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 بغداد/ تميم الح�صن

توزع اأحزاب يف النبار "عقود تعيني" ل�سباب 
يف املحافظ���ة تخ����س موؤ�س�ست���ني حكوميتني 
منهما وزارة مهمة، فيما يعتقد ان هذه العقود 

وهمية لغر�س جمع الأ�سوات.
وينف���ق احلزب الواح���د يف املحافظة مال يقل 
ع���ن ن�س���ف مليار دين���ار جلي�س م���ن العاملني 

للح�سول يف النهاية على 250 بطاقة ناخ���ب.
ول يهدف �سراء البطاقات اىل جمع ال�سوات 
فق���ط، وامنا ق���د ي�ستخ���دم يف النبار حلرمان 

مر�سحني اآخرين من الو�سول اىل الربملان.
باملقاب���ل يتعر����س م�سوؤول���ون تنفيذيون اىل 
الطرد من العمل ب�سبب رف�س الرتويج حلزب 
معني، كما حت�سد ف�سائ���ل م�سلحة لدعم امراأة 

مر�سحة يف النبار واإل يتم ف�سل املنت�سب.

ويتعني عل���ى بائ���ع البطاق���ة اأو الناخب الذي 
يتلقى ام���وال او يجرب على الت�سويت ل�سالح 
مر�س���ح مع���ني اداء اليمني بعد من���ع املفو�سية 

اإدخال الهواتف اىل مراكز النتخابات.
وق���ررت الغالبي���ة العظم���ى من ن���واب النبار 
املبك���رة  النتخاب���ات  يف  تر�سيحه���م  اع���ادة 
املقبل���ة، للتناف����س عل���ى 15 مقع���دا خم�س�سا 

للمحافظة يف الربملان.

واربعة نواب فق���ط عن املحافظة لن ي�سرتكوا 
يف املناف�س���ة عل���ى كرا�س���ي جمل����س النواب، 
بينه���م نائب انتقل اىل العا�سمة، واآخر ح�سل 

على من�سب تنفيذي.
"عملي���ات  النب���ار اىل  التناف����س يف  ويدف���ع 
انتقام" من بع�س امل�سوؤولني، بح�سب مايقوله 

م�سدر مطلع يف املحافظة.
 التفا�صيل �س3

�صعر بطاقة الناخب يهبط اإلى 50 األف دينار في المحافظة ب�صبب قرار منع دخول الهواتف اإلى مراكز القتراع!

حزب في الأنبار ينفق ن�صف مليار على "مكاتب 
ترويج" وعقود تعيين على الوقف ال�صني والكهرباء

 بغداد / المدى 

اعلن���ت ال�سركة العام���ة للمعار�س واخلدم���ات التجارية 
ال�ستع���دادات  اإكم���ال  التج���ارة،  وزارة  يف  العراقي���ة 
لنطالق معر�س الب�س���رة الدويل للكتاب من 20 ولغاية 

30 من ت�سرين الول القادم يف حمافظة الب�سرة.
اك���د ذلك مدير ع���ام �سرك���ة املعار����س العراقي���ة ال�ستاذ 
�سرم���د ط���ه �سعيد، وا�س���اف ان املعر����س برعاية رئي�س 
ال���وزراء م�سطف���ى الكاظم���ي وحماف���ظ الب�س���رة ا�سعد 
بغ���داد  يف  الأدب���اء  احت���اد  م���ع  وبالتع���اون  العي���داين 
والب�س���رة وجمعي���ة النا�سري���ن والكاتب���ني يف الع���راق 
وال���ذي تنظم���ه موؤ�س�س���ة امل���دى للدعاية والع���الن على 

ار�س املعار�س يف املعقل.
وفيما ق���ال اإن املعر�س �سي�سهد م�سارك���ة كبرية، بني اأنه 
ميث���ل نقل���ة مهم���ة يف �سل�سلة اخلط���وات الت���ي ي�سهدها 
عراقن���ا احلبيب يف م�سروعه وتوجهات���ه ول �سيما حني 
يجتم���ع هذا العدد الكبري من دور الن�سر وا�سحاب العلم 

واملعرف���ة والراغب���ني يف الطالع على الأف���كار املتجددة 
ويعد خطوة مهمة من اجل امل�ساهمة يف تبادل العلم.

واأ�سار اإىل ان املعر�س ر�سالة وا�سحة يف م�سرية التقدم 
والنهو�س التي ل���ن تتوق���ف، وان العراقيني م�ستمرون 

يف بناء م�ستقبلهم.
من جانب اآخر، بني ال�ستاذ �سرمد طه �سعيد ان املعر�س 
ي�سه���م كذل���ك يف تن�سيط العالق���ات الثقافي���ة والتجارية 

ودعم عجلة القت�ساد يف املحافظة.
مبين���ًا ان �سرك���ة املعار����س يف حمافظ���ة الب�سرة اخذت 
عل���ى عاتقها تعهدا على ال�سركة املنظمة للمعر�س باتخاذ 
كاف���ة التداب���ري الحرتازي���ة وال�سحي���ة وتوف���ري املواد 
وامل�ستلزم���ات ال�سرورية من اجه���زة تعفري وتعقيم ملنع 
انت�س���ار فايرو����س كورون���ا خالل م���دة اقام���ة املعار�س 
وح�سب توجيهات خلية الزمة ووزارة ال�سحة والبيئة.
اجلدي���ر بالذك���ر، اأن موؤ�س�س���ة )املدى( لالإع���الم والثقافة 
والفنون، هي من تنظم معر�س الب�سرة الدويل للكتاب.

) تنظمه موؤ�ص�صة )
التجارة: اإكمال ال�صتعدادات لنطالق 

معر�ض الب�صرة الدولي للكتاب 

 بغداد / المدى

اك���د رئي�س ال���وزراء م�سطف���ى الكاظمي، 
�سط���وة  تاأث���ري  من���ع  عل���ى  اأم����س،  ي���وم 
عل���ى  والف�س���اد  والتزوي���ر  املح�سوبي���ة 
نتائ���ج النتخاب���ات املقبل���ة، حم���ذرا م���ن 
�سراء ا�سوات الناخب���ني بالوعود الكاذبة 

ومغريات الوظائف وقطع الرا�سي.
وقال الكاظمي خالل جل�سة جمل�س الوزراء 

الت���ي عقدت اأم�س برئا�ست���ه، بح�سب بيان 
اإن "اإغ���راء املواطنني بالدع���اءات الكاذبة 
اأمر مرفو�س متامًا، ويجب عدم الجنرار 

اإليها، و�ستتم مراقبتها من قبلنا".
واأ�س���اف "اأح���ّذر م���ن اأي حماول���ة ل�سراء 
اأو  وهمي���ة  تعيين���ات  ع���رب  الأ�س���وات 
توزي���ع قط���ع اأرا����س، فه���ي وع���ود كاذبة 
وعل���ى املواطنني عدم ت�سديقه���ا"، م�سددا 
للمح�سوبية  �سط���وة  هنال���ك  تك���ون  "ل���ن 

والتزوي���ر والف�س���اد مهم���ا كل���ف الأم���ر".
وتاب���ع بالق���ول "نعق���د جل�ستن���ا، ونح���ن 
عل���ى ُبع���د اأي���ام م���ن اإج���راء النتخاب���ات 
املقبلة، وكلنا ثقة وتف���اوؤل باأن تكون هذه 
النتخاب���ات، �سابق���ة عراقي���ة يف النزاهة 

واختيار الأف�سل ل�سعبنا".
واأردف "اأجنزنا بنحو تام جميع متطلبات 
العملي���ة النتخابي���ة اأمني���ًا، ولوج�ستي���ًا، 
ومالي���ًا، ول يف�سل بيننا وبني اإجرائها اإل 

الوقت"، م�سيفا "اطلعنا اليوم على اإجراء 
املح���اكاة الثالث���ة لعملي���ة الق���رتاع، التي 

كانت ممتازة وناجحة بكل املقايي�س".
وق���ال الكاظم���ي "�س���وف نخ���رج بنتيجة 
يف  وال�سفافي���ة  النزاه���ة  اأ�سا�سه���ا 
النتخاب���ات املقبل���ة"، م�س���ددا "م���ن هن���ا 
نح���ّث اجلمي���ع عل���ى الذه���اب ل�سنادي���ق 
الق���رتاع، واإنه���اء حقبة من الف�س���اد اآذت 

عراقنا احلبيب".

حذر من �صراء اأ�صوات الناخبين

الكاظمي: لن ن�صمح ل�صطوة المح�صوبية بتزوير النتخابات

 ترجمة / حامد اأحمد

 PetRel ك�سفت موؤ�س�سة، بيرتيل ري�سور�سيز
ل�ستخ���راج  الربيطاني���ة   ،ResouRCes
و�سناعة النفط والغاز يف تعليق لها على ال�سوق 
النفطي���ة يف العامل بان العراق ما يزال ميثل اكرب 
فر�س���ة لال�ستثم���ار النفطي يف الوق���ت احلا�سر، 
موؤك���دة بان التحدي الأكرب الذي يواجه امل�ستثمر 
الأجنبي ه���و العقود القدمية الت���ي اأبرمت عندما 
كان���ت اأ�سع���ار النف���ط عالي���ة والت���ي حتت���اج اىل 

حتديث وكذلك ال�سروط املالية.
وحول �س���وق النف���ط العراقي���ة، قال���ت املوؤ�س�سة 

القت�سادي���ة الربيطاني���ة بيرتي���ل ري�سور�سي���ز، 
الت���ي عر�س���ت الع���ام املا�س���ي مقرتح���ا لتطوي���ر 
اأح���د احلق���ول النفطي���ة يف الع���راق "عل���ى الرغم 
م���ن التحدي���ات املعروف���ة كث���ريا، فان الع���راق ما 
ي���زال يعت���رب اأك���رب فر�س���ة ا�ستثمار جت���اري يف 
الطبيع���ة  احلا�س���ر.  الوق���ت  يف  النف���ط  جم���ال 
اجليولوجي���ة للمواقع النفطي���ة يف البلد ل نظري 
له���ا. �سوق النفط العراقية ت�ستعيد عافيتها ب�سكل 
ح���اد، ولكن هناك ام���ر يجب التاأكي���د عليه هو ان 
العق���ود يجب ان يتم حتديثها لأجل القيام باأعمال 

تنقيب وتطوير فعالة".
 التفا�صيل �س3

موؤ�ص�صة بريطانية: العراق ما يزال 
يمثل اأكبر فر�صة لال�صتثمار النفطي 

 بغداد/ ح�صين حاتم

�سهد املوقف الوبائي لإ�سابات ووفيات 
كورون����ا يف الع����راق انخفا�س����ا خ����الل 
الأ�سب����وع الأخ����ري، اذ مل يتخ����ط حاجز 
الإ�ساب����ات ال�4 اآلف اإ�سابة بعد تذبذبه 
خ����الل الأيام ال�سابقة ما بني 4 اآلف اىل 
6 اآلف حتى جتاوز يف الأ�سهر املا�سية 

ال�10 اآلف اإ�سابة.
ورغم انخفا�����س الإ�ساب����ات والوفيات 
وانح�س����ار املوج����ة الثالث����ة م����ن الوباء 
بح�سب م����ا نقله م�سوؤول����ون يف وزارة 
ال�سح����ة، ال ان الو�سع م����ا يزال ي�سكل 
خط����ورة ل �سيما وان العراق مقبل على 

دخول مو�سم ال�ستاء.
اأخ����ذ  عل����ى  ال�سح����ة  وزارة  و�س����ددت 
امل�س����ادة  اللقاح����ات  م����ن  اجلرعت����ني 
اىل  الو�س����ول  اج����ل  م����ن  للجائح����ة 
املناعة املجتمعي����ة، اإ�سافة اىل اللتزام 
والتباع����د  الوقائي����ة  بالإج����راءات 

الجتماعي وعدم اهمالها.

العام����ة  ال�سح����ة  ع����ام  مدي����ر  ويق����ول 
احللف����ي  ريا�����س  ال�سح����ة  وزارة  يف 
اإ�ساب����ات  "انخفا�����س  اإن  ل�)امل����دى(، 
موؤ�س����را  يعطين����ا  كورون����ا  فايرو�����س 
جي����دا لل�سيطرة على الو�س����ع الوبائي، 
ال ان ه����ذا النخفا�����س غ����ري دائم ما مل 
يك����ن هناك اقب����ال مكثف عل����ى التطعيم 
باللقاحات امل�سادة لفايرو�س كورونا".

وي�سي����ف احللف����ي، اأن "ن�سب����ة القبال 
على اللقاح����ات جيدة، والوزارة ت�سعى 
اىل تطعي����م اك����ر ع����دد ممكن م����ن اجل 

الو�سول اىل املناعة املجتمعية".
وكانت وزارة ال�سحة قد اأعلنت تطعيم 
4 ماليني �سخ�س يف عموم املحافظات، 
مبين����ة اأن ن�س����ب التطعي����م ت�س����ري وفق 
م����ا حددته منظم����ة ال�سح����ة العاملية يف 
�سي����اق جهود ال�سيطرة عل����ى اجلائحة، 
معرب����ة ع����ن امله����ا بالو�س����ول اإىل 20 
مليون ملقح حت����ى نهاية العام احلايل، 
لتف����ادي تاأثريات املوج����ة الرابعة لوباء 

كورونا.

ودع����ا مدي����ر ع����ام ال�سح����ة العام����ة اىل 
الوقائي����ة  بالإج����راءات  "اللت����زام 
وال�سحي����ة والتباع����د الجتماع����ي قدر 
الإم����كان لتفادي خط����ورة موجات رمبا 

تكون الأ�سد فتكا".
بدورها، تق����ول ع�س����وة الفريق الطبي 
رب����ى  ال����وزارة  يف  ال�سان����د  الإعالم����ي 
"اجتي����از  ان  ل�)امل����دى(  ح�س����ن،  ف����الح 
املوج����ة الثالث����ة من فايرو�����س كورونا، 
ل يعن����ي ان اخلطر ق����د زال، ل�سيما مع 
الوقائي����ة  بالإج����راءات  اللت����زام  ع����دم 
وال�سحي����ة للمواطنني ال����ذي �سيعر�س 

البالد اىل موجة وبائية اأخرى".
دخ����ول  تب����ني  "املوؤ�س����رات  واأ�ساف����ت، 
الع����راق مبوج����ة رابع����ة م����ن فايرو�����س 
كورون����ا، خا�سة مع ق����رب ف�سل ال�ستاء 
وزيادة الإ�سابات بالأمرا�س النتقالية 

والتنف�سية التي حتدث خالله".
ال�سح����ة  "وزارة  ان  اىل،  واأ�س����ارت 
اإ�ساب����ة  اأي����ة  ت�سج����ل  مل  الآن  لغاي����ة 
باملتح����ور، لكن التغ����ريات والتحورات 

التي تط����راأ عل����ى الفايرو�����س بني فرتة 
واخ����رى ومع ع����دم اللتزام م����ن املمكن 
ان يعر�س الب����الد لدخول موجة اخرى 
ورمبا تكون اخط����ر وا�سد من املوجات 
ال�سابق����ة"، داعي����ة اىل "اخ����ذ اللقاحات 
امل�سادة للفايرو�س"، موؤكدة اأن "جميع 

اللقاحات اآمنة وفعالة".
ويف وقت �ساب����ق، توقعت دائرة �سحة 
الرابع����ة  املوج����ة  انط����الق  النج����ف، 
جلائح����ة كورون����ا من املحافظ����ة، مبينة 

انها �ستكون الق�سى.
وقال املتحدث با�سم �سحة النجف �سامل 
احلمي����داوي، ان "املعطي����ات ت�سري اىل 
ان املوج����ة الرابع����ة لفايرو�����س كورونا 
�ستنطل����ق من النج����ف ومن ثم متتد اىل 

باقي املحافظات".
واأ�ساف ان "اول اإ�سابة بوباء كورونا 
يف الع����راق �سجل����ت يف النج����ف ف�سال 
ع����ن انط����الق املوج����ة الثاني����ة والثالثة 
كان����ت من النجف"، م�سريا اىل انه "من 
املتوقع ان تكون املوجة الرابعة تنطلق 

م����ن النج����ف وجمي����ع املعطي����ات ت�سري 
اىل ذل����ك ال انن����ا غ����ري متاأكدي����ن ب�سكل 

قطعي".
"املوج����ة  ان  احلمي����داوي  واأو�س����ح 
الق�س����ى  ه����ي  �ستك����ون  الرابع����ة 
ومتخوف����ون منه����ا لتزامنه����ا م����ع ف�سل 

ال�ستاء".
واأعلنت وزارة ال�سح����ة والبيئة، اأم�س 
الأربع����اء، املوق����ف الوبائ����ي لفايرو�س 

كورونا خالل ال�24 �ساعة املا�سية.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته )املدى(، 
اأن "الك����وادر ال�سحي����ة �سجل����ت 2906 
اإ�ساب����ات جديدة يف عم����وم املحافظات 
العراقي����ة، فيم����ا متاث����ل 4989 م�ساب����ًا 
اإىل ال�سفاء، وقابل ذلك وفاة 38 م�سابًا 

خالل املدة املذكورة".
واأ�سافت، اأن "املجموع الرتاكمي للذين 
لفايرو�����س  امل�س����ادة  اللقاح����ات  تلق����وا 
كورونا يف عموم البالد، بلغ 4545873 
�سخ�س����ًا، وذل����ك من����ذ انط����الق حم����الت 

التطعيم �سد الفايرو�س يف العراق".

ان���خ���ف���ا����س م�����ص��ت��م��ر ف����ي الإ�����ص����اب����ات وم����خ����اوف م����ن دخ������ول م���وج���ة راب���ع���ة 

ال�صحة ت�صدد على اأخذ اللقاحات: الوباء ما يزال ي�صكل خطرًا

 بغداد/ فرا�س عدنان

وال�ستثم���ار  القت�س���اد  جلن���ة  قال���ت 
الربملاني���ة، اأم����س الأربع���اء، اإن جميع 
ال�س���رف  �سع���ر  رف���ع  ع���ن  املدافع���ني 
تراجعوا عن مواقفهم ال�سابقة، بعد اأن 
اأثب���ت عدم جدواه، لفتة اإىل اأن القرار 
والق���وى  احلكوم���ة  ب���ني  اتخ���اذه  مت 
ال�سيا�سي���ة الفاعل���ة يف تدخ���ل وا�سح 
مبه���ام البن���ك املرك���زي،  م�ستغربة من 
اإدعاءات عدم �سالحية جمل�س النواب 

بتعديل هذا القرار اأو اإلغائه.
م���ازن  النائ���ب  اللجن���ة  وذك���ر ع�س���و 
الفيل���ي، يف ت�سريح اإىل )امل���دى(، اأن 
"البن���ك املرك���زي وفقًا للد�ست���ور يعّد 
�سلط���ة م�ستقلة م���ن الناحي���ة الإدارية 
اإىل  يخ�س���ع  ذات���ه  الوق���ت  يف  لكن���ه 

جمل�س النواب".

"الد�ست���ور  اأن  الفيل���ي،  واأ�س���اف 
العراق���ي حت���دث ع���ن هيئ���ات متعددة 
ربط البع�س منها بال�سلطة التنفيذية، 
اأم���ا البن���ك املرك���زي فهو خا�س���ع اإىل 
ال�سلط���ة الت�سريعي���ة ممثل���ة مبجل�س 

النواب".
يتحم���ل  "الربمل���ان  اأن  اإىل  واأ�س���ار، 
امل�سوؤولية عن تثبيت مقرتح احلكومة 
اأن  وراأى  ال���دولر"،  �س���رف  برف���ع 
ذلك من خارج  اأن  يتح���دث عن  "الذي 
�سالحي���ات جمل�س النواب فاأنه يبحث 

عن اأعذار للتن�سل عن امل�سوؤولية".
و�سبق اأن اأكد اأع�ساء يف اللجنة املالية 
النيابية يف ت�سريح���ات اأثناء مناق�سة 
قان���ون املوازنة وبعد الت�سويت عليه، 
اأن جمل�س النواب مبوجب الد�ستور ل 
يتمتع ب�سالحية خف�س �سعر الدولر.
 التفا�صيل �س2

القت�صادية النيابية: 
القرار اأثبت عدم جدواه مع ا�صتمرار الغالء في الأ�صواق

المدافعون عن رفع �صعر ال�صرف 
يتخلون عن مواقفهم ويدعون لخف�صه

بغداد ت�سهد ممار�سة انتخابية جتريبية ا�ستعدادًا النتخابات ت�سرين.. عد�سة: حممود روؤوف



 متابعة / املدى

دف���ع الفق���ر املدق���ع عائل���ة م�ؤم���ن امل�ؤلف���ة 
م���ن 11 ف���ردًا للن���زوح من ق�س���اء �س���نجار 
غرب���ي نين����ى ع���ام 2013 لت�س���كن اأح���د 
بي�ت الع�س����ائيات يف الط���رف اجلن�بي 
م���ن  التحري���ر  ح���رب  وخ���ال  للم��س���ل. 
اأنه���ت ر�سا�سة طائ�سة  "داع����ش" 2017، 
حي���اة رب الأ�سرة ليج���د اأفراده���ا اأنف�سهم 
با معيل يف مدينة مدمرة تندر فيها فر�ش 
العم���ل ويفتقد �سكانه���ا، ونح� ن�سفهم من 

الفقراء، لنظام رعاية اجتماعي حقيقي.
تق����ل عمته فاطمة )44 �سنة( اإنها ووالدته 
ت�سع���ران باأمل كبري كلما م���را قرب مدر�سة، 
و�سقيقات���ه  اأ�سقائ���ه  وبقي���ة  م�ؤم���ن  لأن 
يلتحق����ا  ومل  التعلي���م  م���ن  حمروم����ن 
باملدار�ش مثل اأقرانهم: "لي�ش لدينا خيار، 

علينا اأن نعمل جميعنا لكي نعي�ش". 
ق�سة م�ؤمن ت�سبه يف تفا�سيل كثرية مئات 
الق�س����ش الأخ���رى لأطفال غ���ريت احلرب 
بتداعياته���ا م�س���ارات حياته���م وب���دًل م���ن 
اجلل�����ش على مقاعد الدرا�سة حت�ل�ا اإىل 
باحث���ن ع���ن اأي فر�سة عم���ل يف ال�س�ارع 
واملحال ال�سناعية والتجارية، هناك حيث 
ته���در طف�لتهم من دون اأي اإجراء حك�مي 

يذكر.  
ن�س���رت يا�س���ن )10 �سن����ات( واح���د من 
ه����ؤلء، مي�س���ي �ساع���ات النه���ار الط�يلة 
قرب اإ�سارات امل���رور يف منطقة املجم�عة 
الثقافية يف امل��س���ل عار�سًا عب�ات املياه 
املعدنية على املركبات املارة وخدمة تلميع 

زجاجها اإذا لزم الأمر. 
�سقيقان اأ�سغر منه و�سقيقتان تكربانه واأٌم 
اأربعيني���ة مري�سة، اأجربته ظروف احلرب 
الت���ي غيب���ت والده عل���ى العم���ل لإعالتهم: 
فالإ�سارة  هن���ا،  �سريعًا  تك����ن  ان  "يج���ب 
اخل�سراء تعن���ي اأن امل�سرتي لن ياأخذ منك 
امل���اء، وبع�سهم ل���ن يدفع�ا ل���ك اإذا اأخذوه 
بع���د اأن ت�س���يء الإ�س���ارة اخل�س���راء، لهذا 

اأحب ال�س�ء الأحمر بعك�ش ال�سائقن".
عل���ى م�سافة قريبة من امل���كان الذي يتحرك 

في���ه ن�سرت بن�ساط ومثاب���رة، يجل�ش اإىل 
جان���ب الر�سيف �سبٌي بثي���اب رثة ونظرة 
منك�س���رة مادًا ي���ده بك�س���ل للعابرين. فيما 
يدف���ع يف اجلان���ب الآخر من ال�س���ارع فتى 
م���ع �سقيقته عرب���ة دفع ممل����ءة باخل�سار 

متجهن نح� زقاق حٍي قريب.
م�سه���د ي�م���ي ماأل����ف يف خمتل���ف اأنحاء 
مدين���ة امل��س���ل وحمافظ���ة نين����ى الت���ي 
�سجل���ت واحدًا من اأعل���ى معدلت الفقر يف 
الب���اد وال���ذي بل���غ 39 يف املئ���ة، بح�سب 

مدير اإح�ساء نين�ى ن�فل �سليمان. 
وبح�س���ب �سليم���ان ف���اإن اإح�س���اءات عامة 
ع���ن عمال���ة الأطفال جت���رى كل ث���اث اإىل 
اأرب���ع �سن����ات، كان اآخره���ا ع���ام 2018، 
حيث بلغت ن�سب���ة عمالة بن الأطفال للفئة 
العمري���ة )5-14 �سنة( 2.8 يف املئة. وه� 
يعتق���د اأن الن�سب���ة يف ال�ق���ت الراه���ن قد 
زادت كث���ريًا عن ذلك الرقم ب�سبب ارتباطها 
بالأو�ساع القت�سادية التي ت�سهد تده�رًا 

كبريًا عقب انت�سار فايرو�ش "ك�رونا".
يع���زو مع���اون مدي���ر تربي���ة نين����ى خالد 

�ساه���ن، انت�س���ار جزء من عمال���ة الأطفال، 
اإىل انقطاعه���م ع���ن الدرا�سة الت���ي ت�قفت 
لنح� ث���اث �سن����ات خال ف���رتة �سيطرة 
تنظي���م "داع����ش" عل���ى امل��س���ل )2014- 
2017( "ث���م يف مرحلة لحقة كانت هنالك 
ح���رب مدمرة وظ���روف اقت�سادي���ة �سعبة 
اأرهق���ت املجتم���ع واأف���رزت ظاه���رة عمالة 
الأطف���ال وه���ي اأ�سب���اب رئي�س���ة لرتف���اع 

معدلت الت�سرب من املدار�ش".
معاون مدي���ر الرتبية ي�ؤكد ب���اأن اإجراءات 
دائرته بالتعاون مع منظمات دولية، تتمثل 
بافتت���اح مراك���ز التعلي���م امل�س���رع وتعلي���م 
اليافعن الذين فاتتهم فر�سة التعليم ف�سًا 
ع���ن ت�سكي���ل ف���رق ج�ال���ة ملتابع���ة الطلبة 
املت�سرب���ن كانت �ستاأت���ي ثمارها مع ع�دة 
ح�ايل 100 األف طالب اإىل مقاعد الدرا�سة 
يف عم����م نين����ى "ل����ل ظه����ر ك�رونا" 
ال���ذي حال جمددًا دون ذه���اب الأطفال اإىل 
املدار����ش وزاد من ال�سع�بات القت�سادية 
نتيج���ة ندرة فر�ش العمل. ي�سري الإح�ساء 
الأخ���ري ال���ذي اأجرت���ه تربي���ة نين����ى عام 

م���ن  طالب���ًا   19955 ت�س���رب  اإىل   2020
املدار�ش، معظمهم من املدار�ش البتدائية. 
بلغت اأعداد ال�سبية منهم 8512 والفتيات 
6983. وه���ي بح�س���ب �ساه���ن، قريبة من 
اإح�س���اء الت�س���رب امل�سج���ل ع���ام 2006 اإذ 
مت�سرب���ًا   22584 حينه���ا  الأع���داد  بلغ���ت 
ومت�سرب���ة، م���ع ماحظ���ة اأن الب���اد كانت 
قد خرج���ت حينذاك من احل���رب و�سن�ات 
العق�بات القت�سادية الط�يلة ودخلت يف 
م�جة من التفج���ريات الإرهابية الي�مية.  
تخطت جميلة ها�سم عامها الثاين ع�سر يف 
اآب/ اأغ�سط����ش املن�س���رم، ودخل���ت �سنتها 
الثالث���ة يف مزاول���ة عم���ل اخلياط���ة ي�ميًا 
ل�ساع���ات م���ع والدتها يف منزله���م يف حي 

الكرامة يف اجلانب الأي�سر للم��سل. 
حتاول الفتاة اإخفاء حنينها ملقاعد الدرا�سة 
ولزمياته���ا الل�ات���ي تفتقده���ن، بتجن���ب 
احلديث ع���ن مدر�ستها التي تركتها جمربة 
وراح���ت تعدد قطع الثي���اب ال�س�فية التي 
تتق���ن حياكته���ا والف�سات���ن ال���ذي جنحت 
اأخ���ريًا يف خياطتها م���ن دون اأية م�ساعدة 

من والدتها.
ه���ي تعتقد باأنها �ستع�د اإىل درا�ستها ي�مًا 
ما، مثل اعتقادها بع�دة والدها الذي اأخذه 
عنا�س���ر "داع�ش" م���ن املنزل ع���ام 2016، 
تنظ���ر اإىل والدته���ا املنهمك���ة بق����ش قطعة 
قما�ش، "اأمي تق�ل باأن اخلياطة اأف�سل من 

الدرا�سة". 
ي�س���ري الباحث كمال جني���ب برهان اإىل اأن 
ظاه���رة ت�س���رب الأطف���ال م���ن املدار�ش يف 
اإذ ظه���رت يف  امل��س���ل لي�س���ت بجدي���دة، 
ت�سعينيات الق���رن املا�سي ب�سبب احل�سار 
ال���دويل ال���ذي كان مفرو�س���ًا عل���ى العراق 
و�ساع���ت حينه���ا ظاه���رة عمال���ة الأطفال. 
الأم���ر طبيع���ي، بح�س���ب بره���ان، اإىل ح���د 
املحيط���ة  والأق�سي���ة  البل���دات  يف  كب���ري 
بامل��س���ل مرك���ز حمافظة نين����ى، ب�سبب 
الطبيع���ة الريفية لتلك املناط���ق وا�ستعانة 
اأهلها بالأطفال يف الرعي واأحيانًا الزراعة 
وجني املحا�سيل، "لكن يف امل��سل، الأمر 
تك���رر م���ع الأزم���ات الكبرية الت���ي حدثت، 
منها التده����ر الأمني بن 2004 و2014. 

و�سن����ات �سيط���رة داع����ش عل���ى امل��سل 
2014-2017 ثم حرب التحرير واخلراب 
والفق���ر  البطال���ة  واأخ���ريًا  وق���ع  ال���ذي 
املتف�سي���ن يف املجتم���ع ب�سب���ب فايرو����ش 

ك�رونا".
تق����ل النا�سط���ة املدني���ة هن���د �سال���ح اإنها 
�سدمت يف بداي���ة ف�سل ال�سيف من م�سهد 
�ساحن���ات  يف  الأطف���ال  ع�س���رات  "ح�س���ر 
�سغرية يف �ساعات الفجر الأوىل ليق�م�ا 
مبهمة جني حم�س�ل البطاطا يف احلق�ل 
و�سرقه���ا".  امل��س���ل  �سم���ال  الزراعي���ة 
�ساه���دت �سالح "اأطفال عائ���ات كاملة يف 
ع���دد من القرى يعمل����ن ل�ساعات يف جني 
املحا�سيل مقابل ب�سعة اآلف من الدنانري، 
يف  ال�سغ���ريات  البن���ات  م���ن  غالبيته���م 
العمر… لاأ�س���ف معظمهن تركن الدرا�سة 

نهائيًا"، كما تق�ل.
املهند�ش الزراعي فائق عبد ال�هاب، ي�سري 
اإىل اأن نين����ى عان���ت يف العقد الأخري من 
القرن املا�س���ي من م�سكل���ة الت�سحر، التي 
كان���ت ت�ؤدي �سن�يًا اإىل زح���ف الرمال اإىل 

املناط���ق الزراعية، وه� ما اأدى اإىل تدمري 
املزارع واملراعي الطبيعية وحدوث هجرة 
من الريف اإىل املدينة هي الأكرب من ن�عها 

على مر تاريخ املحافظة. 
وبح�س���ب عبد ال�ه���اب، فاإن اأحي���اًء كاملة 
اإث���ر ذل���ك يف  بع�سه���ا ع�س�ائ���ي ت�سكل���ت 
اجلزءي���ن الغربي واجلن�بي من امل��سل، 
والبطالة والفقر كانا ال�سمتن امل�سرتكتن 
ب���ن ال�افدي���ن اجل���دد للمدين���ة لأنه���م مل 

يك�ن�ا يتقن�ن غري الزراعة والرعي.
باح���ث  وه����  الل���ه،  م���ال  غ�س���ان  ي�اف���ق 
متخ�س����ش يف ال�س���اأن الجتماع���ي عل���ى 
م���ا ذهب اإلي���ه عب���د ال�ه���اب، وي�سيف اأن 
تل���ك الهجرة مل يرافقه���ا اإن�ساء بنية حتتية 
تعليمية يف املناطق التي ا�ستقرت فيها تلك 
العائ���ات.  الفق���ر املدقع لاأ�س���ر وال��سع 
القت�سادي العام اله�ش من اأبرز امل�سببات 
الت���ي تدف���ع الأه���ايل اإىل زج اأبنائه���م يف 
�س�ق العمل، بح�سب ما يرى وعد اإبراهيم 
الأ�ستاذ يف ق�سم الجتماع بكلية الآداب يف 
جامعة امل��س���ل: "ب�سبب فقدان الكثري من 
الأ�س���ر ملعيلها تلجاأ لاأطف���ال كبديل معتمد 
للعم���ل ف�سًا عن ا�ست�سه���ال اأ�سحاب املهن 
لت�سغي���ل الأطف���ال مقابل اأج����ر زهيدة اإذا 
م���ا ق�رنت بال�سب���اب الأكرب عم���رًا والذين 

يطالب�ن باأج�ر اأعلى".
ب���راأي ابراهي���م ه���� يف ت�سدي���د  واحل���ل 
الرقاب���ة عل���ى املناط���ق الت���ي يعم���ل فيه���ا 
الأطفال وحما�سبة م���ن ي�سغلهم خ�س��سًا 
يف الأعم���ال ال�سعب���ة. ف�سًا ع���ن الت�عية 
ت�ف���ر  اأن  والأه���م  املجتمعي���ة،  واملتابع���ة 
الدول���ة دخ���ًا يليق بالأ�سر الت���ي با معيل 
لك���ي ل ت�سط���ر اإىل اإر�س���ال الأطف���ال اإىل 

العمل.
يح���ذر ابراهي���م م���ن الآث���ار املرتتب���ة على 
ت���رك تف�سي عمال���ة الأطف���ال وت�سربهم من 
املدار�ش من دون معاجلة، مبا فيها اإمكانية 
نتيج���ة  ال�سل�ك���ي  لانح���راف  تعر�سه���م 
اختاطه���م مب�ست�يات خمتلف���ة يف العمل 

وال�سارع وتك�ين ع�سابات.
"درج" موقع  • عن 
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 بغداد/ فرا�س عدنان

قالت لجن���ة القت�ساد وال�ستثم���ار البرلمانية، 
اأم����ش الأربع���اء، اإن جمي���ع المدافعين عن رفع 
�سعر ال�سرف تراجع�ا ع���ن م�اقفهم ال�سابقة، 
بع���د اأن اأثبت عدم ج���دواه، لفتة اإلى اأن القرار 
ت���م اتخاذه بي���ن الحك�مة والق����ى ال�سيا�سية 
الفاعلة في تدخل وا�سح بمهام البنك المركزي،  
م�ستغربة م���ن اإدعاءات ع���دم �ساحية مجل�ش 

الن�اب بتعديل هذا القرار اأو اإلغائه.
وذك���ر ع�س� اللجن���ة النائب م���ازن الفيلي، في 
ت�سري���ح اإل���ى )الم���دى(، اأن البن���ك المرك���زي 
وفقًا للد�ست�ر يعّد �سلط���ة م�ستقلة من الناحية 
الإداري���ة لكن���ه ف���ي ال�ق���ت ذات���ه يخ�س���ع اإلى 

مجل�ش الن�اب".
واأ�س���اف الفيلي، اأن "الد�ست�ر العراقي تحدث 
ع���ن هيئات متعددة رب���ط البع�ش منها ال�سلطة 
التنفيذية، اأما البن���ك المركزي فه� خا�سع اإلى 

ال�سلطة الت�سريعية ممثلة بمجل�ش الن�اب".
واأ�س���ار، اإلى اأن "البرلم���ان يتحمل الم�س�ؤولية 
ع���ن تثبي���ت مقت���رح الحك�م���ة برف���ع �س���رف 
اأن  "ال���ذي يتح���دث ع���ن  اأن  ال���دولر"، وراأى 
ذلك من خارج �ساحي���ات مجل�ش الن�اب فاأنه 

يبحث عن اأعذار للتن�سل عن الم�س�ؤولية".
و�سب���ق اأن اأك���د اأع�س���اء ف���ي اللجن���ة المالي���ة 
النيابي���ة ف���ي ت�سريحات اأثن���اء مناق�سة قان�ن 
الم�ازن���ة وبع���د الت�س�ي���ت علي���ه، اأن مجل�ش 
الن����اب بم�جب الد�ست����ر ل يتمتع ب�ساحية 

خف�ش �سعر الدولر.
اأ�س���رارا  خّل���ف  "الق���رار  اأن  الفيل���ي،  ويج���د 
وا�سحة على �سرائح مهمة من ال�سعب العراقي 
ل�سيم���ا الطبقتين المت��سط���ة والفقيرة واأدى 
ذلك اإل���ى ارتفاع اأ�سعار الب�سائ���ع ال�ستهاكية 

في الأ�س�اق المحلية".
ويتح���دث، عن "تراجع وا�سح م���ن قبل بع�ش 
الن�اب والخب���راء القت�ساديين ع���ن م�اقفهم 

الت���ي كان���ت م�ؤيدة لرف���ع �سعر ال�س���رف، لكن 
الي�م نجدهم ي�سرح�ن بخط����رة ا�ستمراره 
و�سع���ه  اإل���ى  ال���دولر  اإع���ادة  اإل���ى  ويدع����ن 

ال�سابق".
ون���ّ�ه الفيل���ي، اإل���ى اأن "اأح���دًا ل ي�ستطيع في 
ال�ق���ت الحال���ي الدفاع عن الق���رار، ل�سيما مع 
النقم���ة ال�سعبية التي وّلده���ا هذا الت�جه، وقد 

اأثبتت التجربة عدم جدوى اتخاذه".
واأف���اد، ب���اأن "اأ�سا����ش اتخ���اذ الق���رار كان ف���ي 

اجتماع بي���ن قادة الكت���ل ال�سيا�سية مع رئي�ش 
ال�زراء م�سطفى الكاظمي"، مبينًا اأن "الغالب 
الأعم من هذه الكتل قد وافقت على  تغيير �سعر 
ال�سرف من دون تحفظ اأو اعترا�ش، با�ستثناء 

ائتاف دولة القان�ن وكتلة النهج ال�طني".
وبين الفيل���ي، اأن "ا�ست�سافة ح�سلت لمحافظ 
البن���ك المرك���زي في وق���ت �ساب���ق، والذي من 
اخت�سا�س���ه ر�س���م ال�سيا�س���ة النقدي���ة للب���اد، 
اأبلغنا باأن القرار رفع �سعر ال�سرف تلقيته من 

الحك�م���ة". واأردف، اأن "اتخ���اذ الق���رار بهذه 
الآلي���ة باأن يتم الإيعاز اإل���ى البنك المركزي من 
الحك�م���ة بتغيي���ر �سع���ر ال�سرف يع���ّد تدخًا 
�ساف���رًا في مهامه، رغم اأنه هيئ���ة م�ستقلة وفق 

اأحكام الد�ست�ر".
و�سدد الفيلي، عل���ى اأن "الكتل النيابية ل�سيما 
الكبي���رة منه���ا، ل���� اأن م�قفها بال�س���د من رفع 
�سع���ر ال�س���رف، لكانت ق���د رف�ست���ه، واأجبرت 
الحك�مة عل���ى اإبقاء الدولر عل���ى حاله وعدم 

التاع���ب ب���ه". وي�ا�س���ل، اأن "الم�ازن���ة ل���م 
تت�سم���ن ن�س���ًا �سريح���ًا ب�سع���ر ال���دولر، لكن 
الجداول معدة على اأ�سا����ش 1450 دينارًا لكل 
دولر، والت�س�ي���ت عل���ى ه���ذه الن�سب���ة تعني 

الم�افقة ال�سمنية ال�سرف".
وم�س���ى الفيل���ي، اإل���ى اأن "الق���رار بالمح�سلة 
النهائي���ة ل���م يكن حك�مي���ًا فرديًا، ب���ل بت�افق 
م���ع اأغلب الكتل ال�سيا�سي���ة والدليل اأنه ح�سل 
على م�افقة مجل�ش الن�اب من خال الم�ازنة 

الحالية".
اإلى ذلك، قالت ع�س�ة اللجنة النائبة ندى �ساكر 
ج����دت في ت�سري���ح اإلى )الم���دى(، اإن "جميع 
مب���ّررات رفع �سعر ال���دولر قد انتفت بالتزامن 

مع التح�سن ال�ا�سح في اأ�س�اق النفط".
وت�ستغ���رب �ساكر، من "اإ�س���رار الحك�مة على 
م�قفه���ا، وعدم اتخ���اذ اأي قرار باتج���اه اإعادة 
�سعر الدولر وهي ت�ساه���د الرتفاع الملح�ظ 

في الأ�س�اق".
واأوردت، اأن "الراأي العام وجميع المخت�سين 
في ال�س���اأن القت�سادي اأ�سبح����ا متفقين على 
اأن ق���رار رف���ع �سعر ال�س���رف لم يك���ن مدرو�سًا 
بال�س���كل الجيد، وعاد باآثار �سلبية على ال�سارع 

العراقي".
ودع���ت ج�دت، "مجل����ش الن����اب المقبل لكي 
يمار�ش دوره وي�سحح هذا الخطاأ عندما ينظر 

في قان�ن الم�ازنة للعام 2022".
واأك���دت، اأن "م�سروع قان����ن الم�ازنة ما زال 
ف���ي عه���دة الحك�م���ة الحالي���ة الت���ي و�سع���ت 
خط�ط���ه العري�سة وفق �سع���ر ال�سرف ذاته"، 
م�ستدرك���ة "ل���ن ن�ستطي���ع مناق�س���ة الم�س���روع 
خ���ال م���ا تبق���ى م���ن عم���ر ال���دورة الحالي���ة، 
وال�سبب ه���� قرب م�عد النتخاب���ات المبكرة 
في العا�سر من ال�سه���ر المقبل، حيث �سيتم حل 

البرلمان قبل ذلك الم�عد بثاثة اأيام".
وم�س���ت ج�دت، اإلى اأن "القرار المجحف جاء 
بت�اف���ق بي���ن الحك�م���ة والبع�ش م���ن الق�ى 
ال�سيا�سي���ة في مجل����ش الن�اب، وه���ذا ينبغي 
تافيه بعد النتخابات من الجهات المخت�سة".
ي�س���ار اإلى اأن قان�ن الم�ازنة الحالي قد و�سع 
�سعرًا جديدًا للدولر ب� 1450 دينار، وه� قرار 
وّلد غ�سبًا �سعبيًا كبيرًا واأدى اإلى غاء وا�سح 
في الأ�سع���ار، فيما تذرعت الجه���ات الحك�مية 
باأن الغر�ش منه ه� �سد العجز وتاأمين رواتب 
الم�ظفين، وتحقيق الإ�ساح القت�سادي وفق 

ما ن�ست عليه ال�رقة البي�ساء.

المدافعون عن رفع �ضعر ال�ضرف يتخلون عن مواقفهم ويدعون لخف�ضه
االقت�سادية النيابية: القرار اأثبت عدم جدواه مع ا�ستمرار الغالء في االأ�سواق

ال��م��و���ض��ل: ع��م��ال��ة الأط���ف���ال ت��رت��ف��ع.. ���ض��ري��ب��ة ال���ح���رب وف�����ض��ل ال��ح��ك��وم��ات 
فيم��ا يتوجه اأطفال مدين��ة املو�سل �سباحًا اإىل مدار�سهم، يراف��ق موؤمن )9 �سنوات( والدته وعمته و�سقيق��ه الذي ي�سغره ب�سنتني، 
متنقل��ني م��ن حاوية نفاياٍت اإىل اأخرى، يفت�سون عم��ا لفظته املنازل من علِب امل�سروبات الغازي��ة والبال�ستيكية واالأواين واالأ�سالك 
النحا�سي��ة. م��ع انت�ساف النهار تكون العائل��ة قد اأجنزت مهمة ذلك اليوم وو�س��ع اأفرادها ما جمعوه يف اأكيا���س كبرية يحملونها على 

اأكتافهم ليبيعوها مقابل مبالغ تتفاوت بح�سب كمية ما يجمعونه بني 5- 10 اآالف دينار ) 3-6 دوالرات( يوميًا.
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وال يه���دف �ش���ر�ء �لبطاق���ات �لى جم���ع �ال�شو�ت 
فق���ط، و�نم���ا ق���د ي�شتخ���دم ف���ي �النب���ار لحرم���ان 

مر�شحين �آخرين من �لو�شول �لى �لبرلمان.
بالمقابل يتعر�س م�شوؤولون تنفيذيون �لى �لطرد 
من �لعمل ب�شبب رف�س �لترويج لحزب معين، كما 
تح�ش���د ف�شائ���ل م�شلحة لدع���م �م���ر�أة مر�شحة في 

�النبار و�ال يتم ف�شل �لمنت�شب.
ويتعين على بائ���ع �لبطاقة �أو �لناخب �لذي يتلقى 
�م���و�ال �و يجب���ر عل���ى �لت�شويت ل�شال���ح مر�شح 
معي���ن �د�ء �ليمي���ن بع���د من���ع �لمفو�شي���ة �إدخ���ال 

�لهو�تف �لى مر�كز �النتخابات.
وق���ررت �لغالبية �لعظمى من ن���و�ب �النبار �عادة 
�لمقبل���ة،  �لمبك���رة  �النتخاب���ات  ف���ي  تر�شيحه���م 
للتناف�س عل���ى 15 مقعد� مخ�ش�ش���ا للمحافظة في 

�لبرلمان.
و�ربعة ن���و�ب فقط عن �لمحافظة لن ي�شتركو� في 
�لمناف�شة على كر��شي مجل�س �لنو�ب، بينهم نائب 
�نتق���ل �ل���ى �لعا�شمة، و�آخ���ر ح�شل عل���ى من�شب 

تنفيذي.
ويدف���ع �لتناف�س في �النبار �ل���ى "عمليات �نتقام" 

من بع����س �لم�شوؤولي���ن، بح�ش���ب مايقوله م�شدر 
مطلع في �لمحافظة.

اإق�ساء م�س�ؤولين
�لم�ش���در يوؤك���د ل�)�لم���دى( �ن���ه ت���م "ف�ش���ل مدير 
غرب���ي  �لبغ���د�دي،  ناحي���ة  ومدي���ر  هي���ت  تربي���ة 
�النب���ار، لرف�س �لتروي���ج �و تاأييد حزب معين في 
�لمحافظ���ة". وبح�شب قائمة �لمناف�شين فان �لعدد 
�الأكبر من �لنو�ب �لمر�شحين مجدد� عن �لمحافظة 

تابعون لتحالف و�حد �ن�شئ موؤخر�.
بالمقابل تر�جع���ت �أعد�د �لمر�شحين كثير� مقارنة 
�عتب���رت  �لما�شي���ة، حي���ث  بال���دورة �النتخابي���ة 
كثاف���ة  �لمحافظ���ات  �كث���ر  م���ن  و�ح���دة  �النب���ار 
بالمتناف�شي���ن ف���ي 2018، حي���ث كان ق���د تناف����س 

حينها 25 مر�شحا على مقعد و�حد.
و�شجل���ت �النبار �عد�د� تقل عن ن�شف �لمر�شحين 
في �النتخاب���ات �لنيابية �الخيرة، لك���ن �ح�شائية 
�لفردي���ة  و�لتر�شيح���ات  و�لتي���ار�ت  �الح���ز�ب 

�لم�شاركة ت�شاعدت ب�شكل هائل.
وز�دت �الح���ز�ب �لم�شترك���ة نح���و 50 �شعف���ا عن 

�ل���دورة �النتخابي���ة �لما�شي���ة، كما ل���م تخل قائمة 
�لمر�شحين من مفاجاآت و��شماء �أثارت جدال.

�سعر �سرف بطاقات الناخب
ويتر�ج���ع بالمقابل مبل���غ �شر�ء بطاق���ات �لناخب 
�لو�ح���د ف���ي �النب���ار ع���ن �لمبل���غ �لمدف���وع ف���ي 
�لمو�ش���ل �لى �قل من �لرب���ع. وي�شير �لم�شدر �لى 
�ن "�لبطاقة �لو�حدة تباع ب�50 �لف دينار"، بينما 
كان���ت �لعرو�س قد و�شلت ف���ي �لمو�شل �لى 300 
دوالر. ويتح���دث �لم�شدر وهو تابع الحد �لجهات 
�ل�شيا�شي���ة �لمعروفة في �النبار عن �ن �شعر �لبيع 
تر�ج���ع ب�شب���ب ق���ر�ر �لمفو�شي���ة �الخي���ر ب�"منع 

دخول �لموبايالت �لى مر�كز �لت�شويت".
ويتابع :"�لح���زب يدفع �لمبلغ لبائ���ع �لبطاقة بعد 
�ن يجلب �الخير �ش���ورة يلتقطها بالموبايل توؤكد 
ت�شويت���ه لمر�شح معين، لك���ن بعد قر�ر �لمفو�شية 

��شتبدل �الأمر بالق�شم على �لقر�آن".
وذكرت �لمفو�شية، في بيان �شدر في وقت �شابق، 
�أنه "م���ن �جل �لحفاظ عل���ى �ر�دة �لناخب و�شرية 
�لت�شوي���ت قررت منع دخ���ول �لهو�تف �لذكية �لى 

د�خل �لمحطات في يوم �القتر�ع ".
وتع���د �الأنبار �كب���ر محافظة في �لع���ر�ق من حيث 
�لم�شاح���ة، حي���ث تبلغ لوحدها نح���و ثلث م�شاحة 
�لب���الد، وع���دد �شكانه���ا يقت���رب م���ن �لمليوني���ن، 

ن�شفهم تقريبا يحق لهم �النتخاب.
�لمحافظ���ة �لكبي���رة ق�شم���ت �ل���ى 4 دو�ئ���ر فق���ط، 
ب�شبب وج���ود م�شاحات كبيرة من �الأنبار �شحر�ء 

وخالية من �ل�شكان.

مندوب� الأحزاب
ويق���ول �لم�شدر �ن "30 بالمئة م���ن �شكان �النبار 
اليعرف���ون �لق���ر�ءة و�لكتابة وه���ي طريقة �خرى 

لتزوير �النتخابات".
وبح�ش���ب �لم�ش���در، �ن هن���اك �تفاق���ا بي���ن بع�س 
�الأحز�ب وم�شوؤولين في مر�كز �القتر�ع، يقومون 
بار�ش���اد �لناخ���ب �ل�"�مي" �ل���ى �لت�شويت ل�شالح 
مر�شحي���ن معيني���ن، م�شتغلي���ن ع���دم قدرتهم على 

�لقر�ءة.
ووفق���ا لذلك فان ع���دد� من �لمر�شحين ف���ي �النبار 
"لي�ش���ت لديه���م دعاي���ة �نتخابي���ة" �و "يقوم���ون 

بزيار�ت ميد�نية �لى مناطقهم".
�لمر�شح���ات  "�ح���دى  �ن  �ل���ى  �لم�ش���در  وي�شي���ر 
)تتحفظ �لمدى عن ذكر ��شمها( تقوم بدعاية قليلة 
ج���د� ب�شبب �ش���دور �أو�مر الأغل���ب �لف�شائل هناك 

بالت�شويت لها و�إال يتم طردهم".
�ما �لق�شم �الآخر من �لمر�شحين فلديهم "مندوبون 
يقوم���ون بجم���ع �ال�ش���و�ت له���م ع���ن طري���ق فتح 

مكاتب موؤقتة في �لمدن".
يفتت���ح �لح���زب �لو�حد "�لمتنف���ذ"، 20 مكتبا على 
�الق���ل في �النبار، للتروي���ج �النتخابي، وي�شم كل 

مكتب على �القل 20 �در�يا.
يق���ول �لم�شدر "ه���وؤالء �ل�شباب لي����س لديهم عمل 
حقيق���ي ويح�شل كل و�حد عل���ى 500 �لف، مقابل 

�ن يجد كل و�حد منهم 10 �أ�شخا�س".
ه���ذه �ل�شبكة تفر����س �ن يقوم كل و�ح���د من �ل�10 
�أ�شخا�س ب�ش���ر�ء 25 بطاقة، مقابل �لح�شول على 

ر�تب 350 �لف دينار.
�شح���ب  �شاب���ق  وق���ت  ف���ي  �لمفو�شي���ة  وق���ررت 
�لم�شادق���ة م���ن �أي مر�ش���ح �أو حزب يثب���ت ر�شميا 
ح�شول���ه على بطاقات ناخبي���ن بطرق غير �شرعية 

�لى جانب �حالته �لى �لق�شاء.
وذك���رت في بيان �نه �شتتم "معاقبة �أي موظف من 
موظف���ي �لمفو�شية وم���ن �شمنه���م موظفو مر�كز 
�لت�شجيل ومر�كز �القت���ر�ع و�لمحطات بالف�شل" 

�ذ� ثبت تعاونه بالتزوير.
 و�شدد �لبي���ان على "�حالة �لناخبي���ن �لذين يثبت 
تورطه���م ببيع �لبطاق���ات �اللكتروني���ة �النتخابية 
�ل���ى �لق�ش���اء". عالوة عل���ى " ت�شلي���م �ي �شخ�س 
بطاقت���ه  غي���ر  �لكتروني���ة  بطاق���ة  حمل���ه  يثب���ت 
�النتخابي���ة �لخا�ش���ة ب���ه ف���ي ي���وم �القت���ر�ع �لى 

�لجهات �المنية الحالته �لى �لق�شاء".

عق�د تعيين مريبة
لكن طه عبد�لغن���ي، وهو مر�شح فردي في �النبار، 
ي�شي���ر �ل���ى �ن عملي���ات بي���ع و�ش���ر�ء �ال�شو�ت ال 

تعتمد على �الأمو�ل �لمبا�شرة فقط.
عبد �لغن���ي يقول ل�)�لم���دى( �ن "هن���اك �حز�با – 
ل���م ي�شمها- تعطي عقود تعيين ف���ي �لوقف �ل�شني 

ووز�رة �لكهرباء".
وال يع���رف �لمر�ش���ح "م���دى �شحة تل���ك �لعقود"، 
لكنه يقول: "من �لمعروف �ن �لمو�زنة لي�شت فيها 
تخ�شي�ش���ات وظائف جي���دة، وربما ه���ذه �لعقود 

وهمية من �جل جمع �ال�شو�ت".
وعب���د �لغن���ي، وه���و ع�ش���و �شاب���ق ف���ي مجل����س 
محافظ���ة �النبار، لديه معلوم���ات �خرى عن �شبب 
�ش���ر�ء بطاقات �النتخاب���ات، خ�شو�شا و�ن بع�س 

�لبطاقات ال تخ�س جمهور بع�س �الحز�ب.
وي�شيف: "بع�س �الأحز�ب ت�شتري بطاقات خارج 
د�ئرته���ا �النتخابي���ة، و�ل�شبب هو �نه���ا �شتحجب 
هذه �لبطاقات ول���ن ت�شلمها �لى ��شحابها في يوم 
�القتر�ع كم���ا وعدتهم، لمن���ع �لمر�شحين �الآخرين 

من �لح�شول على �ال�شو�ت".
ويعت���رف �لمر�ش���ح بان �لن���زول ب�ش���كل منفرد في 
�النتخابات يو�ج���ه �شعوبة �لتناف�س مع �الأحز�ب 

�لمتنفذة �لتي تملك �المو�ل.
ويتاب���ع :"��شاف���ة �ل���ى �لم���ال هناك جه���ات تجير 
�أ�ش���و�ت �لح�ش���ود و�لق���و�ت �المني���ة �ل���ى �شالح 

حزب معين، و�لممتنع يتم ف�شله من �لعمل".
بالمقاب���ل تق���وم �لع�شائ���ر ف���ي �النب���ار، بح�ش���ب 
�لمر�ش���ح، ب�"عملية تخادم �نتخابي"،  حيث توجد 
في كل د�ئ���رة بين 20 �لى 22 ع�شيرة وكل ع�شيرة 

لديها مر�شح معين.
وي�شي���ف عبد �لغن���ي: "تق���وم �لع�شي���رة �لفالنية 
بدع���م مر�ش���ح معين عل���ى �ن تقوم �الخ���رى بدعم 
مر�ش���ح �لع�شيرة �الولى �لذي يق���ع خارج د�ئرتها، 
�و يت���م �التفاق عل���ى دعم مر�شح �لع�شي���رة �لثانية 

في �لدورة �لمقبلة".

 حزب يف الأنبار ينفق ن�صف مليار على "مكاتب ترويج" 
وعقود تعيني على الوقف ال�صني والكهرباء

�سعر بطاقة الناخب يهبط اإىل 50 األف 
دينار يف املحافظة ب�سبب قرار منع 
دخ�ل اله�اتف اإىل مراكز القرتاع!

ت�زع اأحزاب في النبار 
في  تعيين" ل�سباب  "عق�د 

المحافظة تخ�ص م�ؤ�س�ستين 
حك�ميتين منهما وزارة 

مهمة، فيما يعتقد ان هذه 
العق�د وهمية لغر�ص جمع 

الأ�س�ات.
وينفق الحزب ال�احد في 

المحافظة مال يقل عن 
ن�سف مليار دينار لجي�ص من 

العاملين للح�س�ل في النهاية 
على 250 بطاقة ناخب.

 متابعة / المدى

�لجدي���د  �النتخاب���ات  قان���ون  �أن  رغ���م 
خ�ش�س مقاع���د "كوتا" لالأقليات �لدينية 
و�لقومية في �لعر�ق، �إال �أن ثمة "خ�شية" 
من �ندثار �لتمثيل �ل�شيا�شي و�لحكومي 

لها خالل �لمرحلة �لمقبلة. 
وم���ن  �النتخاب���ات،  قان���ون  وبح�ش���ب 
مجم���وع 329 مقع���دً�، ُخ�ش�ش���ت ت�شعة 
فق���ط للمكونات، كالتال���ي: خم�شة مقاعد 
م���ن  ل���كل  و�ح���د  ومقع���د  للم�شيحيي���ن 
�لمكون �الإيزي���دي و�ل�شبكي و�ل�شابئي 

و�لكردي �لفيلي.
مو�طن���ون  عّب���ر  حديثه���م،  وخ���الل 
م�شيحي���ون و�إيزيديون و�أتب���اع ديانات 
وقوميات �أخرى، عن "قلق يعتري �أغلب 
�الأقلي���ات �لديني���ة و�لقومية ف���ي �لعر�ق 
م���ن م�شي���ر مجه���ول ف���ي ظ���ل ت�شاع���د 
منا�ش���ب  عل���ى  �لحزبي���ة  �ل�شر�ع���ات 

�لدولة".

اأمل اأم زيف �سيا�سي؟
يق���ول �ش���ام محم���ود )43 عام���ًا(، وه���و 
كل  "ف���ي  بغ���د�د:  ف���ي  يعم���ل  �إيزي���دي 
�لحكوم���ات،  تب���دل  وم���ع  �نتخاب���ات 
بو�ش���ع  و�قعي���ًا  �هتمام���ًا  ن�ش���ادف  ال 
�الإيزيديي���ن، خ�شو�شًا بع���د ما تعر�شت 
ل���ه ن�شاوؤن���ا ورجالن���ا و�أطفالن���ا، وه���م 
باالآالف، على يد تنظيم د�ع�س �الإرهابي، 
فالتحالفات تت�شكل بع���د �النتخابات من 
�أج���ل �شم���ان م�شال���ح �أ�شح���اب �لنفوذ 

و�لزعامات �ل�شيا�شية".
وح�ش���ل �الإيزيديون ف���ي �أول �نتخابات 
نيابي���ة �أجري���ت ف���ي �لعر�ق ع���ام 2005 
عل���ى مقعد كوتا ف���ي �لبرلمان، وي�شعون 
�أي�شا للح�شول على تمثيل "حقيقي" لهم 

في برلمان �إقليم كرد�شتان.
وي���رى محمود "�شرورة وج���ود مر�قبة 
�أممية ج���ادة لالنتخاب���ات �لتي �شتجري 
ف���ي �لعا�شر م���ن ت�شري���ن �الأول/�أكتوبر 
�لمقب���ل، الأن هناك خوفا لدى �الإيزيديين 
من �شياع �أ�شو�تهم وتزويرها، وبالتالي 
�شي���اع �الأم���ل مج���ددً� ب���اأن يك���ون هناك 

�شوت حقيقي يمثلهم تحت قبة �لبرلمان 
و�ش���ط  حيف���ا  �ش���ارع  وف���ي  �لجدي���د". 
�لعا�شم���ة، تتوزع الفت���ات مر�شحين من 
�لديانة �لم�شيحية تحت عناوين و�أ�شماء 
مختلف���ة، ليعل���ق كنع���ان مجي���د بالقول: 
"في عمار�ت �شارع حيفا �ل�شكنية يوجد 
�لكثير م���ن �لم�شيحيين �لذين لم يقررو� 
�لهجرة �إلى خارج �لعر�ق، و�لمر�شحون 
من �لديانة �لم�شيحية ين�شرون دعاياتهم 
�النتخابي���ة بين �أزقة �ل�شارع". ويم�شي 
"نح���ن  بالق���ول:  عام���ًا(،   60( مجي���د 
�لم�شيحي���ون ظلمن���ا في �لعه���د �ل�شابق، 
مثلم���ا ظلمن���ا �الآن، ف���كل م���ن مثلن���ا ف���ي 
�لبرلم���ان وكل من و�ش���ل باأ�شو�تنا �إلى 
�لمنا�ش���ب �لوز�رية و�الإد�رية، لم يحقق 
�أي تغيي���ر يذك���ر على و�ق���ع �لم�شيحيين 

في �لعر�ق".
�زدي���اد،  ف���ي  �لم�شيحيي���ن  "هج���رة 
و�أعد�ده���م ف���ي �لع���ر�ق تتناق����س يومًا 
ف���ي  �آخ���ر، وكل م�شيح���ي يعي����س  بع���د 
بغ���د�د �أو نين���وى وحتى ف���ي كرد�شتان، 
ينتظ���ر �لفر�شة و�لو�ش���ع �لمنا�شبين له 
ولعائلت���ه لكي يتخذ م���ن دول �أوروبا �أو 
�أمي���ركا محطة �أخيرة في حياته، �شاأكون 
�شريح���ا معك���م، هذ� م���ا نفكر ب���ه، نحن 
�لذين نلق���ب بملح �أر�س �لر�فدين، ُنجبر 
على ترك ديارنا ب�شبب ما نتعر�س له منذ 
عقود".  وفي �لع���ر�ق، كان �لم�شيحيون 
ي�شكل���ون 8 بالمئة من مجم���وع �ل�شكان 
�لما�ش���ي،  �لق���رن  ت�شعيني���ات  خ���الل 
ون�ش���ف  ملي���ون  نح���و  بل���غ  بمجم���وع 
�لملي���ون ن�شمة، لكن �أعد�ده���م تناق�شت 
�شيئ���ًا ف�شيئًا بع���د 2003 لي�ش���ل عددهم 
�لحال���ي، وف���ق �الإح�شائي���ات �لر�شمية، 
�إلى نح���و 500 �ألف فقط. �أم���ا �ل�شابئي 
�لمند�ئ���ي، �أ�ش���رف ح���ارث، فيق���ول: "ال 
باأ�س م���ن �الإ�شر�ر ومو�جهة ما نتعر�س 
ل���ه، نرجو من مر�شحي �ل�شابئة وغيرها 
ق���در  عل���ى  يكون���و�  �أن  �الأقلي���ات  م���ن 
�لم�شوؤولية فما نو�جهه �شيء كبير، نحن 
نتعر�س للقتل و�لتهمي�س و�الزدر�ء منذ 
2003 ول���م ي�شتط���ع �أح���د �إيق���اف ذلك". 
وي�شي���ف ح���ارث، �ل���ذي يعم���ل باإحدى 

�لمطابع بمنطق���ة �لبتاويي���ن �لتجارية، 
و�شط بغد�د: "عبر موقعكم �أريد توجيه 
ند�ئي لم���ن ي�شمعني، �الأقلي���ات �لدينية 
خط���ر  تو�ج���ه  �لع���ر�ق  ف���ي  و�لقومي���ة 
�الندث���ار، على �لم�شوؤولي���ن �أن يعو� ذلك 
جي���دً�، وعل���ى �الأم���م �لمتح���دة �أن تاأخذ 
�لحكوم���ي  �ل�شل���وك  ومر�قب���ة  دوره���ا 
و�لمجتمع���ي تجاهنا، و�إيجاد مت�شع من 
�لحري���ة لكي نعبر ع���ن �أنف�شنا �شو�ء في 
�النتخابات، �أو حتى في حياتنا �لعامة".
وم���ن كركوك، يقول �لكاكائ���ي، �شيرو�ن 
�رجمن، �إن "�لكاكائيين وخالل �لدور�ت 
لغب���ن  تعر�ش���و�  �ل�شابق���ة  �لبرلماني���ة 
وتهمي����س كبيري���ن، نتيجة هيمن���ة بقية 

�لمكونات و�الأقليات على )�لكوتا(". 
وي�شي���ف: "مر�شحونا ين�ش���وون د�خل 
�الأح���ز�ب �لكردي���ة �لقومي���ة �لتي ننتمي 
لها ونعتز به���ا، لكن �لزعام���ات �لكردية، 
حال���ت دون �أن يكون هن���اك �شوت يعبر 

عنا د�خل قبة �لبرلمان". 
ويلف���ت �رجمن �إلى �آماله ف���ي "�أن تكون 
�ل���دورة �لبرلمانية �لمقبل���ة �أكثر �إن�شافًا 
للكاكائيين �لذي���ن تعر�شو� ل�شتى �أنو�ع 
�لقت���ل و�لتكفير و�لتهجير من قبل جهات 
متطرف���ة، ولم نزل �إلى �ليوم نبحث عمن 
يو�شل �شوتن���ا �إل���ى �لم�شوؤولين للنظر 
ف���ي مظلومي���ة ع�شائرن���ا �لت���ي تت���وزع 
ف���ي مناط���ق كرك���وك وديال���ى ونين���وى 

وكرد�شتان".
�إن  فيق���ول  ق���دو،  فاه���م  �ل�شبك���ي  �أم���ا 
من  بي���ن  �ل�شبكيي���ن  �أ�ش���و�ت  "ت�شت���ت 
يوؤي���د �الأح���ز�ب �لكردية وبي���ن من يوؤيد 
ف���ي  �الأ�شا����س  �لعربي���ة، ه���و  �الأح���ز�ب 
عدم وج���ود قيادة و�ح���دة لل�شبكيين في 
مناطقه���م �لتي تعر�شت للدمار و�لخر�ب 

و�لتهمي�س".
وي�شي���ف: "نتمن���ى وح���دة �لكلم���ة بين 
�ل�شبكيين، و�لتوج���ه نحو �إيجاد �شوت 
حقيقي يمثلهم د�خل �لبرلمان، و�إال فمثل 
كل دورة �نتخابي���ة، �شتهيم���ن �لجه���ات 
�لمتنف���ذة عل���ى �الأ�ش���و�ت، وي�شعد من 
م���ن  �أكث���ر  �ل�شيا�شي���ة  يو�ل���ي زعامات���ه 

مو�طنيه".

 ترجمة / حامد اأحمد

ك�شف���ت موؤ�ش�ش���ة، بيتري���ل ري�شور�شيز 
�لبريطانية   ،Petrel Resources
ال�شتخ���ر�ج و�شناعة �لنف���ط و�لغاز في 
تعلي���ق له���ا عل���ى �ل�ش���وق �لنفطي���ة في 
�لعال���م بان �لع���ر�ق ما ي���ز�ل يمثل �كبر 
فر�ش���ة لال�شتثم���ار �لنفط���ي ف���ي �لوقت 
�لحا�ش���ر، موؤكدة ب���ان �لتح���دي �الأكبر 
�ل���ذي يو�ج���ه �لم�شتثم���ر �الأجنب���ي هو 
�لعقود �لقديمة �لتي �أبرمت عندما كانت 
�أ�شعار �لنف���ط عالية و�لت���ي تحتاج �لى 

تحديث وكذلك �ل�شروط �لمالية.
وح���ول �ش���وق �لنف���ط �لعر�قي���ة، قال���ت 
�لبريطاني���ة  �القت�شادي���ة  �لموؤ�ش�ش���ة 
عر�ش���ت  �لت���ي  ري�شور�شي���ز،  بيتري���ل 
�لع���ام �لما�ش���ي مقترح���ا لتطوي���ر �أحد 
"عل���ى  �لع���ر�ق  ف���ي  �لنفطي���ة  �لحق���ول 
�لرغ���م م���ن �لتحديات �لمعروف���ة كثير�، 
فان �لع���ر�ق ما يز�ل يعتب���ر �أكبر فر�شة 
��شتثم���ار تج���اري في مج���ال �لنفط في 
�لوقت �لحا�ش���ر. �لطبيعة �لجيولوجية 
للمو�ق���ع �لنفطية في �لبل���د ال نظير لها. 
�ش���وق �لنفط �لعر�قي���ة ت�شتعيد عافيتها 
ب�ش���كل ح���اد، ولك���ن هن���اك �م���ر يج���ب 
�لتاأكي���د علي���ه ه���و �ن �لعق���ود يجب �ن 
يتم تحديثها الأجل �لقيام باأعمال تنقيب 

وتطوير فعالة".
�القت�شادي���ة  �لموؤ�ش�ش���ة  وقال���ت 
يعتب���ر  �لع���ام 2021  ب���ان  �لبريطاني���ة 
�لفر�ش���ة �لحقيقي���ة لقيام �ش���ركات نفط 
عالمي���ة باإع���د�د نف�شه���ا لال�شتثم���ار في 
�لعر�ق. وذك���رت �ن ق�شما من �ل�شركات 
�لغربي���ة �لكبرى، �لت���ي تجهل �لظروف 
خدم���ة  عرو����س  قدم���ت  ق���د  �ل�شائ���دة، 
عل���ى نح���و متفائ���ل قب���ل �لت�شمي���م منذ 
�لع���ام 2009، وم���ن ث���م وج���دت �نه من 
�ل�شعب �لعمل ب�شكل فعال. �ما �الآن فان 

�لظروف �أف�شل.
وقال���ت موؤ�ش�ش���ة بيتري���ل ري�شور�شيز، 
�ن م���ن �ل�ش���ركات �لكب���رى �لتي وجدت 
ف���ي �لع���ر�ق فر�ش���ة كبي���رة لال�شتثمار 
ف���ي �لوق���ت �لحالي ه���ي �شرك���ة توتال 

�لفرن�شي���ة و�ش���ركات �لنفط  �ينيرج���ي 
حي���ث   ،NOCs �ل�شيني���ة  �لوطني���ة 
تعه���دت بنف�شه���ا للق���دوم �ل���ى �لع���ر�ق 
لال�شتثم���ار لم���ا في���ه من فر����س �شخمة 
ال�شتثماره���ا. �لع���ر�ق لي�س في���ه مجال 
�الآن للتر�ج���ع، ب���ل هناك فر����س و�عدة 
للنهو����س من جدي���د يج���ب �إدر�كها مع 
�الإ�شالح���ات  �العتب���ار  بنظ���ر  �الخ���ذ 
�القت�شادية �ل�شروري���ة �لتي �نتهجتها 

�لحكومة �لعر�قية �لمنتخبة.
عل���ى م���دى ع���دة �شن���و�ت بع���د �لغ���زو 
�الأميركي للعر�ق ع���ام 2003 كان هناك 
ت�شور �شائد ب���ان �لمتعاقدين �لمقربين 
و�ل�ش���ركات  �لغربي���ة  �لحكوم���ات  م���ن 
�لنفطي���ة �لعمالقة هم م���ن �شي�شيطرون 
حق���ول  وتطوي���ر  تنقي���ب  عق���ود  عل���ى 
�لنف���ط �لعر�قي���ة، ه���ذ� لي����س �شحيحا. 
مع ذلك ف���ان �لعر�ق لديه �أف���كار �أخرى، 
�نه يريد �ش���ركاء ولي�س روؤ�شاء �شركات 

متعاقدون.
وذك���رت موؤ�ش�ش���ة بيتري���ل �ن �لتحدي 
�الأكب���ر �ل���ذي تو�جه���ه �الآن ف���ي �لوقت 
�لحا�ش���ر ه���و لي�س ظ���روف �لعم���ل �أو 
توفي���ر مع���د�ت �لتكنولوجي���ا �لحديثة 
�أو �لتو��ش���ل �الجتماع���ي م���ع �لمحيط 
�لبيئي. �ن �لتحدي �الأكبر �لذي تو�جهه 

�ش���ركات �ل�شناعة �لنفطي���ة �لفاعلة هو 
�لمالي���ة  و�ل�ش���روط  �لقديم���ة  �لعق���ود 
�لتي ت���م ت�شميمها �ثن���اء �شنو�ت رخاء 

�الأ�شعار �لنفطية و�رتفاعها.
وقال���ت موؤ�ش�ش���ة بيتريل �ن���ه تم �لطلب 
منها من قبل �شركة عر�قية لتقييم فر�س 
�لتنقي���ب ع���ن �لمع���ادن �لتي ق���د ت�شبح 
قابل���ة لال�شتم���ر�ر �قت�شادي���ا وقانونيا 

عقب تمرير ت�شريع متوقع.
وكان���ت موؤ�ش�ش���ة بيتري���ل �لبريطاني���ة 
وبدع���وة م���ن م�شوؤولين ف���ي �لحكومة 
�لعر�قي���ة ع���ام 2020 عر�ش���ت مقترحا 
لتطوير حقل مرجان �لنفطي وذلك وفقا 
للقو�ني���ن �لمعم���ول بها و�شيغ���ة �لعقد 
�لعر�قي. هذ� ي�شتند عل���ى مبد�أ �تفاقية 
�لتعاون �لتقن���يTCA .  �لذي تجريه 
موؤ�ش�ش���ة بيتريل بالتع���اون مع �ل�شريك 

بن�شبة 50% وذلك منذ �لعام 2004.
وكانت �شرك���ة توت���ال �لفرن�شية للطاقة 
قد وقع���ت �الأ�شب���وع �لما�ش���ي عقد� مع 
�لعر�ق بقيمة 27 مليار دوالر لال�شتثمار 
في مجال �نتاج �لنف���ط و�لغاز و�لطاقة 
�لكهربائي���ة �ل�شم�شي���ة لتولي���د كهرب���اء 
بطاقة 1،000 ميغاو�ط في وقت تو�جه 
في���ه �لبالد �زمة حادة ف���ي �نتاج �لطاقة 
�لكهربائية.  وقال وزير �لنفط �لعر�قي، 

�ح�شان �إ�شماعيل، خالل مر��شيم توقيع 
�لعق���د �لت���ي ح�شره���ا  رئي����س �لوزر�ء 
م�شطف���ى �لكاظمي "ه���ذ� �كبر ��شتثمار 
ف���ي �لع���ر�ق تق���وم ب���ه �شرك���ة �جنبية، 
�نج���از هذه �لم�شاريع هو �لتحدي �لذي 

نو�جهه �الآن".
م���ن جانب���ه، ق���ال مدي���ر �شرك���ة توت���ال 
�لفرن�شي���ة بوي���ان ب���ان ه���ذه �لم�شاريع 
�لبل���د�ن  �ل�شرك���ة لدع���م  تمث���ل طم���وح 
�لمنتجة للنفط مث���ل �لعر�ق في تحقيق 
�النتق���ال في مجال �لطاق���ة بالجمع بين 
�نتاج �لغاز �لطبيعي و�لطاقة �ل�شم�شية 

لتلبية �لطلب �لمتز�يد على �لكهرباء.
و�أعل���ن �لعر�ق خ���الل �الأ�شه���ر �الأخيرة 
عن ع���دة �تفاقي���ات مع �ش���ركات عالمية 
للنفط و�لغاز من �ج���ل تطوير م�شاريع 
متجددة خالل �ل�شن���و�ت �لقادمة. وكما 
هو �لحال م���ع توتال، فق���د وقع �لعر�ق 
�أي�ش���ا �تفاقي���ة م���ع �شرك���ة ب���اور جاينا 
Power China �ل�شيني���ة لتطوير 
محط���ات طاقة �شم�شية م���ن �لمتوقع �ن 
تنت���ج بح���دود 2 غيغ���ا و�ط م���ن �لطاقة 
�لكهربائي���ة. وه���ذ� �شي�شاعد �لبالد على 
�لتقلي���ل من ح���دة �زم���ة توفي���ر �لطاقة 

�لكهربائية في �لبالد.
القت�سادي ج�نز  داو  م�قع  •  عن 

ال�صلطة..  مقاعد  الحزبية" على  "ال�صراعات 
مخاوف توؤرق الأقليات العراقية

موؤ�ص�صة بريطانية: العراق ما يزال يمثل اأكبر فر�صة 
لال�صتثمار النفطي
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تتعر�س حرية �لتعبري عن �لر�أي ل�شغوطات 
ع�شائري���ة متن���ع �لن�شط���اء و�ملو�طنني من 
عل���ى  و�عرت��شاته���م  مالحظاته���م  �ب���د�ء 
�ملر�شحني يف �ملجتمعات �لع�شائرية كما هو 

�حلال يف بع�س مناطق حمافظة مي�شان.
وحتدث ل�)�ملدى( عدد من �ل�شهود و�ملر�قبني 
ع���ن ��شتفح���ال �ل�شغ���وط �لع�شائري���ة على 
حرية �لتعبري �لتي ت�شل �ىل حد �لتهديد، ما 
يدف���ع للت�شاوؤل عن م�شت���وى �لتز�م �ملر�شح 
بالقان���ون و�ح���رت�م �ملو�طن���ني وحرياتهم 

فيما لو فاز يف �النتخابات؟!.
�شع���د �ب���و ع���ذر�ء )�إ�ش���م م�شتع���ار( يروي 
ل�)�مل���دى( و�قع���ة حيث يق���ول "�أبلغني �حد 
�شي���وخ ع�شريتن���ا ب�ش���رورة م�ش���ح تعليق 
كتبت���ه تعليقا على من�ش���ور يف �لفي�س بوك 
الأحد �ملر�شحني، وق���ال �ن �ت�شاال ورده من 
�ملر�ش���ح وهو �شيخ ع�ش���رية �أخرى يتهمني 
فيه بالت�شقيط ويحذر من �لعو�قب يف حالة 
�لتك���ر�ر وطل���ب مني �شي���خ ع�شريتن���ا عدم 
�لتدخ���ل و�ب���د�ء �ي ر�أي يخ����س �ملو�شوع 
لتجنب �ل�شد�مات �و �مل�شاكل �لع�شائرية".

ويف �ل�شي���اق ذ�ت���ه، �و�شح �حل���اج رحيمة 
عبد�ل�ش���ادة �ح���د �ل�شخ�شي���ات �لع�شائري���ة 
�لتي  �لق�شاي���ا  م���ن  �لعدي���د  علين���ا  "م���رت 
ت�شببت بح���دوث ت�شنجات بني عدة �أطر�ف 
ب�شب���ب كلم���ات تن�ش���ر عل���ى �لفي����س ب���وك 
ويعتربه���ا �لبع����س من �لع�شائ���ر �إ�شاءة �و 
جتريحا به���م كونها ��شتهدفت �بن �لع�شرية 

�ملر�ش���ح يف ح���ني مل تهت���م ع�شائ���ر �أخ���رى 
باملو�ش���وع معت���ربة �ي���اه خ���ارج �ل�شوؤون 

�لع�شائرية".
ظاه���رة  تنام���ي  �لنا�شط���ني  بع����س  وع���ز� 
تقيي���د �الآر�ء ع���رب �ل�شغوط���ات �ملجتمعية 
�ىل �لرو�ب���ط �لع�شائرية �لت���ي يعتمد عليها 

�ملر�شح���ون ملن���ع �نتقاده���م علن���ا باالإ�شافة 
ل�شغوط���ات بع�س �ملقربني من �ملر�شح على 
معارفهم ب�شبب �مل�شالح �ملتوقعة بعد فوزه 
يف �النتخاب���ات. ويقول رئي�س جمعية نهج 
�لوف���اء �الإجتماعية حيدر جب���اري ل�)�ملدى( 
�إن "�أ�شباب���ا عدي���دة ور�ء �لتقييد �ملجتمعي 

حلري���ات �لتعب���ري ع���ن �ل���ر�أي يف �لق�شايا 
�ل�شيا�شي���ة و�النتخابي���ة خا�ش���ة حيث يتم 
و�مل�شال���ح  �لع�شائري���ة  �ل�شغ���وط  تفعي���ل 
�لفردية حلماي���ة �ملر�شح من �النتقاد�ت عرب 

ممار�شة �ل�شغوط ورمبا �لتهديد".
تل���ك  مبر�قب���ة  "�لدول���ة  جب���اري  وطال���ب 

�ل�شغوط �ملوؤدية �ىل تقييد حريات �لتعبري 
عن �لر�أي للمو�طن".

وع���ن �جلان���ب �لقان���وين، حت���دث �ملحامي 
ح���ازم رز�ق ل�)�ملدى( قائال �إن���ه "باالإ�شافة 
لك���ون ظاه���رة تقيي���د �حلري���ات وم�شادرة 
�الآر�ء ظاهرة معيبة وخمجلة عرفًا فاإنها يف 
نف����س �لوقت جرمية وفقا لقانون �لعقوبات 
�لعر�قي رقم )١١١( ل�شنة ١٩٦٩م �ملعدل".

و�أ�ش���اف "ال يج���وز للمر�ش���ح تبن���ي هك���ذ� 
�شيا�ش���ة تتعار����س م���ع حري���ة �لتعب���ري عن 
�ل���ر�أي �لت���ي كفله���ا �لد�شت���ور �لناف���ذ لع���ام 
٢٠٠٥ للف���رد �لعر�ق���ي فاملر�شح عن���د حملِه 
عام���ة(  )�شخ�شي���ة  �أ�شب���ح  �لعن���و�ن  له���ذ� 
معر�شة للنقد ويجب عليه تقبل هذ� �لنقد".
�ىل ذل���ك، ق���ال �ل�شحف���ي و�لكات���ب �شم���ري 
�ل�شع���د ل�)�ملدى( �ن "حتديات كثرية تو�جه 
حرية �لتعب���ري على �لرغم م���ن �ن �لد�شتور 
�لعر�قي قد كفلها وعلى �لرغم من �ن �لعر�ق 
ع�ش���و يف �لعدي���د م���ن �التفاقي���ات �لدولية 
�لت���ي ت�شم���ن حري���ة �لتعب���ري ولك���ن هذ� ال 
يعن���ي عدم وجود حتدي���ات كبرية و�برزها 
�لتحدي���ات �الجتماعية و�لع�شائرية �لتي قد 
حتد ب�شكل كب���ري جد� من حرية �لتعبري عن 

�لر�أي".
م�شيف���ا "وعل���ى �لرغ���م م���ن وج���ود �شاحة 
حلري���ة �لتعب���ري ع���ن �الآر�ء ولك���ن ه���ذ� ال 
مين���ع من وج���ود خماط���ر جم���ة خ�شو�شا 
يف �ملناط���ق �لت���ي تزد�د فيها ح���دة �لعاد�ت 
و�لقي���م �الجتماعية و�لع�شائري���ة وبالتايل 
توؤدي �ىل �ن تكون عقبة �أمام حرية �لتعبري 

عن �لر�أي". 

الع�ضائرية ت�ضغط على حرية التعبري يف املعركة االنتخابية

 بغداد/ املدى

�أعلن���ت هيئ���ة �لنز�ه���ة، �أم����س �الأربعاء، �شب���ط حاالت تالع���ب وتزوير 
ور�شى يف عدد من دو�ئر حمافظة كربالء.

وذك���رت �لهيئة يف بيان تلقت )�ملدى(، ن�شخة منه، �أن "فريق عمل مكتب 
ة �لزر�عة يف  حتقي���ق �لهيئة يف حمافظة كربالء، �لذي �نتق���ل �إىل ُمديريَّ
���ات قطعتي �أر����سٍ تبلغ قيمتهم���ا �لتقديريَّة  �ملحافظ���ة، ق���ام ب�شبط �أوليَّ
)٢٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠( ملي���ار دين���اٍر متَّ �لتالع���ب بها وبيعه���ا على �شكل 
�شة ل���ه"، ُمبّينًة �أن "�لقطعتني  ٍة خالفًا للغر�س �ملُخ�شَّ قط���ع �أر��ٍس �شكنيَّ

." �شتان الأغر��س �الإ�شالح �لزر�عيِّ عائدتان �إىل وز�رة �ملاليَّة وخُم�شَّ
و�أ�شاف���ت �أن "�لقطعتني تقعان على �لطري���ق �لر�بط بني مركز �ملُحافظة 
وق�ش���اء �لهنديَّة، وموؤ�شر عليهما �أ�شماء �أ�شح���اب �لعقود �لزر�عيَّة وفق 
ط �الإفر�ز �حلديث �ملَُعّد من قبل  قان���وين )١١7 و3٥(، الفتًة �إىل �أنَّ خُمطَّ
�ة، �أُْدِرَج���ت فيه معلومات خُمالفة  د�ئرة �لت�شجي���ل �لعقاريِّ يف �حل�شينيَّ
مل���ا موج���وٌد يف �خلارطة �ملُعتم���دة ل���دى ُمديريَّة زر�عة كرب���الء منذ عام 

."١٩4٢
�ت���ني ُمنف�شلت���ني يف ُمديريَّة  ���ن يف عمليَّ و�أك���د �لبي���ان، �أن "�لفري���ق متكَّ
فنِي ُمتلبِّ�شنِي باجلرم  �لرتبي���ة يف �ملحافظة وبلديَّة �حلر من �شب���ط ُموظَّ
�مل�شه���ود بت�شلُّ���م �لر�شوة من عدٍد م���ن �ملُو�طنني؛ بع���د قيامهما بالن�شب 
ة �لرتبية، و�إجناز ُمعاملة  و�الحتيال عليهم، و�إيهامهم بالتعيني يف مديريَّ
عقاٍر خالفًا للقانون و�لتعليمات، وعدم ��شتح�شال �لر�شوم �حلكوميَّة".
و�أو�ش���ح �لبي���ان "يف عمليَّة �أخرى ق���ام �لفريق، �لذي �نتق���ل �إىل ديو�ن 
���ات �ل�شلف���ة �ملت�شلَّمة  حمافظ���ة كرب���الء- ق�ش���م �حل�شاب���ات، ب�شبط �أوليَّ
م���ن قبل جلن���ة �شيانة �آلي���ات موكب �ملُحاف���ظ �ملُت�شلَّمة يف ع���ام ٢٠١٦، 
ٍف  ٍة خام�ش���ٍة �شبط ُموظَّ ومل تت���م ت�شويته���ا لغاي���ة �الآن، فيما متَّ يف عمليَّ
فني  يف د�ئ���رة �لعمل و�ل�ش���وؤون �الجتماعيَّة؛ لقيامه بالتو�ط���وؤ مع ُموظَّ
يف �مل�ش���رف �ل�شناع���ي- ف���رع كرب���الء با�شتغ���الل �ملعم���ل �لعائ���د الأحد 
�ملُو�طن���ني؛ للح�شول على قر�ٍس من �مل�ش���رف بقيمة )١٠٠،٠٠٠،٠٠٠( 

مليون دينار".
وبين���ت �لد�ئرة �أنه "مت تنظيم خم�شة حما�شر �شبٍط يف �لعمليَّات، �لتي 
����ٍة، وعر�شها على قا�شي حمكمة حتقيق  ر�ٍت ق�شائيَّ ���َذت بناًء على ُمذكَّ ُنفِّ
�ة  ر توقي���ف �ملُتَّهم يف �لق�شيَّ ���ة بق�شايا �لنز�هة؛ �لذي قرَّ كرب���الء �ملُخت�شَّ
ة  ة )٢٩٥( من قان���ون �لعقوبات بدالل���ة �ملادَّ �الأخ���رية وف���ق �أح���كام �مل���ادَّ

)٢٩8( من �لقانون �أعاله".
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 19/ م/ د ي ا / 2021 )جتهيز عوازل خزفية ملحوالت التوزيع 11/250 جهة العايل 
 P515 / 11 / A بكمية )9000( وجهة الواطئ بالرقم P509 / L  بالرقم الرمزي

بكمية )12000( وح�سب املوا�سفات الفنية وقائمة جدول الت�سليم.  .  

)معلنة للمرة االوىل(     تاريخ الغلق )2021/10/5( 
يسر )وزارة الصناعة واملعادن / شركة ديالى العامة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم مبوجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي: 
1- عل��ى مقدم��ي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )ش��ركة ديالى 
العام��ة( وعب��ر البري��د االلكترون��ي )www.dialacompany.com( وكما موضح��ة بالتعليمات ملقدمي 

العطاءات مع مالحظة ما يلي: 
أ- الكلف��ة التخمينية للمناقصة هي )571680( دوالر امريكي )فقط خمس��مائة وواحد وس��بعون ألف 

وستمائة وثمانون دوالر ال غيرها( واصل CIP مخازن شركة ديالى العامة. 
ب- مقدار مبلغ التأمينات األولية للمناقصة هو )17150.4( دوالر أمريكي )فقط سبعة عشر ألف ومائة 

وخمسون دوالر واربعون سنت ال غيرها( واملطلوب تقدميها مع العطاء.
ج- ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو )200000( دينار عراقي )فقط مائتان ألف دينار عراقي ال غيرها( 
غي��ر قاب��ل للرد إال في حالة إلغاء املناقصة من قبل ش��ركتنا حيث تعاد ثم��ن الوثائق فقط دون تعويض 

ملقدمي العطاءات.
د- على مقدم العطاء ان يستخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القسم الرابع )مناذج العطاء( ويجب 
أن يت��م تعبئ��ة النموذج بالكامل دون اي تغيير في ش��كله ولن تقبل اي بدائ��ل كما ويجب تعبئة جميع 

الفراغات باملعلومات املطلوبة. 
ه�-  * مالحظة: تعفى الش��ركات األجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او متثيل رس��مي او وكيل جتاري 

مسجل في العراق من تقدمي وصل شراء مستندات املناقصة.
* ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً. 

* ف��ي حال��ة كانت طريقة الدفع )نق��داً( فيتم الدفع ب� )الدينار العراقي( ومبا يعادل قيمة الدوالر حس��ب 
نشرة البنك املركزي العراقي ليوم إطالق املستحقات للمواد اجملهزة. 

* تقدمي تعهد خطي في القس��م القانوني لش��ركتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسسات 
والشركات التابعة لها.

2- متطلبات التأهيل املطلوبة: )كما مبينة في وثائق العطاء(.
3- يتم تس��ليم العطاءات إلى العنوان اآلتي )ش��ركة ديالى العامة / طري��ق بغداد بعقوبة اجلديد – قرب 
تقاطع القدس( وان آخر موعد لتس��ليم العطاء س��يكون الساعة الثانية ظهراً من تاريخ غلق املناقصة 
في 5/ 2021/10 وان العطاءات املتأخرة س��وف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليه��م الراغب��ني باحلضور في العنوان اآلتي )مقر ش��ركتنا / غرفة جلنة فتح العروض( في الس��اعة 
التاسعة صباحاً ليوم 2021/10/6 وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي للدوام 

الرسمي هو آخر موعد لتقدمي العطاء ويعتبر موعد الغلق.. مع التقدير .

املهند�س عبد ال�ستار خملف عليوي 
معاون املدير العام / وكالة 
رئي�س جمل�س االدارة

بغداد / املدى

غمو�����س يكتنف ملف �لبنزين يف �لعر�ق، �لذي 
توؤكد وز�رة �لنفط منذ �أيام عدم وجود �أية �زمة 
لتوف����ره، �إال �أن �ل�شيح����ات بد�أت تخ����رج تباعا 
بع����د �أن ب����د�أت من �قلي����م كرد�شت����ان �إىل كركوك 
ثم حمافظ����ة �لب�شرة لت�شل موؤخر� �إىل �الأنبار. 
�ش����كاوى م����ن مو�طن����ني و�حلكوم����ات �ملحلي����ة 
عن قل����ة �لبنزي����ن يف ع����دة حمافظ����ات، بع�شها 
معروف����ة �ال�شب����اب وبع�شها ماز�ل����ت جمهولة، 
فبينم����ا �بت����د�أت �الأزمة يف �قلي����م كرد�شتان منذ 
��شه����ر، كان �ل�شبب �لو��ش����ح هو تقليل �جلانب 
�الي����ر�ين حل�ش����ة �لبنزي����ن �لت����ي ي�شدرها �ىل 
�قلي����م كرد�شت����ان، لتن�شح����ب �أزم����ة �القليم فيما 
بع����د �إىل حمافظة كرك����وك، �لتي بقي����ت �أ�شباب 
�زمتها غام�شة عدة �يام، �ال �ن خمت�شني �أكدو� 
�ن �الزم����ة جاءت كا�ش����د�ء لالزم����ة يف �القليم، 

حي����ث بد�أ �شكان �القلي����م يتهافتون �ىل حمطات 
كرك����وك ل�ش����ر�ء �لبنزي����ن ف�ش����ال ع����ن ��شتغالل 
بع�����س �لتج����ار ل�شح����ب �لبنزي����ن م����ن حمطات 
وح�شة كركوك وبيعه����ا با�شعار �على يف �قليم 

كرد�شتان ب�شبب �الزمة.
يف �الثن����اء، تعال����ت �ل�شيح����ات م����ن حمافظ����ة 
�لب�ش����رة ع����ن وج����ود �زم����ة بنزين وغل����ق عدة 
تت�ش����ارب  فيم����ا  هن����اك،  للبنزي����ن  حمط����ات 
�الأ�شباب بني �شح����ة �لبنزين بالفعل، وبني قيام 
بع�����س �ملحطات هن����اك باإغالق �ملحط����ات عمد� 
كو�شيل����ة �شغط عل����ى وز�رة �لنف����ط مقابل عدة 
مطالب طالبو� بها قب����ل �كرث من ��شبوع تتعلق 

بالغر�مات.
وب����د�أت �الأزم����ة تظه����ر يف �النبار كذل����ك، حيث 
�عل����ن م�شت�شار حمافظ �النبار ل�ش����وؤون �لطاقة 
عزي����ز خل����ف �لطرم����وز وج����ود �زم����ة و�شح يف 
�لبنزي����ن يف �ملحافظة، موؤك����د� �ن �ل�شبب �لذي 

يق����ف ور�ء هذه �الأزم����ة يف �الأنب����ار، هو نق�س 
كمي����ات �لوق����ود �ملخ�ش�شة للمحافظ����ة من قبل 

وز�رة �لنفط.
وبني �لطرم����وز، �أن "ح�ش����ة �ملحافظة من زيت 
�لغ����از، ه����ي ١،43٠،٠٠٠ ل����رت، و�م����ا م����ن مادة 
�لبنزي����ن فح�شتن����ا ١،١٠٠،٠٠٠ لرت، فيما تبلغ 
ح�ش����ة �ملحافظ����ة من مادة �لنف����ط ٥٠٠ �لف لرت 

يوميًا، و�شيتم �لبدء بتوزيعها، يوم ١٠/١".
و��شار �لطرم����وز، �إىل �أن "قر�ر منع �ال�شتري�د 
م����ن قب����ل وز�رة �لنف����ط، �أث����ر ب�شكل كب����ري على 
ح�ش�����س �ملحافظات من �لوق����ود"، موؤكدً�، باأنه 
"مت �لتن�شي����ق م����ع وز�رة �لنف����ط عل����ى جتهيز 
�ملحافظ����ة بثالثني �شهريجا من م����ادة �لبنزين، 
ل�ش����د �لنق�����س �حلا�ش����ل يف حمط����ات �لوق����ود، 
و�شيتم جتاوز �الزمة خالل �ليومني �لقادمني".
باملقاب����ل ينف����ي مدي����ر �شرك����ة توزي����ع �ملنتجات 
�لنفطي����ة يف �لع����ر�ق ح�شني طال����ب وجود �أزمة 

وق����ود ببع�����س �ملحافظ����ات، مبين����ا �ن �النب����اء 
�لت����ي تتح����دث ع����ن وجود �أزم����ة وق����ود ببع�س 
حمط����ات  �غ����الق  �ىل  �دى  مم����ا  �ملحافظ����ات، 
وق����ود حكومي����ة و�أهلية، غري دقيق����ة وال �شحة 
له����ا �طالق����ًا، وال توجد �ي �أزم����ة يف �ملحافظات 
كاف����ة". وبني طال����ب �ن "هناك من ي����روج لهكذ� 
�شائعات لغر�س �رب����اك �ل�شارع �لعر�قي وخلق 
�أزم����ة ال وج����ود له����ا يف �ل�ش����ارع، خا�ش����ة و�ن 
�لوق����ود ي�شل للمحافظات كافة دون �ي قطع �و 
نق�س وكل �ملحط����ات �حلكومية و�الهلية جتهز 

وفق �حل�ش�س �ملخ�ش�س لها".
وتاأتي هذه �الأزمات بالتز�من مع �ر�شال وز�رة 
�لنف����ط �شحنات من �لوق����ود �إىل �قليم كرد�شتان 

مبقد�ر مليون لرت.
وي�شتهلك �لع����ر�ق من �لبنزين قر�بة ٢٥ مليون 
لرت بنزين يوميا، ي�شتورد ما ن�شبته ١٠ مليون 

لرت يوميا منها.

مع ا�ستمرار النفي احلكومي

كرد�ضتان وكركوك ثم الب�ضرة واالأنبار.. بوادر اأزمة بنزين غام�ضة تتو�ضع 

 متابعة/املدى

�أك���دت جمعي���ة م�شنع���ي �ال�شمن���ت �ن قر�ر زي���ادة �أ�شع���ار �لوقود 
�ملخ�ش�س مل�شانعها ي�شعها �أمام خيارين، �أما ت�شريح خم�شني �ألف 

عامل �أو زيادة ��شعار منتجاتها.
و�أثارت زي���ادة �أ�شعار �لوقود �ملخ�ش�س مل�شان���ع �ال�شمنت غ�شب 
�شركات �الأ�شمنت، وقال نائب مدير جمعية م�شنعي �الأ�شمنت عمار 
�ل�شعدي �إن "�شناعة �الأ�شمنت هي �ل�شناعة �لوحيدة �لتي متار�س 

�الكتفاء �لذ�تي منذ ٢٠١٦ وحتى �الآن ومل ترفع �أ�شعارها".
وق���د رفع���ت وز�رة �لنف���ط �أ�شع���ار �لنف���ط �الأ�ش���ود �مل�شتخ���دم يف 
م�شان���ع �الأ�شمن���ت من مئ���ة �ألف دين���ار للط���ن �إىل ٢٥٠ �ألف دينار 

للطن �لو�حد.
و�أ�ش���اف �أن "ح���و�يل خم�شني �ألف �شخ�س يعمل���ون ب�شكل مبا�شر 
وغ���ري مبا�شر يف �ل�شناعة باتو� مهددين مع �أ�شرهم بالت�شريح من 

�لعمل ب�شبب زيادة �أ�شعار �لوقود".
وقالت �جلمعية يف بيان "نحذر من خ�شائر فادحة للقطاع مباليني 

�لدوالر�ت"، ودعت �إىل �لرت�جع عن �لقر�ر.
و"�أك���دت �جلمعي���ة �أن ه���ذ� �لقر�ر ي�شعه���ا �أمام مف���رتق طرق بني 
�إغ���الق �مل�شانع و�لت�شب���ب بت�شري���ح �آالف �لعاملني فيه���ا وت�شرر 
عو�ئلهم بالبقاء م���ن دون م�شدر معي�شة وتهديد جتربة �ال�شتثمار 
يف �لع���ر�ق �أو زيادة �أ�شعار �لبيع على �ملو�طنني مبا ال يقل عن ١٠ 

دوالر�ت للطن �لو�حد ب�شبب رفع �شعر �لنفط �الأ�شود".
و�أو�شح���ت �جلمعي���ة �أن "هذ� �شيزي���د �لعبء عل���ى �ل�شكان وعلى 
�لدول���ة �لتي ت�ش���رع يف �إعادة �إعمار �لبالد وتري���د تطوير م�شاريع 

�لبنية �لتحتية".
وق���ال �شناعيون �ن زيادة �أ�شعار �لوقود تفتح �لباب �أمام ��شتري�د 
�ال�شمنت من دول �جلو�ر ومناف�شة �الإنتاج �ملحلي وتدمري �قت�شاد 
�لبل���د. و�أكدو� هذه �ل�شناعة �لتي حققت �كتفاء ذ�تيا ووفرت عملة 

�شعبة منذ عام ٢٠١٦.

م�ضنعو االإ�ضمنت: ت�ضريح 
العمال اأو زيادة االأ�ضعار
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بالمرصاد

 عم�ار �ض�اطع
معالي الكلمة

قد يكون لقر�ر �ل�شماح برفع عدد �لالعبني �ملحرتفني من خارج �لبالد 
�ملتو�جدي���ن يف �ش���فوف ف���رق �أندي���ة دوري �لك���رة �ملمتاز للمو�ش���م 
�جلديد، �لذي �نطلق قبل �أيام، من �أربعة العبني �ىل �ش���تة، فيه �لكثري 
من �الإيجابيات �أبرزها، �الرتقاء مب�شتوى �الأد�ء ورفع درجة �لتناف�س 
بني �الأندية وهو ما قد ي�ش���ّب فيما بعد يف �ش���الح �للعبة ب�ش���كل عام، 

مثلما يعترب قر�رً� يدفع �ىل �الهتمام بدورينا �أكرث.
ق���ر�ر �إل���ز�م خو�س خم�ش���ة العبني �للعبة �أ�شا�ش���يني من �أ�ش���ل �ش���تة 
العبني حمرتفني مع فرقنا، قر�ر هو �الآخر يعني منح العبينا �ملحّليني 
فر�ش���ة يف �لتناف�س على مر�كز �للعب وك�ش���ب �لثقة ب�ش���كل �أكرب من 
خ���الل زيادة �الحتكاك وخلق فر�س �الن�ش���جام مع العبني متمّر�ش���ني 
يهتّمون بقو�عد �الحرت�ف �لفعلي، مثلما تعترب فر�ش���ة مثالية للغاية 
من �أجل �إ�ش���فاء ثقافة و��ش���حة على م�ش���رية العبينا من �أجل �ي�شال 

�الأف�شل منهم و�الأكرث م�شاركة يف �شفوف منتخباتنا �لوطنية.
نع���م.. �أتفق مع كل ما تقّدم من ملّخ�ش���ات �إيجابي���ة تعطي �ملحرتفني 
مكانة مهّمة وموؤثرة ل�شالح دوري �لكرة �ملمتاز، الأنه �شيدعم �ملناف�شة 
ويط���ّور �للعبة �ل�ش���عبية، �نطالق���ًا طبعًا من �أج���و�ء �الأندية �لتي هي 
�ش���انعة للنجوم، ولكن هناك �أ�ش���ئلة تطرح نف�ش���ها ب�ش���اأن من يجلب 
�لالعبني �ملحرتفني �أواًل وحقيقة م�ش���توياتهم �أو �لدرجة �لت�ش���نيفية 
�لتي ميكن لها �أن تخدم العبينا يف نهاية �الأمر؟ �أما �الأهم من كل ذلك، 
هو �أن العبينا �ش���يكونون خارج د�ئرة �الأ�شو�ء، وُمنزوين بعيدً� عن 
�مل�شاركة، الأن م�شاركة �ملحرتفني �شتنال من حق خو�شهم للمباريات؟
ويف �العتقاد �الأبرز.. �إن �آلية جلب �ملحرتفني، ومنذ مو��ش���م عديدة، 
كانت مت�ش���ابكة، بل ومتخّبطة، نتيجة قّلة �خلربة و�لت�شّرع يف �إبر�م 
�لعق���ود، خا�ش���ة م���ن ناحية عدم �لق�ش���اء على ظاه���رة �لتعامل �ملايل 
باالآجل و�لديون �لتي تر�كمت على �إد�ر�ت �الأندية و�ش���وء �ال�شتثمار 
يف ه���ذ� �الجت���اه، يف وق���ت ب���رزت يف �ل�ش���احة ��ش���ماء ِل�َشما�ش���رة 
وو�ش���طاء، يقّرب���ون �أط���ر�ف �لعق���د م���ن )�إد�ر�ت �الأندي���ة والعب���ني 
حمرتف���ني( ِليخطف���و� �ش���ّلة �لعن���ب من �لطرف���ني ويرتكو� �حُل�ش���رم 

لدورينا �لذي دفع ثمن �الأخطاء �لتي تو�لت عليه منذ مو��شم عّدة!
والأن �أغل���ب �ل�ش���فقات �الحرت�في���ة لالعب���ني �لذي���ن يت���م جلبه���م من 
خارج �لبالد، كانت فا�ش���لة، ورمبا غري نا�ش���جة، ف���اإن وكالء �لالعبني 
يتحّملون �لوزر �الأكرب من ه���ذ� �الأمر نتيجة �ختيار�تهم، بينما كانت 
�إد�ر�ت �الأندية تاأكل �لُطُعم ب�شكٍل يجعلها تقف مكتوفة �الأيدي ب�شبب 
�الحر�جات و�خلدعة �لتي ُ�وهمو� بها وعا�شو� حياة وردية حتى �أنه 
َل لهم �أنهم من �أف�ش���ل �ملحرتفني على وجه �لكرة �الأر�شية، غري �أن  ُخِيّ
�حلقيق���ة �أن ن�ش���بة جناحهم �لفعلي كان �أقل م���ن 10 باملئة من �لو�قع 

�لذي عا�شته �الأندية ودفع ثمنها دورينا يف نهاية �الأمر.
و�إذ� كان �حلديث قد �أخذنا �ىل مو�ش���وع م�ش���تويات �ملحرتفني �لتي 
�ش���ابتها �ل�ُشبهات يف بحر �ملو��شم �لع�ش���رة �ملا�شية من ُعمر �مل�شابقة 
�الأك���رث جذب���ًا للجمهور �لك���روي، غ���ري �أن زيادة ع���دد �ملحرتفني هذ� 
�ملو�ش���م، قد تدفع ثمن���ه مو�هبن���ا �أو �أولئك �لالعبني �لذي���ن مل ينالو� 
فر�ش���ة �للعب مع فرقهم �أو حتى �أولئك �لذين لن يجدو� مكانة لهم يف 
م�شطبة �لبدالء، وهو ما يعني �أن �الحتاد �شُي�شهم يف قتل �المكانيات 

وُيعّطل من ��شتمر�رية عطائهم يف �ملناف�شات �لر�شمية.
ويف �عتقادن���ا �أن ه���ذ� �الأم���ر �ش���يوؤّثر بع���د �ش���نو�ت، عل���ى م�ش���توى 
منتخباتن���ا �لوطني���ة، مثلما ي�ش���هم يف تغييب العبني �ش���نكون باأم�ّس 
�حلاج���ة لعطائه���م، �إذ م���ن غري �ملعق���ول �أن نع���ود �ىل �ملرّب���ع �الأول، 
وننه���ي م�ش���رية العبين���ا باأيدين���ا ونّتج���ه �ىل جل���ب حمرتف���ني تق���ُل 
�أ�ش���عارهم بكثري م���ن �ملال عن قيمة و�أج���ور �لالعبني �أنف�ش���هم، �إذ �أّن 
�ملعادل���ة �ليوم مغلوطة متامًا، وهي ما دفع���ت �الأندية �ىل جلب ثالثة 

حمرتفني، تعادل �أ�شعارهم وم�شتحّقاتهم قيمة العب حملّي و�حد.
�خلل���ل �لذي �أربك �حل�ش���ابات وز�د م���ن همومنا هموم���ًا، يدفعنا هنا 
للمطالب���ة باإقامة دوري ردي���ف فيه نظام متكام���ل و�أجندة حُترتم من 
قب���ل �الأندية ومتنح كل ذي حٍق مكانته �لفعلية، �ش���ريطة �أن يوؤ�ّش����س 
ب�شكل �شحيح، و�أن يكون ت�شكيله قريبًا من مناف�شات �لدوري �ملمتاز، 
حت���ى و�إن كان ملرحل���ة و�حدة، وبالت���ايل نعطي مدربين���ا، وهم ُكرُث، 
فر�ش���ة �لعمل �لفن���ي وخو�س غمار مناف�ش���ات دوري �أقرب الأن يكون 
لدوري �لكبار، ون�ش���تغّل �إمكانيات �لالعب���ني �ملركونة و�ملحرومة من 
خو�س مباريات �لدوري �ملمتاز باإيجاد مناف�ش���ات ت�ش���تحق �الهتمام 
و�ملتابع���ة، م���ع �لتذكري �أن تك���ون �عمارهم �أقّل من 23 عامًا و��ش���افة 

ّنًا من هذه �لفئة. خم�شة العبني من ُهم �أكرب �شِ
�ىل �حت���اد ك���رة �لقدم �لعر�قي.. م���ع �لتحية: �ملطل���وب تنظيم دوري 
����س جليل  ِلفئة �لرديف و�إلز�م �الأندية بت�ش���كيل )�لفريق �لثاين( يوؤ�شِّ

�أكرب ُعمرً� من فريق �ل�شباب.

المطلوب.. دوري الرديف

اأغلب ال�ضفقات االحترافية لاعبين 
الذين يتم جلبهم من خارج الباد، كانت 

فا�ضلة، وربما غير نا�ضجة، فاإن وكاء 
الاعبين يتحّملون الوزر االأكبر من هذا 

االأمر نتيجة اختياراتهم

 بغداد / اإياد ال�ضاحلي

�ل�ش���ابق  �ل���زور�ء  فري���ق  م���درب  طال���ب 
با�ش���م قا�ش���م وزي���ر �لنق���ل �لكابنت نا�ش���ر 
ح�ش���ني �ل�ش���بلي بالتدخل �ملبا�شر من قبله 
ال�شتح�ش���ال حقوق عق���ده �ملرُبم مع �إد�رة 
�لنادي عن �ملو�ش���م �لكروي 2021-2020 

تنفيذً� التفاق حم�شر تر�شية معها. 
:"من���ذ  للم���دى  حدي���ث  يف  قا�ش���م  وق���ال 
ن���ادي  �لنق���ل يف مق���ر  �أن �لتقي���ُت وزي���ر 
�لكرخ �لريا�ش���ي ب�ش���حبة وزير �ل�ش���باب 
و�لريا�ش���ة عدن���ان درج���ال، ي���وم �الأح���د 
 ،2020 ع���ام  �الأول  ت�ش���رين  م���ن  �لر�ب���ع 
وحت���ى �الآن �لثالث و�لع�ش���رين من �أيلول 
م���ن  حّق���ي  عل���ى  �أح�ش���ل  مل   2021 ع���ام 
ن���ادي �ل���زور�ء، بالرغ���م م���ن �أن �ل�ش���بلي 
وع���دين �أم���ام �لكاب���نت درج���ال وجمع من 
�لريا�شيني، باأنه �شيحّل �ملو�شوع باأ�شرع 
وق���ت بعد �الط���الع عل���ى تفا�ش���يله ولقاء 
رئي�س �لنادي فالح ح�ش���ن، و�أنه �ش���يمنح 

�حلقوق مل�شتحقيها".

لقب 2016
و�أ�ش���اف :"وزير �لنقل يق���ّدر ما حققناه 
�ش���نو�ت  ع���ّدة  قب���ل  �ل���زور�ء  لن���ادي 
بح�شولنا على لقب �لدوري �ملمتاز لكرة 
�لقدم يف �ملو�شم 2015-2016 من دون 
تعر����سّ فريقنا خل�ش���ارة و�ح���دة، ومت 

�الحتف���اء باالجن���از بعد غي���اب �لدرع عن 
خز�ن���ة �لنادي منذ �ملو�ش���م 2011-2010 
وتكّللت جهود �مل���الك �لتدريبي و�لالعبني 
ومب�شاندة �جلماهري يف ��شتعادة �لزعامة 
حقوقن���ا  م���ن   %70 �أن  وللعل���م  بج���د�رة، 
�ملتبقي���ة ل���دى �الإد�رة ع���ن مو�ش���م �للق���ب 
2015-2016 ُمنح���ْت لن���ا بع���د �ش���هر من 

�إنتهاء �لبطولة"!
�أّن  �لنق���ل،  يعل���م وزي���ر  :"ه���ل  وت�ش���اءل 
موؤ�ّش�ش���ته �ملعني���ة بتاأم���ني �مل���و�رد �ملالية 
لنادي �لزور�ء �لريا�ش���ي �شنويًا، مل توثق 
لديه���ا منحنا �أي مبلغ منذ توقيع عقدنا مع 
�إد�رة �لن���ادي يف �الأول م���ن �ش���هر �آب عام 
2020 تاريخ مبا�ش���رتنا �لعمل يف تدريب 
�لفري���ق �الأول لك���رة �لق���دم وبقيم���ة 225 
مئتان وخم�ش���ة وع�ش���رين ملي���ون دينار، 

حتى �لثالثني من كانون �الأول 2020؟

طلب اإجباري
�أ�ش���مو  �أن  ب���ي،  :"و�ش���ل �حل���ال  وتاب���ع 
باأخالق���ي و�ش���معتي وتاريخ���ي، و�أو�فق 
عل���ى �لطل���ب �الإجب���اري م���ن �إد�رة ن���ادي 
�لزور�ء بف�ش���خ عقدي بالرت��شي من دون 
�أن �أترّدد �أو �أ�شاوم ب�شرط ما، تعبريً� مّني 
ع���ن ُح�ش���ن �لنية جت���اه م�ش���وؤويل �لنادي 
وعالقتي �لطيبة معهم، ولي�س هذ� فح�شب، 
ب���ل طلبو� �أن �أتنازل عن ثالثة �أرباع �لعقد 
وِوُع���دُت با�ش���تالم 60 ملي���ون دينار فقط 
فو�فقُت على م�ش����س، ومّتت عملية ف�شخ 
�لعقد قانونيًا يف �لثالثني من كانون �الأول 

ووّث���ق  ل���ك 2020  ذ
و�ش���اكر  عبد�لعزي���ز  مق�ش���ود  بتوقي���ع 
حمم���د ع���ودة وعبد�لرحمن ر�ش���يد كرمي، 
وعبد�لك���رمي عبد�ل���رز�ق ور�ئ���د حم���د�ن 

و�أنا".

ذ! اتفاق غري ُمنفَّ
و�أ�ش���ار قا�ش���م �ىل �أنه "ت�ش���ّمن �التفاق مع 
�الإد�رة مبوج���ب ما مت حتريره، �أن ��ش���تلم 
�س للفريق،  �ملبلغ مع �أول دفعة مالية تخ�شّ
و�نتظرُت كل هذه �الأ�ش���هر ومل يت�شلو� بي 
لينف���ذو� ما �تفقن���ا عليه، ومن �ملوؤ�ش���ف �أن 
�الإد�رة ت�شّلمت مبالغ من �شركتي �الأ�شو�ء 
و�آ�ش���يا �ش���يل ومن وز�رة �لنقل �أي�ش���ًا من 
دون �أن ت�ش���ّدد منه���ا يل وللمالك �مل�ش���اعد، 

وهناك من �أكد يل هذه �ملعلومة".

�ضكوى ق�ضائية
وعن موقفه جتاه ذلك، �أكد :"نظرً� الإ�شر�ر 
�لهيئ���ة �الإد�رية لن���ادي �ل���زور�ء على عدم 
ت�ش���ّلمها �أي مبال���غ، و�إهم���ال حّق���ي ما بعد 
�لتن���ازل ع���ن ن�ش���بة كب���رية من���ه، ونظ���رً� 
لوج���ود م���ّدة قانونية مل���ن يروم �ل�ش���كوى 
ل���دى �لق�ش���اء تنته���ي يف �خلام����س ع�ش���ر 
م���ن مت���وز 2021 ��ش���طررُت �إىل تقدميها 
حفاظ���ًا عل���ى حقوق���ي �أم���ام �ش���رعية �ملدة 
�لزمنية يف �إجر�ء ق�ش���ائي من هذ� �لنوع، 
وبعده���ا ذهب���ُت �ىل مق���ر وز�رة �ل�ش���باب 
و�لريا�ش���ة للقاء مدير عام د�ئرة �ل�ش���وؤون 
�الإد�ري���ة و�ملالي���ة �ش���اكر �جلب���وري كونه 

�أمني �ش���ر نادي �لزور�ء، و�أبلغته بتوّجهي 
�ىل �ملحكمة للغر�س ذ�ته فتفّهم موقفي من 

�لناحية �لقانونية".

تعامل ُمِحف
ولفت قا�ش���م �إىل :"�أن تعام���ل رئي�س نادي 
�ل���زور�ء �لريا�ش���ي ف���الح ح�ش���ن مع���ي مل 
يك���ن وّدي���ًا، ب���ل ُمحفًا حي���ث ي�ش���ّر على 
ع���دم ح���ل �ملو�ش���وع �إذعان���ًا لورق���ة �تفاق 
ر�ش���مية بيني وبني �ع�ش���اء من �إد�رته كما 
�لق�ش���اء،  �ىل  توّجهن���ا  ب�ش���بب  يفرت����س، 
متنا�ش���يًا �لعالق���ة �الن�ش���انية �لوطيدة معه 
ُم���ذ كّن���ا ند�ف���ع ع���ن منتخبن���ا �لوطني يف 
عق���د �لثمانينيات، وم�ش���اندتي الإد�رته يف 
�أ�شعب �لظروف �ملالية �لتي و�جهتها، ومل 
�أ�ش���مح لالعب���ني �أن يحتّج���و� �أو يتخاذلو� 
"ال �ش���مح �لله" يف مهّماتهم بدوري �لكرة 
طو�ل �الأ�شهر �خلم�ش���ة من �لن�شف �لثاين 
للعام 2020، حتت �ش���غط تاأّخر ��شتالمهم 
�حلقوق، وهم ��ش���حاب �أ�شر كبرية بحاجة 
�ىل �لرعاية �ملعي�ش���ية و�ل�ش���حية يف زمن 

�لوباء �لفّتاك )كورونا(".

ر�ضالة با جواب!
وك�ش���ف مدرب �لزور�ء �ل�شابق :" �لر�شالة 
�الأخوية �لتي بعثتها لفالح ح�ش���ن يف وقت 
�ش���ابق ومل يجبن���ي عليه���ا حت���ى �الآن، هي 
�أ�ش���دق دليل على و�شفي موقفه باملُجِحف، 
و�أعل���ن عن فحو�ه���ا للجميع مع �أ�ش���في �أن 

ي�شل �حلال �ىل هذه �لدرجة 
من ع���دم تقدير كلم���ات عفوية 

�أبديُت فيها حر�ش���ي �لعايل 
عل���ى �إنه���اء �الأزم���ة م���ن 

دون ت�شعيد ق�شائي".
قا�ش���م  و��شرت�ش���ل 
ن����س  يف  :"ج���اء 
ف���الح  �إىل  ر�ش���التي 
.. )كاب���نت، ال يوجد 

م���رّبر بع���دم ��ش���تالم 
بوج���ود  �الآن  حل���د  حقوقن���ا 

ح�ش���رتك، ونح���ن �نتظرن���ا مبا 
في���ه �لكفاي���ة، وكن���ا ُمربي���ن ال 
خمرّيين بتقدمي �ل�ش���كوى نظرً� 
حلر�ج���ة عامل �لوق���ت، وذهبنا 
لالأخ �ش���اكر �جلب���وري قبل �أن 
نتق���ّدم بال�ش���كوى، و�أحطن���اه 
علم���ًا به���ا، له���ذ� ُح�ش���ن �لنية 
وكّن���ا  جانبن���ا،  م���ن  متوّف���ر 
ننتظ���ر منك���م �حل���ل ط���و�ل 
�مل���دة �ملا�ش���ية حت���ى �لثالث 
تاري���خ  مت���وز  م���ن  ع�ش���ر 
تق���دمي �ل�ش���كوى لك���م من 
وبح�ش���ب  ج���دوى،  دون 

�ش���اكر  �الأخ  �أعلمن���ا  م���ا 
�أنه بعد �أنتهاء مع�ش���كر 
�لفري���ق �خلارج���ي لن 
تك���ون هن���اك ممانع���ة 
من ح�ش���رتك با�شتالم 

حقوقن���ا، ل���ذ� �أرجو �أن ُيح�ش���م �ملو�ش���وع 
بود و�ح���رت�م متبادل �أف�ش���ل من ت�ش���عيد 

�ل�شكوى فيما بيننا(".

قرار وزاري
وختم با�شم قا�شم حديثه :"مل تكن لدينا �لرغبة 
مبكا�شفة �لنا�س حول �أزمتنا مع نادي �لزور�ء 
�لريا�شي لوال �ش����ربنا �لطويل على عدم ت�شّلم 
حّقنا �ل�ش����رعي و�لذي مل يف�ِس �إىل �إنفر�ج، فها 
نحن نخاطب �مل�شوؤول �الأول عن وز�رة �لنقل، 
وكذلك نادي �لزور�ء، ومن تعنيهم �شكو�نا من 
تاأّخر �ش����رف مبالغ عقودنا، ومل ن�ش����تهدف �أي 
�شخ�س فيها، فالق�شاء �لعر�قي عادل وثقتنا به 
كب����رية، وقبل ذلك نتمّن����ى �أن يّتخذ وزير �لنقل 
قر�رً� �إد�ريًا يوعز فيه �ىل �إد�رة نادي �لزور�ء، 

عًا  مبو�فقت����ه عل����ى تنفي����ذ م�ش����فو
م�ش����مون وثيقة 
ق����ي  تفا �أ

معها".

با�ضم قا�ضم يخاطب وزير النقل عبر )           (:

ذ االتفاق! تنازلُت عن ثالثة اأرباع عقدي مع الزوراء ومل ُينفِّ

 بغداد / املدى 

�ش���ّجلت �جلول���ة �الأوىل م���ن م�ش���ابقة دوري 
�لكرة �ملمتاز 2021-2022 ح�شيلة قليلة من 
�الأه���د�ف بلغت 12 هدفًا مع تعادلني �ش���لبيني 
يف ت�ش���ع مباريات بّينت عدم ��شتعد�د �لفرق 

ب�شبب عدم تكامل �شفوفها.
ومل تب���َق م���ن �جلول���ة �الأوىل �ش���وى مبار�ة 
�لنجف و�لديو�نية �لتي جرت �أم�س �الأربعاء 
يف ملعب �لنجف �الأوملبي، و�أنتهت بعد موعد 

حت�شري �جلريدة للطباعة.
مرتب���كًا  �ل���دوري  لف���رق  �لع���ام  �الأد�ء  وكان 
نتيج���ة تعار����س توقي���ت �جلول���ة �الأوىل مع 
�ش���عوبة و�ش���ول عدي���د �لالعب���ني �ملحرتفني 
�ملتعاق���د معهم، وع���دم دخول �آخري���ن �أجو�ء 

�للعب مع زمالئهم.
�الأوىل  �جلول���ة  مباري���ات  نتائ���ج  و�أنته���ت 
�لت���ي توّزع���ت مو�عيدها على يوم���ي �الإثنني 
و�لثالث���اء �ملا�ش���يني، بتعادل �لنف���ط مع نفط 
مي�شان �شلبيًا، وفوز نفط �لب�شرة على �لكرخ 
بهدف���ني �ش���ّجلهما حي���در عبد�لرحي���م )د30( 

وم�ش���طفى ه���ادي �أحم���د )د53( مقابل هدف 
لعماد حم�شن )د2(، وح�شم ز�خو مبار�ته مع 
ن���وروز بهديف  لوكا�س �ش���انتو�س )د24( من 
ركل���ة جز�ء وفر�نك كوم �ش���يدرك )د86( فيما 

�ش���جل هدف �ل�ش���يوف و��شو ر�ش���تم )د55( 
ونال زميله ديار ياخي �لكارت �الأحمر)د51(، 
وبه���دف حممود �ملو��س ) د42( ك�ش���ب فريق 

�ل�شرطة نقاط مو�جهته لفريق �لطلبة.

ويف �لي���وم �لت���ايل، ق���اد �ش���رغام �إ�ش���ماعيل 
فري���ق �لقوة �جلوية للفوز على �ش���يفه فريق 
�لقا�شم بهدف �أحرزه بالدقيقة )30(، يف حني 
ه���ّزت ثنائية نظيف���ة لالعب �لكهرب���اء مهيمن 
�ش���ليم مالخ �ش���باك �أمان���ة بغ���د�د بالدقيقتني 
)67و68(، و�أنه���ى نفط �لو�ش���ط مبار�ته مع 
�ش���يفه �ش���امر�ء بهدف ح�ش���ن د�خ���ل )د30(، 
وتعادل �مليناء مع �أربيل �شلبيًا، و�أخريً�، كان 
مهاجم �ل���زور�ء �جلز�ئري له���و�ري �لطويل 
على موعد �ش���عيد مع هدف �حل�شم )د43( يف 
مرمى �ل�ش���ناعة يف مبار�ة �شهدت طرد زميله 
�ملغرب���ي حم���زة �ل�ش���نهاجي )د64( وغرميه 

ماجد جو�د كاظم )35(.
ومل ت�ش���عف ظروف �لك���رة �لعر�قي���ة مدربي 
�لف���رق على معاجلة ح���االت �نخفا�س �للياقة 
�لبدنية و�الأخطاء �مل�ش���احبة لالأد�ء �ملتذبذب 
باأوق���ات  �لالعب���ني  �أغل���ب  �إلتح���اق  نتيج���ة 
متاأّخ���رة بعد خو�ش���هم مباري���ات دولية ودية 
ور�ش���مية م���ع �ملنتخب���ني �لوطن���ي و�الأوملبي 
وتعاق���د بع����س �ملدرب���ني بوق���ت قري���ب م���ن 

�نطالقة �لدوري.
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حق���ق �حتاد كرة �ل�ش���لة �ملثاب���ر ثالث نقاط مهم���ة يف طريق 
ح�شد نتائج عمله مع �لفئات �لعمرية، وخا�شة �لن�شوية بعد 
���عف رغبتهّن يف ممار�شة  �نح�ش���ار �ملوهوبات �ل�شاّبات و�شُ
�لريا�شة ال�ش���باب �جتماعية بحتة.�لنقطة �الأوىل هي جناح 
�الحتاد يف تنظيم بطولة �شاّبات �لعر�ق دون 18 �شنة بتقييم 
فني جّيد مب�ش���اركة �شبعة فرق �عتبارً� من �ل�شاد�س ع�شر من 
�أيلول �جلاري، و�لنقطة �لثانية هي �أن جهوده �ش���ّبت مبنح 

�لثقة لالعبات موؤّهالت يف متثي���ل �الأندية و�ملنتخبات خالل 
�ل�ش���نتني �ملقبلتني، متى ما توّفر له���نَّ �لدعم �ملايل و�الهتمام 
�الإد�ري و�لفني، وهو ما ك�شفته فرق تربية �لر�شافة �لثانية، 
وتربي���ة �لكرخ �لثانية، ومدر�ش���تي �ل�ش���ليمانية ودربندخان 
�لتابعتني لالحتاد، ودجلة �جلامعة، و�ش���هربان وغاز �ل�شمال 
حيث ف���از �الأخري بكاأ�س �لبطولة، وحّلت مدر�ش���ة دربندخان 
ون���ادي �ش���هربان باملركزي���ن �لث���اين و�لثالث عل���ى �لتو�يل.
و�لنقطة �لثالثة، قيام �للجنة �ملُكّلفة من قبل �حتاد كرة �ل�شلة 
�الأحد �ملا�ش���ي )عل���ى هام����س مناف�ش���ات �ل�ش���اّبات( باإجر�ء 

�ختب���ار لعدد كب���ري من �لالعبات �ل�ش���ابات يف قاعة �ل�ش���عب 
لالألع���اب �لريا�ش���ية، �أختارت ع�ش���رة منهّن ميثل���ن نادي غاز 
�ل�شمال ومدر�شتي �ل�شليمانية ودربندخان، ومت حتديد يوم 
�لتا�ش���ع و�لع�ش���رين من �أيلول �جلاري لالختب���ار �لثاين يف 
�إقليم كرد�ش���تان لالعبات ناديي �أربيل ودهوك يتم ��ش���افتهن 
�ىل العبات بغد�د، بهدف تر�ش���يح �ش���تة فق���ط ملنتخب حتّدي 
�مله���ار�ت �الأ�شا�ش���ية يف نهائي���ات كاأ����س �لع���امل �ملنظم���ة من 
�الحتاد �لدويل FIBA منت�ش���ف �شهر ت�شرين �الأول وتبث 
)�أونالين( ، وهي خطوة �أخرى حت�ش���ب لالحتاد ولع�ش���وتِه 

ورئي�شة �للجنة �لن�شوية د.و�شن حنون متّهد لتهيئة العبات 
ب�ش���ن �ش���غرية نحو مهّم���ات كبرية تتنا�ش���ب م���ع طموحات 
م�ش���وؤويل �للعبة، وحتمل ر�ش���ائل متعّددة تفيد باأن �ل�ش���اّبة 
�ل�ش���لوية �لعر�قية قادرة على �لعطاء بتمّي���ز، وهذ� ما �أكدته 
�لبطولة و�الختبار.دعوة لوز�رة �لريا�شة و�للجنة �الأوملبية 
�ىل تهيئة م�شتلزمات دعم �شيا�شة �حتاد كرة �ل�شلة يف �إعادة 
�ن�ش���طة �ل�ش���اّبات، ملا لها م���ن عو�ئد فنية ومعنوي���ة �إيجابية 
تع���ّزز �لثقة بقاع���دة �لفئات ومنظومة �لريا�ش���ة �لقائمة على 

�ن�شاف كال �جلن�شني من �لريا�شيني �الأكفاء مثلما ينبغي.
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�الجتماع���ي  �الإرث  برنام���ج  �ملُبه���ر،  �جلي���ل  يو��ش���ل 
و�الإن�شاين يف �للجنة �لعليا للم�شاريع و�الإرث �لقطرية، 
و�حت���اد �أمري���كا �ل�ش���مالية و�لو�ش���طى و�لكاريبي لكرة 
�لق���دم )�لكون���كاكاف( جهودهم���ا يف �إط���ار مب���ادرة كرة 
�لق���دم م���ن �أج���ل �لتنمية، بهدف حت�ش���ني حي���اة �الأطفال 

و�ل�شباب يف �ملجتمعات �ملهّم�شة يف دول �لكونكاكاف.
وتاأت���ي ه���ذه �جلهود �ش���من برنامج م�ش���رتك مل�ش���اعدة 
�ل�ش���باب على �إحد�ث تغيري�ت �إيجابي���ة يف متمعاتهم 
كان قد جرى �الإعالن عنه يف متوز �ملا�ش���ي خالل فّعالية 
متمعية لكرة �لقدم يف مدينة هيو�شنت بوالية تك�شا�س 
�الأمريكي���ة، وذلك على هام�س م�ش���اركة �ملنتخب �لقطري 

يف مناف�شات كاأ�س �لكونكاكاف �لذهبية.
و�ش���ّكلت فّعالي���ة هيو�ش���نت �النطالق���ة �لر�ش���مية لتنفيذ 
�لربنام���ج �لذي �أعّده �جلي���ل �ملُبهر بالتع���اون مع �حتاد 
�لكونكاكاف، وميتد الأربعة �أعو�م. وح�شر �لفّعالية �أكرث 
م���ن 200 طف���ل و�ش���اب.ويهدف �لربنامج �إىل ��ش���تثمار 
�أن�ش���طة ك���رة �لقدم م���ن �أجل �لتنمي���ة يف دعم �مل�ش���اعي 
�لر�مية لتحقيق �أهد�ف �الأمم �ملتحدة للتنمية �مل�شتد�مة، 
وذل���ك من خالل �ال�ش���تفادة من �ش���عبية كرة �لق���دم كاأد�ة 

للتغيري �الجتماعي �الإيجابي ت�شهم يف تعزيز �مل�شاو�ة، 
ومتكني �ل�ش���باب من �جلن�ش���ني، و�الإدم���اج �الجتماعي.
و�أك���د نا�ش���ر �خل���وري، مدي���ر �إد�رة �لرب�م���ج باجلي���ل 
�ملبه���ر �أن مو��ش���لة �أن�ش���طة �لربنامج �مل�ش���رتك يج�ّش���د 
�الأهد�ف طويلة �ملدى لل�ش���ر�كة �ل�ش���رت�تيجية مع �حتاد 
�لكون���كاكاف، و�لتي تتمحور حول �لعمل على حت�ش���ني 
حي���اة �آالف �الأطف���ال و�ل�ش���باب يف 41 دولة ع�ش���وً� يف 
�الحتاد.من جانبه، �أ�ش���ار �ملدرب ب���ور� ميلوتينوفيت�س، 
�لفائ���ز بلقب بطولة كاأ����س �لكون���كاكاف �لذهبية مّرتني، 
�إىل تطّلعه �إىل �الإ�ش���هام يف جهود تنمية �ل�شباب، موؤكدً� 
�أن �لتع���اون بني �جليل �ملبهر و�حتاد �لكونكاكاف �ش���كل 
م�ش���در �إله���ام وحاف���ز مهم مل�ش���اعدة �ل�ش���باب يف منطقة 
�لكونكاكاف.وم���ن �ملقرر �أن ت�ش���مل �ملر�ح���ل �لتالية من 
�لربنام���ج جمي���ع دول �لكونكاكاف بحلول ع���ام 2025، 
�أي قبل �نطالق بطولة كاأ�س �لعامل 2026 �لتي ت�ش���يفها 
منطقة �لكونكاكاف بتنظيم م�ش���رتك من كند� و�ملك�ش���يك 
و�لواليات �ملتحدة.وتندرج هذه �جلهود �ش���من م�شاعي 
�جليل �ملبهر لتحقيق روؤيته �ملتمثلة يف �لتاأثري �الإيجابي 
يف حياة مليون �شخ�س بحلول 2022، ما �شيعود بالنفع 
على �ل�شباب يف �أنحاء �لعامل، يف �شبيل �الإ�شهام يف بناء 

�إرث ب�شري م�شتد�م ملونديال قطر 2022.

تفاعل الكونكاكاف مع برنامج اجليل املونديايل
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ُيحتفل يف مثل هذ� �ليوم )21 �شبتمرب( ِمن كلِّ عام، بدعوة القرت�ن �لعمر�ن 
الم و�لتَّ�شامح، مقابل �قرت�ن �خلر�ب باحلرب و�لكر�هيَّة. تلك معادلة  بال�شَّ
ة، ِمن �لتجارب، لي�ش���ت �حلرب فقط معكو�س �ل�ش���الم، �إمنا  عرفتها �لب�ش���ريَّ
�لكر�هي���ة �أي�ش���ًا، و�ل�ش���الم له وجه يقرتن ع���ادة مبا يهبه �لربي���ع للطبيعة 
و�الإن�ش���ان، �أما �حل���رُب فثعبان ذو روؤو�س، ال يتوق���ف �ن�شطارها. �حتفلت 
�شحيف���ة »�الحتاد« ومركز »تريندز للبحوث و�ال�شت�شار�ت« باأبو ظبي، مبا 

ًا.  �قرتحته منظمة �ليون�شكو منذ )1981(، و�أقرته �الأمم �ملتحدة عامليَّ
ا �عتب���ار »هرم بن �شنان«  يذك���ر �لتَّاري���ُخ دعاًة و�جهو� �حل���روب مبكرً�، فلنَّ
و»�حل���ارث بن عوف«، ِمن �الأو�ئ���ل، بقيا�س مكانهما وزمانهما، ولوال زهري 
بن �أبي �ُشلمى، ما و�شل خربهما �إليّنا، عندما �أ�شاد بهما مادحًا �ل�ّشلم وذ�مًا 
حى، وَمن يولد يف �أجو�ئها م�شوؤوم كاأحمِر عاد، عاقر  �حل���رب، ف�شبهها بالرَّ

ناقة �شالح. 
ق���ال زهري: »وق���د قلتما: �إْن ُنْدِرك �ل�ّشلَم َو��شًعا/ مب���اٍل َوَمْعروٍف من �لقول 
ِم/ َمتى  ديِث �مْلَُرجَّ ْرُب �إاّل َما علمتْم َوُذقُتُم/ َوما هَو َعنها باحْلَ َن�شلِم/ َوَما �حْلَ

َرِم«)�ملعلقة(.  ّرْيُتُموها فَت�شْ َر �إذ� �شَ َتْبَعُثوها َتْبَعُثوها َذميَمًة/ وَت�شْ
الم، ففيها »تنزع  كان مب���دع فكرة �الأ�شهر �حُلرم �الأربع���ة د�عيًة ِمن �أجل �ل�شَّ
�الأ�شن���ة ع���ن رماحه���ا، وتقعد عن �ش���ِن �لغ���ار�ت، وكان �خلائف فيه���ا ياأمن 
جل �إذ� لقى قاتل �أبيه �أو �أخيه ال يعرت�س له«)�لقزويني،  �أعد�ءه، حتى �إن �لرَّ
عجائ���ب �ملخلوق���ات(. �شماه���ا �لغ���ز�يل)ت: 505ه( بالفا�شلة)�إحياء علوم 
رقة)�الأ�شفه���اين، �الأغ���اين(. يتم فيها  ل���ب و�ل�شَّ ي���ن(، يتوقف فيه���ا �ل�شَّ �لدِّ
تب���ادل �الأ�ش���رى، وتفت���ح �الأ�ش���و�ق، �ملعر�ش���ة للنَّهب ع���ادًة، فاأ�ش���د غار�ت 
���ى يومنا، تن�شط خ���الل �حلرب. كما يتوق���ف خاللها تنفيذ  و����س، حتَّ �للُّ�شُ

بقات �لكربى(. حكم �الإعد�م)�بن �شعد، �لطَّ
عوة رجل  ا يف �لتَّاريخ �حلديث، فقد تبنى قبل �حلرب �لعاملية �الأوىل �لدَّ �أمَّ
حايف  ظهر ��شمه بني �شحايا »تايتاني���ك«، �لغارقة يف �الأطلنطي، وهو �ل�شَّ
رقّي)ت:  يخ عل���ّي �ل�شَّ اع���ر �ل�شَّ �الإجنلي���زي وليام توما����س �شتيد. ق���ام �ل�شَّ
1964( ب���دور �شاح���ب �ملعلق���ة م���ع �ب���ن �شن���ان و�ب���ن ع���وف، خل���ده يف 
ق�شيدت���ه: »دمعة على �شتيد«)1912(: »ه���ل �نك�شر �ل�ّشعاُع به �نعكا�شا/ �أم 
الم وقد تد�عى/عليك �شالم �أرو�ح  ���َة �ل�شَّ ��شتعل���ى بر�شٍم ِمن )�شتيِد(/ �أد�عيَّ

�جلنوِد«)�لّديو�ن(.
���ة �أوز�ره���ا، نه�شت �شخ�شي���ات عاملية  انيَّ ���ة �لثَّ بع���د و�ش���ع �حل���رب �لعامليَّ
الم، فعق���دو� موؤمترً� )1948(، ث���م ت�شكلت »جلنة �ت�شال  ع���وة �إىل �ل�شَّ بالدَّ
���الم«، مقره���ا باري����س، بعدها  للموؤمت���ر �لعامل���ي للمفكري���ن ِم���ن �أج���ل �ل�شَّ
�جتمع���و� بالعا�شمة �ل�ّشويدي���ة، و�أُطلقو� ن���د�ء »�إ�شتكه���ومل«، طالبو� فيه 
���ة. وَق���ع �لبي���ان)273( �شخ�شيًة، بينه���م بيكا�شو،  حظ���ر �الأ�شلح���ة �لنَّوويَّ
الم، ثم ُعقد موؤمت���ر بو�ر�شو، و�آخ���ر بهل�شنكي، ُعرف  �شاح���ب حمام���ة �ل�شَّ
الم �لعاملّي«. �نتخب �أول رئي�س له �لفيزياوي فردريك كوري،  ب�»موؤمتر �ل�شَّ

ومن �أ�شهر روؤ�شائه �ل�شخ�شية �لهندية رومي�س �شاندر�. 
وق���ع بيان �إ�شتكهومل من �لعر�قيني رج���ال دين و�شخ�شيات معروفة، بينهم 
ي���خ عبد �لكرمي �ملا�شطة)ت: 1959(. ومن هذ� �ملوؤمتر ت�شكلت جمال�س  �ل�شَّ
يخ  ل���م، منها جمل�س �ل�شلم �لعر�قي، و�نتخب �ملا�شطة رئي�شًا، وكان �ل�شِّ �ل�شِّ

لم.  بيبي)ت: 1959( ع�شوً�، وِمن �أ�شد �ملد�فعني عن حركة �ل�شِّ حممد �ل�شِّ
وج���ه �ملا�شطة كلمة منه���ا: »�لله تع���اىل يباهي بكم �ملالئكة عل���ى معاونتكم 
الإخوتك���م، و�هتمامك���م ب���ردع �حل���روب، وتخلي����س �لب�شري���ة م���ن ويالت 
الم(.  رية و�لهيدروجينية«. )ن�شرة �ملجل�س �لوطني الأن�شار �ل�شَّ �لقنابل �لذَّ
الم  الم بني �أطر�ف �لدنيا، بينما باعدتها �حلروب، ليظهر يوم �ل�شَّ قارب �ل�شَّ
�لعامل���ي، مبق���رتح من �ليون�شكو، تتبن���اه �الأمم �ملتح���دة، لي�س �شد حروب 

�لنِّري�ن ح�شب، �إمنا لدرء حروب �لتع�شب و�لكر�هيَّة �أي�شًا.

مع اإقتراب موعد االنتخابات 
العراقية "المبكرة" في ال�شهر 

القادم وزيادة حرارة التناف�س 
بين االأحزاب ال�شيا�شية و�شخب 

حمالتها االنتخابية، يبدو اأن 
االنتخابات �شتجري بم�شاركة 
قوى �شيا�شية تمثل الى حد ما 

طيفًا وا�شعًا من القوى الموؤثرة في 
الم�شهد ال�شيا�شي العراقي الحالي، 

ولو بمعدالت م�شاركة منخف�شة 
بتاأثير المقاطعة. فما الذي 

يعنيه هذا بالن�شبة الى عملية 
التغيير ال�شيا�شي التي �شعت اليها 

ثورة ت�شرين وهياأت لها االأر�شية 
عبر ت�شحيات �شهدائها وجرحاها 

والح�شود الكبيرة التي دعمتها 
واآمنت بها كثورة فكرية احتجاجية 

تعمل على انجاز نقلة حقيقية 
باتجاه دولة المواطنة ال�شيادية 

وال�شامنة لكرامة االن�شان العراقي؟

�ل�شيا�ش���ي  �مل�شه���د  �الأه���م يف  �لنقط���ة 
ث���ورة  نا�شط���ي  ت�ش���دي  ه���و  �حل���ايل 
�ال�شتحق���اق  لتحدي���ات  ت�شري���ن 
�النتخابي ب�ش���ورة م�شوؤولة، فاأ�ش�شو� 
�أحز�ب���ًا ب���د�أت تتبن���ى عملي���ة �لتغي���ري 
وروؤي���ة  جدي���د  بخط���اب  �ملطلوب���ة 
�أ�شح���ت  �إذ  ت���زد�د ن�شوج���ًا  �شيا�شي���ة 
تط���رح نف�شه���ا كبديل حقيق���ي الأحز�ب 
�ل�شلط���ة �لطائفي���ة �لتي ت�شع���ى الإعادة 
ت�شويق نف�شها بو�جهة وطنية ومدنية. 
"�لبي���ت  فاملوؤمت���ر �لتاأ�شي�ش���ي حل���زب 
�لوطني" – �لذي يقاطع �النتخابات – 
كان الفتًا، لي�س باإجر�ء�ته �لدميقر�طية 
وبتمثيل���ه لل�شب���اب و�لط���الب و�لن�شاء 
فح�ش���ب، و�منا �أي�ش���ًا بطرحه مل�شروع 
�ملحا�ش�ش���ة  لنظ���ام  بدي���ل  �شيا�ش���ي 
�ملكوناتي���ة �لفا�شل �حلايل، ي�شتند على 
�ن �ملجتم���ع �لعر�ق���ي بطيف���ه �ملتن���وع 
ميك���ن �أن ي�شكل �أم���ة �شيا�شي���ة و�حدة 
�أ�شا����س  بهوي���ة وطني���ة جامع���ة عل���ى 
�ملو�طن���ة �ملت�شاوي���ة. كم���ا ط���رح روؤية 
�شيا�شي���ة تت�شمن حياد �لعر�ق وتفعيل 
تنفي���ذ  ل�شم���ان  �لق�شائي���ة  �ل�شلط���ة 
�لقو�نني وحتقيق �لف�شل �ملطلوب بني 
�ل�شلط���ات، مع �لرتكيز على �لالمركزية 
و�لتعلي���م،  و�لرتبي���ة  �الإد�ري���ة، 
�الأمني���ة  �الأجه���زة  عل���ى  و�ل�شيط���رة 

كاآلي���ات لتعزيز �لتجرب���ة �لدميقر�طية 
وكذل���ك  �ملو�طن���ني.  حق���وق  وحماي���ة 
طرح���ت حرك���ة "�مت���د�د" – �مل�شارك���ة 
يف �النتخاب���ات – م�شروعه���ا �لوطني 
ع���رب "وثيق���ة �ل�ش���رف" ملر�شحيه���ا يف 
م���و�د  ت�شمن���ت  و�ل���ذي  �النتخاب���ات 
الفتة مثل تغيري �ش���كل �لنظام �ىل �شبه 
رئا�شي ع���رب �نتخاب مبا�ش���ر للرئي�س، 
و�إلغ���اء جمال�س �ملحافظ���ات و�الق�شية 
و�لنو�ح���ي للحد من �لف�شاد وهدر �ملال 
�لع���ام، باالإ�شافة �ىل �لتز�م���ات �أخرى 
و�ملحا�ش�ش���ة  �لف�ش���اد  مكافح���ة  مث���ل 

�ل�شيا�شية وحماكمة قتلة �ملتظاهرين.
نتائ���ج  ت���وؤدي  �أن  ج���دً�  �ملحتم���ل  م���ن 
�النتخاب���ات �ىل ف���وز حتال���ف �شيا�شي 
م���ن �لق���وى �لتقليدي���ة ع���رب �حل�شول 
ومتري���ر  �لربمل���ان  يف  �الأغلبي���ة  عل���ى 
حكومته���ا بدون �مل����س باآلي���ة وهيكلية 
�لنظ���ام �ل�شيا�شي �حلايل. ويف �ملقابل 
م���ن �ملحتمل �أي�ش���ًا �أن حت�ش���ل �لقوى 
�لت�شريني���ة �مل�شارك���ة يف �النتخاب���ات 
- عل���ى تنوعه���ا - على عدد م���ن �ملقاعد 
يوؤهلها للقيام ب���دور معار�شة �شيا�شية 
فعال���ة م���ن د�خ���ل �لربمل���ان. ويف حالة 
حتق���ق مث���ل ه���ذ� �ل�شيناري���و، فما هي 
و�ل�شرت�تيجي���ات  �ملمكن���ة  �خلي���ار�ت 
�لفعال���ة للق���وى �لوطني���ة بحيث تكون 
�حلقب���ة �لقادمة هي �لر�فع���ة �حلقيقية 
لتغي���ري �مل�شه���د �ل�شيا�ش���ي يف �لع���ر�ق 
�ملوؤمن���ة  �لق���وى  النت�ش���ار  و�لتمهي���د 
بروؤية ث���ورة ت�شرين يف �النتخابات ما 

بعد �لقادمة؟     
�أعتق���د �أن هن���اك �لي���وم �أغلبي���ة �شعبية 
ترى �أن عدم ��شتقر�ر �لنظام �ل�شيا�شي 
يف �لعر�ق وما يت�شمنه من ت�شاعد يف 
عدم �لثقة مبوؤ�ش�شات �لدولة �ل�شيا�شية 
�ل�شيادت���ني  و�خلدمي���ة و�لق�ش���ور يف 
�لد�خلي���ة و�خلارجي���ة وم���ا ير�فق ذلك 
و�جتماعي���ة  �قت�شادي���ة  م�ش���اكل  م���ن 
طغي���ان  �ىل  ذل���ك  كل  يع���ود  ح���ادة، 
مفاهي���م مغلوطة مثل ت�شيي�س �لهويات 
�ملكوناتي���ة و�ملحا�ش�ش���ة  و�لتو�فقي���ة 
�حلزبية يف تقا�شم �لدولة وموؤ�ش�شاتها 
لذل���ك يتع���ني  �لريع���ي.  و�إد�رة دخله���ا 
وم���ن �الآن �لتح�ش���ري ملرحل���ة م���ا بع���د 
�النتخاب���ات ع���رب �لعمل عل���ى تن�شيج 

�ملعاجل���ة  و�شرت�تيجي���ات  �شيا�ش���ات 
و�حلل���ول �شم���ن �لروؤية �لبديل���ة �لتي 
�لنا�شئ���ة  �ل�شيا�شي���ة  �لق���وى  حددته���ا 
لث���ورة ت�شري���ن و�لت���ي تت�شم���ن نو�ة 

جيدة ميكن �لبناء عليها وتطويرها.
لالأم���ة  �ل�شيا�شي���ة  �لوح���دة  فه���دف 
�لعر�قية �ملتنوعة بهوية وطنية جامعة 
ومفه���وم �ملو�طن���ة �ملت�شاوي���ة ينبغ���ي 
ح���ول  و��شح���ة  ب�شرت�تيجي���ة  دعم���ه 
كيفي���ة حتقيق هذ� �له���دف، خا�شة و�أن 
فئ���ات �ملجتم���ع �لعر�ق���ي �لرئي�شي���ة ال 
ت���ز�ل منق�شم���ة �شيا�شي���ًا وحزبي���ًا على 
�أ�ش����س مكوناتي���ة ب�شورة كب���رية، وال 
توجد كتل���ة �شيا�شية متجان�شة باأغلبية 
برملاني���ة ميكن �أن تفر����س روؤيتها على 
وحتدي���د  �حلكوم���ة  ت�شكي���ل  طريق���ة 
�شيا�شته���ا �لتنفيذي���ة، يف حني �أن خيار 
�ل���وزر�ء �لتكنوقر�ط �أ�شب���ح م�شتهلكًا 
لذل���ك  �لنا����س.  ثق���ة  عل���ى  يح���وز  وال 
فال�شرت�تيجية �ملعقولة للتعامل مع هذ� 
�الأم���ر هي عرب تن�شي���ج م�شروع تغيري 
�شكل �لنظام �ل�شيا�شي �إىل �شبه رئا�شي 
مبا�ش���رة  ب�ش���ورة  منتخ���ب  برئي����س 
ح�ش���اب  عل���ى  و��شع���ة  وب�شالحي���ات 
�شلط���ة �لربمل���ان مبا يعم���ل على جتاوز 
عل���ى  �الأح���ز�ب  وتاأث���ري  �ملحا�ش�ش���ة 
�ل�شلط���ة �لتنفيذي���ة، �إذ ميك���ن �أن ميثل 
�لنظ���ام �ل�شيا�ش���ي �لفرن�ش���ي �أمنوذجًا 

ي�شتحق �لدر��شة يف هذ� �لنطاق. 
ويف �لو�ق���ع فاإن �لنظ���ام �ل�شيا�شي يف 
�لع���ر�ق برمت���ه يحت���اج �ىل �ملر�جع���ة 
�شيا�ش���ي  نظ���ام  لت�شكي���ل  و�لتعدي���ل 
في���در�يل تتكامل وتتناغم في���ه �ل�شلطة 
�ملحافظ���ات  �شلط���ات  م���ع  �ملركزي���ة 
و�الأقالي���م مع �شم���ان ف�ش���ل �ل�شلطات 
و�لق�شائي���ة،  و�لتنفيذي���ة  �لت�شريعي���ة 
باحل�شب���ان  �الأخ���ذ  عن���د  خ�شو�ش���ًا 
�إقلي���م  جترب���ة  وحتدي���ات  مع�ش���الت 
�الحتادي���ة  �حلكوم���ة  م���ع  كرد�شت���ان 
�لالمركزي���ة  �لتجرب���ة  ن�ش���وج  وع���دم 
�شلط���ة  تغ���ول  م���ع  �ملحافظ���ات  لبقي���ة 
�لربمل���ان عل���ى �ل�شلط���ة �لتنفيذي���ة منذ 
2003. كذل���ك البد من ��شتم���ر�ر �لعمل 
�شيا�شي���ة  ح���ركات  لت�شكي���ل  �ل���دوؤوب 
عابرة للمناطقي���ة و�النق�شامات �الثنية 
و�لطائفي���ة تعمل عل���ى تاأ�شي����س روؤية 

م�شرتك���ة م���ن �أج���ل حتقي���ق �مل�شلح���ة 
�لوطني���ة ح���ول �لق�شاي���ا �خلالفية بني 

�ملركز و�القليم و�ملحافظات.  
�أما بالن�شب���ة �ىل هدف �لن���اأي بالعر�ق 
و�الإقليمي���ة  �لدولي���ة  �لنز�ع���ات  ع���ن 
ع���رب عدم �نحي���از �لدول���ة �لعر�قية �ىل 
فينبغ���ي  �ملتنازع���ة،  �ملح���اور  م���ن  �أي 
دع���م ه���ذ� �له���دف ب�شيا�ش���ات و��شحة 
د�خلي���ة وخارجية تعم���ل على حت�شني 
جه���ة  م���ن  �لد�خلي���ة  �لع���ر�ق  �شي���ادة 
وردع �لتج���اوز�ت عل���ى �شيادت���ه م���ن 
م���ع  �ملت�شاح���ب  �خلارجي���ة  �لق���وى 
�لتكام���ل �القت�ش���ادي و�الجتماع���ي مع 
دول �جل���و�ر من جهة �أخ���رى. وال �شك 
في���ه  �لع���ر�ق  �حل���ايل يف  �لو�ش���ع  �إن 
خروق���ات كبرية يف �ل�شي���ادة �لد�خلية 
مبا يربر �لتدخل �خلارجي، مثل وجود 
�لكرد�شت���اين،  �لعم���ال  ح���زب  ق���و�ت 
وم�شارك���ة ف�شائل م�شلح���ة عر�قية يف 
�لنز�ع يف �شوريا، باالإ�شافة �ىل �لوالء 
غري �لقان���وين لقوى �شيا�شي���ة متعددة 
يتطل���ب  م���ا  �خلارجي���ة،  �لق���وى  م���ع 
�شيا�ش���ة و��شح���ة يف كيفي���ة معاجل���ة 
ه���ذه �لتحدي���ات. كم���ا ينبغ���ي �لعم���ل 
عل���ى تفعي���ل توظي���ف م���و�رد �لع���ر�ق 
يخ���دم  مب���ا  و�لب�شري���ة  �القت�شادي���ة 
م�شلح���ة �ل�شع���ب �لعر�قي ع���رب �إجناز 
�مل�شاريع �ل�شرت�تيجي���ة و�لتكاملية مع 
دول �جلو�ر يف جماالت �لطاقة و�لنقل 

و�ل�شياحة و�ال�شتثمار �مل�شرتك. 
لك���ن يبقى ه���دف تعزيز �شي���ادة �لدولة 
�لد�خلية عرب فر�س تنفيذ �لقو�نني من 
�أه���م �أولويات �لروؤي���ة �لوطنية �لبديلة 
و�ل���ذي باإمكانه �جناز عدة غايات مهمة 
مثل حفظ �الأم���ن وردع �ل�شالح �ملنفلت 
ومكافح���ة �لف�ش���اد وحماي���ة �حلري���ات 
وتقوي���ة موؤ�ش�شات �لدول���ة �لتنفيذية. 
�إ�شالح���ات  �إج���ر�ء  ي�شتوج���ب  وه���ذ� 
ت�شريعية بالتعاون م���ع نقابة �ملحامني 
عرب تفعيل من�شب رئي�س �الدعاء �لعام 
يف حماي���ة �ملجتمع من جه���ة، وت�شديد 
و�ل�ش���الح  �الإد�ري  �لف�ش���اد  عقوب���ات 
�ملنفل���ت و�نتهاك حق���وق �ملو�طنني من 
جهة �أخرى. فمن و�جبات �الدعاء �لعام 
ح�ش���ب �لقو�ن���ني �لنافذة حماي���ة نظام 
�لدول���ة و�أمنه���ا و�حلف���اظ عل���ى �مو�ل 

�لدول���ة و�لقط���اع �لع���ام ودع���م �لنظام 
�لدميقر�ط���ي �الحتادي م���ع �لعمل على 
�لك�شف �ل�شري���ع عن �الأفعال �الجر�مية 
ومر�قب���ة تنفي���ذ �الح���كام و�لعقوب���ات 
وفق �لقانون. ولهذ� يتوجب عد ق�شايا 
�ملنفل���ت  و�ل�ش���الح  �الإد�ري  �لف�ش���اد 
و�نتهاك حق���وق �ملو�طنني من �جلر�ئم 
لل�شع���ب  �لعلي���ا  �مل�شال���ح  ته���دد  �لت���ي 
ملرتكبيه���ا،  ر�دع���ة  عقوب���ات  وحتدي���د 
وم���ن ثم �د�م���ة �ل�شغط عل���ى �حلكومة 
�أج���ل  م���ن  �الأعل���ى  �لق�ش���اء  وجمل����س 
توفري �مل�شتلزمات �ملطلوبة يف �لك�شف 
�إجر�مي���ة  �أفع���ال  هك���ذ�  ع���ن  �ل�شري���ع 
و�لعم���ل عل���ى �شرع���ة ح�ش���م ق�شاياها 
وفر����س تنفيذ �ح���كام �لعقوب���ات. وال 
يخفى على �جلمي���ع �لتطبيق �النتقائي 
تنفي���ذ  لفر����س  �حل���ايل  �لوق���ت  يف 
�لقو�ن���ني عل���ى مرتكبي جر�ئ���م �لف�شاد 
و�نته���اك  �ملنفل���ت  و�ل�ش���الح  �الإد�ري 
حقوق �ملو�طنني و�لعقوبات �ملت�شاهلة 
�لت���ي تنالهم وع���دم متابع���ة تنفيذ هذه 
�لعقوب���ات عل���ى كث���ري م���ن �ملد�نني من 

�أ�شحاب �لنفوذ.   
ويف �لنهاي���ة ف���اإن �النتخاب���ات �لقادمة 
ه���ي حمط���ة مهم���ة يف م�ش���رية ث���ورة 
ت�شرين �لتي �أجربت عرب �شعاري "نريد 
وط���ن" و"نازل �خذ حقي" وبح�شودها 
و�شهد�ئها وجرحاه���ا، �لقوى �حلاكمة 
على �قالة حكومتهم وتنظيم �نتخابات 
قب���ل موعده���ا بنظ���ام حُم�ّش���ن �ىل حد 
م���ا. و�لي���وم ُت�شتلهْم ه���ذه �لت�شحيات 
و�ل�شعار�ت يف تكوي���ن روؤية �شيا�شية 
وطني���ة بديلة لنظام منحرف �أدى ف�شله 
�ملدوي �ىل ك���و�رث هائلة على جمموع 
�لعر�قيني، وم���ا �النتخابات �لقادمة �ال 
��شتحقاق يجب ��شتثماره الإن�شاج هذه 
�لروؤية وتطويره���ا عرب برنامج وطني 
و�شيا�ش���ات  �شرت�تيجي���ات  يت�شم���ن 
خالق���ة وو�قعي���ة. لك���ن هك���ذ� برنام���ج 
وطن���ي ال ميكن �إجنازه ب���دون و�شوح 
يف �ملحت���وى وج���الء يف �ملو�ق���ف م���ع 
�لعم���ل �ل�شيا�ش���ي �ملعار����س �ل���دوؤوب 
د�خل �لربملان وخارجه ب�شورة من�شقة 
د�خ���ل  �لوطني���ة  فالق���وى  ومتكامل���ة. 
�لربملان ميكن �أن تن�شط يف جلانه ويف 
�جتماعات���ه لت�شريع وتفعي���ل �شيا�شات 
زي���ف  وك�ش���ف  �لوطن���ي  �لربنام���ج 
�شع���ار�ت �لقوى �ل�شيا�شي���ة �لتقليدية، 
بينم���ا تعم���ل �لق���وى �لوطني���ة خ���ارج 
�لربمل���ان عل���ى ترويج ه���ذه �ل�شيا�شات 
وتوفري �لدع���م �ل�شيا�شي و�ل�شعبي لها 
م���ع �ل�شغ���ط �ملجتمعي عل���ى منظومة 
�حلكم لتحقيق �لتغيري �ملطلوب. عندئذ 
ميك���ن للحقب���ة �لقادم���ة �أن تك���ون حقًا 
مرحل���ة فارقة يف م�ش���رية �لتغيري نحو 
دول���ة �ملو�طن���ة �ل�شيادية �لت���ي يطمح 

�ليها �لعر�قيون. 
له���ذ� ينبغ���ي على �لق���وى �لوطني���ة �أن 
ج���دوى  ح���ول  �جل���د�ل  ع���ن  تتوق���ف 
�ملقاطع���ة �أو �مل�شارك���ة يف �النتخابات، 
و�لعم���ل بتكات���ف ب���داًل ع���ن ذل���ك لبناء 
�جل�ش���ور بينهم نحو �إن�ش���اج وتطوير 
روؤيتهم �مل�شرتك���ة وتفا�شيل برناجمهم 

�لوطني وترويجه بني �جلماهري.       

 

الرئي�س االأميركي الحالي )جو 
بايدن( زار العراق اكثر من  

ع�شرين مرة في الفترة ما بين 
قادة  باأغلب  والتقى  و2011   2008

العملية ال�شيا�شية، عندما كان نائبَا 
للرئي�س االميركي اال�شبق )اوباما(، 

حينها كان )بايدن( مكلفا بالملف 
العراقي، وبعدها ا�شبح م�شرفا على 

عملية �شحب القوات االميركية من 
العراق. 

ولذل����ك يعتق����د �ملر�قبون �ن����ه يعترب من 
�ب����رز �ل�شيا�شي����ني �الم����ريكان �لعارفني 
�ل�شيا�ش����ي  �ل�ش����اأْن  تفا�شي����ل  بدقائ����ق 
�لعر�ق����ي، �ذ �شب����ق �ن ُكل����ف  م����ن قب����ل 
�لكونغر�س �المريكي عندما كان ع�شوَ� 
)�لق�شي����ة  مل����ف  في����ه باال�ش����ر�ف عل����ى 

�لعر�قية( �ملت�شمن قر�ر ��شقاط �لنظام 
�ل�شابق ، مبوج����ب قانون �شدر يف عام 
�آنذ�ك يف  كان����ت ت�شم����ى  ،كم����ا   1998
ع����ام 2002، ي�شاع����ده يف ذل����ك وزي����ر 
�خلارجي����ة �المريكية �حل����ايل )بلينكن 
 2007 ع����ام  يف  تق����دم  وعندم����ا   ،)
مب�شروع تق�شيم �لعر�ق �ىل �لكونغر�س 
�المريك����ي مت �لت�شوي����ت ل�شاحل����ه م����ع 

وقف �لعمل به. 
يف تل����ك �لف����رتة �لت����ي ح�ش����رت فك����رة 
تق�شي����م �لعر�ق يف ذهن بايدن �ىل ثالث 
مناط����ق على �أ�ش�����س مذهبية -عرقية، مل 
يك����ن يجول يف خاط����ره �ال ت�شور  باأنه 
يق����دم خدمة كبرية �و م�شروعا خال�شيا 
لل�شع����ب �لعر�ق����ي �ل����ذي كان �آن����ذ�ك يف 
غم����رة ح����رب �أهلي����ة كانت تن����ذر ب�شرخ 
جمتمع����ي كب����ري وجم����زرة ذ�تي����ة كادت 

تذهب به �ىل �لهاوية �ملاحقة.
�لع����ر�ق  تق�شي����م  فك����رة  �أن  و�حلقيق����ة 
ه����ي ج����زء م����ن م�ش����روع كب����ري لتق�شيم 
�غل����ب  بل����د�ن �ل�شرق �الو�ش����ط و�شوال 
بن����ات  م����ن  كان����ت  �فغان�شت����ان،  �ىل 
�ف����كار �مل�شت�ش����رق و�مل����وؤرخ �لربيطاين 
-�المريكي )برن����ارد لوي�س( �ملقرب من 
م�ش����ادر �لق����ر�ر �ل�شيا�ش����ي �المريكي ، 
�ل����ذي كان يرى �ن �شع����وب هذه �لبلد�ن 
مت����ر بحالة قدمية من �حتقان و�حرت�ب 
طائفي وعرقي غري منتهية ، م�شتمدة من 
مت����ون و�يديولوجي����ات وعقائد تكر�س 
متزقه����م وال ت�شم����ح لبع�شه����م �لبع�����س 
ب����ه،  باالنفت����اح عل����ى �الخ����ر و�لقب����ول 
وبه����ذ� تتمركز هذه �الع����ر�ق و�ملذ�هب 

م�شتع����دة  غ����ري  وتب����دو  ذو�ته����ا  عل����ى 
لتقب����ل �حلد�ث����ة و�لدميقر�طي����ة ، �إال �ذ� 
ج����رى تق�شيمه����ا �شم����ن �قالي����م مذهبية 
وعرقي����ة جمز�أة، وخالف ذلك تبقى هذه 
�ل�شعوب يف حالة ركود، و�حلقيقة تعد 
هذه �لرت�شيمة �اليديولوجية �الجر�ئية 
ما ميثل �لغطاء �لتربيري لهذ� �مل�شروع 
�لتق�شيمي����ة  �مل�شاري����ع  ي�شاه����ي  �ل����ذي 
�ل�شابقة للمنطقة، كم�شروع �شايك�س – 

بيكو��...
�ال�شرت�تيجي����ات �المريكية قد ال تقا�س 
�لع����ادي  �النت�ش����ار  مبقيا�����س  �حيان����َا 
�مل�شال����ح  حتدده����ا  م����ا  بق����در  و�اّلين  
�المريكي����ة كقوة عاملية ك����ربى  ، وهناك 
�دل����ة ووقائ����ع   ت�شري �ىل ذل����ك وتوؤكده  
كت����اب   م����ن  �الوىل  �ل�شفح����ات  فف����ي   ،
))�لنظ����ام �لعامل����ي (( لوزي����ر �خلارجية 
�المريك����ي  �ال�شب����ق ) ه����ري كي�شنجر 

ع����ام  �كادميي����ا يف  : بو�شف����ي  ( يذك����ر 
 ( �المريك����ي  �لرئي�����س  زرت   1961
هاري ترومان ( ح����ني وجدتني مبدينة 
كن�شا�����س حما�ش����رَ� ، وع����ن �ش����وؤ�ل م����ا 
كان �ل�شب����ب �الول العت����ز�زه برئا�شت����ة  
ق����ر�ر  عل����ى  مو�فقت����ه  �ىل  بالتلمي����ح   (
��شتخ����د�م �لقنبل����ة �لذري����ة يف �لياب����ان 
ع����ام 1945 ( ، �أجاب ترومان ؛ �حلقنا 
هزمي����ة كامل����ة باْعد�ئن����ا ، �أعدناهم �ىل 

��ش����رة �الأمم ،..�ي �ن تروم����ان �ر�د �ن 
يقول �ن �شيا�شات �مريكا �ال�شرت�تيجة 
ترتب����ط مب�شاحلها �كرث م����ن �النت�شاب 

�ىل �نت�شار�تها . 
بااْلم�س �نتهت عملي����ة �إن�شحاب �مريكا 
،  وه����ي عل����ى و�ش����ك  م����ن �فغان�شت����ان 
�لع����ر�ق  م����ن  باالن�شح����اب  �ل�ش����روع 
 ) )تروم����ان  روؤي����ة  م����ع  وباملقارن����ة    ،
وت�شور�ته ، جند �ن �لرئي�س �المريكي 
يتفق����ان   ) )بلنك����ن  خارجيت����ه  ووزي����ر 
بالت�شري����ح �ن �مري����كا حقق����ت �هد�فها 
وب����ات �الن�شحاب �شروري����َا ، وبالتايل 
�ن ه����ذ� �الن�شحاب مرتبط م����ع م�شالح 
�مري����كا �مل�شتجدة ، فيع����د عقد من زمان 
في����ه  ز�ر  �ل����ذي  تقريب����َا  �لتاري����خ  ذل����ك 
كي�شنج����ر ه����اري ترومان �عتق����د �لقادة 
�المريكان �نذ�ك ولغاية �ليوم رمبا ، �ن 
�حل����رب يف �لفيتنام و�ن �نتهت ب�شيغة 
�لهزمي����ة ، ولكنها كانت �شرورية لتلقني 
بع�س �شع����وب �شرق ��شي����ا در�شَا جر�ء 
�نخر�طه����ا بااْليديولوجي����ة �ل�شيوعية ، 
فغالبا ما يكون ت�شميم �ال�شرت�تيجيات 
كوني����ة  ق����وة  باعتباره����ا  �المريكي����ة 
�ش����د  �لب����اردة  �حل����رب  يف   ، حموري����ة 
�الحت����اد �ل�شوفيتي �ل�شاب����ق ، �و ق�شية 
�حلرب على �الرهاب ، �و رمبا �ليوم يف 

�ملو�جهة �القت�شادية مع �ل�شني .
وبعيد� عن كل �لنظريات و�لتخريجات 
�لي����وم ك����ون �مري����كا ق����د بدل����ت بو�شلة 
نتيج����ة  حتالفاته����ا  ��شرت�تيجي����ات 
�شر�عها �القت�شادي �ملتنامي مع �ل�شني  
�ن  ن�شتنت����ج  �مللمو�ش����ة  وبالنتائ����ج   ،

�مل�شروع �المريكي يف مو�جهة �الرهاب 
،ون�شر �لدميقر�طية ، �ثبت ف�شله �ملطلق 
يف حدود �لتجرب����ة �الفغانية على �القل 
، فه����ا هي طالبان تع����ود ب�شرعة وحتتل 

�فغان�شتان من �ق�شاها �ىل �ق�شاها .  
ما يتدو�ل يف �الي����ام �الخرية وحتديد� 
مع فرتة ت�شلم )بايدن( ل�شوؤون �لرئا�شة 
�المريكي����ة و�عالن برناجم����ه �حلكومي 
وملفاته يف �ل�شيا�شة �خلارجية، يالحظ 
�ن هن����اك ��شتبعاد� للمل����ف �لعر�قي من 
د�ئ����رة �الهتمام �المريكي ودجمه مبلف 
�قليم����ي جم����اور   ، وبتحلي����ل �أدق يرى 
�ملهتمون بهذ� �المر �ن �الخفاق �لعر�قي 
 ، دول����ة م�شتق����رة ومتو�زن����ة  بن����اء  يف 
تكفل م�شالح �الع����ر�ق و�ملذ�هب جتعل 
م�شتقب����ل �لع����ر�ق كبلد موح����د يف مهب 

�لريح.  
قد يبدو �ن م�شروع )بايدن( مل يعد على 
قيد �حلياة، بو�ق����ع �ن �لعر�ق بامل�شمى  
م����ا ع����اد حمتال من قب����ل �م����ريكا، وبذلك 
مل يع����د من م�شوؤوليته����ا �شمن �العر�ف 
�لدولي����ة لتقري����ر م�ش����ريه، ولك����ن وفقَا 
ملتبقي����ات ومتخلفات فرتة �الحتالل وما 
�عقبها من �تفاق �الط����ار �ل�شرت�تيجي، 
يك����ون م�ش����روع تق�شي����م �لع����ر�ق قاب����ال 
لالإحي����اء من جديد وحت����ى بدون وجود 
�حتالل �مريك����ي ّ�خذين جتربة 2007 
عندم����ا �ندلع����ت �حل����رب �الهلية يف ظل 
�الحت����الل   ، ف����اذ� ما ظ����ل �د�ء حكومات 
�لع����ر�ق عل����ى حال����ه، وبوج����ود باي����دن 
رئي�ش����ا الم����ريكا، -- فامل�شتقب����ل مفتوح 

على كل �حتمال ...

�إحتمال؟ كل  على  مفتوحا  يظل  �مل�ستقبل  �ن  هل �إختفى م�سروع "برنارد لوي�س" �أم 

عاة  الم.. تاريخ �لدُّ �ل�سَّ
�لأَو�ئل

�ل���ع���ر�ق م���ا ب��ع��د �لن���ت���خ���اب���ات �ل��ق��ادم��ة

 رزاق عداي

 فرا�س ناجي

بْاالم�س انتهت عملية اإن�س���حاب امريكا من افغان�س���تان ،  وهي على و�س���ك ال�س���روع باالن�س���حاب من 
الع���راق ،  وباملقارن���ة م���ع روؤية )تروم���ان ( وت�سوراته ، جن���د ان الرئي�س االمريك���ي ووزير خارجيته 
)بلنك���ن ( يتفق���ان بالت�سريح ان امريكا حقق���ت اهدافها وبات االن�سحاب �سروري���َا ، وبالتايل ان هذا 

االن�سحاب مرتبط مع م�سالح امريكا امل�ستجدة
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متابعة/ املدى

 عالء املفرجي
كالكيت

مرة�خرى.. بغد�د �أحبك
م���رة �أخرى �وجه دعوة لع�ش���اق �ل�شينما من �شناع، مخرجين 
وممثلي���ن .. القتر�ح قدمته قب���ل �أكثر من ع�شرة �عو�م، مقترح 
لي�س من �ل�شعوبة تنفيذه، الأنه بب�شاطة عن بغد�د عن تاريخها 
و�أحد�ثها وما مرت به.. بل هو لي�س �إال تحية لها، للمدينة �لتي 
م���ا زلنا نتهجى ��شمها.. وهي ممنوعة من �ل�شرف، فقط للذيم 
ع�شقوها، فلهوؤالء �لحق في �لت�شرف با�شمها، و�شورتها. وها 
�أعي���د �ليكم ما �قترحت قبل �ع���و�م ع�شرة، و�إن كانت �لظروف 
تعي���ق تنفي���ذ �لمقترح في تل���ك �لفترة فهي لعم���ري �الن قد ذلل 

بع�س هذه �لعو�ئق.
فلل�شينم���ا تجربة في ذلك، ولنا �ن ن�شتفي���د منها، خا�شة و�أنها 

بغد�دنا.
مدن، تح���رر مبدع���و �ل�شينما م���ن هيمنتها، فخلدوه���ا ق�شائد 
ب�شري���ة، �أو �أيقون���ة للح���ب وللتذكر.. مدن خ�شع���ت لمو�شور 
مخرجي���ن، فت�شظ���ت �ش���ورً� وحاالت جدي���دة.. م���دن �أ�شابت 
�شهرة فنية و��شعة بف�شل �ل�شينما.. روما، نيويورك، باري�س، 

ومدن �أخرى.
ف���ي فيل���م )نيوي���ورك �أحب���ك، �أ�شه���م �ح���د ع�ش���ر مخرج���ا ف���ي 
بورتريهات له���ذه �لمدينة من زو�يا متع���ددة وروؤى �إخر�جية 
مختلف���ة، كان���ت ل���كل مخ���رج مدينت���ه �لت���ي يع�ش���ق، يقدمه���ا 
بالطريق���ة �لت���ي يح���ب، وبالنتيج���ة �لت���ي يرغب.. كذل���ك فيلم 
)باري�س �أحبك( �لذي تناوب على �إخر�جه ثمانية ع�شر مخرجًا 
قدم���و� لنا باري�س مدينة �لنور، و�أخ���رى مدينة مترو �الإنفاق، 
و�أي�ش���ا مدين���ة �لحب و�الإله���ام �لفني.. وفي �ل���دورة �الأخيرة 
لمهرجان دبي �ل�شينمائي �شنحت لنا فر�شة م�شاهدة ��شطنبول 
بروؤي���ة �شبعة مخرجين متو�شطين )من حو�س �لمتو�شط( في 
�إ�ش���ارة �إل���ى �نفتاح تركيا عل���ى هذ� �لعال���م ، كان ذلك من خالل 
فيل���م )ال تن�شين���ي ��شطنبول(.وعل���ى �لخط���ى نف�شه���ا يجتمع 
ع�ش���رة مخرجين �أفغان على حب مدينته���م بفيلم يحمل عنو�ن 
)كاب���ول �أحب���ك(.. �لمدين���ة �لتي �شهدت على م���دى ثالثة عقود 
حروبًا وماآ�شي �جتماعية و�قت�شادية مدمرة.مثل هذه �الأفالم 
بالتعددية �الإخر�جية و�ختالف �لمعالجة وتنوع �لروؤية، تعيد 
�إنت���اج �لمدينة، و�ختز�له���ا بذ�تية �ل�شانع �لمب���دع، بفكرة �أو 
�شاخ�س، �أو حدث ي�شير �إليها ال لغيرها.. �أفالم تجمعها �لفكرة 
و�لمكان وتفرقها �أ�شاليب �لطرح. �أكثر من ثالث حروب كارثية 
تخللتها، وث���الث حروب مدمرة، وح�شار �أنهك �لنا�س، وكل ما 
تجل���ى عن ذلك من ماأ�شاة �جتماعي���ة و�قت�شادية، هو ما ير�شم 
مالمح مدينة ��شمها بغد�د.. و�لتي ت�شتحق من �شينمائيينا �أن 
يلق���و� عليه���ا تحية حب ، �أ�ش���وة بالمدن �لتي ذكرن���ا.. �لمدون 
�ل�شارب���ة جذوره���ا في عم���ق �لتاري���خ وحدها �لت���ي ت�شتحق 
�أن نحتف���ي بها ونقي���م لها �أعر��ش���ًا .. بغد�د ل���م تتفح�شها بعد 
كامير�تكم لتلم�س مو��شع جروحها وتبل�شمها .. مدينة ت�شحق 
�أن توثق���و� بع�شا من �أوجاعها. �أ�شدقائي �ل�شينمائيين: قتيبة 
�لجنابي، قا�شم عبد، عدي ر�شيد، مالك، م�شتت، زهر�و، ب�شير 
�لماج���د، �لع���الق، لوؤي، جعف���ر عب���د �لحميد، من���اف، ها�شم.، 
�أحم���د يا�شي���ن، علي ثامر، حي���در ر�شيد، .. ندعوك���م لت�شهمو� 
وباإمكاناتك���م �لمتو��شعة بعيدً� عن و�شاي���ة، مثلما عودتمونا 
و�أنتم تعتلون من�شات �لف���وز في �لمهرجانات �لدولية، باأفالم 
ي�شنعه���ا ع�شقك���م له���ذ� �لف���ن ال غي���ر، �أف���الم تحكي ع���ن بغد�د 
�لمكان، �لتفا�شيل، �لذكريات، �ل�شو�خ�س و�لرموز.. �ختارو� 
�نت���م زو�يا �لت�شوي���ر �شرط �أن تقدمو� للم���كان �لبطولة.�أفالم 
تلتق���ي في ثيمة و�حدة تح���اول �أن تخط مالمح للمدينة وتقيم 
عالق���ة معها.. �أفكار ت�شتدعي مدينة ذ�ت عمق تاريخي وتقاليد 
ر��شخ���ة تحاول �أن تعيد �إليه���ا بع�شًا من �لقها �لذي خفت...�أال 
يمك���ن لموؤ�ش�شة ثقافية ب���وزن وز�رة �لثقاف���ة �أن تقتن�س هذه 
�لفكرة لتزين به���ا برنامج \"بغد�د عا�شمة للثقافة\"؟! خا�شة 
و�أن مث���ل هك���ذ� م�شروع لن ي�شتنزف مااًل كثي���رً� .. �الأمر لي�س 
�أكث���ر م���ن ��شتقطاب مخرجي���ن �شب���اب ليلتقط���و� وبطريقتهم 

�لخا�شة �شورة لمدينتهم �لر�ئعة بغد�د.. بغد�د �لتي نحب.

اأكثر من ثالث حروب كارثية تخللتها، 
وثالث حروب مدمرة، وح�شار اأنهك 

النا�س، وكل ما تجلى عن ذلك من ماأ�شاة 
اجتماعية واقت�شادية، هو ما ير�شم 

مالمح مدينة ا�شمها بغداد..

عن هذه �ملب����ادرة �لتقت �ملدى مدير �شركة 
رولة لالإنتاج �لفني �لفنان حممد �لغ�شبان 
�ل����ذي ق����ال: ي�شع����ى �ىل تثقي����ف وتوعية 
�ملجتم����ع �لعر�ق����ي �ملحل����ي بكيفية حتمل 
با�شتخ����د�م  �الأطف����ال  توجي����ه  م�شوؤولي����ة 
نافع����ة،  الأغر������س  و�النرتن����ت  �لهات����ف 
و�الأه����م �إعطاء �الأطفال فر�شة للتعبري عن 
عاملهم وبيئتهم م����ن خالل �شرد حكاياتهم. 
�شينمائي����ون  مدرب����ون  يق����وم  حي����ث 
حمرتفون �شباب بتدريب 20 طفل من كل 
حمافظ����ة م�شتهدفة، لينته����ي بهم ب�شناعة 
�إنته����اء  بع����د  حملي����ة  حكاي����ات  �أو  �ف����الم 
و�لت�شوي����ر  و�لكتاب����ة  �الإخ����ر�ج  دور�ت 
و�ملونت����اج باإ�شر�ف �ملدربني. و�أ�شاف �أن 
�مل�شروع يتعه����د بتوزيع �الأفالم �حلا�شلة 
على �أعلى تقيي����م بتحكيم �الأطفال �أنف�شهم 
وفق عملية مدرو�شة، حي����ث يتم توزيعها 
و�لت�شوي����ق  �لدولي����ة  �ملهرجان����ات  عل����ى 
له����ا ع����ر و�شائ����ل �لتو��ش����ل �الجتماع����ي 
و�ملوق����ع �اللكرتوين للمب����ادرة و�ل�شركاء 

يف �ملبادرة. 
وما طبيعة عمل �شركة رولة؟

�بد�عي����ة  وفن����ون  �أف����الم  �إنت����اج  �شرك����ة 
نا�شئ����ة مقرها �لعر�ق بغ����د�د تاأ�ش�شت عام 
2020، ت�شع����ى لرت�شيخ نف�شها كو�حدة 
�الأف����الم  ل�شناع����ة  �الأوىل  �ل�ش����ركات  م����ن 
�مل�شتقل����ة و�نت����اج �ملحت����وى �البد�عي يف 
�لع����ر�ق، وتفتخ����ر بالتعاون م����ع �شانعي 
�الإبد�عي����ة.  روؤ�ه����م  و�إب����ر�ز  �الأف����الم 
وتو��ش����ل �لبح����ث عن �لق�ش�����س �ملبتكرة 
ورو�ة �لق�ش�����س �ملميزي����ن، كم����ا ت�شع����ى 
رول����ة �إىل �إن�ش����اء �أفالم �بد�عي����ة، مع عدم 
�لفري����دة  و�ل����روؤى  باجل����ودة  �لت�شحي����ة 

ل�شانع����ي �الأف����الم وتخطط لتق����دمي كامل 
موؤ�ش�ش����ات  م����ن  للم�شتفيدي����ن  �لدع����م 
�لقطاع����ني �خلا�����س و�لع����ام و�ملوؤ�ش�شات 
غ����ري �لربحية، توفر رول����ة ��شرت�تيجيات 
جمموع����ة  با�شتخ����د�م  �شامل����ة  ت�شوي����ق 
متنوع����ة من م�شادر �لو�شائط مبا يف ذلك 
�ل�شينم����ا و�لتلفزيون و�الإذ�عة و�ل�شحف 
و�ملجالت و�لويب و�الت�شاالت �خلارجية 

وو�شائل �لتو��شل �الجتماعي. 
ومن هي �لفئات �مل�شتهدفة بهذ� �مل�شروع؟
يق����وم �مل�ش����روع با�شته����د�ف �الأطف����ال يف 
�ش����ن 10 - 16 من �شتى �أنحاء حمافظات 
�لع����ر�ق، مم����ن لديه����م �هتم����ام يف �حدى 
جماالت �الخر�ج، �و �لكتابة، �و �ملونتاج 
�و  �لر�ش����م  �و  �لغن����اء  �و  �لت�شوي����ر  �و 
ب�شيط����ة  معرف����ة  �ىل  ��شاف����ة  �لرق�����س، 
با�شتخ����د�م �جه����زة كومبيوت����ر �و �جهزة 
�لهات����ف، و�ي�ش����ا مو�فق����ة م����ن �أهل����ه يف 

�الن�شمام للرنامج.
وما اأهمية هذا امل�شروع؟

�مل�ش����روع ي�شه����م يف زي����ادة �لوع����ي ل����دى 
�ال�شتخ����د�م  ب�ش����اأن  �لعر�قي����ة  �لعو�ئ����ل 
�الأف�شل للهو�تف �لذكي����ة من قبل �الأطفال 
ل����درء خماطره����ا �الجتماعي����ة و�لثقافي����ة 
و�ل�شحي����ة عليه����م وعل����ى �ملجتم����ع، كم����ا 
ي�شاع����د على �كت�ش����اف �ملو�ه����ب �لعر�قية 
�لو�ع����دة يف �الطف����ال وتنميته����ا وتق����دمي 
�لدع����م �ل����الزم للطف����ل �ملوه����وب، و�إعطاء 
�الأطفال فر�شة للتعبري عن عاملهم وبيئتهم 
من خ����الل ت�شويره����م و�ش����رد حكاياتهم، 
�إ�شافة �ىل �مل�شاهمة بخلق فر�س عمل يف 
�لعق����ود �لقادمة يف جم����ال �شناعة �الفالم 
و�لفيدي����و و�الألع����اب �اللكرتونية لل�شباب 

ب����ني عمر ١٥ �ىل ١٨ �شن����ة، و�إي�شال �لفن 
�لعر�قي للعامل من خالل �لتاأهيل �مل�شاريع 
�لفنية �لعر�قية للم�شاركة باأهم �لفعاليات 

و�لور�س و�ملهرجانات �لعاملية.
�لع�شري����ن  يك����ون  الن  �لرنام����ج  يتطل����ع 
طف����ل متدربني قادرين عل����ى نقل خر�تهم 
�لفنية و�الجتماعية �لتي �كت�شبوها خالل 
�لتدري����ب الأطفال �خري����ن �و مهتمني بهذ� 

�ملجال بعد �كمالهم فرتة �لتدريب.
وما هي امل�شاكل التي تعاجلها املبادرة؟
�ملب����ادرة تق����دم حل����ول مل�ش����اكل �جتماعية 
وثقافية و�قت�شادية برزت يف �لعر�ق يف 
�آخر ثالث عقود تقريبا. فمن هذه �مل�شكالت 
ه����ي تردي �ملج����ال �لثقايف ب�ش����ورة عامة 
و�شناع����ة �الأف����الم ب�ش����كل خا�����س نتيج����ة 
�لو�شع �ل�شيا�شي غ����ري �مل�شتقر، وما �دى 
�ليه من هج����رة �لفنانني و�أث����ر ذلك ب�شكل 
مبا�ش����ر عل����ى �شناع����ة �ل�شينم����ا �لعر�قية 

�لت����ي �شهدت �زدهار� كب����ري� خالل �لعقود 
�ل�شابق����ة. من جهة �خرى، تندلع �حلروب 
ويكون �الأطف����ال �أول �شحاياها ووقودها 
حتى ولو مل ي�شابو� باأي �أذى ج�شدي فاإن 
�إ�شابتهم �لنف�شية هي �الأهم و�الأكر �أثرً�، 
لكّن �ل�شحة �لنف�شية للناجني عادة ال تاأخذ 
�الأولوية، بالرغم من تاأثريها طويل �الأمد 
عل����ى �ل�شحاي����ا. ل����ذ� نح����اول يف مب����ادرة 
�أطف����ال و�أف����الم �لرتكي����ز عل����ى �ملحافظات 
و�جلر�ئ����م  �لعن����ف  م����ن  ت�ش����ررت  �لت����ي 
حماولة لعك�س ق�ش�شه����م و�لتعبري عنها. 
ويق����ع عل����ى عات����ق �ملب����ادرة ن�ش����ر �لوعي 
بخ�شو�س �خلطر �ملرتتب على ��شتخد�م 
�طفالنا للهو�تف وبذل �جلهود الإر�شادهم، 
و�ش����رح طرق   �ال�شتخد�م �الف�شل للهاتف 
بطريق����ة  �للوحي����ة  و�الجه����زة  �ملحم����ول 
�شحي����ة ونافعة لهم و ملجتمعهم وم�شتقبل 

بلدهم.
وما التحديات التي تواجه امل�شروع؟

يو�ج����ه م�شروعن����ا ع����دد م����ن �لتحدي����ات 
ومنها �لتمويل ف �لعر�ق و�لعامل �لعربي 
يعاني����ان م����ن �شعف يف م�ش����ادر �لتمويل 
�ش����و�ء �حلكومي����ة �و منظم����ات �ملجتم����ع 
�مل����دين و�ملنظم����ات غ����ري �لربحي����ة �و من 
�لقط����اع �خلا�س كم�شتثمري����ن �شركات �أو 
�أف����ر�د، ويف ه����ذ� �ملج����ال ي�شع����ى �لفريق 
�ىل خل����ق �شبك����ة تعاون ثق����ايف و�نتاجي 
م����ع �لعدي����د م����ن �ملوؤ�ش�شات �لق����ادرة على 
متوي����ل �مل�ش����روع ولف����ت نظ����ر �حلكوم����ة  
و�ملوؤ�ش�شات �لت�شريعية الأهمية �ال�شتثمار 
يف �ل�شناع����ة �لثقافي����ة و�لفني����ة، وكذل����ك 
جائحة كورونا و�حدة من هذه �لتحديات 
حيث، �لتزم �لفري����ق بالتباعد �الجتماعي 

خالل ف����رتة تو�جد فايرو�����س كورونا يف 
�لعر�ق وهذ� ما عطل �لتدريب، ولذلك عمد 
�لفريق �إىل ت�شميم من�شة �لكرتونية �آمنة 
م����ع �مكانية �لدخول للط����الب �مل�شتفيدين 
م����ن �ملب����ادرة لتك����ون ه����ذه �ملن�ش����ة ه����ي 
�لو�جهة �اللكرتونية لكل �الأفكار و�الفالم 
و�لفيدي����و �لت����ي ق����ام باإنتاجه����ا �لط����الب 
�الف����كار  للم�شارك����ة وتطوي����ر  و�ملدرب����ني 
�الولي����ة و�لتفاعل بني �لطالب مع بع�شهم 

�لبع�س باإ�شر�ف �ملدربني عليهم.
وماهي النتائج املتحققة حتى االن؟

ق�شم����ني:  �ىل  تق�����س  �مل�ش����روع  نتائ����ج 
باإقام����ة  ويتمث����ل  �مل����دى،  قري����ب  �الول  
ور�����س مكثف����ة للمتدربني / م����ن ١٥ - ١٨ 
�شنة، �لذي����ن بدورهم �شيدرب����ون �الأطفال 
�ل�شكني����ة  �أو مناطقه����م  د�خ����ل مد�ر�شه����م 
يف �ملر�ك����ز. و�لث����اين خل����ق دلي����ل �ف����الم 
�لهاتف وهو دلي����ل �ر�شادي مب�شط ل�شرح 
��شتخ����د�م و�إمكاني����ات �لهات����ف �ملحم����ول 
و��شتغالل����ه  �لرقمي����ة  �لث����ورة  ع�ش����ر  يف 
يف خل����ق �شوت حمل����ي ميك����ن �أن يتطور 
بتطور �لبيئة �ملحلية و�نفتاح �لعامل على 

�مل�شتقبل �لتكنولوجي.
فالنتيج����ة كان����ت ع�ش����رون طف����اًل قادري����ن 
�أجه����زة  با�شتخ����د�م  فيل����م  �شناع����ة  عل����ى 
�إنت����اج  ه����ي  و�لثاني����ة  �لذكي����ة،  �لهات����ف 
خم�ش����ة �أف����الم هاتف ق�ش����رية، �إ�شافة �ىل 
توزي����ع وت�شوي����ق �الأف����الم �لفائ����زة. وقد 
��شت�ش����اف مهرج����ان �جي����ال �ل�شينمائ����ي 
�ل����دويل يف �لدوح����ة �لع����ام �ملا�ش����ي وقد 
��شت�ش����اف طفلني من �لفريق وكانت جلنة 
�لتحكيم من �الطفال �ي�شا، ويف هذ� �لعام 

�شن�شارك بخم�شة �فالم يف �ملهرجان.

رولة لالنتاج �لفني..
تبتكر مباردة �أطفال و�أفالم با�ستخد�م 

�لهو�تف �لذكية
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���ا �أن يك���ون �لكات���ب و�ملخرج  يح���دث �أي�شً
�شخ�س و�حد �أو نف����س �ل�شخ�س: �لكتاب 
�لذين �أ�شبحو� �شانعي �أفالم ال ُي�شتقبلون 
بال�ش���رورة ب�شورة جي���دة وبرتحاب يف 
ف�ش���اء ثقايف جم���ز�أ للغاية ، لك���ن �لبع�س 
ق���د ر�شم لنف�شه منطق���ة يف تاريخ �ل�شينما 
؛ نتذك���ر �أنه خ���الل مناق�شة م���ع مارغريت 
Jean- دور�����س ، قام ج���ان لوك غ���ود�ر

لت�شكيل  مًعا  Luc Godard بجمعه���م 
�أربعة" ت�شم ج���ان كوكتو  م���ن  "ع�شاب���ة 
باني���ول  ومار�شي���ل   Jean Cocteau
غي���رتي  و�شا�ش���ا   Marcel Pagnol
Sacha Guitry ومارغري���ت دور��س 
ه���ذ�  ؛   ]Marguerite Duras ]13
�لتجم���ع ، غ���ري �ملتجان����س �إىل ح���د م���ا ، 
كان يتحم���ل قب���ل كل �ش���يء خط���اأ �إخف���اء 
خ�شو�شي���ة �ل�شينم���ا �لت���ي رمب���ا ال ت�شبه 
�حلي���اة  الأن  �شيًئ���ا:  �لرئي�شي���ة  ف�شيلته���ا 
�ملهنية ملوؤلفيها �شنع���ت يف مكان �آخر، �أي 
يف �الأدب ، �أف���الم ج���ان كوكتو ومارغريت 

 Guy ا غ���ي ديبورد دور�����س ، ولكن �أي�شً
Debord ، �أالن روب غرييه ، �شامويل 
بيكي���ت Samuel Beckett ، ج���ورج 
وبي���رت   Georges Perec بريي���ك 
ميزق���ون   Peter Handke هاندك���ه 
ب���ال مب���االة لو�ئح �لنظ���رة �لت���ي تفر�شها 
�التفاقي���ات �ل�شينمائية ملن���ح �لذ�ت حرية 
�لتنقي���ب. بع���د �لعملي���ة �لعك�شي���ة لدم���ج 
�الأدب و�ل�شينما هذ� ، نالحظ رفًعا م�شابًها 
للرقاب���ة ب���ني �شانعي �الأفالم �لذي���ن بد�أو� 
يف كتابة ون�شر ن�شو�شهم �أمثال: �شانتال 
 Chantal Akerman �أكرم���ان 
 ،  Sophie Calle كال  �ش���ويف   ،
ج���ان ل���وك غ���ود�ر ، عبا����س كيارو�شتامي 
م���اري  �آن   ،  Abbas Kiarostami
 Anne- Marie Miéville مييفي���ل
 Valérie Mréjen فال���ريي مريجني ،
ا غري عادي���ة يف �أ�شلوبها  ، تن�ش���ر ن�شو�شً
، ثمين���ة بحد�ث���ة �للغ���ة �لت���ي يكّونونها ، 
و ... ي�شع���ب ت�شنيفه���ا يف �لفئات �لعامة 
�ملعت���ادة ل���الأدب]14[. ه���ذه ه���ي �لطريقة 
�لتي حتدث بها �ملو�جهات �ملثمرة - ال تز�ل 
تدر����س قلياًل ج���ًد� على ه���ذ� �لنحو: �تباع 
�لفكرة �خلاطئة �لقائلة باأن عالقات حتديد 
�لر�مج ذ�ت �الأولوي���ة �لكمية و�لت�شل�شل 
�لزمني مع نوع �أو منط �إنتاج ، �أقل �أهمية 

لن�شو����س جان لوك غود�ر م���ن �أفالمه ... 
ا  ب���ني �الأدب و�ل�شينما ، حتدث �ملعابر �أي�شً
عمل �ملناهج �لنقدية. �أ�شبحت متز�منة مع 
�ل�شاعة �ل�شيميائي���ة عندما �تخذت در��شة 
�ل�ش���رد كمو�ش���وع لها ، يف نف����س �لوقت ، 
�ل�شرد �الأدبي و�ل�شرد �ل�شينمائي ؛ ميكننا 
�لق���ول �أن���ه يف بد�ي���ة �ل�شتيني���ات ولعدة 
�شنو�ت ، يف مياه �ل�ش���رد �ملتحركة للغاية 
، �أبح���ر منظ���رو �الأدب و�ل�شينما �لعظماء 
من يحافظ على �لتعلم من بع�شهم �لبع�س 
ح���ول نتائجه���م ومو�قفهم. وق���د �أدى هذ� 
�ملجتم���ع م���ن �لنو�ي���ا و�مل�شال���ح �لنقدية 
�إىل �جتماع���ات حتريري���ة مهم���ة. ميكنن���ا 
�أن نفك���ر يف �لع���دد 8 �ل�شه���ري م���ن جمل���ة 
Communications:�إت�ش���االت 
 ، للق�ش���ة  �لهيكل���ي  للتحلي���ل  �ملكر�ش���ة 
 Roland شت�شاف���ت مق���االت م���ن قب���ل��
�إيكو  و�أمرتو  بارت  Barthes  روالند 
جيني���ت  وج���ري�ر   Umberto Eco
���ا  �أي�شً ولك���ن   ،  Gérard Genette
 Christian ميت���ز  كري�شتي���ان  بقل���م 
"�لعب���ار�ت  بعن���و�ن  ن����س   -  Metz
 La" لن�شقي���ة و�لنحوية �لعظيم���ة للفيلم�
 grande syntagmatique du
ل���ن  �لفيلم���ي"]15[.  �ل�ش���رد  �أو   "film
نتوق���ف هنا عن���د نتائج ه���ذ� �لبحث ، لكن 

من �ل�شروري �الإ�شارة �إىل �شعوبة بع�س 
�ملعامالت. يف �لو�قع ، كانت هناك حماولة 
يف ذل���ك �لوقت )يف �أعق���اب جتارب ما قبل 
�لبنيوية( لتقليل در��شة �ل�شرد �ل�شينمائي 
مقارن���ة بدر��ش���ة �ل�ش���رد �الأدب���ي - جمهًز� 
بالفع���ل مبفرد�ت �الإله���ام �لب�شري )وجهة 
نظ���ر ، تركي���ز ، تقيي���د �ملجال عل���ى �شبيل 
�ملث���ال( �لذي �ق���رتح �أن �لتحوي���ل من لغة 
�إىل �أخ���رى �ش���وف يتم ب�شال�ش���ة. لكنها مل 
تكن كذلك: فق���د ��شتخدمت �لكلمات نف�شها 
لتعيني �أ�شياء �أو عمليات ال ميكن �ختز�لها 
يف بع�شها - حت���ى لو كان البد من مر�عاة 
قر�ب���ة معينة فيم���ا بينها. يف ه���ذ� �ل�شدد 
باول���و  لبي���ري  �لنظري���ة  �جله���ود  ف���اإن   ،
 Pier Paolo Pasolini بازولين���ي 
ا  ه���ي بال �شك �الأك���ر �أهمية ، ولكنه���ا �أي�شً
 .]16[ �ال�شتخ���د�م  يف  �شعوب���ة  �الأك���ر 
ميكنن���ا   ، �لنقدي���ة  �ملقارب���ات  حي���ث  م���ن 
�لق���ول �إن �لتب���ادل ب���ني �الأدب و�ل�شينم���ا 
ق���اوم عل���م �ل�شيمولوجي���ا - يو�فق روالن 
ب���ارت Roland Barthes عل���ى ذل���ك 
 le دون �شعوب���ة: "�إن �جلان���ب �لفيلم���ي
filmique ، موج���ود يف �لفيل���م ، و�إن 
م���ا ال ميك���ن و�شف���ه ه���و �لتمثي���ل �لذي ال 
ميكن �أن ميثل. فالفيلم���ي يبد�أ فقط عندما 
  le تتوقف �للغة و�للغ���ة �لفوقية �ملف�شلية

métalangage”]17[. م���ن �لو��شح 
ال  �لتب���ادل  �أن  �الأدب و�ل�شينم���ا  ب���ني  �إذن 
يقت�ش���ر عل���ى م�شاأل���ة �لتكيي���ف و�الإعد�د. 
تت�شاعف نق���اط �اللتقاء من خالل �لت�شتت 
، الإع���ادة ترتيب نف�شه���ا يف تكوين ي�شعب 
حتديده ب���ال �شك ، الأنه يح���دث عند تقاطع 
�ملمار�ش���ات �الأكادميي���ة �أو �ملوؤ�ش�شاتي���ة ، 
ولكن���ه ب���ال �شك مث���ري للت�ش���اوؤل: �إن���ه �أمر 
جي���د ب���ني �الأدب و�ل�شينم���ا ، يف �لفا�ش���ل 
�لزمن���ي �لذي يف�ش���ل ويوح���د �لف�شاءين 
غ���ري �ملتجان�ش���ني ، �للذي���ن يحققان بع�س 
�إمكان���ات �ل�شينم���ا و�الأدب �لت���ي ال تنتمي 
�إىل �أي منهم���ا. و�لعالق���ة كق���وة من �لقوة 
�لالمركزية décentrement هي �لتي 

�شتج���ذب �نتباهن���ا - بع���د حتفي���ز �جلديد 
، و�إذ� ج���از �لق���ول ، فاإن �لكتاب���ات �لتي ال 
ميكن �لتنب���وؤ بها هي �لت���ي تطورت خالل 
�ل�شن���و�ت �لقليل���ة �ملا�شي���ة. له���ذ� �ل�شبب 
، يف �إط���ار ه���ذ� �لن����س ، ومن �أج���ل �إعادة 
�لتفكري يف �لعالق���ات بني �ل�شينما و�الأدب 
، يج���ب �أن نب���د�أ بالت�شوي����س عل���ى م�ش���ار 
تبادلهم���ا ، وتفكيك �لرت�تبية و�لت�شنيفات 
، �لت���ي حتاف���ظ عل���ى �لف�ش���ل بينهما حتى 
 ، لنف�ش���ه  تخ�ش����س  كل  �أخ���رًي�  ن���رتك. 
و�لتخل���ى ع���ن ذكاء �الأعم���ال للتخ�ش�شات 
�لتاأديبي���ة: لكن هذه �الأق�شام متنع �لتمكني 
حقيق���ي  كتف�ش���ري  للممار�ش���ات  �حلقيق���ي 
للتبادالت و�لتدخ���الت لتوؤدي ، على �ملدى 

�لطوي���ل ، �إىل حب����س �لفك���ر �ل�شينمائ���ي 
���ا كاأدب ]18[. م���ن �لو��ش���ح �أنها لن  �أي�شً
تك���ون م�شاأل���ة ��شتب���د�ل ر�ش���م خر�ئط���ي 
و�أحد طرق �لتحقيق باأخرى ، بل باالأحرى 
�ق���رت�ح �إع���ادة ترتي���ب �حلق���ول وتكوين 
�شكل جدي���د للنظ���ر يف �لعالق���ات بينهما. 
من وجهة نظر منهجية ، من �ل�شهل حتديد 
رهانات ه���ذ� �لنهج: �إىل �شب���كات �لتف�شري 
�الأدو�ت  �إىل   ، �لعم���ل  عل���ى  �ملفرو�ش���ة 
�لتف�شريية �خلارجية و�أحادية �لتخ�ش�س 
)�لتاريخي���ة ، و�جلمالي���ة ، و�ل�شردي���ة( ، 
و�لفل�شفي���ة ، �إلخ. ( �لت���ي ن�شند �إليها عادة 
عمل �قتحام �لعمل )بهدف �إخ�شاعه لنظام 
كهذ� �أو ذ�ك ، كذ� �أو ذ�ك �الأ�شلوب( ، ميكن 
�أن ت�شتجي���ب لرب���ط �الأدب بال�شينم���ا م���ن 
خ���الل ق�شاي���ا متد�خل���ة )و�ش���وح �لروؤية 
�لتمثي���الت ، ومفهوم �ل�شلط���ة ، و�الأهمية 
 mise en intrigue ملعطاة للحبك���ة�
، وتدوي���ن �لق�ش�س ، و�لتخ�شيب �ملتبادل 
للن�شو�س و�الأفالم ، وتهجني �للغات ، وما 
�إىل ذلك(. بداًل من ت�شكيل ن�شخة نهائية من 
�لن����س �أو �لفيلم باالأل���و�ن ، �شيكون �الأمر 
بع���د ذل���ك م�شاألة در��ش���ة عالقاته���م ب�شكل 
مبا�ش���ر �أكر: �إعادة �لعم���ل �إىل حياة �ملرء 
م���ن خالل حماول���ة فهم �ل�شينم���ا من خالل 

�متد�د�ته �ل�شينمائية و�لعك�س �شحيح.

لطاملا �لتزم مهرج���ان �جلونة �ل�شينمائي 
وتوف���ري  �لع���رب  �الأف���الم  �شن���اع  بدع���م 
�لفر�س له���م لتعزي���ز �أعماله���م �لفنية قيد 
�الإجن���از و�ل�شيناريوهات قي���د �لتطوير، 
باالإ�شاف���ة �إىل منحه���م �إمكانية �حل�شول 
على �لدعم �ملايل من خالل ذر�ع �ل�شناعة 

�خلا�شة به، من�شة �جلونة �ل�شينمائية.
ح�شلت �الأفالم �ملختارة �شابًقا يف من�شة 

�الإ�ش���اد�ت  عل���ى  �ل�شينمائي���ة  �جلون���ة 
و�جلو�ئز يف جمي���ع حمافل ومهرجانات 
�ل�شينم���ا عاملًي���ا. يف دورته���ا �خلام�ش���ة، 
تو��ش���ل �ملن�شة مهمته���ا �ملتمثلة يف دعم 
وتعزي���ز �الأعم���ال �ل�شينمائي���ة �الإقليمية 
م���ن خ���الل منطل���ق �جلون���ة �ل�شينمائي، 
وه���و خمتر لتطوير �مل�شاري���ع ولالإنتاج 

�مل�شرتك.
�خت���ارت من�شة �جلون���ة �ل�شينمائية، من 
و�شط طلبات �لتق���دمي �لتي ��شتلمتها عام 
13 م�شروًعا يف  20 م�شروًعا:   ،2021
مرحل���ة �لتطوير و6 �أف���الم يف مرحلة ما 
بع���د �الإنتاج وم�شروع �شي���ف يف مرحلة 

م���ا بعد �الإنت���اج. �خت���ريت �مل�شاريع وفًقا 
و�إمكاني���ة  �لفني���ة  وجودته���ا  ملحتو�ه���ا 
تنفيذه���ا مالًي���ا. �شُتمَن���ح جائ���زة نقدي���ة 
بقيم���ة 15 �أل���ف دوالر و�شه���ادة من�ش���ة 
�جلون���ة �ل�شينمائية لكال م���ن �أف�شل فيلم 
يف مرحلة ما بعد �الإنتاج و�أف�شل م�شروع 
يف مرحل���ة �لتطوي���ر. كم���ا �أن �مل�شاري���ع 
�مل�شاركة موؤهلة للفوز باملنح �لتي ميولها 

رعاة و�شركاء �ملهرجان.
�شرح مدي���ر �ملهرج���ان �نت�ش���ال �لتميمي 
قائ���اًل: "تعد من�شة �جلون���ة �ل�شينمائية، 
وهي جزء من مهرجان �جلونة �ل�شينمائي 
من���ذ بد�يت���ه، �إثباًتا على �لت���ز�م مهرجان 

�جلونة �ل�شينمائ���ي بدعم �شناع �ل�شينما 
�مل�شري���ة و�لعربي���ة. �شع���د�ء للغاي���ة باأن 
�ملن�ش���ة م�شتمرة يف ج���ذب �أكر �شانعي 
�الأف���الم حما�ًشا يف �لعامل �لعربي، ونقطة 
�نطالق حمورية مل�شاري���ع �الأفالم �ملميزة 
يف جمي���ع �أنحاء منطق���ة �ل�شرق �الأو�شط 
�شُتق���َدم  �لع���ام  ه���ذ�  �إفريقي���ا.  و�شم���ال 
�مل�شاري���ع �ل����20 �ملخت���ارة �إىل �ملنتج���ني 
ومنظمات �لتموي���ل و�مل�شتثمرين، ف�شاًل 

عن خر�ء �شناعة �ل�شينما".
ي�شر مهرجان �جلونة �ل�شينمائي �الإعالن 
عن �لقائم���ة �لنهائية للم�شاري���ع �ملختارة 
�ملمثلة للعامل �لعربي يف �لدورة �خلام�شة 

ملن�شة �جلونة �ل�شينمائية.
�مل�شاري���ع �لرو�ئي���ة �لطويل���ة يف مرحلة 
�لتطوي���ر هي كاالآتي: "رب���ع يوم خمي�س 
يف �جلز�ئ���ر �لعا�شم���ة" ل�شوفي���ا جام���ه 
�لدي���ن  لع���الء  و"�أج���ور�"  )�جلز�ئ���ر( 
�شلي���م )تون����س( و"عائ�ش���ة ال ت�شتطي���ع 
�لطري�ن بعد �الآن" ملر�د م�شطفى )م�شر( 
�لع�ش���ري  له�ش���ام  �شع���د�ء"  و"حمب���ون 
�شي���ام  ملحم���د  و"كولوني���ا"  )�ملغ���رب( 
)م�ش���ر( و"�مللخ����س" لعل���ي �آل فت���الوي 
)�شوي�ش���ر�( و"حتى يتنف�س �لبحر" لزين 
و"�الأع�ش���اب" ل�شعي���د  )�الأردن(  دريع���ي 

ز�غا )�الأردن(.

مهرجان الجونة ال�شينمائي يعلن الم�شاريع المختارة

في �لدورة �لخام�سة لمن�سة �لجونة �ل�سينمائية

يوم �نت�سرت �ل�سينما و��ستردت كر�متها �لفنية �سد �لأدب

مبادرة اطفال وافالم هي برنامج تطوعي يهدف الى تمكين 
اأطفال يمتلكون مواهب فنية ب�شناعة االأفالم من خالل تدريبهم 

با�شتخدام الهواتف الذكية.. ونه�شت بهذه المبادرة واالعداد لها في 
�شباط 2020 �شركة رولة وهي ال�شركة الموؤ�ش�شة للمبادرة  بال�شراكة 

مع �شركة زاغور و�شركة ع�شتار العراق لالإنتاج ال�شينمائي، وبرعاية 
وزارة ال�شباب والريا�شة العراقية..



عامر م�ؤيد 
ارتبطت ال�شو�ش���يال ميدي���ا يف االآونة االخرية 
ب�ش���كل كب���ري م���ع اجلان���ب الفن���ي واالعالم���ي، 
وا�شب���ح م���ن ميتل���ك ر�شي���دا يف ه���ذه املواق���ع 

مف�شال عند كثريين. 
الفنان���ة اآالء جنم اثارت هذا املو�شوع من خالل 
مواق���ع التوا�شل االجتماع���ي وذكرت ان الفنان 
يج���ب ان يقي���م عن طري���ق موهبت���ه ال عرب عدد 

املتابعني له.
وذك���رت جنم يف مواق���ع التوا�ش���ل االجتماعي 
البع�ض  املتابعني.. هي كذب���ة اخرتعها  "كذب���ة 
االنت���اج  �ش���ركات  ام���ام  �شاأنه���م  يعل���و  حت���ى 
واملخرج���ني فيعل���و �شاأنه���م من ناحي���ة االجور 
وال�شخ�شي���ة وم�شاحة الدور واال�شم وتفا�شيل 
اخ���رى حي���ث ان كل �شخ����ض يحم���ل متابعي���ه 

للنقا����ض ح���ول االعم���ال". وا�شاف���ت "عزي���زي 
املوه���وب م���ا علي���ك غ���ري ان توؤم���ن مبوهبت���ك 
وتقدمه���ا واترك كذبة ه���ذا ميل���ك متابعني وانا 
ال امل���ك فالقن���وات املُتابع���ة م���ن قب���ل اجلمهور 
الحتت���اج متابع���ات "ف���الن وع���الن" فمنتجه���م 

يفر�ض نف�شه على ال�شا�شة". 
االن  املنت�ش���ر  املر����ض  ه���ذا  "غري���ب  وتابع���ت 
مر����ض )املتابع���ني( هن���اك �شداق���ات ا�شبح���ت 
تنبن���ي وتتاأ�ش����ض على رقم املتابع���ني فا�شادقك 
واجامل���ك ح�ش���ب رقم���ك وحديثه���م فق���ط ع���ن 
املتابع���ة واالرقام". وختمت حديثها "هذه كذبة 
ال ت�شدقوها ومن املعيب على االن�شان ان يكون 
جم���رد رقم واالكرث عيبا ان تتعامل ح�شب رقمك 

ورقمهم".
وبع���د كتاب���ة ه���ذا املن�ش���ور اث���ري اجل���دل حول 

املو�ش���وع وكان هن���اك موؤي���دون م���ن الفنان���ني 
حول ذلك.

املخ���رج واملنت���ج �ش���وران علي �شري���ف كتب ان 
"املتابع���ة يف كث���ري م���ن االحي���ان ه���ي وهمية 
خ���الل  م���ن  متابع���ني  ا�ش���رتي  ان  وباالم���كان 
االموال لذا فان الكثريين منهم الميتلكون العدد 
احلقيق���ي م���ن املتابعني".  بينما ذك���ر الفنان ذو 
الفق���ار خ�شر ان "من يتكلم باملتابعني وارقامهم 
ه���م بالفعل �شخ�شيات �شطحي���ة والميتون للفن 
ب�شل���ة. ه���و �شب���ب خراب الف���ن واالإع���الم هاي 
الفك���رة ايل تاأ�ش�ش���ت علم���ود االأعالن���ات يعن���ي 
فك���رة جتاري���ة مالها عالقة ال بف���ن وال مبحتوى 

هادف".
فيم���ا ذكر الفن���ان با�شل ال�شبي���ب "هذا مو�شوع 
يف غاي���ة االهمي���ة، وال���ذي يعتمد ه���ذا الطريق 

يف اغل���ب االحي���ان يعتم���د على ا�شي���اء تخد�ض 
احلي���اء ليزي���د عدد متابعي���ه". وب���ني ان "الثقة 
بالنف�ض ه���ي املعيار االهم وكذل���ك املوهبة التي 
تبنى على ا�شا����ض العمل واالجتهاد". فيما ترى 
ال�شاع���رة اآالء عادل ان "ه���ذا االمر �شبب خراب 
الفن واالإعالم وان هذه الفكرة تاأ�ش�شت من اجل  
االإعالن���ات، اي انه���ا فك���رة جتاري���ة ال عالقة لها 
بالف���ن وال مبحت���وى هادف". فيم���ا يرى املدون 
عم���اد ام���ري ان "ع���دد  املتابع���ني ا�شب���ح جتارة 
فالذي���ن ميتلك���ون  متابع���ني كثريي���ن مطلوبني 

ومرغوبني واجرهم اعلى".
وكل  والفن���ان  املوه���وب  ان  وا�ش���اف 
االخت�شا�ش���ات احلقيقية ال ُيهتم له النه اليجلب 
م�شاعدات وحتى القن���وات تفكر يف امل�شاهدات 

فقط.

�سالح ح�سن 

ال�شابة جوانة اأب���و بكر )26 عاما( م�شممة 
ازي���اء ت�شن���ع عامل���ا اآخ���ر م���ن خ���الل اإبرة 
الرفيع���ة  اأ�شابعه���ا  وبنغم���ات  ماكينته���ا، 
بالع���زف عل���ى املالب����ض القدمي���ة واملمزقة 
واإع���ادة تدويرها م���ع اإ�شافة مل�ش���ات فنية، 
لتدمج بذلك م���ا بني عامل االأزي���اء واملو�شة 
م���ع الر�شم والف���ن يف لوحة واحدة لكن من 
القما����ض ولي����ض اخل�ش���ب. تعي����ض جوانة 
التي تعمُل مدر�شة للغة االإجنليزية، اإال اأنها 
بداأت ع���ام 2019 يف عامل االأزياء واملو�شة 
لك���ن بطريق���ة خمتلف���ة وبفكرة بعي���دة عن 

املاألوف.
ا�شتهرت جوانة يف منطقتها، و�شار الطلب 

ي���زداد يوم���ا بعد اآخ���ر على اأعماله���ا بعد اأن 
بداأت الرتويج مل�شروعها وفكرتها من خالل 
مواقع التوا�ش���ل االجتماعي، ف�شار الكثري 

من الزبائن -ح�ش���ب حديثها- يطلبون منها 
اإع���ادة خياط���ة مالب�شهم القدمي���ة واملمزقة 
ودجمها مع بع�شه���ا البع�ض، ليكون الناجت 

قطعة جديدة.
ومن االأعمال التي 

جاءت بها جوانة كفكرة جديدة هي حتويل 
بنط���ال اجلين���ز اإىل قمي����ض اأو �ش���رتة مع 
االإبقاء على جزء وا�شع من �شكله، وحتديدا 
اخل�شر، فيبق���ى كما هو، وميك���ن �شّد ربط 
القمي�ض اأو ال�ش���رتة باحلزام، مثل ما ي�شد 
عل���ى البنط���ال العادي، وغريه���ا الكثري من 
املالب����ض االأخ���رى بدم���ج اأك���رث م���ن قطعة 

خمتلفة من املالب�ض يف قطعة واحدة.
وبالرغ���م م���ن اأن عمله���ا يف عر����ض االأزياء 
ج���اء  اجلدي���دة  والطريق���ة  الفك���رة  به���ذه 
هواي���ة، فاإنه���ا حت���اول م���ن خ���الل ذل���ك اأن 
حُتاف���ظ عل���ى البيئة بن�شر ثقاف���ة عدم رمي 
املالب�ض املمزق���ة اأو القدمية، 
اأن  ب���ل توؤك���د �ش���رورة 
تدويرها  اإع���ادة  يت���م 
وحتويله���ا اإىل قطع 
ميك���ن ارتداوؤها كما 
تقوم ه���ي بفعل ذلك 

مع اأغلب مالب�شها.

بع���د ال�شه���رة التي حققتها يف ع���امل االأزياء 
تو�شي���ع  اإىل  جوان���ة  تطم���ُح  واملو�ش���ة، 
م�شروعه���ا بفت���ح معم���ل اأك���رب، لُت�شاهم يف 
تق���دمي فر����ض عم���ل للعدي���د م���ن ال�شب���اب 
العاطل���ني ع���ن العم���ل م���ع غي���اب الوظائف 
ب�شب���ب االأزم���ة االقت�شادي���ة الت���ي يعي�شها 

العراق. 
وفيم���ا اإذا كان م���ا قدمته جوان���ة ميكن عّده 
عم���ال فني���ا ميزج ما ب���ني االأزي���اء واملو�شة 
م���ع الر�ش���م يف اآٍن واح���د، ُيخال���ف الفن���ان 
الت�شكيل���ي كديان���و عليك���و راأي امل�شمم���ة 
ال�شاب���ة بقول���ه اّن عملية حتوي���ل اأو تدوير 
املالب����ض القدمي���ة لي�شت مبالب����ض جديدة، 
اإال اأّن البع����ض ق���د يلج���اأ اإىل حي���ل فنية قد 
ي�شب���ح عمال فني���ا ميكن عر�ش���ه، ويقّر باأن 
ذلك ال يدخل اأبدًا �شم���ن االأعمال الت�شكيلية 
واإمنا اليدوية، اإال اّنه وبحكم اإدخال مل�شات 
ع�شرية اأكرُث حداث���ًة، فهذا يجعل من العمل 

لوحة فنية.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر

General Political daily

Editor-in-Chief
Fakhri Karim

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

اقــــرأ

العمود
الثامن

�شدرت ع���ن دار املدى، ترجم���ة لرواي���ة "ال ي�شكن النا�ض 
جميعه���م الع���امل بالطريق���ة نف�شه���ا"، للروائي ج���ان بول 
دوبوا، وه���ي الرواية الفائزة بجائزة غونكور الفرن�شية 
للرواي���ة لع���ام 2019. وج���اء يف التقدمي: ه���ذه الرواية 
تث���ري ال�شع���ور باالرتي���اح لتحري���ر االإن�شان م���ن طوفان 
الوهم، رغم احلزن واالأ�شى الذي عانت منه �شخ�شياتها، 
وهي تروي ق�شة ال�شقوط، لكن ما ت�شيعه هو الكثري من 
املواق���ف النبيلة، واملودة االإن�شانية التي تتمتع بها هذه 

ال�شخ�شيات.

يف كل يوم ت�شجل لنا 
الدميقراطية العراقية، امل�شّلحة 

منها وغري امل�شّلحة، اأولويات 
كثرية و"مهمة"، فهي اأول 
دولة متار�ض ال�شيا�شة من 
اأجل ال�شحك على النا�ض، 

واللعب على م�شاعرهم، الأنهم 
يعتقدون اأّن هذه البالد منذورة 

ملهمة اأكرب، وهي احلفاظ على 
االمنية  االأجهزة  "�شذوذ" بع�ض 
وحتكمها بحياة املواطن، واإال ما 
معنى اأن يتعر�ض مواطن للموت 

يف مركز �شرطة، من دون اأن 
يحا�شب �شابط التحقيق؟، بل 

وجدنا  امل�شوؤولني يف الداخلية 
يربرون احلادث، ويجدون 

االأعذار لل�شابط الذي يجب اأن 
يحجز يف م�شت�شفى لالأمرا�ض 

النف�شية. ومل تكن هذه احلادثة 
االأوىل، ولن تكون االخرية، 
ففي كل مرة تقدم لنا وزارة 
الداخلية "م�شكورة" عر�شا 
اآدمية  �شلب  "همجيًا" هدفه 

املواطن العراقي.. �شجناء 
يتعر�شون اإىل اأب�شع اأنواع 

التعذيب، ومواطنون يهانون 
يف مراكز ال�شرطة التي حتولت 

اإىل اإقطاعيات ميتلكها �شباط 
مبباركة وزارة الداخلية. قبل 

يومني �شجت مواقع التوا�شل 
االجتماعي بخرب ال يحدث اإال 

يف العراق، فقد اأفرجت اجلهات 
االأمنية يف حمافظة بابل، 

عن �شاب متهم بقتل زوجته، 
لكن تبني الحقًا اأنها على قيد 

احلياة، و�شط حالة من الغ�شب 
، لنكت�شف ان  جرمية ال�شاب 

كانت اأنه جتراأ وقدم بالغًا اإىل 
مركز ال�شرطة عن فقدان زوجته، 

ومل يكن يدري اأن هناك �شابطًا 
ع�شابيًا، يتلذذ بتعذيب االآخرين 

وحتقريهم، والأن ال�شرطة 
ال جمال عندها للبحث عن 

احلقيقة، فاإن اأق�شر الطرق هو 
اإقامة حفلة تعذيب حتى يعرتف 

هذا املواطن .
ما بني بيان وزارة الداخلية 

الكوميدي والذي اأكدت فيه اأنها 
�شتقف على االأ�شباب الرئي�شة 

التي دفعت هذا ال�شباط اإىل 
القيام بهذه االإجراءات بحق 
مواطن عراقي، وبني ب�شاعة 

الق�شا�ض من مواطن، جرميته 
الوحيدة اأنه دخل مركز �شرطة، 

تعي�ض النا�ض اليوم يف ظل اأفراد 
واأجهزة يعتقد كل منهم اأن له 

احلق يف تنفيذ قانونه اخلا�ض، 
قد تكون هناك جرائم ت�شتحق 
العقاب، لكن املوؤكد اأن العقوبة 

يجب اأن تاأتي باأمر من الق�شاء، 
ال باأمر من �شباط يعتقدون اأنهم 

فوق القانون وفوق ال�شرائع، 
عندما ي�شر البع�ض على تنفيذ 

قانونه اخلا�ض، فاأغلب الظن 
اأننا ننجرف اإىل هاوية ال نهاية 

لها.
لعل االأخطر يف واقعة تعذيب 

ال�شاب وتعذيبه  ، لي�ض اأن اأفرادًا 
من ال�شرطة قرروا اأن يكونوا 

هم الدولة وهم القانون، بل 
هو تربيرات وزارة الداخلية 

امل�شحكة على مثل هذه االأفعال 
االإجرامية.

لقد عملت الب�شرية منذ عقود 
على اخرتاع ا�شمه القانونر 
الذي هو عقد اجتماعي بني 

املواطنني جميعًا، ينتقل من 
خالله املجتمع من حالة الفو�شى 

، اإىل حالة النظام والتح�شر 
والعدالة التي تطبق على 

اجلميع، وهذه هي ال�شمانة 
الوحيدة ال�شتمرار احلياة، ومن 

دون ذلك �شيتحول املجتمع اإىل 
غابة يفر�ض فيها القوي قانونه 

اخلا�ض على ال�شعفاء.

 بيان "م�ضحك " 
لوزارة الداخلية 

ال ي�سكن النا�س جميعهم 
العامل بالطريقة نف�سها
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اآالء جنم: الفنان يجب اأن يقّيم عرب موهبته ال عرب "الاليكات" 

متكن���ت االأمريكي���ة اإيدي���ث م���ورواي تراين���ا، 
دخ���ول  م���ن  ع���ام،   100 العم���ر  م���ن  البالغ���ة 
مو�شوعة "غيني�ض" لالأرقام القيا�شية، ب�شفتها 

اأقدم رافع اأثقال يف العامل.
اإيدي���ث والت���ي جنح���ت يف رف���ع 68  وقال���ت 
كيلوغرام���ا، ملوق���ع "يو اإ����ض اأي ت���وداي"، اإن 
لريا�ش���ة رفع االأثق���ال اأثرا اإيجابي���ا كبريا على 
�شحته���ا. واأو�شحت اجلدة اإيدي���ث اأنها بداأت 
مبمار�ش���ة ريا�شة رفع االأثق���ال عندما كانت يف 
ال����91 م���ن عمرها، وكان���ت م���رتددة للغاية يف 

الذه���اب ل�شال���ة االألع���اب الريا�شي���ة يف بادئ 
االأم���ر. وان�شم���ت اإيدي���ث الإح���دى �شديقاته���ا 
يف ممار�ش���ة مترينات ت�شاع���د على الوقاية من 
ه�شا�ش���ة العظام، وما تزال ال�شيدتان متار�شان 
رفع االأثقال ب�شكل �شبه يومي. وبح�شب اإيديث 
فاإنه���ا ال تتبع نظاما غذائيا حم���ددا، كما اأنها ال 

تتناول اأي مكمالت غذائية. 
ووف���ق ابنها غاري م���ورواي، فقد كانت اإيديث 
تقوم باأ�شياء غ���ري متوقعة دائما، وا�شفا اإياها 

بكونها م�شدر اإلهام وحتفيز.

ال���وزراء  رئي����ض  اع���رتف 
الربيطاين بوري����ض جون�شون 
الأول مرة باأن لديه 6 اأبناء، واأنه 
احلفا�شات"،  من  الكثري  "يغري 
وذل���ك خالل مقابل���ة اأجراها مع 
�شبك���ة "اإن بي �شي" االأمريكية. 
يف  ميي���ل  جون�ش���ون  وكان 
االأ�شئل���ة  جتن���ب  اإىل  ال�شاب���ق 
ومل  االأ�شري���ة،  حيات���ه  ح���ول 
يف�شح من قبل ع���ن عدد اأبنائه. 
"اإن  لك���ن ح���ني �شاألت���ه مذيع���ة 
ب���ي �ش���ي" عم���ا اإذا كان لدي���ه 6 
اأبن���اء، اأجاب جون�ش���ون قائاًل: 
"نع���م". واأ�شار رئي�ض الوزراء 
الربيط���اين، ال���ذي يبل���غ عم���ر 

اأ�شغ���ر اأطفاله، ويلفري���د، عامًا 
واحدًا اإىل اأنه "يغري الكثري من 

احلفا�شات".
جون�ش���ون  جتن���ب  ولطامل���ا 
احلدي���ث ع���ن اأ�شرت���ه واأبنائه، 
وقب���ل االنتخاب���ات العامة لعام 
2019، �ُشئ���ل �شراح���ة عن هذا 
االأم���ر من مذيع باإذاع���ة "اإل بي 
�شي" ليجي���ب جون�شون قائاًل: 
النا����ض  يري���د  م���ا  اأن  "اأعتق���د 
�شماعه هو م���ا لدينا من خطط. 
اأنا اأح���ب اأطفايل كثريًا لكنهم ال 
يتناف�شون يف هذه االنتخابات، 
وبالت���ايل ل���ن اأعل���ق عل���ى ه���ذا 

االأمر".

عمرها 100 عام وتدخل �سجل "غيني�س" يف رفع االأثقال
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ب�ري�س ج�ن�س�ن يعرتف: اأغيرّ 
احلفا�سات الأبنائي 

م�ضممة اأزياء من ال�ضليمانية حتّول املالب�س القدمية اإىل اأزياء جديدة 

�شه���دت الفرتة االأخ���رية، الكثري م���ن التقارير املت�شارب���ة حول املوعد 
الر�شمي الألبوم النجمة العاملية Adele  - اأديل، و�شرعان ما اأثارت 
تلك التقارير غ�شب الكثري من جمهورها ب�شبب طول غياب األبوماتها 

.hello التي كان اآخرها عام 2015 باألبومها العاملي
ووفق���ًا لتقرير جديد ن�شرته �شحيفة الديل���ي ميل، ك�شفت فيه 
املوعد الر�شمي الألبوم Adele  اجلديد والذي �شيتزامن مع 
احتف���االت الكري�شما�ض املقبلة، خا�ش���ة واأن االألبوم اجلديد 

يف املرحلة االأخرية من التجهيزات وفقًا لتقارير �شابقة.
ياأتي هذا بعد اأن اأكدت اأديل، منذ اأيام قليلة، عالقتها ب�شديقها 
ووكيل االأعم���ال الريا�شي ريت�ض باول، وذل���ك بن�شرها اأول 
�ش���ورة ر�شمي���ا مع���ا، ع���رب ح�شابها مبوق���ع "اإن�شتغ���رام"، 
مكتفي���ة بالتعليق برمز القلب، وبدت اأديل متاألقة يف ف�شتان 
اأ�ش���ود بدون حماالت باأكم���ام منتفخة بي�شاء. وكان قد ن�شر 
موقع الديلي ميل �شورة تثبت عالقة اأديل، ب�شديقها، حيث 
اأ�شار التقرير اإىل اأن ال�شور اجلديدة اإثبات اأنهما يح�شران 
املنا�شب���ات االجتماعي���ة �شوي���ا وتتم روؤيتهم���ا يف اخلارج 

واختالطهما باأ�شدقائهما امل�شاهري.

 اأديل تع�د للغناء بعد غياب
 7 �سن�ات

 �سهى الحمدي 
الفنانة الت�شكيلية العراقية افتتحت 
معر�شه���ا ال�شخ�شي بعنوان "حياة 
موازي���ة" في غاليري جبل اللويبدة 
عم���ان،  االردني���ة  العا�شم���ة  ف���ي 
والمعر����ض كما �شرح���ت المحمدي 
مدينته���ا  ال�شتع���ادة  محاول���ة  ه���و 
الن�ش���اء  بق�ش����ض  المليئ���ة  بغ���داد 

الجميالت وحكايات الطفولة.

 عبد الجبار الرفاعي 
الباح���ث والكات���ب �شدر ل���ه عن دار 
ال�ش���وؤون الثقافي���ة كت���اب "مقدم���ة 
في عل���م الكالم الجدي���د"، يقول في 
مقدمت���ه: ينطل���ق ه���ذا الكت���اب من 
روؤي���ة تبتن���ي على اأنه م���ا دام هناك 
اإن�ش���ان فهن���اك اأ�شئل���ة ميتافيزيقية 
كب���رى، وه���ذا الن���وع م���ن االأ�شئلة 
م���ا  وه���و  ل���ه،  نهائي���ا  ج���واب  ال 
يقول���ه لن���ا تع���دد وتن���وع اإجاب���ات 
الفال�شفة والالهوتيين والمتكلمين 
المتوا�شلة لهذه االأ�شئلة، وتجددها 

ف���ي مختل���ف مراحل تط���ور الوعي 
الب�شري.

 ح�سين علي هارف 
الم�شرح���ي  والكات���ب  المخ���رج 
تلقى تهان���ي االتحاد الع���ام لالأدباء 
والكّتاب ف���ي العراق، بمنا�شبة فوز 
���ه الم�شرحي )قل���ب الدمية( في  ن�شّ
المونودرام���ا،  ن�شو����ض  م�شابق���ة 
الت���ي اأقامها مهرجان اأي���ام القاهرة 
الدول���ي بدورته الرابع���ة المنعقدة 

للمدة 1٣ - 1٧ اأيلول 2021.

ك�شفت �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، 
تفا�شيل تتعلق بدعوى ق�شائية جديدة 
�شد  بيت  ب��راد  املمثل  قبل  من  مرفوعة 

طليقته اأجنلينا جويل.
وو���ش��ف��ت ال���دع���وى امل��م��ث��ل��ة اأجن��ل��ي��ن��ا 
وتتبع  "لالنتقام"،  ت�شعى  باأنها  جويل 
على  للح�شول  ممنهجة"،  "عرقلة 
تق�شيم  عملية  م��ن  ب��ي��ت  ب����راد  ح�����ش��ة 
ال��زوج��ني  مم��ت��ل��ك��ات  يف  ح�ش�شهما 
للدعوى،  ووفقا  فرن�شا.  يف  ال�شابقني 
انف�شالهما  قبل  جويل  اأعطى  بيت  فاإن 
ن�شبة 10 يف املئة من اأ�شهمه يف اإحدى 
ال�شابقان  الزوجان  ليت�شاوى  �شركاته، 
يف ذات احل�شة اململوكة منا�شفة. ووفق 
اأن  يدعي  بيت  فاإن  الربيطانية،  ال�شحيفة 
ال�شركة،  تلك  لبيع ح�شتها من  جويل تخطط 
متجاهلة الوقت والعمل الذي ا�شتثمره بيت يف 

هذه املوؤ�ش�شة. 
اإىل  لوك�شمبورغ  يف  املقّدمة  ال��دع��وى  وت�شري 
جلويل  بيت  اأ�شهم  من  املئة  يف   10 حتويل  اأن 
"باطل"، حيث بيعت االأ�شهم وقتها ب�شعر يورو 
فقط، وهو ثمن رمزي ال يعادل القيمة احلقيقية 
لها. واتهمت الدعوى جويل اأي�شا بعرقلة اأعمال 
ال��زوج��ني،  م��ن  مملوكة  ت��زال  ال  التي  ال�شركات 
ح�شتها  بيع  لقبول  بيت  على  ال�شغط  اأج��ل  من 
احل�شابات  على  املوافقة  بتاأخري  وذلك  املذكورة، 

والتعيينات االإدارية.

براد بيت يطارد 
اأجنلينا ج�يل يف 

املحاكم 
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