ش
باليت

�شكرًا هدى حمودة
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بينم���ا كنت جال�صًا و�ص���ط معر�صي ال�صخ�صي )البا����ض االأحمر( الذي 
اأقمت���ه يف قاعة الر�صيد ببغداد نهاية الثمانيني���ات، اأََطلَّْت امراأة جميلة 
باإبت�صامة ودودة وعينن م�صرقتن وهي تقدم يل نف�صها )اأنا ال�صحفية 
ه���دى حم���ودة، جئُت الأعمل معك ح���وارًا حول املعر����ض ملجلة االأفق(. 
فت�صاءلُت مع نف�صي: حوار معي لهذه املجلة اجلميلة التي توزع يف كل 
الوط���ن العربي؟ اأنا ال���ذي مازلُت طالبًا يف اأكادميي���ة الفنون اجلميلة! 
وح���ن الَحَظْت ده�صتي قالت بهدوء )اأعمالك فيه���ا �صيء جديد، ا�صافة 
اىل اأن ل���ك ح�صورًا جميًا بن الفنانن(. هكذا تعرفُت يف تلك الظهرية 
البغدادية على واحدة من اأملع ال�صحفيات، وفيما بعد فوجئُت باحلوار 
وقد احتل اأربع �صفحات ملونة ُت�صاحبه �صور اأغلب لوحات املعر�ض، 
وق���ت كان يدي���ر الق�صم الثقايف للمجلة ال�صاع���ر املثقف را�صم املدهون، 
ال���ذي تعرفُت عليه فيما بع���د من خال هدى ذاتها، عن���د زيارته بغداد، 
حتدثن���ا وقته���ا كما لو كن���ا نعرف بع�صنا من���ذ زمن، لينظ���ر ايلَّ را�صم 
بعده���ا وكاأنه ي�صتعيد �صيئًا، ويق���ول )رغم اأين ال اأ�صاركك بع�ض اآرائك 
الت���ي ذكرتها يف احلوار، لكن �صعادتي حقيقي���ة بن�صره كامًا( لتتوطد 

عاقتي بهذا ال�صاعر واالن�صان اجلميل. 
�ص���رُت من معر����ض الآخر، وه���دى ال�صديقة املخل�صة كان���ت تتابع هذه 
ِلع على لوحات���ي اجلديدة وت�صري ايلَّ هن���ا وهناك بكل  املعار����ض وَتطَّ
كرم واميان عميق مبوهبتي، وتكتب الكثري عني وعن اأعمايل، ليزداد 
توه���ج لوحات���ي رغم اأين كنت يف بداية الطري���ق. وغالبًا ما كنا نلتقي 
�صحب���ة الكث���ري من االأ�صدق���اء لي����ض يف معار�ض الر�ص���م فقط، بل يف 
العرو����ض امل�صرحية اأي�ص���ًا واملهرجانات الكثرية الت���ي كانت تقام يف 
بغداد، وحن كنا نحت�صي القهوة مع بع�ض اال�صدقاء يف تلك اللقاءات، 
كان���ت تفهم بفطنة ال�صديقة النادرة ان نقودي قليلة وال ميكنني حتمل 
دفع احل�صاب فتبادرين مازح���ة بلكنتها الفل�صطينية املحببة ) ياَزمَله... 
اأن���ت مازلت طالب���ًا يف االأكادميية. رغ���م اأن موهبتك كب���رية، لكن رمبا 
تكون نقودك اليوم قليلة، فدعني اأتكفل باالأمر( لتدفع هي احل�صاب يف 
النهاي���ة. وحتى حن بداأت اللقاءات اجلميلة تقل بن اال�صدقاء ب�صبب 
ظ���روف البلد بداي���ة الت�صعينيات جعلت هدى بيته���ا �صالونًا ثقافيًا لنا 
نح���ن اأ�صدقائها، حي���ث يح�صر �صع���راء وفنانون ومثقف���ون، وجتري 
ح���وارات ال تنتهي عن االب���داع واجلمال يف لق���اءات ثقافية تتكرر كل 
اأ�صب���وع، وكانت ه���دى بطبيعة احلال جنمة احل�ص���ور وال�صم�ض التي 

ت�صيء ال�صداقات و�صاحبة الكاريزما املحببة للجميع. 
 عند خروجي من العراق �صنة 1994 مل يكن معي �صوى خم�صة دنانري 
اأردني���ة اأعطاها يل �صديق���ي القا�ض الراحل عبد ال�صت���ار نا�صر، حيث 
كان عائ���دًا توًا م���ن االأردن، اإ�صافة اىل ع�صري���ن جنيهًا م�صريًا ح�صلت  
عليها من �صديقي الر�صام عبد الرحيم يا�صر الذي كان راجعًا بدوره من 
اأح���د معار�ض الكاريكاتري يف م�ص���ر، لكني كنُت اأح�صر بن نقود هذين 
ال�صديق���ن، ر�صال���ة �صغرية اأعطتها يل هدى حم���ودة قبل �صفري بيوم 
واحد، كتو�صية الحدى ال�صحفيات يف االردن كي تقدم يل امل�صاعدة ان 
احتجت لذلك. ومع اأين ذهبت اىل املجلة التي تعمل فيها تلك ال�صحفية 
ومل اأجده���ا يف ذلك اليوم، ثم ن�صي���ت املو�صوع فيما بعد، لكني مل ولن 
اأن�ص���ى موقف ه���دى، ه���ذه ال�صديقة الت���ي َحَمل���ُت �صداقته���ا وف�صلها 
مع���ي داخل العراق وحتى خارج احلدود ح���ن اإلتمع ا�صمها اأمامي يف 
اأول ي���وم يل يف عمان، واأن���ا اأقراأ اخلرب ال���ذي َن�َصَرْتُه عني يف جريدة 
االأه���ايل، والذي يب���دو انها ق���د ار�صلته قبل ق���راري النهائ���ي بال�صفر، 
حي���ث كان اخل���رب ي�صري اىل ح�صويل عل���ى جائزة الدول���ة لاأبداع يف 
تل���ك ال�صنة. اإبت�صمُت خايل اجليوب ومل���يء باالمتنان هناك يف عمان 

وفكرُت باجلائرة التي تركتها خلفي ومل اأ�صتلمها، مثلما تركت البلد. 
مل تت���واَن ه���دى حمودة يوم���ًا يف مدِّ يد امل�صاع���دة، ومل ترتدد يف قول 
كلم���ة ح���ق جميلة ونابعة م���ن اح�صا����ض بامل�صوؤولي���ة واجلمال وروح 
املحب���ة. متحدثة لبقة ومثقفة كبرية، وكاتبة و�صحفية باهرة لها تاأثري 
بال���غ على كل من عرفه���ا، و�صاحبة مواقف نزيهة ومليئ���ة باالأيثار مع 

الكثري من املبدعن، وفوق هذا لها ح�صور ي�صعد النف�ض. 
م���ن خ���ال ه���ذه الكلم���ات وددُت اأن اأعرب ع���ن امتناين ل���ك يا�صديقتي 
العزي���زة هدى، اأردُت اأن اأق���ول باأنك مل تكوين �صديقة �صادقة فقط، بل 
كن���ِت منجمًا للمحبة واالألفة، والروح التي اأكملت حكاية بغداد يف تلك 
ال�صنوات، وكن���ِت الَلفتة احلانية التي اأو�صل���ْت اأ�صواتنا خارج الباد 

رغم احلدود ومنع الكام... و�صعوبة ال�صفر.

 عند خروجي من العراق �صنة ١٩٩٤ لم 
يكن معي �صوى خم�صة دنانير اأردنية 

اأعطاها لي �صديقي القا�ش الراحل 
عبد ال�صتار نا�صر، حيث كان عائداً تواً 

من الأردن، اإ�صافة الى ع�صرين جنيهًا 
م�صريًا ح�صلت  عليها من �صديقي الر�صام 

عبد الرحيم يا�صر الذي كان راجعًا 
بدوره من اأحد معار�ش الكاريكاتير في 

م�صر،

اح��ت�����ش��اُر ال���م���دِن واخ��ت��ف��اُء اأب��ط��ال��ه��ا

لل�صوريالية وقع في حياة الفنان 
عندما  حميدة"  فهو  "عدنان 

يجاور في عمله عنا�صر الحيوانات 
وغيرها من عنا�صر اإن�صانية 

وجمادات الخ..يكون قد ر�صم 
الواقع،   فواقعنا �صوريالي بالن�صبة 

له وقد جمع تلقائيا بين مدار�ش 
عديدة في �صياغة ما اأتت بولدة 

قي�صيرية، بل اتت من خالل 
تجنبه كالم النقاد ودار�صي الفن 

كما يقول.

  وق���د عم���ل يف التدري����ض والر�ص���وم املتحرك���ة 
لك�صب املال الازم حلياته ال�صخ�صية من غري اأن 
تتاث���ر لوحاته باأمزجة مقتني االأعمال. وهذا اأثر 
اإيجابًا عل���ى خ�صو�صية فنه وم���ع الفنان عدنان 

حميدة اأجرينا هذا احلوار 

- م����ا هي مر�حل تطورك �لفني حتى و�صلت �إىل هذه 
�لتحوير�ت يف �لوجوه و�لأ�صكال، و�إىل �أين �صت�صل 

بها ؟ 
عندما ب���داأت بالتعلم يف مرحلة اأكادميية �صافة 
يف مركز اأدهم اإ�صماعي���ل وكلية الفنون اجلميلة 
جامع���ة دم�ص���ق. وبع���د التخ���رج كان���ت املرحلة 
احلرجة التي جاهدت نف�صي بالبحث عن اأ�صلوب 
خا�ض، راجعت ذكرياتي واأكرثت من الدرا�صات 
التجريبي���ة �صكًا ولون���ًا وم�صمونًا،بتقنيات فن 
الت�صوي���ر والو�صائط املتعددة. وم���ن الذكريات 
الت���ي اأثرت ب���ي حديث والدت���ي واأن���ا طفل، عن 
موطن���ي االأ�صل���ي �صفد وع���ن اأر�صه���ا و�صمائها 
وثماره���ا و�صهوله���ا وه�صابها وجباله���ا، تاأثرت 
بال�ص���ور الت���ي كانت مت���ر يف خميلتي من خال 
تكوين���ات  يف  عنا�ص���ري  واأخ���ذت  حديثه���ا، 
وتقني���ات تخ���دم تلك الذاك���رة ال�صمعي���ة واأنا مل 
اأ�صاه���د مدينت���ي باأم عين���ي، لذلك كان���ت اأعمايل 
تنتم���ي اإىل ال���رتاب اخل�ص���ب واخل�ص���رة التي 
ت�صب���ه جنة ب�صند�صها وا�صتربقها متر اأمام عيني 
اأ�صاهدها وال اأمل�صها ويف احلقيقة اأن ما �صبق من 
ذاك���رة وما تعلمته م���ن فنون تاق���ح فانتجت ما 
انتجت م���ن اأعم���ال. واإذا اردت اأن ا�صرد مراحل 
فنية فاأق���ول: اأواًل : مرحل���ة الواقعية والواقعية 

الرو�صية. وت�صمن ه���ذه املرحلة مرحلة التخرج 
حيث كانت عن الفلكلور الفل�صطيني. 

االخت���زال.  وب���دء  االنطباعي���ة  مرحل���ة  ثاني���ًا: 
ثالث���ًا: دخ���ول يف التعبريية من خ���ال الوجوه 
ال�صامت���ة.  والطبيع���ة  الطبيع���ة  يف  واحلرك���ة 
رابع���ًا: اإع���ادة ت�صمي���م التكوين���ات م���ن البع���د 
الثالث اإىل البع���د الثاين، وذلك العطاء بانوراما 
م�صهدي���ة للموا�صيع التي ا�صتغلت عليها . دخول 
اأعم���ايل  لل�صوريالي���ة يف  التعبريي���ة املج���اورة 
تق���ودين اإىل اإ�صافة رم���وز موحية بدالالتها اىل 
تاري���خ منطقتن���ا ب���اد ال�ص���ام واأثره���ا اخلا�ض 

عندي . 

- كيف تناولت �ملو�صوع �لفل�صطيني وملاذ� مل تطرحه 
ب�صكل مبا�صر يف �أعمالك؟ 

املو�ص���وع الفل�صطين���ي تناولت���ه من���ذ تخرج���ي 
م���ن كلية الفن���ون ع���ام 1985، والناظ���ر املتاأمل 
يف كثري م���ن اأعمايل يجد فل�صط���ن ولكن ب�صكل 
ح�ص���ي ولي����ض ب�صكل مبا�ص���ر اإال ما ن���در كما يف 
لوحة فل�صط���ن يف عيوننا وجمموعة اأعمال من 
حت���ت الركام بداأت بها تاأثرًا يف احلرب على غزة 
االأوىل والثاني���ة. ويج���ب اأن يف���رق املتلقي بن 
املل�ص���ق االإع���اين وب���ن اللوح���ة اخلا�صة التي 
تعط���ي ح�صًا خا�ص���ًا من ذات الفن���ان يكون قابا 

للتاأويل، بينما املل�ص���ق االإعاين يجب اأن يتجه 
مبا�ص���رة للفك���رة دون اأي تاأوي���ل خمتلف من اأي 
متلق���ي. ومن خال ق���راءة تاريخ الف���ن وفل�صفة 
الف���ن. فالفن الت�صكيلي ه���و ن�ض ب�صري يام�ض 
الوج���دان واالإح�صا����ض ول���ه مقومات���ه يف الف���ن 
الق���دمي والف���ن احلدي���ث، ولفن���ون االت�ص���االت 
الب�صري���ة املرئية واملطبوع���ة اأن تتجه للم�صاهد 
املتلق���ي ب�ص���كل مبا�ص���ر الي�ص���ال املعلوم���ة، ولو 
حت���ى لي�صت ن�صرة اأخبار، وهناك مقولة : ما قام 
ب���ه غريك عنك ال تق���م به اأنت. عمل���ي الف�صطيني 
ي�صاهد من خال اللون والرموز التي يف خا�صة 
ذاكرت���ي والتعاب���ري االإن�صانية الت���ي تت�صابه يف 
ماأ�صاتها ووجدانه���ا يف بادنا. اأما عن جمموعة 
اأعم���ايل التي ا�صميتها طبيعة غ���ري �صامتة، فهي 
جمموعة بداأت باأن�صنة اجلمادات احتجاجًا على 
�صمت االأحياء جت���اه ق�صايانا العادلة االن�صانية 
وم���ا اغت�صب من حقوق على مر اكرث من �صبعن 
عام���ًا. واأم���ا ع���ن جمموع���ة االأعم���ال التجريدية 
التعبريي���ة فه���ي ع���زف حزي���ن مم���زوج بفرح���ة 
خائب���ة عل���ى اأوت���ار االأل���وان الت���ي تخف���ت تارة 

وت�صمعك �صجيجًا ب�صريًا تارة اأخرى . 

- هل تتجنب ق�صوة �لو�قع بال�صوء و�صبابية �لألو�ن؟ 
ال�ص���وء وتغيي���ب بع����ض اأج���زاء م���ن لوحة بعد 

ر�صمه���ا هو امر فن���ي ا�صتخدمه يف عملي الظهار 
عن�ص���ر اكرث م���ن غريه بح�ص���ب نظرية ج�صطلت 
ح���ول تلقي الناظ���ر اىل اأي م�صهد �صواء يف الفن 
الت�صكيل���ي اأو ال�صينمائ���ي. فمخ���رج العم���ل من 
مهمت���ه اأن يقود الع���ن بتجواله���ا يف امل�صاحات 
امل�صمم���ة ، حت���ى ل���و كان هن���اك تك���رارًا لعن�صر 
يف اللوح���ة الواح���دة كم���ا فعل ب���ول �صيزان يف 
لوح���ة الربتق���ال، ولكن���ه بعبقريت���ه جع���ل م���ن 
تك���رار الربتق���االت �صح���رًا ياأ�ص���ر ع���ن املتلق���ي 
بانتقاله���ا اىل جميع الربتق���االت من غري اأن متل 
الع���ن، وذلك الأن���ه جعل من التك���رار تكرارًا غري 
مت�صاب���ه يف احلجم والل���ون واالجتاه. ا�صتخدم 
اأحيان���ًا اإ�صاءة كاإ�صاءة يف م�صرح كي ال يت�صتت 
الب�صر ع���ن املو�صوع اال�صا�ص���ي يف العمل . من 
ناحي���ة اأخرى ا�صتخدم احيانًا التعتيم والتغييب 
الأج���زاء ق���د تب���دو ل���و اين تركته���ا كم���ا ر�صمتها 
اأول م���رة قا�صي���ة م���رة ب�صع���ة كب�صاع���ة الواقع. 
وم���ع اأن كل مل�ص���ة و�صكل له عن���دي ذاكرة خا�صة 
ب���ي. ولكنني اترك للمتلق���ي م�صاحة كي يف�صرها 
بح�ص���ب مام�ص���ة خمزونه الب�ص���ري والفكري . 
واأود الب���وح هنا اين اجت���ول يف مناطق �صوريا 
كل ف���رتة حت���ى ارى م���ا ي�صاب���ه بل���دات وق���رى 
فل�صطن، لذلك كانت األواين من ترابها و�صم�صها 

و�صخو�صها . 

ال��ف��وت��وغ��راف��ي اأن����ور ال��دروي�����ش..

حية" )براوننغ( كانت  لو  كما  ترنو  الحائط  على  معلقة  الراحلة  زوجتي  "تلك 
نعتقد اأن تجارب الفن الت�ص��كيلي، والفن الفوتوغرافي كذلك، غالبًا ما تنبني على مو�ص��وعة )ثيمة( اأ�صا�صية مهيمنة، اأو ربما ثيمات 
مهيمنة، ت�ص��تعاد، وتتكرر اإعادتها طوال التجربة، وما جلب اهتمامنا في تجرب��ة الفوتوغرافي اأنور دروي�ش اإنها تعمل على الرتقاء 

بالعابر، والمهمل، والمندثر، الى مرتبة الفن الجمالي الراقي دونما تفريط بالعنا�صر التقنية للت�صوير الفوتوغرافي ومنها:

ب�����ش��ام ف����رج ال��ف��ن��ان ال�����ذي اأ���ش��ح��ك��ن��ا

خ���ال �أم�صي���ة قدمته فيها حتدث باللغ���ة �ملجرية ح�صرها عدد من �ملثقف���ني و�لفنانني �ملجريني بالإ�صافة 
�ىل �لعر�قي���ني و�لع���رب ع���ن جتربته �لفنية. 2 ت�صري���ن �أول 2010. من �ملنا�صبات �لن���ادرة �لتي �أقامتها 

�جلالية �لعر�قية باللغة �ملجرية.

فل�شطين    ق��رى  ت���راب  م��ن  األ��وان��ي   :  ) ( حميدة  ع��دن��ان 
حاورته : �صحى عبدالروؤوف المل

عدنان حميدة

�نور �لدروي�ش
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�ص���درت قريبًا عن دار املدى طبعة جديدة من كتاب "يوتوبيا" 
لتوما����س م���ور، الكت���اب يعد م���ن اأبرز الكت���ب التي تاأ�ص�ص���ت 
عليه���ا حركة النه�ص���ة الأوروبية، ويعد يوتوبي���ا اأكرث اأعمال 
ول من �صل�صلة  توما����س مور �صهرة وذيوعًا كما يكاد يكون الأ
لعامل  متكاملة  �صورة  تقدم  التي  الفكرية  دبية  الأ عم���ال  الأ
مثايل، تختفي منه �ص���رور ع���امل الواقع، وتتحقق فيه اأحالم 
ن�صانية بال�صعادة والكفاية والعدل، وذلك يف قالب روائي  الإل
جذاب. اأما فكرة الع���امل املث���ايل اأو الفردو����س الأر�ص���ي اأو 
اليوتوبيا كم���ا �صارت ت�صمى منذ �صاغ توما����س مور هذه 
الزمان  ن�صان من قدمي  الكلمة، فه���ي فكرة راودت خيال الإل

وتناولها الفال�صفة واملفكرون وقدموا لها �صورًاخمتلفة.

اأكتب بينما خرب اإل�صافة م�صحة 
من اجلمال اإلىل احلياة امل�صرية، 
بعد املوكب التاريخي الذي ُنقل 

خالله 22 من املومياوات امللكية 
امل�صرية من موقعها باملتحف 
القدمي اإلىل متحف احل�صارة، 

وكان على راأ�س م�صتقبليها 
الرئي�س امل�صري عبد الفتاح 

ال�صي�صي، وهو الأمر الذي اأثار 
موجة من ال�صعادة والفخر يف 
ال�صارع امل�صري والعربي . ما 

حدث يوؤكد اأنه: ل بديل عن 
دخول الثقافة والفنون بقوة يف 
معرتك احلياة العامة.. ول مكان 

ل�صلطة تغييب الفنون وت�صخر 
من تاريخ بالدها وتتغنى ببلدان 

اجلوار، وتعتقد اأن ال�صاروخ 
اأهم من بوابة ع�صتار  ، وال�صعي 

اإلىل الت�صييق على الفنون 
باعتبارها خمالفة لأخالق وقيم 

املجتمع.
واأنا اأنظر اإلىل موكب املومياوات 

تذكرت ال�صيخ مرجان اأحد 
قادة الأخوان امل�صلمني حني 

ظهر قبل �صنوات يطالب بهدم 
الأهرامات لأنها حرام.. وكيف 

انهالت فاأ�س اأخواين اأيام حممد 
مر�صي لتقطع راأ�س طه ح�صني، 

وهي نف�س الفاأ�س التي ترفع يف 
العراق بوجه كل من يريده دولة 

رفاهية وثقافة وفنون.
اأهدانا اأهل م�صر خالل الأيام 

املا�صية حدثًا ثقافيًا عامليًا، حيث 
اختارت الدولة  الوقوف اإلىل 
جانب احل�صارة، يف الوقت 

الذي ي�صر �صا�صتنا على اأن هذه 
البالد ل تنفع معها �صوى فتاوى 

مطاردة امل�صيحيني ، وعبوات 
منت�صف الليل  .

ذات يوم كان العراق يزهو 
باأعمال حممد مكية ورفعت 
اجلادرجي ومعهما اجليل 

العمالق قحطان املدفعي 
واإلح�صان �صريزاد، ومعاذ 
الآلو�صي واإلح�صان فتحي 

وحمب الدين الطائي ونوري 
حممد ر�صا وه�صام املدفعي، 

ونزار علي جودة وقحطان 
عوين و�صعيد علي مظلوم، 

وعبد الله اإلح�صان كامل، ومعهم 
الع�صرات ميلوؤون مدن هذه 

البالد ، بح�صورهم و�صخبهم، 
مل يبق ا�صم "لمع" اإلل واأراد 
اأن ي�صّم اإلىل �صريته، منجزًا 

يقدمه اإلىل بغداد، وحتول 
العراق اإلىل منارة، تتالقى فيه 

احل�صارات وتتناف�س عليها 
الأحالم والآمال.. ذلك ع�صر 

كان منظروه يريدون لهذه 
البالد اأن تكون بالد متعاي�صة، 

مت�صاحمة، والأهم تعبق باألوان 
لوحات فائق ح�صن وعطا 

�صربي وفرج عبو، و�صهرزاد 
حممد غني حكمت ، وايقونة 
جواد �صليم ن�صب التحرير ، 

ومل يكن يدور بخلد هوؤلء اأن 
تتحول مدن العراق اإلىل خرائب، 
يريد القائمون عليها اأن يجعلوا 

منها دارًا لالآخرة بعد اأن كانت 
حا�صرة للدنيا.

لالأ�صف، اإلن البع�س من �صا�صتنا 
كاأنهم مل يقراأوا بعد اأحداث 

م�صر، اأو اأنهم يعتربون اأننا 
نعي�س يف جزيرة معزولة ل 

عالقة لها مبا يجري، ومن ثم 
ل يجوز مقارنتها مب�صر اأو 

غريها من بلدان العامل الآخر، 
ففي الوقت الذي حتاول فيه 

دول اإلقرار قوانني وت�صريعات 
لدعم الثقافة، جند يف هذه 

البالد من يعرت�س على ميزانية 
وزارة الثقافة لأنها ت�صرف على 

"الراق�صات" كما �صرح ذات يوم 
نائب موؤمن يكره كل ما يتعلق 

بالعراق .

ملاذا يكرهون 
العراق؟ 

يوتوبيا

 علي ح�سني

اإىل �سحيفة املدى
اأن���ا زوجة ب�ص���ام، اأثم���ن واقدر م�ص���اعدتكم كث���ريا. لقد اأحب ب�ص���ام هذه 
ر نف�صه للر�صم.  ال�ص���حيفة كثريا. كنت ا�صاهده م�ص���اء كل يوم وهو يح�صّ

فهو يقوم بالعداد للمو�صوع  ب�صمت وهدوء ثم يبداأ بالر�صم .
نح���ن فخ���ورون جدا بفنه هذا. بال�ص���افة اىل ذلك فقد ك���ان الزوج والأب 
الف�ص���ل. �ص���يبقى يف ذهننا وقلبنا اىل البد .ال�صكر اجلزيل لكم بكونكم 

الو�صيلة الف�صل لن�صر فنه وحبه لهذا البلد .
ز�سوزا

...
داً 

 ج
ص

خا

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)الثن���ني( اأن درج���ات احلرارة �ص���رتتفع عن يوم ام�س، وان اجلو �ص���يكون 

غائما يف بع�س مناطق البالد.    
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حول العالم

اأطل���ت ن���ازك املالئك���ة رائدة �ص���عر 
الق���رن  اأربعيني���ات  يف  التفعيل���ة 
املا�ص���ي، بوجنت���ني متوردت���ني من 
�ص���رفة منزل بغدادي ق���دمي يتجمل 
بجداري���ات  تزي���ني  حمل���ة  �ص���من 
ف���ن  بحداث���ة  ط���رزت  ولوح���ات 
البورتري���ه، م���ن بينه���ا ر�ص���ومات 
لفتيات ح�ص���ناوت، ا�ص���تعدادا لعيد 

الفطر القادم.
وعل���ى مقرب���ة م���ن ر�ص���ومات عامل 
الجتم���اع العراقي الب���ارز، املوؤرخ 
عب���د  وال�ص���اعر  ال���وردي،  عل���ي 
املح�ص���ن الكاظم���ي، اتك���اأت فتيات 
بغداديات ح�ص���ناوات على الأبواب 

القدمي���ة يف الأحياء الأثرية مبدينة 
الكاظمي���ة ذات الطابع القد�ص���ي يف 
بغ���داد. جتمي���ل الأحي���اء القدمي���ة 
اأطلقت���ه  البورتري���ه،  بلوح���ات 
جمموع���ة م���ن ر�ص���امي ور�ص���امات 
فري���ق اأطلق���وا عل���ى اأنف�ص���هم "اأثر 
الفرا�ص���ة" بعدما �ص���اركوا لوحاتهم 
م���ن اجل���دران القدمية امت���دادا من 
املح���ررة  نين���وى  مرك���ز  املو�ص���ل 
م���ن الإلره���اب، و�ص���ول اإلىل بغ���داد 
عل���ي  ال�ص���اب  وك�ص���ف  واأحيائه���ا. 
الر�ص���امني  اأح���د  عل���ي،  خليف���ة 
البارزين يف فريق " اأثر الفرا�صة"، 
يف حديث �ص���حفي عن قيامه بر�صم 
اأك���رث م���ن 20 جداري���ة، موزعة بني 
والأعظمي���ة  الكاظمي���ة  مدينت���ي 
"�ص���مايل" بغ���داد. وبني علي الذي 
ير�ص���م مبوهب���ة فطرية، اأح���اول اأن 

ار�ص���م حمل���ة بكاملها بعده���ا انتقل 
من الكاظمية اإلىل الأعظمية ثم اأعود 
لالأوىل مبحلة اأخرى، اأ�صعى لر�صم 

اأكرب عدد من واجهات املنازل مطلع 
�ص���هر رم�صان وخ�صو�ص���ا قبل عيد 

الفطر.

واأ�ص���اف، اأم���ا ال�صخ�ص���يات الت���ي 
فه���م:  اجلداري���ات  يف  ر�ص���متها 
ال���وردي،  عل���ي  الجتم���اع  ع���امل 

وال�ص���اعر عب���د املح�ص���ن الكاظمي، 
الذي���ن  املالئك���ة  ن���ازك  وال�ص���اعرة 
�صكنوا الكاظمية اأ�صا�صا، بالإل�صافة 
تاريخي���ة  اأخ���رى  �صخ�ص���يات  اإلىل 
ال���ذي  الوق���ت  وع���ن  وتراثي���ة. 
ي�ص���تغرقه علي يف ر�صم اجلدارية، 
قال اإلن هذا يع���ود حلجم اجلدارية، 
واأكربه���ا تاأخ���ذ م���ن الوق���ت يوم���ا 
كامال، واأحيانا ينفذ ثالث جداريات 
وق���ت  يف  املن���ازل  واجه���ات  عل���ى 
ع���ن  النا����س  فع���ل  اأم���ا رد  واح���د. 
جتميل الأحي���اء وواجهات منازلهم 
بالر�صومات، يقول علي: "اإلن ردود 
اأفعالهم ل تو�ص���ف وكل اجلداريات 
هي بطلب من الأهايل، وت�ص���لني 
طلب���ات كث���رية جدا م���ن قبل 
املواطنني لر�ص���م واجهات 
وي�ص���تخدم  بيوتهم". 

علي يف تنفيذ اجلداريات، اأ�ص���باغا 
خا�ص���ة  لط���الء اجل���دران والر�ص���م 
م���ن النوع املائي وبع����س بخاخات 
ال�ص���ليبويا. ويعم���ل الر�ص���ام مث���ل 
"اأث���ر  فري���ق  يف  الر�ص���امني  بقي���ة 
الفرا�ص���ة" بجهود ذاتي���ة، لكنه لفت 
اأخ���ذوا  املواطن���ني  بع����س  اأن  اإلىل 
الأ�ص���باغ  توف���ري  يف  ي�ص���اركونهم 

لتجميل الأحياء. 
وتنوع���ت اجلداريات التي ر�ص���مها 
علي يف الكاظمي���ة والأعظمية، بني 
التاريخية، والفتيات  ال�صخ�ص���يات 
البغدادي���ة ذوات العيون الوا�ص���عة 
واخل���دود املطعم���ة بل���ون الفراولة 
الزين���ة  اأدوات  يرتدي���ن  وه���ن 
الفولكلوري���ة مثل حل���ق "ترجية اأم 
ال�ص���باك"، واأحج���ار الف���ريوز التي 

تلب�س ل�صد احل�صد.

اأحياء بغداد القدمية ت�ستقبل وجوه احل�سناوات 

نقل  موكب  يف  �صاركوا  الذين  الفنانون  اأع��رب 
القومي  امل��ت��ح��ف  اإلىل  م�����ص��ري��ة،  م��وم��ي��اء   22
الكبرية  �صعادتهم  ع��ن  امل�����ص��ري��ة،  للح�صارة 
باحلدث وذلك من خالل ح�صاباتهم على مواقع 

التوا�صل الجتماعي. 
مالب�س  ارت���دت  وال��ت��ي  ي�صرا  املمثلة  وكتبت 
قائلة  اإلن�����ص��ت��غ��رام  ع��رب  احل���دث،  يف  فرعونية 

�صدري  على  وني�صان  وعظيم  كبري  "�صرف 
الفخم والفريد  اأك��ون ج��زءًا من هذا احلدث  اأن 

وامل�صرف لكل م�صري وعربي".
الفنان  اأع���رب  في�صبوك  على  ل��ه  تدوينة  ويف 
كرمي عبد العزيز عن �صعادته قائال "حتيا م�صر 
دائمًا واأبدًا". وقال املمثل اأحمد حلمي اإلن م�صر 
"كانت حا�صرة بكل قوتها وكل عزميتها يف هذا 

ح�صارة  يتابع  كله  ال��ع��امل  جعل  ال��ذي  احل��دث 
عريقة".

على  ح�صابه  يف  النبوي،  خالد  املمثل  وكتب 
كل  يف  بلدي  عن  اأتكلم  اأين  "فخور  في�صبوك 
وقت وكل مكان، وفخور بهذا احلدث امل�صري 

الكبري.. تعالوا اإلىل م�صر". واأع��رب  بع�س 
ال��ف��ن��ان��ني ال���ع���رب ع���ن ���ص��ع��ادت��ه��م ب���ه يف 

باأهمية  اأ���ص��ادت  وت��دوي��ن��ات  ت��غ��ري��دات 
جمال  ال�صوري  املمثل  ومنهم  احلدث، 

"في�صبوك"  عرب  قال  ال��ذي  �صليمان 
بكامل  امل�صاء  ه��ذا  م�صر  "كانت 

ب��ه��ائ��ه��ا وه����ي ت��ن��ق��ل م��ل��ك��ات��ه��ا 
اإلق��ام��ت��ه��م  م��ك��ان  اإلىل  وم��ل��وك��ه��ا 
اجلديد.. كذلك ن�صرت املغنيات 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ات ه���ي���ف���اء وه��ب��ي 

الزغبي،  ون���وال  ك��رم،  وجن��وى 
اأعربن  تغريدات  واأح��الم  واإللي�صا، 

فيها عن فرحهن وتقديرهن للمنا�صبة.

فعل غريب من الفنانة ماريا كاري حلظة تلقيها لقاح كورونا

وت�صارك النجمة العاملية �صلمى حايك يف 
"احلار�س ال�صخ�صي  تكملة فيلم 
ع��ام  ط���رح  ال���ذي  للقاتل" 
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يف  دولر  م���ل���ي���ون 
العامل،  اأنحاء  جميع 
احل��رك��ة  ف��ي��ل��م  ي�صهد 
"احلار�س  ال��ك��وم��ي��دي 
القاتل"  لزوجة  ال�صخ�صي 
ال�صخ�صي  احل���ار����س  ع���ودة 
مايكل بري�س، الذي يلعبه رينولدز 
يلعبه  الذي  كينكيد،  داريو�س  والقاتل 
اأخرى تهدد حياتهما،  جاك�صون، يف مهمة 
ه���ذه امل����رة ان�����ص��م��ت اإلل��ي��ه��ا زوج����ة داري��و���س 
�صونيا، والتي تلعب دورها حايك، كما ي�صارك 
بانديرا�س  اأنطونيو  النجمان  البطولة  يف 

ومورغان فرميان.
العاملية  للنجمة  �صابقة  ت�صريحات  وف���ى 
من  �صدمتها  عن  فيها  اأعربت  حايك،  �صلمى 
"احلار�س  اجل��دي��د  فيلمها  ط���رح  ت��اأج��ي��ل 
تف�صي  ب�صبب  القاتل"  ل��زوج��ة  ال�صخ�صي 
فايرو�س كورونا امل�صتجد وغلق ال�صينمات 
عرب  وكتبت  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  فى 
ح�صابها مبوقع "اإلن�صتغرام": "مت تاأجيل اإل�صدار 
بال�صدمة  اأ�صعر  العام   هذا  �صيف  اإلىل   HWB

لأنني ل اأ�صتطيع النتظار حتى اأراكم جميعا".

حممد ها�سم لـ)املدى( الدراما العراقية تراوح مكانها  

�سلمى حايك: هكذا عّلق الفنانون على موكب املومياوات امللكية يف م�سر
ال اأ�ستطيع االنتظار 
حتى اأراكم جميعًا

قحطان جا�سم جواد

ق��درا  ميتلك  ممثل  ها�صم  حممد  ال��ف��ن��ان 
جيدا يف تقم�س الدوار املركبة واملعقدة 
وي�صعى اليها رغم انها تفر�س جهدا غري 
دور  املمثل. حممد �صرناه يف  عادي على 

يختلف عن ما�صاهدناه �صابقا. قلت له:-
ب�صهر  فيه  ���ص��رناك  ال���ذي  العمل  *م��اه��و 

رم�صان الكرمي؟
اجتماعي  م�صل�صل  ط��ي��ب��ة..  م�صل�صل   -
يقع  الن�صانية.  الهموم  من  الكثري  يطرح 
ف��ي��ه  �صخ�صية  ام��ث��ل  ث��الث��ني ح��ل��ق��ة.  يف 
احداهما  لبنتني  اب  وه��و  طيبة..  اب��و 
تعمل  اي�صا  وام��ه��ا  ل��رثي  بيت  يف  تعمل 
الهم  م��ن  ال��ك��ث��ري  يحمل  ال��ع��م��ل  خ��ب��ازة. 

�صاب  بني  حب  ق�صة  فيه  والأمل  واحل��زن 
كامريا  حركة  وفيه  فقرية...  وفتاة  غني 

ال�صراع  يف  حمتدمة  وم��واق��ف  جميلة 
الج��ت��م��اع��ي.. و���ص��رنى ���ص��ورة ج��دي��دة 

يف ال���درام���ا ال��ع��راق��ي��ة. ف��ي��ه��ا ت��ط��ورات 
بتمثيل  نزار  هند  ال�صابة  وقامت  كثرية. 

العمل  يف  وي�صاركني  طيبة.  �صخ�صية 
بع�س الفنانني كاآ�صيا كمال وريا�س �صهيد 
الفقار خ�صر  الباهلي وفار�س عجام وذو 

وبتول كاظم.
*اىل اأي مدى يوؤثر املمثل يف ال�صخ�صية 

بعيدا عن الن�س واملخرج؟
ان يكون  له احلق  املجتهد  املمثل  - طبعا 
خالل  من  ال�صخ�صية  لتقدمي  اآخ��ر  موؤلفا 
وم�صاعر  خ��ارج��ي   �صكل  م��ن  ير�صمه  م��ا 

وطريقه كالم و�صلوك وحركة.
العراقية  ال��درام��ا  تناف�س  ان  ميكن  *ه��ل 

الدراما العربية؟
- الآن ل ميكن للدراما العراقية ان تناف�س 
الدراما العربية. لنها ما زالت تراوح يف 

مكانها.

كاري،  ماريا  الأمريكية،  املطربة  عن  �صدر 
امل�صاد  اللقاح  تليقها  عقب  غريب  فعل  رد 

لفايرو�س "كورونا" امل�صتجد.
واأطلقت كاري �صرخة مدوية ت�صبه تلك التي 
اإلىل  الإلبرة  فور دخول  غنائها  عند  ت�صدرها 
ذراعها، وذلك يف مقطع م�صور �صاركته مع 
على  ح�صابها  عرب  ال�صبت،  اأم�س  معجبيها، 

موقع "تويرت" للتوا�صل الجتماعي.
ال��ف��ي��دي��و وقبل  ك����اري يف  م��اري��ا  واأك�����دت 

"متحم�صة  اأن��ه��ا  التطعيم  ع��ل��ى  ح�صولها 
وع�صبية قليال".

وحثت كاري معجبيها حول العامل على تلقي 
حال  يف  "كورونا" امل�صتجد  فايرو�س  لقاح 

اأن �صنحت لهم الفر�صة لفعل ذلك.
"كورونا" الذي  لقاح  تلقت  اأنها  اإلىل  ولفتت 
يف  لفتت  عندما  وذل���ك  ج��رع��ت��ني،  يت�صمن 
"اجلزء الأول" من  اأن هذا هو  اإلىل  الفيديو 

تطعيمها، بح�صب قولها.

ر�سالة امتنان وعرفان من 
زوجة الر�سام ب�سام فرج
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