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 ترجمة/ حامد احمد

بق����ي خال����د  �س����هر،  يق����ارب  م����ا  م����دى  عل����ى 
م�سطجعا على فرا�ض املر�ض يعت�سره الأمل. 
حت����ى ع����ام 2014 كان خال����د يعم����ل كمتعاقد 
اأمن����ي يف �سم����ايل الع����راق. وعندم����ا اجتاح 
تنظي����م داع�����ض املنطق����ة هن����اك، فق����د عمل����ه 
وه����و  الن  الكتئ����اب.   دوام����ة  يف  ودخ����ل 

قابع يف اح����دى الزنزانات، ب����داأ يتعافى من 
العرا�����ض بع����د �سن����وات م����ن الدم����ان على 
م����ادة "الكري�ستال" املخ����درة. قال خالد وهو 
يتح����دث  ملرا�سلةCNN  اأروى دامون، من 
داخ����ل زنزانته يف بغ����داد "الو�سع يف البلد 
كان �سعبا، عليك ان تذهب وتبحث عن عمل، 
ولكن لي�ست هناك فر�ض متوفرة للعمل. مرة 
ومرت����ن ثم وقعت يف ف����خ الدمان على مادة 
الكري�ستال، مل ا�ستطع التخل�ض منها". وقال 

خالد بان املراأة التي كان يحبها قد تركته .
ن�س����خ خمتلف����ة م����ن ق�س�ض م����ن ه����ذا النوع 
ت�سم����ع �سداه����ا يف زنزان����ات �سج����ن ق�س����م 
�سرطة مكافح����ة املخدرات يف اجلزء الغربي 
م����ن بغ����داد. خلي����ط م����ن متعاط����ي املخدرات 
 CNN �واملتاجري����ن به����ا الذين حتدث����وا ل
القت�س����ادي-  الع����راق  و�س����ع  ان  قال����وا 
الجتماعي املتهرئ هو من ت�سبب ب�سقوطهم 
يف دوام����ة الإدم����ان. وت�س����م كل زنزان����ة يف 
ال�سج����ن �سع����ف الع����دد املخ�س�����ض له����ا م����ن 
املعتقل����ن . العقيد حممد عل����وان، اآمر وحدة 
مكافح����ة املخ����درات يف بغداد الك����رخ، يقول 
"لي�س����ت لدينا الق����درة ال�ستيعابية الكافية. 
يف بع�����ض الحي����ان ن�سط����ر اىل التمّه����ل يف 
العم����ل لن����ه لي�س����ت لدينا �سع����ة كافية حلجز 
املعتقل����ن وال�سجن����اء، خ�سو�س����ا مع تف�سي 

وباء كورونا."
 التفا�صيل �س3
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 بغداد/ حممد �صباح

توقعت اأو�ساط �سيا�سي���ة اأن يتجاوز عدد الطعون 
الت���ي �ستقدم اأمام املحكمة الحتادية اأكرث من 100 
طع���ن يف مقدمته���ا قوانن املوازن���ة، والنتخابات 
الربملانية، والتقاع���د العام، وال�سهادات اجلامعية، 
وجتميد عم���ل جمال�ض املحافظات، موؤكدة اأن البت 

مب�سري هذه الق�سايا يتطلب وقتا طويال.

واأدى رئي����ض واأع�س���اء املحكمة الحتادي���ة العليا 
اجلدد، اأم�ض الأحد، اليمن الد�ستورية اأمام رئي�ض 
اجلمهورية برهم �سال���ح، بح�سور رئي�ض جمل�ض 

الق�ساء الأعلى فائق زيدان.
وذك���ر رئي����ض اجلمهوري���ة، بح�س���ب بي���ان تلق���ت 
)امل���دى( ن�سخة منه، اإن "العراق اتخذ خطوة مهمة 
نح���و ا�ستكم���ال متطلبات اإح���دى اأه���م موؤ�س�ساته 

الد�ستورية".
وتعليق���ا على احل���دث يقول عماد يوحن���ا م�ست�سار 
رئي����ض الربمل���ان ل�س���وؤون املكون���ات يف ت�سري���ح 
ل�)امل���دى( اإن "تعديالت جمل�ض النواب على قانون 
املحكمة الحتادية اقت�سرت على اإعادة تنظيم اآلية 
اختي���ار طاق���م املحكمة لتغي���ري الأع�س���اء القدامى 
الذي���ن جت���اوزت اأعم���ار بع�سهم ال�س���ن القانوين، 

واإحالة البع�ض الآخر على التقاعد".
وي�سي���ف اأن "اختي���ار اأع�ساء املحكم���ة الحتادية 
رع���ى التن���وع ب���ن خمتل���ف املكون���ات، اإذ ح�س���ل 
املك���ون ال�سيعي على خم�سة م���ن الأع�ساء، واثنن 
للمكون ال�سن���ي ومثلهم للمكون الك���ردي"، منوها 
اإىل اأن "جمل����ض الق�س���اء الأعل���ى �سيمن���ح موق���ع 
اأم���ن عام املحكمة الحتادي���ة اإىل قا�ض من املكون 

امل�سيحي".
 التفا�صيل �س2 

100 طعن اأمام المحكمة االتحادية 
الجديدة تخ�س الموازنة وتجميد مجال�س 

المحافظات واالنتخابات

 بغداد/ متيم احل�صن

ك�سف���ت م�س���ادر �سيا�سي���ة وقي���ادات حزبية، 
ع���ن �س���كل متوق���ع خلريط���ة التحالف���ات يف 
النتخابات الت�سريعي���ة، والتي حمل بع�سها 
�سخ�سي���ات  وتقوده���ا  غريب���ة"،  "اأ�سم���اء 
مث���رية للجدل. كم���ا تظهر بع����ض التحالفات 
اجلدي���دة تابع���ة ل�سخ�سي���ات تق���ود ف�سائ���ل 
م�سلحة، واخرى تبدو تابعة لأحزاب تقليدية 
با�سم���اء جديدة. كذلك انق�سم روؤ�ساء الربملان 
احلالي���ن وال�سابق���ن يف حتالفن خمتلفن، 
احدهم���ا ي�سم روؤ�س���اء حكوم���ة �سابقن وقد 

يكون التحالف الأو�سع.
ويف اآخ���ر حتدي���ث للمفو�سي���ة ف���ان اع���داد 
م���ن 40  اك���رث  التحالف���ات رمب���ا ت�س���ل اىل 
حتالف���ا، بينه���ا 30 جم���ازة ب�س���كل فعلي، و8 

ق���ررت خو����ض النتخاب���ات، مقاب���ل 11 قيد 
الت�سجيل.

وكان ق���د بلغ ع���دد الأح���زاب الكلي���ة املجازة 
�ستخو����ض   110 بينه���ا  حزب���ًا،   250
النتخاب���ات، فيما ليزال هناك 65 حزبًا اآخر 

قيد الت�سجيل.
النتخاب���ات  جت���ري  ان  املفرت����ض  وم���ن 
الول  ت�سري���ن   10 يف  املبك���رة  الت�سريعي���ة 
املقبل بعد تاأجي���ل موعدها ال�سابق الذي كان 

يف حزيران.
وق���د يك���ون مفاج���اأة التحالفات، ه���و حتالف 
جدي���د بن زعيم تي���ار احلكمة عم���ار احلكيم 

ورئي�ض الربملان حممد احللبو�سي.
ويق���ول فه���د اجلب���وري، وهو ع�س���و الهيئة 
العام���ة يف تيار احلكم���ة ل�)امل���دى( ان التيار 
"لدي���ه م�ساع���ي لإن�س���اء حتالف كب���ري عابر 

للمكونات والطوائف".
واعل���ن احلكي���م يف حزي���ران 2020 ت�سكيل 
حتالف )عراقيون(، والذي اعترب حينها بانه 

تيار داعم حلكومة م�سطفى الكاظمي.

واك���د اجلبوري ان احلكم���ة "مل يح�سم حتى 
بال�س���م  النتخاب���ات  �سيخو����ض  فيم���ا  الآن 

الول او بعراقيون".
 التفا�صيل �س3

حبال البناء تنفرط.. وال�صدريون يدخلون بتكتل منفرد 
 انتخابات 2021.. الحكيم والحلبو�سي والعبادي 

في ائتالف واحد والخنجر يتراأ�س "العزم" مع الجبوري

 بغداد/ ح�صني حامت

مر نحو عام على ت�سكيل احلكومة احلالية، 
فيم���ا يرى نا�سط���ون ومتظاه���رون انها مل 

تفي بتعهداتها التي قطعتها.
وينتق���د النا�سطون، احلكوم���ة لأنهم يرون 
انه���ا مل حتق���ق مطالبه���م الت���ي خرجوا من 
اجله���ا يف ت�سري���ن 2019، بالإ�ساف���ة اىل 

انها مل تك�سف القتلة وم�سري املختطفن.
وبح�س���ب نا�سطن �ساركوا يف احتجاجات 
ت�سرين، فاأن اإقامة انتخابات يف ظل وجود 
�س���الح منفل���ت وانع���دام الأم���ن النتخابي 
�سينته���ي بنتائ���ج حم�سوم���ة حت���ول دون 

تغيري.

ويقول النا�سط البارز يف حمافظة الب�سرة 
علي املعلم ل�)امل���دى( اإن "احلكومة جنحت 
يف اللت���واء على مطال���ب املتظاهرين التي 
من �سمنها مو�س���وع النتخابات املبكرة"، 
م�س���ريا اىل اأنه���ا "ح���ددت موع���دا ومن ثم 
تاأج���ل املوع���د ول ا�ستعب���د ان يتاأج���ل هذا 

املوعد".
قام���ت  "احلكوم���ة  اأن  املعل���م  وي�سي���ف 
بتف�سي���ل قان���ون الدوائ���ر املتع���ددة عل���ى 
مقا�س���ات الكت���ل الكب���رية"، موؤك���دا انه "ل 
ميكن �سم���ان املناف�س���ة احلقيقية لالأحزاب 

اجلديدة".
وي�س���ري النا�س���ط الب�س���ري اىل اأن "مل���ف 
قتلة املتظاهري���ن اىل الآن مل يك�سف عنه"، 

لأج���ل  �سيا�سي���ا  "�سي�ستغ���ل  ان���ه  معتق���دا 
مكا�سب انتخابية".

حمافظ���ة  يف  النا�س���ط  يق���ول  ب���دوره، 
اإن  ل�)امل���دى(  الع�س���اد  زاي���د  النا�سري���ة 
م���ا و�سعته  "احلكوم���ة احلالي���ة مل تنف���ذ 
من برنام���ج حكومي"، م�ست���دركا بالقول: 
"حت���ى مل���ف النتخابات املك���ربة مل ي�سر 
بال�س���كل ال�سحيح"، م�س���ريا ان "احلكومة 
تن�سل���ت عن كل التعهدات الت���ي األزمت بها 

نف�سها امام املتظاهرين".
وي�سيف الع�س���اد اأن "احلكومة حتى الآن 
مل حتقق اأي تقدم يف ملف قتلة املتظاهرين 
ول يف مل���ف املغيبن واملختطف���ن اإ�سافة 
اىل انه���ا مل حتق���ق تقدم���ا يف مل���ف الم���ن 

النا�س���ط  وي�س���ري  املنفل���ت".  وال�س���الح 
النا�س���ري اىل اأن "احلكومة احلالية �سعت 
يف حتييد جزء ب�سيط من عمليات الغتيال 

واخلطف".
وي���رى الع�س���اد اأن "الدخ���ول يف العملي���ة 
النتخابي���ة بوجود �س���الح منفلت وانعدام 
الم���ن النتخاب���ي وعدم وج���ود تكافوؤ يف 
الفر�ض ب���ن الأحزاب النا�سئ���ة الت�سرينية 
وب���ن اأح���زاب ال�سلط���ة احلالي���ة يكون ذو 

نتائج حم�سومة ووا�سحة".
ويعتقد الن�ساط النا�سري ان "النتخابات 
ان  مبين���ا  كب���ري"،  وف���خ  حمرق���ة  املقبل���ة 
اإيجاد حلول  ع���ن  الدويل عجز  "املجتم���ع 
حقيقية لتوفري عملية انتخابية نزيهة دون 

�سطوة ال�سالح واملال الفا�سد".
م���ن جهته يقول النا�سط يف حمافظة بغداد 
ه�س���ام امل���وزاين ل�)امل���دى( اإن "احلكوم���ة 
اقت�س���ر عملها عل���ى تهيئة اأج���واء منا�سبة 
النا�س���ط  وي�س���ري  ال�سيا�سي���ة".  للق���وى 
امل���وزاين اىل اأن "احلكوم���ة مل حتق���ق م���ا 

طالب به املتظاهرون على مدى عام".
وي�سيف امل���وزاين اأن "قانون النتخابات 
والم���ن  �سيئ���ة،  بظ���روف  م���ر  املبك���رة 
النتخاب���ي مفقود جدا"، مبينا اأن "انت�سار 
امللي�سي���ات  وازدي���اد  ال�س���الح  مظاه���ر 
وال�ستعرا�س���ات يف قل���ب العا�سم���ة التي 
مت���ر دون رد فعل حكوم���ي �ستنعك�ض على 

نتائج النتخابات املقبلة". 

قالوا اإن نتائج النتخابات حم�صومة يف ظل ال�صالح املنفلت 

المحتجين ق��ت��ل��ة  ع���ن  ب��ال��ك�����س��ف  ي��ط��ال��ب��ون  ن��ا���س��ط��ون 

�صتار كاوو�س يكتب: 
�صاعرية الر�صم

دو�صتويف�صكي 
والنا�صرون املزيفون
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 بغداد/ املدى

اأعل���ن رئي����ض احلكوم���ة م�سطف���ى الكاظم���ي، 
اأم�ض، البدء مب�سروع ميناء الفاو الكبري، وقال 
انه �سيوفر فر�س���ا كبرية للعراق ويعزز مكانته 
اجليو�سيا�سي���ة يف املنطق���ة والعامل، و�سيخلق 

فر�ض عمل كثرية.
توت���ري  عل���ى  تدوين���ة  يف  الكاظم���ي  وكت���ب 

تابعته���ا )امل���دى( اإن "مين���اء الف���او - امل�سروع 
ال�سرتاتيج���ي الذي انتظرن���اه ل�سنوات طويلة 
�� يرى خط���وات التنفي���ذ الفعل���ي الأوىل، بهمة 
العراقين وعملهم اجلاد". واأ�ساف، "بالأفعال 
ل بالأق���وال، ن�س���ري معا نح���و م�ستقب���ل اأف�سل 
ي�ستحق���ه العراق و�سعبن���ا العظي���م". واأجرى 
الكاظم���ي، اأم����ض الأح���د، زي���ارة اإىل الب�س���رة 
وتنق���ل فيها. وق���ال املكتب الإعالم���ي للكاظمي 

يف بي���ان مقت�سب اإن "رئي����ض جمل�ض الوزراء 
م�سطف���ى الكاظم���ي برفق���ة الوف���د احلكوم���ي 
اأجرى جولة بحرية لالطالع على ر�سيف ميناء 
الفاو الكب���ري وكا�سر الأم���واج". واأعلن رئي�ض 
احلكوم���ة، اأم����ض، البدء مب�سروع مين���اء الفاو 
الكبري، فيما ا�سار اإىل اأن البلد انتظره ل�سنوات 

طويلة.
 التفا�صيل �س2

قال اإن احتياطي البنك املركزي ارتفع لأكثـر من 60 مليار دولر

 الكاظمي يعلن البدء مب�سروع ميناء الفاو ويطلع 
على ملعب جذع النخلة

وقيود  العمل  غياب   :  CNN
كورونا فاقمت اأعداد متعاطي 

املخدرات يف العراق

 ذي قار/ ح�صني العامل

اق���دم خريج���ون غا�سب���ون ي���وم اأم�ض، عل���ى قط���ع ثالثة ج�س���ور حيوية 
و�سط مدين���ة النا�سرية بالإطارات املحروقة، م���ع موا�سلة غلق ال�سركات 
والدوائ���ر النفطي���ة وذل���ك يف ت�سعي���د جدي���د للخريجن بعد انته���اء مهلة 
اليوم���ن التي منحوه���ا للحكومتن املحلية واملركزي���ة لغر�ض ال�ستجابة 
ملطالبهم بالتعين. وقام خريجو كلي���ات الهند�سة واملعاهد التقنية باإغالق 
ج�سر احل�س���ارات وج�سر الزيت���ون وج�سر الن�سر فيم���ا وا�سلوا ولليوم 
الثام���ن عل���ى التوايل اغ���الق �سركة نفط ذي ق���ار وم�سفى النف���ط ودائرة 
توزيع املنتجات النفطية وذلك للمطالبة بالتعين. وقال اأ�سرف ناجي وهو 
اأحد اخلريجن املعت�سمن منذ عدة اأ�سهر اأمام �سركة نفط ذي قار ل�)املدى( 
اإن "اخلريج���ن املطالب���ن بالتعي���ن يف املوؤ�س�سات النفطي���ة اأقدموا على 
ت�سعي���د فعاليتهم الحتجاجية بعد انته���اء مهلة اليومن التي منحوها يف 
تظاهرات يوم اجلمع���ة للحكومتن املحلية واملركزي���ة لغر�ض ال�ستجابة 
ملطالبه���م"، مبينا ان "الت�سعيد �سمل قط���ع ثالثة ج�سور حيوية ناهيك عن 

غلق ال�سركات والدوائر النفطية يف املحافظة".
وا�س���ار ناج���ي اىل اأن "احلكوم���ة املحلي���ة مل تتح���رك يف غ�س���ون املهل���ة 
املمنوحة حللحلة م�سكلة اخلريج���ن ومل تت�سل باي منهم لغر�ض التهدئة 
وه���و م���ا دفع اخلريج���ن اىل الت�سعي���د"، م�س���ددًا عل���ى ان "الت�سعيد يف 
الفعالي���ات الحتجاجي���ة �سيتوا�س���ل حلن ال�ستجاب���ة ملطالب اخلريجن 
الذي���ن يوا�سل���ون العت�س���ام منذ اأكرث م���ن ثماني���ة اأ�سهر اأم���ام ال�سركات 

والدوائر النفطية طلبا للتعين".
 التفا�صيل �س3 

ذي قار.. قطع ج�سور وغلق 
�سركات نفطية والمحافظ 

ي�ستنجد بالكاظمي

 بغداد / حيدر مدلول    

حّددت لجن���ة الم�سابقات المركزي���ة في اتحاد كرة 
الق���دم ي���وم الجمع���ة المقب���ل المواف���ق ال�ساد����ض 
ع�س���ر م���ن �سه���ر ني�سان الج���اري موع���دًا لنطالق 
مناف�س���ات الجول���ة الثامنة والع�سري���ن من دوري 
الك���رة الممت���از بالمو�س���م الحالي ال���ذي يتوا�سل 
غياب الجماهير عنه بناًء على البروتوكول الطبي 
ال�سامل المنفذ من قب���ل الفرق الع�سرين الم�ساركة 
منذ ي���وم الخام����ض والع�سري���ن من �سه���ر ت�سرين 
الأول 2020 ولتطبيق التعليمات ال�سادرة من قبل 
اللجن���ة العليا لل�سّحة وال�سالمة الوطنية بمجل�ض 
ال���وزراء لمكافحة فايرو����ض كورونا )كوفيد-19( 
الت���ي اأرتفع���ت مع���دل الإ�ساب���ات في���ه لتبل���غ اأكثر 
م���ن ت�سع���ة اآلف �سخ�ض في الي���وم الواحد واأكثر 
م���ن اأربعين حال���ة وفاة ح�س���ب الح�سائيات التي 
ت�سدره���ا وزارة ال�سح���ة والبيئ���ة بالتع���اون م���ع 

منظمة ال�سحة العالمية.
 التفا�صيل �س5

النفط والنجف في 
لقاء العيار الثقيل 

ب�سيافة التاجي

 خا�س/ املدى

الدميقراط���ي  احل���زب  كتل���ة  ذك���رت 
الكرد�ست���اين، اأم����ض الأح���د، اأن حوارات 
رئي�ض اإقليم كرد�ستان نيجريفان بارزاين 
يف بغ���داد رك���زت عل���ى اجلان���ب الأمن���ي 

ومعاجل���ة اخلل���ل يف املناط���ق الرخ���وة، 
م�س���رية اإىل اأن العراق اأم���ام مفرتق طرق 
بالعملي���ة  للم�س���ي  م���ن احل���وار  ب���د  ول 
الدميقراطي���ة.  وقال���ت النائب���ة عن الكتلة 
خال���دة خلي���ل، يف حدي���ث اإىل )امل���دى(، 
اإن "العدي���د م���ن امللف���ات ناق�سه���ا رئي����ض 

اقلي���م كرد�ست���ان نيجريفان ب���ارزاين مع 
امل�سوؤولن يف ال�سلطات الحتادية وقادة 
الكت���ل وكذل���ك ممثل���ة الأمن الع���ام لالأمم 
املتحدة جين���ن بال�سخارت، منها املناطق 
الرخوة اأمنيًا التي ميكن اأن ت�سهد تواجدًا 
لعنا�سر تنظيم داع�ض الإرهابي جمددًا".  

الديمقراطي الكرد�ستاني: بارزاني يناق�س في بغداد 
اأمن المناطق الرخوة

�لكاظمي وفريقه �حلكومي يف ملعب جذع �لنخلة �أم�س 



  بغداد/ املدى

اأعلن رئي�س الحكومة 
م�صطفى الكاظمي، اأم�س، 

البدء بم�صروع ميناء الفاو 
الكبير، وقال انه �صيوفر 

فر�صا كبيرة للعراق ويعزز 
مكانته الجيو�صيا�صية في 

المنطقة والعالم، و�صيخلق 
فر�س عمل كثيرة.

وكتب الكاظمي تدوينة 
على توتير تابعتها 

)المدى( اإن “ميناء الفاو 
- الم�صروع ال�صتراتيجي 
الذي انتظرناه ل�صنوات 

طويلة ــ يرى خطوات 
التنفيذ الفعلي الأولى، 

بهمة العراقيين وعملهم 
الجاد«.

واأ�ض���اف، “بالأفعال ل بالأقوال، 
ن�ض���ر معا نحو م�ض���تقبل اأف�ضل 
و�ض���عبنا  الع���راق  ي�ض���تحقه 

العظيم«.
واأج���رى الكاظم���ي، اأم�س الأحد، 

زيارة اإىل الب�ضرة وتنقل فيها.
وق���ال املكتب الإعالم���ي للكاظمي 
“رئي����س  اإن  بي���ان مقت�ض���ب  يف 
م�ضطف���ى  ال���وزراء  جمل����س 
الكاظمي برفق���ة الوفد احلكومي 
اأج���رى جول���ة بحري���ة لالط���الع 
عل���ى ر�ضيف ميناء الف���او الكبر 

وكا�ضر الأمواج«.
واأعل���ن رئي�س احلكوم���ة، اأم�س، 
الف���او  مين���اء  مب�ض���روع  الب���دء 
الكب���ر، فيم���ا ا�ض���ار اإىل اأن البلد 

انتظره ل�ضنوات طويلة.
وقال الكاظمي يف كلمة اأثناء حفل 
و�ضع الأ�ضا�س للم�ضروع: “نعلن 
اليوم البدء مب�ضروع �ضرتاتيجي 
مه���م انتظره ابن���اء البلد �ضنوات 
“املين���اء  اأن  واأ�ض���اف  طويل���ة«. 
للع���راق  كب���رة  فر�ض���ا  �ضيوف���ر 
ويعزز مكانته اجليو�ضيا�ضية يف 

املنطقة والعامل، و�ضيخلق فر�س 
عمل كث���رة لأهل الب�ضرة وباقي 
املحافظ���ات، وي�ضاهم يف تطوير 

املحافظة«.
واأ�ضار اإىل اأن “الكثرين راهنوا 
عل���ى اإف�ض���ال امل�ض���روع ون�ضروا 
اإ�ضاع���ات ع���دة لإحب���اط ال�ضعب، 
ولك���ن امل�ض���روع ينطل���ق الي���وم 
ر�ضميا بعد اأن انتهينا من مراحل 
التخطي���ط واملفاو�ض���ات ومّولنا 

امل�ضروع من موازنة هذا العام«.
ان  اإىل  ال���وزراء  رئي����س  ولف���ت 
الكب���ر لي����س  الف���او  “م�ض���روع 
فق���ط للب�ض���رة، بل ه���و م�ضروع 
تطوي���ر  يف  ي�ضه���م  �ضرتاتيج���ي 
واعمار جميع حمافظات العراق، 
ويجعل من البلد ج�ضرا اقت�ضاديا 

يربط خمتلف بلدان املنطقة«.
وتابع، “نحن اأمام مرحلة جديدة 
من تاريخ العراق احلديث، حيث 
نتج���اوز الأزم���ات، ونتج���ه نحو 

البناء والإعمار والإزدهار«.
ودع���ا الكاظمي “اأه���ايل الب�ضرة 
الفيح���اء وجمي���ع العراقيني اىل 
ن�ض���ع  واأن  بالأم���ل  يتحل���وا  اأن 
اأيدينا معا، ونبني بلدنا من الفاو 
اىل زاخ���و”، موؤك���دا اأن “العراق 

ب�ضواع���د  جدي���د  م���ن  �ضينه����س 
�ضبابن���ا و�ضاباتن���ا، وعل���ى بركة 
الله نفتتح امل�ض���روع و�ضنوا�ضل 
الإ�ض���راف واملتابع���ة ك���ي يكتمل 

باإذن الله بنجاح ودون تاأخر«.
ال���وزراء،  رئي����س  وو�ض���ف 
الأجي���ال  ب�”م�ض���روع  امل�ض���روع 

وامل�ضتقبل«.
وت�ضم���ن م�ض���روع مين���اء الف���او 
اخلم�ض���ة  الر�ضف���ة  الكب���ر، 
خ���زن  �ضاح���ة  وردم  للحاوي���ات 
ومناولة احلاويات، وحفر القناة 
املالحية الداخلية، وحفر وتاأثيث 
القناة املالحية اخلارجية، ونفق 
الطري���ق  الزب���ر،  خ���ور  قن���اة 
ال�ضريع الرابط ب���ني ميناء الفاو 

وام ق�ضر.
اج���رى  مت�ض���ل  �ضي���اق  ويف 
املدين���ة  اىل  زي���ارة  الكاظم���ي، 

الريا�ضية يف حمافظة الب�ضرة.
وذك���ر املكت���ب الإعالم���ي لرئي�س 
ان  بي���ان،  يف  ال���وزراء  جمل����س 
الأخ���ر “اطلع عل���ى ملعب جذع 
خلم�ض���ة  يت�ض���ع  ال���ذي  النخل���ة 
وملع���ب  متف���رج،  ال���ف  و�ضت���ني 
متف���رح  اآلف   )10( الفيح���اء 
كم���ا  التدريبي���ة،  وال�ضاح���ات 

جت���ول يف باق���ي مراف���ق املدينة 
الريا�ضية«.

“اهتمام���ا  الكاظم���ي  واب���دى 
يف  العم���ل  با�ضتم���رار  كب���را 
مراف���ق املدين���ة الريا�ضي���ة التي 
كب���را،  ريا�ضي���ا  �ضرح���ا  تع���د 
واي�ضا موا�ضلة تطوير املن�ضاآت 
الريا�ضي���ة يف حمافظ���ة الب�ضرة 
عموم���ا، الت���ي ا�ضبح���ت موؤهل���ة 
الفعالي���ات  خمتل���ف  ل�ضت�ضاف���ة 
والأن�ضطة الريا�ضية يف مقدمتها 

خليجي 25«.
واأك���د رئي����س ال���وزراء “حر�س 
احلكومة عل���ى تق���دمي كل الدعم 
اجن���اح  اج���ل  م���ن  وال�ضن���اد 
البطولة وا�ضت�ضافة ال�ضقاء يف 

الب�ضرة الفيحاء«.
كما التقى رئي�س جمل�س الوزراء 
جمموع���ة  الكاظم���ي،  م�ضطف���ى 
م���ن ال�ضب���اب املتظاهري���ن الذين 
جتمع���وا ق���رب بواب���ة م�ض���روع 

ميناء الفاو الكبر.
وذك���ر املكتب الإعالم���ي يف بيان 
ان الأخر »ا�ضتمع اإىل طروحات 
املتظاهرين«، موؤكدًا )الكاظمي(، 
اأن »ح���ق التظاه���ر ح���ق م�ضروع 
وحتميه الدول���ة باأجهزتها كافة، 

عل���ى اأن ل يوؤدي ه���ذا احلق اىل 
اإحداث اأ�ضرار او يهدد املمتلكات 

العامة واخلا�ضة«.
واأ�ض���اف البي���ان، اأن���ه “ووج���ه 
رئي����س ال���وزراء بالتهيئ���ة للقاء 
وفد يختاره املتظاهرون لغر�س 
اللقاء بهم يف بغداد، وال�ضتماع 

ملطالبهم وو�ضع احللول لها«.
اىل ذل���ك، ك�ض���ف رئي����س جمل�س 
الكاظم���ي،  م�ضطف���ى  ال���وزراء 
عن زيادة ح�ضل���ت يف احتياطي 
البن���ك املركزي لي�ض���ل لأكرث من 

60 مليار دولر. 
لالإج���راءات  ذل���ك  واأرج���ع 
قب���ل  م���ن  املتخ���ذة  الإ�ضالحي���ة 
با�ضتم���رار  متعه���دًا  احلكوم���ة، 

حماربة الف�ضاد رغم العراقيل.
وق���ال الكاظم���ي، بح�ض���ب بي���ان 
ملكتبه تلقت )املدى(، ن�ضخة منه، 
اإن “ارتفاعًا ح�ضل يف احتياطي 
العم���الت  م���ن  املرك���زي  البن���ك 
الأجنبية اإىل اأك���رث من 60 مليار 
51.9 ملي���ار  اأن كان  دولر بع���د 
بالإج���راءات  ال�ض���روع  قب���ل 

الإ�ضالحية لهذه احلكومة«.
واأ�ضاف الكاظم���ي، اأن “الزيادة 
الإج���راءات  نتيج���ة  ج���اءت 

اتخذته���ا  الت���ي  الإ�ضالحي���ة 
راه���ن  اأن  بع���د  احلكوم���ة، 
وع���دم  ف�ضله���ا  عل���ى  الكث���رون 

ا�ضتمرارها«.
يف  “النج���اح  اأن  اإىل  واأ�ض���ار، 
اإيق���اف اله���در والف�ض���اد الكب���ر 
يف م���زاد البن���ك املرك���زي �ضي���ئ 
ال�ضي���ت وما�ض���ون باإجراءاتن���ا 

ولن نتوقف«.
وتاب���ع الكاظم���ي، اأن “اإجراءات 
يف حماربة الف�ضاد م�ضتمرة رغم 
العراقي���ل الت���ي يح���اول البع�س 
دون  �ضن�ضتم���ر  لكنن���ا  و�ضعه���ا 

تراجع«.
م���ن  “العدي���د  اأن  اإىل  ولف���ت، 
امل�ضاري���ع اأجنزت يف املحافظات 
ب�ضب���ب  املحروم���ة  اجلنوبي���ة 
احل���روب و�ضوء الإدارة، ونعمل 
بكل اجلهود منذ اأن ا�ضتلمنا هذه 
احلكومة على اإن�ضاف هذه املدن 

وجميع مناطق العراق«.
“جتاوز  اإىل  وا�ض���ار الكاظم���ي، 
العديد م���ن التحديات ونعمل من 
اأج���ل و�ض���ع البلد عل���ى الطريق 
ال�ضحي���ح، وما نطلبه م���ن اأبناء 
�ضعبن���ا ال�ض���ر والتحل���ي بروح 

الأمل«.
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 بغداد/ حممد �صباح

ع���دد  يتج���اوز  اأن  �ضيا�ضي���ة  اأو�ض���اط  توقع���ت 
الطع���ون التي �ضتق���دم اأمام املحكم���ة الحتادية 
قوان���ني  مقدمته���ا  يف  طع���ن   100 م���ن  اأك���رث 
املوازن���ة، والنتخاب���ات الرملاني���ة، والتقاع���د 
الع���ام، وال�ضه���ادات اجلامعي���ة، وجتمي���د عم���ل 
جمال����س املحافظ���ات، موؤك���دة اأن الب���ت مب�ضر 

هذه الق�ضايا يتطلب وقتا طويال.
واأدى رئي����س واأع�ضاء املحكمة الحتادية العليا 
اجل���دد، اأم����س الأحد، اليم���ني الد�ضتوري���ة اأمام 
رئي�س اجلمهورية برهم �ضالح، بح�ضور رئي�س 

جمل�س الق�ضاء الأعلى فائق زيدان.
وذكر رئي����س اجلمهوري���ة، بح�ضب بي���ان تلقت 
)امل���دى( ن�ضخة من���ه، اإن “الع���راق اتخذ خطوة 
مهم���ة نح���و ا�ضتكم���ال متطلب���ات اإح���دى اأه���م 

موؤ�ض�ضاته الد�ضتورية”.
يوحن���ا  عم���اد  يق���ول  احل���دث  عل���ى  وتعليق���ا 
م�ضت�ض���ار رئي�س الرملان ل�ض���وؤون املكونات يف 

ت�ضريح ل�)امل���دى( اإن »تعديالت جمل�س النواب 
على قان���ون املحكم���ة الحتادي���ة اقت�ضرت على 
اإع���ادة تنظيم اآلية اختيار طاق���م املحكمة لتغير 
الأع�ض���اء القدامى الذين جت���اوز اأعمار بع�ضهم 
ال�ض���ن القان���وين، واإحال���ة البع����س الآخر على 

التقاعد”.
وي�ضي���ف اأن »اختيار اأع�ضاء املحكمة الحتادية 
رعى التن���وع بني خمتل���ف املكون���ات، اإذ ح�ضل 
املكون ال�ضيعي على خم�ضة من الأع�ضاء، واثنني 
للمكون ال�ضني ومثلهم للمكون الكردي”، منوها 
اإىل اأن »جمل����س الق�ض���اء الأعل���ى �ضيمنح موقع 
اأم���ني ع���ام املحكم���ة الحتادي���ة اإىل قا����س م���ن 

املكون امل�ضيحي«.
اأق���ر   2021 لع���ام  اآذار  �ضه���ر  م���ن   18 ويف 
جمل����س النواب التعدي���ل الأول لقانون املحكمة 
الحتادي���ة العليا رق���م 30 ل�ضن���ة 2005 الذي 
ح���دد اأع�ضاء املحكم���ة ال�ضالء بت�ضع���ة اأع�ضاء 

والحتياط بثالثة.
ويلف���ت يوحن���ا اإىل اأن���ه »بع���د ت�ضكي���ل املحكمة 

الحتادي���ة �ضيقدم اأمامها ع���دد كبر من الطعون 
من قبل جهات �ضيا�ضية وغر �ضيا�ضية يف الكثر 
من القرارات والقوانني يف مقدمتها قرار جتميد 
عم���ل جمال����س املحافظ���ات، وقوان���ني املوازن���ة 
والنتخاب���ات الرملاني���ة واملحكم���ة الحتادية، 
وق���رار اإلغاء ت�ضويت اخل���ارج، ا�ضافة اإىل ذلك 
هناك طع���ون  مقدمة من قبل بع����س اخلا�ضرين 
يف النتخاب���ات الرملاني���ة ال�ضابق���ة يف �ضح���ة 

ع�ضوية عدد من النواب”.
ويتوقع النائب ال�ضابق اأن »الطعون التي �ضتقدم 
اإىل هيئة املحكمة الحتادية اجلديدة قد تتجاوز 
املئ���ة طعن كون اأن املحكم���ة الحتادية اأ�ضبحت 
معطلة من���ذ بداية العام  املا�ض���ي، واأي�ضا هناك 
ع���دد من القوانني التي �ضرعت خالل هذه الفرتة 
وقرارات اتخ���ذت من قبل ال�ضلطت���ني التنفيذية 
والت�ضريعي���ة«، م�ضيفا اأن »الب���ت بهذه الطعون 

يتطلب وقتا طويال من قبل املحكمة اجلديدة”.
اخت���ار جمل����س الق�ض���اء الأعل���ى رئي����س هيئ���ة 
الإ�ض���راف الق�ضائي جا�ضم حمم���د عبود ملن�ضب 

رئي�س املحكمة، ورئي�س حمكمة جنايات النبار 
�ضم���ر عبا����س ملن�ض���ب نائ���ب رئي����س املحكمة، 
ورئي�س حمكم���ة ا�ضتئناف وا�ض���ط غالب عامر، 
ورئي�س حمكمة ا�ضتئن���اف النجف حيدر جابر، 
وع�ضو حمكمة التمييز اأيوب عبا�س، وامل�ضرف 
الق�ضائ���ي حي���در عل���ي ن���وري وع�ض���و الهيئ���ة 
التمييزية يف ا�ضتئناف �ضالح الدين خلف احمد 

اأع�ضاء ا�ضالء يف املحكمة.
م���ن جهت���ه يو�ض���ح با�ضم خ�ض���ان نائ���ب مل يوؤِد 
اعرتا�ض���ات  »هن���اك  اأن  الد�ضتوري���ة  اليم���ني 
مقدم���ة اإىل هيئة رئا�ضة الرمل���ان من قبل بع�س 
اخلا�ضرين يف النتخاب���ات على ع�ضوية ع�ضرة 
م���ن النواب احلاليني«، مبينا اأن���ه »بعد البت بها 
داخل جمل�س النواب �ضيتجه هوؤلء املعرت�ضون 

نحو املحكمة الحتادية”.
ويبني خ�ضان يف ت�ضريح ل�)املدى( اأن »ما يهمنا 
من املحكمة اجلديدة اإ�ض���دار قرارات د�ضتورية 
وقانوني���ة”، مبينا اأن »هناك الكثر من الطعون 
ن�ض���اب  اخت���الل  ب�ضب���ب  املتوقف���ة  والدع���اوى 

املحكم���ة الحتادي���ة م���ن بينه���ا املقدم م���ن قبلي 
اأمام املحكمة �ضالحي���ات املحافظني بعد جتميد 

جمال�س املحافظات”.
يف  القانوني���ة  اللجن���ة  ك�ضف���ت  اآب  �ضه���ر  ويف 
جمل����س الن���واب، ع���ن م�ض���اٍع لتمري���ر قان���ون 
املحكمة الحتادية يف جل�ض���ات املجل�س املقبلة، 
موؤك���دة اأن املحكم���ة الحتادي���ة بات���ت معطل���ة 
ول ت�ضتطي���ع عق���دت جل�ضاته���ا بع���د اإحالة احد 
اأع�ضائه���ا على التقاع���د لأ�ضب���اب �ضحية ووفاة 

اآخر.
ويتاب���ع ال�ضيا�ض���ي امل�ضتق���ل اأن »هن���اك اأربع���ة 
طع���ون مقدم���ة �ض���د قان���ون التقاع���د وقان���ون 
ال�ضه���ادات اجلامعية وغره���ا التي تنتظر البت 

بها من قبل اع�ضاء املحكمة«.
اخلب���ر  ال�ض���ويف،  حي���در  ي���رى  جانب���ه  م���ن 
القان���وين ل�)املدى( اأن »ت�ضكيل املحكمة ال�ضابقة 
ج���اء بق���رار م���ن قب���ل احلاك���م المريك���ي ب���ول 
برمير بينم���ا املحكمة احلالية �ضكلت بعد تعديل 
القان���ون م���ن قب���ل الرمل���ان والت�ضوي���ت علي���ه 

ومب�ضادق���ة مر�ض���وم جمهوري من قب���ل رئي�س 
اجلمهورية، وهذا مبداأ �ضيادي ويعطي املحكمة 

قوة قانونية«.
من اب���رز اخت�ضا�ضات املحكم���ة الحتادية التي 
ر�ضمها الد�ضت���ور يف مادته )93( فهي امل�ضادقة 
على نتائ���ج النتخابات ليكون من حق الفائزين 
بع���د امل�ضادق���ة ممار�ض���ة مهامه���م كاأع�ض���اء يف 

ال�ضلطة الت�ضريعية.
كم���ا اأن م���ن اخت�ضا�ضاته���ا اأي�ض���ا الف�ض���ل يف 
القوان���ني  تطبي���ق  ع���ن  تن�ض���اأ  الت���ي  الق�ضاي���ا 
الحتادي���ة، والقرارات والأنظم���ة والتعليمات، 
والإج���راءات ال�ض���ادرة عن ال�ضلط���ة الحتادية 
والرقاب���ة عل���ى د�ضتوري���ة القوان���ني والأنظمة 

النافذة وتف�ضر ن�ضو�س الد�ضتور.
وي�ضي���ف اأن »اختي���ار اأع�ضاء املحكم���ة من قبل 
جمل����س الق�ض���اء اأ�ضف���ى ميزة اأخ���رى للمحكمة 
الحتادي���ة تعل���و ب�ضاأنه���ا وترفع م���ن قدرتها”، 
اجل���دد ميثل���ون جمي���ع  »الأع�ض���اء  اأن  موؤك���دا 

�ضرائح  طبقات املجتمع العراقي«.

 ذي قار/ ح�صني العامل

اق���دم خريج���ون غا�ضبون يوم اأم�س، على قطع ثالث���ة ج�ضور حيوية و�ضط 
مدينة النا�ضرية بالإطارات املحروقة، مع موا�ضلة غلق ال�ضركات والدوائر 
النفطي���ة وذلك يف ت�ضعيد جدي���د للخريجني بعد انتهاء مهل���ة اليومني التي 
منحوها للحكومتني املحلية واملركزية لغر�س ال�ضتجابة ملطالبهم بالتعيني.
وق���ام خريجو كلي���ات الهند�ضة واملعاه���د التقنية باإغ���الق ج�ضر احل�ضارات 
وج�ض���ر الزيتون وج�ض���ر الن�ضر فيما وا�ضلوا وللي���وم الثامن على التوايل 
اغ���الق �ضركة نفط ذي قار وم�ضفى النف���ط ودائرة توزيع املنتجات النفطية 

وذلك للمطالبة بالتعيني.
وق���ال اأ�ض���رف ناج���ي وه���و اأح���د اخلريج���ني املعت�ضم���ني من���ذ ع���دة اأ�ضهر 
اأم���ام �ضرك���ة نفط ذي ق���ار ل�)امل���دى( اإن “اخلريجني املطالب���ني بالتعيني يف 
املوؤ�ض�ض���ات النفطي���ة اأقدموا على ت�ضعيد فعاليته���م الحتجاجية بعد انتهاء 
مهل���ة اليومني التي منحوها يف تظاهرات ي���وم اجلمعة للحكومتني املحلية 
واملركزية لغر�س ال�ضتجابة ملطالبهم”، مبينا ان »الت�ضعيد �ضمل قطع ثالثة 

ج�ضور حيوية ناهيك عن غلق ال�ضركات والدوائر النفطية يف املحافظة”.
وا�ض���ار ناج���ي اىل اأن “احلكوم���ة املحلي���ة مل تتح���رك يف غ�ض���ون املهل���ة 
املمنوح���ة حللحلة م�ضكل���ة اخلريجني ومل تت�ضل باي منه���م لغر�س التهدئة 
وه���و م���ا دف���ع اخلريج���ني اىل الت�ضعي���د”، م�ض���دداً عل���ى ان “الت�ضعيد يف 
الفعالي���ات الحتجاجي���ة �ضيتوا�ض���ل حل���ني ال�ضتجابة ملطال���ب اخلريجني 
الذي���ن يوا�ضل���ون العت�ض���ام من���ذ اأك���رث م���ن ثمانية اأ�ضه���ر اأم���ام ال�ضركات 

والدوائر النفطية طلبا للتعيني”.
وت�ضب���ب اغالق م�ضف���ى نفط ذي قار ودائ���رة توزيع املنتج���ات النفطية يف 
ازمة وقود حادة يف حمافظة ذي قار التي �ضهدت وقوف طوابر طويلة من 
املركب���ات امام حمط���ات تعبئة الوقود، فيما اأدى غل���ق اجل�ضور اىل اختناق 

مروري وفو�ضى يف حركة املركبات.
ويوا�ضل املئات من خريجي املعاهد والكليات التظاهر والعت�ضام منذ عدة 
اأ�ضه���ر للمطالبة بالتعيني يف الدوائر وال�ض���ركات النفطية، وقد اأقدموا اأكرث 
م���ن مرة ويف اأزم���ان خمتلفة على غل���ق �ضركة نفط ذي ق���ار وم�ضفى النفط 

و�ضركة توزيع املنتجات النفطية.
وت�ضه���د حمافظة ذي قار، ا�ضتمرار اأزمة الوقود التي �ضربت املحافظة، على 

خلفية اإغالق �ضركتي النفط وتوزيع املنتجات النفطية.
وق���ال م�ض���در، يف ت�ضري���ح �ضحف���ي اإن “املحافظة ت�ضهد اأزم���ة وقود حادة 
ب�ضب���ب اإغ���الق م�ضفى نفط ذي ق���ار و�ضركة توزيع املنتوج���ات النفطية من 
قبل اخلريجني”، مبينًا اأن “املحافظة تعتمد حاليًا على حمافظتي الديوانية 

ووا�ضط وهذه الكميات غر كافية”.
واأ�ض���اف، اأن “املحاف���ظ احمد اخلفاجي اأر�ض���ل كتابًا ر�ضمي���ًا يت�ضمن طلبًا 
اإىل رئا�ضة جمل�س الوزراء حل���ل م�ضكلة اخلريجني ب�ضورة عاجلة واإجراء 

مفاو�ضات مع ممثلني عنهم”.
واأ�ض���ار امل�ض���در، اإىل اأن “قي���ادة عملي���ات �ضوم���ر اأب���دت ا�ضتعدادها لعادة 

افتتاح املباين املغلقة من قبل اخلريجني، ال انها تخ�ضى من ال�ضدامات”.

الموازنة تخ�ص  الجديدة  االتحادية  المحكمة  اأمام  طعن   100
وتجميد مجال�ص المحافظات واالنتخابات

قال اإن احتياطي البنك بعد انتهاء مهلة اليومني.. اخلريجون ي�صعدون
المركزي ارتفع لأكثر من 
دولر مليار   60

ذي قار.. قطع ج�سور وغلق 
�سركات نفطية والمحافظ 

ي�ستنجد بالكاظمي

الكاظمي يعلن البدء بم�سروع ميناء الفاو 
ويطلع على ملعب جذع النخلة



 بغداد/ متيم احل�سن

ك�سفت م�سادر �سيا�سية وقيادات 
حزبية، عن �سكل متوقع لخريطة 

التحالفات في االنتخابات 
الت�سريعية، والتي حمل بع�سها 

»اأ�سماء غريبة«، وتقودها �سخ�سيات 
مثيرة للجدل.

كما تظهر بع�ض التحالفات 
الجديدة تابعة ل�سخ�سيات تقود 

ف�سائل م�سلحة، واخرى تبدو 
تابعة الأحزاب تقليدية با�سماء 

جديدة.

كذل���ك انق�س���م ر�ؤ�س���اء الربمل���ان احلاليني 
�ال�سابقني يف حتالفني خمتلفني، احدهما 
ي�س���م ر�ؤ�ساء حكومة �سابق���ني �قد يكون 

التحالف الأ��سع.
�يف اآخ���ر حتدي���ث للمفو�سية ف���ان اعداد 
التحالف���ات رمب���ا ت�سل اىل اك���ر من 40 
حتالفا، بينها 30 جمازة ب�سكل فعلي، �8 
قررت خو����ض النتخابات، مقابل 11 قيد 

الت�سجيل.
�كان قد بلغ ع���دد الأحزاب الكلية املجازة 
�س���تخو�ض   110 بينه���ا  حزب���ًا،   250
النتخاب���ات، فيما ليزال هن���اك 65 حزبًا 

اآخر قيد الت�سجيل.
�م���ن املفرت����ض ان جت���ري النتخاب���ات 
الت�س���ريعية املبكرة يف 10 ت�س���رين ال�ل 
املقبل بع���د تاأجيل موعدها ال�س���ابق الذي 

كان يف حزيران.

التحالف االأو�سع
�قد يكون مفاجاأة التحالفات، هو حتالف 
جديد بني زعيم تيار احلكمة عمار احلكيم 

�رئي�ض الربملان حممد احللبو�سي.
�يقول فهد اجلبوري، �هو ع�س���و الهيئة 
العامة يف تيار احلكمة ل�)املدى( ان التيار 
عابر  كبري  حتالف  لإن�ساء  م�ساعي  “لديه 

للمكونات �الطوائف«.
 2020 حزي���ران  يف  احلكي���م  �اعل���ن 
ت�س���كيل حتالف )عراقيون(، �الذي اعترب 
حينها بان���ه تيار داعم حلكومة م�س���طفى 

الكاظمي.
�اك���د اجلب���وري ان احلكم���ة “مل يح�س���م 
حت���ى الن فيم���ا �س���يخو�ض النتخاب���ات 

بال�سم ال�ل ا� بعراقيون«.

“احلكم���ة يق���رتب م���ن  لكن���ه ا�س���اف ان 
حمم���د  الربمل���ان  رئي����ض  م���ع  التحال���ف 
احللبو�س���ي، �رئي����ض ال���وزراء ال�س���بق 
حي���در العب���ادي، �احل���زب الدميقراط���ي 

الكرد�ستاين«.
���سل احلكيم �احللبو�سي نهار ال�سبت 
اىل النبار، �التقيا مع م�سوؤ�لني ��سيوخ 

ع�سائر يف املحافظة.
�اعت���ربت بع�ض القراءات ان الزيارة هي 
تر�يج للتحال���ف اجلديد. �كانت احلكمة 
قد ح�سلت يف النتخابات 2018 على 19 

مقعدًا �سمن قائمة “تيار احلكمة«.
ف���از يف  باملقاب���ل كان احللبو�س���ي ح���ني 
النتخابات الخرية، �س���ريكا �سمن حزب 
احلل بزعامة جمال الكربويل الذي ح�سل 

حينها على 8 مقاعد.
�ت���رك احللبو�س���ي بع���د ذلك ح���زب احلل 
��س���كل يف 2019 حزبا اآخر با�سم “حزب 

تقدم«.

باملقابل فان ال�س���ريك الثالث يف التحالف 
اجلديد هو حيدر العبادي كان قد فاز ب�44 
مقعدا يف انتخابات 2018 �س���من حتالف 
الن�س���ر، قب���ل ان ين�س���ق فال���ح الفيا����ض 

�ياأخذ معه اأكر املقاعد.
تعلي���ق  اي  ي�س���در  مل  الآن  �حت���ى 
الدميقراط���ي  �احل���زب  العب���ادي  م���ن 
الكرد�س���تاين عل���ى التحال���ف املفرت����ض، 
بينما بدت اأغلبية القوى ال�سيعية الخرى 

حمتفظة بالتحالفات القدمية.

انف�سال البناء
حتدث���ت  �سيا�س���ية  م�س���ادر  �ح�س���ب 
ل�)امل���دى( فان حتالف البناء، الذي �س���من 
اب���رز ائتالف���ني داخل���ه »ه���ادي العام���ري 
)الفتح( �ن���وري املالكي )د�ل���ة القانون( 
اىل جانب بع�ض القوى ال�سنية« لن يعيدا 

الكرة مرة اخرى.
الفت���ح �د�ل���ة  م���ن حتال���ف  ��س���جل كل 

يف  منف���رد  �ب�س���كل  ر�س���ميا  القان���ون 
مفو�س���ية النتخاب���ات، فيما �ا�س���ح من 
ت�سريحات ال�سدريني انهم قد يخو�سون 

النتخابات منفردين اأي�سا.
�ح�سل �س���ائر�ن على اكر ال�سوات يف 
انتخابات 2018 ب����54 مقعدا، يليه الفتح 
ب�48 مقعدا، فيما ح�س���دت د�ل���ة القانون 

25 مقعدا.
اخ���ربت  ال�س���يعية،  التحالف���ات  ��س���من 
امل�س���ادر )املدى( بت�س���جيل حتالف جديد 
ح�س���ن  �يراأ�س���ه  ق���ادر�ن،  ا�س���م  حت���ت 
احل�سنا�ي، �ا�سمه ارتبط بزعامة ف�سيل 

–عج«. “المام 
ان  عام���ني،  قب���ل  �س���ائعات  �س���رت  كم���ا 
ح���زب  رئي����ض  كان  �ال���ذي  احل�س���نا�ي 
الثق���ة، بان���ه تاب���ع حل���زب الدع���وة جناح 

املالكي.
الت���ي  �”اللوغ���و”  ال�س���عارات  �تظه���ر 
يف  الثق���ة(  )ح���زب  احل���زب  ا�س���تخدمها 

تناف�س���ه بانتخاب���ات 2018، ت�س���ابهًا م���ع 
�سعارات حزب الدعوة �د�لة القانون.

كذل���ك اك���دت امل�س���ادر ت�س���جيل حتال���ف 
البديل  “النه���ج الوطن���ي” �ه���و ال�س���م 
لتحال���ف الف�س���يلة الذي ن���ال 7 مقاعد يف 

انتخابات 2018.
كم���ا ظه���ر يف قوائ���م ت�س���جيل التحالفات 
لنتخاب���ات 2021، حتالف با�س���م ائتالف 
كف���اءات التغي���ري برئا�س���ة النائ���ب هيث���م 
اجلب���وري، �ال���ذي ح�س���ل حتالف���ه على 

مقعدين يف 2018.

عودة الخنجر
فت�س���رب  ال�ُس���نية  الق���وى  �بخ�س���و�ض 
الع���زم«  »حتال���ف  با�س���م  جدي���د  جتم���ع 
بزعام���ة خمي�ض اخلنجر، الذي ان�س���حب 
انتخاب���ات  م���ن  الخ���رية  ال�س���اعات  يف 

2018، ب�سبب اعرتا�سات �سيعية.
ف���ان  )امل���دى(  اىل  ما��س���ل  �بح�س���ب 

“العزم” ي�س���م رئي�ض الربملان ال�س���ابق 
�س���ليم اجلب���وري، �زعي���م ح���زب احل���ل 
جمال الكرب���ويل ��س���قيقه النائب حممد 
الكرب���ويل بعد ان�س���قاقه عن ح���زب تقدم 

الذي يراأ�سه حممد احللبو�سي.
ا�س���ماء  ه���وؤلء  جان���ب  اىل  �تر�س���حت 
اخ���رى �س���من التحال���ف اجلدي���د،  مث���ل 
�زي���ر الدف���اع ال�س���ابق خال���د العبي���دي، 
�النائب ال�سابق عن دياىل �سالح مزاحم 

اجلبوري، �النائب مثنى ال�سامرائي.
راكان  كرك���وك  حماف���ظ  اىل  ا�س���افة 
اجلب���وري، �رج���ل العم���ال م���ن دي���اىل 
�س���لمان اللهيب���ي، �النائ���ب ال�س���ابق عن 
نينوى حمم���د نوري العبد ربه، �النائب 

عن �سالح الدين قتيبة اجلبوري.
يف  �س���ككت  �سيا�س���ية  م�س���ادر  لك���ن 
ت�س���ريحات ل�)امل���دى( ببع����ض ال�س���ماء 

الواردة يف حتالف العزم.
�قال���ت تلك امل�س���ادر ان خال���د العبيدي، 

�س���يخو�ض النتخاب���ات منف���ردا �س���من 
حزب جديد �هو “حزب الت�سدي«.

كذلك ظهر ا�س���م النائب مثنى ال�سامرائي 
م�س���عان  للج���دل  املث���ري  ال�سيا�س���ي  م���ع 
اجلب���وري يف حتالف با�س���م غريب �هو 

ال�سقور«. “حتالف 

اأحزاب المناطق الغربية
�م���ن التحالف���ات يف املناط���ق ال�س���مالية 
�الغربية، ظهر حتالف جديد مت ت�سجيله 
يف املفو�س���ية حتت ا�س���م »ام الربيعني«، 
�كان يف انتخابات 2018 حتالف با�س���م 

املو�سل. الربيعني" يف  ام  "ع�سائر 
بح�س���ب  املفو�س���ية،  يف  �س���جل  كذل���ك 
م�س���ادر �سيا�س���ية، حتال���ف حت���ت ا�س���م 
دي���اىل يف  ذك���رت  فيم���ا  "مو�س���ليون"، 
حتالف���ني �هما: دي���اىل التح���دي �الذي 
كان يراأ�سه يف 2018 النائب ال�سابق عن 
دياىل مزاحم اجلبوري، اىل جانب دياىل 
هويتن���ا الت���ي كان يقوده���ا يف ال�س���ابق 

�سليم اجلبوري.
با�س���م  حتال���ف  املفو�س���ية  يف  ��س���جل 
"متح���د�ن" فيم���ا ل يع���رف اذا كان هو 
التحالف نف�سه الذي �سارك يف انتخابات 
2018، برئا�س���ة رئي�ض الربملان ال�س���ابق 
ا�س���امة النجيفي الذي اعلن قبل �س���هرين 

عن ت�سكيل حتالف جديد.
�اطلق النجيفي ا�سم "امل�سر�ع الوطني 
لالنقاذ" على حتالفه، الذي قال يف �سباط 
املا�س���ي، ان���ه بال�س���راكة م���ع ال�سيا�س���ي 
�رجل الأعمال جمال ال�س���اري، �اأكد اأن 
اأمام  مفتوحا  �س���يكون  الوليد  "التحالف 
اجلميع مم���ن يتطاب���ق معن���ا يف الر�ؤى 

�الأهداف".
النتخاب���ات  يف  متح���د�ن  �ح�س���لت 
الخ���رية عل���ى 4 مقاع���د �س���من حتال���ف 
القرار الذي كان ي�س���م حينه���ا 7 تيارات 

�ح�سل على 15 مقعدا.
�يعت���رب حام���د املطلك �هو نائب �س���ابق 
ال�ُسنية  التحالفات  الت�س���ظي" يف  "حالة 
ه���ي �س���من حال���ة عام���ة ت�س���هدها اغلب 

القوى ال�سيا�سية ب�سبب "الف�سل".
�قال املطلك �هو نائب �سابق عن النبار 
ل�)املدى(: "اغلب القوى ال�سيا�سية ف�سلت 
يف بناء البلد �هي تت�سارع على ت�سكيل 

التحالفات بعيدا عن م�سلحة العراق«.
�انتقد املطلك �هو رئي�ض حلزب احلوار 
�التغي���ري "تد�ي���ر الوج���وه القدمية يف 
اأ�س���ماء حتالفات جديدة"، م�سريا اىل انه 
لن يرت�سح يف النتخابات "اذا مل ن�سمن 

نزاهة �ا�ستقاللية املفو�سية".
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على مدى ما يقارب �سهر، بقي 
خالد م�سطجعا على فرا�ض 

المر�ض يعت�سره االألم. 
حتى عام 2014 كان خالد 

يعمل كمتعاقد اأمني في 
�سمالي العراق. وعندما 

اجتاح تنظيم داع�ض 
المنطقة هناك، فقد عمله 
ودخل في دوامة االكتئاب. 

الن �ه���و قابع يف اح���دى الزنزانات، 
ب���دا يتعافى من العرا�ض بعد �س���نوات 
من الدم���ان على م���ادة “الكري�س���تال” 

املخدرة.
  CNNقال خالد �هو يتحدث  ملرا�س���لة
اأر�ى دام���ون، م���ن داخ���ل زنزانته يف 
بغ���داد “الو�س���ع يف البلد كان �س���عبا، 
عليك ان تذهب �تبحث عن عمل، �لكن 
لي�س���ت هناك فر�ض متوفرة للعمل. مرة 
�مرت���ني ثم �قعت يف ف���خ الدمان على 
مادة الكري�س���تال، مل ا�س���تطع التخل�ض 
منه���ا”. �قال خالد ب���ان املراأة التي كان 

يحبها قد تركته .
ن�س���خ خمتلف���ة م���ن ق�س����ض م���ن ه���ذا 

زنزان���ات  يف  �س���داها  ت�س���مع  الن���وع 
�س���جن ق�س���م �س���رطة مكافحة املخدرات 
يف اجل���زء الغرب���ي م���ن بغ���داد. خليط 
املخ���درات �املتاجري���ن  متعاط���ي  م���ن 
به���ا الذين حتدث���وا ل���� CNN قالوا ان 
��س���ع العراق القت�سادي- الجتماعي 
املته���رئ هو من ت�س���بب ب�س���قوطهم يف 
د�ام���ة الإدمان. �ت�س���م كل زنزانة يف 
ال�سجن �س���عف العدد املخ�س�ض لها من 

املعتقلني .
�ح���دة  اآم���ر  عل���وان،  حمم���د  العقي���د 
مكافح���ة املخ���درات يف بغ���داد الك���رخ، 
يقول “لي�ست لدينا القدرة ال�ستيعابية 
الكافي���ة. يف بع����ض الحي���ان ن�س���طر 
اىل التمّه���ل يف العمل لنه لي�س���ت لدينا 
�سعة كافية حلجز املعتقلني �ال�سجناء، 

خ�سو�سا مع تف�سي �باء كور�نا .«
م���ن   %  10 ان  عل���ون  العقي���د  �ق���در 
�س���كان املنطقة الت���ي تقع �س���من نطاق 
عملياته هم من املدمنني على املخدرات، 

�غالبيتهم على مادة الكري�ستال .
عدة م�س���وؤ�لني ك�س���فوا ل���� CNN بان 
م���ن جت���ارة  فاق���م  ق���د  كور�ن���ا  �ب���اء 

املخدرات يف العراق .
�س���نوات طويلة من احل���رب عملت على 
نح���و  عل���ى  العراقي���ة  الد�ل���ة  تفتي���ت 
كبري، حي���ث ف�س���ائل م�س���لحة متنوعة 
�س���لطة  نط���اق  خ���ارج  تعم���ل  متنف���ذة 
�يب���د�  م�ست�س���ر،  ف�س���اد  احلكوم���ة. 
الو�س���ع القت�س���ادي بالن�س���بة لكث���ري 
م���ن العراقيني بان���ه يف دائرة تراجع ل 

متناهية .
�س���باب عراقي���ون، بغ����ض النظ���ر ع���ن 
حت�سيلهم الدرا�سي، يكافحون من اجل 
العثور على �ظيفة �فر�س���ة عمل. �يف 
العام 2020 ت�س���ببت اج���راءات احلظر 
لوب���اء كور�ن���ا بتوجيه �س���ربة مدمرة 

ل�سحاب الدخل املحد�د.

�ا�س���تنادا لتقري���ر البن���ك ال���د�يل لعام 
2020 فق���د توقع �ق���وع ماليني اآخرين 
من العراقي���ني حتت خط الفقر ب�س���بب 
�س���دمتي �باء كور�نا �هبوط ا�س���عار 
النفط الذي يعتمد عليه اقت�ساد العراق 

.
ح�س���ود من ال�س���باب املتحرر ال�س���اعني 
ب���داأ�ا  املري���ر  الواق���ع  م���ن  لله���ر�ب 
بالزدي���اد ع���ددا، �يف املقاب���ل ازدهرت 

جتارة املخدرات .

�س���رطة  م���ن  ح�س���ني،  عم���اد  الل���واء 
يق���وم  ق���ال �ه���و  املخ���درات  مكافح���ة 
اح���د  بتوزي���ع من�س���ورات توعي���ة يف 
رق���م  حت���وي  الفق���رية  بغ���داد  احي���اء 
“مر�ج���و املخ���درات  �س���اخن  ات�س���ال 
له���م ا�س���اليبهم اخلا�س���ة، فه���م غالبا ما 
يقومون ا�ل باعط���اء املخدرات جمانا 
للفقراء �العاطلني ع���ن العمل لغرائهم 
اىل ان ي�س���بحوا مدمنني. ث���م يبداأ ذلك 
ال�س���خ�ض ب�س���رقة امل���ال لت�س���ديد ثمن 

يقوم���ون  املر�ج���ني  ان  اأ�  املخ���درات 
بتحويل ذلك ال�سخ�ض اىل موزع«.

يف زمن النظام ال�س���ابق كانت العقوبة 
الق�س���وى ملا يتعلق باملخدرات العدام 
�له���ذا اج���رب ه���ذا ال���ردع ب���ان يك���ون 
تدا�لها �س���ريا �البقاء على ال�س���وارع 
خالي���ة منها. �لكن بعد الغز� المريكي 
للع���راق ع���ام 2003 �الفو�س���ى الت���ي 
جنمت عنه ��سعف الرقابة احلد�دية، 

انتع�ست جتارة املخدرات .
تهري���ب  ان  يقول���ون  هن���ا  م�س���وؤ�لون 
املخدرات ��سل اىل ذر�ته بحلول عام 
2014 مع ق���د�م تنظي���م داع�ض �جلبه 
حلبوب الكابتاغون املخدرة من �سوريا 
اىل داخ���ل العراق �التي تعترب �س���ائعة 

بني م�سلحي التنظيم .
�س���د  ال���د�يل  التحال���ف  �لك���ن حمل���ة 
داع�ض الت���ي اأدت يف النهاية اىل تعزيز 
التواج���د المن���ي على امت���داد احلد�د 
جت���ارة  جعل���ت  ال�س���ورية،  العراقي���ة 
املخدرات تتحول اىل املنافذ احلد�دية 

بني العراق �ايران .
�سباط كبار يف مكافحة املخدرات قالوا 
لل���� CNNب���ان %60 من جت���ارة مادة 
الكر�س���تال القادم���ة للع���راق تاأت���ي م���ن 

املناطق احلد�دية مع ايران.
�يقول العقيد علوان “الد�ل املجا�رة 
ت�س���تخدم هذا ال�س���يء لتدمري املجتمع 
�القت�س���اد العراق���ي. لقد ا�س�س���نا عدة 
قنوات مع اجلانب اليراين للتعامل مع 
هذه امل�سكلة �لكننا مل نتو�سل لتفاقية 

ملتابعتها .«
اجله���ات  ان  يقول���ون  م�س���وؤ�لون 
املنتفع���ة من ه���ذه التجارة ت���رتا�ح ما 
بني م�س���لحي تنظي���م داع�ض �ف�س���ائل 
م�س���لحة مدعومة من ايران �ع�س���ابات 

اجرامية .
مت الق���اء القب����ض عل���ى ثري���ا �ز�جه���ا 

داخ���ل بي���ت �هم���ا يقوم���ان بالرت�يج 
للب�س���اعة. كان بحوزتهم���ا 300 غ���رام 
من مادة كري�س���تال، �التي تبلغ قيمتها 
يف ال�س���وق ال�س���وداء بح���د�د 18000 
داخ���ل  اي�س���ا  املعتقل���ني  �م���ن  د�لر. 
البي���ت �س���خ�ض اآخ���ر ا�س���ارت ل���ه ثريا 
عل���ى ان���ه “�س���ديق” �ه���و يف الواقع 
��س���يط يقوم بزيارات د�رية للمناطق 
احلد�دية مع ايران ليجلب ما يح�س���ل 

عليه من خمدرات من املجّهز الرئي�ض .
يف  الن�س���اء  ب�س���جن  مكوثه���ا  �خ���الل 
بغ���داد، تق���ول ان���ه لي�س���ت لديه���ا فكرة 
�ا�س���حة عن �سل�س���لة حلقات املوردين 
للمخ���درات عن���د احلد�د، م�س���رية اىل 
م���ن  الكري�س���تال  م���ادة  يتلق���ون  انه���م 
“املوردي���ن الكبار” �انه لي����ض لها علم 

با�سمائهم ا� خلفياتهم .
املخ���درات  تهري���ب  يف  ت�س���اعد  ثري���ا 
�متريره���ا عرب نق���اط تفتي�ض يف املدن 
حي���ث يعم���ل الثالث���ة، �م���ن ث���م نقله���ا 
ملر�جني اآخرين اأ� يقومون هم اأنف�سهم 

ببيعها .
بالق���ول  حديثه���ا  يف  ثري���ا  �مت�س���ي 
فانه من ال�س���هل العبور  امراأة  “ك���وين 
م���ن خ���الل نق���اط تفتي�ض، حي���ث ل يتم 
تفتي�س���نا. اأق���وم باخف���اء امل���ادة يف كل 
انحاء ج�س���مي”. قالت �هي ت�سري اىل 
�س���درها ��ركها �اقدامه���ا �ذلك حتت 

غطاء العباءة ال�سوداء التي ترتديها .
�عل���ى م���دى �س���نوات، اعتم���دت ع���دة 
عل���ى  �ارهابي���ني  م�س���لحة  جمامي���ع 
ا�س���تخدام الن�ساء يف تهريب متفجرات 
�ا�سلحة، يف طريقة منهم خلداع رقابة 

القوات المنية. 
�ا�س���تنادا مل�س���وؤ�لني اأمني���ني، جل���اأت 
�س���بكات تهري���ب خم���درات موؤخرا اىل 
جتنيدها ن�ساء لت�سهيل عملية التهريب.
يظه���ر  �ه���و  عل���وان  العقي���د  �ق���ال 

�س���ورا لمراأتني على �سا�س���ة هاتفه مت 
اإلق���اء القب����ض عليهما قبل ب�س���عة ايام 
�كلتاهما تقفان خلف من�س���دة �سغرية 
��س���ع عليها �س���ف م���ن مادة كر�س���تال 
بحوزتهم���ا  �ج���دت  اخ���رى  �م���واد 
بالن�س���بة  املخدرات  “العمل يف جتارة 
للن�س���اء هو ا�س���هل مما يكون بالن�س���بة 
للرج���ال، حي���ث بامكانه���ن العمل حتت 
النتب���اه �ال�س���بهة  غط���اء �ل يجل���ن 

لنف�سهن .«
ال�س���ور  لح���دى  ي�س���ري  �ه���و  �ق���ال 
“لي�س���ت لدين���ا قوة ن�س���ائية ت�س���تطيع 
تفتي����ض الن�س���اء. ه���ذه امل���راأة اخربتنا 
بانه���ا تذه���ب م���ع رج���ل مل���كان موؤج���ر 
�تخربه بانه اذا يريد ممار�سة اجلن�ض 
معه���ا فان���ه يتوج���ب علي���ه ان ي�س���رتي 

خمدرات ا� يتنا�لها«.
اينا����ض ك���رمي، مدر�س���ة ط���ب احيائ���ي 
�س���د  التوعي���ة  جم���ال  يف  �نا�س���طة 
تعاطي املخدرات عرب مواقع التوا�س���ل 
الجتماع���ي، تق���ول “من خ���الل تفاعل 
املتعاطني معي �الذين يعانون من هذه 
امل�س���كلة ا�س���تطيع ان اقول بان امل�سبب 
الأك���رب للج���وء اىل املخ���درات هو حالة 
الفراغ التي يعي�س���ها ال�س���خ�ض. معظم 
متعاط���ي املخ���درات م���ن العاطل���ني عن 
العم���ل. ه���ذا �س���يء غري �س���حيح حتى 
الذي���ن يحمل���ون �س���هادات جامعي���ة ل 

ميكنهم احل�سول على عمل .«
�قارنت النا�س���طة كرمي املخدرات على 
انه نوع م���ن اأنواع الره���اب، حيث ان 
املتعاطي باإمكان���ه الإفالت من املراقبة، 
�ان ه���ذه املادة باإمكانه���ا دخول بيوت 

�مدار�ض �جامعات ب�سكل خفي .
�تعمل النا�سطة كرمي الآن عن قرب مع 
ق�سم مكافحة املخدرات، �هي تف�سل ان 
ير�س���ل املدمنون للع���الج �التعايف بدل 
من ان ينتهي بهم احلال �راء الق�سبان.

حبال البناء تنفرط 
وال�سدريين يدخلون 
بتكتل منفرد 

خارطة التحالفات المتوقعة.. الحكيم والحلبو�سي والعبادي 
في ائتالف واحد والخنجر يراأ�س "العزم" مع �سليم الجبوري

اأعداد  فاقمت  كورونا  وقيود  العمل  غياب   :  CNN
متعاطي المخدرات في العراق

�سباط عراقيون: عدة قنوات 
عراقية لم تنجح بالتو�سل اإلى 
اتفاقية مع االإيرانيين

سياسة

احد مراكز العد والفرز.. ار�شيف

احد جتار املخدرات يف قب�شة �شرطة دياىل.. ار�شيف



+ 964 7809144160  | + 964 7709992499  
+ 964 7708080800  | + 964 7704448045 

Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

�إع���������������ان���������������ات
http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net

العدد )4920( ال�سنة الثامنة ع�سرة - االثنني )12( ني�سان 2021  اعالنات

رقم املناق�صة: 2021/1 /10 
تاريخ الإعالن : 2021/4/12 

م/ مناق�صة عامة للتاأمني �صد خطر احلريق ملخازن ال�صركة العامة لت�صويق الأدوية وامل�صتلزمات الطبية يف بغداد واملحافظات
1- يسر )وزارة الصحة / البيئة – الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية – كيماديا( دعوة مقدمي العطاءات )شركات التأمني العاملة في العراق كافة واجملازة 
م��ن قب��ل وزارة املالية واملؤهلني وذوي اخلبرة( لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص )التأمني ضد خطر احلريق( وبكلفة تخمينية تبلغ )275660307( مائتان وخمس��ة وس��بعون 
مليون وس��تمائة وس��تون ألفاً وثالثمائة وسبعة دينار فقط أي بنسبة )0.001( من قيمة اخلزين )مبلغ التامني( علماً  ان حدود املسؤولية املطلوب للتأمني ضد خطر احلريق 
العادي يشمل التعويض الكامل عن اخلطر املتحقق على كافة مخازن شركتنا في بغداد واحملافظات باإلضافة إلى مخزن القرطاسية في مقر الشركة وان حدود املسؤولية 

املطلوب ضد خطر احلريق لألعمال اإلرهابية بنسبة ال تقل عن )0.004( من قيمة اخلزين.
2- تتوفر لدى )وزارة الصحة / البيئة – الش��ركة العامة لتس��ويق األدوية واملس��تلزمات الطبية – كيماديا( التخصيصات املالية ضمن املوازنة التشغيلية وينوي استخدام 

جزء منها لتنفيذ اخلدمات )التأمني ضد خطر احلريق(. 
3- بإم��كان مقدم��ي العط��اء الراغبني في ش��راء وثائق العط��اء باللغة )العربية( بعد تقدمي طل��ب حتريري إلى )وزارة الصحة / البيئة – الش��ركة العامة لتس��ويق األدوية 
واملستلزمات الطبية – كيماديا / بغداد – باب املعظم( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املستردة البالغة )1000000 مليون دينار عراقي(، بإمكان مقدمي العطاء الراغبني 

في احلصول على املزيد من املعلومات املراجعة على العنوان املبني في أعاله.
4- تس��لم العطاءات إلى العنوان اآلتي )وزارة الصحة / البيئة – الش��ركة العامة لتس��ويق األدوية واملس��تلزمات الطبية – كيماديا / بغداد – باب املعظم / الطابق اخلامس 
/ جلنة اس��تالم وفتح العطاءات الداخلية( في أو قبل موعد غلق العطاءات )الس��اعة الثانية عش��رة من يوم الثالثاء املوافق 2021/5/11(. وسوف ترفض العطاءات املتأخرة 
وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي )وزارة الصحة / البيئة – الش��ركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات 
الطبية – كيماديا / بغداد – باب املعظم / الطابق اخلامس( في نفس زمان وتاريخ الغلق. يجب أن تتضمن العطاءات ضمان للعطاء )خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق( 

ومببلغ )8270000( ثمانية ماليني ومائتان وسبعون ألف دينار فقط.
5- في حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه.

ال�صيدلين علي ح�صن البلداوي 
املدير العام 

رئي�س جمل�س الإدارة 

اإعالن مناق�صة
اجلمهورية العراقية

وزارة ال�صحة / البيئة – ال�صركة العامة لت�صويق الأدوية وامل�صتلزمات الطبية )كيماديا(

اإعالن مزايدة
اجلزيرة اإلعالمية  تعلن شبكة 
مول��دات  بي��ع  مزاي��دة  ع��ن 
كم��ا في اجل��دول ادن��اه راجني 
االمييل العروض عل��ى   ارس��ال 
  o f f e r s M E A H @ a l j a z e e r a . n e t 
الرق��م  عل��ى  واالتص��ال 
009647722777077، علم��اً أن 
آخر موع��د الس��تالم العروض 
هو ي��وم اخلمي��س 2021/4/15 

الساعة 12 ظهراً. 
 250 KVA مولدات نوع بيرنكنز
مس��تخدمة وبع��دد س��اعات 
10 آالف س��اعة ل��كل مول��دة 

واملواصفات أدناه: 
1- محرك بيرنكنز حجم 1300 

إنكليزي .
2- رأس تولي��د ل��وري س��ومير 

فرنسي 
)كامت  ممت��ازة  درج��ة  كامت   -3

إنكليزي(. 
علماً: ان املولدات مش��تراة من 

شركة بغداد السالم. 

CNOOC Iraq LTD
�صركة �صينوك العراق املحدودة

CNOOC Iraq LTD
�صركة �صينوك العراق املحدودة



 بغداد / املدى

ق���ررت جلن���ة امل�سابق���ات يف االحتاد 
اال�سيوي لك���رة الق���دم ت�سمية كوفند 
عب���د اخلال���ق م�سع���ود ليت���وىل مهمة 
االأ�سراف ومراقبة مباريات املجموعة 
الرابعة التي ت�سم فرق ال�سد القطري 
والوح���دات  ال�سع���ودي  والن�س���ر 
االأردين وف���والذ خور�ستان االإيراين 
التي �ستقام بنظام التجمع على ملعب 
مدينة امللك �سع���ود الريا�سية مبدينة 
ال�سعودي���ة  العا�سم���ة  يف  الباح���ة 
الريا����ض اعتبارًا من بعد غد االأربعاء 
املوافق الرابع ع�س���ر من �سهر ني�سان 
اجل���اري وت�ستم���ر مناف�ساته���ا لغاية 
الثالثني من ال�سهر ذاته �سمن منطقة 
غرب القارة بدوري اأبطال اآ�سيا لكرة 
الق���دم 2021. و�ستك���ون ه���ذه املهمة 

اجلدي���دة للمراقب الدويل كوفند عبد 
اخلال���ق اأول واج���ب ر�سم���ي ل���ه  ل���ه 
خ���الل عام 2021 الذي يعترب الوحيد 
م���ن الع���راق الذي مت تعيين���ه من قبل 
االحت���اد االآ�سي���وي لك���رة الق���دم منذ 
ع���ام 2017 حي���ث اأ�سرف عل���ى اإدارة 
العديد من املباريات �سمن امل�سابقات 
الر�سمي���ة الت���ي ت�س���رف عليه���ا جلنة 
امل�سابقات يف االحتاد االآ�سيوي لكرة 
القدم اىل جانب ت�سفيات كاأ�ض العامل 
لك���رة الق���دم 2022 وكذل���ك م�ساركته 
يف ع���دد من البط���والت الت���ي يقيمها 
االحت���اد العرب���ي لك���رة الق���دم ف�ساًل 
ع���ن  تولي���ه اال�سراف عل���ى املباريات 
الدولية الودية التي خا�سها منتخبنا 
ملع���ب  عل���ى  الق���دم  لك���رة  الوطن���ي 
)ج���ذع النخل���ة( باملدين���ة الريا�سي���ة 
اآخره���ا  كان  الب�س���رة  حمافظ���ة  يف 
املنتخ���ب  م���ع  اخلليج���ي  الديرب���ي 
الكويتي لكرة الق���دم الذي جرى يوم 
ال�ساب���ع والع�سري���ن من �سه���ر كانون 
الثاين املا�س���ي. و�سي�سارك احلكمان 
الدوليان عل���ي �سب���اح وزميله حيدر 
عبد احل�سن يف قيادة عدد من مباريات 
املجموع���ة الرابع���ة وكذل���ك مباريات 
ت�سيفهم���ا  الت���ي  االأوىل  املجموع���ة 
العا�سمة ال�سعودي���ة الريا�ض وت�سم 
ال�سع���ودي وا�ستق���الل  اله���الل  ف���رق 
دو�سنب���ة الطاجيكي و�سب���اب االأهلي 

دبي االإماراتي واجمك االأوزبكي .

 رعد العراقي  
بإختصار ديمقراطي

مازال����ْت االأندي����ة العراقي����ة ُتعاين م����ن ُعقدة الطم����وح املحّلي يف 
كل م�ساركاته����ا بع����د اأن كّيف����ْت الهيئ����ات االإدارية ُخط����ط اأعمالها 
ال�سرت�س����اء اجلماهري يف املناف�سة على  بطولة الدوري والكاأ�ض 
كاأق�س����ى اإجن����از ميك����ن اأن ي�س����ّكل له����ا ذريع����ة يف تف�س����ري معنى 

النجاح!
مراجعة ب�سيط����ة لتاريخ امل�ساركات اخلارجي����ة الأنديتنا، تك�سُف 
بو�س����وح حال����ة الرتاج����ع بامل�ست����وى مقارن����ة م����ع اأندي����ة القاّرة 
ال�سف����راء يف وقت جن����ُد اأن هناك فارقًا �سا�سعًا ب����ني مكانة وُثقل 
الكرة العراقية املتمّثلة باملنتخبات الوطنية وبني خواء ما حتقق 
من نتائ����ج على �سعي����د الدوري����ات االآ�سيوية با�ستثن����اء ح�سول 
الق����وة اجلوي����ة عل����ى لق����ب البطول����ة )الثانوي����ة( كاأ�����ض االحتاد 
االآ�سي����وي لثالث����ة موا�سم متتالي����ة، وهي نتيجة ال متّث����ل معيارًا 
مُيك����ن الرك����ون اليه يف من����ح التمّي����ز الأنديتنا خارجي����ًا لتوا�سع 

االأندية امل�ساركة يف تلك البطولة.
ما تعّر�ض لُه نادي الزوراء من خ�سارة على يد الوحدة االإماراتي 
يف مب����اراة املُلح����ق املوؤّهل����ة ل����دوري املجموعات ق����د يف�سُح عن 
حقيق����ة فل�سف����ة اإدارات اأنديتنا التي ال متتل����ك روؤية اخلروج من 
النطاق املحّلي واالنطالق نحو مقارعة االأندية االآ�سيوية، فكانت 
التح�س����ريات - ب����دءًا م����ن نوعية وقيم����ة التعق����ادات - ال توحي 
بوجود جّدية ودرا�سة فني����ة توازي م�ستوى التناف�ض اخلارجي 
يف وق����ت اأن اإدارة النادي كانت ُتعاين من اأزمة مالية عجزت عن 
اإيج����اد احللول املبّكرة لها مُتّكنها من توفري اإعداد جيد ي�ستقطب 
العب����ني مب�ستويات عالية يعّززون م����ن �سفوف الفريق، وخا�سة 
ه����ي ت����درك جي����دًا اأن النوار�ض مل تك����ن خالل مناف�س����ات الدوري 
املمت����از مب�ست����وى يتيح له����ا اأن تك����ون مناف�سًا �سر�س����ًا على لقبه، 
فكي����ف ميك����ن اأن ُتناف�����ض على اللق����ب االآ�سيوي اأو حت����ى اجتياز 

املباراة التاأهيلية؟!
احلقيق����ة اإن اإدارة ن����ادي ال����زوراء وهي حتت قي����ادة جنم بقيمة 
الكابنت فالح ح�س����ن امل�سهود له منذ اأن كان العبًا يجول وي�سول 
يف املالعب ُمدافعًا عن األوان النوار�ض واملنتخب الوطني و�سّجل 
تاريخًا ُم�سرقًا يف م�ساهمته وتاأثريه باإحراز البطوالت واالألقاب 
عل����ى امل�ست����وى املحل����ي واخلارجي، قب����ل اأن يّتجه بع����د اعتزاله 
نح����و ميدان التدري����ب وُيحقق بع�����ض االإجنازات الت����ي اأ�سيفت 
اىل �سجل����ه الذهبي، لكنه مل ُيعرف عنه  اأن����ه كان بارعًا وُملّمًا يف 
ة �سخ�سية بقدر  اجلانب االإداري!! وتلك امل�ساأل����ة ال ت�سّكل منق�سَ
ما ه����ي موا�سفات وموهبة مت����ى ما تعّززت بالثقاف����ة االأكادميية 
واخلربة العملية املُكت�سبة مُيكن اأن ت�سهم يف خلق كوادر اإدارية 
حمرتف����ة، ُتبدع يف اإيجاد احللول وو�س����ع خطط التطوير بعيدًا 

عن الروتني واالأ�ساليب املتوارثة!
ثعل����ب الك����رة العراقية ومن����ذ ا�ستالمه مهم����ة اإدارة دف����ة الزوراء 
يف �سه����ر اآب 2010  ولغاي����ة االآن، اأجته����د يف قي����ادة الن����ادي 
حتت ظروف اأكرثه����ا كانت قاهرة، وحّقق بع�ض النجاحات على 
امل�ست����وى املحلي وهو اأم����ر يح�سب له، لكنه عجز عن التحليق به 
خارجي����ًا اأو ك�سر قيود االأزمة املالية املزمنة، وهو ما ي�سّكل ف�ساًل 
بح�سابات فريق حاز على 14 لقبًا كبطل للدوري ) 1975–76، 
–1994  ،94–91،1993–79،1990–77،1978–1976
–2000،2000–1999  ،99–1998  ،96–1995  ،95
م����ع   18–2017  ،16–2015  ،11–06،2010–01،2005
الو�ساف����ة �س����ت مرات، وحقق لقب الكا�ض 16 م����رة مع الو�سافة 
مّرتني، وال يحتاج الإثبات مكانته بني فرق املقدمة، بل يحتاج اىل 
عب����ور مرحلة املناف�سة على لقب ال����دوري واالنطالق نحو ح�سد 
لقب اآ�سيوي ُيزّين خزانته التي �ستكون �ساهدة على اإثبات جناح 
االإدارة م����ن عدمِه بعد 11 عامًا من قب�سة ال�سيطرة على مقّدرات 

النادي دون تغيري.
االأندي����ة اجلماهريي����ة االأخرى ال ت�سّكل ا�ستثن����اًء من املحنة التي 
ُيع����اين منها ال����زوراء عل����ى امل�ست����وى اخلارجي، ب����ل اإن االأرقام 
املتحّقق����ة من خالل امل�ساركات االآ�سيوي����ة ال�سابقة لها توؤكد اأي�سًا 
ع����دم وج����ود اأي ُخطط �سرتاتيجية اأو بن����اء فّني ر�سني ميكن اأن 
ُي�س����ّكل عامل قوة لتم�سي نحو مناف�سة اأندية اآ�سيا اأو حتى اأغلب 
االأندية العربية وهو ما ي�ستوجب اإحداث تغيري �سامل يف فل�سفة 
االإدارة، واالإرتق����اء بالطموح من النط����اق املحلي اىل اخلارجي، 
وقبله����ا تع�سي����د موقفه����ا  بالتخّل�ض م����ن التبعية املالي����ة كمعيار 

جوهري يف تقييم قيمة وجناح العمل احلق.

محنة الزوراء خارجيًا

الحقيقة اإن اإدارة نادي الزوراء وهي 
تحت قيادة نجم بقيمة الكابتن فالح 

ح�شن الم�شهود له منذ اأن كان العبًا 
يجول وي�شول في المالعب ُمدافعًا 

عن األوان النوار�س والمنتخب الوطني 
و�شّجل تاريخًا ُم�شرقًا في م�شاهمته 

وتاأثيره باإحراز البطوالت واالألقاب على 
الم�شتوى المحلي والخارجي
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وجهة نظر

 بغداد / حيدر مدلول    

ح���ّددت لجن���ة الم�سابق���ات المركزي���ة ف���ي 
اتح���اد ك���رة الق���دم ي���وم الجمع���ة المقب���ل 
المواف���ق ال�ساد����ض ع�سر من �سه���ر ني�سان 
مناف�س���ات  النط���الق  موع���دًا  الج���اري 
م���ن دوري  الثامن���ة والع�سري���ن  الجول���ة 
الك���رة الممت���از بالمو�س���م الحال���ي ال���ذي 
يتوا�س���ل غي���اب الجماهير عن���ه بناًء على 
البروتوك���ول الطب���ي ال�سام���ل المنفذ من 
قب���ل الف���رق الع�سرين الم�سارك���ة منذ يوم 
الخام����ض والع�سري���ن م���ن �سه���ر ت�سري���ن 
التعليم���ات  ولتطبي���ق   2020 االأول 
ال�س���ادرة من قب���ل اللجنة العلي���ا لل�سّحة 
ال���وزراء  بمجل����ض  الوطني���ة  وال�سالم���ة 
لمكافح���ة فايرو�ض كورون���ا )كوفيد-19( 
الت���ي اأرتفع���ت معدل االإ�ساب���ات فيه لتبلغ 
اأكث���ر م���ن ت�سع���ة اآالف �سخ�ض ف���ي اليوم 
الواح���د واأكث���ر م���ن اأربعي���ن حال���ة وف���اة 
ح�س���ب االح�سائيات التي ت�سدرها وزارة 
ال�سح���ة والبيئ���ة بالتع���اون م���ع منظم���ة 

ال�سحة العالمية.
ويلع���ب فريق النف���ط لكرة الق���دم ال�سابع 
بر�سيد 36 نقطة على ملعب نادي التاجي 
الريا�س���ي ف���ي العا�سمة بغداد م���ع �سيفه 
فريق النجف لكرة القدم الو�سيف بر�سيد 
الرابع���ة ع�س���رًا  ال�ساع���ة  ف���ي  نقط���ة   51
ف���ي لق���اء مثي���ر �سم���ن افتت���اح مناف�سات 
الجول���ة الثامن���ة والع�سرين، فيم���ا يلتقي 
ف���ي التوقي���ت ذات���ه فري���ق الح���دود لكرة 
القدم التا�سع ع�س���ر بر�سيد 20 نقطة على 
ملعب االإدارة المحلية بمحافظة القاد�سية 
م���ع م�سيف���ه فري���ق الديوانية لك���رة القدم 
�ساح���ب المرك���ز الرابع ع�س���ر بر�سيد 28 
نقط���ة ويحت�سن ملعب ال�سعب الدولي في 
ال�ساع���ة التا�سع���ة م�ساًء لق���اًء �سهاًل لفريق 
الطلب���ة لكرة الق���دم ال�ساد�ض ع�سر بر�سيد 
27 نقطة م���ع �سيفه فري���ق ال�سماوة لكرة 

الق���دم القابع في المرك���ز الع�سرين ويملك 
في جعبته 20 نقطة.

و�سي�سهد ي���وم ال�سبت المقبل اإجراء ثالث 
مواجهات حي���ث يحل فريق الكهرباء لكرة 
الق���دم ال�ساب���ع ع�س���ر بر�سي���د 24 نقط���ة 
�سيفًا ثقياًل على فري���ق القا�سم لكرة القدم 
الثامن ع�سر بر�سي���د 23 نقطة على ملعب 
الكفل االأولمبي بمحافظة بابل في ال�ساعة 
الرابع���ة ع�سرًا ويلتقي فري���ق زاخو لكرة 
الق���دم ال�ساد����ض بر�سي���د 40 نقط���ة عل���ى 
ملعب���ه بمحافظ���ة دهوك باإقلي���م كرد�ستان 
م���ع �سيف���ه فري���ق نف���ط الب�س���رة الثال���ث 

ع�س���ر بر�سيد 31 نقطة القادم من محافظة 
الب�س���رة وتنتظر فريق الك���رخ لكرة القدم 
العا�س���ر بر�سي���د 33 نقط���ة ف���ي ال�ساع���ة 
التا�سع���ة م�س���اًء مهم���ة �سعبة عل���ى ملعب 
فران�س���و حريري مع م�سيف���ه فريق اأربيل 

الحادي ع�سر بر�سيد 32 نقطة.
و�سيكون يوم الثامن ع�سر من �سهر ني�سان 
الجاري موع���دًا لختام مناف�س���ات الجولة 
الثامنة والع�سرين من دوري الكرة الممتاز 
حيث ي�سيف فريق اأمانة بغداد لكرة القدم 
التا�سع بر�سيد 36 نقطة على ملعب بغداد 
بمنتزه الزوراء في ال�ساعة الرابعة ع�سرًا 

مع فريق ال�سناع���ات الكهربائية الخام�ض 
ع�س���ر بر�سي���د 27 نقط���ة وتتج���ه االأنظار 
ف���ي ال�ساع���ة التا�سع���ة م�س���اًء ال���ى ملع���ب 
ال�سع���ب الدولي حيث يحت�سن قمة كروية 
�سامتة بين فريق الميناء الب�سري الثاني 
ع�س���ر بر�سيد 31 نقطة م���ع م�سيفه فريق 
الزوراء لكرة القدم بر�سيد 48 نقطة، فيما 
تم تاأجي���ل مباراتي ال�سرطة ونفط مي�سان 
والقوة الجوي���ة ونفط الو�سط الى اإ�سعار 
اآخ���ر الرتب���اط فريق���ي الجوي���ة وال�سرطة 
بمناف�س���ات الدور االأول م���ن منطقة غربي 
الق���ارة ب���دوري اأبط���ال اآ�سي���ا لك���رة القدم 

2021 ال���ذي �سيقام بنظ���ام التجّمع خالل 
الفت���رة من الراب���ع ع�سر ولغاي���ة الثالثين 

من �سهر ني�سان الجاري.
ال�سابع���ة  الجول���ة  مباري���ات  وكان���ت 
والع�سرين م���ن المو�سم 2020-2021 قد 
اأ�سفرت عن فوز نف���ط الو�سط على الطلبة 
بنتيجة )1-0( والنجف على ال�سرطة )3-
1( والكرخ على الميناء )2-1( وبالنتيجة 
ذاته���ا زاخو على الكهرب���اء ونفط الب�سرة 
عل���ى اأمانة بغداد )1-0( واأربيل على نفط 
مي�سان )3-2( وتعادل ال�سماوة مع النفط 
)1-1( وتعادل الحدود مع القا�سم )2-2(.

 اإياد ال�شاحلي

داأب���ت خم�ض واأربعون دولة اآ�سيوية من�سوية حتت راية املجل�ض 
االأوملبي االآ�سيوي على ت�سريف �سوؤون جلانها االأوملبية الوطنية 
بالتع���اون م���ع املكت���ب التنفي���ذي للمجل�ض ال���ذي تراأ�س���ه الراحل 
الكويتي فهد االأحمد عام 1982، وحقق معه قفزات كبرية ملدة عقد 
م���ن الزمن قب���ل اأن يت�سّلم جنله )اأحم���د( الرئا�سة عام 1992عقب 
اأحداث حرب اخلليج الثانية يف ال�سابع من اآب عام 1990، والتي 
رم���ى الكويتيون كل جهدهم ال�سيا�س���ي والريا�سي من اأجل اإبعاد 
الع���راق عن االأ�س���رة الريا�سي���ة الدولية ومنعه م���ن امل�ساركة يف 
اأوملبي���اد بكي���ني العام نف�سه ب�سب���ب غزو نظام���ه ال�سابق دولتهم، 
و�سّدَد اأحمد الفهد موقفه املناوىء �سد العراق يف جميع املحافل، 
وو�سل االأمر اىل حماربتِه له يف اأي جتّمع عربي مثلما ح�سل يف 
بطول���ة كاأ�ض الع���رب ال�سابعة لكرة القدم الت���ي �سّيفتها العا�سمة 
القطري���ة الدوحة من 22 اأيلول  اىل 1 ت�سرين االأول 1998، حيث 
اأطل���ق ت�سريح���ًا �سه���ريًا ل�سحيفة الوط���ن القطرية اأثن���اء مقابلة 
حمّررها الزميل في�سل �سالح جاء يف عنوانها العري�ض )�سنقاتل 
من اأج���ل منع العراق م���ن امل�ساركات الريا�سي���ة(! وتكّرر املوقف 
بعد ع���ام عندم���ا ا�ستع���ّدت االأردن لتنظيم دورة االألع���اب العربية 
التا�سع���ة )دورة امللك ح�سني( من 15 اىل 31 اآب 1999، مت دعوة 
الع���راق بعد تغييبه عن الن�سختني ال�سابعة والثامنة، هّدد االأحمد 
ب�سح���ب الوف���د الريا�س���ي الكويتي يف ح���ال مت ال�سم���اح للعراق 
بامل�سارك���ة، وق���ال بغ�سب )الك���رة االآن يف مرم���ى اللجنة املنظمة 

لل���دورة، ومن يّدعي اأن اجلامع���ة العربية هي امل�سوؤولة عن دعوة 
الع���راق يعني اأنهم �سّي�سوا البطولة، ومن حقنا اأن نقف بعيدًا عن 
البطول���ة الأ�سباب �سيا�سية(! وملا �س���ارك العراق يف حفل االفتتاح 
ج���رى ان�سحاب الكويتيني بع���د انتهائه بذريع���ة االحتجاج! فيما 
كانت الكويت ط���وال تاريخها الريا�سي داعمة لتالقي الريا�سيني 
بعي���دًا عن خالفات دوله���م مثلما بادر الراحل فهد االأحمد، يوم 12 
ت�سري���ن الثاين ع���ام 1989 ، ليقف متو�ّسطًا ب���ني قائدي منتخبنا 
الوطن���ي ك���رمي ع���الوي ونظ���ريه االإي���راين، يف ملع���ب كاظم���ة، 
عل���ى هام����ض بطول���ة ال�سداقة وال�س���الم الدولية الودي���ة، وطلب 
ت�سافحهم���ا يف اأول لقاء بعد اإنتهاء حرب طاحنة ا�ستمّرت ثماين 

�سنوات )1988-1980(.

انتهاء احلرب الباردة !
وبع���د الغ���زو االأمريك���ي للع���راق ع���ام 2003، كان لالأحم���د دور 
جديد، اأث���ار ا�ستياء الو�سط الريا�س���ي يف الداخل واخلارج، فقد 
فاج���اأ اجلميع ُمعلنًا اأنتهاء احل���رب الباردة مع اأخوانه العراقيني، 
وا�ستقب���ل ي���وم االأربع���اء ال�ساب���ع م���ن اأي���ار ع���ام 2003 ممثل���ي 
)املجموع���ة العراقية لالأوملبية احُلرة( املُنتخبني من 200 ريا�سي 
يف موؤمتر مدينة مانه���امي االأملانية برئا�سة �سرار حيدر، وحار�ض 
حمم���د نائبًا، وغ���ازي ناج���ي اأمينًا لل�س���ر، وجعفر املظف���ر مديرًا 
للعالق���ات الدولي���ة، وع�سوية جمبل فرطو�ض وجن���م عبد وجبار 
عي�سى، ومل يخِف الفهد �سلته باإجراء ات�ساالٍت معهم ومع غريهم 
يف املنفى لت�سكي���ل جلنة موؤقتة الإدارة �سوؤون احلركة الريا�سية، 

االأم���ر ال���ذي اأث���ار حفيظة اأ�س���رة الريا�س���ة العراقية الذي���ن عّدوا 
ت�سكيله املجموعة حتري�سًا وتدّخاًل يف �سوؤونهم، واأنربى الراحل 
اأحم���د را�سي يف حدي���ث جلريدة ال�سرق االأو�س���ط ال�سعودية من 
عّمان ي���وم االثني�ن الثاين ع�سر من اأي���ار 2003 بت�سريح �ساخن 
ملرا�سله���ا الزمي���ل االأردين حممد قدري ح�سن، اأك���د فيه )من يريد 
اأن ير�ّس���ح نف�سه ويخو�ض �سراع االنتخابات الريا�سية، فاالأوىل 
اأن يحّقق ذل���ك من داخل العراق ولي�ض بعيدًا عنه، وما �سمعناه ال 

ميّثل يف نظرنا اأكرث من هواء يف ال�سباك( !

احلظر الكروي .. واالأوملبية املجمدة
وتباين موقف اأحمد الفهد منذ عام 2003 اىل العام احلايل 2021 
يف اأك���رث من ق�سي���ة ريا�سية عراقية، كانت متث���ل ال�سغل ال�ساغل 
لو�سائ���ل االإعالم، فق���د تعامل م���ع ق�سية رفع احلظ���ر الدويل عن 
مالعب العراق مبتابع���ات خجولة ومل تكن موؤّثرة مثل حديثه مع 
رئي�ض االحت���اد الدويل لكرة القدم ال�ساب���ق جوزيف بالتر لبحث 
مل���ف الك���رة العراقية، ومطالبت���ه اأياه ح�سم املو�س���وع وال�سماح 
للع���راق بت�سييف جزئ���ي للمباريات الدولي���ة، ويف الوقت نف�سه 
حّث���ه االحت���اد العراق���ي للعبة عل���ى م�سارحته عن م���دى جاهزية 
املالعب والظروف االأمنية لل�سغط على الفيفا، ومل تفلح م�ساعيه 
ق���ط، بينما تدخله يف مل���ف االأوملبية الوطني���ة العراقية كان قويًا 
لي�ض عل���ى اأ�سا�ض ع�سويتها يف جمل�سه القاري فح�سب، بل دعمه 
الوا�سح لرئا�سة الكابنت رعد حمودي ك�سخ�سية كروية معروفة، 
برغم اأن االأخري و�سع الريا�سة على �سّكة التجميد واالإيقاف اأكرث 

من مّرة منذ توليه قيادة احلركة االأوملبية عام 2009!
كي���ف لرئي�ض املجل����ض االأوملب���ي االآ�سيوي اأن يراق���ب، عن طريق 
ممثل���ه )مواطن���ه( ح�سني امل�سل���م، مديره العام والفن���ي، ما جرى 
م���ن �سيناريوه���ات مث���رية لل�سك���وك ع���ن ا�ستم���رار الو�س���ع غري 
القانوين للجنة االأوملبية الوطنية املنحّلة طوال ال�سنني املا�سية، 
ومل يح���ّرك �ساكن���ًا حتى اأبطلت احلكومة العراقي���ة انتخابات 16 
�سب���اط 2019، ث���م تكّررت فو�س���ى �سيناريو موؤمت���ر 14 ت�سرين 
الثاين 2020 بخروق فا�سح���ة ك�سفنا عنها يف ر�سالتنا املفتوحة 
اإىل جيم�ض ماكلويد مدير العالقات والت�سامن االأوملبي وممثلكم 
امل�سل���م عرب جريدة امل���دى يوم االثن���ني ال�ساد����ض والع�سرين من 
ت�سرين االأول عام 2020 ، وطالبناهما بتاأجيل االنتخابات، وفتح 
ك���وا �ساكنًا اإال بع���د اأن �سقطت ورقة  حتقي���ق باخل���روق، ومل حترِّ
)ال�سدي���ق( بخ�س���ارة مدّوية، و�سارعتم بعد �ست���ة اأيام فقط بعدم 
االع���رتاف ب�سرعي���ة االنتخابات لثبوت �سبعة خ���روق يف امليثاق 

االأوملبي نّبهنا عنها يف ر�سالتنا اأعاله.
وع���ادت اخلروق ذاتها، ب���ل اأفدح منه���ا باإق�س���اء مر�ّسحني لديهم 
اعتم���اد قاّري ودويل، واآخرين مل يوقفوا بعقوبات املن�سطات من 
احتاداته���م الدولية، وهن���اك من مل ت�سمح ظ���روف ت�سكيل )مركز 
الت�سوي���ة والتحكيم( وفق���ًا للنظام اال�سا�سي للجن���ة االوملبية من 
ح�س���م ق�ساياه���م، وامل�سكل���ة الكب���رية اإنتخ���اب املكت���ب التنفيذي 
اجلدي���د بع���د يوم واح���د من انته���اء املوؤمت���ر التكميل���ي من دون 
ت�سمي���ة جلن���ة ا�ستئن���اف لتقّب���ل الطعون حي���ث ا�سط���ّر اأكرث من 
اأح���د ع�س���ر مر�ّسح���ًا لالن�سحاب اعرتا�س���ًا على اإج���راءات موؤمتر 

26 اآذار 2021، واأعتم���دمت نتائج���ه بع���د اأربعة اأي���ام ُبعيد عودة 
حم���ودي ملقع���ده ر�سمي���ًا، واأك���دمت )لق���د اأحطن���ا علم���ًا باالختتام 
الناجح لالإج���راءات ونتائج انتخابات اللجن���ة االأوملبية الوطنية 

العراقية(.
تذكري ..

نذك���ر اأحم���د الفه���د بقول���ه "اإن الكوي���ت مل تتو�ّس���ل الأح���د ب�ساأن 
ق�ساياه���ا حتى ولو بال�سّر، ولكل دول���ة �سرتاتيجيتها وفل�سفتها، 
وعلين���ا اأن نحرتمه���ا ولي�ض بال�سرورة اأن ي�سم���ل اأ�سلوبها الكل، 
نحن من اأحرتق بالن���ار، ونحن اأدرى مبواقفنا" وعطفًا على هذه 
الفل�سف���ة ال ميكن للم�سادقة الدولية واالآ�سيوية وحتى احلكومية 
ل ممثلها وزي���ر ال�سباب والريا�سة عدن���ان درجال عن  الت���ي تن�سّ
ممار�س���ة دوره احليوي كونه خم���ّواًل دوليًا بالت�س���اور والتدّخل 
واالعرتا����ض واتخاذ ما يحف���ظ نزاهة العملي���ة االنتخابية، لكنه 
ترك املهم���ة ملدير عام يف وزارت���ه ب�سفته رئي����ض اللجنة امل�سرفة 
بذريعة مر�س���ه الذي مل يكن مينعه من متابعة جمرى االنتخابات 
ع���رب التقني���ة املرئية )اأ�سع���ف االميان( نع���م ال ميك���ن للم�سادقة 
اأن تطِم���ر اخل���روق يف حفرة الن�سي���ان دون موق���ف م�سوؤول من 
ي احلقائق يف قل���ب بغداد واال�ستم���اع ل�سهادات  جمل�سك���م لتق�سّ
كل االأط���راف امل�ساركني واملُبعدين، وك�س���ف النتائج اأمام االإعالم 
الريا�س���ي العراق���ي، ودون ذل���ك ف���اإن الت�س���رّت ع���ن والدة مكت���ب 
تنفي���ذي تطارده �ُسبهات )ف�ساد الت�سويت( يف واحدة من جلانكم 
االأع�س���اء �سيوث���ق �سفح���ة �س���وداء م���ن تاريخ احل���راك االأوملبي 

االآ�سيوي!

النفط والنجف في لقاء العيار الثقيل ب�ضيافة التاجي

ر����ض���ال���ة ل��رئ��ي�����س ال��م��ج��ل�����س الأول����م����ب����ي الآ����ض���ي���وي 

مهمة جديدة لكوفند في تجمع 
الريا�س الآ�ضيوي

  بغداد / املدى

يلتق���ي فري���ق باري����ض �س���ان جريم���ان 
الفرن�سي لكرة القدم يف ال�ساعة العا�سرة 
م�ساء غد الثالثاء مع �سيفه فريق بايرن 
ميوني���خ االأملاين لك���رة القدم على ملعب 
ب���ارك دي بران�ض )حديق���ة االأمراء( يف 
العا�سمة باري�ض �سمن مناف�سات جولة 
االإي���اب من الدور رب���ع النهائي للن�سخة 
احلالية م���ن دوري اأبط���ال اأوروبا لكرة 

القدم للمو�سم 2021-2020.

ويواج���ه فري���ق باي���رن ميوني���خ خط���ر 
فق���دان لق���ب دوري اأبط���ال اأوروبا لكرة 
الق���دم ال���ذي نال���ه يف املو�س���م املا�س���ي 
بع���د تعّر�س���ه اىل هزمي���ة مفاجئ���ة على 
ملع���ب )األيان���ز اأرين���ا( بنتيج���ة )3-2( 
اأمام فريق باري�ض �س���ان جريمان �سمن 
جول���ة الذه���اب ي���وم االأربع���اء املا�س���ي 
املوافق ال�سابع من �سهر ني�سان اجلاري 
حي���ث بات بحاج���ة اىل االنت�سار بثالثة 
اأهداف عل���ى االأقل يف باري����ض من اأجل 
خطف تذك���رة العبور اىل ال���دور ن�سف 
النهائي م���ن البطولة وموا�سلة امل�سوار 
نحو التقدم لبلوغ املباراة النهائية التي 
�ستج���ري ي���وم التا�س���ع والع�سري���ن من 

�سهر اأيار املقبل.
وبع���ث االأمل���اين توما����ض مول���ر مهاجم 
فري���ق باي���رن ميوني���خ لك���رة القدم عرب 
التوا�س���ل  مبوق���ع  الر�سم���ي  ح�ساب���ه 
االجتماعي )اأن�ستغرام( ر�سالة حتٍد اىل 

غرمائ���ه من جنوم باري�ض �سان جريمان 
�سيقاتل���ون  وزم���الءه  اأن���ه  فيه���ا  اأعل���ن 
لديه���م  يوج���د  وال  الع���ودة  مب���اراة  يف 

ا�ست�سالم.
ون�س���ر مول���ر ع���ددًا م���ن ال�سور ل���ه من 
مب���اراة الذه���اب وكت���ب عليه���ا )فر����ض 
كثرية اأتيح���ت لنا خالل ال�سوطني االأول 
فق���ط  �سّجلن���ا هدف���ني  لكنن���ا  والث���اين، 
وبعث���ت ر�سالة تف���اوؤل للجماه���ري باأننا 
ق���ادرون عل���ى التعوي����ض عل���ى ملع���ب 

حديقة االأمراء بباري�ض( .
ويفتق���د الن���ادي الباف���اري اىل خدم���ات 
روب���رت  البولن���دي  االأول  مهاجم���ه 
اكت�ساب���ه  ع���دم  ب�سب���ب  ليفاندوف�سك���ي 
ال�سف���اء التام من االإ�سابة التي حلقت به 
بركبته خالل مب���اراة منتخب بالده اأمام 
اأندورا يف الت�سفيات االأوروبية املوؤهلة 
اىل بطولة كاأ�ض العامل لكرة القدم 2022 

بقطر.

بايرن ميونيخ يواجه خطر فقدان لقب دوري الأبطال



يف حوار بث على الهواء مبا�سرة، ذكر ال�سيا�سي 
الرو�س����ي املخ�س����رم فالدمي����ري جريينوف�سك����ي 
اأن احل�س����ارات الت����ي �سادت يف التاري����خ، اأفلت 
لأ�سباب عديدة دون اأن يت�سنى لها النهو�ض مرة 
اأخرى، واأ�س����اف مازحًا اأن م����ا تركته احل�سارة 
الروماني����ة للع�س����ور املتقدم����ة لي�����ض اأك����ر م����ن 
"معكرونة" اأما ما بقى من احل�سارة الأملانية فهو 
" �سيارة املر�سيد�ض" وهكذا ا�سرت�سل يف �سرب 
اأمثلة ع����ن هزالة ما تبقى من ح�سارات اأوروبية 
اأفل����ت بعد اأن كان ا�سعاعها مي����الأ الدنيا. وبغ�ض 
النظر ع����ن اأهمية ما �سرح به جريينوف�سكي يف 
القن����اة الرو�سي����ة الأوىل، اإل اأن درا�س����ة عنا�سر 
دميوم����ة احل�س����ارات وقدرته����ا عل����ى ال�سم����ود 
بوج����ه عوام����ل انهيارها وتبّدد اآثاره����ا، لن تفقد 

اأهميتها بالتاأكيد على مر الع�سور. 
فج����ر  ب����زوغ  من����ذ  الإن�س����ان،  اأن  يف  ري����ب  ل 
نظ����ام  يف  األأب����رز  العن�س����ر  كان  احل�س����ارات، 
دميوم����ة احل�س����ارات ونهو�سه����ا وكبوته����ا ث����م 
انبعاثه����ا. واحلديث هنا عن احل�سارات العاملية 
ال�سيلة التي تركت اأثرها يف الرتكيبة النف�سية 
لالإن�سان وقيمه الأخالقية، فاحل�سارات الأ�سيلة 
هي وحدها القادرة على �سياغة ور�سف نوتات 
املو�سيقى الداخلي����ة لالإن�سان والرتفاع به فوق 
احليوان على مر الع�سور )على هذا النحو كتب 

بوري�ض با�سرتناك يف الدكتور زيفاكو(.
يف الإحت����اد ال�سوفيت����ي ال�ساب����ق، رغ����م املن����اخ 
الأيديولوج����ي واحلزب����ي ال�سائد اآن����ذاك، كانت 
هنال����ك قي����م اأخالقي����ة �سامية جتل����ت يف الأعمال 
الأدبي����ة وال�سينم����ا وامل�س����رح. من تل����ك الأعمال 
فيلم����ًا �سينمائيًا مت عر�س����ه يف �سبعينيات القرن 
املا�سي يف �سالت العر�ض يف مو�سكو وم�سرح 
اأحداثه رو�سي����ا ال�سوفيتية فرتة احلرب الهلية 
بع����د ا�ستي����الء البال�سف����ة عل����ى ال�سلط����ة، والتي 

كان حموراه����ا الرئي�سيان هم����ا اجلي�ض الحمر 
البل�سف����ي املداف����ع ع����ن ث����ورة اكتوب����ر واجلي�ض 
البي�����ض املدافع عن النظ����ام القي�سري. وجتدر 
الإ�س����ارة اىل اأن �سب����اط اجلي�����ض الأبي�����ض، يف 
جله����م، متيزوا بتقاليده����م الع�سكرية القي�سرية 
الر�ستقراطي����ة م����ع م�ست����وى ل باأ�����ض ب����ه م����ن 

الثقافة.
ي����روي الفيل����م اأحداث معرك����ة ب����ني كتيبتني من 
اجلي�س����ني يف منطق����ة ريفي����ة نائي����ة، يق����ع فيه����ا 
اأحد �سباط اجلي�����ض الأبي�ض اأ�سريًا بيد الكتيبة 
اىل  الفيل����م  اأح����داث  تنتق����ل  بعده����ا  احلم����راء. 
اخلطوط اخللفية للجبهة حيث يبداأ التحقيق مع 
ال�ساب����ط الأ�سري. والذي تن�س����اأ اثنائه عالقة ود 
وثقة متبادلة بني ال�سابط املحقق والأ�سري الذي 
كان ي����رد به����دوء واأدب على ا�سئلت����ه. والتحقيق 
يف اجلبه����ة، حينه����ا، كان اإج����راًء روتينيًا يدون 
في����ه املحقق اإفادة الأ�سري قب����ل اإر�ساله اىل اأقرب 
مدين����ة ي�سيطر عليه����ا البال�سفة ليع����اد التحقيق 

معه واحلكم عليه، وهو غالبًا حكم قا�ٍض. 
بع����د انته����اء التحقي����ق الويل وتنظي����م اأوراق 
الر�س����ال، ق����رر ال�ساب����ط البل�سف����ي، وه����و م����ن 
اأ�س����رة حت�س����ب عل����ى النتليجين�سي����ا الرو�سية، 
الرتي����ث يف ق����رار اإر�سال ال�ساب����ط الأبي�ض اىل 
املحكمة. في�ستدعيه جم����ددًا لالإجابة على �سوؤال 
واح����د، هذه امل����ّرة، وهو ل����و اأن اأطل����ق �سراحه، 
ه����ل �سيع����ود لقت����ال البال�سفة م����ن جدي����د. تاأمل 
الأ�س����ري يف وجه املحق����ق، غري م�س����دق اإمكانية 
ح�س����ول ذل����ك، واجابه بعد ت����رّدد مل يطل كثريًا، 
اأنه م�ستع����د للق�سم بعدم عودت����ه لقتال البال�سفة 
م����ن جدي����د واأن����ه �سيعت����زل العم����ل يف اجلي�����ض 
القي�س����ري ليع����ود اىل اأ�سرته التي حتت����اج اإليه 
يف تلك الظ����روف ال�سعبة التي مت����ر بها البالد. 
واإث����ر �سماع����ه لإجاب����ة ال�ساب����ط الأبي�����ض، اأمر 

املحقق باإط����الق �سراح الأ�سري عل����ى م�سوؤوليته 
اخلا�س����ة وب�سمانة �سخ�سية منه اقنعت زمالءه 

يف الكتيبة، على م�س�ض.
مت����ر بعد هذه احلادث����ة اأ�سابيع اأخرى من القتال 
ب����ني الطرف����ني، تنت�س����ر يف نهايته����ا  ال�س����اري 
الكتيب����ة احلم����راء عل����ى الكتيبة البي�س����اء ويفر 
قائده����ا مع بع�ض من �سباطه م����ن اأر�ض املعركة 
اىل نه����ر الفولغ����ا القري����ب م����ن اجلبه����ة، ليقلون 
ال�ساط����ئ  عل����ى  م����رتوكًا  كان  �سغ����ريًا  زورق����ًا 
منحدري����ن به م����ع املجرى. ولك����ن املطاردين لهم 
من الكتيبة احلمراء ا�ستبقوهم اىل موقع �سيق 
م����ن جم����رى النهر يو�س����ل ب����ني �سفتي����ه ج�سر. 
فكمن����وا لل�سب����اط الفارين فوق �سط����ح اجل�سر. 
وعن����د اق����رتاب ال����زورق م����ن اجل�سر، رف����ع اأحد 
ال�سب����اط البي�ض ناظ����وره ملراقب����ة املوقف على 
اجل�سر، ف�ساهد وجه ال�سابط الحمر الذي حقق 

مع����ه يف الأ�سر والذي وعده بعدم العودة للقتال 
�سد البال�سفة.

تنح����ى ال�سابط الأبي�����ض نحو ط����رف الزورق، 
والق����ى بناظوره اىل امل����اء دون اأن يخرب زمالئه 
باملوق����ف، واأخ����رج م�سد�س����ه ليطل����ق الن����ار على 
راأ�س����ه منتح����رًا وعيون����ه �ساخ�س����ة نح����و نف�ض 
املكان الذي �ساه����د فيه �سابط التحقيق، لي�سقط 

اأثرها يف النهر جثة هامدة.
ه����ذه كانت حكاي����ة �ساب����ط رو�سي اأعط����ى كلمة 
�س����رف لع����دوه ومل يلت����زم به����ا فانتح����ر لكي����ال 
يعذبه �سعوره بالدوني����ة اإذا ما وقعت عليه عينا 
املحق����ق، ورمب����ا اأي�س����ًا لكيال يتعر�����ض ال�سابط 
للم�ساءل����ة  �سراح����ه،  اأطل����ق  ال����ذي  البل�سف����ي، 
ب�سببه. بهذه ال�س����ورة ويف اأعمال اأدبية عديدة 
كان الَكت����اب ال�سوفيي����ت يع����ربون ع����ن الرتكيبة 
النف�سي����ة والقي����م الأخالقي����ة لإن�س����ان �ساهم����ت 

النخبة العلمية والثقافي����ة يف زرعها داخله على 
مدى قرون منذ الإمرباطورية الرو�سية.

هناك حقيقة تاريخية معربة، جرى الكتابة عنها 
موؤخ����رًا يف رو�سيا، وه����ي اأن املقاومة الرو�سية 
م�س����ارًا  تاأخ����ذ  مل  الأمل����اين  الحت����الل  جلي�����ض 
جدي����ًا اإل يف ع����ام 1942، قبله����ا كان����ت الدول����ة 
ال�سوفيتي����ة منك�سرة متامًا، فمن����ذ بداية احلرب 
خ�سر الحت����اد ال�سوفيتي م�ساح����ات وا�سعة من 
اأرا�سي����ه وهرب م����ن اخلدم����ة الع�سكرية، خالل 
تلك الف����رتة، اآلف املجندي����ن وا�ست�سلم للجي�ض 
الأمل����اين حوايل ن�سف مليون حمارب �سوفيتي. 
فب�سب����ب التجرب����ة القا�سية لنظام حك����م �ستالني 
والبريوقراطي����ة احلزبي����ة املفرط����ة يف اجلي�ض 
ال�سوفيت����ي، مل يظه����ر الرو�ض )كان����وا ي�سكلون 
يف  تف����اٍن  اأي  ال�سوفيت����ي(  اجلي�����ض  م����ن   %75
مواجهته����م للغزاة الأمل����ان يف بداية احلرب. اأما 
ح����ني و�سل����ت احلرب، بع����د �سل�سلة م����ن الهزائم 
الكب����رية، اىل مرحل����ة تتق����رر فيها مكان����ة �سعب 
رو�سيا وم�ستقبل قيم����ه احل�سارية، تغري م�سار 

احلرب وتنوعت �سبلها. 
وباملنا�سب����ة، ف����ان �ستال����ني كان ق����د اأدرك اأهمي����ة 
والثق����ايف  العلم����ي  احل�س����اري  ال����رتاث  ودور 
ل����دى ال�سع����ب الرو�س����ي يف بع����ث قي����م الكربياء 
والإباء الوطن����ي، لذا خاطب ال�سع����ب الرو�سي، 
حتدي����دًا، من عل����ى من�سة ال�ساح����ة احلمراء يف 
مو�سك����و نهاي����ة ع����ام 1941 مذكرا اإي����اه بعظمة 
تراث����ه احل�س����اري فقال: "دع ال�س����رية ال�سجاعة 
نيف�سك����ي،  األك�سن����در   - العظم����اء  لأ�سالفن����ا 
ودميرتي دون�سكوي، وكوزما مينني، ودميرتي 
بوزار�سكي، واألك�سندر �سوفوروف، وميخائيل 

كوتوزوف - تلهمك يف هذه احلرب!"
بعد تعر الهجوم النازي على الحتاد ال�سوفيتي 
نتيج����ة للمقاوم����ة البا�سلة الت����ي ابداها اجلي�ض 

ال�سوفيت����ي وانخ����رط فيه����ا فدائي����ون �سعبيون 
مترت�س����وا يف الغابات حول الق����رى التي دخلها 
المل����ان. قررت القيادة الملاني����ة ان�ساء جي�ض من 
املعار�سني للنظام ال�سوفيتي من بني املتعاونني 
م����ع املحت����ل الأمل����اين يف الأرا�س����ي ال�سوفيتي����ة 
الحت����اد  غ����ادروا  الذي����ن  للمهاجري����ن  ا�ساف����ة 
ال�سوفيت����ي بعد انت�سار ث����ورة اكتوبر البل�سفية 
يف رو�سي����ا، ووق����ع اختيارهم عل����ى نائب القائد 
العام للجي�����ض القي�سري وقائ����د قوات اجلنوب 

ملا كان يعرف باجلي�ض الأبي�ض انتون دينيكن.
الثاني����ة  العاملي����ة  احل����رب  ف����رتة  دينيك����ني  كان 
مهاج����رًا اىل فرن�سا وعند احت����الل املانيا النازية 
لفرن�س����ا مت اعتقاله مع ا�سرته ث����م اأطلق �سراحه 
ليكون حت����ت الإقامة اجلربي����ة يف ظل الحتالل 
النازي. وقد ا�ستدعي اىل قيادة اجلي�ض الملاين 
والغ�ستابو يف فرن�سا عار�سني عليه قيادة قوات 
رو�سية معادية للنظام البل�سفي يف رو�سيا ولكن 
انت����ون دينيكني الذي قات����ل البال�سفة يف احلرب 
الأهلي����ة دفاعًا عن رو�سي����ا القي�سرية اأجاب دون 
ت����ردد "اأن الوطن لي�ض جم����ال للمقاي�سة وانا لن 
اتاجر بوطني". وهذا مثال اآخر من اأمثلة كثرية 
ت�س����ري اىل اأن النتم����اء للوط����ن ولل�سعب يعززه 
ال�سعور الداخل����ي بالنتماء اىل ح�سارة عظيمة 

وقيم اإن�سانية عميقة اجلذور
م�ستع����ريًا  جريينوف�سك����ي  اىل  اأع����ود  واأخ����ريا 
من����ه اأ�سلوب����ه ال�ساخ����ر يف تاأب����ني احل�س����ارات، 
واأفرت�����ض اأنه تط����رق حل�س����ارة وادي الرافدين 
لينبهن����ا اىل اأن م�س����در اعتزازن����ا وكربيائن����ا مل 
يب����ق منها �سوى "امل�سحوف" و"امل�سكوف"، اأما 
م����ا خال ذلك فلم يج����د له مكانًا حت����ى على رفوف 
حمالت البيع وال�سراء التي يديرها قادة العراق 
من جتار ال�سيا�س����ة والدين يف اأ�سواقهم املمتدة 

بني الأر�ض وال�سماء. 

د. جا�صم ال�صفار
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نافذة من موسـكو مالنا وبديلهم ال�سيا�سي

م����ازال ماليني العراقيني يت�ساءلون بده�سة ملاذا اإنح����در و�سع البلد اإىل مانحن فيه من 
فق����دان لل�سي����ادة والروة والأمن وحت����ى الكرامة بع����د الأمل باأن يحم����ل تغيري ني�سان 
2003 وع����دا بعراق اأف�سل من عراق �س����دام ح�سني،لكن ورغم �سعوبة الإجابة العلمية 
امل�ستندة لدرا�سة عميقة لالأحداث فاإن هناك خال�سة �ساحلة جتيب باإخت�سار غري خمل 
وهي اأن التغيري ح�سل باأيدي غري عراقية واإن بدياًل وطنيًا لنظام �سدام مل يكن جاهزًا 
م����ا �سهل مهم����ة اأفراد و�سرائ����ح يف اأدن����ى ال�سلم الإجتماع����ي لت�سدر امل�سه����د ال�سيا�سي 
ب�سب����ب ل وطنيتها وغرائزيته����ا مايجعلها م�ستعدة لفعل اأي �س����يء لتحقيق م�ساحلها، 
جترب����ة احلركة ال�سيا�سي����ة العراقية بقدر ماهي ثرية  وفادح����ة الأثمان فاإنها على مدى 
عق����ود ك����ررت �سلوكيات و�سيا�س����ات اأثبتت خطاأه����ا دون الإتعاظ بذل����ك وهو مو�سوع 
ي�ستح����ق بحث����ًا فكري����ًا لي�ض هذا جماله لكن الواج����ب يقت�سي التنبيه م����ن اأن عدم توفر 
البدي����ل الوطني قد يق����ود لنتائج كارثية..يف الع����ام 1967 كان الي�سار العراقي بجميع 
ف�سائل����ه وحت����ى قوى اأخ����رى ذات نه����ج دميقراطي اأو لب����ريايل �سيطرت عل����ى ال�سارع 
العراق����ي واأ�سبح����ت اإطروحاتها م�سلم����ات وكان خطابها ومواقفه����ا ال�سيا�سية مو�سع 
ترحيب وقبول من غالبية املجتمع بحيث بدا وكاأن الي�سار يقرتب من الو�سول لل�سلطة 
خ�سو�س����ًا بعد اأن ا�ستعر�����ض قوته باأكر من منا�سبة)اإ�س����راب الطلبة،ون�ساط ف�سائل 
ي�سارية م�سلح����ة يف الأهوار،وقبل ذلك فوز ال�سيوعيني يف الإنتخابات الطالبية( لكنه 
يف الواق����ع مل يك����ن مهيئًا لإ�ستالم ال�سلطة يف وقت كان البع����ث ي�ستغل خماوف النا�ض 
وتذمرهم ويعمل على ا�ستعادة احلكم رغم اأنه كان حزبًا معزوًل وحمدودًا وهو ماجنح 
يف حتقيق����ه يف متوز 1968 ليبداأ مرحلة مظلمة م����ن تاريخ العراق يف اأ�سواأ �سيناريو 
ميكن اأن يخطر على بال ت�سادر فيه مكت�سبات حتققت باجلهود والدماء الغزيرة بحيث 
اأ�سبح التطلع للحكم الذي كان  يف العراق قبل اإنقالب البعث  وعودة اأيامه حلم غالبية 
العراقي����ني وهو احلكم ال����ذي كان الي�سار يرغ����ب باإزاحته ب�سبب �سعف����ه وكونه نظامًا 
ع�سكريًا..قد ل تكون الظروف ال�سيا�سية احلالية يف العراق م�سابهة لتلك  قبيل اإنقالب 
البع����ث يف مت����وز 68 لكن الفك����رة اجلوهرية من اأن العداء للنظ����ام احلايل والرغبة يف 
تغي����ريه تتطلب �سلوكًا �سيا�سيًا غري ال����ذي ي�سود هذه الأيام فاإمكانية ا�ستغالل الغ�سب 
ال�سعب����ي الع����ارم والظ����روف املعي�سية والأمني����ة ال�سيئة من قبل قوى ق����د تعيدنا حلكم 
دكتات����وري قمعي غ����ري وطن����ي �ساخ�سة وحمتمل����ة لذلك يج����ب التنبه لذل����ك وبالتاأكيد 

ال�سوؤال �سيكون ماذا نفعل لتدارك ذلك الإحتمال واإعادة ق�سية التغيري اإىل ال�سعب ..
قبل الدخول يف الإجابة على ماذا نفعل نذكر اإننا خارجون توا من جتربة مريرة كلفتنا 
خ�س����ارة اأرواح مئ����ات ال�سب����اب العراقيني وجرح وتعوي����ق اآلف اآخري����ن يف اإنتفا�سة 
ت�سري����ن ورغ����م كل ذل����ك فاإن ماحتق����ق ل يرقى مل�ست����وى تلك الطموح����ات ومل يلِب احلد 
الأدن����ى ل�سعاراته����ا واأهدافه����ا والتي كان من �سم����ن اأ�سباب نكو�سها ع����دم وجود كيان 
�سيا�س����ي منظم يقوده����ا ويحدد اأهدافه����ا و�سعاراتها وهي مع�سل����ة �ستواجه اأي جهود 
جادة لإحداث تغيري �سيا�سي حقيقي واإيجابي لذلك فاإن اأول �سيء يجب التفكري به هو 
كيف ننظم جهودنا ال�ساعية للتغيري خ�سو�سا واإن الأجيال احلالية تعي�ض اإنقطاعا عن 
امل����رياث الن�سايل لل�سع����ب كما هي معباأة مبفاهيم معادية لفك����رة التنظيم ب�سكل خا�ض 
وتفتق����ر للخ����ربة يف العم����ل اجلماعي ، ف�سع����ار الوعي قائ����د رفع كرد ف����ج على دعوات 
التنظي����م الت����ي اأطلقه����ا بع�ض املخل�س����ني للحراك واأهداف����ه من بع�ض اأ�سح����اب ال�سبق 
واخل����ربة..اإن عملي����ة ت�سكيل تنظيم اأو كيان �سيا�س����ي لإدارة املوقف الوطني املعار�ض 
يجب اأن تبداأ الآن وحيث اأنها عملية �سعبة يف ظل �سيادة مفاهيم وتقاليد �سيا�سية غري 
مواتي����ة و�سعف اخلربة يف هذا املجال فاإن من الواجب على اأ�سحاب اخلربة وال�سبق 
يف العم����ل ال�سيا�س����ي م�ساعدة ال�سباب املنتف�ض والنزول للمي����دان للم�ساعدة يف اإقناع 
ال�سبيب����ة العراقي����ة ب�س����رورة التنظي����م  وتزويدهم بخ����ربات العمل اجلماع����ي واآلياته 
وكيفية العمل امل�سرتك يف ظل اإختالف الآراء لتاأ�سي�ض مواقف �سيا�سية وفكرية مقبولة 
م����ن اجلمي����ع وتن�سيق اجله����ود يف �سبيل اله����دف الأ�سمى وه����و اإنقاذ الب����الد وال�سعب 
م����ن واقعها املرتدي ال����ذي يهّدد وجودن����ا اأر�سًا و�سعب����ًا..اإن الوقت ل يعم����ل ل�ساحلنا 
)فالآخ����رون( يعمل����ون لإنت����اج بديل ميت�ض الغ�س����ب ال�سعبي ويتبن����ى مطاليب النا�ض 
�سكلي����ًا لكنه يحق����ق م�ساحلهم املهّددة باحلراكات ال�سعبي����ة  والرف�ض العارم ل�سيا�سات 
النظ����ام  ويعيد ترتيب اأمور البل����د باإنتاج معادلة جديدة تنهي هذه التهديدات وحتافظ 

على جوهر النظام والقوى التي تقف خلفه..

 واإذا ف���وت باي���دن ه���ذه الفر�س���ة لإع���ادة اإحياء 
 ، يدي���ه  بتقيي���د  الكونغر����ض  ق���ام  اأو  ال�سفق���ة 
دبلوما�سي���ًا �سيغل���ق الباب اأمام اإي���ران و�سيزداد 
احتمال اندلع حرب وا�سعة النطاق ب�سكل كبري، 

وا�ستداد التوتر يف املنطقة.
ووفق���ا للخ���رباء النووي���ني ف���اإن طه���ران متل���ك 
ال�س���رق  يف  تقدًم���ا  الأك���ر  الن���ووي  الربنام���ج 
الدولي���ة  الأط���راف  بع����ض  وت���رى  الأو�س���ط،  
ذو  واأن���ه  الن���ووي  برناجمه���ا  �سفافي���ة  �سع���ف 
منح���ى �سلمي ح�س���رًا، واأ�سبح ه���ذا ذريعة لدى 
الغرب والولي���ات املتحدة لفر����ض عقوبات �سد 
اجلمهوري���ة الإ�سالمي���ة  ب�سكل متك���رر، وهددت 
اإ�سرائي���ل علنًا باحلرب لتدمري املن�سئات النووية 
الإيراني���ة وقام���ت باغتي���ال ع���دد م���ن م�سوؤويل 
الربنامج  مثار اجلدل. وحلل امل�سكلة ، مت توقيع 
التف���اق الن���ووي الإي���راين ، املع���روف ر�سمي���ًا 
با�س���م خط���ة العمل ال�سامل���ة امل�سرتك���ة ، يف عام 
2015 بع���د �سن���وات م���ن املفاو�سات ب���ني اإدارة 
الرئي�ض الأمريك���ي ال�سابق باراك اأوباما والقادة 
الإيراني���ني وممثل���ي الق���وى العاملي���ة الأخ���رى، 
ووافق���ت اإي���ران يف اإط���ار التف���اق عل���ى تقيي���د 
تطويرها الن���ووي ب�سدة وجعل برناجمها �سفاًفًا 
قدر الإم���كان - مقاب���ل رف���ع العقوبات،وال�سماح 
بعملي���ات تفتي�ض منتظم���ة ملن�ساآتها النووية، يف 
املقاب���ل ، رفع���ت الوليات املتح���دة ودول موقعة 
اأ�س���رت  الت���ي  القت�سادي���ة  العقوب���ات  اأخ���رى 

بالقت�ساد الإيراين.
ويعتق���د اخل���رباء الذي���ن قابلته���م �سحيفة وول 
�سرتي���ت جورن���ال اأن احل���د الأق�س���ى لتخ�سيب 
اإذا مت  اليوراني���وم الإي���راين ه���و 20%. ولك���ن 
تخ�سيب اليورانيوم بدرجة كافية لإنتاج اأ�سلحة 
نووي���ة )اأي ما ي�سل اإىل 90%( ، ف�ستتاح لطهران 
الفر�س���ة ل�سن���ع ث���الث قنابل نووية. وم���ع ذلك ، 
يختل���ف اخل���رباء حول امل���دة الت���ي �ست�ستغرقها 

اإيران لإنتاج هذا النوع من الأ�سلحة.
يعتق���د البع����ض اأن طه���ران بحاج���ة اإىل �سنت���ني 
اإىل ث���الث �سنوات لإنت���اج راأ�ض ن���ووي دون اأي 
تدخ���ل خارجي. يعتقد اآخرون ، مبن فيهم مفت�ض 

الأ�سلح���ة ال�ساب���ق ومدي���ر معهد العل���وم والأمن 
اأن   ، اأولرباي���ت  ال���دويل يف وا�سنط���ن ، ديفي���د 
اإي���ران ميكنها اإج���راء جتربة نووي���ة يف غ�سون 
ت�سع���ة اأ�سهر ، واإن�ساء �سالح ن���ووي اأ�سا�سي يف 
غ�س���ون عام ، وتركيب راأ�ض حربي على �ساروخ 
بالي�ست���ي. بعد عامني. دعم ثلث���ي اأع�ساء جمل�ض 
اأ�س���وات اجلمهوري���ني. وتوؤك���د  اأي   ، ال�سي���وخ 
اإيران اإنها ل تن���وي ا�ستخدام م�سروعها النووي 

لالأغرا�ض الع�سكرية.  
وامتثل���ت طه���ران متام���ًا للجزء اخلا����ض بها من 
خط���ة العمل ال�ساملة امل�سرتك���ة   التي اتفق عليها 
الطرف���ان ، لكنه���ا مل ت�ستف���د بالكامل م���ن الفوائد 
تخ���وف   ، البداي���ة  يف  املوع���ودة،  القت�سادي���ة 
املوؤ�س�سات الأجنبية من اآثار العقوبات ، ومل تكن 
ال�سركات الأجنبية يف عجلة من اأمرها للعودة اإىل 
اإيران.  وم���ن ال�سعب القول م���ا اإذا كانت "حملة 
ال�سغ���ط الأق�س���ى" الت���ي تبنته���ا اإدارة الرئي�ض 
دونالد ترامب ال�سابقة  قد جرت اإيران اإىل طاولة 
املفاو�س���ات م���ن اأج���ل اإب���رام �سفقة جدي���دة ، اأو 
م���ا اإذا كان البي���ت الأبي����ض ي�سع���ى بب�ساطة اإىل 
اإ�سعاف طهران اأو حتى تغيري النظام يف البالد، 
مل يح���دث ل الأول ول الثاين، ولكن ردًا على ذلك 
، ب���داأت اإيران ، الت���ي امتثلت للتزاماتها بعد عام 
م���ن ان�سحاب الولي���ات املتحدة م���ن خطة العمل 
ال�سامل���ة امل�سرتك���ة ، بالتخل���ي عنه���ا بالتدري���ج، 
وامل�س���ي بتطوي���ر برناجمه���ا الن���ووي وتقيي���د 
و�س���ول مفت�سي الوكال���ة الدولي���ة للطاقة الذرية 

اإليه.
 وبعد فوز ج���و بايدن يف النتخاب���ات الرئا�سية 
تنف����ض موؤي���دو خط���ة العم���ل ال�سامل���ة امل�سرتكة 
ال�سع���داء، وانتق���د باي���دن، ال���ذي وق���ع اتفاقي���ة 
اإي���ران ، ب�س���دة ت�سرف���ات دونال���د ترام���ب  م���ع 
ووع���د بالع���ودة اإىل ال�سفق���ة، و�سم���ت الإدارة 
التف���اق  مهند�س���ي  م���ن  العدي���د  الدميقراطي���ة 
الن���ووي، وكانت خطة العم���ل ال�ساملة امل�سرتكة 
ترتيب���ًا �سيا�سي���ًا ، ل���ذا مل تكن ال�سلط���ة التنفيذية 
بحاج���ة حتى اإىل احل�سول على موافقة برملانية، 
وقالت طهران م���رارًا اإنها �ستلغ���ي كل اخلطوات 

يف املج���ال الن���ووي مبجرد ع���ودة وا�سنطن اإىل 
التزاماته���ا. لذل���ك كان م���ن املتوق���ع اأن تتح���رك 
الوليات املتحدة ب�سرعة للعودة اإىل خطة العمل 

ال�ساملة امل�سرتكة ورفع العقوبات عن اإيران.
يف املمار�سة العملية ، ات�سح ب�سكل خمتلف،حيث 
ق���ال م�سوؤولون يف الإدارة اجلدي���دة اإنهم لي�سوا 
يف عجلة من اأمرهم ولن ت�سرف املواعيد النهائية 
امل�سطنعة)التخفي����ض املزم���ع لإي���ران بالتعاون 
مع الوكال���ة الدولية للطاقة الذري���ة والنتخابات 
الرئا�سي���ة يف البالد يف حزي���ران( انتباههم، ومل 
يتم رف���ع العقوبات اأو حتى تخفيفه���ا حتى الآن، 
وك���ررت وا�سنطن مرارًا ا�ستعداده���ا للعودة اإىل 
التف���اق بعد وفاء اإي���ران بالتزاماته���ا، وعر�ست 

على طهران اجللو�ض اإىل طاولة املفاو�سات. 
وم���ازال العديد من اجلمهوريني ي���رّددون وجهة 
نظ���ر ترامب القائلة ب���اأن ال�سفق���ة الأ�سلية كانت 
ال�سفقة تعني  اإىل  العودة  "معيبة ب�سدة" ، واأن 
خ�س���ارة "قدر هائل من النف���وذ" الذي جنمت عن 
العقوب���ات الأمريكية على النظ���ام الإيراين، كما 
دعت جمموعة اأخرى ، ت�سم جمموعة من اأع�ساء 
جمل����ض ال�سي���وخ من احلزب���ني ، باي���دن لل�سغط 
م���ن اأجل �سفق���ة اأو�سع بكثري تتن���اول "جمموعة 
وا�سع���ة من ال�سل���وك الإيراين غ���ري القانوين" ، 
مبا يف ذلك دعمه للجماعات الإرهابية وانتهاكات 
حق���وق الإن�س���ان ملواطني���ه، وتن���اول الربنام���ج 

ال�ساروخي الإيراين.
ويب���دو اأن داخل اإدارة باي���دن نف�سها كانت هناك 
وجهات نظ���ر خمتلفة حول املفاو�سات والغر�ض 
منه���ا. هناك اجماع على اإدانة  ممار�سات ترامب، 
اأن  الأمريكي���ة  الإدارة  يف  البع����ض  ي���رى  لك���ن 
الو�س���ع احل���ايل قد يفت���ح فر�س���ًا لتح�سني خطة 
العم���ل ال�سامل���ة امل�سرتكة، وهناك م���ن يدعو اإىل 
تو�سيع اأطر ال�سفقة يف املرحلة التالية بعد عودة 
جميع امل�ساركني اإليها ، لكن ثمة اإغراء با�ستخدام 
"اإرث" اجلمهوريني لتح�سني موقف فريق بايدن 

التفاو�سي مع اإيران.
موا�سل���ة  م�سدره���ا  خماط���ر،   اأي�س���ًا  وهن���اك 
الن���ووي، والتع���ر  طه���ران تطوي���ر برناجمه���ا 

ي�سم���ل  ق���د  ال���ذي  وجموده���ا  املفاو�س���ات  يف 
م�س���ار العالق���ات الإيراني���ة الأمريكي���ة برمته���ا. 
والنتخاب���ات الرئا�سية يف اإي���ران التي قد تعلق 

اأي مفاو�سات حتى اخلريف.
واأخ���ريًا ، ميك���ن الفرتا����ض اأن تعي���ني روب���رت 
م���ايل ممث���اًل خا�س���ًا لإي���ران �سيك���ون دورًا هامًا 
وكان  طه���ران،  م���ع  العالق���ات  م�ستقب���ل  يف 
اجلمهوريون قد انتقدوه ب�سدة ب�سبب "م�ساعره 
املوؤيدة لإيران" ، لكن الرئي�ض بايدن مل يتخل عن 
اختياره، وبداأت لهج���ة املوقف الأمريكي تتغري، 
وتخلت عن  �سياغة اأن اإيران يجب اأن تكون اأول 
م���ن يع���ود اإىل ال�سفقة، وبداأت م�س���ادر جمهولة 
يف الإدارة بالب���ث لو�سائل الإع���الم اأن املحادثات 
�ستك���ون فقط حول ا�ستعادة خطة العمل ال�ساملة 
امل�سرتكة واأن���ه لن يتم ا�ستخدامه���ا لل�سغط على 

طهران ب�ساأن ق�سايا اأخرى. 
كل ه���ذا اأدى بالأط���راف اإىل مفاو�سات يف فيينا 
بع���د �سهرين ون�سف من تن�سيب الرئي�ض بايدن. 
ول ينبغ���ي اأن تتوقع منهم حل املوقف على الفور 
، ولك���ن يجب اأي�س���ًا األ نقل���ل من اأهميته���ا نظرًا 
حلقيق���ة اأنه �سيت���م اإجراوؤها ب�سكل غ���ري مبا�سر، 
وهن���اك العديد م���ن الق�سايا على ج���دول الأعمال 
، وكث���ري منه���ا ذات طبيع���ة فنية، كيف يت���م بناء 
�سل�سلة من اخلطوات عند العودة اإىل خطة العمل 
امل�سرتك���ة ال�سامل���ة لتجن���ب التهام���ات بالتنازل 
ع���ن امل�سال���ح الوطني���ة؟ وكيف حت���دد العقوبات 
الأمريكية التي يجب رفعها؟ فر�ست اإدارة ترامب 
عقوب���ات متتالي���ة عل���ى املنظم���ات الإيراني���ة )ل 
�سيم���ا البن���ك املرك���زي( وفيما يتعل���ق بانتهاكات 
حق���وق الإن�س���ان ومتويل الإره���اب، وقد مت ذلك 
ع���ن ق�سد لتعقي���د اإزالة تلك العقوب���ات يف �سياق 

املفاو�سات حول الربنامج النووي الإيراين.
ومهم���ا كان الأمر ، فق���د مت اتخاذ اخلطوة الأوىل 
- ورمب���ا الأك���ر �سعوبة -. ف���كال اجلانبني ، يف 
الواق���ع ، ي�سعيان اإىل هدف واحد، معتمدين على 
خط���ة عمل موج���ودة بالفع���ل ومت اختبارها عرب 
الزم���ن. وهذا بحد ذات���ه ل ي�سمن النجاح ، ولكن 

التو�سل اإىل اتفاق يبدو واقعًيا متامًا.

اأميركا واإيران والطريق ال�سعب نحو االتفاق النووي

 اتفقت الواليات المتحدة واإيران يوم الثالثاء الما�صي على اإطار عمل لمناق�صة تن�صيق مقاربات البلدين الإحياء االتفاق النووي 
االإيراني. وتمثل المفاو�صات غير المبا�صرة - بو�صاطة مبعوثين من رو�صيا وال�صين واألمانيا وفرن�صا وبريطانيا العظمى - الخطوة 

االأولى في مفاو�صات من المرجح اأن تكون طويلة وح�صا�صة الإحياء االتفاقية.
وهناك راأي لبع�ض الخبراء االأميركيين يقول اإن االتفاق النووي ، الذي �صاعد العديد من فريق االأمن القومي لبايدن في التفاو�ض 

ب�صاأنه ، هو حل ناجع لالأزمة االإيرانية.

   د.  فالح احلمـراين

م����ت����ى �����س����ن����ك����ون م������ا ن���ري���د

   فوزي عبد الرحيم 



 

1
�ملثقف���ة �لعربي���ة غالب���ًا م���ا تك���ون �أ�س���رة 
متقاطع���ة،  باف���كار  مهوو����س  جمتم���ع 
موروث���ة تق���وم عليه���ا �أع���ر�ف �جتماعية، 
و"مت�س���وقة" يق���وم عليه���ا تطلع مل���ا يَرْين 
ويقر�أن وي�س���معن، �سعورهن �ملتنامي باأن 
ذل���ك هو ما يلي���ق بع�سر�نيتهن، �سبب لهن 
�سعورً� بن���وع من �لنفي عزلته���ن ثقافُتهن 
�جلديدة، �أو حت�سرهن عن عموم �لن�سوة 
�خلا�سعات. �إح�سا�سه���ن بالتميز وبتفوق 
�لذ�ئق���ة و�جلمالي���ات �ليومي���ة يف حد�ثة 
�لأزي���اء و�لأطباق و�ملكي���اج و�لإ�سد�ر�ت 
و�أ�سع���ار  – رو�ي���ات  �جلدي���دة  �لثقافي���ة 
و�أفالم���ًا �سينمائية، ه���ذ� �لإح�سا�س مثلما 
�نت���ج �متي���ازً� يف جمتمعه���ن، �أوج���د لهن 
متاع���ب مو�جه���ة وح�س���ًا بامل���ر�رة. �أنت���ج 
�ختالف���ًا ل فرح���ًا و�زده���ارً� ولك���ن �أ�سف���ًا 

و�أوجاعًا ورمبا ت�سّوهات.
وق���د يكون طبيعيًا، �أو ل بد منه، �أن م�ساألة 
�حلرية �ل�سخ�سية للمر�أة يف جمتمعات ما 
تز�ل غ���ر م�ستقرة ح�ساري���ًا، تتحول �إىل 
م�س���در حزن وهٍمّ فرديني. لكن هذ� �لوجع 
�أو �لأ�س���ف يك���ر �إىل م�سكل���ة ح���ني يكون 
�سمن �ن�سغال �لنتلجي�سيا يف �لتنظيمات 
�أو  �لأو�س���ع،  باحلري���ة  – �أي  �ل�سيا�سي���ة 
بحري���ة �لوط���ن وحت���رر �ل�سع���ب. فمثلما 
وجدت �حلرية �ل�سخ�سي���ة للمر�أة يف هذ� 
�أ�ساًل تتفرع منه وتنتمي �إليه، مما مينحها 
�سن���دً�، ه���و يف �ملقاب���ل ط���رح عل���ى �ملر�أة 
�س���رط مو�جهة �أخ���رى �أو�سع، مم���ا و�ّسَع 

حجم �ل�سد.
يف  رغب���ات  كان���ت  �لفردي���ة  فالبد�ي���ات 
�لأجم���ل و�لأكرث حرية يف نط���اق �لذ�تي، 
وكان���ت �ملعنيات باحلرية منهن من �لطبقة 
�لو�سطى ومثقفات �لعو�ئل �لر�ستقر�طية 
�حلي���اة  لت���ذوق  فر�س���ة  وج���دن  �لالئ���ي 
�لفردية �حلديثة، �أو تثقفن على  م�ساهد�ت 
وق���ر�ء�ت و�أ�سفار �إىل بالد فيها �لكثر من 

�جلديد.
�لن�س���وي  �لإ�س���كال  تعقي���د�ت  لإي�س���اح 
�جلدي���د يف �ملنطق���ة ل ب���د من �لق���ول ولو 
باإيج���از : �أن �حلري���ة "�لن�سوي���ة"، ل يف 
�ملنطق���ة �لعربي���ة ولك���ن يف �لع���امل �أي�سًا، 
�لثقاف���ة  م���ن  �سخم���ني  م�سدري���ن  حت���ت 
�جلديدة و�لتثق���ف بالفهم �لن�سوي. و�حد 
منهم���ا، وه���و �لأك���ر، مفاهي���م ومق���ولت 
و�آخ���ر  وفرن�سي���ة،  بريطاني���ة  �أمركي���ة 
عّب���اأت ل���ه �لثقاف���ة �ل�سوفيتي���ة )بالن�سب���ة 
�إىل م���ا كان(. و�إن �ختلف���ت �جلبهت���ان يف 
تاأثر�تها، لكنهم���ا يف �لنتيجة، وبالن�سبة 
ملو�سوعن���ا، تب���دو�ن و�حدت���ي �لتاأثر �إذ 
ولد� معًا قلق���ًا، �سيعّمق خالفًا يف م�سمون 
�حلرك���ة �لن�سوي���ة، قل���ق �مل�سم���ون ه���ذ� 

�أرج���اأ تبل���ور �حلركة بتيار و�ح���د يفر�س 
ح�س���وره ع���ر تنظيمات موح���دة لها فعل 

وللفعل ��ستجابة.
لك���ن هذ� مل يح�سل، ففي �لوليات �ملتحدة 
جند �حلرك���ة �لن�سوية م�سخ�س���ة ر�سميًا، 
و�جتماعيًا، �إما بتبني �ل�سرت�كية وحركة 
�لي�سار مما �أوج���د لها تفرعات و�ن�سقاقات 
�ن�سقاق���ات  �أو  �لتوج���ه  يف  خمتلف���ة 
له���ذ�  وكان  م���ايل.  با�سن���اد  موؤ�س�ساتي���ة، 
هدف���ان: �لأول �إ�سعاف �حلرك���ة �لن�سوية 
وثاني���ًا حرف �جتاهها �لث���وري �لي�ساري، 

وهو فعل �سيا�سي �أ�سا�سًا.
ويف بريطاني���ا، متَّ م���ا ي�سب���ه �للق���اء ب���ني 
�حلركة �لن�سوي���ة و�لتوجهات �ل�سرت�كية 
�أو �لعامل���ني يف جبهة �لي�س���ار. كان رف�س 
�لو�قع قا�سمهم���ا �مل�سرتك . يف فرن�سا كان 
ك  هن���اك تن���وع �سمن �إط���ار �حلري���ة، حترِّ

�أطر�فه �لجتهاد�ت �لثقافية.
�أما يف منطقتن���ا �لعربية فقد �أدى �نح�سار 
�لي�س���ار يف �لعق���ود �لأخ���رة، يف �لعر�ق 
�سب���ه  وبتخطي���ط  و�ل�س���ود�ن،  وم�س���ر 
تغذي���ة  يف  و��س���ح  نق����س  �إىل  مت�ساب���ه، 
�لنهو����س �جلدي���د وتخلخ���ل يف  متا�س���ك 
�لجتاه ووحد�نيته. �حل�س �لن�سوي بقي 
حي���ًا ولك���ن م���ن دون ت�ساع���د �أو �زدهار، 
 – �ملنظم���ات  "ر�سمي���ة"،  م���ن  وب�سب���ب 
�لت���ي ترعاها �لدول���ة وله���ا �ل�سيطرة على 
م�سام���ني بر�جمها، فق���دت فعلها �لتمردي، 
�مل�ساك����س  �ملطالب���ة  �لحتجاج���ي، وح���ق 
يف �حلق���وق. �ختفت �ل���روح �لثوري منها 
لتظل مكات���ب ر�سمية تهتم ب�س���وؤون �ملر�أة 
يف  تتفت���ح  متباع���دة  فردي���ة  عالم���ات  �إل 
�لكتاب���ات �لثقافية �أكرث مما يف �لتنظيمات 
�لن�سوي���ة، بدت هذه هو�يات �أكرث مما هي 
�أه���د�ف كب���رة ومهم���ة. وكونه���ا حا�سرة 
يف �حلق���ل �لثقايف �أكرث منه���ا يف �حلركة 
�لن�سوية وحقوق �لإن�سان، مل يلغ حقيقتها 
يف  ت�ساع���ده  يرج���ى  حم���رتم،  كهام����س 

�لن�سال �لوطني.
علينا �أن ن�سر �إىل �أن ور�ء هوؤلء �لن�سوة 
�لبارز�ت، �لتثقيف �خلارجي، من �مل�سادر 
�لثقافية، كتبًا مرتجمة و�أفالمًا وف�سائيات 
وع���ر �لف���ن و�لأدب يتق���ارب م���ع �أولئ���ك 

�لالئي يف �لطب و�لقانون.
ح���ركات فردي���ة مثل ه���ذه، معر�س���ة د�ئمًا 
خلطر �لت�ستت و�لتحريف، وهذ� ما ح�سل 
فعاًل حيث تخلى بع�س منهن و�سار بع�س 
منهن يعم���ل �سيا�س���ة وولء�ت حزبية، ثم 
مذهبي���ة ديني���ة، �ك���رث مما ه���ن منا�سر�ت 
وتفا�سي���ل  �لن�سوي���ة  �حلرك���ة  جلوه���ر 

�حلر�ك �لأنثوي يف �لعامل.
وب�سب���ب �نعد�م �ملركزية ووحدة �لجتاه، 
�لر�سمي���ة  �لن�سوي���ة  �ملنظم���ات  تق���م ل  مل 
)وه���ذ� متوق���ع( ول �ملنظم���ات �لن�سوي���ة 
يف �لع���امل ول منظم���ات حق���وق �لإن�س���ان 
نط���اق  وعل���ى  مه���م،  �حتجاج���ي  بعم���ل 
دويل، عل���ى ��سطه���اد�ت و��ستغالل ونحر 
�لن�س���اء وقتله���ن باأ�ساليب مبتك���رة، بغدر 
كهربائ���ي مثاًل، ومع �لدع���اء�ت �لو��سعة، 
و�لذر�ئعي���ة، للدميوقر�طي���ة مل جند حتى 
�ليوم فعاًل ي�سع حدً� حا�سمًا لهذه �لظو�هر 
�لوح�سي���ة �ملد�نة .. ل ��ستن���كار ول �د�نة 
لل���دول �لت���ي ت�سم���ح �أو تت�ساه���ل يف ذلك، 
وتز�يد ع���دد �ملذبوح���ات و�ملقتولت غدرً� 
بتز�ي���د مظاه���ر �لتق���دم و�ل�سم���اح �ل���ذي 

يبيحه �لتقدم �حل�ساري، بالختالط مثاًل. 
حت���ى �أين كتبت يومًا مقال���ة بعنو�ن : هل 
نوق���ف �حل�س���ارة �أم نوقف قت���ل �لن�ساء؟ 
�مل���ر�أة  حلق���وق  بالن�سب���ة  �لدميوقر�طي���ة 
يف �مل�س���او�ة، منقو�سة ب�س���كل فا�سح يف 
�لع���ر�ق ويف �ل�سرق عموم���ًا ويف �أفريقيا 
�علنت���ه عامل���ة  م���ا  ... وه���ذ�  �لع���امل  ويف 
يف  �سيليذريو�سك���ي  �ليز�ب���ث  �ل�سيا�س���ة 
حلق���ة در��سي���ة عقدها �ملجل����س �لأوروبي 

�سنة 1992.
عر هذه �لأج���و�ء �لغائمة و�مللغومة ومع 
خط���وط �لتق���دم �لو�هي���ة، جن���د �أ�سو�ت���ًا 
لالأدبي���ات منه���ن، وكذل���ك ب���ني ع���دد طيب 
م���ن �لأكادمييات، يوم����س ح�س �أنثوي قد 
ي�سط���ع بقوة �أحيانًا، يحم���ل نوعًا من نفاد 
�ل�س���ر و�لحتم���ال حد �إط���الق �ل�سرخة. 
يف �ل�سن���و�ت �لأخرة �سار ه���ذ� �ل�سوت 
�أكرث ن�سجًا وخمتلفًا نوعًا عما �ألفناه، كان 
من قب���ل مقت�س���رً� على �لعن���ف و�حلرمان 
�جلن�س���ي و�ل�ستغ���الل �لب���دين و�مل���ادي. 
�ت�س���ع �إىل حقوق �ملر�أة �لأخرى، �إىل طلب 
حري���ة �أكرث وحقوق �إن�سانية عامة وفردية 
�لر�ف����س  �ل�س���وت  و�س���وح  �سخ�سي���ة، 
و�ل�سك���وى �ملبا�سرة و�لأك���رث حدة، تعني 
تقدم���ًا �أنثويًا ومتن���ح �لبد�ي���ات �جلديدة 
يف  لتح���ول  و��ستع���د�دً�  ور�سان���ة  ق���وة 
�لوع���ي �لن�س���وي �جلديد ليجع���ل من �سبه 
�حلركة �لن�سوي���ة �ملحلية حاًل �أقرب للفكر 

�لن�سوي �جلديد وحقوق �لإن�سان.
وهنا تبد�أ "�جتماعي���ة"، �حلر�ك �لأنثوي 
يف  �لن�سوي���ة  باحلرك���ة  �لأويل  ومتا�س���ه 
�لع���امل ليحول من بعد عن�سرً� مهمًا م�سافًا 

�ىل �حلركة �لوطنية – �ل�سيا�سية.
لك���ن �لتما����س بال�سيا�سي �أيق���ظ من ناحية 
�أخ���رى �حل�س �لفردي �ملنعزل، وقد �ت�سح 
و�ل�سحفي���ة،  �لأدبي���ة  �لكتاب���ة  يف  ه���ذ� 

ل�سيما بني �ملثقفات و�ملتاأدبات و�لعامالت 
�لثقافي���ات يف �ملوؤ�س�س���ات �لإعالمية وهو 

�أكرث و�سوحًا يف �لأكادمييات �لفنية.
�لبتع���اد �ملح���دود ع���ن �ل�سيا�س���ي �ن�سج 
�حل����س �لف���ردي �أك���رث وعزل���ه ع���ن �لفعل 
�لجتماع���ي. وقد كان ه���ذ� �سلبيًا بالن�سبة 
للعم���ل �ل�سيا�سي لكنه مهم للوعي �لأنثوي 
وقد �أوجد هذ� �لهام�س نوعًا من �حل�س �أو 
�حل���ر�ك �لأنثوي "�ل�س���رف"، وهذ� و�سع 
�حل����س �لأنث���وي و�لتعبر عنه ل���دى عدد 
�أك���ر منه���ن �إذ ز�ل �خلوف م���ن �ل�سيا�سة 

و�لدولة...
وه���ي ه���ذه �ملرحلة �لت���ي لفت���ت �لهتمام 
�أ�س���و�ٌت ن�سوي���ة، ل يف �ملنظم���ات  فيه���ا 
�ل�سيا�سي���ة، ولك���ن يف �لتجمع���ات �لأدبية 
يف  يعمل���ن  م���ن  بع����س  وب���ني  و�لفني���ة 
�ل�سحاف���ة، و�سرنا نح����س �أن وعيًا �أنثويًا 
�لكتاب���ات  يف  تلم�س���ه  ميك���ن  "جدي���دً�" 
و�لتجمعات �لثقافي���ة ومناذج من �خرت�ق 
�لتابوه���ات و�جلر�أة على �ملمن���وع، بد�أت 
بالظهور، بحذر وباإرث من �خلوف �لقدمي 
وبع����س بج���ر�أة و��سح���ة م�سن���دة بوعي 
ثق���ايف ن�س���وي جدي���د، وهي ه���ذه �لبذور 
�لأوىل �لت���ي ر�أيتني مهتمًا بها وبان �أ�سر 
�إليه���ا. فاأنا و�ثق بان �أجو�ء خ�سبة ماطرة 
كفيل���ة باإنب���ات ه���ذه �لب���ذور ومنوها، يف 
�ل�سعر بيئة لتلّم�س ذلك و��ستك�سافه لقربه 
من���ي، وهن���ا كان هم���ي ب�سعر ل���ه م�ستوى 
فني مقبول �ل�سهادة يف �لت�سخي�س ويوفر 
يل حاجة يف كتابة ما �أريد، �و يف ت�سجيل 
�سو�ه���د زمني���ة نحن �سه���ود عليها. يل من 
�لن�سو�س "ما �هت���م به" وقد يكون للناقد 
�لأدب���ي �ملتخ�س�س ر�أي �آخر �أو ��ستدر�ك! 
يف كل ح���ال �أن���ا �أبحث ع���ن بع�س حي من 
�مل�سم���ر �لجتماع���ي، وه���ذ� ه���و متامًا ما 
يعنين���ا وباأنتظ���ار ما يقول���ه �مل�ستقبل عما 

��سرت له وعن جممل �حلياة �ليوم.
وهك���ذ� ب���د�أُت، فقدم���ت ف�س���وًل ن�سرته���ا 
�لن�سوية"،  "كتابات يف  بعنو�ن  "�ملدى"، 
تفح�ست فيها ن�سو�سًا لعدد من �ل�ساعر�ت 
مم���ن وج���دت يف �سعره���ن م���ا ي�ستوجب 
�لنتب���اه له: بوح���ًا ح���ذرً� �أو جريئًا وهي 
بد�ي���ات، �أي �سفات �لأنثوية ب���د�أت ! و�أنا 
هن���ا، وه���ذ� تاأكي���د �آخ���ر، ل �أحت���دث ع���ن 
�لتف���وق �لأدبي، قدر ما �حتدث عن �لتفوق 
يف �لك�س���ف و�لحت���د�م �لأنث���وي، تقدم���ًا 
�أو ت���رددً� �أو ياأ�س���ًا و��ست�سالم���ًا، هو نوع 
م���ن �لحتج���اج و�إن كان ل يحظ���ى كث���رً� 
باهتمامن���ا كم���ا �لإيجابي �لأك���رث مو�جهة 

وجر�أة.
بالتفا�سي���ل  �لالهج���ة  �لأ�س���و�ت  م���ن 
�لأنثوي���ة و�حل�س �لأنث���وي، و�لتي حت�س 
بحج���م �لقم���ع �لكبر وب�سعوب���ة �خرت�ق 
�بته���ال  �ل�ساع���رة  �س���وت  يو�جهه���ا  م���ا 
بليب���ل. �س���وت و��س���ح �ملعان���اة وم�سوب 
حد �لت�سو����س باأحا�سي�س ه���ذه �ملو�جهة، 
حت���ى لتغلق كل �مل�ساح���ة �أحيانًا. ��ستطيع 
�لجتماعي���ة  �ملاأ�س���اة  �سحاب���ة  �إن  �لق���ول 
�لن�سو����س و�إن  باأج���و�ء  �ملتحكم���ة  ه���ي 
�ل�ساعرة حمكومة بالطوق �ملغلق، �جلاهل 
دماره���ا  ع���ن  غالب���ًا  و�مل�سل���ح! وحديثه���ا 
�لبطيء ور�ء �لعار�سة و  "تلكم �ل�سيار�ت 

�لتي تنتظر":
ل ل�سيء �سوى �ألو�نها �ملائية 

ت�ست�سلم للتلف 
لعناقات عابرة، للمياه و�لأتربة

نيكروفيليا ب�سريط ملون
�س96

و
ل �أتذكر متى �كت�سفُت

عالقتها مبحارق �أو مبع�سكر�ت
)مائالت من ثقل دمعه(

و��س���ح �إنه���ا م���ع �حتم���ال �لوج���ع وم���ع 
�ك���رث مم���ا ه���ي م���ع  �ل�سك���وى و�لأ�س���ف 
�لتم���رد. وعنو�ن �ملجموع���ة "مائالت ..." 
في���ه ك�سف ملعان���اة حد �نه���ن مائالت حتت 
ثق���ل م���ا يحمل���ن �أو حت���ت ثق���ل �أحز�نهن. 
ه���ي �سك���وى �أكرث مم���ا هي مت���رد �أو ح�س 
ثوري. يف كتابتها، �ل�سوت �إما مرجاأٌ و�أما 
ي�س���ل �إىل ن�سف �مل�ساف���ة ول يقوى بعد ، 
وطبعا �لرت�جع بانك�س���ار نتيجة متوقعة. 
�لأنثوي���ة هنا مل تكتمل لتهاجم. هي نا�سئة 

�لآن ترتعرع يف ظروف غر م�ساعدة :
��ستهيه"! �سفاء  �إىل  �أجته  "مل 

�سخ�س �ملتمرد هنا يلوم نف�سه، لأنه ي�سعر 
عميق���ًا باأنه ل ي�ستطيع �جن���از �ملهمة، و�إل 
�إدر�ك  ي�سهيت���ه. وه���و  �سف���اء  �إىل  لذه���ب 
�سليم ل�سعوبة �خرت�ق منظومة �جتماعية 
متجذرة يف �ملنع و�لتحرمي، �أي يف �لردع! 
م���ن ناحي���ة �أخ���رى، نعط���ي بع����س �حلق 
ملجتم���ع يري���د حماي���ة نف�س���ه م���ن �لطارئ 
وه���و مل ميتل���ك بع���د �لتح�س���ر ليتحق���ق 
م���ن �أف�سلية �لبدي���ل ، ه���ذ� �إذ� تعاملنا مع 
�ملو�س���وع ب���ر�ءة. و�إل فاملجتم���ع تهيمن 
علي���ه منظومة حاكم���ة متنعم���ة ومطمئنة 
للحال �لتي ه���ي فيها، فهي ت�سد �أيَّ حترك 
�أو ح�سور ي�سر �إىل تغير! وخمطئ جدً� 
م���ن يظ���ن �أن �لرجعي���ة بريئ���ة �أو �ساذجة، 
هي تع���رف م�ساحلها وتع���رف جيدً� كيف 
تغل���ق �لأجو�ء عم���ا يهدده���ا �أو حتى ما ل 

ير�سيها.

كتابات في النسوية

 يا�سني طه حافظ 

    �ستار كاوو�ش
باليت
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�لعدد )4920( �ل�سنة �لثامنة ع�سرة - �لثنني )12( ني�سان 2021
http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.netثقافة

ُي�ْسَم����ُح يل هذه �لأيام باإ�ستقبال �سخ�����س و�حد فقط يف �ملر�سم! هذ� ما 
َمْت����ُه �لإجر�ء�ت �لت����ي فر�سها فايرو�س كورونا، ل����ذ� �نتظرُت �ملر�أة  َحتَّ
�لت����ي �ت�سل����ت ب����ي قائلة ب����اأن ��سمها ماري����ا، وهي تود روؤي����ة لوحاتي، 
فاأح�س����رُت �لكع����ك و�لقه����وة كالعادة ورحب����ُت بها. جتولن����ا يف �ملر�سم 
و�ل�سالة �ل�سغرة �لت����ي �أعر�س فيها �أعمايل، ومل مت�س حلظات حتى 
عرف����ُت باأنها تفه����م �لر�سم جيدً� ومتل����ك ح�سا�سية من ن����وع خا�س �أز�ء 
�لأعم����ال �لفني����ة. �أََخَذْت ماري����ا تتطلع �ىل �للوح����ات وت�ساألني عن هذه 
�لتقنية وتلك �ملعاجلة، وع����ن �سبب تنفيذي لبع�س �للوحات بتكوينات 
غ����ر ماألوفة وعل����ى �سطوح د�ئرية، ث����م �لتفتت نح����وي مت�سائلة )كيف 
حتظ����ى بهذه �ملو��سيع و�لأج����و�ء �ل�ساعرية �لت����ي تر�سمها؟( وقبل �أن 
ل ما يجول بخاط����رك �أو خيالك �ىل خطوط  وِّ �أجيبه����ا �أكَمَلْت )كي����ف حُتَ
و�ألو�ن وتد�خالت؟ من �أين حترز هذه �لتناغمات؟( فاأجبتها )ها �أنِت قد 
وج����دِت �جلو�ب بنف�سك، بذكرك مفردة �ساعرية( لأن �أحد م�سادري يف 
�لر�س����م هو �ل�سعر، حيث غالبًا ما �أتوق����ف عند مقطع �سغر من ق�سيدة 
و�أفك����ر �أن �أج����د له مر�دف����ًا ت�سكيلي����ًا. فاإ�سَتفَهَمْت �ملر�أة �أك����رث عن كيفية 
حتوي����ل بع�س �لق�سائد �ىل لوحات، وهن����ا �أو�سحُت لها باأين ل �أحول 
�لق�سائ����د �ىل لوح����ات، بقدر ما تك����ون هذه �لق�سائ����د مبثابة عود ثقاب 
ي�سعل �لفتيلة �لتي متنحني بد�ية د�فئة، وكي ل �أبدو كمن يعيد �أفكارً� 
قدمي����ة و�أنا �أحتدث عن �لعالقة �لوثيقة ب����ني �لر�سم و�ل�سعر، وكيف �أن 
�أحدهم����ا ي�ستلهم من �لآخر، لذ� �أريتها كيف �أن �سعر�ء هولند� قد كتبو� 
�أي�س����ًا جمموعة كبرة من �لق�سائد ح����ول لوحاتي �سمن كتاب )�أ�سابع 
ُه �ل�ساع����ر موفق �ل�سو�د من ق�سائ����د هولندية، لذ�  كاوو�����س( �ل����ذي �أعدَّ
�أنظ����ُر �ىل �ل�سعر و�لر�سم كنافذتني مفتوحت����ني باإجتاه بع�سهما د�ئمًا، 
يتد�خ����ل �ل�سوء �ل����ذي ي�سع منهم����ا بطريقة ل نعرف معه����ا �إْن كان هذ� 

�ل�سوء قد �إنبثَق من هذه �لنافذة �أو تلك. 
ويف �حلقيق����ة، �أنا كر�س����ام �أعتر �لطبيع����ة هي �ملله����م و�مل�سدر �لكبر 
لالأعم����ال �لفنية ب�سكل ع����ام ولأعمايل ب�سكل خا�س، م����ع ذلك �أحاول �أن 
�أوظ����ف هذه �لطبيعة �أي�سًا بطريق����ة خا�سة و�ساعرية، لكن هذ� ل مينع 
�أي�س����ًا كون �ل�سعر م�سدر �إلهام مبا�سر يل ويعطيني �لكثر من �حللول 
�جلمالية، حيث يكفين����ي مقطع �سغر �أحيانًا كي �أذهب معه بعيدً� على 
قما�سة �لر�سم، لذ� �أعتر �ل�سعر هو رئتي �لثانية �لتي �أتنف�س من خاللها 
بع����د رئتي �لأوىل �لتي هي باليت �لر�سم، �إنه �لأفق �لذي مينحني طاقة 
��سافي����ة خللق ه����ذه �لجو�ء و�ملناخات �لتي تظه����ر يف لوحاتي. فهو، 
�أي �ل�سع����ر، كان مالزمًا يل ولأعمايل و�فكاري منذ �لبد�يات، لي�س فقط 
لأن �أغلب ��سدقائي من �ل�سعر�ء، لكن �ل�سعر ب�سكله �لعام و�لو��سع كان 
وماي����ز�ل مينحني ملحة �سوء جتعلني �أم�سي م����ع �لر�سم مبرونة �كر 
وخي����ال �أو�سع، ومبا �أن �لر�س����م يف �أ�سا�سه يعتمد على �خليال، فذلك ما 

يوفره �ل�سعر وما متنحه �لق�سائد �ي�سًا. 
حتدثُت ل�سيفتي عن معر�سي �ل�سخ�سي �لأول )�سيقان و�أر�سفة( �لذي 
�أقمت����ه �سن����ة 19٨٧ بقاع����ة �لتحرير يف بغ����د�د، و�أريتها �س����ورً� لبع�س 
لوحات ذل����ك �ملعر�س �لذي ر�سمُت فيه �ملقاط����ع و�لأجز�ء �ل�سفلية فقط 
م����ن �أج�س����اد �لنا�س و�مل����ارة و�لع�ساق، وكي����ف �أن �لإ�سر�ق����ة �لأ�سا�سية 
لكل لوح����ات �ملعر�س جاءت من مقطع �سغر قر�أت����ه لل�ساعر �ملك�سيكي 
�أوكتافي����و ب����اث، و�لذي يقول في����ه )�لري�سة ع�سفور ح����ي يرزق( وقتها 
�كت�سف����ُت عظم����ة �لخت�سار م����ن خالل ه����ذ� �ملقطع �ل�سع����ري �ل�سغر، 
وفك����رت حينها �أن �جلزء ميك����ن �أن يعو�س عن �لكل )كما تفعل �ل�سينما 
ذل����ك ب�س����كل كبر(، وم�سيُت بر�س����م لوحات �ملعر�س و�لت����ي تظهر فيها 
�سيق����ان و�أقد�م �لنا�س فقط. هكذ� �أرى �ل�سعر مر�دفًا جماليًا للر�سم ول 
يق����رتب من هذه �ملكان����ة �سوى �ملو�سيقى، و�لتي ت�س����كل �ل�سلع �ملتبقي 
م����ن �ملثلث �ل����ذي يق�سده �ملفكر �لفرن�س����ي �أتيان �سوريو ح����ني قال )�إن 

�ملو�سيقيني و�لر�سامني و�ل�سعر�ء، ثالثة كهنة يف معبد و�حد(. 
يف نهاي����ة لقائنا، ت�سفحت ماريا �أحد �لكت����ب �لتي حتتوي على �أعمايل 
وقر�أت ب�سوت م�سم����وع عناوين بع�س لوحاتي و�إبت�سامتها تت�سع مع 
تتاب����ع �لق����ر�ءة )�لأق����د�م �لر�ق�سة، بعي����دً� عن �لأر�س، �حلل����م �لأزرق، 
�لأف����ق �لأخ�س����ر للع�س����اق، مطر �ل�سي����ف �لأزرق، �لُقبل����ة �ملائلة، غو�ية 
�مل����الك، ود�ع �ل�سي����ف، �إقرتب مني �أك����رث...( ثم رفع����ت نظرها نحوي 
قائل����ة )هذه �لعناوين تقول ما فيه �لكفاي����ة( و�أردفت )�سوف لن يفارقك 

�ل�سعر �أبدً� يا�ستار(.     

اأنا كر�سام اأعتبر الطبيعة هي 
الملهم والم�سدر الكبير للأعمال 

الفنية ب�سكل عام ولأعمالي 
ب�سكل خا�ش، مع ذلك اأحاول 
اأن اأوظف هذه الطبيعة اأي�سًا 

بطريقة خا�سة و�ساعرية

م�����ح�����اول�����ة ل����ت����اأك����ي����د ال����ح����ال

يتمتع الكاتب الرو�سي فيودور دو�ستويف�سكي 
مبكانة خا�سة يف املكتبة العربية منذ اأن 

ن�سر الأديب ال�سوري املعروف �سامي الدروبي 
ترجمة اأهم اأعماله من اللغة الفرن�سية 

اىل اللغة العربية. واأ�سبحت هذه الرتاجم 
م�سدر ك�سب مربح للنا�سرين يف خمتلف اأنحاء 
العامل العربي اىل جانب اأعمال دو�ستويف�سكي 

الأخرى املرتجمة �سواء من الرو�سية اأم من 
اللغات الو�سيطة ، وعمدت حتى دار " التقدم 

رواياته  من  عدد  ن�سر  اإعادة  اىل  " ال�سوفيتية 
برتجمة �سامي الدروبي بعد مراجعتها مع 

الن�ش الرو�سي. طبعا اأكت�سف املراجعون بع�ش 
الهفوات  رمبا اإرتكبها املرتجم الفرن�سي اأو �سامي 
الدروبي ، مما يدعو اىل  الإعتقاد باأن الرتاجم 
من لغة و�سيطة ل تعك�ش -حقًا - الن�ش الأ�سلي 

ب�سدق.

نزيلت هادي�ش

دو����س���ت���وي���ف�������س���ك���ي وال����ن����ا�����س����رون ال���م���زي���ف���ون
مو�سكو – عبداهلل حبه 

خ���ري  �لقدي���ر  �لعر�ق���ي  �ملرتج���م  و�أر�د 
�ل�سامن تعري���ف �لقارئ �لعرب���ي بر�سائل 
دو�ستويف�سكي فرتجم خمتار�ت منها �لتي 
ن�سرته���ا يف جملدي���ن د�ر ن�س���ر " �س���وؤ�ل " 
�للبنانية، وب���د� �أن �لأمر �سينتهي عند هذ� 

�حلد .
 لك���ن �أ�س���و�ق �لكت���ب يف �لبل���د�ن �لعربية 
�إمت���الآت فج���اأة بطبع���ة جدي���دة للر�سائ���ل 
وبت�سميم �لغ���الف نف�س���ه و�لن�س �ملوجز 
م���ن  �لأخ���رة  �ل�سفح���ة  يف  �لكت���اب  ع���ن 
�لغ���الف ، وحتم���ل �لطبع���ة �جلدي���دة �إ�سم 
مرتج���م جدي���د هو �سام���ي �لدروب���ي. وقد 
�سع���ق خ���ري �ل�سام���ن ل���دى علم���ه بهذه 
�لعملي���ة �لل�سو�سي���ة ، ومل يع���رف موقف 
د�ر �لن�س���ر �للبنانية"�س���وؤ�ل" �لتي ن�سرت  
ترجمت���ه م���ن ه���ذ� �لتزييف و�لت���ي متتلك 

حقوق �لن�سر. 
علم���ًا �أن �لطبع���ة �ملزيف���ة تت�سم���ن �إ�س���ارة 
�للغ���ة  م���ن  مرتجم���ة  �لر�سائ���ل  �أن  �ىل 
�لرو�سي���ة ، لكن �سام���ي �لدروبي مل يعرف 
�أعم���ال  وترج���م  �أب���دً�  �لرو�سي���ة  �للغ���ة 
دو�ستويف�سك���ي من �لفرن�سي���ة ، كما ي�سار 
يف �لطبعة �ىل �أن معهد �لرتجمة مبو�سكو 

ق���دم �لدع���م لن�س���ر ه���ذه �لطبع���ة �ملزيف���ة. 
لكنن���ي علم���ت م���ن �ملعه���د �إنه���م مل يقدمو� 
 " �أي دع���م �ىل د�ر �لن�س���ر �ملزيف���ة وه���ي 
�ملركز �لثق���ايف �لعربي" يف �لد�ر �لبي�ساء 
�لطبعة  �أن  �لأمر  ، و�لغريب يف  – �ملغرب 

تت�سم���ن �إ�س���ارة  �ىل �أن �لتبوي���ب وترقيم 
�لر�سائ���ل جاء� كما يف طبعة د�ر " �سوؤ�ل"، 
�إن  �أ�سح���اب ه���ذ� �ملرك���ز �ل���ذي يوج���د له 
مكت���ب يف بروت �أي�سًا  هم من " ل�سو�س 
�لثقاف���ة" ، ولهذ� �إقرتح تغير �إ�سمه �ىل   " 

�ملركز �لعربي ل�سرقة �لثقافة ". 
وجدي���ر بالذكر �إن خري �ل�سامن قد �أجنز 
يف  ت�سيخ���وف  �أنط���ون  ر�سائ���ل  ترجم���ة 
جملدي���ن ولكن���ه يخ�سى ت�سليمه���ا �ىل �أحد 
م���ن �لنا�سري���ن "�لتجار" �ل���ذي �سيكررون 

ما فعلوه لرتجمة ر�سائ���ل دو�ستويف�سكي، 
م���ن  ب���اأن �لرتجم���ة  �أعتق���د  د�ئم���ًا  وكن���ت 
م�سوؤولية �لدولة كم���ا كانت يف زمن "بيت 
�حلكمة" يف بغد�د، ومن �لو�جب �أن تقوم 
وز�رة �لثقافة مبهمة �نتق���اء نفائ�س �لأدب 
�لعاملي ون�سره���ا ، لكن �لوز�رة �لعر�قية ل 
تقوم بهذه �ملهم���ة ذ�ت �مل�سوؤولية �لكبرة، 
و�أن���ا �أك���رر د�ئم���ًا �إن �أكر م�س���روع ثقايف 
عامل���ي قد نف���ذه مك�سيم غورك���ي يف �أو�ئل 
�لعه���د �ل�سوفيت���ي حينم���ا ط���رح م�س���روع 
"�ملكتب���ة �لعاملي���ة " ومت���ت ترجم���ة كنوز 
�لأدب �لعامل���ي م���ن خمتل���ف �للغ���ات ومنها 
وت���وىل   ، �لرو�سي���ة  �للغ���ة  �ىل  �لعربي���ة 
�لرتجم���ة كبار �لأدباء �لرو�س ولهذ� جاءت 

مب�ستوى رفيع جدً�.
وم���ا ز�ل �لقارئ �لرو�س���ي يتمتع مبطالعة 
ه���ذه �لكن���وز، وبالرغ���م م���ن ق���ول بع����س 
ق���د  ع�سر"�لكت���اب"  �إن  حالي���ًا  �لباحث���ني 
�إنته���ى و�ستعقبه ف���رتة "ما بع���د �ملودرن" 
�حلالية ، ويبد�أ ع�سر �لعلم و�لتكنولوجيا 
�لعالي���ة و�لعقل �ل�سناعي ، ف���اإن �لكتاب ما 
ز�ل ميار����س دوره يف تكوين فكر �لإن�سان 

ومنوه.  
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�ش����در لل�ش����اعر واملرتج����م يا�ش����ن ط����ه حاف����ظ ديوان �ش����عر 
بعن����وان "احلي����اة واحلب فيه����ا" ويت�شم����ن اآخ����ر الق�شائد 
الت����ي كتبها ال�شاعر وال����ذي يقول عن ديوان����ه اجلديد: "اأنا 
ال اأكت����ب �شعرًا. اأن����ا اأجد يف احلياة �شع����رًا فاألتقطه. مهنتي 
ال�شياغات وتغي����ري اجتاه الريح ودالل����ة اخلري". وديوان 
"احلي����اة واحلب فيها" هو املجموع����ة ال�شعرية ال�شاد�شة 
والع�شري����ن لل�شاع����ر يا�شن ط����ه حافظ ، حي����ث اأ�شدر اأول 
دواوينه "الوح�ش والذاكرة" عام 1969، ويعد يا�شن من 
اأبرز ال�شعراء العراقين، كما له م�شاهمات مهمة يف جمال 

الرتجمة.

منذ اأن اأعلن رجب طيب 
اأردوغان م�شروعه الإعادة 

اخلالفة العثمانية وبنى من 
اأجل ذلك ق�شرًا من األف غرفة 

وغرفة، واخذ يكرث الظهور كل 
يوم ليحدد عدد املرتزقة الذين 

�شري�شلهم اإىل ليبيا اأو �شوريا، 
وي�شر على اأن مدفعيته من 
حقها اأن تق�شف قرى داخل 

العراق،  ال مير يوم، اإال ويجد 
القارئ اأو امل�شاهد خربًا عاجاًل 
يوؤكد اأن  �شلطان اأنقرة ال يزال 

ميني النف�ش اأن ميثل دورًا 
رئي�شًا يف م�شل�شل "حرمي 
ال�شلطان"، وكان اآخر هذه 

ال�شور، اإ�شراره على اأن يرتك 
رئي�شة املفو�شية االأوروبية 
واقفة، بينما يجل�ش اأمامها 
متبخرتًا، ثم يتعطف عليها 

ويجل�شها على " قنفة " بعيدة 
عنه ، يف الوقت نف�شه  يقرر 
فيه االن�شحاب من معاهدات 

دولية تدافع عن املراأة �شد 
العنف. اأردوغان الذي يلعب 

بالدين، يفكر بالطريقة نف�شها 
التي تفكر فيها جماعة االأخوان 
امل�شلمن حن تعتقد اأن ال�شعب 

جمرد قطعان عمياء ، وان 
املراأة خلقت للمتعة فقط .

منذ اأن دخلنا عامل ال�شو�شيال 
ميديا، الحظُت اأن الكثريين 
ال يتعاطون اإال يف الق�شايا 

الكربى التي تتعلق باإ�شرار 
عالية ن�شيف على احتالل 

الف�شائيات. واحلمد لله 
ق�شايا �شا�شتنا كثرية 

وطريفة وخفيفة واأحيانًا 
تكون م�شحكة، ولذا ال اأحد 
منا ينتبه اإىل ما تقوله هذه 
الربملانية املخ�شرمة، فمنذ 

اأيام وهي توجه �شهامها اإىل 
الدول العربية التي زارها 

رئي�ش الوزراء العراقي، 
بل ذهب بها اخليال اإىل حد 

اأن تخربنا، بكل اأريحية، 
اأن االإمارات هي التي متنح 
املنا�شب يف العراق، وكنت 

�شاأ�شفق للنائبة الهمامة التي 
ترفع �شعار "ال�شيادة، لو ال 

اأنني تذكرت اأن النائبة عالية 
ن�شيف، ب�شحمها وحلمها، 

كادت قبل عام من هذا التاريخ 
اأن تطري من الفرح وهي 

تخرب جمهورها باأن احلكومة 
العراقية لن تت�شكل من دون 

موافقة طهران .
منذ �شنوات ال مير يوم على 
املواطن العراقي، اإال ويجد 
خربًا عاجاًل يوؤكد اأ�شحابه 
اأنهم منحوا �شلطان اأنقرة 

24 �شاعة ل�شحب قواته من 
العراق، وع�شنا مع حتذيرات 

ابراهيم اجلعفري التي ابتداأت 
بال�شاعات ثم حتولت اإىل 

اأ�شهر، وفوجئنا اأخريًا باأن 
هذه التحذيرات اأ�شبحت من 

املا�شي. 
يف مّرات كثرية تبدو يل 

الكتابة عن تقلبات اردوغان 
اكرث امتاعا، من اأخبار جمل�ش 

النواب وخذالنه للمواطنن، 
والفتات الع�شائر التي ال 

تريد اأن تغادر ع�شر الزعماء، 
وقوانن قراقو�ش التي يلّوح 

بها ا�شحاب ال�شيادة يف 
املحافظات ، والتي مل جتلب 

لنا �شوى اخلراب، ولهذا 
وجدت اأن اأخبارًا كوميدية 

عن " قنفة اأردوغان " ، اأحرى 
بالكتابة من بوؤ�ش اخلطاب 

ال�شيا�شي العراقي.
من يراجع ما يفعله اأردوغان، 

�شوف يجد اأن الرجل يعي�ش 
عاملًا من اخليال، مزهوًا 

بعناده، و�شيجد اأي�شا نائبة 
مثل عالية ن�شيف جتيد فن 

اللعب على احلبال.

"قنفة" �أردوغان 

احلياة واحلب فيها 

 علي ح�سني

 جبار جودي 
نقي���ب الفنان���ن اعل���ن ان النقاب���ة 
وقف���ة  االثن���ن  الي���وم  �شتقي���م 
ا�شتذكاري���ة تاأبينية الإيقاد ال�شموع 
رحل���و  الذي���ن  الفنان���ن  جلمي���ع 
ع���ام 2٠2٠ واىل يومن���ا ه���ذا م���ن 
بغ���داد  العراق���ي يف  الف���ن  جن���وم 
واملحافظ���ات وذل���ك عل���ى حدائ���ق 
نقاب���ة الفنان���ن العراقي���ن ال�شاعة 

٥ م�شاًء .

   اأحمد دلزار   
ال�شاعر الكردي الكبري نعاه االحتاد 
العام لالأدب���اء والكّتاب يف العراق، 
الذي تويف يوم ام�ش االول ال�شبت 
يف اأربيل، عن عم���ر جتاوز املئة له 
دواوي���ن �شعرية باللغت���ن العربية 
والكردية، ع�ش���و يف احتاد االأدباء 
العراقين منذ التاأ�شي�ش االأول عام 
19٥9 ،  يف 197٠ اأ�شب���ح ع�ش���وًا 
يف الهيئ���ة االإدارية الحت���اد االأدباء 

الك���رد، ح���از الراحل عل���ى الدبلوم 
يف التاريخ والفل�شف���ة واالقت�شاد 
ال�شيا�ش���ي وحركة العم���ال العاملية 

يف بلغاريا.

 اإح�سان دعدو�ش
يف  ي�ش���ارك  التلفزي���وين  املمث���ل 
بطول���ة م�شل�شل "�شلط���ان واأمرية 
�ش���ربي  عل���ي  تاألي���ف  اأك�ش���ن" 
واخ���راج عل���ي حن���ون، امل�شل�ش���ل 
دراما اجتماعية كوميدية �شتعر�ش 

خالل �شهر رم�شان. 

...
داً 

 ج
ص

خا

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ش له���ذا اليوم 
)االثن���ن( اأن درج���ات احلرارة �شرتتفع قليال عن معدالته���ا ليوم اأم�ش، واأن 
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فايرو����ش كورون���ا  ب���داأ  عندم���ا 
امل�شتج���د يف التف�شي على نطاق 
وا�شع يف العامل، ركزت اجلهود 
ال�شحي���ة ب�شكل كبري على تعقيم 
االأ�شط���ح، يف م�شع���ى اإىل كب���ح 
انتق���ال العدوى، لك���ن تبن فيما 
بع���د اأن هذا االأم���ر مل يكن ناجعا 

اإىل حد كبري.
وبح�ش���ب �شحيف���ة "نيوي���ورك 
اخل���رباء  ف���اإن  تامي���ز"، 
يح���ذرون،  كان���وا  االأمريكي���ن، 
يف بداي���ة االنت�شار، من خطورة 
الفايرو����ش  الأن  االأ�شط���ح، 
ي�شتطي���ع اأن يعي����ش لع���دة اأيام 

الف���والذ  اأو  البال�شتي���ك  عل���ى 
املق���اوم لل�ش���داأ. وقال���ت املراكز 
االأمرا����ش  ملراقب���ة  االأمريكي���ة 
والوقاي���ة منه���ا، وقتئ���ذ، اإنه يف 
ح���ال كان الفايرو����ش موج���ودا 
عل���ى �شط���ح م���ن ه���ذه االأ�شطح، 
فلم�ش���ه �شخ����شٌ م���ا بي���ده، ث���م 
الم�ش فم���ه اأو عينه، فاإنه ي�شاب 

بالعدوى. 
وبن���اء عل���ى ه���ذه التوجيه���ات، 
انطلق���ت حمالت تعقي���م وا�شعة، 
�ش���واء يف املتاج���ر اأو حت���ى يف 
هيئ���ة  كان���ت  فيم���ا  ال�ش���وارع، 
نيوي���ورك  املوا�ش���الت مبدين���ة 
تعمل عل���ى تعقيم عربات املرتو، 

يف كل ليلة.
لك���ن يب���دو اأن ه���ذه االإج���راءات 
ق���د انته���ت ب�ش���كل غ���ري ر�شم���ي 

واأ�شح���ت ج���زءا م���ن املا�ش���ي، 
اجل���اري،  االأ�شب���وع  خ���الل 
بعدم���ا ب���ادرت املراك���ز ال�شحية 

االأمريكية اإىل حتديث اإر�شاداتها 
ب�شاأن تنظيف االأ�شطح.

ال�شحي���ة  الهيئ���ة  تكت���ف  ومل 

به���ذا  املرموق���ة  االأمريكي���ة 
التحدي���ث، بل قال���ت اإن احتمال 
انتق���ال الع���دوى ع���رب مالم�ش���ة 

وال  ج���دا  �شعي���ف  االأ�شط���ح 
يتجاوز 1 من 1٠ اآالف.

وقالت مديرة املراكز االأمريكية، 
اإن  ويلين�شك���ي،  رو�شي���ل 
الفايرو����ش الذي ي�شب���ب مر�ش 
"كوفي���د 19" قد ينتقل فعال عن 
طريق مالم�ش���ة اأ�شطح اأو اأ�شياء 
حتم���ل الع���دوى، لك���ن م���ا تاأك���د 
م���ن خ���الل البيانات ه���و اأن هذا 

االحتمال يبقى �شعيفا.
الباحث���ة  قال���ت  ناحيته���ا،  م���ن 
اله���واء مبعه���د  فايرو�ش���ات  يف 
العلوم التقنية يف فرجينيا،"كنا 
نع���رف ه���ذا االأم���ر من���ذ مدة 
طويل���ة، لكن النا����ش ظلوا 
يرك���زون عل���ى االأ�شطح 

وتنظيفها".
الباحثة  اأ�شاف���ت  ثم 

"ال يوج���د اأي دلي���ل على اأن اأي 
�شخ����ش عل���ى االإط���الق اأ�شي���ب 
بكوفي���د 19 الأن���ه الم����ش �شطحا 
بداي���ة  ويف  للع���دوى".  حام���ال 
انت�شار الوباء، اعتقد العلماء اأن 
الفايرو�ش ينت�شر ب�شكل اأ�شا�شي 
ع���ن طريق قط���رات �شغ���رية اأو 
جزيئ���ات ننفثها خ���الل التنف�ش، 
ومب���ا اأنه���ا اأثق���ل م���ن اأن ت�شافر 
ع���رب اله���واء فاإنه���ا ت�شق���ط على 
االأ�شط���ح وت�شب���ح خط���را عل���ى 
م���ن يلم�شه���ا. ويف وق���ت الحق، 
تب���ن اأن الفايرو�ش ينتقل ب�شكل 
اأك���رب عرب الهواء، كم���ا اأن تعقيم 
مقاب����ش االأب���واب واالأ�شط���ح ال 
يحمي كثريا من الفايرو�ش الذي 
ظه���ر، اأواخ���ر 2٠19، ثم حتول 

اإىل جائحة مروعة.

اإجراء اتبعناه لكبح كورونا ثم تبني اأنه "وهم كبري" 

االول  اأم�ش  ال�شينمائية،  بافتا  جوائز  وزع��ت 
ال�����ش��ب��ت، ال��ت��ي ت��ط��ل��ق��ه��ا ���ش��ن��وي��ًا االأك���ادمي���ي���ة 
جوائز  والتلفزيون،  الفيلم  لفنون  الربيطانية 
اليوم  يختتم  ال���ذي   احل��دث  م��ن  االأوىل  الليلة 
املرة  وهي  الرئي�شة،  اجلوائز  مع  الثانية  الليلة 
الأول  يومن  م��دار  على  فيها  يقام  التي  االأوىل 

الليلة  اأن  ب��ر���ش  ف��ران�����ش  م���رة. وذك���رت وك��ال��ة 
جمهور  ب��دون  بثها  مت  التي  للجوائز،  االأوىل 
بتكرمي  قامت  ك��ورون��ا،  فايرو�ش  قيود  ب�شبب 
الثانية،  اإليزابيث  امللكة  زوج  فيليب،  االأم���ري 
ما  "قاع  فيلم  ون��ال  اجلمعة.  ي��وم  ت��ويف  ال��ذي 
البلوز  مو�شيقى  عن  فيلم  وهو  االأ�شود"،  ريني 

امل��ا���ش��ي،  ال��ق��رن  ع�شرينيات  يف  �شيكاغو  يف 
جائزتن لت�شميم االأزياء واملاكياج وال�شعر. كما 
جائزتن  على  و"مانك"  "روك�ش"  فيلما  ح�شل 
ال��ت��وايل.  على  واالإن��ت��اج  التمثيل  ت�شميم  يف 

الفنية  باجلوائز  االآخرين  الفائزين  بن  ومن 
واالإث���ارة  واحل��رك��ة  العلمي  اخليال  فيلم 

الب�شرية  امل����وؤث����رات  ع���ن  "تينيت" 
بطولة  املعدن"  و"�شوت  اخلا�شة 

املمثل الربيطاين ريز اأحمد عن 
انتظار  ويف  ال�شوت.  فئة 
تعد  ال��رئ��ي�����ش��ة،  اجل���وائ���ز 
"نومادالند"  الهجرة  ملحمة 
والفيلم الربيطاين "روك�ش" 
املف�شلة يف  االأف���الم  ب��ن  م��ن 

ح��ف��ل ت���وزي���ع ج���وائ���ز ب��اف��ت��ا 
ال���ذي و���ش��ف ب��اأن��ه اأك���رث اأع���وام 

االإط��الق،  على  تنوعًا  االأك��ادمي��ي��ة 
بعد انتقادات ب�شاأن قوائم الت�شفية 

البي�شاء بالكامل لعام 2٠2٠.

قبيلة "تعبد" الأمري فيليب وتودعه بالنحيب

ع��ن ���ش��ور ج��دي��دة من  دي��ل��ي ميل  م��وق��ع  ك�شف 
غوميز  �شيلينا  النجمة  ت�شوير  كوالي�ش 
مل�شاهد م�شل�شلها اجلديد ظهرت فيها وهي 
باالإ�شافة  مالب�شها،  على  بالدماء  مغطاء 
اأظهرتها  التي  ال�شور  من  جمموعة  اإىل 
حل��ظ��ة ال��ق��ب�����ش ع��ل��ي��ه��ا م���ن ق��ب��ل رج���ال 

ال�شرطة.
اإث����ارة حتملها  عك�ش  ال���ذي  االأم���ر  وه��و 
ذكره  ملا  وفقًا  اجلديد  م�شل�شلها  اأح��داث 
حولها  تقريره  يف  ميل،  الديلي  موقع 
جرائم  بارتكاب  تتهم  قد  اأنها  اأك��د  حيث 

قتل يف م�شل�شلها القادم.
النجمة  خ�شعت  اأخ����رى  ن��اح��ي��ة  م��ن 
ت�شوير  جلل�شة  م��وؤخ��را  ال�����ش��ه��رية 
ال��ط��ل��ق، حيث  ال���ه���واء  مم��ي��زة يف 
ال�شور  عن  غوميز  �شيلينا  ك�شفت 
�شفحتها  على  ون�شرتها 
ال�شخ�شية مبوقع 
ال����ت����وا�����ش����ل 
االإج���ت���م���اع���ي 
ن�شتغرام"  اإ "
ت�شم  وال���ت���ي 
م���ن 217  اأك����رث 
م��ل��ي��ون ���ش��خ�����ش، 
وح�������ش���دت ���ش��ل�����ش��ل��ة 
ط���وي���ل���ة م�����ن ع����ب����ارات 
االإ�����ش����ادة وال��ث��ن��اء م���ن قبل 

ع�شاقها وحمبيها.

مب�ساركة 150 فنانًا وفنانة.. الت�سكيليون ينرثون اجلمال يف بغداد

الفائزين بع�ش  عن  �سيلينا غوميز "بافتا" تعلن 
ملطخة بالدماء 

قحطان جا�سم جواد
وفنانة  فنانا   1٥٠ من  اك��رث  ا�شطف 
من فناين الت�شكيل العراقي،  ليقدموا 
كرنفاال رائعا للجمال والفرح تطرزه 
املعر�ش  يف  املفرحة  لوحاتهم  ال��وان 
ال�������ش���ن���وي جل��م��ع��ي��ة ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ن 
ام�ش  �شباح  افتتح  الذي  العراقين، 
ا�شاليب  م��ن  ال��ك��ث��ري  و���ش��ه��د  االح����د. 
والواقعية  كالتجريد  والنحت  الر�شم 
ال�شحرية.  وال��واق��ع��ي��ة  والطبيعية 
�شبتي  قا�شم  الفنان  اجلمعية  رئي�ش 
ال����ذي ����ش���ارك ب��ع��م��ل ت�����ش��ك��ي��ل��ي ق��ال 
كبرية  فر�شة  املعر�ش  ل����)امل���دى(:- 
ي��ن��ت��ظ��ره��ا ال���ف���ن���ان���ون ال��ع��راق��ي��ون 
ل��ت��ق��دمي ن��ت��اج��ات��ه��م ال��ن��وع��ي��ة. وك��ان 
ال���ت���وا����ش���ل اب�����رز ���ش��م��ة ف���ي���ه، رغ��م 

تاأثريات الكورونا، لكن روح التحدي 
العراقي تغلبت على كل �شيء فازدهر 
وم��ع��ربة  جميلة  ب��ل��وح��ات  امل��ع��ر���ش 
امل�شاركات  وك��رثة  رائعة.  وم�شاركة 
فكانت  جم��ب��وري��ن  ل��الن��ت��ق��اء  دفعتنا 
ابراهيم  مراد  الفنان  احل�شيلة.  هذه 

عن  خ��ا���ش��ة  ب��ل��وح��ة  "�شاركت  ق���ال 
و�شم  مرت".  يف  م��رت  قيا�ش  ب��غ��داد 
وا�شاليب  ك��ث��رية  تقنيات  امل��ع��ر���ش 
وقالت  االب��داع.  جمعهم  لكن  خمتلفة 
الفنانة النحاتة رملة جا�شم "�شاركت 
نقول  حتى  الربونز  من  نحتي  بعمل 

كل  رغ��م  م��وج��ودون  نحن  للمتلقن 
املعر�ش  يف  راأي��ت��ه  وم���ا  ال�����ش��ع��اب. 
الت�شكيلي  الفن  على  نطمئن  يجعلنا 
فقد  للمراأة  بالن�شبة  ال�شيما  العراقي 
�شاركت ن�شبة كبرية من الن�شاء وهذه 
العراقي. وللت�شكيل  للمراأة  ب�شرى 
اعماال  املا�شي  ال�شهر  يف  قدمت  كما 
اخرى يف معر�ش الطبيعة ومعر�ش 
نائب  ح�شن  ابراهيم  الفنان  املراأة". 
كان  "املعر�ش  ق��ال  اجلمعية  رئي�ش 
االول  ال�شهر  يف  ي��ق��ام  ان  ل��ه  م��ق��درا 
وظ���روف  اجلمعية  ان��ت��خ��اب��ات  ل��ك��ن 
ال���ك���ورون���ا اخ����رت اق��ام��ت��ه ل��ل��ي��وم. 
�شاركت بعمل واحد من الر�شم للوحة 
قيا�ش مرت يف مرت وهوعمل جتريدي 
مل��و���ش��وع��ة ذاك����رة يف اجل�����دار.. او 
ذاكرة املدينة وما تختزنه من ذكريات 

عليه  اعمل  م�شروع  وه��و  واح���داث. 
منذ فرتة واتعمق فيه مبرور الوقت. 
اجلديد يف املعر�ش هو التوا�شل بن 
فيه  جتد  حيث  الفنانن  من  االجيال 
الورد ولوحات  بعمر  ل�شباب  لوحات 
تالقح  ان��ه  ال�شبعن..  بعمر  لفنانن 
اخلربة بينهما. كما تنوعت اال�شاليب 
يف  التقنيات  واخ��ت��الف  ال��ع��م��ل  يف 
ان��ه��ا فرحة  اخل���ام���ات امل�����ش��ت��خ��دم��ة. 
الت�شكيليون  نحن  وللكل  لنا  كبرية 
والقومية  اجلن�ش  عن  النظر  بغ�ش 
واملذهب ويجمعنا االبداع". النحات 
ام���ري ح��ن��ون ال��ن��ق��ا���ش ���ش��ارك بعمل 
وه��و  ك��م��ام��ة  ب��ع��ن��وان  جميل  نحتي 
م�شنوع )كما يقول امري( من خملفات 
موادها  من  "ا�شتفدت  قدمية،  مولدة 
االول���ي���ة ك��ال�����ش��ال��ن�����ش��ة وجم��م��وع��ة 

ب�����واري وح���ب���ل ال�����ش��ح��ب وا���ش��ي��اء 
عن  يعرب  جتريدي  عمل  ان��ه  اخ��رى. 
اليوم  العراقي  االن�شان  ح��ال  واق��ع 
رج��ال  فيه  يتحكم  ك��اآل��ة  ا�شبح  وه��و 
الحظت  ك��م��ا  امل��ف�����ش��دون.  ال�شيا�شة 
غ��ي��اب ال��ك��ث��ري م��ن ال��ف��ن��ان��ن ال��ك��ب��ار 
ب�شبب كورونا. ومل�شت  لال�شف رمبا 
تكن  مل  امل�شاركة  االع��م��ال  معظم  ان 
النحات  الفنان  توقعاتي".  مب�شتوى 
ط���ه وه��ي��ب م��دي��ر امل�����ش��اه��ر ق���ال:- 
مواهب  امام  املجال  ف�شح  "املعر�ش 
العراق للتعبريعن خلجاتها وافكارها 
كانت  م�شاركتي  جميلة.  لوحات  عرب 
ام��راأة،  تقوده  حل�شان  نحتي  بعمل 
واحل�����ش��ان ف��ق��د ج��ان��ب��ا م���ن ���ش��اق��ه. 
كتعبري عن احلياة وعدم توقفها رغم 

اخل�شارات".

التي تعي�ش يف  بداأت قبيلة يوهنانن 
جزيرة نائية باملحيط الهادي، حدادها 
االأمري  على  الأ�شابيع،  �شي�شتمر  ال��ذي 
الثانية  اإليزابيث  امللكة  زوج  فيليب، 
اأفرادها  يعتقد  حيث  بريطانيا،  ملكة 

باأن الراحل ميّثل "اإلههم".
وعرفت القبيلة التي تقطن جزيرة تانا 
ام��راأة  من  فيليب،  االأم��ري  وف��اة  بخرب 
حدادهم  ل��ي��ب��داأوا  ق��ري��ب،  منتجع  م��ن 

ونحيبهم على الراحل.

ميل"  "ديلي  �شحيفة  نقلت  وح�شبما 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ع��ن م���اري ن���ريي، التي 
"وايت  منتجع  يف  حم��ا���ش��ب��ة  ت��ع��م��ل 
القبيلة  رج���ال  ف���اإن  اأو�شن"،  غ��را���ش 
اأ�شيبوا ب�شدمة ملا �شمعوا اخلرب، ومل 
االأمري. وفاة  االأمر  بادئ  يف  ي�شدقوا 
وعلى الفور جرى اإيقاف كافة االأعمال 
بها،  يقومون  القبيلة  رج��ال  كان  التي 
واج��ت��م��ع��وا ع��ن��د زع��ي��م��ه��م ت�����ش��اريل، 
حيث بداأ اأفراد القبيلة باأداء ما يعرف 

ع��ادة  وه��ي  اجلنائزي"،  ب��"النحيب 
عند  مت��ار���ش  اجل��زي��رة،  يف  منت�شرة 
ال�شعور بحزن عميق، ميكن اأن ت�شتمر 

الأ�شابيع.
ول��ع��ق��ود م���ن ال���زم���ن، ح��ر���ش اأف����راد 
على   ،4٠٠ ع��دده��م  ال��ب��ال��غ  ال��ق��ب��ي��ل��ة، 
وال�����ش��الة  فيليب،  االأم����ري  "عبادة" 
الزراعية  املحا�شيل  الأجله، كي يحمي 
يزر  مل  الراحل  اأن  علما  بهم،  اخلا�شة 

اجلزيرة على االإطالق.
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