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الأمن والدفاع :القتلة يتحدون احلكومة ويحرجونها

نا�شطون :قوائم اغتياالت جديدة بحق
البارزين يف االحتجاجات
 بغداد /متيم احل�سن
توقعت جلنة االم ��ن يف الربملان
ت�ص ��اعد عملي ��ات االغتي ��ال يف
الب�ل�اد �ض ��د نا�ش ��طني بالتزامن م ��ع تزايد
االزمات ال�سيا�سية واالقت�صادية.
واكد نا�ش ��طون ،ان قوائم جديدة �ص ��درت
�ض ��د بع� ��ض ال�شخ�ص ��يات الب ��ارزة يف
احلرك ��ة االحتجاجية ،بالتزامن مع احداث
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جلنة اخلدمات:
ال�شركة الكورية
�ستبا�شر العمل
مبيناء الفاو بعد 10
�أيام من التعاقد
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النا�ص ��رية يف ال�ش ��هر املا�ض ��ي وامل�ؤيدين
لالحتجاج ��ات يف "احلبوب ��ي" .وقت ��ل
م�س ��لحون جمهول ��ون ي�س ��تقلون دراجات
ناري ��ة ،م�س ��اء الثالث ��اء� ،ص�ل�اح العراقي،
اح ��د النا�ش ��طني البارزي ��ن يف تظاه ��رات
�س ��احة التحري ��ر .حي ��ث اطلق امل�س ��لحون
 5ر�صا�ص ��ات باجتاه العراق ��ي ،يف منطقة
بغ ��داد اجلدي ��دة �ش ��رقي بغ ��داد ،ت�س ��ببت
مبقتل ��ه بع ��د وق ��ت ق�ص�ي�ر م ��ن نقل ��ه اىل

امل�ست�ش ��فى .وق ��ال عل ��ي الغامن ��ي ،ع�ض ��و
جلن ��ة االمن والدف ��اع يف الربملان لـ(املدى)
ان "عملي ��ات االغتي ��ال جت ��ري بطريق ��ة
تتح ��دى فيه ��ا اجله ��ات املنف ��ذة احلكوم ��ة
وحترجها".
وبح�س ��ب �ش ��هود عيان يف بغداد اجلديدة،
ان حاج ��زا امني ��ا كان قريب ��ا م ��ن موق ��ع
احل ��ادث ،ورغم ذل ��ك ا�س ��تطاع املهاجمون
االفالت.وا�ش ��ار الغامن ��ي اىل ان "ع ��دوا

داخلي ��ا واي ��ادي خبيث ��ة تزع ��زع االم ��ن
يف الب�ل�اد" ،منتق ��دا "تق�ص�ي�ر اجله ��د
اال�س ��تخباري و�ض ��عف مراقب ��ة املجرم�ي�ن
و�ضبط مداخل املناطق" .ويف حادث مقتل
العراق ��ي ،ع ��ادت "خالي ��ا الدراج ��ات" اىل
ال�ص ��ورة ،بعدما نفذت �آخ ��ر هجوم لها يف
متوز املا�ض ��ي ،حيث قتلت تل ��ك املجموعة
اخلبري االمني ه�شام الها�شمي.
 التفا�صيل �ص3

اكتمال ملفات ا�ستجواب وزير املالية وحمافظ البنك
املركزي ورئي�س هيئة الإعالم
 بغداد /حممد �صباح
ي�س ��تعد جمل�س النواب ملخاطبة
احلكوم ��ة م ��ن اج ��ل حتدي ��د
مواعيد ال�س ��تجواب رئي�س هيئ ��ة الإعالم
واالت�ص ��االت ،وحماف ��ظ البن ��ك املرك ��زي،
ووزير املالية بعد ا�ستكمال ملفاتهم.
ويتح ��دث النائ ��ب ح�س�ي�ن ع ��رب ،رئي� ��س
كتلة �إرادة الربملانية يف ت�ص ��ريح لـ(املدى)
قائ�ل�ا ان "الأمان ��ة العامة ملجل� ��س النواب
�ستخاطب يف الأيام القليلة املقبلة احلكومة

لتحدي ��د مواعي ��د ا�س ��تجواب رئي�س هيئة
ا إلع�ل�ام واالت�ص ��االت ،وحماف ��ظ البن ��ك
املرك ��زي ،ووزير املالية بعد درا�س ��ة الأدلة
والأوراق الثبوتي ��ة املقدمة من قبل بع�ض
النواب والتي تثبت وجود خمالفات مالية
وقانوني ��ة يف عم ��ل ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ات".
وقبل �أ�ش ��هر قليل ��ة �أحالت رئا�س ��ة جمل�س
الن ��واب ملف ��ات ا�س ��تجواب وزراء املالية،
والتعلي ��م الع ��ايل ،وال�ص ��ناعة ،وحماف ��ظ
البن ��ك املرك ��زي ،ورئي� ��س هيئ ��ة ا إلع�ل�ام
واالت�ص ��االت� ،إىل جلن ��ة خا�ص ��ة م�ؤلف ��ة

من ثالثة م�ست�ش ��ارين قانونيني للنظر يف
�إجراءاتها ال�شكلية والقانونية قبل حتديد
مواعيد جل�سات اال�ستجواب.
وي�صف عرب عملية ا�ستجواب امل�س�ؤولني
احلكومي�ي�ن بـ"الطبيعي ��ة" �ض ��من العم ��ل
الربمل ��اين ،م�ض ��يفا �أن "هيئ ��ة الإع�ل�ام
واالت�ص ��االت فيه ��ا م�ش ��اكل وخمالف ��ات
كث�ي�رة ،مم ��ا وفر قناع ��ة تامة ل ��دى غالبية
�أع�ض ��اء جمل�س النواب بوجود مق�ص ��رين
يف �أداء الهيئة".
 التفا�صيل �ص2

زار رئي�س جمل�س الق�ضاء االعلى القا�ضي فائق زيدان  ،معر�ض العراق الدويل للكتاب برفقة اع�ضاء
حمكمة التمييز االحتادية القا�ضي قا�سم عبا�س اخلفاجي والقا�ضي حممد عبد علي والقا�ضي عبد
الوهاب عبد الرزاق  ،ورئي�س حمكمة ا�ستئناف الب�صرة القا�ضي عادل عبد الرزاق  ،ورئي�س حمكمة
كربالء القا�ضي حممد عبد احلمزة  ،والقا�ضي حيدر علي نوري امل�شرف على املركز االعالمي ملجل�س
الق�ضاء واملدير العام رحيم عبد ح�سن .

�سكانها بنوا بيوتهم على �أرا�ض كانت مقابر جماعية
ر�شيد اخليون يكتب:
يف ذكرى الفارابي ..
�صدى التنوير

عالء املفرجي يكتب:
القاهرة ال�سينمائي
يحتفي ب�سوكوروف
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"خلف ال�سدة"� ..أحياء ال يدخلها امل�س�ؤولون وال اخلدمات
 بغداد /ح�سني حامت
عل ��ى امت ��داد �س ��نوات ،بق ��ي
ت ��ل تراب ��ي يحي ��ط مبناط ��ق
العا�صمة من اجلهة ال�شرقية وهو حد كان
ي� ��أذن بانتهاء الدور التابع ��ة ملركز بغداد،
فيم ��ا تغرق ��ه من اجله ��ة الثانية �ص ��حراء
قاحل ��ة .وحت ��ى  2004بقي ه ��ذا التل وما
رواءه من م�س ��احة �أر�ض ��ا ج ��رداء ،حلني
اكت�ش ��اف احلكوم ��ة الت ��ي كانت ت�ص ��ارع
النه ��اء ال�ص ��راع الطائف ��ي حينه ��ا ان م ��ا
وراء التل ا�صبح "جمزرة ل�ضحايا العنف
الطائف ��ي" .وحاذى التل منذ ن�ش� ��أته افقر
مناط ��ق العا�ص ��مة ،وه ��ي ذاته ��ا املناطق
التي ت�ش ��هد �ضعفا يف قب�ضة الدولة مقابل
�ص ��عود دور الع�شائر .و�س ��رعان ما تغري

احلال يف ال�س ��نوات الع�ش ��ر االخرية يف
مناط ��ق خل ��ف ال�س ��د الرتابي� .إذ ا�ص ��بح
واحدا من التجمعات ال�س ��كانية الكبرية.
حي ��ث ا�س ��تغل ال�س ��اكنون في ��ه �ض ��عف
الرقابة احلكومية و�ش ��قوا ال�سد وان�ش�أوا
طرقا وا�سواقا ومدار�س اهلية.
وال ُت�ش ��مل احي ��اء "خل ��ف ال�س ��دة"
باخلدمات النها �ض ��من الت�صميم اال�سا�س
لبغ ��داد ه ��ي ارا� ��ض قاحل ��ة ،لك ��ن الواقع
خمتل ��ف .فكامرة (املدى) جتولت يف هذه
االحياء الكب�ي�رة التي نظمت فيها البيوت
وبلط ��ت بع� ��ض �ش ��وارعها وو�ض ��عت لها
�أر�صفة بتربعات جمعها االهايل.
ويقول حممد ح�س ��ن ،احد �س ��كنة ق�ض ��اء
املعام ��ل (ال ��زوراء ر�س ��ميا) لـ(امل ��دى)
"ت�س ��مى هذه البقعة بب�س ��تان �س ��امي او

الب�س ��تان وج ��اءت ت�س ��ميتها ن�س ��بة اىل
ب�س ��تان ق ��دمي كان هنا وحت ��ول فيما بعد
لبيوت م�شيدة".
وي�ض ��يف ح�س ��ن" :ي�ش ��ق املنطق ��ة الت ��ي
ن�س ��كن فيه ��ا م�ش ��روع مائ ��ي (ب ��زل) متر
ع�ب�ره املياه اجلارية ،لكن فيما بعد حتول
مل�ستنقع متلأه النفايات ومياه املجاري".
وب ��دوره يق ��ول اب ��و هيث ��م لـ(امل ��دى):
"نع ��اين من نق�ص كبري يف اخلدمات ،مل
ي� ��أت احد لزيارتن ��ا من امل�س� ��ؤولني ..منذ
اك�ث�ر من �س ��نتني وجمي ��ع زياراتهم كانت
دعاية انتخابية ووعودا كاذبة".
وي�ض ��يف الرج ��ل اخلم�س ��يني "طالبن ��ا
اجله ��ات املعني ��ة م ��رارا وتك ��رارا بتعبيد
ال�شوارع و�إن�شاء جماري جديدة لكننا مل
نر اي اجناز يذكر".

وي�ش�ي�ر ابو هيث ��م اىل �أن "املنطقة تدخل
ان ��ذارا يف ال�ش ��تاء ،وعن ��د املط ��ر تغ ��رق
ال�ش ��وارع والبيوت وتبقى املياه ا�سبوعا
او اك�ث�ر حلني اح�ض ��ارنا �س ��احبات املياه
من ح�سابنا اخلا�ص".
�س ��ائق عربة التك ت ��ك �ش ��اكر عدنان وهو
اح ��د �س ��كنة مناط ��ق خل ��ف ال�س ��دة يقول
لـ(امل ��دى) �إن "الت ��ك ت ��ك ذو ف�ض ��ل عل ��ى
�س ��كان املنطق ��ة �إذ ان دخ ��ول ال�س ��يارات
يكون ب�ص ��عوبة اىل ازقتن ��ا ،والكثري من
ا�ص ��حاب ال�س ��يارات يرف�ض ��ون الدخ ��ول
ب�سبب احلفر والربك الطينية".
وي�ض ��يف عدن ��ان �أن "�س ��كان املنطق ��ة
ب�س ��يطون ج ��دا واكرثه ��م من الك�س ��بة ال
يعي� ��ش هن ��ا م�س� ��ؤول وال حت ��ى موظ ��ف
�صغري".

 25كانون الأول عطلة ر�سمية
 بغداد /املدى
�ص ��وت جمل� ��س الن ��واب� ،أم�س االربع ��اء ،عل ��ى اعتبار 25
كانون االول عطلة ر�سمية من كل عام.
وقال م�ص ��در برملاين �إن "جمل�س النواب يُ�صوت باعتبار يوم ١٢/٢٥
م ��ن ُكل ع ��ام عطلة ر�س ��مية جلمي ��ع العراقيني مبنا�س ��بة ميالد ال�س ��يد
امل�سيح".
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در �أن "جمل� ��س الن ��واب يُ�ص ��وت على م�ش ��روع قانون
ت�ص ��ديق اتفاقية االمم املتحدة ب�ش�أن ال�ش ��فافية يف التحكيم التعاهدي
بني امل�ستثمرين والدول".
وعقد جمل�س النواب ،ام�س ،جل�س ��ته االعتيادية برئا�س ��ة النائب الأول
لرئي�س املجل�س ح�سن الكعبي وح�ضور  168نائب ًا.
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العراق يطرح فكرة �إحياء
مفاعل نووي للمرة الثانية
خالل  90يوم ًا
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سياسة
 3طلبات �أخرى
تنتظر موافقة اللجنة
المعنية
 بغداد /محمد �صباح
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الربملان يكمل ملفات ا�ستجواب وزير املالية وحمافظ البنك
املركزي ورئي�س هيئة الإعالم
الواجب ��ة ف ��ي طل ��ب اال�ستج ��واب وف ��ق
النظام الداخلي لمجل�س النواب.
كما ي�شت ��رط النظ ��ام الداخل ��ي لمجل�س
الن ��واب في مادت ��ه الثامن ��ة والخم�سون
توجي ��ه طل ��ب اال�ستج ��واب كتاب ��ة �إل ��ى
رئي� ��س المجل� ��س موق ًع ��ا م ��ن مق ��دم
اال�ستجواب وبموافقة خم�سة وع�شرين
ع�ضوً ا على الأقل.

ي�ستعد مجل�س النواب لمخاطبة الحكومة
م ��ن اج ��ل تحدي ��د مواعي ��د ال�ستج ��واب
رئي� ��س هيئ ��ة الإع�ل�ام واالت�ص ��االت،
ومحافظ البن ��ك المركزي ،ووزير المالية
بعد ا�ستكمال ملفاته ��م .وعلى غير العادة
�ستك ��ون ه ��ذه اال�ستجواب ��ات الثالث ��ة،
وللمرة الأولى م�شتركة ،حيث �سيقوم كل
نائبين باال�شتراك في ا�ستجواب م�س�ؤول
تنفيذي.
وكان ��ت اللجن ��ة الخا�ص ��ة الت ��ي �شكله ��ا
مجل� ��س الن ��واب والم�ؤلفة م ��ن ثالثة من
الم�ست�شاري ��ن القانونيي ��ن ق ��د انتهت من
تدقيق ثالثة طلبات ا�ستجوابات من ا�صل
�ستة فيم ��ا ماتزال اللجن ��ة توا�صل عملية
تدقيق ودرا�سة الملفات المتبقية.
مواعيد اال�ستجواب
ويتحدث النائب ح�سين عرب ،رئي�س كتلة
�إرادة البرلماني ��ة ف ��ي ت�صري ��ح لـ(المدى)
قائال ان "الأمان ��ة العامة لمجل�س النواب
�ستخاط ��ب ف ��ي الأي ��ام القليل ��ة المقبل ��ة
الحكوم ��ة لتحدي ��د مواعي ��د ا�ستج ��واب
رئي� ��س هيئ ��ة الإع�ل�ام واالت�ص ��االت،
ومحافظ البن ��ك المركزي ،ووزير المالية
بع ��د درا�س ��ة الأدل ��ة والأوراق الثبوتي ��ة
المقدم ��ة م ��ن قبل بع� ��ض الن ��واب والتي
تثب ��ت وج ��ود مخالف ��ات مالي ��ة وقانونية
في عمل ه ��ذه الم�ؤ�س�س ��ات" .وقبل �أ�شهر
قليل ��ة �أحال ��ت رئا�س ��ة مجل� ��س الن ��واب
ملف ��ات ا�ستج ��واب وزراء المالي ��ة،
والتعلي ��م العال ��ي ،وال�صناع ��ة ،ومحافظ
البن ��ك المرك ��زي ،ورئي�س هيئ ��ة الإعالم
واالت�ص ��االت� ،إل ��ى لجن ��ة خا�ص ��ة م�ؤلفة
من ثالثة م�ست�شارين قانونيين للنظر في

جل�سة �سابقة ملجل�س النواب�..أر�شيف.
�إجراءاتها ال�شكلية والقانونية قبل تحديد
مواعي ��د جل�س ��ات اال�ستج ��واب .وي�صف
ع ��رب عملي ��ة ا�ستج ��واب الم�س�ؤولي ��ن
الحكوميي ��ن بـ"الطبيعي ��ة" �ضم ��ن العمل
البرلمان ��ي ،م�ضيف ��ا �أن "هيئ ��ة الإع�ل�ام
واالت�ص ��االت فيه ��ا م�ش ��اكل ومخالف ��ات

كثي ��رة ،مما وف ��ر قناعة تامة ل ��دى غالبية
�أع�ضاء مجل� ��س النواب بوجود مق�صرين
في �أداء الهيئة".
ثالثة ا�ستجوابات
وي�ؤك ��د النائ ��ب ع ��ن محافظة بغ ��داد �أن

"مجموع طلبات اال�ستجوابات و�صلت
�إل ��ى �س ��ت طلب ��ات مقدم ��ة ،ثالث ��ة منه ��ا
ا�ستكملت �إجراءتها ال�شكلية والقانونية
بع ��د تدقيقه ��ا م ��ن اللج ��ان والجه ��ات
البرلمانية المعني ��ة بهذا الملف ،متوقعا
�أن "يك ��ون �أول ا�ستج ��واب ف ��ي بداي ��ة

العام المقبل �أو ربما خالل الأيام القليلة
المقبلة".
ويلزم قانون مجل� ��س النواب رقم ()13
ل�سن ��ة  2018الناف ��ذ ف ��ي مادت ��ه ()22
بت�شكي ��ل لجن ��ة خا�ص ��ة لتقدي ��م ال ��ر�أي
والم�ش ��ورة ب�ش�أن م ��دى توافر ال�شروط

فريق ثنائي
ويلف ��ت ع�ض ��و لجن ��ة العم ��ل وال�ش�ؤون
االجتماعي ��ة والهج ��رة والمهجري ��ن
البرلماني ��ة �إل ��ى �أن "اال�ستجواب ��ات
�ستك ��ون م�شتركة ،اذ �سيكون ا�ستجواب
رئي� ��س هيئة االع�ل�ام واالت�ص ��االت من
قب ��ل النائبي ��ن ع�ل�اء الربيع ��ي ومحم ��د
�شي ��اع ال�سودان ��ي ،وكذل ��ك �سيك ��ون
ا�ستجواب وزي ��ر المالية من قبل النائب
يو�س ��ف الكالب ��ي ونائ ��ب �آخ ��ر ،و�أي�ضا
محاف ��ظ البنك المركزي م ��ن قبل النائب
فالح ال�ساري ونائب �آخر".
وف ��ي �شه ��ر ت�شري ��ن الأول الما�ض ��ي
�أعلن ع�ض ��و لجنة الإع�ل�ام واالت�صاالت
النيابي ��ة ع�ل�اء الربيع ��ي ع ��ن تقديم ��ه
طلب ��ا ال�ستج ��واب رئي�س هيئ ��ة الإعالم
واالت�ص ��االت عل ��ي نا�ص ��ر الخويل ��دي
لم�ساءلت ��ه عن ملفات ف�س ��اد تخ�ص عمل
الهيئة.
طلبات لم تكتمل
ويعل ��ق النائ ��ب ح�سي ��ن ع ��رب عل ��ى
ا�ستجوابات ثالث ��ة مازالت قيد الدرا�سة
بالق ��ول �إن "الطلب ��ات المتبقي ��ة تحتاج
كاف للبت به ��ا من قبل اللجان
�إل ��ى وقت ٍ
المعني ��ة" ،معتب ��را �أن "الإع�ل�ان ع ��ن
اال�ستجواب ��ات التي لم ت�ص ��ل �إلى درجة

القطعية �إجراء غير �صحيح".
ب ��دوره ،طال ��ب رئي� ��س كتل ��ة الحكم ��ة
النيابي ��ة فال ��ح ال�س ��اري ،رئا�سة مجل�س
الن ��واب بتحدي ��د موع ��د ا�ستج ��واب
محاف ��ظ البنك المرك ��زي م�صطفى غالب
بع ��د ا�ستكم ��ال اال�ستج ��واب الجوان ��ب
ال�شكلية والمو�ضوعية للملف.
وق ��ال ال�س ��اري ف ��ي بيان اطلع ��ت عليه
(المدى) ان "اللجنة المكلفة بالنظر في
مل ��ف اال�ستجواب ��ات قام ��ت ب�إر�سال كل
متطلبات ��ه الى مكتب الرئا�س ��ة" ،مطالبا
االخي ��رة بـ"تحدي ��د موع ��د اال�ستجواب
ف ��ي الأ�سب ��وع المقب ��ل ال�سيم ��ا وان
هن ��اك تداعيات خطي ��رة عل ��ى ال�سيا�سة
النقدية".
�أ�سئلة وا�ست�ضافات
م ��ن جانبه ي�ؤكد عماد يوحن ��ا ،م�ست�شار
رئي� ��س البرلم ��ان ل�ش� ��ؤون الأقليات في
ت�صريح لـ(المدى) �أن "هناك ا�ست�ضافات
�ستكون لعدد من الم�س�ؤولين الحكوميين
ب�سبب وجود بع� ��ض المخالفات" ،مبينا
�أنه "في حال عدم قناعة النواب ب�أجوبة
الم�س�ؤولي ��ن الحكوميي ��ن �ستتح ��ول
�إل ��ى ا�ستجوابات" .وي�ضي ��ف �أن "طلب
اال�ستج ��واب ي�شت ��رط توقي ��ع  25نائبا
م ��ع اال�سئلة والنق ��اط واالدلة والوثائق
الت ��ي ت�ؤكد عل ��ى اال�ستج ��واب ،ثم تقوم
رئا�س ��ة المجل� ��س بتدقيق ه ��ذه الوثائق
قب ��ل تحدي ��د مواعي ��د اال�ستج ��واب ،ثم
�إر�سالها للحكومة وم ��ن بعد �إلى الوزير
قبل تحديد موعد اال�ستجواب".
ويتاب ��ع ان "هن ��اك ا�سئل ��ة �شفوي ��ة
وتحريرية اي�ض ��ا قدمت من قبل عدد من
اع�ضاء مجل�س النواب �إلى مجموعة من
الم�س�ؤولين الحكوميين".

الأمم المتحدة % 30 :من المجبرين على العودة غير �آمنين

الجوانب الفنية �أحيلت �إلى الإيطاليين

جلنة اخلدمات :ال�شركة الكورية �ستبا�شر �أ�سو�شييتدبر�س :مفاو�ضات �إرجاع "عوائل داع�ش" �إىل
العمل مبيناء الفاو بعد � 10أيام من التعاقد مناطقهم حققت بع�ض النجاح
 بغداد /المدى

وبالتالي ال م�صلحة للعراق في التعاقد معها".
ون ��وّ ه� ،إلى �أن "الجوانب الفنية للم�شروع تم �إيكالها
�إل ��ى �شركة ا�ست�شارية ايطالية" ،الفت ًا �إلى �أن "وزارة
النق ��ل ورغم �أنها ت�أخرت في الم�ش ��روع لكنها ّ
ف�ضلت
خالل اللقاء معها ب�أن يتم التعاقد مع ال�شركة الكورية
كونه ��ا متواجدة ف ��ي العراق ،و�ستبا�ش ��ر مهامها بعد
ع�شرة �أيام فقط من تاريخ توقيع العقد".
و�أورد الربيع ��ي� ،أن "اللج ��وء �إل ��ى �شرك ��ة �أخ ��رى
ي�ستغ ��رق من ��ا وقت� � ًا وجه ��د ًا ،ومفاو�ض ��ات جدي ��دة،
وا�ستثناءات �صادرة عن مجل�س الوزراء".
ويوا�ص ��ل الربيع ��ي� ،أن "ال�سلطتي ��ن الت�شريعي ��ة
والتنفيذية متفقتان على �ض ��رورة االنتهاء من ميناء
الف ��او ب�أق ��رب وق ��ت كون ��ه يمث ��ل االقت�ص ��اد المقب ��ل
للعراق ،ويوفر �أكثر من مليون فر�صة عمل".
و�ش� �دّد ،عل ��ى �أن "الوف ��د النياب ��ي �س�أل ال ��وزارة عن
�سب ��ب الزي ��ادة الت ��ي ح�صلت ف ��ي تكلفة مين ��اء الفاو
بح�س ��ب طلب ال�شرك ��ة الكورية ،وج ��اء الجواب ب�أن
عدد ًا م ��ن الم�شاريع الجديدة �سوف يت ��م ا�ستحداثها
مع الميناء".
وم�ضى الربيعي� ،إل ��ى �أن "موازنة � 2021ستت�ضمن
تخ�صي� ��ص مبل ��غ �آخ ��ر يت ��م �إ�ضافت ��ه لإكم ��ال مين ��اء
الفاو".
م ��ن جانبه ،ذك ��ر الع�ض ��و الآخر ف ��ي اللجن ��ة النائب
بره ��ان المعم ��وري� ،أن "الع ��راق وف ��ر التخ�صي� ��ص
المال ��ي المنا�س ��ب لمين ��اء الف ��او ،وه ��و م�ستم ��ر في
ذل ��ك ،لك ��ن هناك رغبة ل ��دى بع�ض الأط ��راف في عدم
انجازه".
و�أ�ض ��اف المعم ��وري ،ف ��ي ت�صريح �إل ��ى (المدى) �أن
"مجل� ��س الن ��واب �سيبقى على توا�ص ��ل م�ستمر مع
الحكوم ��ة م ��ن �أج ��ل االط�ل�اع عل ��ى �آخ ��ر التطورات
ويع ��رف المت�سب ��ب الحقيق ��ي ف ��ي تعطي ��ل تنفي ��ذ
الميناء".
ولفت� ،إلى �أن "الأو�ضاع االقت�صادية الحالية تتطلب
من ��ا تكثي ��ف الجه ��د ،ل�ضمان �إن�ش ��اء المين ��اء ب�أ�سرع
وق ��ت كونه يوفر فر� ��ص عمل كبيرة وعائ ��دات مالية
تغنينا عن االعتماد الأحادي على النفط".
يذك ��ر �أن حجر �أ�سا� ��س م�شروع ميناء الف ��او الكبير،
و�ض ��ع ف ��ي الع ��ام  ،2010وقال ��ت وزارة النق ��ل� ،إن
وزير النقل نا�صر ح�سي ��ن ال�شبلي �أعلن االتفاق على
ال�صيغ ��ة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير مع ال�شركة
الكوري ��ة المنفذة للم�شروع ،الذي تق ��در كلفته بنحو
 4.6مليار دوالر.

ك�شفت لجنة الخدمات والإعمار
في مجل�س النواب� ،أم�س االربعاء،
عن توجه لإ�ضافة تخ�صي�ص مالي
جديد على موازنة  2021ل�ضمان
�إكمال ميناء الفاو ،مبينة �أن
ال�شركة الكورية �ستبا�شر ب�أعمالها
بعد ع�شرة �أيام من تاريخ توقيع
العقد معها.
وقال ع�ضو اللجنة عالء الربيعي
في حديث �إلى (المدى)� ،إن
"العراق يتعر�ض لهجمة داخلية
و�أخرى خارجية في كل مرة
يقترب فيها من التوقيع مع �شركة
لتنفيذ م�شروع ميناء الفاو".
و�أ�ض ��اف الربيع ��ي� ،أن "الرغب ��ة ف ��ي ع ��دم �إنج ��از
الم�شروع من قبل البع�ض قد ظهرت ب�شكل كبير ،و�أن
احد الوزراء المهمين طلب من الحكومة ب�شكل غريب
جدواه االقت�صادية قبل اتخاذ �أي �إجراء".
و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن "وفد ًا نيابي� � ًا زار وزارة النقل مطلع
الأ�سبوع الحالي؛ لالط�ل�اع على م�شروع ميناء الفاو
ومعوقات �إن�شائه" ،كا�شف ًا عن "تخ�صي�ص مبلغ 400
ملي ��ار دينار لتموي ��ل الم�شروع �ضم ��ن قانون تمويل
العجز".
و�أو�ض ��ح الربيع ��ي� ،أن "المفاو�ض ��ات م�ستم ��رة منذ
الأ�شه ��ر ال�ستة الما�ضي ��ة مع ال�شرك ��ة الكورية ،التي
�أنجزت كا�سر الأمواج وتعمل في موقع الم�شروع".
وبي ��ن� ،أن "مجل� ��س ال ��وزراء �صوت عل ��ى التفاو�ض
م ��ع الكوريي ��ن ومنحه ��م اال�ستثن ��اءات الت ��ي ي�سمح
به ��ا القانون" ،نافي� � ًا "وجود مفاو�ض ��ات مع �شركات
�صينية ،كما يتم الترويج له في و�سائل الإعالم".
و�أف ��اد الربيع ��ي ،ب�أن "وزارة النقل قال ��ت �إن ال�شركة
ال�صيني ��ة التي يتم الحديث عنه ��ا ،ال تمتلك الخبرات
المنا�سب ��ة ول ��م تعم ��ل �سابق� � ًا ف ��ي مج ��ال الموان ��ئ

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

 ترجمة /حامد احمد
بع ��د ان ق�ضى ثالث �سن ��وات مقيما
ف ��ي مخيم حم ��ام العلي ��ل للنازحين
رجع مرح ��ي عبد الله  70عاما ،الى
قريته غرب مدينة المو�صل ليجدها
في حال ��ة خراب ،وكانت تلك لمحته
االولى لبيته منذ ان الحقت القوات
العراقية الهزيمة بتنظيم داع�ش.
ولك ��ي يحمي عائلته تح ��ت �سقف،
�أع ��اد عبد الل ��ه ن�ص ��ب الخيمة التي
حزمه ��ا عل ��ى عج ��ل اثن ��اء غل ��ق
الحكومة للمخي ��م ال�شهر الما�ضي،
مجب ��رة �إي ��اه مع  8500ن ��ازح �آخر
على الع ��ودة ال ��ى مناط ��ق واحياء
مهدمة وم�ستقبل مجهول.
 200عائلة اخرى من العائدين الى
قري ��ة ديباك ��ة النائية حي ��ث يعي�ش
عب ��د الل ��ه ،فعل ��وا نف� ��س ال�ش ��يء
بن�صب الخيم هناك.
بي ��وت محطم ��ة ومحروق ��ة تجدها
متناث ��رة ف ��ي ال�سه ��ول الج ��رداء،
وبجواره ��ا تج ��د الخي ��ام الت ��ي
ن�صبوها وهي مزينة ب�شعار منظمة
االم ��م المتح ��دة لغ ��وث الالجئين،
بدون ماء ا�سالة وال كهرباء وتكون
قري ��ة ديباك ��ة حالك ��ة الظ�ل�ام �أثناء
الليل وقليل من النازحين العائدين
لديه ��م عم ��ل ثابت .وقال عب ��د الله:
"ل ��و كان الأم ��ر بيدي لم ��ا غادرت
المخيم ،انه لي�س بيدي".
اغالق مخي ��م حم ��ام العليل جنوب
المو�ص ��ل كان ج ��زءا م ��ن حمل ��ة
حكومي ��ة الغ�ل�اق جمي ��ع مخيمات
النازحي ��ن بحل ��ول نهاي ��ة الع ��ام،
الحكوم ��ة العاج ��زة مالي ��ا تقول ان
التعجي ��ل باغ�ل�اق المخيمات �شيء
مطلوب الحياء جهود اعادة االعمار
المتلكئة.
منظم ��ات اغاث ��ة ح ��ذرت م ��ن ان
اج ��راءات االغ�ل�اق المت�سرع ��ة ق ��د
تت ��رك ع�ش ��رات �آالف اال�شخا� ��ص

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

بدون م� ��أوى خ�ل�ال �أ�شه ��ر ال�شتاء
و�س ��ط تف�شي وباء كورونا ،وتقول
المنظم ��ات ان التنفي ��ذ الع�شوائ ��ي
يه ��دد بخل ��ق ن ��زوح جدي ��د ويه ��دد
بانت�ش ��ار ع�شوائي ��ات غي ��ر ر�سمية
ويزي ��د م ��ن ح ��دة اال�ستي ��اء بي ��ن
مجتمع ��ات ما ت ��زال تعي�ش ذكريات
حكم داع�ش الوح�شي.
ومنذ منت�صف �شه ��ر ت�شرين االول
ت ��م اخ ��راج م ��ا ال يقل ع ��ن 34000
�شخ� ��ص بع ��د غل ��ق او دم ��ج 11
مخيما.
وتق ��ول منظم ��ات اغاث ��ة ان الع ��دد
ق ��د يك ��ون �أكبر ف ��ي حين م ��ا يزال
هن ��اك  26000ال ��ف ن ��ازح مقيمين
ف ��ي ث�ل�اث مخيم ��ات باقي ��ة متوقع
ان تغل ��ق اي�ض ��ا� .أم ��ا ف ��ي اقلي ��م
كرد�ست ��ان فهن ��اك اكث ��ر م ��ن 180
ال ��ف �شخ� ��ص موزعين م ��ا بين 25
مخيم �آخ ��ر للنازحين وانه من غير
المعل ��وم متى ق ��د تخ�ضع لالغالق.

عوائل داع�ش يف املخيمات �..أر�شيف

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

مارين اوليفي�سي ،المتحدثة با�سم
المجل� ��س النرويج ��ي لالجئي ��ن،
قال ��ت" :يبدو وك�أن اخ ��راج النا�س
م ��ن المخيم ��ات هي خط ��وة النهاء
�أزمة النزوح ،ولكن حل هذه الأزمة
ال يتم وفق تقديم حلول م�ستدامة".
وا�ستن ��ادا ال ��ى ا�ستط�ل�اع اج ��راه
المجل�س النرويج ��ي لالجئين قبل
اغ�ل�اق مخيم حمام العلي ��ل ،ف�إن ما
يقارب من  %75م ��ن �سكان المخيم
قالوا انه ��م ال ي�ستطيع ��ون العودة
الن بيوتهم محطمة.
وف ��ي مخي ��م لي�ل�ان في كرك ��وك تم
اعط ��اء  7000ن ��ازح مهل ��ة �أي ��ام
مع ��دودة لحزم امتعته ��م للمغادرة،
مما ت�سب ��ب ذلك بتخب ��ط اجراءات
منظم ��ات االغاث ��ة والتح�ضي ��ر
لتجهي ��زات عالج ��ات انق ��اذ حي ��اة
طبية لثالثة ا�شهر.
م ��ن جانبها رفع ��ت الأم ��م المتحدة
ان ��ذارا بك�شفه ��ا ان  %30م ��ن

العائدي ��ن هم لي�سوا ف ��ي �سكن �آمن
�أو الئق منذ ان تركوا المخيمات.
م�س�ؤول ��ون حكومي ��ون يقول ��ون
ان ��ه بدف ��ع النازحين للع ��ودة ،فانه
بامكان منظم ��ات االغاث ��ة االنتقال
م ��ن ادارة المخيمات الى الم�ساعدة
في التنمية.
وق ��ال محاف ��ظ نين ��وى نج ��م
الجب ��وري" :نح ��ن نريده ��م ان
يع ��ودوا الع ��ادة بن ��اء احيائه ��م
وقراهم ،نعم انه ��م �سيعانون ولكن
هذا ال يعني انه علينا ان نبقيهم في
المخيمات بدون موعد نهائي".
�آزاد داوود ،نائ ��ب مدي ��ر دائ ��رة
الهج ��رة ف ��ي المو�ص ��ل ،ق ��ال �إن
"منظم ��ة الهج ��رة الدولي ��ة قدمت
م�ؤخ ��را م�ساعدة لعائدين من مخيم
ال�سالمي ��ة للنازحي ��ن تكف ��ي العادة
ترميم وا�صالح بيوتهم".
وعل ��ى النقي�ض مما ذك ��ره ع�شرات
العائدي ��ن لال�سو�شييتدبر� ��س،

�سكرتري التحرير الفني
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ف ��ان داوود ق ��د ذكر بانه ت ��م اعطاء
النازحي ��ن خي ��ارا للبق ��اء ف ��ي
المخيم ��ات اذا كان ��وا ي�ضنون بان
مناطق �سكناهم اال�صلية غير �آمنة.
وعل ��ى الرغم م ��ن ان الجب ��وري قد
�أك ��د عل ��ى �ض ��رورة تقدي ��م رئي� ��س
ال ��وزراء واالم ��م المتح ��دة مزي ��دا
م ��ن الم�ساعدات تزامن ��ا مع اجواء
ال�شت ��اء الب ��اردة ،ف ��ان كثي ��را م ��ن
العائدين قال ��وا انهم ال ي�ستطيعون
االنتظ ��ار .وفي ح ��ي التن ��ك الفقير
ف ��ي المو�ص ��ل ،ق ��ال الن ��ازح العائد
م ��ن مخي ��م الجدع ��ة ،غان ��م خل ��ف
 41عام ��ا واالب لخم�س ��ة اطف ��ال
"علين ��ا ان نبق ��ى هن ��ا ،فلي� ��س لنا
خيار �آخ ��ر" ،م�شيرا ال ��ى ان "مياه
االمط ��ار اغرقت بيت ��ه" .من جانب
�آخر هناك عوائ ��ل نازحة مح�سوبة
على م�سلحي داع� ��ش حيث يالقون
معار�ضة من مناطقهم.
�سه ��ى احم ��د ،نازح ��ة م ��ن مع�سكر
لي�ل�ان ف ��ي كرك ��وك تق ��ول انه ��ا "ال
ت�ستطي ��ع الع ��ودة لقريته ��ا جنوب
كرك ��وك .وا�ضاف ��ت �أحم ��د وه ��ي
ارملة م ��ع خم�سة اطف ��ال (ال اعرف
اي ��ن �س�أذهب)" .هناك ما يقارب من
 2000عائلة من م�سلحي داع�ش في
نين ��وى .ويتوق ��ع داوود م�س� ��ؤول
دائ ��رة الهج ��رة ان ��ه م ��ن الممك ��ن
ادماجهم ف ��ي مخيم جدعة الخام�س
ف ��ي المو�ص ��ل ،ولكن ��ه ال يع ��رف
م ��ا �سيح�ص ��ل بع ��د ذل ��ك .وحقق ��ت
مفاو�ض ��ات حكومي ��ة م ��ع ع�شائ ��ر
محلي ��ة لت�سهي ��ل ع ��ودة نازحي ��ن
بع�ض النج ��اح ولكن مناطق اخرى
بقيت م�ستع�صية.
ويقول الجب ��وري محافظ نينوى:
"ل ��و تبق ��ى ه ��ذه العوائ ��ل ف ��ي
المخيم ��ات فنح ��ن �سنن�ش ��ئ جي�ل�ا
جديدا من داع�ش في العراق يتطلب
الأم ��ر دمجه ��م مع النا� ��س ويتطلب
االمر تغيير افكارهم".
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سياسة

ن��ا���ش��ط��ون :ق��وائ��م اغ��ت��ي��االت ج��دي��دة بحق ال��ب��ارزي��ن فـي االحتجاجات
توقع��ت لجن��ة االمن ف��ي البرلم��ان ت�صاعد عملي��ات االغتيال في الب�لاد �ضد نا�شطي��ن بالتزامن م��ع تزايد االزم��ات ال�سيا�سية
واالقت�صادي��ة .واك��د نا�شطون ،ان قوائم جديدة �صدرت �ضد بع�ض ال�شخ�صيات الب��ارزة في الحركة االحتجاجية ،بالتزامن مع
احداث النا�صرية في ال�شهر الما�ضي والم�ؤيدين لالحتجاجات في "الحبوبي".

 بغداد /تميم الح�سن

واعتبر النائب علي الغانمي تلك الحوداث
بانها "ترتبط م ��ع االو�ض ��اع ال�سيا�سية"،
متوقع ��ا ب ��ان االغتي ��االت �ستت�صاع ��د ف ��ي
االيام المقبل ��ة ب�سبب االزمات االقت�صادية
وقرب االنتخابات.
وج ��اء اغتي ��ال العراق ��ي ،بعد ي ��وم واحد
من اطالق �س ��راح النا�شط في بغداد يدعى
عبا� ��س الطائي ،بعد تعذيب ��ه لعدة �ساعات
ث ��م رمي ��ه عل ��ى جانب طري ��ق ع ��ام �شرقي
بغ ��داد .وق ��ال الطائ ��ي ف ��ي ت�صريح ��ات
متلفزة ،ان الجماعة التي اختطفته �أرغمته
على ت�سجي ��ل مادة �صوري ��ة "تحت تهديد
ال�سالح".
وا�ض ��اف الطائ ��ي ان الم�سلحي ��ن اجبروه
عل ��ى االعت ��راف ع ��ن "تلقيه م ��ع نا�شطين
�آخري ��ن ف ��ي التحرير دورات ف ��ي ال�سفارة
االميركي ��ة" ،وان المطال ��ب الت ��ي خرجوا
م ��ن اجله ��ا في ت�شري ��ن لم تك ��ن وطنية بل
لـ"تحقيق م�صالح �آنية".

وقت ��ل م�سلح ��ون مجهول ��ون ي�ستقل ��ون
دراج ��ات ناري ��ة ،م�س ��اء الثالث ��اء� ،صالح
العراق ��ي ،اح ��د النا�شطي ��ن البارزي ��ن في
تظاهرات �ساحة التحرير.
حي ��ث اطل ��ق الم�سلح ��ون  5ر�صا�ص ��ات
باتج ��اه العراق ��ي ،ف ��ي منطق ��ة بغ ��داد
الجديدة �شرقي بغداد ،ت�سببت بمقتله بعد
وقت ق�صير من نقله الى الم�ست�شفى.
وق ��ال عل ��ي الغانم ��ي ،ع�ضو لجن ��ة االمن
والدف ��اع ف ��ي البرلم ��ان لـ(الم ��دى) ان
"عمليات االغتيال تجري بطريقة تتحدى
فيها الجهات المنفذة الحكومة وتحرجها".
وبح�سب �شهود عيان ف ��ي بغداد الجديدة،
ان حاج ��زا امني ��ا كان قريب ��ا م ��ن موق ��ع
الح ��ادث ،ورغم ذلك ا�ستط ��اع المهاجمون
االفالت.
عدو داخلي
وا�ش ��ار الغانم ��ي ال ��ى ان "ع ��دوا داخلي ��ا
واي ��ادي خبيثة تزعزع االم ��ن في البالد"،
منتق ��دا "تق�صي ��ر الجه ��د اال�ستخب ��اري
و�ضعف مراقبة المجرمين و�ضبط مداخل
المناطق".
وفي ح ��ادث مقتل العراق ��ي ،عادت "خاليا
الدراج ��ات" ال ��ى ال�ص ��ورة ،بعدم ��ا نفذت
�آخ ��ر هج ��وم لها في تم ��وز الما�ضي ،حيث
قتلت تلك المجموعة الخبير االمني ه�شام
الها�شمي.
وف ��ي ال�شه ��ر الما�ض ��ي ،اث ��ار ت�صري ��ح
للمتح ��دث ال�ساب ��ق للحكوم ��ة ،احم ��د مال
ط�ل�ال ،غ�ضب نا�شطي ��ن ،حين ق ��ال انه تم
العثور على "الدراج ��ات" فقط ،بعد ان فر
المنفذون الى الخارج.
واعلن م�ل�ا طالل عقب ذلك الت�صريح بايام

قليل ��ة ،ان�سحابه م ��ن مهمة الناط ��ق با�سم
الحكوم ��ة ،فيم ��ا ربط ��ت بع� ��ض القراءات
موق ��ف المتح ��دث ال�ساب ��ق بت�صريحات ��ه
الأخي ��رة .ومن ��ذ تظاه ��رة ت�شري ��ن الع ��ام
الما�ضي ،قتل نح ��و  30نا�شطا ومتظاهرا
على طريقة "خاليا الدراجات".
وف ��ي اواخ ��ر ع ��ام  ،2019قت ��ل م�سلحون
ي�ستقل ��ون دراج ��ة ناري ��ة النا�ش ��ط فاه ��م

الطائي في كربالء.
وك�شف ��ت مفو�ضية حق ��وق الإن�سان ،نهاية
الع ��ام الما�ض ��ي� ،أن  29حالة اغتيال طالت
نا�شطين منذ بداية االحتجاجات.
واتهم ��ت وال ��دة �ص�ل�اح العراق ��ي ،بع ��د
�ساع ��ات قليلة من مقتل ��ه ،الحكومة وعددا
من ال�سيا�سيين بم�س�ؤولية مقتل ابنها.
ووعد رئي�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي،

متظاهرون ينددون باالغتياالت واخلطف�..أر�شيف
اكثر من م ��رة باعتقال قتل ��ة المتظاهرين" ،محفظ ��ة نق ��ود" العراقي ،وقال ��ت بانها
فيم ��ا �شكلت الحكوم ��ة والبرلمان اكثر من "فارغ ��ة" ،وبان ��ه ال ي�ستطي ��ع دفع ايجار
 30لجن ��ة تحقي ��ق باالغتي ��االت ،ل ��م تعلن البيت او تغطية م�صاريف اطفاله.
نتائجها حتى االن.
ويعم ��ل العراقي ــ ال ��ذي كان قد �شن قبل 5
�ساع ��ات من مقتل ��ه هجوما الذع ��ا �ضد من
ال�ضحية الفقير
يح ��اول اخماد االحتجاجات في النا�صرية
وعر�ضت وال ��دة ال�ضحية في مقطع فيديو ـ� �ـ عل ��ى اح ��دى الب�سطي ��ات ف ��ي اال�سواق
ن�شر عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي ،ال�شعبية.

العراق يطرح فكرة �إحياء مفاعل نووي للمرة الثانية خالل  90يوم ًا
 بغداد /المدى
اع ��اد الع ��راق ط ��رح فك ��رة احي ��اء مفاعل
نووي لالغرا� ��ض ال�سلمية للم ��رة الثانية
في غ�ضون � 3أ�شهر.
وك�شفت هيئة الم�ص ��ادر الم�شعة العراقية
عن وجود اتفاق على �أهمية حاجة العراق
الى الطاق ��ة النووية ،مبين ��ة �أنها �ست�سهم
في توفير الكهرباء.
وبد�أ الع ��راق� ،أوا�س ��ط �سبعينيات القرن
الما�ض ��ي ،م�ساع ��ي جادة لإن�ش ��اء برنامج
نووي لأغرا� ��ض بحثية ،بم�ساعدة خبراء
فرن�سيين.
لك ��ن غارة �شنته ��ا طائ ��رات �إ�سرائيلية في
حزي ��ران  1981ت�سبب ��ت بتدمي ��ر مفاع ��ل
تم ��وز الن ��ووي ،ال ��ذي كان قي ��د الإن�ش ��اء
جن ��وب �شرق ��ي بغ ��داد .كم ��ا تعر�ض ��ت
المن�ش� ��آت النووي ��ة العراقي ��ة ال ��ى تدمير
�شام ��ل عام  ،1991وتم تفكيك ما تبقى من
بنى تحتية و�أجهزة بعد .2003
وبموج ��ب العقوبات الدولية التي فر�ضها
مجل� ��س االمن عقب ح ��رب الخليج الثانية
ع ��ام  ،1991ف�إن ��ه يحظ ��ر عل ��ى الع ��راق
مزاولة الن�شاط ��ات النووية او المزدوجة
االغرا�ض.
وق ��ال رئي� ��س الهيئ ��ة كم ��ال ح�سي ��ن �إن
"هنالك طرق ًا عدة يمكن اتباعها في ان�شاء
المفاعالت النووي ��ة ،منها �أن نتبع م�صر،

حيث اقتر�ضت (م�صر) من رو�سيا بفوائد
قليلة ج ��د ًا ،ويطف�أ القر�ض من خالل �سعر
الكهرباء نف�سها ،بمدة تتراوح بما بين من
� 10إل ��ى  20عام ًا ،وبالتال ��ي المفاعل بعد
 20عام� � ًا �سي�صبح ملك ًا للبلد ،مو�ضح ًا �أن
عمر المفاعل يفوق الـ  60عام ًا.
وا�ض ��اف كمال ح�سي ��ن� ،أن ت�صدير النفط
والغ ��از �سي ��زداد بن�سب ��ة  7بالمئ ��ة ،عن ��د
�إنت ��اج الطاقة الكهربائية ،ما �سيدر موارد
�إ�ضافية �إلى الدخل الوطني.
واعتب ��ر رئي� ��س الهيئة �أن ه ��ذا الم�شروع
راب ��ح ل ��كل الأط ��راف ،حي ��ث �أن ال�شرك ��ة
المن�شئ ��ة للمفاع ��ل �ستك ��ون م�ستفي ��دة،
وكذلك �سي�سهم هذا في توفير الكهرباء.
وتم ��ت ا�ست�ضاف ��ة رئي�س هيئ ��ة الم�صادر
الم�شعة كمال ح�سين ،من قبل لجنة النفط
والطاق ��ة النيابي ��ة ،وتح ��دث ع ��ن �أهمي ��ة
المفاع�ل�ات النووي ��ة ،ح�س ��ب ت�صريحه،
م�ضيف ��ا �أن اللجن ��ة اتفق ��ت عل ��ى �أهمي ��ة
وحاجة العراق للطاقة النووية.
واقت ��رح رئي� ��س لجن ��ة النف ��ط والطاق ��ة
النيابي ��ة هيب ��ت الحلبو�س ��ي رف ��ع كت ��اب
ر�سم ��ي �إل ��ى رئا�س ��ة مجل� ��س ال ��وزراء،
لتفعي ��ل هيئ ��ة الطاق ��ة الذرية ال ��ذي ن�شر
قانونه ��ا في جريدة الوقائ ��ع الر�سمية في
الع ��ام  2016ول ��م يتم تفعيل ��ه حتى الآن،
وفق ًا لكمال ح�سين.
و�صوّ ت مجل�س النواب ،في  7من ت�شرين

الثان ��ي  ،2016على (قان ��ون هيئة الطاقة
الذرية العراقية) .وين�ص القانون على ما
ي�أتي:
ـ� �ـ (الم ��ادة � /2أو ًال)� :ضمــــ ��ان ا�ستخ ��دام
الطاقـــــــة الذرية وتطبيقاتها في المجاالت
ال�سلمي ��ة وجميـــ ��ع الأعم ��ال المتعلقة بها
وت ��داول المواد النووي ��ة و�إدارة �أو خزن
النفاي ��ات الم�شع ��ة ب�ص ��ورة �آمن ��ة وفق� � ًا
للقوانين والتعليمات الرقابية ،ف�ضال عن
مواكبة التط ��ور العلمــ ��ي والتكنولوجي
ف ��ي العالم ف ��ي هذا المجال بم ��ا ي�سهم في
تر�سيخ المقوم ��ات الأ�سا�سية للتنمية في
العراق و�إر�ساء �إطار قانوني لها.
ـ� �ـ (الم ��ادة  )1 /3تن�ص عل ��ى �أن :ت�ؤ�س�س
بموج ��ب ه ��ذا القان ��ون هيئ ��ة ت�سم ��ى
(هيئ ��ة الطاق ��ة الذريــة العراقي ��ة) ،تتمتع
بال�شخ�صي ��ة المعنوي ��ة ،ويمثله ��ا رئي�س
الهيئ ��ة �أو م ��ن يخول ��ه وترتب ��ط بمجل�س
ال ��وزراء .ـ� �ـ (الم ��ادة � /4أو ًال) ت�شير �إلى:
اقتراح ال�سيا�س ��ات والم�شاريع والبرامج
في جميع مجاالت اال�ستخدامات ال�سلمية
للطاقة الذرية وتنفيذ االلتزامات الوطنية
بموجب االتفاقي ��ات والمعاهدات الدولية
الت ��ي تتعل ��ق باخت�صا�ص ��ات الهيئ ��ة بم ��ا
ي�ساهم في التنمية الوطنية.
و�أ�ش ��ار رئي� ��س الهيئ ��ة �إل ��ى �أن ��ه ،في كل
بروتوكول عم ��ل للمفاعالت ،يجري �ضخ
�شب ��اب م ��ن المهند�سين الج ��دد وتدريبهم

مفاعل متوز بعد �صقفه ..ار�شيف

ف ��ي الخارج م ��ن قب ��ل الدول ��ة �أو ال�شركة
المن�شئ ��ة للمفاع ��ل ،عل ��ى ن ��وع المفاع ��ل
المطل ��وب ،بحي ��ث يكتم ��ل تدريبه ��م
ودرا�سته ��م مع اكتمال المفاع ��ل ،لت�شغيله
بكوادر عراقية.
و�ش ��دد رئي� ��س الهيئ ��ة عل ��ى �أهمي ��ة تعدد
م�ص ��ادر الطاق ��ة� ،ش ��رط ان يبق ��ى النف ��ط
والغ ��از الم ��واد الم�ص ��درة الأول ��ى ،ب ��د ًال
م ��ن حرقه ال ��ذي ت�سب ��ب بخ�س ��ارة كبيرة
للعراق.
وي�سع ��ى الع ��راق الن�ش ��اء مفاع ��ل نووي،
مر�شح� � ًا خم� ��س دول لإن�شائ ��ه ،وه ��ي
الوالي ��ات المتح ��دة الأميركي ��ة ورو�سي ��ا
والأرجنتين وكوريا الجنوبية وفرن�سا.
ي�ش ��ار �إل ��ى ان رئي� ��س ال ��وزراء م�صطفى
�اع لدخول
الكاظم ��ي ق ��د ك�ش ��ف ع ��ن م�س � ٍ
الع ��راق �إلى ن ��ادي ال ��دول النووية ،وذلك
خ�ل�ال م�ؤتم ��ره الم�شت ��رك م ��ع الرئي� ��س
الفرن�س ��ي �إيمانوي ��ل ماك ��رون ف ��ي �شه ��ر
ايلول الما�ضي.
واجتمع الكاظمي م ��ع الرئي�س الفرن�سي،
وعق ��د م�ؤتم ��را �صحفي ��ا مقت�ضب ��ا ،ق ��ال
الكاظمي في الم�ؤتم ��ر ،حينها� ،إنه تحدث
مع ماكرون عن "م�شروع م�ستقبلي للطاقة
النووي ��ة" �سيك ��ون مخ�ص�ص ��ا للأغرا�ض
ال�سلمية ،وعلى ر�أ�سها "انتاج الكهرباء".
ووفقا للكاظمي ،ف� ��إن "الم�شروع �سيكون
تح ��ت �إ�ش ��راف المنظم ��ة الدولي ��ة للطاقة
الذرية ،وهيئة الطاقة الذرية الفرن�سية".
م ��ن جانبه ق ��ال م�صدر في الأمان ��ة العامة
لرئا�س ��ة ال ��وزراء ،حينه ��ا ،ع ��ن تفا�صيل
مقت�ضبة من المباحثات.
الم�ص ��در الذي اطلع عل ��ى مجريات اللقاء
بي ��ن الرئي�سين ،ق ��ال �إن "المباحثات بين
الكاظم ��ي وماك ��رون كان ��ت �أكث ��ر تحديدا
م ��ن الإطار الع ��ام الذي جاء ف ��ي الم�ؤتمر
ال�صحف ��ي ،حيث تطرقا لإعادة الحياة �إلى
مفاعل تموز النووي".
و�أ�ض ��اف "تب ��ادل الكاظم ��ي وماك ��رون
ت�صوراتهما حول الم�شروع ،وا�ستعر�ضا
جانبا م ��ن المعلومات التي تم ��ت تهيئتها
ع ��ن الو�ض ��ع الحال ��ي للمن�ش� ��أة ال ُمد ّمرة،
فيم ��ا �أظهر ماك ��رون حما�سا للفك ��رة التي
ق ��ال �إنها ربم ��ا تنقل العالقة بي ��ن البلدين
�إلى م�ستوى �ستراتيجي".
واختت ��م الم�ص ��در ان "�إحي ��اء المفاع ��ل
الن ��ووي العراق ��ي �سيك ��ون م�شروع ��ا
وا�ضحا و ُمن�سق ��ا و�سيخ�ص�ص للأغرا�ض
ال�سلمي ��ة الت ��ي يحتاجها الع ��راق ،وتحت
�إ�ش ��راف الجهات الدولي ��ة المخت�صة ،كما
تم تقديم مقت ��رح لتغيير ا�سم مفاعل تموز
�إلى مفاعل ال�سالم".

م�ؤيدو الحبوبي
وت�صاعدت حمالت االختط ��اف واالغتيال
م ��ع موج ��ة العن ��ف االخيرة الت ��ي تعر�ض
له ��ا متظاه ��رون ف ��ي النا�صري ��ة م ��ن
جه ��ات م�سلح ��ة ،الجباره ��م عل ��ى انه ��اء
االحتجاجات.
وق ��ال م�صطفى عل ��ي ،وهو ا�س ��م م�ستعار
لنا�ش ��ط ف ��ي بغ ��داد ،ان "قوائ ��م جدي ��دة
لالختط ��اف والقت ��ل ظه ��رت بع ��د اح ��داث
النا�صري ��ة الت ��ي �شه ��دت م�صادم ��ات م ��ع
م�سلحي ��ن مجهولي ��ن ف ��ي ت�شري ��ن الثاني
الما�ض ��ي" .وكان نح ��و  60نا�شط ��ا ق ��د
غ ��ادروا العا�صمة ومدنا ف ��ي الجنوب الى
كرد�ست ��ان ،بعد موج ��ة اغتياالت جرت في
ال�صيف الما�ضي في الب�صرة.
وا�ض ��اف النا�ش ��ط ال ��ذي حج ��ب ا�سم ��ه

ال�صري ��ح خوفا م ��ن المالحق ��ات ان "قاتل
العراق ��ي ي�سي ��ر االن بحري ��ة ف ��ي بغ ��داد
وال يوج ��د م ��ن يحا�سبه" ،مبين ��ا ان هناك
"دعوات بين النا�شطين لحمل ال�سالح".
وكان نا�شط ��ون ق ��د ابلغ ��وا (الم ��دى) قبل
ع ��دة ا�شه ��ر ،ب ��ان جه ��ة حكومي ��ة – ل ��م
يذكروه ��ا -منح ��ت بع�ضه ��م م�سد�س ��ات
للحماي ��ة ،خ�صو�صا للذين رف�ضوا مغادرة
مدنهم الى كرد�ستان.
و�سب ��ق ان اعل ��ن �ص�ل�اح العراق ��ي ،بان ��ه
تعر� ��ض ال ��ى تهدي ��دات م ��ن "ميلي�شيات"
قبل اي ��ام قليلة من مقتله ،فيما �شهد كانون
االول الحال ��ي ،ا�سته ��داف من ��زل النا�شط
نواف خالد ،بعبوة نا�سفة في النا�صرية.
�شهر االغتياالت
وفي نف� ��س ال�شهر ،ابلغ نا�شطون (المدى)
ع ��ن اقتح ��ام مجموع ��ة م ��ن الم�سلحي ��ن
التابعة لف�صيل م�سلح – لم يذكروا ا�سمه-
تجمع ��ا للمتظاهري ��ن في �ساح ��ة التحرير
ت�أييدا الحداث النا�صرية.
كذلك قامت ه ��ذه الجهات نف�سها في كانون
االول الحال ��ي ،بتهدي ��د متظاهري ��ن ف ��ي
مي�سان ،م ��ا ادى الى الغاء وقف ��ة لم�ساندة
�ساحة الحبوبي في النا�صرية.
وف ��ي نهاي ��ة ت�شري ��ن الثان ��ي الما�ض ��ي،
تعر�ض النا�ش ��ط �أكرم ع ��ذاب �إلى محاولة
اغتي ��ال عل ��ى ي ��د م�سلحي ��ن مجهولي ��ن،
بم�سد� ��س كاتم في منطق ��ة الطالبية �شرقي
بغ ��داد .وكانت قبلها قد قتلت جهات امنية،
المتظاه ��ر عمر فا�ض ��ل في الب�ص ��رة ،فيما
قالت الحكومة �آنذاك ،انها اعتقلت الفاعل.
ويطال ��ب ع�ض ��و لجنة االمن ف ��ي البرلمان
عل ��ي الغانم ��ي الحكومة بـ"ت�شدي ��د الجهد
اال�ستخب ��اري" ف ��ي متابعة تل ��ك الحوادث
و"مراقبة �أ�صحاب الدراجات النارية".

ا�ستهدفتا قبل � 7أيام بعبوات نا�سفة

النفط تربق �إىل احلكومة� :سيطرنا
على حرائق بئري كركوك
 بغداد /المدى
نجح ��ت وزارة النف ��ط باخم ��اد
حريق في بئرين نفطيين بمحافظة
كرك ��وك بعد ا�ستهدافهم ��ا بوا�سطة
عبوات نا�سفة.
وقال ��ت ال ��وزارة ف ��ي بي ��ان تلق ��ت
(الم ��دى) ن�سخة من ��ه� ،إن العاملين
ف ��ي �شركة نف ��ط ال�شم ��ال والجهات
ال�سان ��دة م ��ن ال�ش ��ركات النفطي ��ة
الوطنية تمكن ��وا ،من �إطفاء حريق
البئرين النفطيين  33 ،44في حقل
خب ��از النفط ��ي بمحافظ ��ة كرك ��وك
بوقت قيا�سي غير م�سبوق.
ب ��دوره بع ��ث وزير النف ��ط اح�سان
عب ��د الجب ��ار برقي ��ة ال ��ى رئي� ��س
مجل� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي� ،أك ��د فيه ��ا ان "الجه ��د

الوطن ��ي ف ��ي ال�ش ��ركات النفطي ��ة
وبمتابع ��ة م ��ن قب ��ل قي ��ادة القطاع
النفط ��ي ،تمك ��ن من اخم ��اد حريق
البئرين النفطيين  33 ،44في حقل
خب ��از النفط ��ي بمحافظ ��ة كرك ��وك
وال�سيط ��رة علي ��ه بوق ��ت قيا�س ��ي
غي ��ر م�سب ��وق ،بف�ض ��ل الجه ��ود
الوطني ��ة المخل�صة الحري�صة على
حماية وتطوير الث ��روة النفطية".
وف ��ي �سياق مت�صل ،ق ��ال المتحدث
با�س ��م ال ��وزارة عا�ص ��م جه ��اد ،ان
ال ��وزارة �سخ ��رت في وق ��ت �سابق
جمي ��ع امكاناته ��ا لدع ��م وا�سن ��اد
الف ��رق الفنية والهند�سية في �شركة
نف ��ط ال�شم ��ال والجه ��ات ال�سان ��دة
ف ��ي ال�ش ��ركات النفطي ��ة ،م ��ن اجل
اال�سراع في ال�سيطرة على النيران
واخمادها واعادة ت�أهيل البئرين.

ووق ��ع انفج ��اران ف ��ي بئ ��ري نفط
غرب ��ي كرك ��وك ،ف ��ي ا�سته ��داف
بقنبلتي ��ن ،ي ��وم  9كان ��ون االول
الجاري ،فيما هرع ��ت فرق الإطفاء
لإخم ��اد الحرائ ��ق الناجم ��ة ج ��راء
الحادث ��ة .ي�ش ��ار �إل ��ى �أن الطاق ��ة
االنتاجية لحقل خباز النفطي تبلغ
حوالي � 25ألف برميل يومي ًا.
وح�س ��ب م�ص ��ادر �أمني ��ة� ،أن ��ه ل ��م
تت�ض ��ح بع ��د الجه ��ة الم�س�ؤولة عن
التفجيري ��ن الذي ��ن وقع ��ا على بعد
 20كيلومترا جنوب غربي كركوك.
و�أواخ ��ر ت�شري ��ن االول الما�ض ��ي،
تعر� ��ض �أنب ��وب ت�صدي ��ر النف ��ط
الرئي� ��س بي ��ن الع ��راق وتركي ��ا
لتفجير ت�سبب بتوقف تدفق النفط
م ��ن �إقلي ��م كرد�ست ��ان �إل ��ى مين ��اء
جيهان التركي.

رايت�س ووت�ش :االختفاء الق�سري ظاهرة
�شائعة يف العراق
 بغداد /المدى
�أكدت منظمة هيومن رايت�س ووت�ش� ،أنه بعد � 7شهور
على تولي م�صطف ��ى الكاظمي من�صب رئي�س الوزراء،
وتعهده بالتحقيق في حاالت المختفين ق�سرا ومعاقبة
مرتكبيه ��ا وتحديد مكان ال�ضحاي ��ا ،لم تحقق حكومته
�شيئا يذكر من تلك الوعود ،وا�ستمرت حاالت الإخفاء.
وقال ��ت بلقي�س وال ��ي ،باحثة ف ��ي �ش� ��ؤون العراق من
المنظم ��ة� ،إن االختفاء الق�سري ظاهرة �شائعة جدا في
العراق ،م�شيرة �إل ��ى �أنها جريمة خطيرة جدا بموجب
القانون الدولي.
و�أ�ضاف ��ت �أنه ��ا وثق ��ت ع�ش ��رات الح ��االت لالختف ��اء
الق�س ��ري منه ��م �أطف ��ال عمره ��م � 9سن ��وات ،ورج ��ل
عم ��ره  70عام ��ا ،لك ��ن �أغلب الح ��االت ه ��ي ل�شباب في
الثالثيني ��ات م ��ن عمره ��م ،و�أو�ضح ��ت �أن �أغل ��ب هذه
الحاالت من مناطق العرب ال�سنة.
وذك ��ر تقرير للمنظمة تابعت ��ه (المدى) �أن حالة "�أر�شد
هيبت فخري" مثال على ذلك ،فقد اعتقلت مجموعة من
الم�سلحين المجهولين فخري ( 31عاما) وابن �أخ �أحد
الوزراء في � 20شباط ،م ��ن "فندق ع�شتار" في بغداد،
بح�سب �شقيق فخري.
وف ��ي  22من ال�شه ��ر ذاته� ،أف ��ادت �صحيف ��ة محلية �أن

الرجلي ��ن اع ُتق�ل�ا ،دون تحديد الجهة الت ��ي اعتقلتهما،
بتهم ��ة تنظي ��م "حف ��ل ما�سون ��ي" وحي ��ازة ن�ص ��ف
كيلوغرام من الهيروين.
وق ��ال �شقيق فخ ��ري �إن كل الم�س�ؤولين الذين تحدثوا
�إليه ��م زعموا ب ��دل ذل ��ك �أن فخري نظم حف�ل�ا لمجتمع
المي ��م وكان ��ت بحوزت ��ه مخ ��درات ،م�ؤك ��دا �أن كال
الإدعائين غير �صحيحين.
و�أ�ض ��اف �أنه تح ��دث مع الرجل الآخر ال ��ذي اع ُتقل مع
فخ ��ري ،وال ��ذي �أطل ��ق �سراح ��ه ف�أخبره �أن ��ه ال يعرف
�سبب اعتقالهما �أو مكان احتجازهما ،و�أنه تم تع�صيب
عينيه وت�سليمه �إلى مكتب عمه الوزير ،حيث �أُفرج عنه
دون �أي معلومات �إ�ضافية.
و�أ�ش ��ار بي ��ان المنظمة �إل ��ى �أنه منذ � 20شب ��اط ،زارت
عائل ��ة فخري مق ��رات خم�س ��ا �أجه ��زة �أمني ��ة مختلفة،
وتحدث ��ت �إل ��ى العديد م ��ن ق ��ادة الأح ��زاب ال�سيا�سية
وكب ��ار الم�س�ؤولي ��ن الحكوميي ��ن ،لك ��ن كل م�س� ��ؤول
يق�صدون ��ه يق ��ول �إنه لي�س ��ت لديه معلوم ��ات عن مكان
فخ ��ري .وقال ��ت وال ��ي�" :إذا كان ��ت التزام ��ات رئي� ��س
ال ��وزراء الكاظم ��ي حقيقي ��ة ،وت ��م بالفعل �إن�ش ��اء �آلية
جديدة للتعامل مع االختفاء الق�سري ،فعلى هذه الهيئة
االت�ص ��ال ب�أ�سرة فخري على وجه ال�سرعة وم�ساعدتها
في تحديد مكانه".
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ميا ٌه قاتلة في �أطراف بغداد
� إينا�س حليم
ي�ص ��بُ نه ٌر قات ��ل مكون م ��ن مي ��اهٍ �آ�سنة،
يف نه � ِ�ر دجل ��ة الكب�ي�ر جن ��وب �شرق ��ي
العا�صم ��ة العراقية بغ ��داد .هو نهر دياىل
�در لل�شرب والزراعة
الذي حتول من م�ص � ٍ
و�صي ��د الأ�سم ��اك وتربي ��ة املوا�ش ��ي اىل
�وث بيئ ��ي
مك � ٍ�ب للنفاي ��ات ،وم�ص ��در لتل � ٍ
خط�ي�ر ُيه ��دد حي ��اة م ��ا يق ��رب � 200أل ��ف
�إن�س ��ان .ولي� ��س ال�س ��كان م ��ن يقوم ��ون
برم ��ي املخلف ��ات والنفاي ��ات يف النه ��ر،
ب ��ل امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة ه ��ي الت ��ي
تق ��وم بذلك .وتق ��وم �آلياتٌ تابع ��ة ملديرية
العا�صم ��ة بغ ��داد بنق ��ل ورم ��ي خملف ��ات
ال�ص ��رف ال�صحي يف نهر دي ��اىل من دون
ح�سي ��ب �أو رقي ��ب ،وذل ��ك ب�سب ��ب خروج
العديد من حمط ��ات معاجلة املياه الثقيلة
ومي ��اه ال�ص ��رف ال�صح ��ي ع ��ن اخلدم ��ة
وتهالكه ��ا ،وع ��دم توفر حمط ��ات معاجلة
حديث ��ة كافي ��ة لتغطي ��ة الزخ ��م املتزاي ��د.
يذكر �أن ( )16م ��ن �أ�صل ( )20بلدة موزعة
ب�ي�ن الق�ضاء والناحي ��ة والتابعة ملحافظة
بغداد تعاين من انع ��دام خدمات ال�صرف
ال�صح ��ي ،وذل ��ك بح�سب وثيق ��ة حكومية
تعود ل�شهر �أيلول (�سبتمرب) .2020
تق ��ول �أم حمم ��د �سي ��دة عراقي ��ة " ،كان ��ت
ه ��ذه املنطق ��ة �أ�شب ��ه باجلن ��ة ،كن ��ا نذهب
اىل املزرعة ونق ��وم بجني الثمار ون�سقي
احليوانات ونقوم ب�صي ��د الأ�سماك ،وكل
ذلك قبل ع ��ام  ،2003مل نحتج الذهاب اىل
املدين ��ة ل�ش ��راء اخل�ض ��راوات والأ�سماك
ق ��ط ،كنا منلك كل ذل ��ك بف�ضل هذا النهر".
�إمنا حتول النهر اليوم اىل م�صدر للتلوث،
ال تعي� ��ش فيه الأ�سماك ومل تعد احليونات
ت�شرب من ��ه .ويح�صل ال�س ��كان على مياه
ال�ش ��رب م ��ن الآبار �أو �سحبه ��ا من مناطق

جم ��اورة ب�أ�سالي ��ب �شاق ��ة ،الأم ��ر ال ��ذي
يزي ��د ال�صعوب ��ات �أمام ال�س ��كان املحليني
وي�ضعه ��م �أم ��ام �صعوب ��ات  ،تتحم ��ل �أم
حمم ��د اجلزء الأكرب منه ��ا" .اذهب �صباح
كل يوم اىل املرافق ال�صحية خارج املنزل
لأ�ض ��ع فيه ��ا املي ��اه ال�صاحل ��ة للغ�سل قبل
ا�ستيقاظ العائلة من النوم " .
كان �أغلب ال�س ��كان يعي�شون على الزراعة
قب ��ل  2003بح�س ��ب خمت ��ار املنطق ��ة عب ��د
الل ��ه كاظم ،لكنهم ترك ��وا هذه املهنة اليوم
ب�سب ��ب تل ��وث النه ��ر ،فيما ال تكف ��ي مياه
الإ�سال ��ة رب ��ع ال�س ��كان ،م ��ا يُجربهم على
�ش ��راء املي ��اه عل ��ى نفقاته ��م ال�شخ�صي ��ة
والعائلي ��ة .ومم ��ا يزيد الطني بل ��ة ،لي�س
الإنع ��دام احلكوم ��ي يف دع ��م املزارع�ي�ن
فقط ،ب ��ل برم ��ي دوائ ��ر خدم ��ات البلدية
للمياه الآ�سنة يف النهر .ويتحدث �أبو عبد
الله� ،أحد �ساكني املنطقة ،عن دور مديرية
جم ��اري بغداد يف حتويل النهر اىل ب�ؤرة
ملوث ��ة وحافات ��ه اىل حمرق ��ة للنفاي ��ات
والروائح الكريهة التي ال تطاق .
ي�ش�ي�ر الع�ض ��و يف جمعي ��ة حم ��اة دجل ��ة
�سلم ��ان خري الله اىل �أن م ��ا يعانيه �أهايل
منطقة ج�سر دياىل هي املعاناة ذاتها التي
يعانيه ��ا �ساكن ��و �أذن ��اب الأنه ��ر� ،إذ ترمي
كل حمافظ ��ة خملفاته ��ا يف الأنه ��ر�" .إن
املخلف ��ات �س ��واء كان ��ت �صلب ��ة �أو �سائلة
�س ��وف تتحل ��ل يف الأنه ��ار بع ��د �سن ��وات
وتولد خماطر ج�سيم ��ة و ُتع ّر�ض ال�صحة
أخطار جم ��ة" .وي�ضيف خري الله
العامة ل ٍ
"�إن منطقة ج�س ��ر دياىل موبوءة ب�سبب
مياه املجاري الآتية من الر�ستمية ومدينة
الط ��ب بالعا�صمة بالإ�ضاف ��ة اىل املخلفات
الت ��ي ت�أت ��ي من �شم ��ال النه ��ر وت�صل اىل
بغ ��داد وخ�صو�ص ًا اىل نهر دياىل لأنه يقع
على جمرى نهر دجلة".

ُ�سبل املعاجلة
ال يقت�ص ��ر رمي املخلفات واملي ��اه الثقيلة
عل ��ى نه ��ر دي ��اىل ،ب ��ل ي�شم ��ل كل الأنهار
الداخل ��ة اىل الع ��راق �أو النابع ��ة من ��ه.
يف مدين ��ة كب�ي�رة مث ��ل بغ ��داد� ،أكرث من
 8مالي�ي�ن ن�سم ��ةُ ،ترمى املخلف ��ات ومياه

ال�ص ��رف ال�صح ��ي يف نه ��ر دجل ��ة دون
معاجل ��ة .وهناك من�ش� ��آت �صناعية كبرية
مث ��ل م�صف ��ى ال ��دورة ال ��ذي يرم ��ي كل
خملفات ��ه يف النه ��ر ،ناهي ��ك ع ��ن العدي ��د
م ��ن امل�صان ��ع وامل�ست�شفيات الت ��ي ترمي
املخلف ��ات يف النهر ذاته .وتتعر�ض املياه
ال�سطحية واجلوفية جراء ذلك اىل تلوث

كب�ي�ر بح�س ��ب النائب ��ة ال�سابق ��ة �ش ��روق
العبايجي حي ��ث م�شاري ��ع معاجلة املياه
كان ��ت موج ��ودة يف عق ��ود �سابق ��ة مث ��ل
م�شروع جم ��اري الكرخ وغريه ��ا ولكنها
تعطل ��ت ب�سب ��ب الإهمال وع ��دم ال�صيانة
وع ��دم ا�ستيعابه ��ا الكمي ��ات املتزاي ��دة
م ��ن املخلف ��ات امللوث ��ة الت ��ي ترم ��ى يف

الأنهار يومي� � ًا .وتقول العبايجي يف هذا
ال�سي ��اق" ،هن ��اك دول عدي ��دة يف الع ��امل
اليوم ،تكنولوجيا متطورة ملعاجلة املياه
امل�ستخدم ��ة وطري ��ق تدويره ��ا لأغرا�ض
زراعي ��ة و�صناعية" .ولكن ما يح�صل يف
العراق بح�سب قوله ��ا هو نوع من �أنواع
انته ��اك حقوق الإن�س ��ان وفق� � ًا للمواثيق

الدولي ��ة �إذ يح�ص ��ل مبوجبه ��ا الإن�س ��ان
على املاء ال�صالح لل�شرب بطريقة �صحية
وال ت�سبب له الأمرا� ��ض وال ت�سبب �أي�ضا
خ�سارات يف الزراعة.
كان للع ��راق م�شاري ��ع كب�ي�رة يف عملي ��ة
احلماي ��ة من تل ��وث الأنهار حت ��ى ما قبل
 ،1970وكان م�ش ��روع امل�ص ��ب العام الذي
كان يُ�سم ��ى النه ��ر الثال ��ث وه ��و �أ�سا�س ��ا
لتجمي ��ع مي ��اه املب ��ازل م ��ن امل�شاري ��ع
الإروائي ��ة للبزل يف امل�ص ��ب العام لكي ال
تذه ��ب ملياه دجلة والفرات حتى ال تلوثها
باملخلف ��ات الناجتة عن الأ�سمدة وغريها،
ونالح ��ظ الي ��وم كي ��ف �أ�صبح ��ت نوعية
مي ��اه الب ��زل �أف�ضل من مي ��اه نهري دجلة
والفرات.
وتقرتح العبايجي البدء بتنفيذ القوانني
الناف ��ذة �أو ًال ،لأن لدين ��ا جمموع ��ة م ��ن
القوان�ي�ن الت ��ي متن ��ع التل ��وث وتجُ �ب�ر
املن�ش� ��آت ال�صناعي ��ة عل ��ى معاجل ��ة
خملفاتها ،وكذلك تحُ ّرم على امل�ست�شفيات
رمي نفاياتها يف الأنهار .ومن ال�ضرورة
�أن ُت ��درك مدين ��ة الط ��ب وغريه ��ا يف
العا�صم ��ة �أن خملفاته ��ا يف مي ��اه دجل ��ة
ت�شكل خطر ًا بيئي� � ًا و�صحي ًا على ال�صحة
العامة والأحياء والزراعة.
بالتزام ��ن م ��ع تفعي ��ل القوان�ي�ن و�سب ��ل
تنفيذها ،عل ��ى احلكومة العراقية مواكبة
التطورات التكنولوجية وتطور �أ�ساليب
خمتلف ��ة ملن ��ع التل ��وث ،منه ��ا معاجل ��ة
املخلفات و�إعادة التدوير وحتديد ًا �إعادة
تدوي ��ر املياه ،وذل ��ك ب�سب ��ب حمدوديتها
قيا�س ًا اىل االحتياج ��ات ال�سكانية .ت�شري
العبايج ��ي يف نهاية كالمه ��ا اىل �ضرورة
�أخ ��ذ الإزدي ��اد ال�س ��كاين يف احل�سب ��ان
وت ��رك الأ�سالي ��ب القدمي ��ة يف ا�ستخدام
املياه.

�شركة امل�شاريع النفطية تعتزم التعاون النوعي مع ال�شركة العامة
للحديد وال�صلب العراقية
ف��ي ظل توجه وزارة النف��ط وانفتاحها على القطاعات
الصناعي��ة العراقي��ة قريب��ة التخص��ص باإلنت��اج الذي
من ش��أنه رف��د الصناع��ة النفطية باملنت��ج احمللي عالي
اجلودة ،تعتزم ش��ركة املشاريع النفطية الذراع الهندسي
التنفي��ذي للوزارة التع��اون مع الش��ركة العامة للحديد
والصل��ب إحدى تش��كيالت وزارة الصناعة في اس��تثمار
االنتاج احمللي النوعي الذي من ش��أنه إضفاء ملسة عراقية
على التح��ول التنموي للب�لاد في ظل ظ��روف اقتصادية
عاملية استثنائية.
وقال مدير عام شركة املشاريع النفطية املهندس محمود
عب��اس عل��ي ،ان "توجيهات الس��يد وزير النفط األس��تاذ
املهندس احس��ان عبد اجلبار اسماعيل ركزت على ضرورة
إيجاد سبل محلية تكفل الرجوع الى املنتج الوطني الذي
اثب��ت انه يضاهي منتج الش��ركات االجنبي��ة املعتمدة"،
مبين��ا ً ان "ش��ركتنا لبت دعوة الش��ركة العامة للحديد
والصلب إحدى تشكيالت وزارة الصناعة ،لالطالع على ما

تنتج��ه من منتج وطني ميثل نوعا مهما من أنواع األنابيب
التي تدخل في صميم عمل شركتنا".
واضاف" ،كنا نعتمد على مناش��ئ عاملية في حال احتجنا
له��ذا النوع من األنابي��ب في أعمالنا وخاص��ة في مجال
صناع��ة الغاز ،ال س��يما فيم��ا يتطلب توافق ه��ذا النوع
من األنابي��ب مع مواصفات فنية معين��ة منها الضغوط
العالية".
وبني علي ،ان "الش��ركة العامة للحدي��د والصلب اثبتت
مواكبتها للصناعة احلديثة األمر الذي دفعنا وتش��جيعا ً
للصناع��ة الوطنية الى زيارة منش��أ عراق��ي يعكف على
مواكبة التطورات الصناعية على املستوى العاملي".
وأك��د مدير عام الش��ركة عل��ى أن "التوجيه��ات الوزارية
أكدت على االنفتاح عل��ى الصناعات العراقية التي تتفق
ومبدأ ايجاد فرص تطوير للقطاع النفطي والصناعي كون
ان احلصول على املنتج الري��ادي يعد اجنازا كبيرا للصناعة
الوطنية وان دعم املنتج احمللي واجب ملّح في ظل الظروف

وثائق العطاء القيا�سية

�صادرة يف  :وزارة ال�صناعة واملعادن � /شركة �أور العامة
جتهيز ال�سلع
العطاءات التناف�سية العامة :
املناق�صة العامة رقم (/112م�/أ) 2020/
(�إعالن للمرة الأوىل)
جتهي��ز  200 :طن املني��وم الك��وت ح�سب املوا�صف��ات الفنية
املطلوب��ة املو�ضحة يف ج��دول املوا�صفات الفني��ة يف الق�سم
ال�ساد�س �صفحة (. )71
ف�ترة التجهيز :على �شكل دفعة واح��دة وبفرتة جتهيز 50
يوم من تاريخ توقيع العقد.

 طريقة الدفعيكون دفع املس��تحقات املالية مبوجب صك نقدا ً بالدينار العراقي مبا يعادل
الدوالر .باعتماد نشرة البنك املركزي العراقي في يوم توقيع العقد.
امل�ش��روع :مناق�ص��ة عام��ة رق��م ( /12م� /أ )2020 /عل��ى املوازن��ة
الت�شغيلة 2020
جهة التعاقد( :وزارة ال�صناعة واملعادن� /شركة �أور العامة)
امل�شرتي�( :شركة �أور العامة)
�إعالن مناق�صة علنية ا�ستريادية (للمرة االوىل)
العدد8770 :
التاريخ2020/12/16 :
إلى  :السادة

م /املناق�صة املرقمة /12م�/أ2020/

يس��ر (ش��ركة اور العامة احدى ش��ركات وزارة الصناع��ة واملعادن) بدعوة
ُ
مقدم��ي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتق��دمي عطاءاتهم لتجهيز200 :
طن املنيوم الكوت حسب املواصفات الفنية املطلوبة املوضحة في جدول
املواصفات الفنية.
فترة التجهيز 50 :يوم من تاريخ توقيع العقد  DAPواصل مخازن الش��ركة
على ش��كل دفعة واحدة  .وتتحمل شركتنا الرسوم الكمركية املفروضة
داخ��ل احلدود العراقية في حالة عدم إصدار كتاب تس��هيل املهمة .يكون
دفع املستحقات املالية مبوجب صك نقدا ً بالدينار العراقي مبا يعادل الدوالر
باعتماد نشرة البنك املركزي العراقي في يوم توقيع العقد.
مع مالحظة ما يأتي:
 -1عل��ى مقدمي العط��اء املؤهلني والراغبني في احلص��ول على معلومات
اضافية االتصال بـ (شركة أور العامة) عبر البريد االلكتروني:
urscoe@ur.industry.gov.iq
urcoe@gmail.com
خ�لال أيام الدوام الرس��مي من االحد إل��ى اخلميس من الس��اعة الثامنة
وحتى الس��اعة الثانية بع��د الظهر وكما موضح��ة بالتعليمات ملقدمي
العطاءات.

االقتصادية العاملية الراهنة".
وأوضح علي أن "الشركة العامة للحديد والصلب تتأهب
لب��دء االنتاج األولي بطاق��ة انتاجية تتراوح من 150 – 120
طنا ً مبواصفاته العالية ..هذا اإلنتاج من املمكن له ان يسد
حاجة كبيرة من احتياجات ش��ركتنا وخاصة في املشاريع
املس��تعجلة الت��ي نكلف بتنفيذه��ا او اعم��ال الصيانة
والتأهيل التي نقوم بها حلساب الشركات النفطية".
وتابع" :في غضون زيارتنا للش��ركة الت��ي تتكون من عدة
معام��ل واحد من هذه املعامل هو معمل صناعة األنابيب
احللزوني��ة واملتخص��ص بصناع��ة االنابي��ب من ش��رائط
احلدي��د ،وجدنا أن العمل ينفذ بتقني��ة عالية ،اضافة الى
س��هولة ابرام العقود مع الش��ركة املعني��ة من دون فتح
اعتماد او اج��راءات مصرفية اخرى ،وس��هولة نقل املنتج
م��ن االنابيب اجلاهزة على ش��كل دفعات وحس��ب االنتاج
م��ن دون اللج��وء ال��ى توريد ش��حنات كبيرة كاس��تيراد
م��ن الدول االخ��رى ،فضال ً عل��ى إمكانية مراقب��ة العمل

 -2مبلغ الكلفة التخمينية  550( :دوالر  )LME +للطن الواحد  DAPواصل
مخازن الش��ركة ،ويتم احتساب مبلغ (LME cash buyer for high grade
 )for aluminumليوم فتح العطاءات الحتس��اب املبلغ الكلي للمناقصة .
ويتم إعادة احتساب مبلغ ( )LMEلغرض حتديد املستحقات املالية باعتماد
معدل أس��عار املع��ادن لثالثة أيام التي تس��بق الش��حن ويتم اس��تبعاد
العطاءات التي تزيد عن الكلفة التخمينية بأي نسبة كانت .
 -3مقدار مبلغ التامينات األولية للمناقصة املطلوب تقدميها مع العطاء
( )%1من مبلغ العطاء.
 -4س��عر بيع مستندات املناقصة هو  500000دينار (خمسمائة ألف دينار
ال غيرها) غير قابلة للرد إال في حالة الغاء املناقصة من قبل شركتنا حيث
تع��اد ثمن الوثائ��ق فقط دون تعويض ملقدمي العطاء ويتحمل من ترس��و
عليه املناقصة أجور النشر واالعالن األخير.
 -5بإمكان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب
حتري��ري إلى ش��ركة أور العام��ة في مقرها الرئيس��ي الكائ��ن في مدينة
الناصري��ة او مكت��ب بغ��داد العائد إلى ش��ركتنا في منطق��ة الكرادة –
البوجمعة – رقم الدار  – 139شارع ابو نؤاس – مجاور فندق ديانا السياحي
(رقم املوبايل  )07711223235للحصول على اوراق املناقصة بعد دفع قيمة
البيع للوثائق املوضح في الفقرة ( )4اعاله.
 -6عل��ى مق��دم العطاء ان يس��تخدم من��وذج صيغة العط��اء املوجود في
القس��م الراب��ع (مناذج العط��اء) ويجب ان يت��م تعبئة النم��وذج بالكامل
باملعلومات املطلوبة دون تغيير في شكله ولن تقبل أي بدائل.
 -7متطلبات التأهيل املطلوبة( :كما مبينة في وثائق العطاء) .وش��ركتنا
غير ملزمة بقبول أوطئ األسعار.
 -8يتم تس��ليم العطاءات إلى العنوان اآلتي (ش��ركة أور العامة  /القسم
التجاري ،العنوان  :محافظة ذي قار – الناصرية – تقاطع س��وق الش��يوخ)
في املوعد احملدد (لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت احمللي
ملدينة الناصرية من تاريخ غلق املناقصة في .2021/1/11
وان العط��اءات املتأخ��رة س��وف ترفض وس��يتم فتح العط��اءات بحضور
مقدمي العط��اءات او ممثليهم الراغبني باحلضور ف��ي العنوان اآلتي (املقر
الرئيس��ي لش��ركة أور العامة ف��ي الناصرية  /غرفة جلن��ة فتح العروض)
في الزمان والتاريخ الذي يلي يوم الغلق (الس��اعة التاس��عة صباحا ً ليوم
.)2021/1/12
 -9س��يعقد مؤمتر خاص لإلجابة عن االستفس��ارات بتاريخ  2021/1/4في
متام الس��اعة التاس��عة صباحا ً بتوقيت احمللي ملدينة الناصرية وذلك على
قاعة االجتماعات ،وان كل االستفس��ارات املتعلقة بوثائق املناقصة يجب
أن تقدم في املوعد اقصاه سبعة أيام تسبق تاريخ انعقاد املؤمتر.
واذا صادف موعد انعقاد املؤمتر او موعد غلق املناقصة عطلة رس��مية فأن
موعد انعقاد املؤمتر أو موعد غلق املناقصة حسب احلال سيكون في اليوم
الذي يلي العطلة وبتمام الس��اعة احملددة في التاريخ األساس لعقد املؤمتر
وساعة الغلق.
مع التقدير

املدير العام

بش��كل مستمر من خالل تواجد فاحصني ومشرفني اثناء
التصنيع والفح��ص املعملي وذلك كون ان جميع االعمال
تنفذ داخل البلد وضمن الرقعات اجلغرافية املتواجدة فيها
مالكاتنا العاملة في املش��اريع ،مع امكانية احملافظة على
االنابيب في اثن��اء عملية نقلها كون ان املس��افات قريبة
وبالتال��ي فهي ال تتعرض للتلف أو ضرر ،عالوة على املرونة
في التعامل مع املتضرر من االنابيب خالل العمل وارجاعه
للشركة املنتجة لغرض الصيانة".
ومضى مدير عام ش��ركة املشاريع النفطية إلى القول ،ان
"االسعار مقارنة باس��عار الشركات االخرى مناسبة جدا
حيث ال يجري حتمل مصاريف النقل والشحن الباهضة او
كلفة االيادي العاملة قياسا ً بالشركات العاملية".
م��ن جانبه ،قال مدير هيئة مش��اريع بغ��داد املهندس أياد
حس�ين اجلوه��ر ،ان "م��ن خالل الزي��ارة للش��ركة العامة
للحدي��د والصلب ،وجدن��ا أن ما يلزم املش��اريع النفطية
نوعيا ً من هذه األنابيب يدخل في حيز اس��تهالك شركتنا،

3. the amount of bid bond for the tender to be submitted with the
bid is (1%) of the bid amount.
4. the price of selling the tender documents 500.000 dinars (only
five hundred thousand dinars and on other connot be refunded
only in case of cancellation of the tender by our company where
the return of the documents only without compensation to the
bidders. The awarded company should pay the cost of publishing
& the last advertising.
5. Interested bidders can purchase tender documents after
submitting a written request to UR State company at its
headquarters in Nasiriya or the Baghdad office which returns
 to our company in Al Karrada area - Al Bujamaa - ID No. 139Abu Nawas Street - adjacent to Diana Hotel Tourism (Mobile No.
07711223235) ) To obtain the tender papers after payment of the
sale value of the documents described in paragraph (4) above.
6. The bidder should use the form of tender form in Section four
(Tender Forms) and the form should be filled in with the required
information without changing its form and no alternatives will be
accepted.
7. Required qualification requirements: (as indicated in the tender
documents). Our company is not obliged to accept lower prices.
8. Bids shall be delivered to the following address: (UR State
Company / Commercial Section, Address: Dhi - Qar Governorate
- Nasiriyah - Souq Al Shuyukh Junction) on time (closing date
at 1 pm according to local time in Nasiriyah from closing date
on 11 /1 / 2021).
The late bidders will be rejected and tenders will be opened in
the presence of the bidders or their representatives who wish to
attend the following address (the headquarters of the general UR
state company in Nasiriya / room opening committee) in the time
and date following the closing day
)(9.00 am on 12 / 1 / 2021
9. A special conference will be held to answer inquiries on 4/ 1 /
2021 at 9 am local time in Nasiriyah, at the conference room . all
inquiries regarding tender documents must be submitted no later
than seven days prior to the date of the conference . if the date
of the conference or the closing date of the tender is an official
holiday, the date of the conference or the closing date of the
tender , as the case may be, shall be on the day after the holiday
and at the time specified on the base date of the conference and
the closing hour .
With respect
Director General

بدءا ً من مرحلة تصنيع األنابيب مع اجراء اللحام املتواصل
الى تغليفها باس��تخدام الـ (بول��ي اثيلني) لثالث طبقات
متعاقب��ة ..ال��ى مرحل��ة الط�لاء م��ن الداخل بواس��طة
االيبوكس الصناعي والغذائ��ي مع ما يتطلب هذا العمل
م��ن التنظي��ف بالعصف الرملي والفرش��اة القاش��طة
الداخلية واخلارجية قبل الطالء أو التغليف".
واضاف ،ان "املعمل اجلديد أملاني املنش��أ ،مع وجود شراكة
بني الش��ركة العام��ة للحديد والصلب وش��ركة محلية
لتجهي��ز ونصب املعمل والتش��غيل والفحوصات وغيرها
مما تتطلبه مواصفات اجلودة العاملية".
واستدرك مدير الهيئة التابعة لشركة املشاريع النفطية،
ملح��م طوليا ً (PSL2- -PSL1
ان "ه��ذا النوع من األنابيب ّ
 ،)15L- 1APL-SAWLوأن الس��مك املس��تخدم للصفائح
احلديدية (البليت) يتراوح بني  ٥و ٧ملم ،أما اقطار األنابيب
فتت��راوح بني  ١٦و ٣٠ملم ،وطولها يبلغ  12مترا ً مبواصفات
حديد (.)X65/X60/X52/X42 /GRAD X80

Standard Bid Documents
Issued on Ministry of industrial & Minerals / UR STATE COMPANY
To supply the Commodities
General Competitive Bids:
)(Tender No. 12 /T / U /2020
)Advertised for (First time
) Supply: (200 ton Aluminum ingot
according to our technical specifications in the six part pach (71).
Period of supply: in the form of (one batch) 50 days from the date of
signing the contract.
- Payment of financial dues shall be in ID by approval check in
equivalent dollar in the date of signing of the contract.
The Project : (Public tender No. 12/ T/ U/ 2020) On the operational
budget for 2020.
)Contracting party : (UR STATE COMPANY
Buyer: (UR STATE COMPANY).
No.:
Date: / 12 / 2020
To / Gentlemen.

]Sub. / [Tender No. 12 / T / U / 2020

(UR State Company / One of the companies of the Ministry of
Industry and Minerals) is pleased to invite the qualified and
experienced bidders to submit their bids to supply (200 ton
Aluminum ingot according to our technical specifications
Period of supply: 50 days from the sign contract DAP reached to
the company's stores in the form of (one batch). Our company
bears the customs fees imposed inside the Iraq in case of not
issuance the letter of task facilitate . Payment of financial dues
shall be in ID by approval check in equivalent dollar in the date of
signing of the contract.
and note the following:
1. The qualified bidders who want to obtain additional information
shall contact with (UR State Company by email :
urscoe@ur.industry.gov.iq
urcoe@gmail.com
(During the official working days from Sunday to Thursday from
8:00 to 2.00 pm) as shown in the instructions to bidders.
2. Estimated Cost: (LME + 550 $) per ton DAP reached to the
company's stores the amount of LME is calculating for the
opening day of bids to calculate the total amount of the tender .
the amount of (LME) (cash buyer for high grade for aluminum) is
calculated for the purpose of determining financial receivables by
adopting the metal price rate for the three days prior to shipment.
Bids exceeding the estimated cost shall be excluded by any
percentage.
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رياضة

الدوحة الأقرب الحت�ضان اللقاء الم�صيري للأ�سود مع هونغ كونغ

كلمة صدق
 حممد حمدي

 ك�����ورون�����ا ي��ج��ب��ر �أذرب����ي����ج����ان ع���ل���ى االع����ت����ذارع����ن ال���ل���ع���ب ف����ي ال��ب�����ص��رة

ماذا بعد ق ّمة م�سقط؟

 بغداد  /حيدر مدلول
بات ��ت العا�صم ��ة القطري ��ة الأق ��رب لتك ��ون
م�سرح� � ًا للق ��اء امل�ص�ي�ري ال ��ذي �سيجم ��ع
منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة القدم م ��ع م�ضيفه
منتخ ��ب هون ��غ كون ��غ لك ��رة الق ��دم ي ��وم
الثالثني من �شهر �آذار املقبل �ضمن مناف�سات
اجلول ��ة الثامنة من مناف�س ��ات الدور الثاين
بالت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة لنهائيات
موندي ��ال  2022والن�سخ ��ة الثامن ��ة ع�شرة
من بطولة ك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم  2023بد ًال
م ��ن �إقامتها عل ��ى امللعب الرئي� ��س للعا�صمة
فيكتوري ��ا يف ظ ��ل توا�ص ��ل الإج ��راءات
االحرتازية ال�صحّ ية التي تتخذها ال�سلطات
احلكومي ��ة يف هونغ كونغ للح� � ّد من ّ
تف�شي
فايرو�س كورونا (كوفيد ) 19 -الذي و�صل
�إليه ��ا من ��ذ �شه ��ر �شب ��اط املا�ضي م ��ن مدينة
ووه ��ان ال�صيني ��ة وع ��دم ا�ستقب ��ال الوفود
القادمة من اخلارج عرب جميع املنافذ الربية
والبحرية واجلوية .
ملعب الدوحة

و�أر�سل ��ت الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف احتاد كرة
القدم رد ًا ر�سمي ًا اىل احتاد هونغ كونغ لكرة
الق ��دم باختيارها العا�صمة القطرية الدوحة
لتحت�ضن مباراة منتخبيهما خالل ت�صفيات
ك�أ�س العامل لكرة القدم بعد �أن �أقرتح الأخري
�أن تق ��ام تلك املب ��اراة يف �سنغافورة �أو قطر
حي ��ث �ستك ��ون الأخرية ه ��ي املف�ضّ ل ��ة لدى
كليهما وخا�صة �أن منتخب هونغ كونغ لكرة
القدم تنتظره مواجه ��ة �صعبة �أمام منتخب
�إيران لكرة الق ��دم �سي�ضيفها ملعب (�آزادي)
بالعا�صم ��ة طهران يوم اخلام�س والع�شرين
م ��ن �شهر �آذار املقبل �ضمن اجلولة ال�سابعة،
اىل جان ��ب وجود خط ج ��وي مبا�شر يربط
مط ��اري طه ��ران والدوح ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
ع ��دم ممانع ��ة االحت ��اد القطري لك ��رة القدم
يف احت�ض ��ان �أح ��د مالعبه ��ا لتل ��ك املب ��اراة
والت�سهي�ل�ات التي يقدّمها من �أجل �إجناحها
وال�سيم ��ا �أن ب�ل�اده �ستحت�ض ��ن نهائي ��ات
املوندي ��ال الت ��ي �ستجري خ�ل�ال الفرتة من
احلادي والع�شري ��ن من �شهر ت�شرين الثاين
ولغاي ��ة الثامن ع�شر من �شه ��ر كانون الأول
 2022مب�شاركة  32منتخب ًا.
ال لقاء مع فيتنام!

وتراج ��ع ال�سلوفين ��ي �سريت�شكو كاتانيت�ش
عن مطالب ��ة الهيئة التطبيعية يف احتاد كرة
الق ��دم مبخاطب ��ة االحت ��اد الفيتنام ��ي لكرة

اال�سود يوا�صلون البحث عن اف�ضل �سبل التح�ضري جلوالت الت�صفيات امل�صريية
القدم لإقامة مباراة دولية ودية بني منتخبنا املجموعة الثالثة بر�صيد  11نقطة يف ختام
الوطن ��ي ونظريه الفيتنامي ي ��وم اخلام�س اجلولة ال�ساد�سة .
والع�شرين من �شه ��ر �آذار املقبل حل�صولهما
اعتذار �أذربيجان
على راحة خ�ل�ال مناف�سات اجلولة ال�سابعة
من الت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة امل�شرتكة النتفاء ويف تطوّ ر الحق قدّم االحتاد الأذربيجاين
احلاج ��ة اليه ��ا ب�سب ��ب التط ��وّ رات الأخرية لكرة القدم اعتذاره الر�سمي عن عدم خو�ض
والتفك�ي�ر يف �إمكانية �إقامة مع�سكر تدريبي منتخب ��ه الأول مب ��اراة دولي ��ة ودي ��ة �أم ��ام
خارج ��ي يف العا�صم ��ة القطري ��ة الدوح ��ة منتخبن ��ا الوطن ��ي لكرة القدم ي ��وم احلادي
يتخ ّلل ��ه خو� ��ض مب ��اراة جتريبية م ��ع �أحد والثالث�ي�ن م ��ن �شه ��ر كان ��ون الث ��اين املقبل
املنتخب ��ات امل�شارك ��ة يف مناف�س ��ات ال ��دور على ملعب (جذع النخلة) باملدينة الريا�ضية
الث ��اين الت ��ي تتواجد خالل تل ��ك الفرتة يف يف حمافظ ��ة الب�صرة ب�سب ��ب ا�ستمرار �أزمة
ّ
تف�ش ��ي فايرو� ��س كورونا وخ�ض ��وع جميع
املنطق ��ة اخلليجي ��ة الكت�س ��اب فائ ��دة كبرية
م ��ن �أج ��ل زي ��ادة درج ��ة اجلاهزي ��ة الكاملة �أع�ض ��اء الوف ��د اىل احلج ��ر ال�صحّ ��ي مل ��دة
خلو� ��ض موقع ��ة هون ��غ كونغ الت ��ي يحتاج ع�ش ��رة �أي ��ام بعد الع ��ودة اىل الب�ل�اد تنفيذ ًا
فيه ��ا اىل خطف نقاطها الث�ل�اث التي �ستمهد للربوتوكول الطبي ال�شامل الذي مت و�ضعه
الطري ��ق نح ��و حتقي ��ق الف ��وز عل ��ى نظريه م ��ن قب ��ل اجله ��ات احلكومي ��ة العلي ��ا من ��ذ
منتخب كمبوديا لكرة القدم يوم ال�سابع من منت�صف �شهر �آذار املا�ضي .
حزيران املقبل �ضمن اجلول ��ة التا�سعة على
انتظار رو�سيا والكاميرون
ملعب (جذع النخل ��ة) باملدينة الريا�ضية يف
حمافظة الب�صرة وقط ��ف تذكرة العبور اىل وم ��ا زال ��ت الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف احت ��اد
الدور الثال ��ث احلا�سم لنهائيات ك�أ�س العامل ك ��رة الق ��دم تنتظ ��ر رد االحتادي ��ن الرو�سي
لكرة الق ��دم والتواجد يف بطولة ك�أ�س �آ�سيا والكام�ي�روين بخ�صو� ��ص طلبه ��ا ب�إقام ��ة
لك ��رة القدم بدون انتظ ��ار نتيجة (الديربي) مب ��اراة جتريبية مع منتخبيهما خالل الربع
الق ��اري املثري حيث يحل فيه منتخبنا �ضيف ًا الأخ�ي�ر من �شه ��ر كانون الث ��اين املقبل بنا ًء
ثقي�ل ً�ا على نظ�ي�ره الإيراين ي ��وم اخلام�س على طل ��ب امل ��درب كاتانيت�ش بع ��د �أن �أظهر
ع�ش ��ر م ��ن ال�شهر ذات ��ه على ملع ��ب (�آزادي) املع�سك ��ر التدريبي الأخري ال ��ذي احت�ضنته
بالعا�صمة طهران �ضمن اجلولة الأخرية من مدين ��ة دب ��ي الإماراتية خالل �شه ��ر ت�شرين
ال ��دور الث ��اين وال�سيما �أنه يت�ص ��در ترتيب الث ��اين املا�ض ��ي احلاج ��ة الفعّال ��ة خلو� ��ض

املزي ��د م ��ن اللق ��اءات ملعاجل ��ة نق ��اط اخللل
وال�ضع ��ف التي ظهرت يف عد ٍد من اخلطوط
وزي ��ادة درج ��ة التفاه ��م واالن�سج ��ام ب�ي�ن
املحلي�ي�ن واملحرتف�ي�ن ف�ض�ل ً�ا ع ��ن جترب ��ة
النج ��وم اجل ��دد م ��ن �أج ��ل الوق ��وف عل ��ى
م�ستوياته ��م احلقيقية قبل اختي ��ار الأف�ضل
منهم �ضمن القائمة النهائية التي �ستخو�ض
املواجه ��ات الث�ل�اث املتبقية م ��ن الت�صفيات
�أم ��ام هونغ كون ��غ وكمبودي ��ا و�إيران خالل
�شهري �آذار وحزيران القادمني .
تنظيم خليجي 25

ومن جهته يعقد احتاد ك�أ�س اخلليج العربي
لكرة الق ��دم عدد ًا من االجتماع ��ات يف مق ّره
بالعا�صمة القطرية الدوحة خالل �أيام الأحد
والأثنني والثالثاء من اال�سبوع املقبل وذلك
ملناق�ش ��ة العدي ��د م ��ن املو�ضوع ��ات املتعلقة
بعمل جلانه .
ونق ��ل املوقع الر�سمي الحت ��اد ك�أ�س اخلليج
العرب ��ي لك ��رة الق ��دم ع ��ن القط ��ري جا�س ��م
الرميحي الأمني العام ت�أكيده ب�أن اجتماعات
تقيي ��م ملف ��ات تنظي ��م بطول ��ة خليج ��ي 25
القادمة �ستعقد خ�ل�ال يومي الأحد والأثنني
املقبل�ي�ن برئا�س ��ة ال ُعم ��اين الدكت ��ور جا�سم
ال�شكيل ��ي نائب رئي�س احت ��اد ك�أ�س اخلليج
ورئي� ��س اللجن ��ة ،و�سيت ��م خالله ��ا النظ ��ر
يف امللف ��ات املقدمة م ��ن الدول الت ��ي ت�سعى
�إىل تنظي ��م الن�سخ ��ة املقبل ��ة م ��ن البطول ��ة

اخلليجي ��ة ،واالطالع عل ��ى م�ضامني امللفات
وم ��ا حتتويه م ��ن متط ّلبات ت� ّؤه ��ل الأف�ضل
لال�ست�ضافة ،وبعد �أن تتخ ��ذ اللجنة قرارها
باختي ��ار املل ��ف الأن�سب �سيتم رف ��ع ذلك �إىل
املكت ��ب التنفي ��ذي لالحت ��اد التخ ��اذ الق ��رار
النهائي عطف ًا عل ��ى تو�صيات اللجنة ومدى
مطابق ��ة املل ��ف ال ��ذي وق ��ع علي ��ه االختي ��ار
ملعايري وا�شرتاطات اال�ست�ضافة.
و�أ�ض ��اف الرميح ��ي� :إن االحت ��اد وجّ ��ه
الدع ��وات �إىل جمي ��ع الأع�ض ��اء يف احت ��اد
ك�أ�س اخلليج العربي لكرة القدم (ال�سعودية
والكوي ��ت وال�سعودي ��ة والبحرين والعراق
واليمن وعُمان وقط ��ر ) حل�ضور االجتماع،
و�ست�ص ��ل الوفود قب ��ل املوعد املح� �دّد حيث
�سيتم الإعالن عن البلد امل�ضيف خلليجي 25
�س ��واء يف االجتماع املقب ��ل �أو �أي وقت �آخر
�سيت ��م ت�شكيل جلن ��ة تفتي�ش ت�ض� � ّم عنا�صر
ذات كف ��اءة وخربات كب�ي�رة يف هذا املجال،
وذلك للقيام بج ��والت لالطالع على املن�ش�آت
واملالعب وال ُبن ��ى التحتية للدول ��ة امل�ضيفة
وفق� � ًا ل�سق ��ف زمن ��ي حُم� �دّد عل ��ى �أن ترف ��ع
مالحظاته ��ا �إىل املكت ��ب التنفي ��ذي لالحتاد
فور انتهاء عملها.
و�أ�ش ��ار الرميح ��ي �إىل �أن املكت ��ب التنفيذي
لالحت ��اد �سيعق ��د اجتماع ��ه ي ��وم الثالث ��اء
املقب ��ل املواف ��ق الثاين والع�شري ��ن من �شهر
احلايل برئا�سة القط ��ري حمد بن خليفة بن
�أحم ��د رئي�س احت ��اد ك�أ�س اخللي ��ج ملناق�شة
املو�ضوع ��ات املدرج ��ة عل ��ى ج ��دول �أعماله
وم ��ن �أبرزها تقرير اللجن ��ة اخلا�صة بلجنة
مل ��ف تنظي ��م خليج ��ي  25للم�صادق ��ة عل ��ى
حم�ضر االجتم ��اع ال�سابق وم ��ا ي�ستج ّد من
�أعمال.
وتاب ��ع � :أن االحت ��اد يرحّ ب بكل م ��ا يُطرح،
وم ��ا ُيق� �دّم م ��ن �أف ��كار ومقرتح ��ات تخ ��دم
البطول ��ة ،ال�سيما �أنه ي�سع ��ى دائم ًا من �أجل
تطويره ��ا وتعزيزها بقوّ ة مل ��ا لها من مكانة
كب�ي�رة يف نفو� ��س �أبن ��اء اخللي ��ج العرب ��ي
واملنطقة ،م�شدّد ًا على � ّأن كل البطوالت التي
�أقيمت بعد �إعالن ت�أ�سي�س االحتاد و ّفرت لها
كل م ��ا من �ش�أن ��ه الإ�سه ��ام يف النجاح الذي
نطمح �أن يتح ّقق.
يُذكر �أن االجتماع الأخري الذي عقده املكتب
التنفي ��ذي الحتاد ك�أ�س اخلليج العربي لكرة
الق ��دم عل ��ى هام� ��ش �إقام ��ة خليج ��ي  24يف
العا�صم ��ة القطري ��ة الدوحة واف ��ق ب�صورة
مبدئي ��ة عل ��ى احت�ض ��ان حمافظ ��ة الب�ص ��رة
للن�سخ ��ة املقبلة من البطول ��ة التي �ستجري
�أواخر كانون الأول من .2021

�س ّلتا ال�شرطة والحلة تفتتحان المو�سم الجديد من الدوري الممتاز
 بغداد  /املدى
ح� �دّد احت ��اد ك ��رة ال�سل ��ة بعد غ ��د ال�سبت
موعد ًا النط�ل�اق مناف�سات املو�سم اجلديد
م ��ن دوري ال�سل ��ة املمت ��از مب�شارك ��ة فرق
نف ��ط الب�ص ��رة وغ ��از ال�شم ��ال وال�شرطة
واحل�ش ��د ال�شعب ��ي واخلط ��وط اجلوي ��ة
والت�ضام ��ن النجف ��ي واحلل ��ة والنف ��ط
واالعظمية وزاخو ونفط ال�شمال .
و�سيلع ��ب فري ��ق ال�شرطة و�صي ��ف حامل
اللق ��ب يف ال�ساع ��ة الواح ��دة ظه ��را �أمام
�ضيف ��ه فري ��ق احلل ��ة البابل ��ي عل ��ى قاعة
ال�شع ��ب املغلق ��ة لاللع ��اب الريا�ضي ��ة يف
العا�صم ��ة بغ ��داد يف افتتاح ال ��دور الأول
م ��ن مرحل ��ة الذه ��اب بال ��دوري ال�سل ��وي

ب ��دون تواج ��د اجلماهري عل ��ى املدرجات
ا�ستن ��ادا للتعليم ��ات ال�ص ��ادرة م ��ن قب ��ل
اللجنة العلي ��ا لل�صحة وال�سالمة الوطنية
مبجل� ��س ال ��وزراء ملكافح ��ة فايرو� ��س
كورونا امل�ستجد (كوفيد )-19يف اختبار
ي�سعى فيه ��ا الأول اىل الظفر ب�أول فوز له
وخا�ص ��ة بعد �أن انه ��ى مع�سك ��ر ًا تدريبي ًا
داخلي� � ًا ناجح� � ًا يف حمافظ ��ة دهوك حتت
قي ��ادة املدرب التون�سي ماه ��ر خنفري ملدة
�أ�سب ��وع واح ��د بتواج ��د جن ��وم املنتخب
الوطن ��ي يقف يف مقدمته ��م حممد �صالح
اخلفاج ��ي يف �إطار حملته باملناف�سة بقوة
عل ��ى الظفر باللقب من �أج ��ل متثيل ال�سلة
العراقي ��ة يف الن�سخ ��ة املقبلة م ��ن بطولة
ك�أ�س االندية الآ�سيوية لكرة ال�سلة 2021

.
وتتج ��ه الأنظار يف ال�ساع ��ة الثالثة ظهر ًا
اىل ديرب ��ي م�ؤ�س�سات ��ي �ساخ ��ن يجم ��ع
فريق النف ��ط حامل اللق ��ب وغرميه فريق
نف ��ط اجلنوب عل ��ى القاعة ذاته ��ا �ستكون
الأ�ش ��واط الأربعة مثرية حت ��ى اللحظات
الأخ�ي�رة الت ��ي �سيت ��م فيه ��ا الك�ش ��ف ع ��ن
النتيج ��ة فيما ينتظ ��ر فريق غ ��از ال�شمال
لق ��ا ًء �صعب� � ًا يف ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة م�سا ًء
�أم ��ام فري ��ق الكهرب ��اء يف ح�ي�ن �ستك ��ون
ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة م�سا ًء موع ��د ًا للمباراة
الأخرية �ضم ��ن مناف�سات اليوم الأول من
ال ��دور الأول بني فريق ��ي احل�شد ال�شعبي
ونفط ال�شمال .
و�سي�شه ��د ي ��وم الأحد املقبل خت ��ام الدور

م�سقط حت�سم �أزمة احتاد اجلودو ّ
ونظار يدعو
العمومية لنبذ ال�شقاق
 بغداد  /املدى
وافق االحتاد الدويل للج ��ودو على �إعادة انتخابات احتاد
اجل ��ودو العراقي املركزي وفق ًا للقان ��ون النافذ لالحتادات
الريا�ضية رقم ( )16ل�سنة .1986
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال اللق ��اء ال ��ذي ج ��رى ب�ي�ن وزي ��ر ال�شباب
ومثل اللجنة الأوملبية الوطنية
والريا�ضة عدنان درج ��ال مُ
رع ��د حم ��ودي مع املج ��ري توما� ��س فايزر رئي� ��س االحتاد
الدويل للجودو على هام�ش ح�ضورهم اجتماعات املجل�س
الأوملب ��ي الآ�سي ��وي الت ��ي اختتم ��ت �أم� ��س الأربع ��اء يف
العا�صمة العُمانية م�سقط.
التن�سيق مع
وخ ��رج اللق ��اء بتوافق الثالث ��ة على �ض ��رورة
ِ
الهيئ ��ة العام ��ة الحتاد اجل ��ودو وو�ض ��ع ح� � ٍّد لالنق�سامات
والإرباك احلا�صل داخل �أ�سرة اللعبة.
ويف ه ��ذا ال�ص ��دد� ،أك ��د ع�ض ��و املكت ��ب التنفي ��ذي الحت ��اد
اجل ��ودو علي نظ ��ار� ،أن اتفاق م�سقط ج ��اء يف توقيت مهم
جد ًا تع ��اين منه الريا�ضة يف ّ
ظل التكت�ل�ات وال�صراع على
املقاعد.
و�أ�ض ��اف �":إن االتف ��اق ج ��اء بناء عل ��ى طلب ق ّدم ��ه رئي�س
االحتاد د.عدي الربيعي ،املُعرتف ب�شرعيته من قبل اللجنة
الأوملبي ��ة الوطني ��ة والق�ض ��اء العراق ��ي ،بتواقي ��ع �أع�ضاء
االحت ��اد الآخري ��ن ،اىل رئي�س االحتاد ال ��دويل ،طلبوا فيه

�إع ��ادة االنتخاب ��ات لتعزي ��ز اال�ستق ��رار ونب ��ذ ال�شقاق يف
او�س ��اط اللعب ��ة ،وت�سمية ممث ��ل لها يف انتخاب ��ات املكتب
التنفي ��ذي للجن ��ة الأوملبية بع ��د ا�ستبع ��اده يف االنتخابات
امللغاة يوم  14ت�شرين الثاين املا�ضي".
و�أو�ض ��ح �":إن موافق ��ة رئي�س االحتاد ال ��دويل هي مبثابة
�إعالن ر�سمي ب�سحب �شرعي ��ة �سمري املو�سوي التي منحها
�إي ��اه م ��ا بع ��د االنتخاب ��ات التي فاز به ��ا د.ع ��دي الربيعي،
و�سيت ��م الإع�ل�ان ع ��ن �ضواب ��ط و�إج ��راءات االنتخاب ��ات
اجلدي ��دة بع ��د ع ��ودة الوزي ��ر درج ��ال والكاب�ت�ن حمودي
اىل بغ ��داد ،وبالن�سب ��ة ملكتبنا التنفيذي لدي ��ه الثقة الكاملة
باحل�ص ��ول عل ��ى ثقة الهيئ ��ة العامة جم� �دّد ًا كوننا نحر�ص
ّ
ونحث اجلميع عل ��ى دعم �شرعية
عل ��ى وحدة �أبن ��اء اللعبة
االحت ��اد املحلي ��ة والدولي ��ة م ��ن خ�ل�ال اجن ��اح املمار�س ��ة
الدميقراطية املرتقبة يف الت�صويت للمر�شحني الأكفاء".
و�أ�ش ��ار اىل �أن ��ه "ال يوجد قلق ب�ش� ��أن �أيّ الكتلتني �ستفوز،
امله ��م �أن يعم ��ل املكتب التنفي ��ذي اجلديد عل ��ى تعوي�ض ما
فات ��ه من برام ��ج وخطط ومقرتح ��ات لدعم �أجن ��دة الأندية
مار�س ��ة للج ��ودو م ��ن �أج ��ل رف ��د املنتخب ��ات الوطني ��ة
املُ ِ
بالطاق ��ات الإدارية والفنية القادرة على خدمة الريا�ضة يف
البطوالت املحلية والدولي ��ة ،وكذلك تطوير مفا�صل اللعبة
الأخرى مثل التحكيم واللجنة الن�سوية واملدربني وم�سائل
الت�سويق واال�ستثمار والإعالم".

االول م ��ن جولة الذهاب ب�إجراء مباراتني بالع ��ب حمرتف �أمريكي �سيك ��ون له كلمة
عل ��ى قاع ��ة ال�شع ��ب املغلق ��ة لاللع ��اب الف�ص ��ل يف ني ��ل االنت�ص ��ار الأول ل ��ه يف
الريا�ضي ��ة بالعا�صمة بغ ��داد حيث جتري بداية م�شواره بامل�سابقة .
االوىل يف ال�ساع ��ة الواح ��دة ظه ��ر ًا ب�ي�ن وح� �دّد الي ��وم اخلمي� ��س املواف ��ق ال�سابع
فريق الت�ضام ��ن النجف ��ي وم�ضيفه فريق ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر كان ��ون الأول اجل ��اري
اخلط ��وط اجلوي ��ة يف مواجه ��ة متكافئة موع ��د ًا لإج ��راء فح� ��ص كورون ��ا جلميع
بينهم ��ا رغ ��م �أن الأخ�ي�ر دع ��م �صفوف ��ه �أندي ��ة بغ ��داد ع ��ن طري ��ق توف�ي�ر فري ��ق
بالعب�ي�ن م ��ن الف ��رق البغدادي ��ة الأخ ��رى طب ��ي متخ�ص� ��ص ويك ��ون غ ��د ًا اجلمع ��ة
مم ��ن ميتلكون اخل�ب�رة وتعاق ��د الرئي�س لفح�ص العبي �أندية املحافظات الو�سطى
ليث ح�سني بنجم كرة ال�سلة ال�سابق بالل واجلنوبية و�إقلي ��م كرد�ستان حيث �سيتم
حامت لرئا�سة امل�ل�اك التدريبي للفريق يف ا�ستبعاد �أي �شخ�ص تظه ��ر عليه الإ�صابة
ح�ي�ن يخو�ض فري ��ق زاخ ��و لك ��رة ال�سلة بالفايرو�س الوبائي ومت حتديد ك�شوفات
القادم من حمافظة دهوك باقليم كرد�ستان الأندية بع�شرين �شخ�ص� � ًا فقط اىل جانب
لقا ًء �سه ًال �أمام م�ضيفه فريق الأعظمية يف تواج ��د الع ��ب �أجنب ��ي واحد فق ��ط داخل
ال�ساعة الثالثة ظهر ًا بحكم تدعيم �صفوفه قاعة اللعب خالل مباريات الدوري.

بالمرصاد

�أختتم ��ت �أم� ��س الأربع ��اء اجتماع ��ات اجلمعي ��ة العمومي ��ة
التا�سع ��ة والثالث�ي�ن للمجل� ��س الأوملب ��ي الآ�سي ��وي يف ظ ��ل
املتغيات على ال�ساحة
ظ ��روف ا�ستثنائية حافلة بالكثري م ��ن
رّ
الريا�ضي ��ة الآ�سيوي ��ة وتط ّلع الدول اىل االف�ص ��اح عن نف�سها
بكل ما هو مفيد ومتقدّم دون االكرتاث بخطر جائحة كورونا
والتعام ��ل معه فع ًال على �أنه ظ ��رف �سيزول قريب ًا ،وقد �شهدنا
احرتافية التوا�صل والت�سويق على �أعلى امل�ستويات بني دول
القا ّرة للظف ��ر بتنظيم (الآ�سياد) الأوملبي للمتقدّمني وال�شباب
وخمتل ��ف البط ��والت الأخرى التي ت ��راوح التناف�س فيها بني
الريا�ض والدوحة وبانكوك وط�شقند وكوالملبور.
وم ��ن اجلانب الآخر ،وقدر تع ّلق الأمر بنا ،ف�إن احلال خمتلف
متام� � ًا ومل يك ��ن وجودنا �سوى ورق ��ة انتخابي ��ة حُتابي هذا
الط ��رف �أو ذاك بتمثي ��ل ُم�ضط ��رب �ضاعت في ��ه هوية رئي�س
م�صو ٍت
اللجن ��ة الأوملبي ��ة العراقية رع ��د حمودي ك ُمك ّل � ٍ�ف �أو
ّ
�أو مُم ّث ��لٍ ُي�شارك ُه وزير ال�شب ��اب والريا�ضة عدنان درجال يف
(ح ْل َح َل ��ة الأزمة) والو�ص ��ول اىل نتائج ُتنقِذ
التواج ��د ُ
مبه َّمة َ
�صعب و�ص � َ�ل اىل الدرك الأ�سفل
واقع
ٍ
الريا�ض ��ة العراقية من ٍ
من االنق�سامات واخلالفات.
اجتماع م�سقط �صار فر�صة حقيقية للقاء امل�س�ؤولني الدوليني
يف الأوملبي ��ة الدولي ��ة �أو املجل� ��س الأوملبي الآ�سي ��وي الذين
يدرك ��ون اليوم متام ًا حجم اخلالف ��ات داخل املكتب التنفيذي
للجن ��ة الأوملبي ��ة العراقي ��ة واحتاداته ��ا العامل ��ة ،وه ��ي م ��ن
املُ�س ّلم ��ات لدينا طبع ًا ،وك�أن �أي نقي�ض�ي�ن حم ّليني ال مُيكنهما
البتَّ ب�أمور االختالف �إال بوا�سطة طرف دويل خارجي �سواء
احتادات دولية �أو حماكم! والعجيب �أن اجلميع يدّعي وقوفه
و�صرنا م�ضرب املثل فيها
�ضد تدويل الأزمات التي د ِ ُّو َلتْ فع ًال ِ
عل ��ى �إننا ا�صحاب الأرقام القيا�سية ويف اخلالف واالختالف
وعدم قبول الآخر!
وبح�س ��ب عِ لمنا ف� ��إن الوزير درج ��ال والكاب�ت�ن رعد حمودي
�سيخو�ض ��ان يف مل ّف ��ات متع� �دّدة ج ��رى االف�ص ��اح ع ��ن �أولها
�ار بع ��د اللقاء م ��ع رئي� ��س االحتاد ال ��دويل للجودو
با�ستب�ش � ٍ
�أثن ��اء تواج ��ده يف م�سقط ،واحل�صول على وع ��دٍ منه ب�إعادة
املنق�سم عل ��ى نف�سهِ يف
انتخاب ��ات االحتاد العراق ��ي للجودو
ِ
انتخابات غري اعتيادية �ستجرى العام املقبل ،وربمّ ا �سيتبعها
الإعالن عن انتخابات املكتب التنفيذي للجنة الأوملبية �أي�ض ًا.
لقد كان اجتماع يوم ال�سبت املا�ضي ،الذي �ض ّم وزير ال�شباب
ور�ؤ�س ��اء االحت ��ادات الريا�ضي ��ة ،مف�صلي ًا يف ط ��رح الأزمات
تام للبي ��ت الأوملبي
العا ِلق ��ة ،وا�ش ��راك الوزير بها بع ��د ٍ
عجز ٍ
العراقي يف مللم ��ة اجلراح واحتواء الأزم ��ات داخلي ًا� ،أزمات
�إداري ��ة تعك�س حال ��ة مزرية م ��ن اخلالفات لن تكب ��ح يف ليلة
و�ضحاه ��ا بطبيع ��ة احلال ،وال يعن ��ي اللق ��اء بالوزير كنقطة
التق ��اء �أنه ��ا �ستزول بعد ّ
تدخله �أو الع ��ودة من م�سقط بو�ضع
النق ��اط عل ��ى احل ��روف كم ��ا يت�أ ّمل البع� ��ض ،ب ��ل العك�س هو
ال�صحيح ،ونعتقد �أنها �ستمهّد لتخندّق �أ�ش ّد وا�ستعداد ملعارك
�شر�سة ُمقبلة ق ��د ُتف�ضي لفوز طرف ب�صورة نهائية
انتخابي ��ة ِ
ُ
�س ��واء يف االحتادات امل�ضطرب ��ة �أو املكت ��ب التنفيذي للجنة
الأوملبي ��ة ،لكنه ��ا ال ُتنهي امل�ش ��اكل بامل ّرة بع ��د نقطة الالعودة
الت ��ي و�صل ��وا اليها وه ��و ما �سي�ؤ ّث ��ر على ريا�ضتن ��ا ب�صورة
مريرة.
م ��ا نطلبه ونتم ّن ��اه� ،أن يك ��ون االجتم ��اع �أو امل�ؤمت ��ر عراقي ًا
خال�صا لإنهاء جميع الأزمات ب�س ّلة واحدة من اجلودو مرور ًا
بال�سباحة وامل�صارع ��ة والتن�س وغريها ،و�إذا ما �أراد الوزير
درجال الت�ص� � ّرف بحكم ��ة م�ستفيد ًا من مقبوليت ��ه ك�شخ�صية
ريا�ضي ��ة لها مكانتها ،فعليه الت�ص� � ّرف وفق ًا لهذا الأ�سا�س و�أن
يك ��ون قد انغم�س �أي�ض ًا يف �أتون االحتادات وامل�شاكل التي ال
ح� � َّد لها ،وقد �أكلت م ��ن ُجرف ريا�ضة الإجن ��از العايل ،وعليه
�أن ال يغ ِف ��ل �أب ��د ًا دور جلنة ال�شباب والريا�ض ��ة الربملانية يف
التوجهات دون امليل جلهة
ال�شراك ��ة بالعمل ال�صعب وتوحيد
ّ
على ح�ساب �أخرى!
لننتظ ��ر م ��ا ال ��ذي �سيع ��ود ب ��ه وف ��د العراق م ��ن ق ّم ��ة م�سقط
الأوملبية؟
اجتماع م�سقط �صار فر�صة حقيقية
للقاء الم�س�ؤولين الدوليين في الأولمبية
الدولية �أو المجل�س الأولمبي الآ�سيوي
الذين يدركون اليوم تمام ًا حجم الخالفات
داخل المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية
العراقية واتحاداتها العاملة ،وهي من
الم�س ّلمات لدينا طبع ًا
ُ

الم�ست�شار �أحمد عبا�س� ..إرث بطوالت ك�أ�س الخليج

 متابعة � /إياد ال�صاحلي
يعك ��ف االحت ��اد اخلليج ��ي لك ��رة الق ��دم
( )AGCFFامل� َّؤ�س� ��س يف �أيار عام ،2016
اجتماع جدي ��دٍ ل ��ه يف العا�صمة
عل ��ى عق ��دِ
ٍ
القطري ��ة الدوحة ،ملتابعة �آخ ��ر م�ستجدّات
الأعم ��ال التي ُكلف ��ت بها جلان ��ه ،ومناق�شة
مل ��ف تنظيم بطولة ك�أ� ��س اخلليج  25التي
تقدّمت بها بع�ض الدول ،ومن �أبرزها ملف
الب�صرة امل�ؤ ّم ��ل �أن يحظى مبوافقة اللجنة
املُك ّلف ��ة بدرا�سته قبل عر�ض ��ه يف تو�صيتها
النهائية اىل املكتب التنفيذي لالحتاد بغية
امل�صادقة عليها و�إقراره مطلع عام .2021
وكان الع ��راق وملّ ��ا ي ��زل ،م ��ن امل�ؤ�سّ �س�ي�ن
الفاعل�ي�ن� ،س ��واء لالحت ��اد اخلليج ��ي �أم
للبطول ��ة بع ��د م�شاركت ��ه فيه ��ا �أول م ��رة
ع ��ام  1976بالدوح ��ة ،مُ�ضيف� � ًا جناح� � ًا
مُبه ��ر ًا ت�شه ��د له الدول ال�سب ��ع حتى ما بعد
ان�سحاب ��ه م ��ن دورت ��ي �أبوظب ��ي 1982
والكوي ��ت ،1990ظ � ّ�ل حديث �أه ��ل اخلليج
م�س�ؤول�ي�ن و�إعالم� � ًا وجماه�ي�ر ،كل ذلك مل
يتح ّقق ل ��وال عمل رجاالت الك ��رة العراقية
الأك ّفاء الذين متيّزوا �إداري ًا وفني ًا.
وكان م ��ن ب�ي�ن �أك�ث�ر الإداري�ي�ن جه ��د ًا يف

احمد عبا�س برفقة ح�سني �سعيد يف �أحد اجتماعات االحتاد اخلليجي 2009

�إجناح مه ��ام اللجان اخلليجي ��ة امل�س�ؤولة
عن احتادها وم�سابقاته ،هُ ما �أحمد عبا�س
�أم�ي�ن ال�س ��ر الأ�سب ��ق لالحت ��اد العراق ��ي
للعب ��ة ،املُك ّل ��ف ب� ��إدارة �ش�ؤون ��ه م ��ن قبل
االحت ��اد ال ��دويل ( )FIFAللف�ت�رة من 20
�شباط لغاية  6ني�س ��ان عام  ،2020وكذلك
الراح ��ل طارق �أحمد رئي� ��س جلنة احلكام
يف االحتادي ��ن العراق ��ي واخلليجي لكرة
الق ��دم ،ع�ض ��و املكت ��ب التنفي ��ذي لالحتاد
اخلليج ��ي من ��ذ حزيران ع ��ام  2016حتى
وفات ��ه يوم الأح ��د  18ت�شري ��ن الأول عام
� ،2020إذ ق ّدم ��ا �ص ��ورة م�ش ّرف ��ة للخ�ب�رة

الإداري ��ة �أثن ��ى عليهم ��ا م�س�ؤول ��و الك ��رة
اخلليجية غري م ّرة.
اليوم ،بعد الفراغ الذي ترك ُه طارق �أحمد،
وحلداث ��ة عمل �أع�ض ��اء الهيئ ��ة التطبيعية
يف �ش� ��ؤون ملف ك ��رة اخللي ��ج "حتديد ًا"
ال�سيم ��ا يف جلان ��ه التي ت�ض� � ّم �شخ�صيات
متم ّر�س ��ة دفعت بها االحت ��ادات اخلليجية
واليم ��ن (م ��ن خ ��ارج جمال� ��س �إداراتها)،
وبهدف اال�ستفادة م ��ن خربة �أحمد عبا�س
لإبق ��اء التوا�ص ��ل م ��ع االحت ��اد اخلليجي
بال ُعم ��ق الفك ��ري ك�إرث ل ��ه ِ�صل ��ة باخلربة
والدراية ما بني درو�س املا�ضي ومتط ّلبات

احلا�ضر ،نرى �ضرورة ت�سميته م�ست�شار ًا
يف الهيئة التطبيعية ،وتكليفه مب�س�ؤولية
متابع ��ة املل ��ف اخلليج ��ي �ضم ��ن �إح ��دى
جلان االحتاد اخلليجي ت�شريف ًا واعتزاز ًا
ب�سمعت ��ه وتاريخ ��ه النا�صع�ي�ن وثق ��ة
اخلليجيني بتدابريه الإدارية والتنظيمية
وعالقات ��ه الوا�سع ��ة التي تخ ��دم م�صلحة
التطبيعية "لوج�ستي ًا" ال�سيما �أنه وطارق
�أحم ��د ومعهم ��ا ر�ؤ�ساء االحت ��اد ال�سابقني
ح�سني �سعيد وناج ��ح حمود وعبداخلالق
م�سع ��ود بذلوا جهود ًا كبرية للفرتة ما بعد
خليجي م�سق ��ط عام  2009يف �إعداد ملف
تنظي ��م الع ��راق لإحدى بط ��والت خليجي
20و21و22و23و� 24آن الأوان �أن
يقطف ��وا ثمارها من خ�ل�ال تر�شيح عبا�س
الأكرث مال َءمة لظ ��روف العمل الراهنة من
بقية الأ�سم ��اء املذك ��ورة ،والتح ّرك �ضمن
اللج ��ان اخلليجي ��ة وتعزي ��ز ن�س ��ب جناح
حملة العراق للظف ��ر بتنظيم ك�أ�س اخلليج
 25يف الب�ص ��رة ا�ستحقاق� � ًا ولي�س تعاطف ًا
�إث ��ر ت� ّأخ ��ره  44عام� � ًا عن ّمل �شم ��ل �أخوته
يف اخللي ��ج واليمن على �ضف ��اف الب�صرة
لأ�سب ��اب غري ريا�ضية وخارج �إرادة احتاد
اللعبة.
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في ذكرى الفارابي � ..صدى التنوير

قناطر

"متهم حني اك�شف عن جرحي"

*

 ر�شيد اخليون
 طالب عبد العزيز
ق ��د ال نتخ ��ذ من خال�ص ��ات عل ��ي الوردي يف
ر�ؤيت ��ه للمجتم ��ع العراق ��ي ،وتركي ��زه عل ��ى
ق�ض ��ية انتقال ��ه م ��ن الب ��داوة اىل التح�ض ��ر
باب ًا ملعاينة �أو�ض ��اعنا احلالي ��ة ،لكننا ،وهذه
حقيق ��ة مزعجة �سن�ص ��طدم بجملة ت�ص ��ورات
ع ��ن حياته ،ه ��ي غريبة اىل ح ٍّد م ��ا ،فالعراقي
بعام ��ة ،م ��ا زال يحتف ��ظ بالكث�ي�ر م ��ن قي ��م
الب ��داوة ،وال يري ��د مغادرته ��ا ،وه ��ي لي�س ��ت
حم ��ط نف ��ور وازدراء� ،إذ ل ��كل جمتم ��ع قيم ��ه
وطبائع ��ه و�س ��لوكه ،لكنَّ املثري يف ذل ��ك� ،أننا
جنده يحر�ص على االحتفاظ ب�س�ن�ن وقواعد
القبيل ��ة ،والدف ��اع ح� � َّد امل ��وت ع ��ن بدويت ��ه،
اىل جان ��ب نزوع ��ه (امل�ص ��طنع) اىل التم ��دن
والتح�ض ��ر ،وا�س ��تعمال قيم املدنية كو�س ��يلة
ف�ض ��لى للحياة ،وهذا وا�ضح من خالل طريقة
عي�شه وال�س ��كن واللب�س وال�سلوك احل�ضري
بعامة.
وم ��ع �أن الدي ��ن اال�س�ل�امي عاب على امل�س ��لم
العرب ��ي �س ��لوك الأع ��راب� ،إال �أنن ��ا جن ��د
�أنه(العرب ��ي) ي�ص� � ُّر عل ��ى ا�س ��تالل الكثري من
�سلوكياتهم ،مع �إ�صراره على �أن يبدو م�سلم ًا،
متخل�ص� � ًا م ��ن بدويته و�إن�س ��ان ًا غ�ي�ر ذلك يف
زاوية ما من حيات ��ه ،وهذا ما يجعل �أي فكرة

عن ��ه منقو�ص ��ة ،ومربك ��ة �أحيان� � ًا .والحظن ��ا
كيف �ش ��اعت يف �أيام النظام ال�س ��ابق ظاهرة
ا�ستعارة بع�ض امل�س�ؤولني احلزبيني ،من �أهل
اجلنوب ،مفردات من �س ��كان تكريت واملنطقة
الغربية(ي ��و ْل وعج ��ل ياب ��ه وخللين ��ه )..يف
ا�س ��تقواء مري�ض على بني جلدته ��م ،وكثري ًا
ما جند بيننا اليوم من ي�س ��تقوي بلفظ �سكان
الأه ��وار ،يف حماول ��ة �إذالل الآخر ،ون�ش ��اهد
ذلك يف النزاع امل�سلح بني الع�شائر ،حتى بات
اللفط هذا جزء ًا من منظومة تخويف ووعيد.
هذا املنطق وب ��كل رداءته ،يحملنا اىل القول
ب� ��أنَّ ما يح ��دث �أمامنا يف النزاعات امل�س ��لحة
وغريه ��ا ال ميث ��ل حقيقة ال�ش ��خ�ص العراقي،
فهو منق�س ��م على ذاته ،غري م�ستقر اىل انتماء
بعين ��ه ،وقادر عل ��ى االنحراف بوالئ ��ه �إذا ما
وجد طريق خال�ص ��ه �ض ��يقة �أمامه ،والأغرب
من ذلك كله ،هو حماولته يف ممار�سته حلياته
التقليدي ��ة يف الأماك ��ن العام ��ة اجلميلة ،مثل
املول وال�سوق الع�صري والنادي االجتماعي
واحلزب ال�سيا�س ��ي �أي�ض� � ًا ،لكنها تت�ضح عند
�أول اختبار له� ،إذ �س ��رعان ما ي�س ��تل بداوته،
ولعل ما يحدث يف مناطق الغربية من �صراع
�سيا�س ��ي قبل ��ي خري دليل على ذلك .الع�ش�ي�رة

وقوانينها �ساكنة ومتحركة عنده دائم ًا .
يتح ��دث زائ ��رو معر� ��ض الع ��راق للكت ��اب،
املق ��ام يف بغداد عن ظاهرة بغدادية -عراقية،
ثقافي ��ة فيه ��ا م ��ن الرق ��ي والرفع ��ة واجلم ��ال
الكث�ي�ر ،يف التعامل مع الكتاب ،الذي �أ�ص ��بح
عن ��وان املدني ��ة� ،أبرزه ��ا ح�ض ��ور الأ�س ��رة
هن ��اك ،وهذا فعل ح�ض ��اري ،جدي ��ر بالتوقف
والت�أم ��ل ،لكنني� ،أ�س� ��أل كم م ��ن الذين زاروا
املعر� ��ض قادري ��ن عل ��ى جت ��اوز بداوته ��م
امل�ض ��مرة ،واالن�ص ��راف بكليت ��ه اىل قي ��م
املدنية والتح�ض ��ر ،ومراعاة حقوق الإن�سان،
وال�ص ��فح ،والت�س ��امح ،و�ص ��ون احلري ��ات،
ول�س ��ت هن ��ا يف معر� ��ض وج ��ود الدول ��ة من
عدم ��ه ،فالإن�س ��ان احل ��ر املتح�ض ��ر متج ��اوز
بطبيعيته اىل وجود كهذا.
ال �أع ��رف كي ��ف �أق ��ر�أ و�أفه ��م �آلي ��ة ح�ض ��ور
البغداديني و�أ�س ��رهم معر�ض الكتاب ،بوجود
العدي ��د م ��ن الأحزاب وامللي�ش ��يات امل�س ��لحة،
تفج ��ر حم�ل�ات بي ��ع اخلم ��ور وقاعات
الت ��ي ّ
امل�س ��اج و�أماكن الرتفيه الأخ ��رى؟ هنا ،حيث
ت�ص ��طرع البداوة كلها مع التح�ضر كله داخل
الأ�سرة الواحدة.
* -اجلملة لأدوني�س

����ش���ه���ادة �أح����م����د ب����ن ح��ل��ي

في �سنة  2016قبل  -االنتقال �إلى جوار
ربه  -قال ال�سفير �أحمد بن حلي،
الأمين العام الأ�سبق الم�ساعد للجامعة
العربية في �شهادة م�سجلة ب�صوته
لمحرر المذكرات ،خالد �أبو بكر ،بعدما
�أعطاه �صورة من المح�ضر الر�سمي
لمقابلة ال�سيد عمرو مو�سى الأمين العام
للجامعة العربية والرئي�س العراقي
�صدام ح�سين ،والتي ح�ضرها بن حلي،
ما يلي بالن�ص الحرفي:
"هذه ن�س ��خة من حم�ض ��ر مقابلة الأمني العام ،ال�س ��يد
عم ��رو مو�س ��ى ،م ��ع الرئي� ��س �ص ��دام ح�س�ي�ن ،مكتوب
بخ ��ط يدي ،الذي �أمتنى �أن ت�س ��تطيع قراءته ب�س ��هولة.
لكنن ��ي �أود �أن �ألف ��ت انتباه ��ك ب�أننا يف كتابة حما�ض ��ر
االجتماعات ال ن�س ��رد كل التفا�ص ��يل ،ونكتبه ��ا بطريقة
حرفي ��ة معين ��ة .دعن ��ي �أق� ��ص علي ��ك بع�ض� � ًا م ��ن ه ��ذه
التفا�صيل التي لن جتدها باملح�ضر فيما يلي:
عندم ��ا دخلن ��ا �إىل االجتم ��اع م ��ع الرئي� ��س �ص ��دام ب ��د�أ
عمرو مو�س ��ى بتلطيف اجلو بعدم البدء باملو�ض ��وعات
اخلالفية .كان �ص ��دام يعي�ش يف هيلم ��ان و�أبهة ويتكلم
بنوع من الفخامة� .ش ��عرت عند ب ��دء اللقاء �أنه ال يعرف
عمرو مو�سى عن قرب ،رمبا التقاه مرة �أو مرتني عندما
كان وزير ًا للخارجية ،لكنه ال يعرفه حق املعرفة.
بع ��د التق ��دمي بالق�ض ��ايا العامة دخلنا للمو�ض ��وع املهم،
وهو �إقن ��اع الرئي�س �ص ��دام بالتجاوب مع قرار �ص ��ادر
ع ��ن القمة العربية خا� ��ص بتعامل العراق م ��ع املراقبني
واملفت�ش�ي�ن الدولي�ي�ن (عل ��ى �أ�س ��لحة الدمار ال�ش ��امل)،
والع ��راق كان متحفظ� � ًا عل ��ى الق ��رار .كم ��ا كان عم ��رو
مو�س ��ى يريد �أن يتعامل العراق ب�أق�صى حد من التعاون
دون �إثارة امل�ش ��اكل مع الأمم املتحدة؛ لتفويت الفر�ص ��ة
عل ��ى امل�س ��اعي الأمريكي ��ة ل�ض ��ربه .كان الأم�ي�ن الع ��ام
يري ��د من �ص ��دام اتخ ��اذ ق ��رارات جت ّنب العراق �ض ��ربة
ع�سكرية يراها و�شيكة ،ويريد �إقناع الرئي�س �صدام ب�أن
الع ��راق مقبل بالفعل على هذه ال�ض ��ربة التي �ستق�ض ��ي
عل ��ى العراق كله ،وهذه ر�س ��الة قوية بد�أ عمرو مو�س ��ى
ي�شرحها.
راح الرئي� ��س �ص ��دام يخف ��ف م ��ن ه ��ول م ��ا يتعر�ض له
الع ��راق بقول ��ه :احن ��ا �ص ��امدين ومهم ��ا كان لن ميوت
العراق.
عندما �س ��مع مو�س ��ى هذا الكالم �ش ��عرت �أنه فقد �صربه،
ووجدته يرد بغ�ضب �شديد بلهجته امل�صرية على �صدام:

ا�س ��مع بقى يا �سيادة الرئي�س ..التنظري لن ينفع العراق
ول ��ن ينفع ��ك بكل �ص ��راحة� .أن ��ا بقولك الع ��راق معر�ض
ل�ض ��ربة قا�ص ��مة م ��ن الوالي ��ات املتحدة الق ��وة الكربى
واع ب�أن بلدك معر�ض لهذا
الأوىل يف الع ��امل ..هل �أن ��ت ٍ
اخلطر الداهم؟
واع مل�س� ��ؤوليتك يف جتني ��ب الع ��راق ه ��ذه
ه ��ل �أن ��ت ٍ
الويالت؟
ق ��ال ذلك عمرو مو�س ��ى بن�ب�رة بدت وك�أنها �ص ��رخة يف
وجه �صدام ح�سني.
حاول �صدام مقاطعته قائ ًال :يا دكتور عمرو.
باغته مو�س ��ى غا�ض ��ب ًا� :أنا م�ش دكتور ،بقولك يا �سيادة
الرئي�س :العراق يف خطر ،ا�ستجب ملا نطرحه عليك من
�إج ��راءات تعيد توا�ص ��ل العراق م ��ع الأمم املتحدة ومع
�أ�شقائه يف اجلامعة العربية.
�ش ��عرت ب�أن الرئي�س �ص ��دام كان يف غيبوبة؛ فاكت�ش ��ف
الو�ض ��ع اخلط�ي�ر ب ��كالم عم ��رو مو�س ��ى ،الذي ق ��ال له
بو�ض ��وح� :إن الع ��امل تغ�ي�ر ،و�أن ��ه ال الأوروبي ��ون وال
الرو� ��س �سي�س ��اعدونك ،وم�ص�ي�ر ال�ش ��عب العراقي يف
يدك.
وبد�أ �صدام ي�صغي بالفعل لطرح عمرو مو�سى ،وعندما
و�صل احلديث للف ّنيات اخلا�صة بالتفتي�ش على الأ�سلحة
�أعطاين عمرو مو�س ��ى الكلم ��ة ،وكان معنا رئي�س مكتب
اجلامعة يف وا�شنطن ،ح�سني ح�سونة ،وه�شام بدر.
بد�أ �صدام ي�ستوعب .ويف الأخري قال لعمرو مو�سى �أنا
�أفو�ضك لتتكلم با�سم العراق واذهب ل�سكرتري عام الأمم
املتحدة وقل له �سنتعاون معه.
�ش ��عرت وك�أن الرئي�س العراقي اكت�ش ��ف عمرو مو�سى؛
لأن ��ه حتدث مع ��ه بلغ ��ة مل يعتد عليها �ص ��دام ،لغ ��ة فيها
�صراحة وحتميل م�س�ؤولية ،ويف �آخر املطاف قال له� :أنا
مفو�ضك للتحدّث با�سم العراق ،وقال له :ات�صل ب�أمريكا
وكويف �أنان ،وفع ًال عمرو مو�س ��ى �أجرى ات�صاالته لكن
للأ�سف كان يبدو �أن قرار احلرب قد اتخذ.
ورمبا هذا اللقاء التاريخي بني مو�س ��ى و�صدام لو كان
قب ��ل ه ��ذا التاريخ � -أن ��ا �أقولك ب ��كل �أمانة  -كن ��ا جنبنا
العراق هذه امل�أ�س ��اة وهذه احلرب �ض ��ده م ��ن الواليات
املتحدة.
بع ��د املقابلة وبعد عودتنا �إىل القاعدة الع�س ��كرية ركبت
�أنا مع عمرو مو�س ��ى يف نف�س ال�س ��يارة يف طريقنا �إىل
غ ��داء �أقام ��ه وزي ��ر اخلارجية ال ��ذي تركن ��ا يف القاعدة
لبع� ��ض الوقت لي�س ��تقبلنا يف �أحد الن ��وادي ،حيث يتم
حفل الغداء ،قال يل� :إيه ر�أيك؟
قلت له :احلوار كان �ص ��دامي ًا ،وربي ي�س�ت�ر ونطلع من
املطار ب�س�ل�ام� .أكتفي بهذا لأين �س�أعطيك املح�ضر الذي
فيه بقية التفا�صيل".

تبن ��ى مرك ��ز امللك في�ص ��ل للبح ��وث والدِّرا�س ��ات الإ�سالم َّي ��ة بال ِّريا�ض،
وجامع ��ة الفاراب ��ي بجمهور َّي ��ة كازاخ�ست ��ان ،ن ��دوة ()2020 - 12 - 8
مبنا�سب ��ة م ��رور ( )1150عام� � ًا عل ��ى مي�ل�اد �أب ��ي ن�ص ��ر الفاراب ��ي (ت:
339هجري ��ة) .ل ��و ح�سبن ��ا �إجن ��ازات الفاراب ��ي يف الفل�سف ��ة واملنط ��ق
واملو�س ��يقى ،يف (القرن ال َّرابع الهجري /العا�ش ��ر امليالدي) ،وقابلناها
مب ��ا �أت ��ى بعدها مِ ن خيب ��ات ،وما زال احل ��ال عليه ،مبا ه ��و �أكرث خيب ًة،
ل�صح ل َّنا و�صف ما �أُجنز مِ ن تنوير مبجرد �صدى املا�ضي البعيد.
كان ذل ��ك الق ��رن حاف�ل ً�ا بال َّتنويري�ي�ن ،مِ ��ن فال�س ��فة و�أدب ��اء ،كاملع ��ري
والتوحي ��دي ،وم�س ��كويه ،وم ّتى بن يون�س ،ويوحنا ب ��ن جيالن ،و�أبي
�س ��ليمان املنطق ��ي ،واب ��ن �س ��ينا ،واملتنب ��ي ،و َع ��دي بن يحي ��ى ،وبديع
ال َّزم ��ان .ظلت م�ص ��نفات ه�ؤالء وغريهم ،مت ��ك�أً ملَن يوقد �ش ��علة ال َّتنوير
كلما حا�ص ��رها َّ
الظالم .كانت ق�ص ��ة الفارابي مثري ًة يف تفا�صيلها ،وهي
ابنة ذلك القرن املتوهج ،مع ما كان فيه مِ ن اختالالت �سيا�سية فظيعة� .إال
�أنَّ وجود الفارابي ،وامل�ض ��يئني لأزمنتهم مِ ن �أمثاله ،يف ال َّتاريخ العربي
الإ�س�ل�امي ،يرد على َمن يتحدث بال معرفة� ،أن الأربعة ع�ش ��ر قرن ًا كانت
جهال ًة ودما ًء بال فوا�صل!
كان ��ت مداخلت ��ي ،بعنوان «يومي ��ات الفارابي ببغداد ّ
وال�ش ��ام» ،و�ص ��ل
الفارابي بغ ��داد مِ ن فارياب ال يعرف «العربية» ،وجمرد قارئ للفل�س ��فة،
فقبلها كان يقر�أ الكتب على م�ص ��ابيح ا ُ
حلرا� ��س .تعلم ببغداد «العرب َّية»،
ودخل يف حلقة متى بن يون�س املنطقي (ت328 :هجر َّية) ،بني ع�ش ��رات
ُّ
الط�ل�اب ،ودر� ��س لدى مناطق ��ة �آخرين� .أتقن ال ِّل�س ��ان العربي ،و�ص ��نف
ب ��ه كتبه الفل�س ��فية واملنطقية� ،ص ��نف «الألفاظ واحلروف» يف الفل�س ��فة
واللغ ��ة ،و«�آراء �أه ��ل املدين ��ة الفا�ض ��لة» ،وفي ��ه ق ��دم فل�س ��فته بالفي�ض،
و«�إح�ص ��اء العلوم» مت�أثر ًا ب�آراء �أفالطون و�أر�سطو ،اللذين �صنف فيهما
«اجلم ��ع ب�ي�ن احلكيمني» (اب ��ن �أبي �أُ�ص ��يبعة ،عيون الأنب ��اء يف طبقات
الأطب ��اء) ،فم ��ن و�ص ��ايا الفارابي ملَ ��ن يدر�س الفل�س ��فة �أن يب ��د�أ بتاريخ
الفال�سفة.
ال�س ��بع �س ��نوات التي ق�ض ��اها ببغ ��داد ( 330 - 323هجرية) خرج
بع ��د َّ

الفاراب ��ي فيل�س ��وف ًا يُ�ش ��ار �إلي ��ه بالبن ��ان ،مع ا�س ��تيعاب فن املو�س ��يقى،
فح�س ��ب ابن ِخل ��كان (681هجرية) ين�س ��ب �إليه اخرتاع �آل ��ة «القانون»،
وعمل على �س ��لم مو�س ��يقي مل ي�س ��بقه �إليه �أحد .احت�ضنه �س ��يف الدَّولة
احلم ��داين ( 356هجري ��ة) بحلب ،لك َّنه اكتفى منه ب�أربعة دراهم ف�ض ��ية
لقوت ��ه اليوم ��ي ،وكان يعت ��زل عن ��د ال َّروابي وم�س ��اقط املياه م�ش ��غو ًال
بالت�أليف ،ولباعه يف املو�سيقى اختلقت له ق�صة �إبكاء و�إ�ضحاك وتنومي
جمل�س �سيف الدَّولة.
كان الفارابي املثق ��ف املخل�ص لفكره ،خارج االنتماء القومي والدِّيني
واملذهب ��ي ،ويخطئ َمن جعل للفارابي هوي� � ًة غريها ،فلو لب�س غريها
نور يف تاريخ َّ
ال�ش ��رق ،فهو امل�س ��لم الذي تعلم الفل�س ��فة
ما كان بارقة ٍ
واملنط ��ق مِ ��ن م�س ��يحيني ،وهم �أنف�س ��هم ال يقدمون ه ��ذا االنتماء على
انتمائه ��م الفكري والفل�س ��في .مع �أنَّ هن ��اك َمن جعل له مذهب ًا قيا�س� � ًا
على مذهب م�ض ��يفه �سيف الدَّولة (الأمني� ،أعيان ِّ
ال�شيعة) ،و�آخر جعل
مذهبه قيا�س� � ًا على انحداره البلداين ،و�أرى االثنني مل يُقدرا الفارابي
َّ
حق قدره.
حتدث الكازاخيون ،امل�ش ��اركون يف ال َّندوة ،عن الفارابي بفخر ك�أنه ولد
اليوم ،لكنَّ الفارابي املثقف البارع كان ملك ًا للإن�سان َّية ،اتفق مع َمن ذمه
و َم ��ن مدح ��ه ،على �أ َّنه كان «حاد ال� � ّذكاء» (ال َذهبي� ،س�ي�ر �أعالم ال ُّنبالء).
تتلم ��ذ لأفالطون و�أر�س ��طو عرب كتبه ��م ،وكان امل�س ��يحيان متى ويوحنا
�أ�س ��تاذيه املبا�ش ��رين ،وتلمي ��ذه يحي ��ى ب ��ن ع ��دي امل�س ��يحي ال ّتكريتي،
وتلمي ��ذ كتب ��ه ابن �س ��ينا املن�س ��وب �إىل الإ�س ��ماعيلية .هك ��ذا كان القرن
العا�ش ��ر امليالدي ،وكانت بغداد ،لكنَّ قيا�س� � ًا مبا هي عليه ،وما م َّر عليها
مِ ن موجعات الأزمنة الغابرة� ،أ�ص ��بح ا�سم وفكر وليدها بالفل�سفة َ�صدىً
غريب ًا عليها.
قيل كانت نهاية الفارابي ب�أيدي اللُّ ُ�ص ��و�ص (339هجرية) خالل �س ��فره
�ص جلهل ��ه بعظيم مثل
(البيهق ��ي ،تتمة �ص ��وان احلكمة) ،وقد ُيع ��ذر ال ِّل ُّ
الفارابي ،لكنّ مباذا يُعذر مثل �أبي حامد الغزايل (ت 505 :هجرية) الذي
اعتربه مِ ن «الأغبياء» جمع ًا مع �أترابه الفال�سفة (تهافت الفال�سفة)؟!

بيان

الرد على مزاعم ناجي �صربي ب�ش�أن مذكرات ال�سيد عمرو مو�سى
القاهرة يف  14كانون الأول 2020
كلفني ال�سيد /عمرو مو�سى الأمين
العام الأ�سبق لجامعة الدول العربية
بالرد على ما ذكره وزير خارجية
العراق الأ�سبق ال�سيد /ناجي �صبري،
في بيان ن�شرته �صحيفة "ال�شرق
الأو�سط" ،وكذلك في مقابلة له مع
"قناة العربية" تتعلق بمقابلة ال�سيد
الأمين العام بالرئي�س العراقي �صدام
ح�سين في بغداد بتاريخ � 19آذار ،2002
والتي تحدّ ث عنها ال�سيد عمرو مو�سى
في كتابه الجديد "�سنوات الجامعة
العربية" ال�صادر عن دار ال�شروق
م�ؤخراً.

ويف ذلك نو�ضح للر�أي العام العربي احلقائق املوثقة
التالية:
� 1إن ما ورد يف كتاب ال�س ��يد عمرو مو�سى "�سنواتاجلامع ��ة العربية" �أو املقتطفات التي ن�ش ��رت منه يف
�ص ��حيفتي "ال�ش ��رق الأو�س ��ط" اللندنية و"ال�شروق"
امل�ص ��رية ،ب�ش� ��أن ه ��ذه املقابل ��ة اعتم ��د على حم�ض ��ر
االجتم ��اع الر�س ��مي املوج ��ود ل ��دى جامع ��ة ال ��دول
العربية ،والذي �أعطاين �ص ��ورة منه ال�س ��يد /ال�سفري
�أحمد بن حلي ،الأمني العام امل�س ��اعد للجامعة العربية
يف �سنة  ،2016قبل �أن يلقى ربه بعام.
اعتم ��د كذل ��ك على �ش ��هادة ح�ص ��لت عليها من ال�س ��فري
�أحمد بن حلي  -ب�ص ��فتي حمرر ًا ملذكرات ال�سيد عمرو
مو�س ��ى  -م�سجلة ب�صوته ،و�صف فيها �أجواء املقابلة
واللهج ��ة الت ��ي حت ��دث بها الأم�ي�ن العام م ��ع الرئي�س
العراق ��ي وبع�ض التفا�ص ��يل الأخرى الت ��ي مل ترد يف
حم�ضر اجلل�سة .وقد ن�شرنا ال�شهادة بن�صها كام ًال يف
الكتاب ،ون�شرنا مقتطفات منها يف �صحيفتي "ال�شرق
الأو�سط" و"ال�شروق امل�صرية".
وما �أود الإ�ش ��ارة �إليه �أنه وقت ح�ص ��ويل على �ش ��هادة
ال�سفري بن حلي �سنة  2016كان قد م�ضى على مغادرة
ال�س ��يد عم ��رو مو�س ��ى ملن�ص ��به �أمين� � ًا عام� � ًا للجامعة
العربي ��ة خم� ��س �س ��نوات ،وبالت ��ايل مل يك ��ن هناك ما
يدعو ال�س ��فري بن حلي لي�ش ��هد بغ�ي�ر احلقيقة على ما
جرى يف لقاء ال�س ��يد عمرو مو�س ��ى والرئي�س �ص ��دام
ح�س�ي�ن ،وكي ن�ضع احلقائق جميعها �أمام الر�أي العام
العربي فقد �أرفقنا بهذا البيان ت�سجي ًال ب�صوت ال�سفري
ب ��ن حلي ي�س ��رد فيه تفا�ص ��يل ما جرى يف ه ��ذه اللقاء
و�أجوائ ��ه ،وذل ��ك يف حدي ��ث بن حلي مع ��ي يف �أثناء
ح�ص ��ويل منه على ن�س ��خة من املح�ض ��ر الر�سمي لذلك
اللقاء.
 2يق ��ول ال�س ��يد الوزي ��ر ناج ��ي �ص�ب�ري يف بيان ��ه�إن "مو�ض ��وع ع ��ودة املفت�ش�ي�ن مل ُيط ��رح يف اللق ��اء"
ب�ي�ن الرئي�س �ص ��دام والأم�ي�ن العام ،ونق ��ول �إن كالم
الوزير يفتقد لل�صدق والدقة ،فالن�ص احلريف ملح�ضر

االجتماع املن�ش ��ور �ضمن مالحق الكتاب بني �صفحتي
 535و 546ي�ؤك ��د �أن احلدي ��ث ع ��ن ع ��ودة املفت�ش�ي�ن
ا�س ��تغرق وقت� � ًا طوي ًال من اللقاء .وه ��و ما يتطابق مع
�ش ��هادة ال�س ��فري بن حلي املرفقة بهذا البيان .ونكتفي
هن ��ا بذكر ما ورد يف ال�ص ��فحة الأخرية من املح�ض ��ر،
والتي ت�سرد خال�صة ما انتهى �إليه اللقاء� ،إذ جاء فيه:
لقد �أكد الرئي�س �ص ��دام ح�س�ي�ن للأم�ي�ن العام للجامعة
معايل ال�سيد عمرو مو�سى يف �ضوء احلوار الأخوي،
وتقدير ًا للجامعة و�أمينها العام موافقة �س ��يادته على:
تكلي ��ف الأمني الع ��ام بالتباح ��ث مع ال�س ��كرتري العام
ل�ل��أمم املتحدة ال�س ��يد ك ��ويف �أنان حول ق�ض ��ية عودة
املفت�ش�ي�ن الدولي�ي�ن ع ��ن �أ�س ��لحة الدمار ال�ش ��امل �إىل
الع ��راق .كم ��ا يكل ��ف الرئي� ��س العراقى ال�س ��يد الأمني
العام للجامعة �أي�ض� � ًا باالت�صال مع رئي�س جلنة الأمم
املتحدة للر�ص ��د والتحق ��ق والتفتي� ��ش UNMOVI
ال�س ��يد هانز بليك�س  HANS Blixبغية �إيجاد �صيغة
للحوار بينه وبني العراق.
 3يق ��ول الوزي ��ر ناج ��ي �ص�ب�ري يف بيان ��ه" :تق ��ولاملذك ��رات �إن ال�س ��يد الرئي� ��س ق ��د واف ��ق عل ��ى ع ��ودة
املفت�ش�ي�ن وفوّ �ض ال�س ��يد عمرو مو�سى التحدث با�سم
الع ��راق؟ ه ��ل ثم ��ة دولة يف الع ��امل ،حتى تل ��ك التي ال
يزيد �س ��كانها على �سكان حي من �أحياء بغداد ،تفوّ ُ
�ض
�شخ�ص� � ًا من غ�ي�ر مواطنيه ��ا وال يقيم فيه ��ا وال يحتل
وظيفة ر�س ��مية لديه ��ا بتمثيلها يف العالق ��ات مع دول
ومنظمات دولية؟".
ويف ه ��ذا ف� ��إن م ��ا ينطق به حم�ض ��ر االجتم ��اع يكذب
ادع ��اء ال�س ��يد ناج ��ي �ص�ب�ري ،فق ��د ورد يف املح�ض ��ر
الر�س ��مي (�ص  544م ��ن الكتاب) على ل�س ��ان الرئي�س
�صدام ح�سني خماطب ًا ال�سيد عمرو مو�سى مبا يلي:
"الرئي� ��س �ص ��دام� :أن ��ت خم ��ول ب�إبالغ ك ��ويف �أنان
ب�أن العراق م�س ��تعد ال�س ��تئناف احل ��وار معه يف حالة
توجي ��ه الدع ��وة �إىل الع ��راق عل ��ى �أ�س ��ا�س املرجعي ��ة
الت ��ي عملت بها اللجنة اخلا�ص ��ة ،ووفق جدول �أعمال
مفتوح بدون �شروط.
الأم�ي�ن العام :ملاذا ال تكون املب ��ادرة من العراق ،وهو
بذلك ي�ساعد كويف �أنان على التحرك ال�سريع؟
الرئي�س �ص ��دام :نف�ضل �أن ت�أتي الدعوة من ال�سكرتري
العام للأمم املتحدة ،لأن الدعوة من قبل العراق �سيفهم
الأم�ي�ركان من خاللها ب� ��أن املرونة من قبل العراق هي

�ض ��عف ،ويف�س ��رون ب�أن ذلك جاء نتيجة لل�ضغط على
العراق.
الأم�ي�ن الع ��ام :كي ��ف نعل ��ن ذلك؟ ع ��ن طريق ت�ص ��ريح
لوزير خارجية العراق؟
الرئي� ��س �ص ��دام :ميك ��ن �أن تعل ��ن ذل ��ك بنف�س ��ك عل ��ى
�أ�س ��ا�س �أنك خم ��ول من قب ��ل الع ��راق ،ويرافقك وزير
اخلارجية".
 4ما يخ�ص الر�س ��الة التي طلب ال�س ��يد عمرو مو�سىم ��ن كويف �أنان توجيهها للرئي�س �ص ��دام ح�س�ي�ن قبل
زيارته للعراق املق�ص ��ود بها "ر�س ��الة �ش ��فهية" ينقلها
ال�س ��يد مو�س ��ى يف �أثن ��اء لقائ ��ه بالرئي� ��س العراق ��ي،
وهذا وا�ض ��ح من �س ��ياق ما ت�س ��رده املذكرات ،مل يكن
هناك �أي حديث عن ر�س ��الة مكتوبة .ولو �أن الر�س ��الة
املكتوب ��ة ج ��اءت بع ��د ذل ��ك يف �أكتوب ��ر  2002بتدخل
ر�س ��مي من الأمني العام للجامعة العربية لدى ال�س ��يد
كويف �أنان حني ا�صطحب ال�سيد عمرو مو�سى الوزير
ناجي �ص�ب�ري للقاء الأمني العام للأمم املتحدة ،وقدم
�س ��يادته (مو�سى) م�شروع اخلطاب املقرتح �أن يوجهه
وزي ��ر اخلارجي ��ة العراقي ��ة �إىل الأمم املتحدة ب�ش� ��أن
قبول ا�س ��ئناف مهم ��ة املفت�ش�ي�ن .ولعله يذك ��ر (ناجي
�صربي) �أن التفاهم مت تلفوني ًا ب�ش�أن �صيغة اخلطابني
املتبادل�ي�ن ب�ي�ن الع ��راق والأمم املتح ��دة ب�ش� ��أن عودة
املفت�ش�ي�ن ،بني ال�س ��يد عمرو مو�س ��ى واملرحوم طارق
عزي ��ز م ��ن تلفون مكت ��ب الأم�ي�ن العام ل�ل��أمم املتحدة
بح�ضور الوزير ناجي �صربي.
 5كيف ين�س ��ى ال�سيد ناجي �ص�ب�ري كل ذلك؟ وكيفميك ��ن مع كل ه ��ذا الن�ش ��اط اخلا�ص بعودة املفت�ش�ي�ن
�أال يكون مو�ض ��وع ًا رئي�س� � ًا يف حديث الأمني العام مع
الرئي�س العراقي الأ�سبق.
 6ويف النهاية يود الأمني العام �أن ي�ؤكد �أال معركة لهمع من يدافعون عن زعمائهم �أو ي�ؤكدون والئهم لفكرة
�أو �ش ��خ�ص ،حت ��ى لو اختل ��ف معهم بالن�س ��بة جلوهر
الفك ��رة �أو مواق ��ف ال�ش ��خ�ص ،وه ��ذا �ش ��يء يحييه ��م
الأم�ي�ن العام علي ��ه ،ولكن كان يرج ��و �أن ال ي�ؤدي بهم
ذل ��ك �إىل �إن ��كار �أح ��داث �أو تط ��ورات ج ��رت �أو �أم ��ور
تقررت بناء عليها.
الكاتب ال�صحفي خالد �أبو بكر
حمرر مذكرات ال�سيد عمرو مو�سى

العدد ( )4833ال�سنة الثامنة ع�شرة  -اخلمي�س ( )17كانون االول 2020

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

ثقافة

واق���ع���ي���ة ف��ي��ل��م "�سامي" وب�ل�اغ���ة ال���ن���ا����س ال��ب�����س��ط��اء

كالكيت

 عالء املفرجي

نقل ُعذرية الثيمة �إلى ال�شا�شة من دون فذلكات فن ّية ولغوية
عدنان ح�سين �أحمد
ينطلق املخرج الإيراين حبيب باوي �ساجد
يف فيلم ��ه الروائي الطوي ��ل الأول "�سامي"
م ��ن م�شكل ��ة ذاتي ��ة �أو �أُ َ�س َر ّي ��ة �إىل ف�ض ��اء
يخ�ص ال�شع ��ب الأحوازي
مو�ضوع ��ي ع ��ام ّ
برمت ��ه .فعل ��ى الرغ ��م م ��ن واقعي ��ة الفيل ��م
ال�صارم ��ة �إ ّال � ّأن لغت ��ة املجازي ��ة �سرع ��ان
م ��ا تنك�ش ��ف وتتب�سّ ��ط لت�أخذ �صي ��غ ا ُ
جلمل
والعب ��ارات ال�صريح ��ة الت ��ي تق ��ول ل ��ك �إن
�سامي كاروين ،ال�شخ�صية الرئي�سة يف هذا
الفيل ��م ،مت�شب � ٌ�ث ب�أر�ضه ،وببيت ��ه القروي،
ووطنه الذي ُول ��د وترعرع فيه ،ولن يفارقه
حت ��ى يف رقدت ��ه الأبدية لأن ��ه �سوف
يُد َفن يف مَ�سق ��ط ر�أ�سه ،وعلى مقربة
من مالعب طفولته و�صباه .ال تقت�صر
الثيم ��ة الرئي�سي ��ة يف فيل ��م "�سامي"
على حُ ب الوط ��ن ،والتع ّلق به ،و�إمنا
تتعداها �إىل ا ُ
حل ��ب الروحي لزوجته
دالل الت ��ي ُقتل ��ت بانفج ��ار لغ ��م ي ��وم
كانت حام�ل ً�ا بطفلته ��ا الثاني ��ة �سُ عاد
الت ��ي ُب�ت�رت �ساقه ��ا وه ��ي يف رح ��م
�أمه ��ا ،وظل ��ت باقية على قي ��د احلياة
رغم هول امل�ص ��اب� .أمّا الثيمة الثالثة
فال ّ
تتك�شف ،رغم تواجدها بني طيّات
الق�صة ال�سينمائي ��ة� ،إ ّال يف اللحظات
الأخ�ي�رة الت ��ي ُيق� �دّم فيها املُخرج ع ��دد ًا من
البيان ��ات واملقتب�س ��ات الت ��ي تتع ّلق بحقول
الألغ ��ام ودوره ��ا الكارث ��ي يف �إحلاق الأذى
بالنا� ��س وخا�صة املزاعني والأطفال .فما �إن
ت�ضع احل ��روب �أوزارها حت ��ى تبد�أ حروب
الألغام التي تتفجّ ��ر واحدة �إثر الأخرى يف
البل ��دان املُبتالة ،وال ي�سكت دوّ يها حتى بعد
ع�شرات ال�سنني.
حني كتب حبي ��ب باوي �سيناريو هذا الفيلم
مل يلج� ��أ �إىل التزويق اللغ ��وي واملُح�سِّ نات
البديعي ��ة لأن ��ه وج ��د �ضالته املن�ش ��ودة يف
�ص ��دق الأح ��داث التي ينقلها عل ��ى ال�شا�شة،
كما اكتفى ب� ��أداء ال�شخ�صي ��ات التي مل يكن
بينها ممثل حمرتف لك ��ن الطاقم الفني كان
احل َرفي ��ة والإتقان
عل ��ى درج ��ة عالي ��ة م ��ن ِ
املُر َه ��ف بحي ��ث نق ��ل عُذري ��ة الثيم ��ة �إىل
ال�شا�ش ��ة م ��ن دون فذل ��كات فن ّي ��ة ق ��د ت�شوّ ه
جم ��ال الأف ��كار الأ�صيل ��ة الت ��ي تنبث ��ق مثل
الأزه ��ار امللوّ ن ��ة لتط� � ّرز م ��روج ال�ب�راري
اخل�ضراء.
ل ��و جتاوزن ��ا اللقط ��ة االفتتاحي ��ة العام ��ة
الت ��ي يتن ّق ��ل بها �سام ��ي كاروين بني القرية
"ال�س َل ��ف والدي ��رة" بتعب�ي�ره
واملدين ��ة �أو َ
الدارج وانتقلن ��ا �إىل امل�شه ��د الأول ومتعّنا
يف امليزان�سني� ،أي يف عملية بناء وتن�سيق
حمتوي ��ات اللقط ��ة �أو امل�شه ��د ال�سينمائ ��ي
لوجدن ��ا � ّأن تركي ��ز املُخ ��رج ق ��د ان�صبّ على

�صانع الأرجل اال�صطناعية الذي مل ن َره لكنه
جعلن ��ا نت�أم ��ل يف تلك ال�س ��اق املعدنية التي
�ستعوّ � ��ض �سا ًق ��ا مبتورة ُفق ��دت يف انفجار
لغم �أو حادث �سري �أو خو�ض معركة وما �إىل
ذلك .غري � ّأن املُخرج يف هذه اللقطة �سي�ضع
�إ�صبع ��ه عل ��ى اجل ��رح ،ويُدخلن ��ا م ��ن ه ��ذه
العتب ��ة الب�صري ��ة التي جعلت ُه ين� ��أى بنف�سه
عن ال�شع ��ارات الوطني ��ة ال ّرنان ��ة ،ويكتفي
مبالم�سة م�شاعرن ��ا الإن�سانية العميقة التي
تهت ّز �أم ��ام الأحداث املُفجعة وتت�أثر بها � مّأيا
ت�أث�ي�ر .فهذه ال�س ��اق اال�صطناعي ��ة البد من
�شرائه ��ا كي ت�ستعملها �سُ ع ��اد ذات يوم،فهي
�أ�شب ��ه ببندقي ��ة ت�شيخ ��وف املع ّلق ��ة عل ��ى
اجل ��دار ،والب ��د �أن ي�ستعمله ��ا �أحدهم لن�ش ُّم
رائحة البارود يف خامتة املطاف.
يندفع الن�سقان ال�سرديان يف � ٍآن واحد حيث
يك�ش ��ف الأول ق�صة اجلانب الأُ َ�سري وي�أخذ
احليّز الأكرب من الفيلم بينما يقت�صر الثاين
عل ��ى تطه�ي�ر الأر� ��ض الزراعي ��ة ل�سامي من
الألغام التي ُزرعت قبل �أكرث من ثالثني �سنة
يف �أثناء احلرب العراقية -الإيرانية.
ي�س ��رد �سامي ق�صت ��ه لأحد ُك ّت ��اب العرائ�ض
فنفه ��م من خاللها �أنه يريد �أن يقدّم طلب ًا �إىل
�أحد اجلهات الر�سمية يف الدولة بغية �إزالة
الألغ ��ام املزروع ��ة يف �أر�ضه ،وه ��و ال يقبل
ببيع الأر�ض ،وال بالتعوي�ضات التي تقدمها
الدولة .ومب ��ا � ّأن امل�ساحة املزروعة بالألغام

"خوز�ست ��ان"
يف
تق� �دّر ب� �ـ  435فدان� � ًا،
�أي (1,827,000م�ت�ر
مرب ��ع) ف� ��إن �أر� ��ض
�سام ��ي حتت ��اج �إىل 30
�سن ��ة �أخ ��رى ك ��ي يت� � ّم
تطهريه ��ا م ��ن الألغام،
واملعرقالت ،والأ�سالك
ال�شائك ��ة .وحينم ��ا
يي�أ�س من الدولة ين�صح ��ه �شاكر ،وهو �أحد
�أ�صدقائ ��ه بالذه ��اب �إىل �سم�ي�ر ال ��ذي يطهّر
الأرا�ض ��ي م ��ن الألغام لكنه يفاج� ��أ ب�شخ�ص
�أعم � ً�ى ،مبت ��ور الي ��د في�س�أل ��ه� :إن كان ه ��و
مط ّه ��ر الألغام �أم ال؟ ف�ي�رد عليه :كنت !. .ثم
مي�ضي �إىل القول ببالغ ��ة النا�س الب�سطاء:
"تدري ه ��اي الألغام �شنهي ،موت �صامت،
م ��و عدو ويوكف َكبالك .ا�صبعك لو يرتع�ش
الأر�ض ترتع�ش وياك" .فيعود ُ
في حُ نني،
بخ ّ
ومبخ ّيل ��ة مدهو�ش ��ة .وم ��ا �إن ي�ص ��ل املنزل
حت ��ى تعيد علي ��ه �أم ��ه ال�س� ��ؤال ذات ��ه الذي
ي�ؤرقها منذ زم ��ن بعيد":ميّه �سامي ما نبيع
احلو�ش ،ومن�ش ��ي للديرة .الدي ��رة جبرية،
وبيه ��ا �شغ ��ل واي ��د ،وخ�ي�ر الل ��ه و�سيع؟".
في�أتي ردّه كالع ��ادة ":ميّه �شت َكولني� ،أعوف
بيتي ووطني و�أروح �أ�سكن الديرة؟ �شويف
غريها" .هك ��ذا تت�أثث ق�ص ��ة الفيلم ويك�سو
عموده ��ا الفق ��ري ب�ش ��ذرات متفرق ��ة متن ��ح
�ان
الن� ��ص الب�ص ��ري �أبع ��ادًا جدي ��دة ،ومع � ٍ
�إ�ضافي ��ة .فاللق ��اء ال ��ذي ّ
مت عل ��ى غري موعد
بين ��ه وبني ال�شيخ الذي جتاذب معه �أطراف
احلدي ��ث عن ق�ضاي ��ا متفرقة لك ��ن جوهرها
كان من�ص ًّب ��ا عل ��ى �سب ��ب ع ��زوف �سامي عن
ال ��زواج بعد مقتل زوجت ��ه دالل بلغم في�أتيه
اجل ��واب وا�ضح� � ًا و�صريح ًا�":شيخنا قلبي
باب وات�س ّكر" ثم ينتهز �سامي هذه الفر�صة
لي�س�أل ال�شي ��خ با�ستحياء ع ��ن �سبب نفوره

من ال ��زواج؟ في�سرد له ال�شي ��خ حكاية جيله
برمت ��ه ،ذل ��ك اجليل الث ��وري ال ��ذي �أراد �أن
يح� � ّرر ال�شع ��وب املقه ��ورة يف فل�سط�ي�ن
واملغ ��رب واجلزائ ��ر ،ب ��ل �أن بع�ضه ��م �أراد
االلتح ��اق بجيف ��ارا بغية توحي ��د ال�شعوب،
ولكنه ��م يف النهاي ��ة تهمّ�ش ��وا ،و ُركن ��ت
�أحالمه ��م على �أرفف الن�سيان ويختم حديثه
مبقول ��ة ذائعة ال�صيت لكنه يعيدها ب�صياغة
جدي ��دة وا�ضح ��ة مفادها":عدوّ ن ��ا وراءنا،
والبحر �أمامنا".
يعتم ��د حبيب ب ��اوي عل ��ى الفوي� ��س �أوفر،
وه ��ي تقني ��ة وثائقي ��ة يف الأع ��م الأغل ��ب
ي�س ّل ��ط من خاللها ال�ضوء عل ��ى ما يفكر فيه
�سامي ،ويك�شف عن جتربت ��ه النف�سية التي
ميك ��ن تلخي�صها ب�س� ��ؤال واحد وه ��و�":إذا
م ��ات واح ��د م ��ن �أحباب ��ك �أمام ��ك ،م ��ا ه ��و
ال ��كالم الأخ�ي�ر ال ��ذي �أراد �أن يقول ��ه ل ��ك؟"
في�س ��رد ق�ص ��ة م ��وت زوجته دالل ب�ي�ن يديه
وكي ��ف ا�صطبغت د�شدا�شته باللون الأحمر،
وتدفق ��ت الدم ��اء م ��ن �ضفائره ��ا ،وح ّرك ��ت
�شفتيه ��ا لكن ��ه مل يفه ��م منه ��ا �شيئ� � ًا فاكتفت
بالنظر �إىل الأر�ض.
يك ّر� ��س �سامي حياته البنت ��ه �سعاد حتى �أنه
جعل من ظهره وظه ��ر فر�سه "ورده" مقعدًا
لها ي�أخذها يف الدروب املوحلة �إىل املدر�سة
لك ��ي ال ت�شع ��ر ب�أنه ��ا �ضعيفة وواهن ��ة ،فقد
حت ��وّ ل هو وفر�س ��ه �إىل قدم�ي�ن مت�شي بهما
�سعاد وت�شق طريقها �إىل امل�ستقبل املجهول.
تندرج الأم �ضم ��ن املجموعة الب�سيطة التي
تقول كالم� � ًا بليغ ًا حينما ت ��رى ابنها �سامي
كئيب� � ًا مهموم� � ًا ف ُتعي ��د �إليه �ص ��ورة املقربة
التي يف�صل بينها وبني ال�سوق جدار واحد،
فهن ��اك �أنا�س يغ�سّ ل ��ون املوت ��ى ويك ّفنونهم
ويوارونه ��م ال�ت�راب ،ويف اجلان ��ب الآخر
�أنا� ��س يت�صارعون م ��ن �أجل لقم ��ة العي�ش.
فتت�س ��اءل بلغته ��ا الب�سيط ��ة والعميق ��ة

قائلة":ميّه لي�ش ب�س تعاين للمقربة وعايف
الدنيا ،ما تعاين لبنتك �سعاد �صارت مرة؟".
ال ميك ��ن ل�سامي �أن ين�سى زوجته دالل التي
�أح ّبه ��ا حُ ب ًا روحي� � ًا مثلما مل تن� � َ�س �أمه �أباه
وظلت وفيّة له بع ��د مقتله ومل تنزع ع ُّ�صابة
ر�أ�سها حتى الآن رغ ��م �أن �ساميًا قد �شبّ عن
�سنوات ط ��وال ،فكيف ي�ستطيع
الطوق منذ
ٍ
�أن ين�سى "دالل" التي ت�سكن يف مهجة قلبه؟
يوا�ص ��ل �سامي بحثه ال ��د�ؤوب عن �شخ�ص
خمت� ��ص مبعاجل ��ة الألغ ��ام فري�سلونه هذه
امل ّرة �إىل العج ��وز "�أم �أخويّن" لأن �أوالدها
يعمل ��ون بتفكيك الألغام فال يع�ث�ر على �أحد
فين�صحون ��ه بالذه ��اب �إىل معم ��ل احلنط ��ة
ال ��ذي ي�شتغل في ��ه �أحد �أوالده ��ا .ويبدو �أن
جه ��وده ق ��د ذهب ��ت �أدراج الري ��اح .يدخ ��ل
�سامي �إىل �أر�ضه املفخخة بالألغام وي�شتبك
مع �أحد احل ّرا�س بال ��كالم لكنه يغادر املكان
خ�شية من تفاقم الأمور .يتجه �إىل �أبي زاهد
الذي �أودع عنده الفر�س ويقرر بيعها له لكي
يقتن ��ي البنته ال�س ��اق اال�صطناعي ��ة ويقفل
عائ ��د ًا �إىل املن ��زل .ثم ن�سم ��ع الفوي�س �أوفر
ب�ص ��وت �سامي نف�س ��ه وهو يخاط ��ب ف�ؤاد،
خطيب ابنته �سعاد ويطل ��ب منه �أن يعاملها
باملعروف ،و�أن يكون مُتكئ ًا لها ،و�أن يجمّل
الدنيا بعينيها.
يت�ضم ��ن الن�س ��ق الب�ص ��ري الثال ��ث �ست ��ة
مقتب�س ��ات مهم ��ة تك�ش ��ف ال ُبع ��د الثال ��ث
لق�ص ��ة الفيل ��م؛ املقتب� ��س الأول لك ��ويف
عن ��ان يق ��ول في ��ه ":قتل ��ت ح ��روب القرن
الع�شري ��ن �ضحاياه ��ا يف الق ��رن ال� �ـ 21
بوا�سط ��ة الألغام .ميكن للغ ��م يف حد ذاته
�أن ي�أخذ املجتمع ب�أ�سره كرهينة" .وي�شري
املقتب� ��س الثاين �إىل "� ّأن �إنت ��اج لغم يكلف
 4دوالرات ،لك ��ن تكلف ��ة العث ��ور عل ��ى كل
لغم و�إبطال مفعول ��ه ترتاوح من � 300إىل
 1000دوالر" .ويفيدن ��ا املقتب� ��س الثال ��ث
ب� ��أن"� 24000شخ�ص يُقتلون �أو يُ�صابون
بالألغ ��ام كل ع ��ام"� .أم ��ا املقتب� ��س الراب ��ع
فيبلغنا "�أن  13دول ��ة مل تتوقف عن �إنتاج
الألغام .وب�أنها متتلك  16مليون لغم جاهز
لالنفجار ،حتتل فيها �إيران املرتبة الثانية
يف العامل" .فيما ي�ش�ي�ر املقتب�س اخلام�س
�إىل "وق ��وع  7000انفجار لغم يف مناطق
حدودية خمتلفة لإي ��ران  ،تبينّ من خاللها
� ّأن � 13إىل  25٪م ��ن ال�ضحاي ��ا ه ��م م ��ن
الأطف ��ال" .فيم ��ا �أك ��د �ستيفن نيل�ي�ن ،وهو
م�س� ��ؤول يف الأمم املتح ��دة يف املقتب� ��س
الأخ�ي�ر �إىل "�إن �إزالة الألغام من الأرا�ضي
ت�ستغرق وق ًتا طوي ًال".
�أجنز حبيب باوي  23فيلم ًا وثائقي ًا وروائياً
ق�صري ًا م ��ن بينه ��ا "الأي ��ادي"" ،املحب�س"،
"غل ��ة القلم"" ،نه�ض ��ة ال�سينما"" ،الأهواز
يف رحل ��ة اب ��ن بطوط ��ة"" ،برزیلت ��ه" ،و
"�سامي" هو فيلمه الروائي الطويل الأول.

فيلم (يوتوبيا) :تحية حب من ابنة لوالدها المخرج الراحل ..
ترجمة  :عدوية الهاليل
يف الثامن والع�شرين من ت�شرين الثاين عام
 ، 2013لف ��ظ املخ ��رج ال�سينمائ ��ي الكن ��دي
بيرتوينتوني ��ك �أنفا�س ��ه الأخ�ي�رة ت ��ارك ًا
وراءه عم�ل� ًا وثائقي� � ًا ثري� � ًا وم�شروع� � ًا فني ًا

مل يكتم ��ل وهو فيل ��م ( يوتوبي ��ا)  ..اليوم ،
وباالعتماد عل ��ى �أر�شيفات مرئي ��ة مل ي�سبق
له ��ا مثي ��ل  ،تق ��وم ابنته مريا باحي ��اء ذكراه
عرب تق ��دمي فيلم يحم ��ل عن ��وان ( وينتوبيا
) وال ��ذي ي ��روي م�شاه ��د من حيات ��ه وق�صة
تكري�سه خم�سة ع�شرعاما من حياته مل�شروع
( يوتوبي ��ا ) ال ��ذي مل يتم ّك ��ن م ��ن �إمتام ��ه ،

وت�شبه مريا والدها يف الفيلم بدون كي�شوت
ال ��ذي يح ��ارب طواح�ي�ن اله ��واء م�ستخدمة
العدي ��د م ��ن طواح�ي�ن اله ��واء يف الفيل ��م
كا�ستع ��ارة وا�ضحة ومتما�سك ��ة خا�صة و�إن
فك ��رة ا�ستع ��ارة رواية �سرفانت� ��س العظيمة
يف الأف�ل�ام كان له ��ا ن�صيبها م ��ن االخفاقات
الكبرية دائم ًا ..
وتقول مريا بريت وينتونيك عن والدها انه
كان ميتل ��ك القلي ��ل من غري ��زة دون كي�شوت
امل�ضحك ��ة وميله اىل الرغب ��ة يف حل م�شاكل
العامل لكنه كان ميتل ��ك �أي�ض ًا جانب ًا مت�شائم ًا
م ��ن �شخ�صي ��ة �سان�ش ��و بان ��زا – رفيق دون
كي�شوت يف �سفره ..-
ولد بيرت وينتونيك يف ترينتون � /أونتاريو
 ،وق ��د �أم�ض ��ى ج ��زء ًا كب�ي�ر ًا م ��ن حياته يف
مونرتي ��ال ..وتنقل يف جمي ��ع �أنحاء العامل
 ،لأن ��ه مل ي�ستط ��ع ال�صم ��ود فيه ��ا �..أخ ��رج
العدي ��د من االف�ل�ام الوثائقية  ،مب ��ا يف ذلك
عمل ��ه الرائع ( املوافقة على الت�صنيع ) الذي

خ�ص�ص ��ه لنعوم ت�شوم�سك ��ي يف عام 2006
وقد حاز هذا العمل على جائزة احلاكم العام
للفنون املرئي ��ة والإعالمية  ،و�أثناء متابعته
مل�سريت ��ه املهني ��ة كمخ ��رج �أف�ل�ام وحم ��رر
وحملف ومهن �أخرى عديدة  ،قام وينتونيك
بت�صوي ��ر ح ��وايل � 300شري ��ط فيدي ��و يف
جمي ��ع �أنحاء العامل وكان هدف ��ه من ذلك هو
العثور على املكان املثايل على الأر�ض !
م ��ن جهته ��ا  ،خا�ض ��ت ابنت ��ه م�ي�را جم ��ال
�صناع ��ة الأف�ل�ام الوثائقي ��ة ال�صوتي ��ة ث ��م
حاولت امت ��ام م�شروع والده ��ا بعد وفاته..
وق ��د قال ��ت ع ��ن حماولته ��ا � ":أخ ��ذت جميع
�أجهزة والدي و�شرائط ��ه ال�سينمائية لأنني
�شعرت ب�ض ��رورة االحتف ��اء به ..لق ��د �أردت
�أن �أ�صن ��ع �ص ��ورة واقعية عن ��ه  ،و�أن �أكون
�صادق ��ة  ،وم ��ن وجهة نظ ��ري  ،ف ��ان والدي
كان �شخ�صية معق ��دة  ،ومع هذا ف�أنا ال�أدعي
كوين مو�ضوعي ��ة يف ت�صويري ل�شخ�صيته
لأن الأمر �شخ�صي للغاية " ..

وعل ��ى الرغم م ��ن مر�ض ��ه بال�سرط ��ان � ،أراد
بي�ت�ر وينتوني ��ك �أن يعم ��ل ه ��و وابنته على
فيل ��م واحد �أخ�ي�ر  ،وه ��و نوع م ��ن ال�سرية
الذاتي ��ة يت ��م ت�ضمينه ��ا �أج ��زاء م ��ن املدينة
الفا�ضل ��ة الت ��ي يحل ��م بها  ،لك ��ن املر�ض كان
خبيث ًا  ،وق�ضى عليه  ،لذا �أكملت مريا الرحلة
وحده ��ا ..وبعد �أن ق ��ام وينتوني ��ك باجناز
ال�ص ��ور وربطها  ،قامت مريا ب�إ�ضافة �أجزاء
�صوتية وهي ت�أمل �أن جتعل من عمل والدها
معروف ًا ب�شكل �أف�ضل  ،لأنه كان ي�صنع �أفالم ًا
تت�ضم ��ن ال�شع ��ر والفكاه ��ة وكان يبحث عن
التوازن ويحاول حتقيق ع ��امل �أف�ضل �أي�ض ًا
من خالل �أفالمه ..
وت�صف مريا الفيلم الوثائقي الطويل الأول
له ��ا ب�أنه كان مبثابة عملية حزينة لأن مالفت
انتباهها ه ��و وجود والدهاعل ��ى العديد من
مقاطع الفيديو ..تقول  ":مل يكن يقف كثري ًا
�أم ��ام الكامريا  ،لكنني ر�أي ��ت ظله وانعكا�س
�صورت ��ه..كن ��ت�أ�سم ��ع�أنفا�س ��ه"...

القاهرة ال�سينمائي يحتفي
ب�سوكوروف
لم يكن المخرج الرو�س ��ي الكبير �ألك�سندر �سكوروف رئي�س ًا للجنة
التحكيم فقط في مهرجان القاهرة ال�س ��ينمائي ،بل كانت منا�س ��بة
للمهرج ��ان لالحتفاء بهذا المخ ��رج الكبير فقد قدم ��ت محا�ضرة له
وكذل ��ك عر�ض فيلمه (ال�شم�س) ،الذي �سب ��ق لنا �أن �شاهدنا عر�ضه
الأول في مهرجان روتردام ال�سينمائي عام  2006وهذا الفيلم يعد
من �أبرز الأفالم التي قدمها �سوكوروف.
ف�أليك�سان ��در �سوكوروف� ،أح ��د �أبرز المخرجي ��ن المعا�صرين في
رو�سي ��ا .عُر�ض ��ت �أفالمه في �أغل ��ب المهرجانات الكب ��رى مثل كان
وبرلين وفيني�سيا ،ومن �أبرزها "ال ُفلك الرو�سي The Russian-
 "Arkالذي �شارك في م�سابقة مهرجان كان عام  ،2002وح�صل
عل ��ى جائ ��زة  Visionsم ��ن مهرج ��ان تورنت ��و ،كما ح�ص ��ل فيلمه
"فاو�س ��ت "Faust -عل ��ى الأ�سد الذهبي لمهرج ��ان فيني�سيا عام
.2011
ل ��م تق ��ف ال�سينما الرو�سية عن ��د منجزها العظيم م ��ن الأفالم التي
�أ�صبحت مادة للدرا�سة في الأكاديميات ال�سينمائية في كل مكان من
العال ��م  ،بل �أي�ض ًا عن رموزها ال�سينمائية التي كان لها �أثر وا�ضح
في تطور هذا الفن على مدى �أكثر من مئة عام من تاريخها  ..و�إذا
كان ��ت التح ��والت ال�سيا�سية الكبرى منذ منت�ص ��ف الثمانينيات قد
�أث ��رت في الإنتاج الث ��ر لهذه ال�سينما ف�إنها ل ��م ت�ستطع �أن تنال من
ح�ضورها البارز في الم�شهد ال�سينمائي العالمي .
فه ��ي ل ��م تتوق ��ف عن ��د رم ��وز مث ��ل ايزن�شتي ��ن وبودوفكي ��ن
وكوزينت�سي ��ف وخوت�سيي ��ف وميخائي ��ل روم وتاركوف�سك ��ي
وباراجان ��وف ويو�سيليان ��ي ،وغيره ��م  ،ب ��ل ا�ستمرت ف ��ي تقديم
المواه ��ب ال�سينمائية ف ��ي مختلف مجاالت هذا الف ��ن  ،ويقف هنا
المخرج الك�سندر �سوكوروف بموهبته وعطائه المتميز ك�أحد �أهم
النجوم ال�ساطعة في �سماء هذا الفن في رو�سيا والعالم.
فالمخ ��رج ال ��ذي كان ��ت �أفالمه محظ ��ورة ف ��ي الزم ��ن ال�سوفيتي،
�أدرجت ��ه �أكاديمي ��ة ال�سينما الأوروبية بو�صفه �أح ��د �أف�ضل ع�شرة
مخرجي ��ن �سينمائيي ��ن ف ��ي العال ��م .وتع ��د رباعيته الت ��ي �أنجزها
تباع ��ا خالل العقد الأخير من م�سيرته ال�سينمائية عالمة بارزة في
م�سيرة الفن ال�سابع والتي تتحدث عن انتهاء ع�صر الدكتاتوريات
في العال ��م .والتي تت�ألف من فيلم "مولوخ" حول هتلر و"العجل"
ح ��ول لينين و�ستالين و"فاو�س ��ت" و"ال�شم�س" حول الإمبراطور
الياباني هيروهيتو.
وه ��و الفيلم ال ��ذي �سنحت لي فر�صة م�شاهدت ��ه قبل خم�سة �أعوام
عندما عر�ض للمرة الأولى في مهرجان روتردام الدولي.
وقد ا�ستط ��اع �أن يلفت �إليه �أنظار جمهور المهرجان حينها بقيمته
الفنية ،ومو�ضوعته التي وفر لها �أدوات �سينمائية منحتها معالجة
ذكية �أده�شت جمهور ونقاد المهرجان حينها .
وعل ��ى الرغم من حداثة تجربة هذا الفنان � ،إال انه بد�أها بمغامرة
تن ��اول �ص ��ورة �شخ�صي ��ة لث�ل�اث �شخ�صي ��ات تاريخي ��ة كان له ��ا
طاغ ف ��ي القرن المن�ص ��رم  ،فقد �سبق له �أن ط ��رح ر�ؤياه
ح�ض ��ور ٍ
عن هتلر في فيلمه الأول (مولوخ) وعن �شخ�صية لينين في فيلمه
(العج ��ل) �..أم ��ا في فيلمه ه ��ذا فانه يعر�ض ب�ضعة �أي ��ام من حياة
�إمبراط ��ور اليابان هيروهيتو  ،قبل �أيام من ا�ست�سالم اليابان في
الح ��رب الكونية الثاني ��ة .فالإمبراط ��ور ما زال مثل �إل ��ه بالن�سبة
ل�شعب ��ه ،وهو يمار�س حياته العادي ��ة من�شغ ًال بن�شاطاته اليومية،
يت�شاور مع معاونيه ،وهو �أي�ضا ينتظر الأميركان حاملين له �أمر
اال�ست�س�ل�ام ،وحين ي�أت ��ون �آخر الأمر ،ف�إن عل ��ى هيت �أن يخ�ضع
لإرادة الجن ��رال في �أداء مذهل يلعب في ��ه الممثل الياباني اوكاتا
ي�س ��ي دور هي ��رو هيتو ب�أ�سل ��وب �شابلني خلو م ��ن ال�صوت (في
�أكث ��ر من مرة يطلق عليه اليانكي ��ون في الفيلم ا�سم (�شارلي) دور
�شخ� ��ص يح�س ب�إف ��راط بتميزه ال�شخ�صي ،لك ��ن في الوقت نف�سه
ذلي ًال �أمام �شروط عدوه.
عل ��ى �أكثر م ��ن �صعيد ،الفيل ��م تعبير ع ��ن ال�شخ�صية غي ��ر العادية
ل ��زوكارون ..فهناك وقائع متميزة ،ح� ��س فكاهي ،ت�صاعد درامي.
وهن ��اك �أي�ض ًا ا�ستخ ��دام مده�ش للمكان ،وتنوي ��ع جميل لل�صوت.
الممث ��ل اوكان ��ا اي�سي يعرف ��ه الجمهور م ��ن خ�ل�ال دوره في فيلم
(ادوارد يانفرين) عام .2000
ف ��ي هيروهيت ��و �ص ��ورة للخراف ��ة� ،إيماءات ��ه متي�سب ��ة ،حركات ��ه
مت�شنج ��ة� ،شفت ��اه الدائمة االرتج ��اف تجاهد لإخ ��راج الكلمات..
�ص ��ورة ا�ستعاري ��ة رائع ��ة ع ��ن الأف ��كار حي ��ن تعجز الكلم ��ات عن
التعبي ��ر عنها ،جن ��رال �أميركي ال ي�سمى في الفيل ��م ،الذي يفتر�ض
�أن يكون الجنرال دوكال� ��س ماكارثر ،في م�شهد حوار مثير يجمع
االثني ��ن (الإمبراطور والجنرال) م�شه ��د يحيلهما �إلى كال�سيكيات
ال�سينما الرو�سية العظيمة حين تهيمن ال�شخ�صية على الكادر.
فالمخرج الذي كانت �أفالمه محظورة
في الزمن ال�سوفيتي� ،أدرجته �أكاديمية
ال�سينما الأوروبية بو�صفه �أحد �أف�ضل
ع�شرة مخرجين �سينمائيين في العالم.
وتعد رباعيته التي �أنجزها تباعا خالل
العقد الأخير من م�سيرته ال�سينمائية
عالمة بارزة في م�سيرة الفن ال�سابع

 15فيلم ًا �شاركت في مهرجان الجونة تمثل بلدانها في تر�شيحات الأو�سكار
متابعة املدى
يوا�ص ��ل مهرج ��ان اجلون ��ة دعم ��ه للأفالم
املعرو�ض ��ة خ�ل�ال دورات ��ه والت ��ي حتظى
�أكرثيته ��ا با�ستقب ��ال نق ��دي وجماه�ي�ري
جيدي ��ن وحت�ص ��ل عل ��ى عدي ��د اجلوائ ��ز
العاملي ��ة ،م ��ا ي�ش�ي�ر �إىل �أن اختي ��ارات
املهرج ��ان جتم ��ع ب�ي�ن �أف�ض ��ل و�أك�ث�ر
الإنتاج ��ات ال�سينمائي ��ة �أهم ًي ��ة ،عربي� � ًا
وعاملي ًا.
بينم ��ا يتم الإع�ل�ان عن الأف�ل�ام املرت�شحة
لتمثي ��ل بلدانه ��ا لني ��ل جوائ ��ز �أو�س ��كار
 ،2021هن ��اك  15من ب�ي�ن تلك التي �ضمت
�إىل القائمة ،كان قد مت عر�ضها يف دورات
املهرجان.

الع ��ام املا�ض ��ي �شه ��د جناح� � ًا مماث�ل ً�ا� ،إذ
بل ��غ عدد الأف�ل�ام املرت�شح ��ة  13فيلم ًا ،من
بينه ��ا � 8أفالم كانت قد �أدرجت يف م�سابقة
الأف�ل�ام الروائي ��ة الطويل ��ة� ،أي �أك�ث�ر من
ن�صفه ��ا .كم ��ا و�صل ��ت �أربع ��ة �أخ ��رى �إىل
القائم ��ة الق�صرية للرت�شيح ��ات الر�سمية:
"طفيل ��ي" و"عي ��د القربان"و"الب�ؤ�س ��اء"
و"�أمل وجمد" و�صن ��ع �أولها التاريخ لنيله
 4جوائز من �أ�ص ��ل  6تر�شيحات ،و�أ�صبح
بذل ��ك �أول فيلم كوري جنوب ��ي يفوز بذلك
العدد من اجلوائز.
وعل ��ق انت�ش ��ال التميم ��ي مدي ��ر املهرجان
"ي�سعدنا �أن تتوج اختياراتنا بنتائج طيبة
و�أن متثل بلدانها يف امل�سابقة ال�سينمائية
الأك�ث�ر �شه ��رة بع ��د عر�ضه ��ا يف برام ��ج
املهرجان خالل الدورتني الثالثة والرابعة.
ه ��ذا تعبري �إ�ضايف ع ��ن اجلهد اال�ستثنائي

ال ��ذي يبذل ��ه فري ��ق الربجمة لتق ��دمي باقة
�سينمائية خمت ��ارة بدقة جلمهور مهرجان
اجلون ��ة ال�سينمائ ��ي بالإ�ضاف ��ة �إىل الثقة
الت ��ي ي�ضعه ��ا �صانع ��و الأف�ل�ام باملهرجان
ليكون بوابتهم للعر�ض يف املنطقة".
ه ��ذا الع ��ام ،اخت ��ارت دول عربي ��ة �أفالم� � ًا
منه ��ا لتك ��ون �ضم ��ن قائم ��ة تر�شيح ��ات
الدورة الـ 93جلوائز الأكادميية ،والعديد
م ��ن بينه ��ا �شارك ��ت بالفع ��ل يف م�سابقات
مهرج ��ان اجلون ��ة املختلف ��ة .ب ��دء ًا م ��ن
م�سابقة الأفالم الروائي ��ة الطويلة للدورة
الثالث ��ة للمهرج ��ان ،كفيلم �أجم ��د �أبو العال
والفائ ��ز بجائزة جنم ��ة اجلون ��ة الذهبية
للفيل ��م الروائ ��ي الطوي ��ل "�ستم ��وت يف
الع�شرين" الذي �أخت�ي�ر لتمثيل ال�سودان،
وه ��ي امل ��رة الأوىل التي يت ��م اختيار فيلم
منه ��ا للتناف� ��س عل ��ى جوائ ��ز الأكادميية.

م ��ن الع ��ام املا�ض ��ي �أي�ض� � ًا ،مث ��ل امل�صري
املعرو� ��ض يف ق�س ��م االختي ��ار الر�سم ��ي-
خ ��ارج امل�سابقة "مل ��ا بنتول ��د" لتامر عزت
لتمثيل م�صر هذا العام.
اخت�ي�ر الفيل ��م الفائ ��ز بجائ ��زة اجلمه ��ور
يف ال ��دورة ال� �ـ 17لق�س ��م �أي ��ام فيني�سي ��ا
ال�سينمائية " 200مرت" لأمني نايفة لتمثيل
دول ��ة الأردن .الفيل ��م �ش ��ارك كم�شروع يف
مرحل ��ة التطوي ��ر �ضم ��ن منطل ��ق اجلونة
ال�سينمائ ��ي يف دورته الأوىل ،وفاز �آنذاك
بجائ ��زة مينت ��ور �آرابي ��ا لتمك�ي�ن الأطفال
وال�شباب وقيمته ��ا � 5آالف دوالر �أمريكي.
يف الدورة الرابع ��ة للمهرجان ،كان الفيلم
من بني �أكرب الرابحني� ،إذ نال جائزة جلنة
االحتاد الدويل للنقاد (فيربي�سي) وجائزة
�سينم ��ا م ��ن �أج ��ل الإن�ساني ��ة ،وف ��از بطله
علي �سليمان بجائ ��زة �أف�ضل ممثل وفازت

منتجت ��ه مي عودة بجائ ��زة موهبة ال�شرق
الأو�سط لهذا الع ��ام واملُقدمة من فارايتي،
بينم ��ا ح�ص ��ل خمرج ��ه �أم�ي�ن نايف ��ة عل ��ى
جائزة مينا م�سعود لأف�ضل فنان دويل.
اخت ��ارت تون� ��س لتمثيله ��ا فيل ��م املخرجة
كوث ��ر بن هنية "الرجل ال ��ذي باع ظهره"،
الفائز بجائ ��زة �إديبو ري يف الدورة الـ77
ملهرج ��ان فيني�سي ��ا ال�سينمائ ��ي ال ��دويل،
والفائ ��ز بجائ ��زة �أف�ض ��ل فيل ��م عرب ��ي
يف ال ��دورة الرابع ��ة ملهرج ��ان اجلون ��ة
ال�سينمائي .الفيلم �ش ��ارك �أي�ض ًا كم�شروع
يف مرحل ��ة التطوي ��ر يف ال ��دورة الثاني ��ة
ملنطلق اجلون ��ة ال�سينمائ ��ي وح�صل على
جائ ��زة قيمته ��ا � 10آالف دوالر �أمريك ��ي
مقدمة من �شركة بي لينك برودك�شنز.
ت�ضمن ��ت الرت�شيح ��ات �أي�ض� � ًا "الأب"
لكري�ستين ��ا جروزيف ��ا وبي�ت�ر فاجلان ��وف

م ��ن بلغاريا و"�أغني ��ة بال عن ��وان" مليلينا
لي ��ون من بريو و"امل ��ر�أة الباكية" خلايرو
بو�ستامنت ��ي م ��ن جواتيم ��اال ،وجميعه ��ا
�شارك ��ت يف م�سابق ��ة الأف�ل�ام الروائي ��ة
الطويل ��ة ملهرجان اجلون ��ة ال�سينمائي يف
دورته الثالثة .2019
�إ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ،فق ��د اخت�ي�ر "�إىل �أي ��ن
تذهب�ي�ن ي ��ا عايدة؟"ليا�سمي�ل�ا زبانيت� ��ش
لتمثي ��ل البو�سن ��ة والهر�س ��ك ،وال ��ذي فاز
بجائ ��زة جنم ��ة اجلون ��ة الذهبي ��ة للفيل ��م
الروائ ��ي الطوي ��ل وف ��ازت بطلت ��ه يا�سن ��ا
دور�سيت� ��ش بجائ ��زة �أف�ض ��ل ممثل ��ة يف
م�سابق ��ة الأف�ل�ام الروائي ��ة الطويل ��ة
يف ال ��دورة الرابع ��ة ملهرج ��ان اجلون ��ة
ال�سينمائ ��ي  .2020بينم ��ا مت اختي ��ار
"ل ��ن تثل ��ج جم ��دد ًا �أب ��د ًا" ملاجلورزات ��ا
�شوموف�س ��كا وميخ ��ال �إجنل ��رت لتمثي ��ل

بولندا ،و"ا�ستمع" لآن ��ا رو�شا دي �سو�سا
– الفائ ��ز بجائزة �أ�س ��د امل�ستقبل لأف�ضل
عم ��ل �أول وجائ ��زة جلنة حتكي ��م م�سابقة
�آف ��اق يف ال ��دورة الـ 77ملهرج ��ان فيني�سيا
ال�سينمائ ��ي ال ��دويل – لتمثي ��ل الربتغال.
م ��ن م�سابق ��ة الأف�ل�ام الوثائقي ��ة لل ��دورة
الرابع ��ة ملهرج ��ان اجلونة ،اخت�ي�ر "ليل"
جليانفرانكو رو�سي لتمثيل �إيطاليا.
كم ��ا اخت�ي�ر "دورة ثاني ��ة" لتوما� ��س
فنرتبرج لتمثي ��ل الدمنارك و"وغدا العامل
ب�أكمل ��ه" جلوليا فون هاين ��ز لتمثيل �أملانيا
و"بداية" لدي ��ا كولومبيجا�شفيلي لتمثيل
جورجي ��ا� ،إ�ضاف ��ة �إىل اختي ��ار "�أمه ��ات
حقيقي ��ات" لناعوم ��ي كاوا�س ��ي لتمثي ��ل
الياب ��ان .والأف�ل�ام الأربع ��ة عر�ض ��ت يف
ق�سم االختيار الر�سمي خارج امل�سابقة يف
الدورة الرابعة للمهرجان
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اقــــرأ
طقو�س فنية

�ص ��در ع ��ن دار املدى كت ��اب بعن ��وان "طقو� ��س فني ��ة" للكاتب
ما�س ��ون كاري وترجمة خالد اقلعي ،والكتاب ي�س ��لط ال�ض ��وء
عل ��ى الطقو� ��س الت ��ي ميار�س ��ها املبدع ��ون م ��ن خ�ل�ال جتارب
ع ��دد كبري من الأدباء والفال�س ��فة والفنانني ،يق ��ول امل�ؤلف يف
مقدم ��ة كتاب ��ه" :عن ��وان الكتاب ه ��و طقو�س يومي ��ة ،ولكنني
رك ��زت يف احلقيق ��ة� ،أثن ��اء كتابته ،عل ��ى ال ّروتني الإن�س ��اين،
هن ��اك وليام جيم�س �آخر �أو فرانز كاف ��كا؛ عبقريتان عظيمتان
تب� �دّدان الوقت ،وتنتظران يف فراغ ح�ض ��ور الإلهام ،جت ّربان
ح�ص ��ارات مع ّذب ��ة وجفا ًف ��ا �إبداع ًي ��ا ،وتعاني ��ان م ��ن �ش ��كوك
وانع ��دام الأم ��ان .يف الواقع ،معظم الأ�س ��ماء التي تظهر يف
هذا الكتاب تلتقي عند نقطة م�ش�ت�ركة ما :م�ست�سلمون للعمل
اليومي ،ولكن غري واثقني �أبد ًا من مردوديته.

م��ع��ر���ض ���ص��ال��ح ال��ن��ج��ار جت��رب��ة ت�شكيلية ج��دي��دة
قحطان جا�سم جواد
الفنان الت�شكيلي ال �ك��ردي �صالح النجار واح��د من
اال��س�م��اء الفنية املهمة يف كرد�ستان ودائ �م��ا اعماله
ومعار�ضه تثري ج��دال الن��ه ي�ق��دم جت��ارب ج��دي��دة يف
الت�شكيل ،وكان �آخرها معر�ضه يف دكانة ر�ؤيا ب�شارع
املتنبي حيث التفاعل ب�ين الكتب و��س�م��ات اجلمال
ورائ�ح��ة االل ��وان .اعماله ذات طبيعة خا�صة تعتمد
مكونات حملية وا�شياء ال جتلب االهتمام خارج اطار
اللوحة الفنية وان م�سريته الفنية املمتدة لنحو 45
عاما ت�سمح له باالنطالق اىل الف�ضاء الدويل للتعريف
باالبداع العراقي ذي اخل�صو�صية اللونية والرمزية.
يذكر ان الفنان �صالح النجار من مواليد ق�ضاء خانقني
التابع ملحافظة دياىل عام  1968وقد ولع بالر�سم منذ
نعومة اظفاره ،ودر�س على يد فنانني عراقيني وثابر
على العمل ،وهو االن يقيم يف مدينة ال�سليمانية .يقول
ح

ول العا

لم

ال �ف �ن��ان ال �ن �ج��ار ع��ن ب��داي��ات��ه -:ال �ف��ن ر� �س��ال��ة ولغة
م�شرتكة… بدايتي مع معر�ض خانقني حبيبتي ،نعم
يف ظل جمال الطبيعة يف خانقني و�أ�شجار النخيل

البا�سقة ونهر يق�سم املدينة اىل ق�سمني ،و�شنا�شيل
مناطق تيل خ��ان��ة ،وبيت الكاتب عبد املجيد لطفي،
وجمالية ونقو�ش بيت ال�شاعر مال حمي الدين داي
زاده ،كل هذا �أ�صبح خزينا يل ليكون عنوان خانقني
حبيبتي �أ�سا�سا يل يف الفن ،وامل�صغرات حتد بيني
وبني الفن لكي �أخو�ض جتربة ر�سم امل�صغرات بدقة
و�إعطاء اللوحات كل م�ستلزمات وخطوات اللوحة من
القيا�س الكبري املتعارف عليه يف �صاالت العر�ض اىل
ت�صغريها بنف�س الألوان واخلطوط وتوازن ودرا�سة
الفراغ يف العمل بحجم ا�صغر من طابع الربيد ،وكما
ن�شرت يف جملة الف باء م�صغرات على قاعة حترير
يحتاج لعني  6/6وبن�سبة يل جتربة �شخ�صية ومكملة
لتجارب بع�ض الفنانني الكرد �أمثال �إ�سماعيل خياط
وب��ره��ان �صابر وب ��د�أت ت ��أث�يرات احل��رب واحل�صار
والدمار اما يف معر�ضي اليوم ا�سود 23فالو�ضع فيه
�شيء �آخر اذ انه تعميق لتجربة اعمل عليها منذ خم�س
�سنوات� ،سبق ان قدمتها يف معر�ض اقنعة والبوم
يف ا�سود  23وهي جتربة جديدة يف الفن الت�شكيلي
العراقي الهو طبع والكوالج بل تكنيك خا�ص بعمل من

م�������س�ت�ر ب��ي�ن ي����ع����ود ب���ع���م���ل ج��دي��د
افادت و�سائل اعالم عاملية ان النجم
الكوميدي العاملي روان اتكن�سون،
ال�شهري ب�شخ�صية "م�سرت بني"
ال �ك��وم �ي��دي��ة � �س �ي �ع��ود مب�سل�سل
ك��وم�ي��دي ج��دي��د ،اذ م��ن امل �ق��رر ان
ُي� �ع ��ر� ��ض ع �ل��ى اح � ��دى امل �ن �� �ص��ات
الإلكرتونية ،اال انه مل يتم الك�شف
ب�ع��د ع��ن م��وع��د ت�صوير امل�سل�سل

�أو اي تفا�صيل اخ��رى عن العمل.
على �صعيد �آخر ،كانت قد انت�شرت
م� ��ؤخ���را ع�ب�ر م ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل
االجتماعي �صورة حديثة لـم�سرت
ب�ي�ن ،و�أح���دث���ت ال �� �ص��ورة �ضجة
كبرية ،اذ ر�أى املتابعون �أن م�سرت
بني تغيرّ كثري ًا ،بعد �أن ظهرت عليه
عالمات التقدم يف العمر.

درا�سة :ا�ستخدام الكمامة نف�سها ب�شكل متوا�صل �أ�سو�أ من غيابها
تو�صلت درا� �س��ة ج��دي��دة �إىل �أن ا�ستخدام
الكمامة نف�سها م��رار ًا قد يكون �أقل فاعلية يف
احلماية من فايرو�س "كورونا" من عدم و�ضع
كمامة على الإطالق.
وح�سب �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية،
فقد ركز الباحثون يف درا�ستهم على الأقنعة
اجل��راح �ي��ة امل�ك��ون��ة م��ن ث�ل�اث ط�ب�ق��ات ،وه��ي
�أك�ثر الأقنعة �شهرة بني الأ�شخا�ص العاديني
واملتخ�ص�صني يف الرعاية ال�صحية وتكون
زرقاء اللون .وا�ستخدم فريق الدرا�سة ،التابع
جلامعة ما�سات�شو�ست�س وجامعة كاليفورنيا،
من��وذج� ًا حا�سوبي ًا لت�صوير انت�شار قطرات
ال ��رذاذ واجل��زي�ئ��ات ال�صغرية ح��ول الأقنعة
اجلديدة وامل�ستعملة.
ووج ��د ال�ب��اح�ث��ون �أن الأق �ن �ع��ة ع�ن��دم��ا تكون
جديدة ميكنها ت�صفية ما يقرب من ثالثة �أرباع
( )%65اجل�سيمات الدقيقة العالقة يف الهواء
والتي تكون م�س�ؤولة ب�شكل �أكرب عن العدوى.
لكن عند ا�ستخدامها �أكرث من مرة ،ف�إنها تقوم

بت�صفية ربع القطرات ال�ضئيلة فقط ()%25
لأن الأقنعة تت�شوّ ه مع كل ا�ستعمال.
ع �ل�اوة ع �ل��ى ذل ��ك ف � ��إن الأق �ن �ع��ة ق��د حتتفظ
بالقطرات املعدية على �سطحها ،وم��ع كرثة
اال�ستعمال تقوم بتمرير ه��ذه القطرات للفم
والأنف ،ما يعني �أنه يف بع�ض الأحيان يكون

خاص جدًا ...

 خ�ضير فليح الزيدي

الكات ��ب �ص ��درت له حديث ��ا مجموعة
ق�ص�ص ��ية بعنوان "حذاء احمر بكعب
عال" عن دار ت�أوي ��ل ،الزيدي قال عن
مجموعته "الح ��ذاء االنثوي االحمر.
ق�ص�ص تقتفي �أثر الجمال في �شوارع
بغداد".

 علي عي�سى

الم�ص ��ور الفوتوغرافي المتخ�ص ���ص
بتوثي ��ق الم�س ��رح وال�س ��ينما ف ��ي
العراق ي�س ��تعد القامة معر�ض افتتاح
"الت�س ��عين" ،خ�ل�ال الأي ��ام القليل ��ة
المقبل ��ة ،ال ��ذي ي�ض ��م � 300ص ��ورة
بالحج ��م الكبي ��ر .المعر� ��ض ال ��ذي
�سيقام على ف�ض ��اء الم�سرح الوطني،
ي�س ��لط ال�ض ��وء في ��ه عل ��ى رحلته مع
الفوتوغ ��راف والتي ب ��د�أت منذ العام
 ،1977ار�ش ��ف خاللها �آالف ال�ص ��ور
الت ��ي توث ��ق م�س ��رحيات ف ��رق الف ��ن
الحديث ،الوطنية للتمثيل ،الم�س ��رح
ال�ش ��عبي ،ال�س ��تين كر�س ��ي ،ف�ض�ل�ا
ع ��ن ت�ص ��وير عرو� ��ض فرق ��ة الفنون
ال�شعبية وم�سرح الطفل.

خ�ضري فليح الزيدي
 محمود �شبر

الفنان الت�ش ��كيلي واالكاديمي �شارك
ف ��ي ن ��دوة بعن ��وان (الفن المعا�ص ��ر
ف ��ي الع ��راق �أ�س ��اليبه واتجاهات ��ه)،
اقامته ��ا دائ ��رة الفن ��ون العامة حيث
فيه ��ا تم ��ت مناق�ش ��ة الف ��ن المعا�ص ��ر
في الع ��راق .وقد اكد الفنان �ش ��بر ان
هناك انح�س ��ارا ف ��ي القاع ��ات الفنية
العراقي ��ة ،وهذه هي ا�ش ��كالية كبيرة
ف�ض�ل ً�ا عن عدم وجود الرعاية لقطاع
الفن الت�شكيلي.

و�ضع هذه الكمامات امل�ستعملة �أ�سو�أ من عدم
و�ضعها على الإطالق ،وفق ًا للباحثني.
وق�ب��ل �أي� ��ام� ،أك ��دت منظمة ال�صحة العاملية
�ضرورة قيام الأ�شخا�ص الذين مت تطعيمهم
�ضد فايرو�س "كورونا" بو�ضع قناع الوجه
واالبتعاد عن الآخرين.

ورق وا�سالك وال��وان ادجمها بطريقة خا�صة ،وحتى
ميكن ان تكون على خ�شب او قما�ش لتنتج ما تراه
و�ساقدم التجربة جم��ددا يف ا�سطنبول ب�شكل او�سع
الن حجم القاعة اكرب يف ا�سطنبول وهي جتربة جتمع
ما بني التجريد والتعبريية بتكنيك الكوالج .وي�ضيف
�صالح النجار "اردت ان اق��ول من خالل اللوحات ان
ر�سالة الفن ال�سامية م�ستمرة دائما وال تتوقف مادمنا
على قيد احلياة لكنها تتطور با�ستمرار الن احلياة
غنية ب��االف�ك��ار واجل��دي��د ل��ذا ا�شعر اين اق��دم جديدا
با�ستمرار اما ما تراه من ا�شكال للحيوان واالن�سان يف
اللوحات فاين اعتقد ان االن�سان كان حيوانا باال�صل
ثم تطور اىل ان �صار ناطقا اي هناك ا�صرة بينهما
�سوية وه�ن��اك رواب��ط كثرية منها الهجرة والطيبة
والعمل ال�شاق والرك�ض وراء لقمة العي�ش ،اما غلبة
االلوان الر�صا�صي واال�سود واالحمر فهي نتاج مزج
لعدة الوان اخلطها مع بع�ض لتنتج هذه االلوان وهي
احدى �سمات الفن الذي اقدمه ،وانا ا�شكر الفنان ح�سني
راعي دكانة ر�ؤيا على اهتمامه وم�ساعدته يف احت�ضان
املعر�ض .الفنان النحات ر�ضا فرحان ا�شاد بالتجربة

وق ��ال :م��ن امل�ع��ار���ض املختلفة يف اخل��ام��ة والتقنية
والأ��س�ل��وب وهنا �أج��د متيزهاعن الأ�ساليب املكررة
التي تنت�شر بني فناين العراق يف الر�سم او النحت
اليوم كل جتارب الفن يف العامل تفت�ش عن الغرائبية
وال �ت �ف��رد واالخ �ت�ل�اف وح�ت��ى ن�ق��اد ال�ف��ن احلقيقيون
يفت�شون عن ذلك التميز لكن لو ابتعد الفنان النجار
عن تكرار م�شاهد مر�سومة بالألوان ونفذها ب�أ�سلوبه
لكان ت�أثري معر�ضه �أك�بر و�أه��م ،مع ذل��ك ان��ه معر�ض
رائع وجميل .اما الفنانة ملياء ح�سني املهداوي فقالت
ع��ن امل�ع��ر���ض :دائ�م��ا يقدم لنا �صالح النجار جت��ارب
جديدة كهذه التجربة املتميزة التي نراها اليوم وهي
تبلور االختزال العمال حتكي حكايات ان�سانية ابداعية
جميلة .الفنان فا�ضل وتوت قال -:الثقافة الت�شكيلية
العراقية يوميا تفاجئنا بتجارب متميزة يقدمها فنانون
مبدعون ك�صالح النجار مما ي�ؤكد ان فننا مازال بخري
ويف املقدمة عربيا .الفنان الت�شكيلي �آوات كرمي قال-:
ح�ضر النجار اىل بغداد ومعه ايقوناته التي متيزت
بجمالها وعمق معانيها ف��أن��ار ��ش��ارع املتنبي وزي��ن
جدران دكانة ر�ؤيا فله كل احلب واجلمال.

كايلي جيرن تت�صدر
امل�شاهري الأعلى �أجراً يف
العامل لعام 2020
ت�صدرت جنمة تلفزيون ال��واق��ع و�صاحبة العالمة التجارية
مل�ساحيق التجميل كايلي جيرن ،قائمة فورب�س ال�سنوية لأعلى
امل�شاهري �أج ��را مبكا�سب بلغت  590مليون دوالر العام
املا�ضي ،بينما جاء مغني الراب الأمريكي كانييه وي�ست يف
املرتبة الثانية بفارق كبري بلغ  170مليون دوالر،
وفقا ملا جاء يف موقع "ديلي ميل" الربيطاين.
وجاء يف قائمة "فورب�س" ال�سنوية لأعلى
امل�شاهري �أجرا لعام  2020حيث ن�شرت
جميع التفا�صيل �أ� �س �م��اء و�أج ��ور
امل�شاهري على موقع "،"forbes
وك��ان��ت كايلي جيرن لها ال�صدارة
يف املركز الأول واملركز الثاين كان
م��ن ن�صيب املغني كانييه وي�ست،
واحتل �أ�سطورة التن�س روجر فيدرر
املركز الثالث ب�صفته الريا�ضي الأعلى �أجرا ب�أرباح بلغت
 106.3مليون دوالر ،معظمها من �صفقات الت�أييد ،مبا
يف ذل��ك �صفقة مل��دة � 10سنوات بقيمة  300مليون
دوالر م��ع م��ارك��ة املالب�س اليابانية .Uniqlo
وبح�سب "فورب�س"" ،ح�صل امل�شاهري الأع�ل��ى
�أج� ��را يف ال �ع��امل ع�ل��ى  6.1م�ل�ي��ار دوالر قبل
ال�ضرائب وال��ر��س��وم ،بانخفا�ض  200مليون
دوالر عن عام  ."2019واحتل النجم الربتغايل
كري�ستيانو رونالدو املركز الرابع بـ  105ماليني
دوالر ،ي�أتي معظمها من راتبه ال�سنوي البالغ 64
مليون دوالر مع يوفنتو�س ،وجاء النجم ليونيل
مي�سي يف املركز اخلام�س بـ  104ماليني دوالر.

لو ك ّنا �شعب ًا جاد ًا ،لو كان لدينا
ر�أي عام ،ميلك الت�أثري ،لو
كانت لدينا منظمات جمتمع
مدين حقيقية ،ولي�ست دكاكني
لال�سرتزاق ،لو كان هناك من
يحا�سب القاتل وال�سارق ..لو كان
لدينا كل ما �سبق �أو بع�ض منه،
ملا قر�أنا كل يوم خرب اغتيال �أو
اختطاف �شاب  ،جرميته الوحيدة
�أنه قرر التظاهر مندد ًا باالنتهازية
ال�سيا�سية و�سرقة �أموال البالد،
�أو كنا �شعب ًا يحا�سب امل�س�ؤول ملا
ت�شكلت لدينا جلنة ملعاجة الفقر
يف بلد يعد �أغنى بلدان املنطقة.
ما الذي جعل اغتيال �شاب �ش�أن ًا
ال يتعدّى بيانات خجولة من
احلكومة ،بينما التعر�ض لنائب
�أو �سيا�سي ق�ضية وطنية ،يحاول
اجلميع ان يت�صدى لها؟.
ملاذا �سكت �ضمري ال�سا�سة
والنواب عن هذا ،و�أخذ ي�صرخ
عن ذاك؟ "املتظاهرون جوكرية
و�أوالد ال�سفارات" ،هذه اجلملة
التي كانت الر�صا�صة التي يقتل
فيها كل يوم نا�شط مدين ..وبعد
ذلك جند من يحاول �إرهاب كل
من يتحدث عن عمليات االغتيال،
�سيقول البع�ض يارجل �أنت
بطران ،فالدولة التي مل يهتز لها
رم�ش بعد مقتل �أكرث من 600
متظاهر ،ال ميكن �أن حتب هذه
البالد  ..من منهم ت�أثر ل�صورة
الأم الثكلى وهي حتت�ضن جثة
ابنها �صالح الذي قتل و�سط غابة
من �سيطرات ال�شرطة ؟ ،وك�أن
الأمر ال يعنيهم ،املهم �أن مهمتهم
التعر�ض للفتيات والت�ضييق على
املواطنني ..الأم التي وقفت مثل
العراق اجلريح حتت�ضن ابنها
كان قبلها �أكرث من � 700أم وقفن
مثل الوطن يحملن �أحزانهن،
ويدور يف ر�ؤو�سهن �س�ؤال
واحد :ملاذا ت�صمت الدولة �أمام
القتلة؟
لو كنا بلد ًا يحر�ص على دماء
�أبنائه ويقدر قيمة املواطن ،ملا
�شاهدنا �صورة �أم �صالح ومئات
الأمهات يلفهن احلزن على فقدان
ابن �أو �أخ �أو زوج.
للأ�سف لو ح�صل الأمر يف بلد
غري العراق ،ومع �سا�سة غري
�سا�ستنا الأ�شاو�س امل�أزومني
دوم ًا وامل�صابني مبر�ض اخلوف،
لو ح�صل ذلك فال اعتقد �أن حزب ًا
�أو �شخ�ص ًا �أي ًا كانت مكانته
ال�سيا�سية ميكن �أن يخو�ض
معركة �ضد �شباب االحتجاجات..
لأن املطلوب هنا هو �أن يجتمع
اجلميع ،اخل�صوم واملعار�ضة
وحتى الطامعني يف احلكم على
�أمر واحد ال لب�س فيه وهو �أن
التع ّر�ض ل�شباب االحتجاجات
خ�سارة وطنية ال تغتفر ،لكن
للأ�سف فنحن نعي�ش ع�صر
امل�س�ؤول الذي ال يرى �سوى
نف�سه.
يف الدول التي حترتم مواطنيها
جند �أكرب م�س�ؤول يف الدولة
يقدم ا�ستقالته لو قتل مواطن،
فيما منار�س نحن �سيا�سة اجلهل
الذي يف�سح املجال �أمام �ضحايا
جدد.
ما يحدث من عمليات اغتيال
وخطف ير�سخ قناعات العراقيني
ب�أن النتيجة الوحيدة ملا ح�صل
بعد عام  ،2003هي ا�ستبدال
حاكم م�ستبد ودكتاتور ،بجماعات
�سيا�سية م�ستبدة ،قد ت�صعب
�إزاحتها خ�صو�صا �إذا قررت �أن
تت�صرف مبنطق "الع�صابات" ال
مبنطق ال�سيا�سة.

املخرج عماد حممد ..معر�ض الكتاب هذا العام من �أجنح الدورات
 متابعة املدى
الفنان املخرج عماد حممد
واحد من املع املخرجني
ال�شباب وحاز على
جوائزعربية مهمة عن
اعماله وهو يعمل على
م�شروع ثقايف �سبق ان قدم
جانبا مهما منه ..عماد كان
�ضيف (املدى) يف زاوية
خا�ص جدا.قلت له-:

الطقس

*ما الكتاب الذي تبحث عنه يف املعر�ض؟
ابحث عن جمموعة كتب جديدة للكاتبواملفك ��ر العراق ��ي املغ�ت�رب د .خزع ��ل
املاجدي بع�ض ��ها ا�ش�ت�ريته كاحل�ض ��ارة
البابلي ��ة والبقي ��ة �س�أ�ش�ت�ريها يف زيارة
اخرى.
* ه ��ل تعتق ��د ان زم ��ن الكت ��اب الورق ��ي
�سينتهي يوما ما؟
 ال اعتق ��د ان ذل ��ك �س ��يحدث ،واج ��د انهناك عودة قوية القتناء الكتاب الورقي،
الن نكهة الورق لها طعم خا�ص والقراءة
اكرث مريحة للورقي من االلكرتوين.
*�آخر كتاب قر�أته؟
كت ��اب خزع ��ل املاج ��دي عن احل�ض ��ارةالبابلي ��ة وه ��و يتعل ��ق مب�ش ��روعي
امل�س ��رحي ع ��ن خم�س ��ة انبي ��اء للفرق ��ة

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(اخلمي� ��س) �أن درج ��ات احلرارة �س ��تحافظ على معدالتها لي ��وم ام�س ،وان
اجلو �سيكون غائما وممطرا يف بع�ض مناطق البالد.

القومية الذي يتناول احل�ضارة العراقية
القدمية.
*كتاب ترك ب�صمة لديك؟
كتب الدكتور علي الوردي.*كتاب متنيت لو انت كاتبه؟
كتاب بيرت بروك عن الف�ضاء امل�سرحيوكذلك الكت ��ب االخرى التي تتناول هذه
املو�ضوعة التي اهتم بها.
*كتاب ينتظر ان تقر�أه؟
كتاب احل�ض ��ارة البابلية للماجدي النهيهمني يف م�سرحيتي اجلديدة.
* اول كتاب قر�أته؟
كتاب طفولة نهد لنزار قباين.*ر�أيك مبعر�ض الكتاب؟
 دورة ناجح ��ة ومهم ��ة وجمهوره ��اراق وكثي ��ف ،حت ��ى الطلب ��ة تواجده ��م

جي ��د ومف ��رح .ور�أين ��ا الكث�ي�ر م ��ن دور
الن�شرالعربية املهمة.
*كاتب متنيت ان تعي�ش يف ع�صره؟
الكاتب الكبري وليم �شك�سبري.*اي الكتب متيل اىل قراءتها؟
اخت�صا�صي الكتب امل�سرحية ا�ضافة اىل
الكتب املتعلقة بعلم االجتماع.
*اول كتاب هدية ح�صلت عليها؟
جمموعة م�سرحيات لغوغول.*هل �سرقت كتابا؟
نعم كثريا.*ه ��ل تعي ��د الكت ��اب امل�س ��تعار ام تعم ��ل
بن�صيحة برنارد �شو؟
نع ��م اعيد الكتب التي ا�س ��تعريها .رغمان هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن الطلبة ا�س ��تعاروا
مني كتبا ومل يرجعوها يل.
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