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م�ستقلون حتولوا �إىل حزبيني قبل امل�صادقة على النتائج

فائزون ين�ضمون �إلى التيار ال�صدري وتقدم وعزم
 بغداد /تميم الح�سن
بعد �شهرين على نهاية انتخابات االخرية
حت ��رك اك�ث�ر م ��ن  12%من املر�ش ��حني
الفائزي ��ن باجت ��اه الق ��وى ال�سيا�س ��ية
املعروفة او ت�شكيل كتل جديدة.
اك�ث�ر م ��ن ن�ص ��ف ه ��ذه الن�سب ��ة ميثلون
املر�شح�ي�ن املنفردي ��ن ،م ��ن بينه ��م 11
مر�شح ًا خا� ��ض االنتخابات حتت يافطة
"امل�ستقل" ان�ضم اىل حتالفني كبريين.
هذا احلراك الذي يتوقع بانه قد يت�صاعد
بع ��د م�صادق ��ة املحكمة االحتادي ��ة العليا
عل ��ى االنتخاب ��ات ،غ�ي�ر م ��ن ح�ص� ��ص

 4ق ��وى �سيا�سي ��ة معروفة م ��ن �ضمنها
مايعرف بـ"االطار التن�سيقي".
وم ��ا زال ��ت االط ��راف ال�سيا�سي ��ة تنتظر
امل�صادق ��ة عل ��ى نتائج االنتخاب ��ات التي
ت�صدرته ��ا الكتل ��ة ال�صدري ��ة بزعام ��ة
مقت ��دى ال�ص ��در ،و�شارك فيه ��ا نحو 10
ماليني عراقي.
وخا�ض انتخاب ��ات اخلريف  21حتالف ًا
واك�ث�ر م ��ن  100ح ��زب ونح ��و 800
مر�ش ��ح ف ��ردي ،ل�شغ ��ل  329مقع ��دا يف
الربملان بدورته اخلام�سة.
وي�سم ��ح قان ��ون االنتخاب ��ات االخ�ي�ر
يف امل ��ادة  45باندم ��اج التحالف ��ات او

تقرير :هجمات داع�ش تعتمد
على مت�سللين من �سوريا
 ترجمة /حامد احمد
�أف ��اد تقرير دويل ب� ��أن الهجمات الأخرية يف العراق نفذه ��ا عنا�صر من تنظيم
داع� ��ش ت�سللوا عرب احل ��دود مع �سوريا ،الفت ًا �إىل �أنه ��م ينتمون �إىل جن�سيات
خمتلف ��ة .وذكر تقرير ملوق ��ع املونيتور ترجمته (امل ��دى)� ،أن "�سل�سلة هجمات
وقعت م�ؤخر ًا يف مناطق خمتلفة من العراق اثارت ت�سا�ؤالت عن الأماكن التي
يت�سل ��ل وي�أتي منها املهاجمون ومدى طول الف�ت�رة التي بقوا فيها متواجدين
يف املنطق ��ة" .و�أ�ض ��اف التقري ��ر ان "م�سلح ��ي تنظي ��م داع�ش الذي ��ن ينفذون
عمليات يف العراق االن ي�شتملون على عنا�صر من جن�سيات خارجية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "الهجمات االخرية ا�شتملت عل ��ى ا�ستهداف قوات البي�شمركة
يف مناط ��ق متنازع عليها كان �آخرها هج ��وم وقع يف  6كانون الأول ا�ستهدف
البي�شمركة يف قرية مبنطقة خممور يف حمافظة نينوى".
ولف ��ت التقري ��ر� ،إىل �أن "تل ��ك الهجم ��ات كان ق ��د �سبقها بف�ت�رة وجيزة هجوم
عل ��ى قري ��ة لهيب ��ان مبنطق ��ة الدب� ��س يف حمافظ ��ة كرك ��وك ومت اخال�ؤها بعد
مهاجمته ��ا من قبل م�سلحي داع�ش ،و�سرعان ما �صدر بيان للعمليات امل�شرتكة
�أعل ��ن ت�أم�ي�ن القرية" .و�أو�ض ��ح� ،أن "احد قياديي ق ��وات البي�شمركة يف قرية،
ق ��رة تب ��ه ،مبنطقة حمرين كان قد ذكر يف ت�صريح ل ��ه يف  4كانون الأول الحد
و�سائ ��ل االع�ل�ام املحلي ��ة ،ان اكرث م ��ن  200م�سلح من جمامي ��ع جند الله يف
�سوري ��ا املوالي ��ة لتنظيم داع�ش مت ار�سالهم اىل الع ��راق لت�صعيد الهجمات يف
كل املحافظات ،و�أن احد املقربني من زعيم التنظيم املقتول� ،أبو بكر البغدادي،
هو من يقودهم".
 التفا�صيل �ص3

االح ��زاب املنف ��ردة او املر�شح�ي�ن خارج
القوى ال�سيا�سة ،فيما منع االن�شقاق من
داخل التيارات او التحالفات.
وعل ��ى ه ��ذا اال�سا� ��س ا�ستط ��اع حتال ��ف
"ع ��زم" برئا�س ��ة خمي� ��س اخلنج ��ر ان
ي�ضاع ��ف مقاع ��ده بع ��د ان�ضم ��ام 18
مر�شح ��ا فائ ��زا ،م ��ن بينه ��م  6يطرحون
�أنف�سهم بو�صفهم "م�ستقلني".
حتالف اخلنجر كان قد ك�سب يف احلراك
االخري مقعدا ا�ضافيا بعد ان فاز مر�شحه
يف بغ ��داد وزي ��ر الدف ��اع ال�ساب ��ق خالد
العبيدي على ح�ساب مر�شح تابع الحدى
القوى ال�شيعية.

وا�ستط ��اع التحال ��ف قب ��ل اي ��ام ك�سب 5
تي ��ارات وع ��دد م ��ن املنفردي ��ن اىل �صفه
ولي�ضي ��ف  18مقع ��د ًا جدي ��د ًا ،حي ��ث
�صعدت ح�صته من  14اىل  32مقعد ًا.
املن�ضم ��ون اجل ��دد اىل حتال ��ف عزم هم
 4مر�شح�ي�ن فائزي ��ن ع ��ن قوائ ��م احمد
عبدالله اجلبوري (ابو مازن).
وح�ص ��ل االخ�ي�ر عل ��ى  3مقاع ��د �ضم ��ن
حتال ��ف جماهرين ��ا الوطني ��ة يف �صالح
الدي ��ن ،ومقع ��د واح ��د �ضم ��ن ح ��زب
اجلماهري الوطنية نينوى.
ا�ضافة اىل  3مقاع ��د �ضمن حركة ح�سم،
وه ��و تيار ي�ش ��ارك الول م ��رة حتت هذا

اال�س ��م ويق ��وده النائ ��ب ال�ساب ��ق ع ��ن
نينوى ثابت العبا�سي.
وابرز الفائزين ع ��ن "ح�سم" هما رئي�س
احل ��زب النائب ال�ساب ��ق ثابت العبا�سي،
والنائ ��ب ال�ساب ��ق ع ��ن نين ��وى احم ��د
عبدالله اجلبوري.
كذل ��ك ان�ض ��م اىل التحال ��ف راكان
اجلب ��وري ،حماف ��ظ كرك ��وك والفائ ��ز
الوحيد عن التحالف العربي يف كركوك.
وم�شع ��ان اجلب ��وري ،النائ ��ب ال�ساب ��ق
والفائ ��ز الوحي ��د ع ��ن ح ��زب الوطن يف
�صالح الدين الذي ير�أ�سه االخري.
 التفا�صيل �ص3

عالوي :حكومات �سابقة �أهدرت "الوفرة" في التعيينات
 بغداد /المدى
�أكد وزير املالية علي عبد الأمري عالوي� ،أن
العراق �أهدر وفرته املالية يف تو�سيع قاعدة
موظفيه ،نافي ًا وج ��ود �ضعوط �أمريكية يف
فر�ض الورقة البي�ضاء.
وقال ع�ل�اوي يف حديث تلفزي ��وين تابعته
(املدى)� ،إن "العراق كان يتمتع بوفرة مالية

كبرية للمدة بني  2009لغاية  ،2013لكن امللك ��ي م ��ا زال �أثرها لغاي ��ة الوقت احلايل،
ال توجد هناك �سيا�سات اقت�صادية وا�ضحة مث ��ل ال�س ��دود والط ��رق ،بخ�ل�اف امل�شاريع
للتعام ��ل م ��ع ه ��ذه الوف ��رة" .و�أ�ض ��اف� ،أن التي مت ان�شا�ؤها بعد عام  ."2003و�أورد،
"املوارد النفطية حتولت فقط �إىل تعيينات �أن "الوف ��رة املالي ��ة ا�ستخدم ��ت يف تو�سيع
يف م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ،وامل�شاريع التي مت قاع ��دة املوظف�ي�ن يف داخ ��ل الدول ��ة ،وهذه
ت�أ�سي�سه ��ا يف تلك امل ��دة ال ي�ستطيع �أحد �أن الطريق ��ة ال ت� ��ؤدي �إىل نتائ ��ج اقت�صادي ��ة
يذكرها يف الوقت احلايل" .و�أ�شار عالوي ،ايجابية".
 التفا�صيل �ص2
�إىل �أن "امل�شاري ��ع الت ��ي ح�صل ��ت يف العهد

جنم وايل يكتب:

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

اليوم" ..االتحادية" تعاود
النظر بطعون االنتخابات
 بغداد /فرا�س عدنان
ت�ستع ��د املحكم ��ة االحتادي ��ة العليا ،الي ��وم االثن�ي�ن ،للنظر يف دع ��وى رئي�س
حتال ��ف الفتح هادي العام ��ري للطعن باالنتخابات ،فيم ��ا ت�شري التوقعات �إىل
ت�أجيله ��ا ملوعد الحق من �أجل ا�ستكم ��ال االجراءات التحقيقية املتعلقة مبزاعم
التزوير.
ويق ��ول ع�ض ��و تي ��ار احلكم ��ة �سامي اجلي ��زاين ،يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،إن
"املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا �س ��وف تنظ ��ر الي ��وم يف دعوى الطع ��ون على
االنتخاب ��ات املقدم ��ة م ��ن قبل حتالف الفت ��ح ،وذلك يف ثاين جل�س ��ة بعد �أن مت
ت�أجيل اجلل�سة الأوىل الأ�سبوع املا�ضي".
وتاب ��ع اجلي ��زاين� ،أن "جمي ��ع العراقيني ينتظرون من املحكم ��ة االحتادية �أن
حت�سم هذا امللف الكبري واحل�سا�س واملرتبط باحلياة ال�سيا�سية".
ولفت� ،إىل �أن "اعرتا�ضات القوى الكبرية مت ا�سنادها ب�أدلة قدمت �إىل املحكمة
التي وعدت بالنظر فيها وفق ًا للقانون ،ونحن ن�ؤمن با�ستقالل الق�ضاء العراقي
وعدم خ�ضوعه �إىل ال�ضغوط".
�ّي� اجليزاين� ،أن "اجلميع �سواء كانت الق ��وى الفائزة �أو املعرت�ضة �سوف
وب� نّ
تلت ��زم مب ��ا ي�صدر ع ��ن املحكمة م ��ن ق ��رارات التي ن�أم ��ل ب�أنها تن�ص ��ف االطار
التن�سيقي".
م ��ن جانبه ،ذك ��ر اخلبري القانوين طارق ح ��رب ،يف ت�صري ��ح �إىل (املدى)� ،أن
"قانون املرافعات املدنية النافذ ترك للمحكمة املخت�صة ،ومو�ضوعنا هنا هو
املحكمة االحتادية العليا� ،أن تطلب ما ت�شاء للو�صول �إىل حقيقة الدعوى".
 التفا�صيل �ص2

ك��ل م��ا تبقى ب��ع��د رح��ي��ل��ه��ا ..يف وداع م�يرك��ل و�أ���ش��ي��اء �أخ���رى
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"�أوميكرون" يحا�صر العراق من �أربعة دول
 بغداد /ح�سين حاتم
حا�ص ��ر املتح ��ور اجلدي ��د م ��ن فايرو� ��س كورونا
"اوميكرون" ،العراق من اربع دول بعد ت�سجيله
�إ�صابات يف كل م ��ن ال�سعودية واالردن والكويت
وتركي ��ا مم ��ا دع ��ا وزارة ال�صح ��ة اىل تكثي ��ف
الإج ��راءات الوقائي ��ة وال�صحي ��ة .وت�ؤك ��د وزارة
ال�صحة عدم ت�سجي ��ل العراق �أية �إ�صابة باملتحور
اجلدي ��د او الدخ ��ول مبوج ��ة رابع ��ة ،فيم ��ا طالب

م�س� ��ؤول �سابق يف ال ��وزارة بت�شدي ��د الإجراءات
يف مناطق املناف ��ذ احلدودية لدرء خطر ال�سالالت
اجلديدة .وتق ��ول ع�ضوة الفريق الطبي الإعالمي
لوزارة ال�صحة ربى فالح ،يف حديث �إىل (املدى)،
�إن "ال ��وزارة اتخ ��ذت العدي ��د م ��ن الإج ��راءات
والتدابري الوقائية لدرء خطر دخول �أية موجة او
متحور جديد من فايرو�س كورونا".
وتابع ��ت ،ان "الك ��وادر ال�صحي ��ة فاقم ��ت ال�سع ��ة
ال�سريري ��ة وزادت م ��ن �أجه ��زة التنف� ��س وتوف�ي�ر

االوك�سج�ي�ن" .و�أ�ضاف ��ت ف�ل�اح ،ان "الع ��راق مل
ي�سجل حت ��ى االن �أية �إ�صابة باملتحور اوميكرون
او يدخ ��ل باملوج ��ة الرابع ��ة والو�ض ��ع ال�صح ��ي
والوبائ ��ي ي�شه ��د ا�ستق ��رارا ن�سبي ��ا" ،م�ستدرك ��ة
"هذا ال مينع من الدخول مبوجات او متحورات
جدي ��دة" .و�أ�ش ��ارت ،اىل ان "الف ��رق ال�صحي ��ة
م�ستم ��رة ب�إج ��راء الفحو�ص ��ات للوافدي ��ن يف
املطارات واحلدود".
 التفا�صيل �ص2
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م�ؤ�شرات على ت�أجيل الجل�سة ال�ستكمال التحقيق بادعاءات التزوير

الي��وم ..المحكم��ة االتحادية تع��اود النظر في طع��ون االنتخابات

 بغداد /فرا�س عدنان

ت�ستعد المحكمة االتحادية
العليا ،اليوم االثنين ،للنظر في
دعوى رئي�س تحالف الفتح هادي
العامري للطعن باالنتخابات،
فيما ت�شير التوقعات �إلى ت�أجيلها
لموعد الحق من �أجل ا�ستكمال
االجراءات التحقيقية المتعلقة
بمزاعم التزوير.
وكانت المحكمة قد نظرت في
الدعوى مطلع ال�شهر الحالي
وقررت ت�أجيلها �إلى  13من
ّ
كانون الأول ،وهو اليوم ،ب�أمل
�أن ت�ست�أنف التحقيق باالدلة
المقدمة.

ويقول ع�ض ��و تيار الحكمة �س ��امي الجيزاني،
ف ��ي حدي ��ث �إل ��ى (الم ��دى)� ،إن "المحكم ��ة
االتحادية العليا �س ��وف تنظر اليوم في دعوى
الطع ��ون عل ��ى االنتخاب ��ات المقدم ��ة م ��ن قبل
تحالف الفتح ،وذلك في ثاني جل�س ��ة بعد �أن تم
تاجيل الجل�سة الأولى الأ�سبوع الما�ضي".
وتاب ��ع الجيزان ��ي� ،أن "جمي ��ع العراقيي ��ن
ينتظرون من المحكمة االتحادية �أن تح�سم هذا
الملف الكبي ��ر والح�س ��ا�س والمرتبط بالحياة
ال�سيا�سية" .ولفت� ،إلى �أن "اعترا�ضات القوى
الكبيرة تم ا�س ��نادها ب�أدل ��ة قدمت �إلى المحكمة
التي وعدت بالنظر فيه ��ا وفق ًا للقانون ،ونحن
ن�ؤم ��ن با�س ��تقالل الق�ض ��اء العراق ��ي وع ��دم

خ�ضوعه �إلى ال�ضغوط".
وب ّي ��ن الجيزان ��ي� ،أن "الجمي ��ع �س ��واء كان ��ت
الق ��وى الفائ ��زة �أو المعتر�ض ��ة �س ��وف تلت ��زم
بما ي�ص ��در عن المحكمة من قرارات التي ن�أمل
ب�أنها تن�صف االطار التن�سيقي".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "اج ��راءات المحكم ��ة ه ��ي
قانوني ��ة ال يمك ��ن التوقع بها ،ومن ال�ص ��عوبة
الق ��ول ب� ��أن الجل�س ��ة �س ��وف ت�ش ��هد ح�س ��م
الدع ��وى �أو ت�أجيلها �إل ��ى موعد الحق" .ويرى
الجيزان ��ي� ،أن "المحكم ��ة ق ��د ت ��رى من خالل
النظ ��ر في الدع ��وى �ض ��رورة �أن يك ��ون هناك

وقت لكي تبحث في االدلة ،وبالتالي �س ��تذهب
�إل ��ى الت�أجي ��ل" .وال ي�س ��تطيع الجيزان ��ي� ،أن
يتوقع الق ��رار الذي �س ��وف تتخ ��ذه المحكمة،
وق ��ال �إن "ذلك مقترن باالدل ��ة المقدمة من قبل
المعتر�ضين والنتائج المرفوعة من المفو�ضية
وال�صورة غير وا�ضحة لغاية الوقت الحالي".
وذك ��ر� ،أن "تي ��ار الحكمة مع االط ��ر القانونية
والد�س ��تورية ف ��ي التعبي ��ر ع ��ن االعترا� ��ض،
وبهذا �س ��وف نلتزم بالقرارات الق�ض ��ائية ،وال
نقفز على الجانب ال�شرعي".
ونب ��ه الجيزان ��ي� ،إل ��ى �أن "جمي ��ع الحوارات

نفى وجود �ضعوط �أميركية لتمرير الورقة البي�ضاء

وزير المالية :حكومات �سابقة �أهدرت الوفرة
المالية في التعيينات

 بغداد /املدى
�أكد وزير املالية علي عبد الأمري عالوي� ،أن العراق �أهدر
وف��رت��ه املالية يف تو�سيع ق��اع��دة موظفيه ،نافي ًا وج��ود
�ضعوط �أم�يرك�ي��ة يف ف��ر���ض ال��ورق��ة البي�ضاء ،وحت��دث
عن خطورة التحول �إىل الطاقة البديلة يف وقت ما زالت
تعتمد ال �ب�لاد بنحو ت��ام ع�ل��ى ال�ن�ف��ط .وق ��ال ع�ل�اوي يف
حديث تلفزيوين تابعته (امل��دى)� ،إن "العراق كان يتمتع
بوفرة مالية كبرية للمدة بني  2009لغاية  ،2013لكن ال
توجد هناك �سيا�سات اقت�صادية وا�ضحة للتعامل مع هذه
الوفرة" .و�أ�ضاف� ،أن "املوارد النفطية حتولت فقط �إىل
تعيينات يف م�ؤ�س�سات الدولة ،وامل�شاريع التي مت ت�أ�سي�سها
يف تلك املدة ال ي�ستطيع �أحد �أن يذكرها يف الوقت احلايل".
و�أ�شار ع�لاوي� ،إىل �أن "امل�شاريع التي ح�صلت يف العهد
امللكي ما زال �أث��ره��ا لغاية الوقت احل��ايل ،مثل ال�سدود
وال �ط��رق ،ب�خ�لاف امل�شاريع ال�ت��ي مت ان���ش��ا�ؤه��ا بعد عام
 ."2003و�أورد� ،أن "الوفرة امل��ال �ي��ة ا��س�ت�خ��دم��ت يف
تو�سيع قاعدة املوظفني يف داخل الدولة ،وهذه الطريقة
ال ت ��ؤدي �إىل نتائج اقت�صادية ايجابية" .ون �وّه ع�لاوي،
�إىل �أن "املعرت�ضني على ال��ورق��ة البي�ضاء التي تبنتها
احلكومة احلالية يتغري ر�أيهم مبجرد احلوار معهم ب�ش�أن
م�ضمونها" .و�أكد� ،أن "االدعاءات ب�أن الورقة البي�ضاء هي
لتبني م�شاريع تغري راديكالي ًا هوية العراق وهي مفرو�ضة
عليه من قبل الواليات املتحدة غري �صحيحة وكالم فارغ".

و�شدد عالوي ،على �أن "امل�شروع هو وطني عراقي الغر�ض
منه تقوية �إمكانات الدولة ككل ،و�أن يوجه االقت�صاد على
الطريق ال�صحيح" .وي�ج��د� ،أن "امل�شكلة اال�سا�سية يف
العراق هي �أن اجلهاز القائم على االقت�صاد ،وهي احلكومة،
اخفق يف �أداء مهامه ال�سباب عديدة واملو�ضوع ال يتعلق
فقط باجلانب ال�سيا�سي" .وحت��دث ع�لاوي ،عن �ضرورة
�أن "تتطور الإدارة ذاتي ًا وترتقي �إىل امل�س�ؤولية ،وبالتايل
ميكن القول ب�أن الهدف الرئي�س من الورقة البي�ضاء هو
ا�صالح االدارة العامة للدولة ومن ثم املالية العامة".
و�أف��اد ،بان "الو�ضع االقت�صادي ب�شكل عام مير مبرحلة
مل يكن لها مثيل منذ  100ع��ام ،لأن العامل ب��د�أ يتطور من
الوقود الأحفوري �إىل الطاقة البديلة".
و�أ�ضاف ع�لاوي� ،أن "هذا االنتقال ال يحدث كل ي��وم ،بل
ميكن ملرة واح��دة يف � 100سنة �أو ما يزيد على ذلك ،كما
ح�صل يف احلقب ال�سابقة عندما تغريت الطاقة من احلطب
�إىل الفحم ومن ثم �إىل الغاز والنفط ،ونحن نعي�ش اليوم
حت��و ًال �إىل الطاقة البديلة" .وي�سرت�سل� ،أن "النفط يتم
االعتماد عليه ب�شكل ا�سا�سي يف ت�سيري العجالت من خالل
م�شتقاته ،لكن بعد عام � 2030ستعمل العجالت بالكهرباء
التي بد�أت اليوم بتغيري حمورها من الوقود التقليدي".
وي��رى ع�لاوي� ،أن "هذه امل�ؤ�شرات خطرة بالن�سبة لبلد
يعتمد كلي ًا على �صادرات النفط" ،وم�ضى �إىل ان "العراق
هو �أكرث البلدان ت�أثر ًا باالقت�صاد العاملي ،و�أن �أي زعزعة
ب�أ�سعار النفط لها مردود �سلبي علينا".
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ال�سيا�سية المتعلقة بت�شكيل الحكومة قد تكون
معلق ��ة على م ��ا ي�ص ��در م ��ن الق�ض ��اء ،وبعدها
�س ��وف تت�ضح ال�ص ��ورة �أكثر ونم�ضي باتجاه
خيارات المرحلة المقبلة".
وع� �دّ� ،أن "النتائ ��ج و�إن ت ��م االع�ل�ان عنه ��ا
وو�ص ��فها ب�أنه ��ا نهائي ��ة لكنها لم تح�س ��م لغاية
الوق ��ت الحالي ،وال�س ��بب هو عدم الم�ص ��ادقة
عليه ��ا م ��ن المحكم ��ة االتحادي ��ة العلي ��ا والتي
ف ��ي الوق ��ت ذات ��ه تنظر ف ��ي الطع ��ون على تلك
النتائ ��ج" .وم�ض ��ى الجيزاني� ،إل ��ى ان "نهاية
الأزم ��ة �س ��تكون من خ�ل�ال الق ��رار الق�ض ��ائي

وحينها �ستتم الم�صادقة على النتائج في �ضوء
ما تق ��رره ويكون الطريق �س ��الك ًا نحو اختيار
الرئا�س ��ات الث�ل�اث وم ��ن ثم ت�ش ��كيل الحكومة
المقبلة التي نتطلع �إلى �أن تكون ملبية لطموح
ال�شارع العراقي".
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر الخبي ��ر القانون ��ي ط ��ارق
ح ��رب ،في ت�ص ��ريح �إلى (الم ��دى)� ،أن "قانون
المرافع ��ات المدني ��ة الناف ��ذ ت ��رك للمحكم ��ة
المخت�ص ��ة ،ومو�ض ��وعنا هن ��ا ه ��و المحكم ��ة
االتحادية العليا� ،أن تطلب ما ت�ش ��اء للو�ص ��ول
�إلى حقيقة الدعوى".

و�أ�ض ��اف ح ��رب� ،أن "الجمي ��ع ال ي�س ��تطيع �أن
يل ��زم المحكمة بم ��ا يدعيه �أو يطلبه ،وجل�س ��ة
اليوم �س ��وف ت�ش ��هد ا�س ��تكمال ما ت ��م البدء به
ف ��ي الجل�س ��ة الأول ��ى" .و�أو�ض ��ح� ،أن "اكم ��ال
التحقيقات الق�ضائية يعني �أن المحكمة �سوف
تح ��دد موع ��د ًا ال�ص ��دار الحكم وقد ي�ص ��در في
نف�س الي ��وم ،وهذا يدل عل ��ى �أن المرافعات قد
انتهت وتقديم الدفوع غير جائز بعد ذلك �إال في
حاالت ا�ستثنائية".
ولف ��ت ح ��رب� ،إل ��ى �أن "المعطي ��ات ال ت�ؤيد �أن
اليوم �س ��وف ي�ش ��هد ا�ص ��دار حكم ق�ض ��ائي �أو
هناك م�ؤ�ش ��رات تدل على انتهاء دعوى الطعن
في االنتخابات" .ويرى� ،أن "الم�س� ��ألة لجميع
المراقبي ��ن تب ��دو ابعد م ��ن ذلك ،لكن م ��ا يهمنا
الق ��ول �إن للمحكم ��ة ال�ص�ل�احية الكامل ��ة ف ��ي
التعامل مع الدف ��وع والطلبات والبت بها وفق ًا
للقان ��ون" .و�ش ��دد الخبي ��ر القانون ��ي ،على �أن
"الجل�س ��ة �س ��وف ُتعقد ب�أي حال من الأحوال
ولكن ما ي�س ��فر عن الجل�سة غير معلوم ،لكنني
�أظن ب�أن القرار �س ��يكون الت�أجيل لموعد الحق
الكمال التحقيقات �أو ا�صدار القرارات".
نبه ح ��رب� ،إل ��ى �إمكانية "حدوث �ش ��يء جديد
وم�س ��تجدات منها ب� ��أن يدخل الفائ ��زون طرف ًا
ف ��ي الدع ��وى لال�ستي�ض ��اح منه ��م واال�س ��تماع
�إلى �أقوالهم" .وي�س ��تبعد� ،أن "تلج� ��أ المحكمة
�إلى انتداب خبراء ،كون المو�ض ��وع يبتعد عن
الجانب الفني ،فما تم االدعاء به لم يتطرق �إلى
انقا�ص عدد الأ�ص ��وات ،فلي�س هناك عالقة بين
كل م ��ا �أدعاه المدعي بالئح ��ة الدعوى ونتيجة
االنتخابات" .وم�ض ��ى حرب� ،إلى �أن "الطعون
مبنية عل ��ى �أ�س ��ا�س مجمل االنتخاب ��ات كونها
ا�ص ��ابت الكافة ،ولي�س فق ��ط المدعي الذي هو
رئي�س تحالف الفتح هادي العامري".
يذكر �أن المفو�ضية العليا الم�ستقلة لالنتخابات
كان ��ت قد �أعلن ��ت في وقت �س ��ابق ع ��ن النتائج
النهائية لالنتخابات التي �أفرزت عن فوز كبير
للتيار ال�ص ��دري بـ  74مقعد ًا ،وبفارق كبير عن
بقية الكتل ال�سيا�سية.

دعوات لت�شديد الإجراءات ال�صحية في المنافذ الحدودية

"�أوميكرون" يحا�صر العراق وي�سجل �إ�صابات ب�أربعة بلدان مجاورة
 بغداد /ح�سين حاتم
والحدود".
واردفت فالح� ،أن "المراكز ال�صحية با�شرت
ب�إعط ��اء الجرعة الثالثة للفئات الم�س ��تهدفة
المت�ض ��منة ذوي االمرا� ��ض المزمن ��ة
و�ضعيفي المناعة �إ�ضافة الى كبار ال�سن من
 60عاما فم ��ا فوق والعاملين بالم�ؤ�س�س ��ات
ال�ص ��حية الذين يكونون بتما�س مبا�ش ��ر مع
حا�صر المتحور الجديد من
مر�ضى كورونا".
فايرو�س كورونا "اوميكرون"،
بدوره ،يقول مدير عام دائرة �ص ��حة بغداد،
العراق من اربع دول بعد
الر�ص ��افة ،ال�س ��ابق ،عبد الغني �سعدون في
ت�سجيله �إ�صابات في كل من
حديث �إلى (المدى)� ،إن "انخفا�ض �إ�صابات
والكويت
ال�سعودية واالردن
ووفي ��ات فايرو� ��س كورون ��ا وا�س ��تقرار
وتركيا مما دعا وزارة ال�صحة
الموق ��ف الوبائي تح ��ت االلف �إ�ص ��ابة منذ
الى تكثيف الإجراءات الوقائية اكثر من �ش ��هر ه ��و دليل على زي ��ادة االقبال
على اخذ اللقاحات الم�ضادة للفايرو�س".
وال�صحية .وت�ؤكد وزارة
و�أ�ض ��اف �س ��عدون� ،أن "�أج ��واء العراق ُتعد
ال�صحة عدم ت�سجيل العراق
م ��ن الأجواء الجيدة مقارنة بالدول الأخرى
�أي �إ�صابة بالمتحور الجديد او
م ��ن حيث �ش ��دة الب ��رودة وكث ��رة االمرا�ض
الدخول بموجة رابعة ،فيما
التنف�سية".
الوزارة
طالب م�س�ؤول �سابق في
و�أ�ش ��ار ال ��ى ،ان "الع ��راق يع ��د م ��ن اعل ��ى
بت�شديد الإجراءات في مناطق الدول العربية بمعدل الإ�ص ��ابات بفايرو�س
المنافذ الحدودية لدرء خطر
ال�سالالت الجديدة.

كورون ��ا اال ان الأه ��م ه ��و انخفا� ��ض معدل
الوفيات الذي يجعل البلد في �ش ��به ا�ستقرار
�صحي ،اال ان هذا ال يمنع من دخول �سالالت
جديدة".
ويعد العراق في �ص ��دارة الدول العربية من
حيث م�ؤ�ش ��رات �س ��وء الو�ض ��ع الوبائي� ،إذ
تج ��اوزت ح�ص ��يلة الإ�ص ��ابات الكلية حاجز
المليوني ��ن ،وقارب ��ت ح ��االت الوفيات نحو
� 24أل ��ف حال ��ة ،بح�س ��ب �آخر بي ��ان لوزارة
ال�صحة.
وتاب ��ع �س ��عدون� ،أن "قل ��ة الوع ��ي ل ��دى
ن�س ��بة كثيرة م ��ن المواطنين رفع م�س ��توى
الإ�ص ��ابات ف ��ي الأ�ش ��هر الما�ض ��ية" ،داعي ��ا
ال ��ى "االلت ��زام بالإج ��راءات الوقائية و�أخذ
التطعيم الم�ضاد للفايرو�س".
وطال ��ب بـ"ت�ش ��ديد الإج ��راءات ال�ص ��حية ال
�س ��يما ف ��ي مناط ��ق المنافذ الحدودي ��ة لمنع
تف�شي �سالالت وموجات جديدة".
و�س ��جلت وزارة ال�صحة ،ام�س االحد340 ،
�إ�ص ��ابة و 13حال ��ة وفاة جدي ��دة بفايرو�س
كورون ��ا ف ��ي الع ��راق ،خ�ل�ال الـ � 24س ��اعة

الما�ضية.
وذك ��رت الوزارة ف ��ي بيان تلقت ��ه (المدى)،
�أنها �س ��جلت � 340إ�ص ��ابة جديدة بفايرو�س
كورونا ،في عموم البالد.
وبه ��ذا ي�ص ��بح الع ��دد الكل ��ي للم�ص ��ابين
بالفايرو�س � 2087837شخ�ص ًا.
كم ��ا �س ��جلت وزارة ال�ص ��حة  13حالة وفاة
جديدة بكورون ��ا ،خالل � 24س ��اعة ،ليرتفع
الع ��دد الك ّل ��ي للوفي ��ات ج� � ّراء الفايرو� ��س
الم�ستجد الى  23978حالة.
ام ��ا ح ��االت ال�ش ��فاء م ��ن فايرو� ��س كورونا
فبلغ ��ت  758حال ��ة ،بح�س ��ب بي ��ان وزارة
ال�ص ��حة ،وبه ��ذه الح ��االت الجدي ��دة يبل ��غ
عدد الذين اكت�س ��بوا ال�ش ��فاء من الفايرو�س
� 2055454شخ�ص� � ًا ،منذ انت�ش ��ار الجائحة
حتى الآن.
و�أ�ش ��ارت الوزارة الى ان � 60074شخ�ص� �اً
تل ّقوا اللقاح الم�ض ��اد لكورونا ،خالل الـ 24
�ساعة الما�ضية ،وبهذا ي�صل العدد التراكمي
للملقحي ��ن �ض ��د الفايرو�س في الع ��راق الى
� 7960795شخ�ص ًا.

وتق ��ول ع�ض ��وة الفري ��ق الطب ��ي الإعالم ��ي
ل ��وزارة ال�صح ��ة ربى فالح ،ف ��ي حديث �إلى
(الم ��دى)� ،إن "ال ��وزارة اتخ ��ذت العديد من
الإج ��راءات والتدابير الوقائي ��ة لدرء خطر
دخ ��ول �أي ��ة موج ��ة او متح ��ور جدي ��د م ��ن
فايرو�س كورونا".
وتابع ��ت ،ان "الك ��وادر ال�ص ��حية فاقم ��ت
ال�سعة ال�سريرية وزادت من �أجهزة التنف�س
وتوفير االوك�سجين".
و�أ�ض ��افت فالح ،ان "العراق لم ي�سجل حتى
االن �أي ��ة �إ�ص ��ابة بالمتح ��ور اوميك ��رون او
يدخل بالموجة الرابعة والو�ض ��ع ال�ص ��حي
والوبائ ��ي ي�ش ��هد ا�س ��تقرارا ن�س ��بيا"،
م�ستدركة "هذا ال يمنع من الدخول بموجات
او متحورات جديدة".
و�أ�ش ��ارت الى ،ان "الفرق ال�صحية م�ستمرة
ب�إجراء الفحو�صات للوافدين في المطارات
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امل�ستقلون حتولوا �إىل
حزبيني بعد �شهرين على
نهاية االنتخابات!

ان�ضمام  11فائز ًا منفرد ًا �إىل "عزم وتقدم"
وحزب "م�ستقل" �إىل ال�صدر

 الإطار التن�سيقي ينفي حتالف الفيا�ض مع اخلنجر :ا�صطفاف �سيا�سي الختيار بديل احللبو�سي!

بعد �شهرين على نهاية
االنتخابات االخيرة
تحرك اكثر من  %12من
المر�شحين الفائزين
باتجاه القوى ال�سيا�سية
المعروفة او ت�شكيل كتل
جديدة.
اكثر من ن�صف هذه
الن�سبة يمثلون
المر�شحين المنفردين،
من بينهم  11مر�شح ًا
خا�ض االنتخابات تحت
يافطة "الم�ستقل" ان�ضم
الى تحالفين كبيرين.

 بغداد /تميم الح�سن
هذا الحراك الذي يتوقع بانه قد يت�صاعد
بعد م�صادق ��ة المحكمة االتحادية العليا
عل ��ى االنتخاب ��ات ،غي ��ر م ��ن ح�ص� ��ص
 4ق ��وى �سيا�سي ��ة معروف ��ة م ��ن �ضمنها
مايعرف بـ"االطار التن�سيقي".
ومازال ��ت االط ��راف ال�سيا�سي ��ة تنتظر
الم�صادقة على نتائ ��ج االنتخابات التي
ت�صدرته ��ا الكتل ��ة ال�صدري ��ة بزعام ��ة
مقت ��دى ال�ص ��در ،و�شارك فيه ��ا نحو 10
ماليين عراقي.
وخا�ض انتخابات الخري ��ف  21تحالف ًا
واكث ��ر م ��ن  100ح ��زب ونح ��و 800
مر�ش ��ح ف ��ردي ،ل�شغ ��ل  329مقع ��دا في
البرلمان بدورته الخام�سة.
وي�سم ��ح قان ��ون االنتخاب ��ات االخي ��ر

ف ��ي الم ��ادة  45باندم ��اج التحالفات او
االحزاب المنفردة او المر�شحين خارج
القوى ال�سيا�سة ،فيما منع االن�شقاق من
داخل التيارات او التحالفات.
�أكثر من �ضعف الح�صة
وعل ��ى ه ��ذا اال�سا� ��س ا�ستط ��اع تحالف
"ع ��زم" برئا�س ��ة خمي� ��س الخنج ��ر ان
ي�ضاع ��ف مقاع ��ده بع ��د ان�ضم ��ام 18
مر�شح ��ا فائزا ،م ��ن بينه ��م  6يطرحون
�أنف�سهم بو�صفهم "م�ستقلين".
تحال ��ف الخنج ��ر كان ق ��د ك�س ��ب ف ��ي
الحراك االخير مقعدا ا�ضافيا بعد ان فاز
مر�شحه في بغ ��داد وزير الدفاع ال�سابق
خالد العبيدي عل ��ى ح�ساب مر�شح تابع
الحدى القوى ال�شيعية.
وا�ستط ��اع التحال ��ف قبل اي ��ام ك�سب 5
تيارات وع ��دد من المنفردي ��ن الى �صفه
ولي�ضي ��ف  18مقع ��د ًا جدي ��د ًا ،حي ��ث
�صعدت ح�صته من  14الى  32مقعد ًا.
المن�ضم ��ون الجدد ال ��ى تحالف عزم هم
 4مر�شحي ��ن فائزي ��ن ع ��ن قوائ ��م احمد
عبدالله الجبوري (ابو مازن).
وح�ص ��ل االخي ��ر عل ��ى  3مقاع ��د �ضم ��ن
تحال ��ف جماهيرنا الوطني ��ة في �صالح
الدي ��ن ،ومقع ��د واح ��د �ضم ��ن ح ��زب
الجماهير الوطنية نينوى.
ا�ضافة ال ��ى  3مقاعد �ضمن حركة ح�سم،
وه ��و تي ��ار ي�شارك الول م ��رة تحت هذا
اال�س ��م ويق ��وده النائ ��ب ال�ساب ��ق ع ��ن
نينوى ثابت العبا�سي.
واب ��رز الفائزين عن "ح�سم" هما رئي�س
الحزب النائ ��ب ال�سابق ثابت العبا�سي،
والنائ ��ب ال�ساب ��ق ع ��ن نين ��وى احم ��د
عبدالله الجبوري.
كذل ��ك ان�ض ��م ال ��ى التحال ��ف راكان
الجب ��وري ،محاف ��ظ كرك ��وك والفائ ��ز
الوحي ��د ع ��ن التحال ��ف العرب ��ي ف ��ي
كركوك.
وم�شع ��ان الجب ��وري ،النائ ��ب ال�ساب ��ق
والفائ ��ز الوحي ��د عن ح ��زب الوطن في
�صالح الدين الذي ير�أ�سه االخير.

م�صير تحالف الفيا�ض
والالف ��ت ف ��ي قائم ��ة المن�ضمي ��ن ال ��ى
"ع ��زم" كان الج ��زء االكب ��ر من تحالف
العقد الوطني ،الذي ان�ش�أه رئي�س هيئة
الح�شد ال�شعبي فالح الفيا�ض.
والمن�ضم ��ون هم المر�شحي ��ن الفائزين
ع ��ن نين ��وى وكرك ��وك �ضم ��ن "العقد"،
وه ��م :النائ ��ب ال�ساب ��ق ع ��ن نين ��وى
عبدالرحيم ال�شم ��ري ،ومحافظ نينوى
ال�ساب ��ق من�صور المرعي ��د ،والمر�شحة
عن كركوك منى �صالح.
لكن تحالف العقد ما زال لديه مقعد �آخر
ف ��ي الب�صرة ح�صل عليه النائب ال�سابق
ع ��ن ب ��در عبداالمي ��ر المياح ��ي ،بع ��د
خ�س ��ارة التحال ��ف مقع ��ده الخام�س في
بغداد ل�صالح خالد العبيدي من "عزم".
ووفق ذلك فان خروج جزء من التحالف

لالن�ضم ��ام ال ��ى تحال ��ف �آخ ��ر يخال ��ف
ن�ص الم ��ادة  45في قان ��ون االنتخابات
االخير.
ويف�س ��ر القي ��ادي ف ��ي العق ��د الوطن ��ي،
النائ ��ب ال�ساب ��ق ع ��ن الب�ص ��رة زاه ��ر
العب ��ادي م ��ا يج ��ري بان ��ه "ا�صطف ��اف
�سيا�سي" ولي�س "تحالفا".
العب ��ادي ي�ؤكد في ات�صال م ��ع (المدى)
ان "تحال ��ف العقد لم ين�ض ��م ر�سميا الى
تحالف عزم ،وان التحالف ما زالت لديه
 4مقاعد".
ويم�ض ��ي العب ��ادي ف ��ي ت�أكي ��ده" :ال
يمكن الي ع�ضو م ��ن اع�ضاء اي تحالف
االن�ضمام الى كتلة اخ ��رى دون موافقة
رئي� ��س التحال ��ف واال �ستك ��ون مخالفة
لقانون االنتخابات".
وي�ؤكد القي ��ادي في العقد ان "ما يجري

ه ��و ا�صطف ��اف م ��ن المر�شحي ��ن ال�سنة
الفائزي ��ن �ضم ��ن التحال ��ف م ��ع الق ��وى
ال�سنية االخ ��رى الختيار رئي�س برلمان
ولي�س تحالفا ر�سميا".
كم ��ا ينف ��ي العب ��ادي" :خ ��روج العق ��د
الوطني من االطار التن�سيقي" .والإطار
هم مجموعة القوى ال�شيعية المعتر�ضة
على االنتخابات ،وتزع ��م ان لديها اكثر
من  90مقعدا.
وكان رئي�س التحال ��ف فالح الفيا�ض قد
قرر الم�شاركة ف ��ي االنتخابات االخيرة
م ��ع الح ��زب اال�سالم ��ي �ضم ��ن ائتالف ��ه
الجدي ��د قب ��ل ا�شه ��ر قليل ��ة م ��ن اقتراع
ت�شرين.
والح ��زب الإ�سالمي لدي ��ه تاريخ �سابق
ف ��ي االن�شقاقات ،حي ��ث كان قبل ذلك قد
�ش ��ارك الفيا� ��ض �ضم ��ن تحال ��ف الن�صر

�إرهابيون من جن�سيات مختلفة ين�شطون على الحدود بين البلدين

تقرير :هجمات داع�ش في العراق تعتمد على مت�سللين من �سوريا
 ترجمة /حامد احمد
�أف ��اد تقرير دولي ب�أن الهجمات الأخيرة في
الع ��راق نفذه ��ا عنا�ص ��ر من تنظي ��م داع�ش
ت�سلل ��وا عبر الحدود مع �سوري ��ا ،الفت ًا �إلى
�أنهم ينتمون �إلى جن�سيات مختلفة.
وذك ��ر تقري ��ر لموق ��ع المونيت ��ور ترجمته
(الم ��دى)� ،أن "�سل�سل ��ة هجم ��ات وقع ��ت
م�ؤخ ��ر ًا ف ��ي مناط ��ق مختلف ��ة م ��ن العراق
اثارت ت�س ��ا�ؤالت عن الأماك ��ن التي يت�سلل
وي�أتي منها المهاجمون ومدى طول الفترة
التي بقوا فيها متواجدين في المنطقة".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر ان "م�سلح ��ي تنظي ��م
داع�ش الذي ��ن ينفذون عملي ��ات في العراق
االن ي�شتمل ��ون على عنا�صر م ��ن جن�سيات
خارجية".
و�أ�شار� ،إلى �أن "الهجمات االخيرة ا�شتملت
على ا�ستهداف قوات البي�شمركة في مناطق
متن ��ازع عليها كان �آخرها هجوم وقع في 6
كانون الأول ا�ستهدف البي�شمركة في قرية
بمنطقة مخمور في محافظة نينوى".

ولف ��ت التقرير� ،إل ��ى �أن "تلك الهجمات كان
قد �سبقه ��ا بفترة وجيزة هج ��وم على قرية
لهيبان بمنطقة الدب�س في محافظة كركوك
وت ��م اخال�ؤه ��ا بع ��د مهاجمته ��ا م ��ن قب ��ل
م�سلح ��ي داع� ��ش ،و�سرعان ما �ص ��در بيان
للعمليات الم�شتركة �أعلن ت�أمين القرية".
و�أو�ض ��ح� ،أن "اح ��د قيادي ��ي ق ��وات
البي�شمرك ��ة ف ��ي قري ��ة ،ق ��رة تب ��ه ،بمنطقة
حمري ��ن كان ق ��د ذك ��ر في ت�صري ��ح له في 4
كانون الأول الحد و�سائل االعالم المحلية،
ان اكثر م ��ن  200م�سلح م ��ن مجاميع جند
الله في �سوريا الموالي ��ة لتنظيم داع�ش تم
ار�ساله ��م الى العراق لت�صعيد الهجمات في
كل المحافظ ��ات ،و�أن اح ��د المقربي ��ن م ��ن
زعيم التنظيم المقتول� ،أبو بكر البغدادي،
هو من يقودهم".
و�أورد التقري ��ر ،ان "البغ ��دادي ق ��د فج ��ر
نف�سه عند محا�صرته بمحافظة ادلب �شمال
�شرقي �سوريا من قبل قوات �أميركية خالل
غ ��ارة نفذت على مقره هناك في  26ت�شرين
الأول ."2019

ويوا�ص ��ل� ،أن "تنظيم جن ��د الله يتخذ من
ادل ��ب مق ��را ل ��ه وي�ستقط ��ب م�سلحي ��ن من
مجامي ��ع �أخ ��رى يت ��م تجنيده ��م للقتال مع
داع�ش" .وي ��رى التقرير� ،أن "ق ��درة �شبكة
تنظي ��م داع� ��ش ت ��زداد ق ��وة ف ��ي تو�سي ��ع
القدرات من خالل تجنيد مزيد من العنا�صر
الم�سلحة ل�صفوف ��ه وبالتالي تجنيد المزيد
من الم�سلحين الأجانب".
وذكر� ،أن "�صحيف ��ة الغارديان البريطانية
ن�ش ��رت تقري ��ر ًا له ��ا بتاري ��خ  22ت�شري ��ن
الثاني ت�ستند فيه على مقابالت مع �سجناء
ت ��م تحريرهم م ��ن �سجون تديره ��ا القوات
الديمقراطي ��ة ال�سوري ��ة ب�ضمنه ��ا �سج ��ن
اله ��ول في �شم ��ال �شرقي �سوري ��ا من الذين
لهم ارتباطات بداع�ش".
ويوا�صل� ،أن "ه�ؤالء ال�سجناء قالوا انه تم
اطالق �سراحهم مقابل �أموال �ضمن مخطط
الم�صالح ��ة ،ولكن ل ��م يتم الت�أك ��د من مدى
�صحة هذا االدعاء".
وينقل التقرير عن "مر�صد حقوق االن�سان
في �سوريا الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له

القول ب�أن هذا االدعاء عار عن ال�صحة".
وتح ��دث ،عن "ادع ��اءات كانت ق ��د روجت
لفت ��رات طويل ��ة عن قي ��ام بع� ��ض الع�شائر
ف ��ي �سوري ��ا الت ��ي لها اتب ��اع م ��ن م�سلحي
داع� ��ش معتقلين هن ��اك بدفع مبال ��غ مقابل
اط�ل�اق �أقاربه ��م الم�سجوني ��ن" ،م�ستدرك ًا
"م ��ن ال�صع ��ب التحق ��ق م ��ن �صح ��ة هذه
االدعاءات".
واف ��اد التقري ��ر ،ب� ��أن "مراقبي ��ن �أ�ش ��اروا
�إل ��ى م ��ا اذا كان م�سلحين �سابقي ��ن لداع�ش
م ��ن ذوي التدري ��ب الجيد وله ��م باع طويل
بالعملي ��ات الهجومي ��ة ق ��د ا�صبح ��وا الآن
اح ��رارا ،فان ه ��ذا �سيزيد من م ��ن خطورة
الم�ش ��اكل الأمنية عل ��ى جانبي الحدود بين
العراق و�سوريا".
وتاب ��ع� ،أن "القوات الديمقراطية ال�سورية
كانت تحتجز ما يقارب من � 10,000سجين
م ��ن م�سلحي داع�ش موزعين على  14مركز
اعتقال تقريب ًا لغاية �أواخر عام ."2020
وينق ��ل التقري ��ر ع ��ن "م�ص ��در م ��ن �شرقي
�سوري ��ا ف ��ي  13ت�شري ��ن الثاني الق ��ول �إن
احد المعتقالت التي تم فيها �إحباط هجوم
ال�شه ��ر الما�ض ��ي ،م ��ا ي ��زال ي�ض ��م العدي ��د
م ��ن قياديي تنظي ��م داع�ش م ��ن العراقيين،
ب�ضمنه ��م ع ��دة عنا�ص ��ر كان لديه ��م ات�صال
مبا�شر مع البغدادي".
وي�ستر�س ��ل التقري ��ر� ،أن "�ضباط ��ا امنيين
عراقيي ��ن غالبا ما ي�صرح ��ون عن اعتقاالت
ال�شخا�ص عبروا الحدود ب�شكل غير �شرعي
من الجانب الغربي للبالد بمحاذاة المنطقة
الواقعة تحت �سيطرة القوات الديمقراطية
الكردية ال�سورية".
وتق ��ول المحلل ��ة الأمني ��ة اليك� ��س الميدا،
بح�سب التقرير ،ف ��ي تعليق لها على تويتر
بتاري ��خ  6كانون الأول" ،منذ الربع الثاني
م ��ن هذا الع ��ام تم نق ��ل المئات م ��ن عوائل
م�سلحي داع�ش عبر الحدود الى العراق في
غرب ��ي محافظة نينوى ،كذل ��ك هناك اخبار
تفي ��د بتزاي ��د ت�سل ��ل عنا�صر م ��ن م�سلحي
داع� ��ش عبر الح ��دود مما �ضاع ��ف ذلك عدد
م�سلح ��ي الخالي ��ا النائم ��ة ف ��ي منطقة قرة
جاغ ومنطقة كفري".
بقلم �شيلي كيتل�سون

ال ��ذي ق ��اده ف ��ي  2018رئي� ��س الوزراء
ال�سابق حيدر العبادي.
والحزب حينها ان�شق مع الفيا�ض الذي
ذهب �صوب تحالف الفتح والبناء الذي
ا�صبح "اال�سالمي" جزءا منه.
والتحال ��ف االخي ��ر الذي دعم ��ه الحزب
اال�سالم ��ي� ،ش ��كل فيم ��ا بع ��د الحكوم ��ة
م ��ع ال�صدريي ��ن و�سقط ��ت م ��ع ا�ستقالة
رئي�سها عادل عب ��د المهدي نهاية 2019
عقب تظاهرات ت�شرين.
حركة الم�ستقلين
واخيرا ان�ضم الى تحالف الخنجر  6من
المر�شحي ��ن الذين خا�ض ��وا االنتخابات
بو�صفه ��م "م�ستقلي ��ن" ،وبهذا ينخف�ض
ع ��دد مقاعد المر�شحي ��ن الفائزين خارج
االحزاب الى  37بدال من .43

والمر�شحون المنفردون الذي ان�ضموا
ال ��ى "ع ��زم" هم :خال ��د الدراج ��ي ،هند
العبا�س ��ي ،نا�سك مه ��دي وهم من �صالح
الدين ،ومهيم ��ن الحمداني من كركوك،
والنائ ��ب ال�ساب ��ق ع ��ن نين ��وى ناي ��ف
ال�شم ��ري ،ا�ضافة ال ��ى النائ ��ب ال�سابق
محمد فرمان من االنبار.
وت�ستم ��ر خ�سارة �صفوف "الم�ستقلين"
بعدما غادر � 5آخري ��ن قارب المر�شحين
المنفردي ��ن الفائزي ��ن ،باتج ��اه تحالف
تق ��دم ال ��ذي يتزعم ��ه رئي� ��س البرلم ��ان
ال�ساب ��ق محم ��د الحلبو�س ��ي ،لتتناق�ص
مقاعد الم�ستقلين الى .33
"تقدم" ا�ستطاعت بعد ك�سب المر�شحين
المنفردي ��ن االربعة زي ��ادة مقاعدها من
 37مقع ��دا ال ��ى  ،42والمن�ضم ��ون هم:
ازه ��ار حمي ��د ،المر�ش ��ح احم ��د ر�شي ��د،
والمر�ش ��ح محم ��د المحم ��دي ،وا�سماء
العان ��ي وه ��م م ��ن االنب ��ار ،ا�ضاف ��ة الى
عدنان الجحي�شي من وا�سط.
وكان الم�ستقلون قد �شكلوا قبل ا�سابيع
قليل ��ة تياري ��ن �سيا�سيي ��ن ،االول ه ��و
تحال ��ف الع ��راق الم�ستق ��ل و�ض ��م 12
مر�شح ��ا ،والثان ��ي هو الكتل ��ة ال�شعبية
الم�ستقلة و�ضمت  4مر�شحين م�ستقلين
ا�ضاف ��ة ال ��ى مر�ش ��ح فائ ��ز ع ��ن "كوتا"
ال�صابئة ا�سامة كريم.
بالمقاب ��ل ا�ستطاع ��ت الكتل ��ة ال�صدري ��ة
التي ت�صدرت نتائ ��ج االنتخابات زيادة
ح�صته ��ا ف ��ي البرلم ��ان المقب ��ل بمعق ��د
واحد ،بعد ان�ضمام حزب "م�ستقل" الى
الكتلة.
واعل ��ن تجمع اهال ��ي وا�س ��ط الم�ستقل
ال ��ذي ير�أ�س ��ه محاف ��ظ وا�س ��ط محم ��د
المياح ��ي ان�ضمامه ال ��ى التيار ،لي�صبح
مجموع مقاعده  74بدال من .73
والمياح ��ي ه ��و قي ��ادي �سابق ف ��ي تيار
الحكم ��ة ال ��ذي يتزعم ��ه عم ��ار الحكيم،
وكان ان�ضمام ��ه ال ��ى ال�ص ��در ب ��دال م ��ن
الحكيم مفاج�أة.
وف ��از التجم ��ع بمقع ��د وحي ��د ف ��ي
االنتخاب ��ات االخي ��رة وح�ص ��ل علي ��ه
المر�شح با�سم الغريباوي.

�شكت من التدخل الم�ستمر في مهامها

"حقوق الإن�سان" تدعو ال�ستئناف
عملها :البرلمان ال�سابق تخطى القانون

 خا�ص /المدى
انتق ��د مجل� ��س المفو�ضي ��ن ف ��ي المفو�ضي ��ة العلي ��ا
الم�ستقل ��ة لحق ��وق االن�س ��ان� ،أم� ��س االح ��د ،تدخل
البرلم ��ان ال�ساب ��ق ف ��ي مهام ��ه وتجميده ��ا ،داعي ��ن
�إلى تطبي ��ق تو�صي ��ة رئا�سة الجمهوري ��ة وال�سماح
ل ��ه با�ستئن ��اف �أعماله .وق ��ال ع�ض ��و المجل�س علي
البيات ��ي ،ف ��ي حديث �إل ��ى (الم ��دى) �إن "المفو�ضية
تعاني من م�شكالت كبيرة رغم �أنها انبثقت بو�صفها
م�ؤ�س�س ��ة مهمة وترجم ��ة للمب ��ادئ الد�ستورية التي
اعط ��ت �أولوي ��ة لمو�ض ��وع حق ��وق االن�س ��ان ف ��ي
العراق" .وا�ض ��اف البيات ��ي� ،أن "المفو�ضية ت�ؤدي
عم ًال رقابي ًا وهي جزء من عملية الم�ساءلة في ق�ضية
االنتهاكات التي قد ت�صدر عن ال�سلطة".
و�أ�شار� ،إل ��ى �أن "المحكمة االتحادية العليا في �شهر
تم ��وز �أ�ص ��درت ق ��رار ًا وا�ضح� � ًا بخط ��وة ايجابي ��ة
لجمي ��ع م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة وك�أنها كانت ت ��درك ب�أن
تدخ�ل�ات �س ��وف ت�سته ��دف المفو�ضي ��ة ،حي ��ث �أكد
الق ��رار الق�ضائ ��ي عل ��ى ا�ستقاللها وع ��دم خ�ضوعها
ل�سلط ��ة البرلم ��ان" .وبي ��ن البيات ��ي� ،أن "البرلم ��ان
العراق ��ي كان يتدخ ��ل بنح ��و وا�ض ��ح ف ��ي عم ��ل
المفو�ضي ��ة م ��ن دون اي �سن ��د قانوني وت ��م تجميد
مجل� ��س المفو�ضي ��ن بموجب كتاب �ص ��ادر من هيئة
الرئا�سة متجاوز ًا عملية الت�صويت".
و�ش ��دد عل ��ى �أن "�صدور كت ��اب رئا�س ��ة الجمهورية
الذي يو�صي با�ستم ��رار المفو�ضية الحالية بالعمل
لحي ��ن ت�شكيل مجل�س مفو�ضي ��ن جديد يمثل خطوة
باالتج ��اه ال�صحي ��ح" .ويوا�صل البيات ��ي� ،أن "هذه

الخطوة اكد عليها ممث ��ل العراق �أمام مجل�س االمن
محم ��د بح ��ر العلوم ،ولك ��ن الغري ��ب �أن الحكومة ال
تعترف بمجل�س المفو�ضين بو�صفه يدير المفو�ضية
وه ��ذا ي ��دل على رغب ��ة عرقل ��ة عمله ��ا" .و�أردف� ،أن
"القان ��ون يتح ��دث ع ��ن انه ��اء مجل� ��س المفو�ضية
بثالث خطوات الأولى �إكمال اربع �سنوات والثانية
الت�صويت من قبل مجل�س النواب ،و�صدور مر�سوم
جمهوري والثالثة تتمثل بالمجيء بمجل�س جديد".
ون ��وه البياتي� ،إل ��ى �أن "الخطوات ل ��م يتحقق منها
اال م�ض ��ي االرب ��ع �سن ��وات ،ويبق ��ى ال�س� ��ؤال �أي ��ن
بقي ��ة االج ��راءات؟ ،منه ��ا ت�صويت مجل� ��س النواب
عل ��ى انه ��اء عم ��ل مجل� ��س المفو�ضي ��ن وا�ستبدال ��ه
بمجل� ��س جديد" .ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "الد�ستور اعطى
�أهمية لمجل� ��س المفو�ضين ب�أنه ��م ي�أتون بت�صويت
ويرحل ��ون بت�صوي ��ت ،وهذا م ��ا �أكدت علي ��ه رئا�سة
الجمهوري ��ة بو�صفه ��ا الجه ��ة المعني ��ة ب�ص ��ون
الد�ستور وال�سهر على حفاظ مبادئه".
وي�أم ��ل البيات ��ي ،ب� ��أن "يت ��م ت ��دارك المو�ضوع من
قب ��ل مجل� ��س ال ��وزراء وتك ��ون هن ��اك ا�ستجاب ��ة
لنف� ��س الت�أكي ��د �أمام مجل� ��س الأمن ب� ��أن المفو�ضية
م�ستم ��رة في عملها ك�ضمانات �أمام المجتمع الدولي
والم�ؤ�س�سات المعنية بملف حقوق االن�سان".
وكان مجل�س النواب ال�ساب ��ق قد �أ�صدر كتاب ًا مطلع
�شه ��ر ت�شري ��ن الأول يت�ضم ��ن انه ��اء عم ��ل مجل� ��س
مفو�ض ��ي المفو�ضي ��ة العلي ��ا لحقوق االن�س ��ان ،لكن
رئا�س ��ة الجمهورية ا�صدرت كتاب ًا الحق ًا تحدثت فيه
عن ا�ستمرار عم ��ل المجل�س لحين ت�شكيل بديل عنه
وفق ال�سياقات الد�ستورية والقانونية.
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نا�شطون يحذرون من ت�شويه �صورة متظاهري النا�صرية

مقاولون يف ذي قار ي�ؤكدون تعر�ضهم �إىل ابتزاز ويلوحون بالإ�ضراب

 ذي قار /ح�سني العامل
ك�ش ��ف احت ��اد املقاول�ي�ن يف ذي ق ��ار عن
ح ��االت ابت ��زاز تتعر� ��ض له ��ا ال�ش ��ركات
واملقاول�ي�ن املنفذي ��ن مل�شاري ��ع �صن ��دوق
االعم ��ار وخطة تنمي ��ة االقاليم ،ملوحني
بالت�صعي ��د والتوق ��ف عن العم ��ل ،وفيما
دع ��وا احلكوم ��ة املحلي ��ة اىل التدخ ��ل
يف مالحق ��ة املبتزي ��ن ،ح ��ذر نا�شط ��ون
م ��ن حم ��اوالت ت�شويه انتفا�ض ��ة ت�شرين
م ��ن خالل انتح ��ال �صف ��ة املتظاهرين يف
عمليات االبتزاز.
وي�أت ��ي ذلك اثر قي ��ام بع� ��ض اال�شخا�ص
بانتح ��ال �صف ��ة الرقاب ��ة ال�شعبي ��ة الت ��ي
تبنتها �ساح ��ة التظاهرات ملالحقة الف�ساد
وحت�س�ي�ن االداء االداري ،وا�ستخ ��دام
البع� ��ض هذه ال�صف ��ة لأغرا� ��ض االبتزاز

والني ��ل م ��ن املب ��ادرة الت�شريني ��ة الت ��ي
ا�سهم ��ت بالك�شف ع ��ن مفا�صل الف�ساد يف
 4دوائ ��ر حكومي ��ة فتحت هيئ ��ة النزاهة
التحقي ��ق يف ملفاته ��ا م�ؤخ ��را وا�صدرت
اوام ��ر قب� ��ض بح ��ق  11موظف ��ا متهم ��ا
بالف�ساد.
وذكر احت ��اد املقاولني يف ذي قار بح�سب
بيان تلقته (املدى)� ،أن "حملة االعمار يف
ذي ق ��ار املتمثلة مب�شاري ��ع تنمية االقاليم
و�صن ��دوق االعم ��ار تواج ��ه جمل ��ة م ��ن
التحديات وامل�شاكل".
و�أ�ض ��اف البيان� ،أن "ال�ش ��ركات تتعر�ض
لالبت ��زاز م ��ن ا�شخا� ��ص غ�ي�ر خمت�ص�ي�ن
وكذل ��ك اىل ا�ستخ ��دام مواق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي للنيل م ��ن ال�ش ��ركات املنفذة
لتلك امل�شاريع لغر�ض ابتزازها".
و�أك ��د "رف� ��ض املقاول�ي�ن له ��ذه االفع ��ال"

داعي� � ًا اىل "ح�ص ��ر متابع ��ة امل�شاري ��ع
وتقييم عمل ال�شركات باجلهات املخت�صة
فقط".
وطال ��ب البي ��ان ،بـ"�إلغاء ك�ث�رة الروتني
م ��ن قبل املع ��اون الفن ��ي يف حمافظة ذي
قار ال ��ذي يعرقل �سري العم ��ل بان�سيابية،
وتطبي ��ق ق ��رار  301اخلا� ��ص بتعوي�ض
ال�ش ��ركات ع ��ن ارتف ��اع �سع ��ر �ص ��رف
ال ��دوالر ،ومتابع ��ة امللف ��ات العالق ��ة يف
وزارة التخطي ��ط م ��ن قب ��ل احلكوم ��ة
املحلية والتي تت�ضمن االطفاء ال�ضريبي
واحلرا�سات واالندثار".
وا�ش ��ار ،اىل "ت�شكي ��ل املقاول�ي�ن جلن ��ة
ملتابع ��ة مطالبهم وزي ��ارة حمافظ ذي قار
ورئي� ��س �صن ��دوق اعم ��ار ذي ق ��ار وقائد
ال�شرطة وبع�ض اجلهات الرقابية".
ولوح البيان ،بـ"اتخاذ خطوات ت�صعيدية

يف ح ��ال ع ��دم ا�ستجاب ��ة امل�س�ؤول�ي�ن
للمطال ��ب وح ��ل اال�ش ��كاالت املطروح ��ة،
والتوق ��ف ع ��ن العم ��ل واللج ��وء اىل
القنوات الق�ضائية وو�سائل االعالم".
ونظمت جمموعة من نا�شطي التظاهرات
وقفة ت�ضامنية يف �ساحة احلبوبي و�سط
النا�صرية تدعم مطالب املقاولني يف احلد
من عمليات االبتزاز التي يتعر�ضون لها،
داع�ي�ن اجله ��ات احلكومي ��ة اىل مالحق ��ة
املبتزين.
وذكر بيان �صادر ع ��ن منظمي التظاهرة،
�أن "املقاولني املنفذين مل�شاريع اعمار ذي
ق ��ار ا�شتك ��وا من جهات تق ��وم بابتزازهم
وعل ��ى احلكوم ��ة ان تف�ضح تل ��ك اجلهات
وتالحقها وفقا للقانون".
و�شدد البيان ،على �ضرورة "تدخل اللجنة
االمني ��ة يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار واجله ��ات

نقابة ال�صيادلة :تخفي�ض �سعر الأدوية مرهون بالنظام
ال�صحي اجلديد
 متابعة /املدى
ذك����رت نقاب����ة ال�صيادل����ة� ،أم�����س الأح����د،
�أن تخفي�����ض �سع����ر االدوي����ة يعتم����د على
تطبيق النظ����ام ال�صحي اجلديد ،م�شددة
عل����ى وج����ود متابع����ة م�ستم����رة لعم����ل
ال�صيدليات.
وقال نقي����ب ال�صيادلة م�صطف����ى الهيتي
يف ت�صري����ح لوكال����ة االنب����اء الر�سمي����ة
تابعت����ه (امل����دى) �إن "النقاب����ة ب����د�أت
بتنفي����ذ ت�سع��ي�رة ال����دواء ،ويوميا نزود
ال�صيدلي����ات مبلي����ون ون�ص����ف امللي����ون
بطاقة �سعرية توزع بالتعاون مع وزارة
ال�صح����ة وبالت����ايل نتوق����ع �أك��ث�ر من 10
ماليني رقعة �سعرية وزعت على االدوية

بعد تغيري �سعر الدوالر".
و�أ�ض����اف الهيت����ي ،ان "النقاب����ة طلب����ت
�سابق����ا �أن يكون �سعر ال����دواء على �سعر
ال����دوالر ال�ساب����ق ولك����ن مل ن�ستطع لأنها
ت�سعرية الدولة اجلديدة".
و�أ�ش����ار� ،إىل �أن "تخفي�����ض �سعر الدواء
يعتم����د على النظ����ام ال�صحي اجلديد لأن
املواط����ن يدف����ع م����ن �سع����ر ال����دواء %20
فقط والعناية الطبي����ة جمانا وهذا يوفر
وبي الهيتي،
للمواطن كل الفروق����ات" .نّ
�أن "هن����اك قانونا ملزاول����ة مهنة ال�صيدلة
وهناك جلنة ان�ضب����اط تتخذ االجراءات
الرادع����ة لكل من يخال����ف القانون ،ت�صل
اىل غل����ق ال�صيدلي����ة" .و�أو�ض����ح� ،أن
"ال�صيادل����ة ه����م من ي�ضغط����ون باجتاه

الت�سعرية لتكون هن����اك �شفافية وهذا ما
يطال����ب به جمي����ع ال�صيادلة عل����ى الرغم
م����ن ع����دم وج����ود �أي����ة ب�ضاع����ة م�سع����رة
يف الع����راق" .ولف����ت الهيت����ي� ،إىل �أن
"الت�سعرية تتم عادة يف جلنة من وزارة
ال�صح����ة واملتمثل����ة به����ا النقاب����ة وبد�أن����ا
بتنفيذ امل�شروع وكانت لنا جولة خا�صة
بالت�سعرية" .وذكر� ،أن "ت�سعرية الدواء
ال تعن����ي فقط حتديد ال�سع����ر و�إمنا دليل
عل����ى �أن ال����دواء �أم��ي�ن ومفحو�����ص م����ن
وزارة ال�صح����ة" .وم�ض����ى الهيت����ي� ،إىل
�أن "متابع����ة ال�صيدلي����ات م�ش����روع كبري
و�س����وف ن�ستم����ر يف التفتي�����ش وهن����اك
تن�سيق وتوا�صل الكرتوين بني اجلميع
يف النقابة".

وزارة العدل
مديرية الت�سجيل العقاري العامة
دائرة الت�سجيل العقاري يف الكرخ 1/

�إعالن بيع عقار

�إع��ل��ان�����ات
+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045
Zamwa@zamwa.org
www.zamwa.org

التسلسل أو رقم القطعة 4638 / 7 :
احمللة أو رقم واسم املقاطعة :م ( 20داودي)
اجلنس :دار مفرزة بصورة غير رسمية
النوع :ملك
املساحة  7 / 16 / 59 :أولك
املشتمالت :العقار عبارة عن دارين مفرزة بصورة غير رسمية
الدار األولى :عبارة عن الطابق األرضي صالة وهول وحولي وغرفة وحمام ومطبخ وغرفة ساندويش مع حديقة
جانبية والطابق األول هول واربع غرف وصحيات وسلم يؤدي الى السطح وارضية كاشي مغلف واالبواب خشب
والشبابيك حديد والصحيات من السيراميك .واما الدار الثانية الطابق األرضي صالة وحولي ومطبخ وغرفة
وحمام وسلم يؤدي الى الطابق األول وفيه هول واربع غرف وصحيات واالرضية كاشي مغلف وسلم يؤدي الى
البيتونة والسطح واالبواب خشب والشبابيك حديد.
مقدار املبيع :متام املبيع
ستبيع دائرة التسجيل العقاري في (الكرخ  )1 /باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن (عبد
احلسني برهان املوسوي) لقاء طلب الدائن املرتهن (مصرف الرافدين) والبالغ ( )13.392.580.000دينارا ً (ثالثة عشر
مليار وثالثمائة واثنان وخمسون مليون وخمسمائة وثمانون ألف دينار ،فعلى الراغب في االشتراك فيها مراجعة
هذه الدائرة خالل ( )30يوما ً اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن مستصحبا ً معه تأمينات قانونية
نقدية أو كفالة مصرفية ال تقل عن  %10من القيمة املقدرة للمبيع البالغة ( )6.363.316.200دينارا ً (ستة مليار
وثالثمائة وثالثة وستون مليون وثالثمائة وتسعة عشر ألف ومئتان دينار) عراقي ال غيرها وان املزايدة ستجري في
الساعة ( )12ظهرا ً من اليوم األخير.

مدير دائرة الت�سجيل العقاري يف الكرخ1 /

االمني ��ة والق�ضائية املعنية لإيقاف جميع
عمليات االبتزاز لل�شركات".
ولف ��ت� ،إىل �أن "البع�ض اخذ ي�ستغل ا�سم
تظاه ��رات ت�شري ��ن يف عملي ��ات االبتزاز
لغر�ض ت�شويهها ونحن نطالب ال�سلطات
املعني ��ة مبالحقة ه� ��ؤالء املبتزي ��ن الذين
يحاول ��ون اال�ساءة للتظاه ��رات وتعطيل
م�شاريع االعمار".
ون ��وه البي ��ان� ،إىل �أن "افع ��ال املبتزي ��ن
جعل ��ت املت�ضررين من االبت ��زاز يرفعون
�شع ��ارات م�ض ��ادة النتفا�ض ��ة ت�شري ��ن"،
وحت ��دث ع ��ن "�ض ��رورة ف�ض ��ح املبتزين
والك�شف عن ا�سمائهم واتخاذ االجراءات
القانونية والق�ضائية بحقهم".
وكان ��ت حكومة ذي قار وهيئة النزاهة قد
حترك ��ت يوم ( 27ت�شري ��ن االول )2021
لفتح ملفات م�شاريع خدمية حتوم حولها
�شبه ��ات ف�س ��اد يف  4دوائ ��ر حكومي ��ة،
وا�ص ��درت مذك ��رات اعتق ��ال بح ��ق 11
موظف ��ا متهم�ي�ن به ��در املال الع ��ام ،وذلك
بع ��د ان متكنت مب ��ادرة �شعبية من ك�شف
الف�س ��اد يف اح ��د امل�شاري ��ع احلكومي ��ة
امل�شرفني على تنفيذها.
واعلن ��ت ادارة حمافظ ��ة ذي ق ��ار ي ��وم
االثن�ي�ن ( 6كان ��ون االول  )2021ع ��ن
احال ��ة اك�ث�ر م ��ن  170م�شروع� � ًا خدمي� � ًا
�ضم ��ن م�شاري ��ع �صن ��دوق االعم ��ار التي
تق ��در تخ�صي�صات ��ه بـ  300ملي ��ار دينار،
وفيم ��ا اك ��دت توا�ص ��ل العم ��ل مب�شاريع
اخرى �ضمن موازنة اخلطة اال�ستثمارية
للمحافظ ��ة ،ك�ش ��ف النائ ��ب االول ملحافظ
ذي ق ��ار ع ��ن ت�شكيل جلن ��ة لتحديد م�سار
طري ��ق يرب ��ط مناط ��ق االه ��وار بطري ��ق
املرور ال�سريع.
وتت�ضم ��ن موازنة حمافظ ��ة ذي قار لعام
 2021تخ�صي�ص ��ات مالي ��ة بقيم ��ة 600
ملي ��ار دين ��ار تت ��وزع بواق ��ع  300مليار
دينار خم�ص�صة مل�شاريع �صندوق الإعمار
البالغ ��ة  172م�شروع ��ا ،و 300ملي ��ار
دينار اخرى خم�ص�ص ��ة مل�شاريع املوازنة
اال�ستثماري ��ة الت ��ي ا�ست�ؤن ��ف العمل فيها
بعد توقفت دام لعدة �سنوات جراء االزمة
املالية التي �شهدته ��ا البالد خالل االعوام
االخرية.
وكانت منظمة ال�شفافي ��ة الدولية ،ك�شفت
يف ال� �ـ( 29كان ��ون الث ��اين  ،)2021ع ��ن
تقريره ��ا اخلا� ��ص مب�ؤ�ش ��ر الف�س ��اد لعام
 2020ال ��ذي �شم ��ل  180دول ��ة مب�ؤ�ش ��ر
مدركات الف�ساد وقد احتل العراق املرتبة
 160من حي ��ث ت�سل�سل ال ��دول امل�شمولة
وح�ص ��ل عل ��ى  21درج ��ة من �أ�ص ��ل 100
درجة.

بابل ت�سجل �ألفي حالة
تعنيف �ضد الن�ساء �سنوي ًا
 بابل /خا�ص
�أك ��د ق�س ��م حماي ��ة اال�سرة والطف ��ل يف باب ��ل ،اليوم االح ��د ،تزايد
حاالت العنف اال�سري بحق الن�ساء يف املحافظة.
وق ��ال مدير ق�سم حماية اال�س ��رة والطفل العميد عبا�س كاظم �سامل،
�إىل (املدى)� ،إن "الق�سم ي�سجل  2000حالة عنف �ضد الن�ساء �ضمن
دعاوى ق�ضائية تقام يف بابل من قبل املعنفات �سوا ًء داخل اال�سرة
او يف اماكن العمل".
و�أ�ض ��اف �س ��امل� ،أن "الق�س ��م مي�ضي ب�شكل طبيع ��ي بت�سيري جميع
االجراءات القانونية الي دعوى تقام من قبل الن�ساء املعنفات".
و�أ�شار �سامل� ،إىل "ت�سجيل هذا العدد من حاالت �سنوي ًا لدى الق�سم
ي�ؤ�شر بو�ضوح �أن املر�أة بد�أت تعي حقوقها وال ميكن �أن تتغا�ضى
عنها".

فتح حتقيق يف حادث �إطالق
نار طال اجلي�ش يف �سنجار
 بغداد /املدى
اعلن ��ت خلي ��ة االعالم االمن ��ي� ،أم�س االح ��د ،فتح حتقي ��ق بحادثة
اطالق نار �ضد اجلي�ش العراق يف ق�ضاء �سنجار مبحافظة نينوى.
وذكر بيان للخلية تلقته (املدى)� ،أن "القوات الأمنية فتحت حتقيقا
يف حادث �إطالق نار وقناين املولوتوف على عجلة نوع همر".
و�أ�ض ��اف البيان� ،أن "احلادث �أدى اىل �إ�صابة احد منت�سبي الفرقة
الع�شري ��ن باجلي� ��ش العراق ��ي خ�ل�ال ت�أم�ي�ن احلماي ��ة ملتظاهرين
ين ��ددون باالعت ��داء الرتك ��ي عل ��ى الأرا�ض ��ي العراقي ��ة يف منطقة
�سنوين بق�ضاء �سنجار".
و�أ�ش ��ار ،اىل ان "الق ��وات االمني ��ة متكن ��ت م ��ن تفري ��ق التظاهرة
ب�صورة �سلمية و�شرع ��ت بجمع املعلومات والأدلة ملعرفة املت�سبب
بحادث �إطالق النار".

العراق يت�سلم � 44ألف
طن من الرز التايلندي
 بغداد /املدى
�أفادت وزارة التجارة� ،أم�س الأحد ،بو�صول الباخرة (M/V
 )BEINDAحمملة بـ  44الف طن من الرز التايلندي.
وقال ��ت مديرة عام ال�شرك ��ة العامة لتجارة امل ��واد الغذائية ملى
املو�س ��وي يف بي ��ان تلقته (امل ��دى)� ،إن "الباخ ��رة و�صلت اىل
منطقة االدالء واملحملة مبادة الرز التايلندي امل�ستورد وبكمية
( )44,000طن".
و�أ�ضافت املو�سوي� ،أن "مالكات ال�سيطرة النوعية يف ام ق�صر
با�ش ��رت ب�سحب النماذج الجراء الفحو�ص ��ات املختربية عليها
بغية الت�أكد من �سالمة املادة".
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باختصار ديمقراطي

ال�شبيبي  :الأوملبية الوطنية مل متتثل �إىل القانون..
وعلى احلكومة معاقبتها مال ّي ًا

 رعد العراقي

�صورة كرتنا قامتة!

يحمل��ه الم�س���ؤول ّية  ..وال ُ�س��لطة للق�ض��اء �س��وى الدع��اوى
� ص��مت بويف��ي
ّ

مركز الت�سوية وجلنة االخالقيات ،وجنحت
يف ا�ستيعاب ال�ضغط الربملاين ريثما تنتهي
دورت ��ه الت�ش ��ريعية بغي ��ة �إيج ��اد خمتل ��ف
الذرائ ��ع يف عدم تنفي ��ذ القانون اطول فرتة
ممكنة ،وهو ما مت بالفعل".
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أكد املحامي الريا�ض ��ي وليد حممد ال�شبيبي،
وج ��ود خرق وا�ض ��ح �أوملبي وطن ��ي ودويل،
ملب ��د�أ حُ �س ��ن الن ّي ��ة يف التعامل م ��ع القوانني
وتطبيقه ��ا وتن�س ��يق الهيئ ��ات م ��ع بع�ض ��ها
البع� ��ض ،وعدم حتدي ��د �ش ��كل العقوبة ّ
بحق
اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة من ��ذ انتخ ��اب
املكتب التنفيذي يف ال�س ��اد�س والع�شرين من
�آذار ع ��ام  2021كونه ��ا ت� ّأخ ��رت عن ت�ش ��كيل
مرك ��ز الت�س ��وية والتحكيم الريا�ض ��ي وجلنة
االخالقيات .و�أ�ض ��اف ال�ش ��بيبي يف ردّه على
�س� ��ؤال لـ(املدى) هل من ّ
حق املكتب التنفيذي
�أن ي�أخذ وقت ًا طوي ًال لت�ش ��كيل املركز واللجنة
":بالن�س ��بة للمركز جاء ذك ��ره يف املادة ()16
من قانون اللجنة الأوملبية الوطنية العراقية،
وكذل ��ك يف امل ��ادة ( )42من النظ ��ام الداخلي
للجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة العراقي ��ة رق ��م 1
ل�سنة � ،2020أما جلنة االخالقيات فقد وردت
يف املا ّدت�ي�ن (15و )16م ��ن النظ ��ام الداخلي
للجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة العراقي ��ة رق ��م 1
ل�س ��نة  ،2020وا�س� � َتغ َّل التنفي ��ذي الثغ ��رات
القانونية بعدم حتديد مدة �إجناز الت�ش ��كيل،
وع ��دم وج ��ود عقوب ��ات له ��ذا التع ُّم ��د يف
الت�أخري ،وعدم الإعمال مببد�أ حُ �سن النيّة يف
تطبيق القوانني وت�أ�سي�س هاتني امل�ؤ�سّ �ستني
ال�ض ��روريتني الهامّتني لإر�ساء مبادئ �أوملبية
�أ ّكدت عليها ّ
املنظمة الدولية غري م ّرة".

بالمرصاد
 متابعة  /املدى
بالرغم من �أحاديثه النادرة لو�س ��ائل الإعالم،
خ ��رج د.حمي ��د ال�ش ��يباين ع�ض ��و املكت ��ب
التنفي ��ذي الحت ��اد ك�أ� ��س اخللي ��ج العرب ��ي
لك ��رة الق ��دم بت�ص ��ريح خ� �ّ�ص ب ��ه �ص ��حيفة
"الريا�ضية" ال�س ��عودية التي ا�ستف�سرت يف
�س ��ياق حوارها معه �أم�س الأح ��د عن ما تبقى
م ��ن زي ��ارات تفتي�ش ��ية للعراق للوق ��وف على
�آخر تطوّرات م�ش ��روع تنظيم ��ه بطولة ك�أ�س
اخللي ��ج  ،25فقال "�س ��تكون لن ��ا زيارة خالل
�ش ��هر كان ��ون الث ��اين  2022ملتابع ��ة و�ض ��ع

وتعمد
تراخي
ُّ
ولف ��ت اىل �أن "نهاي ��ات القان ��ون الأوملب ��ي
يف �ش� ��أن ت�ش ��كيل مرك ��ز الت�س ��وية وجلن ��ة
االخالقي ��ات مفتوح ��ة �إذا م ��ا ج ��از التعبري،
واخللل وا�ض ��ح يف القان ��ون والنظام �أنهما
مل يُحدّدان ال�س ��قف الأعلى لت�أ�سي�س (املركز
واللجن ��ة) الق�ض ��ائيتني ،كم ��ا ال يوج ��د �أثر
جزائ ��ي �أو ان�ض ��باطي �أو عقاب ��ي وحت ��ى
اخالق ��ي يرت ّت ��ب عل ��ى الرتاخ ��ي �أو التعمّد
بعدم الت�أ�س ��ي�س ،فاخللل يُكمن يف �ص ��ياغة
القان ��ون نف�س ��ه بافتقاده الن�ص ��و�ص الآمرة
على تنفيذ القانون".
املُعاقبة املالية
و�أف ��اد ال�ش ��بيبي بخ�ص ��و�ص ع ��دم امكانية
ّ
تدخ ��ل القان ��ون الوطن ��ي يف �أعم ��ال هيئ ��ة
امتداده ��ا وجذوره ��ا اىل جل ��ان دولي ��ة
بداع ��ي ّ
التدخ ��ل احلكوم ��ي ،ومنه ��ا اللجنة
الأوملبي ��ة الوطنية العراقية "يمُ كن معاقبتها
ب�ش ��كل قان ��وين بطريقت�ي�ن ،الأوىل مالي� � ًا،
لأن ��ه اللوائ ��ح الدولي ��ة وامليث ��اق الأوملب ��ي
تخ�ص
وحت ��ى �أخالقيات الفيف ��ا وكل الئحة ّ
تنظي ��م اللجان الوطنية الأع�ض ��اء لدى هذه
امل� ّؤ�س�س ��ات الدولية ال ّ
تتدخل مالي ًا وجزائي ًا
قط ،وبالتايل ت�س ��تطيع احلكوم ��ة العراقية
ا�ستخدام ُ�سلطتها هذه بعدم دفع م�ستحقات
الأوملبي ��ة الوطني ��ة بداع ��ي ت� ّأخره ��ا يف

ت�أ�سي�س اللجنتني الق�ضائيتني".

يف قرار حمكمة املنازعات الريا�ضية ب�أربعة
ع�ش ��ر �ص ��فحة وه ��و م ��ن �أجن ��ع الق ��رارات
الق�ضائية التي �صدرت �آنذاك".

منع معار�ضة
وتاب ��ع "الطريقة الأخرى ميكن �أن مي�ض ��ي
اجتماع العلوية
بها �أي �ش ��خ�ص له مركز قانوين مثل رئي�س
احتاد مركزي �أو ع�ض ��و اجلمعية العمومية و�أو�ض ��ح املحامي الريا�ض ��ي �":أن الق�ض ��اء
�أو ع�ض ��و املكت ��ب التنف ��ذي �أال وه ��ي �إقامته العراق ��ي م ُّطل ��ع عل ��ى كل القوان�ي�ن ،لك ��ن ال
دع ��وى �أم ��ام حمكم ��ة املنازعات الريا�ض ��ية توج ��د لديه خ�ب�رة يف القوان�ي�ن الدولية �إال
عل ��ى رئي� ��س اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة مُمثلة ب�ش ��خ�ص القا�ضي حممد علي حممود
العراقية �إ�ض ��افة �إىل وظيفته �أ�سا�س ��ها (منع ندمي مع احرتامي جلميع الق�ض ��اة ،وهذا ما
مُعار�ض ��ة) م ��ن ت�أ�س ��ي�س هات�ي�ن اللجنت�ي�ن مت ت�شخي�ص ��ه يف �أحد �أجتماعاتنا مع ممثل
الق�ضائيتني وي�ش�ي�ر يف الدعوى �إىل قانون جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى يف ن ��ادي العلوية
ونظ ��ام الأوملبي ��ة وما ي�س� �بّبه ع ��دم امتثال بداي ��ة ع ��ام  2021ومت تدوي ��ن مداخلت ��ي،
رئي�س الأوملبية للقانون ذلك من �ضرر فادح ،و�أك ��دتُ حاجتنا اىل �إن�ش ��اء مركز الت�س ��وية
وهذه الطريق ��ة جاهزة ب�س ��ندها القانوين ،والتحكي ��م الريا�ض ��ي بع ��د �إلغ ��اء املحكم ��ة
ف�ل�ا ُ�س ��لطة للق�ض ��اء على الريا�ض ��ة �س ��وى الريا�ض ��ية عام  ،2017بدلي ��ل �أن قرار نادي
الطلب ��ة الأخ�ي�ر كان فا�ض ��ح ًا ومعيب� � ًا ّ
بحق
الدعاوى يف املحاكم".
الق�ض ��اء العراق ��ي ،و�س�ُي�ررُ ّد اىل املحكم ��ة
قرار املنازعات
الأعلى"!
وا�ستدرك "�أقول ملن يدفع باجتاه عدم جواز
ّ
تدخل املحاكم العادية يف �ش� ��ؤون ّ
التفاف!
املنظمات
التابع ��ة للم�ؤ�س�س ��ات الدولي ��ة� ،أن ��ه توج ��د وك�شف ال�شبيبي ":بالن�سبة لزيارات عبا�س
�س ��ابقة قريب ��ة ،عندم ��ا مت �إلغ ��اء انتخاب ��ات علي ��وي الرئي� ��س ال�س ��ابق للجنة الريا�ض ��ة
التنفي ��ذي الت ��ي جرت ي ��وم ال�س ��بت الرابع الربملاني ��ة مق ��ر اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطنية
ع�شر من ت�ش ��رين الثاين عام  ،2020والتي ولق ��اء رئي�س ��ها رع ��د حم ��ودي ع ��دة م� � ّرات
�أ�سفرت عن فوز �سرمد عبدالإله مبعيّة مكتبه بخ�صو�ص تنفيذ قانونها ونظامها ،مل ت�صل
التنفيذي ب�س ��بب ارتكاب �أخط ��اء عدة �أثناء اىل نتيجة بعدما ح�ص ��ل التف ��اف منها حول
التح�ض�ي�ر لها �أو يف �آلية ح�س ��مها ،كما جاء املو�ض ��وع� ،إذ لي�س من م�ص ��لحتها ت�أ�س ��ي�س

ُّ
تلك�ؤ  ..وخمالفة
َّ
و�ش� �دّد عل ��ى �أن ":اخلل ��ل مُ�ش ��خ�ص يف
القوان�ي�ن العراقي ��ة ،ويفرت� ��ض باحلكوم ��ة
�أ ّال تق� �دّم الدع ��م للم� ّؤ�س�س ��ات الت ��ي ُتخالف
تطبيق القانون ،وترفع ُن�س ��خة من الدعوى
الق�ض ��ائية اىل ق�س ��م احلوكم ��ة يف اللجن ��ة
الأوملبية الدولية ،ويثبّت يف �أ�ص ��ل الدعوى
�أن الأوملبية العراقية تتل ّك�أ يف عدم ت�أ�س ��ي�س
ه ��ذه املراك ��ز املُه ّم ��ة كونه ��ا م�س� ��ؤولة ع ��ن
تطبي ��ق مبادىء احلوكمة ومب ��ا فيها ا ُ
حلكم
الر�ش ��يد وت�ضارب امل�ص ��الح بالن�سبة للجنة
االخالقيات� ،أما مركز الت�سوية العراقي فهو
ي�ص ��ل مب�س ��توى �أهميته اىل حمكم ��ة كا�س
الدولية".
م�س�ؤولية بويفي
وخت ��م ال�ش ��بيبي حديث ��ه ":ليعل ��م الو�س ��ط
الريا�ض ��ي عام ��ة والأوملب ��ي خا�ص ��ة� ،أن
جريوم بويف ��ي ،مدير العالقات امل� ّؤ�س�س ��ية
واحلوكم ��ة باللجن ��ة الأوملبي ��ة الدولي ��ة،
يتح ّم ��ل م�س� ��ؤولية ت�أخري اللجن ��ة الأوملبية
الوطنية يف ت�ش ��كيل مركز الت�س ��وية وجلنة
االخالقيات� ،س ��يما �أن بويفي م�س� ��ؤول عن
تنفي ��ذ الأوملبي ��ة الوطني ��ة العراقي ��ة ملبادئ
امليثاق واحلوكمة الر�شيدة وق�ضية ت�ضارب
امل�ص ��الح ،والب� � ّد �أن يتاب ��ع كتاب ��ة الأنظم ��ة
الداخلية للت�ش ��كيلني اللذين ت� ّأخر انبثاقهما
�أمام مر�آى الأوملبية الدولية و�صمتها"!

م�����ش��روع ال��م��ي��ن��اء ي��ع��رق��ل خليجي ال��ب�����ص��رة!
خا�ص ��ة ملع ��ب امليناء،
املن�ش� ��آت يف العراقّ ،
و�إذا م ��ا �أراد العراقي ��ون تنظيم ك�أ�س اخلليج
على �أر�ض ��هم فيج ��ب عليهم االهتم ��ام مبلعب
املين ��اءِ ،فمن العدل م�س ��اواة املجموعتني يف
املخ�ص�صة للتدريب
املالعب الرئي�سة و�أخرى ّ
وغ ��رف الالعب�ي�ن واحل� � ّكام وغريه ��ا" .وال
ُيع ��رف �إن كان تنفيذي ك�أ� ��س اخلليج العربي
الذي �سيجتمع اليوم الإثنني مبق ّره بالدوحة
�سيتناول مو�ض ��وع البطولة �ضمن مناق�شاته
ومق ّرراته �أم ال.
ملعب امليناء ،وح�س ��ب ات�صال �أجرته (املدى)
�أم� ��س م ��ع م�ص ��در ّ
مطل ��ع عل ��ى �آخ ��ر مراحل

�أرنولد :م�ستوى �صالح مُخيف!
 متابعة  /املدى
علق الإنكليزي �ألك�سندر �أرنولد ،مدافع الفريق الكروي الأول
بنادي ليفربول ،على ت�ألق زميله امل�صري حممد �صالح،
مهاجم الريدز ،على مدار املو�سم اجلاري.
ويحتل حممد �صالح �صدارة ترتيب هدايف الدوري
الإنكليزي ،بر�صيد  14هدف ًا ،ويقدّم م�ستويات
�أكرث من رائعة مع الريدز .وب�س�ؤال �أرنولد ،عن
ر�أيه يف ت�سجيل �صالح ،لك ّل هذه الأهداف ،يف
ت�صريحات ملوقع النادي الر�سمي" :يجب �أن
ن�شري �أي�ض ًا �إىل التمريرات احلا�سمة التى
ي�ق� ّدم�ه��ا ل��زم�لائ��ه� ،إن ��ه و��ص��ل �إىل م�ستوى
خميف" .و�أف ��اد م��داف��ع ال��ري��دز ،ق��ائ� ًلا" :عدد
قليل من الالعبني ي�ستطيع حتقيق هذه الأرق��ام يف ال�سنوات
اخلم�س �أو الع�شر املا�ضية ،ربمّ ا �إثنان �أو ثالثة كحد �أق�صى
يفعلون ذلك على �أعلى م�ستوى لفرتة طويلة".
ووا�صل �":صالح فتى رائع ،ويعمل بجد من �أجل الو�صول
لهذا امل�ستوى الذي مل يتح ّقق عن طريق احلظ ،لك ّنه يعمل
بجد يومي ًا ،ويهت ّم بنف�سه".
وختم �أرن��ول��د ،ت�صريحه �":إنه ي�ستحق كل الت�صفيق الذي
يح�صل عليه ،وكل جائزة والكلمات التي تقال عنه ،ال �أحّ د هنا
ميكن �أن يقول كلمة �سيّئة عنه".

جتهي ��زه �أكد �أن العمل في ��ه متو ّقف منذ فرتة،
ويعلم وزير ال�ش ��باب والريا�ض ��ة عن �أ�سبابه
م ��ن دون �أن يج ��د �أية حلول! ونحن نت�س ��اءل
هن ��ا "كي ��ف ح� �دّد احت ��اد ك�أ� ��س اخللي ��ج يوم
اجلمع ��ة ( 24كان ��ون الأول  )2021موع ��د ًا
النط�ل�اق بطول ��ة خليج ��ي  25يف حمافظ ��ة
الب�صرة وتنتهي يف ( 7كانون الثاين )2022
ح�سب بيان االحتاد حينها؟ وما موقف وزارة
الريا�ض ��ة وحمافظ ��ة الب�ص ��رة واحت ��اد ك ��رة
الق ��دم من �ش ��رط االحتاد اخلليج ��ي الذي �أكد
علي ��ه ال�ش ��يباين �أم�س ب�ض ��رورة الإعالن عن
ا�س ��تعداد ملع ��ب املين ��اء الحت�ض ��ان مباريات

املجموع ��ة الثاني ��ة م ��ن البطول ��ة م ��ن جمي ��ع
النواح ��ي؟! وزارة الريا�ض ��ة مطالب ��ة ببي ��ان
�ش ��فاف ّ
تو�ض ��ح في ��ه ا�س ��باب تو ّق ��ف العم ��ل
وت�ضع �سقف ًا زمني ًا لتذليل جميع امل�شاكل التي
يعانيها ملعب امليناء وما يحيط امل�ش ��روع ك ّله
م ��ن مع ّوق ��ات جانب ّي ��ة بحاج ��ة اىل املعاجلة،
وااليفاء بالوعود حر�ص ًا على �سُ معة الريا�ضة
وجد ّي ��ة م�س� ��ؤوليها يف التنظي ��م الناجح بعد
�ص�ب�ر طويل دام �أكرث من ع�ش ��رة �أعوام �أبدت
الوزارة ا�ص ��رار ًا كبري ًا على ت�ضييف اال�شقاء
اخلليجيني كح ��ق طبيعي للعراق ،وبالنتيجة
تعاين من�ش�آته تراجع ًا يف ن�سب االجناز!

خ�سارة منتخب النا�شئني يف بطولة غرب �آ�سيا �أمام املنتخب
ال�س ��عودي بثالثة �أهداف ّ
خل�ص ��ت ب�شكل �ص ��ريح ووا�ضح
ع�ض ��لة التي مت ّر بها ك ��رة القدم العراقية وعك�س ��ت
�أ�ص ��ل امل ُ ِ
بتناغم غري م�سبوق امل�ستوى الف ّني الذي ظهر عليه املنتخب
الوطني يف الآونة الأخرية وتق ّبله الهزائم وبالثالثة �أي�ض ًا.
لي�س ��ت تلك م�ص ��ادفة ،و�إمنا هي ح�صاد ملا زرعناه �سابق ًا من
وتن�ش ��ئة خاطئة جليل كروي تالعبت به
�أ�س ��لوب فني عقيم
ِ
�أهواء الكوادر التدريب ّية واجتهادات �إدارية وق�صر نظر يف
التخطيط.
لرناجع ما تط ّرقنا اليه ب�شيء من التف�صيل ون�ستعر�ض هذا
امللف ال�شائك ،فم�شكلة املنتخب الوطني تتم ّثل ُ
ب�ضعف �أداء
العبيه وافتقاد �أغلبهم اىل �أ�س ���س فن ّية وبدن ّية �صحيحة ،مع
ُ�ض ��عف كبري باجلانب الفكري والنف�س ��ي وهي عوامل يتفق
اجلمي ��ع على �أنه ��ا ال ميك ��ن �أن متنح �أو ت�ص ��قل يف مراحل
عمر ّي ��ة متق ّدمة ،و�إمنا يج ��ري تلقينها وزرعها منذ ال�ص ��غر
خا�ص ��ة من قب ��ل كوادر
مبناه ��ج علم ّي ��ة وجرع ��ات تدريب ّية ّ
متخ�ص�ص ��ة لديه ��ا الق ��درة عل ��ى التعام ��ل مع تلك
تدريب ّي ��ة
ّ
الفئات بطريقة الرتبية والتعليم.
واحل�س ��ا�س مل تق ��ف عن ��ده كل
ولأن ه ��ذا اجلان ��ب امله� � ّم
ّ
االحتادات ال�س ��ابقة بعد �أن �أ�ص ّرت ب�شكل غريب على ا�سناد
مه ّمة قيادة املنتخبات ال�سن ّية اىل مد ّربني ال ميتلكون اخلربة
والدراي ��ة ،ب ��ل واعتربت تل ��ك الفئات ّ
حمطة تع ّل ��م وتدريب
واكت�س ��اب خربة للكوادر التدريب ّية ،ولي�س العك�س �س� � ّببت
يف جلوء الكثري م ��ن تلك الكوادر اىل حماولة �إثبات قدرتها
عرب ا�ستقطاب العبني ب�أعمار كبرية والتغا�ضي عن التالعب
بالأوراق الثبوتية لهم وحتقيق نتائج خارج ّية تت�س�ّت�ررّ على
ُ�ضعف فكرهم التدريبي ومتنحهم ّ
�صك التم ّيز وال�شهرة على
متطورة يكون نتاجه
ح�ساب �إعداد العبني وفق ًا لأ�س�س فن ّية
ّ
بالت�أكيد ق�ص ��ر عمر الالع ��ب يف املالع ��ب وحمدود ّية قدرته
الفنية �س ��واء مع الأندية �أو املنتخب الوطني وهو ما �س� � ّبب
دوامة ال�صعود والهبوط يف
تذبذب امل�ستوى العام ودخوله ّ
الأداء الفني حتى مع �أ�شهر املد ّربني العامليني.
وبرغم موجة الغ�ض ��ب واملطالبة الكبرية من قبل اجلماهري
يف الق�ض ��اء على �آفة التزوير للفئات العمرية� ،إ ّال �أن امل�شكلة
ال تب ��دو يف طريقه ��ا اىل احل ��ل بع ��د تغاف ��ل االحت ��اد ع ��ن
جان ��ب �أكرث �أهمية حني و�ض ��ع جهوده باجتاه �ض ��مان عدم
التالع ��ب بالأعم ��ار بينما �س ��قط يف ف ��خ (ت�أ�س ��ي�س) الالعب
متطور وعلمي و�أعتمد عل ��ى ذات الكوادر التدريبية
ب�ش ��كل
ّ
املحل ّي ��ة م ��ن دون �أن تكون هناك درا�س ��ة وحتليل مل�س ��توى
الأداء والإعداد النف�س ��ي واملهاري والتكتيك اخلططي داخل
امللع ��ب وهو ما ظهر جل ّي ًا مب�س ��توى �أداء منتخب النا�ش ��ئني
يف بطول ��ة غ ��رب �آ�س ��يا برغ ��م �أن ال ��كادر التدريبي ا�س ��تلم
امله ّمة قبل حوايل �سنتني ،لكنه عجز عن بناء منتخب ميتلك
ال�شخ�ص ��ية والأ�سلوب ال�صحيح يف الأداء وين�سحب احلال
�أي�ض� � ًا عل ��ى منتخب ال�ش ��باب برغم احرازه لقب غرب �آ�س ��يا
�إال �أن تذب ��ذب م�س ��تواه وغي ��اب اجلان ��ب التكتيك ��ي وكرثة
الأخط ��اء يف التمري ��ر واالعتم ��اد على اللع ��ب الطويل ّ
اململ
ربر ال
واالعرتا� ��ض امل�س ��تم ّر عل ��ى احلكم واالنفعال غ�ي�ر امل ّ
يبع ��ث على االطمئن ��ان �أو الثبات م�س ��تقب ًال �أم ��ام منتخبات
�آ�س ��يا الكبرية تلك احلقائق ال نريدها �أن تختفي وراء ذريعة
التقي ��د بالأعمار ال�ص ��حيحة لالعبني ،وبالت ��ايل ّ
تغطي على
ُ�ضعف خربة القيادة الفن ّية لتلك الفئات.
باخت�ص ��ار ..بتل ��ك ال�ص ��ورة القامت ��ة ف� ��إن الك ��رة العراق ّية
�ستخ�س ��ر م ّرت�ي�ن ،ف�ل�ا �ألق ��اب قادمة عل ��ى م�س ��توى الأعمار
ال�س ��ن ّية وال خل ��ق �أجي ��ال ترف ��د املنتخب ��ات الوطن ّية وحتى
الأندية مبوا�ص ��فات متكامل ��ة فن ّي ًا وبدن ّي ًا ونف�س� � ّي ًا ،واحلل
يكمن يف الذهاب بكل اجلهود نحو اجتاهني الأول ت�أ�س ��ي�س
نه ��ج جدي ��د باختيار �أح ��د املدار� ��س العامل ّية وت�أم�ي�ن كوادر
تدريب ّي ��ة �أجنب ّي ��ة عالي ��ة امل�س ��توى واخل�ب�رة يف ت�ش ��كيل
وقي ��ادة منتخبات الفئ ��ات العمرية ،والثاين اال�س ��تفادة من
تل ��ك الك ��وادر يف فت ��ح دورات تطوير ّية للمد ّرب�ي�ن املح ّليني
الراغبني بتدريب فرق الأعمار ال�س ��ن ّية ال�صغرية ،وبخالفه
�سيبقى م�س ��تقبل الكرة العراقية واملنتخب الوطني تتقاذفه
�أمواج الف�شل واخليبات �سواء كان حتت قيادة مد ّرب عاملي
�أم حم ّلي!
والح�سا�س لم
المهم
ولأن هذا الجانب
ّ
ّ
تقف عنده كل االتحادات ال�سابقة
أ�صرت ب�شكل غريب على
بعد �أن � ّ
مهمة قيادة المنتخبات ال�سن ّية
ا�سناد ّ
مدربين ال يمتلكون الخبرة
الى ّ
والدراية

ع�����ودة وف����د امل������واي ت����اي م��ك�� ّل� ً
لا مب��ي��دال��ي��ت�ين ع��امل��ي��ت�ين
 بغداد  /املدى
م ��ن امل�ؤمّل �أن يكون وف ��د املنتخب الوطني باملواي تاي
قد و�ص ��ل الي ��وم الإثنني العا�ص ��مة بغ ��داد ،بع ��د �إنتهاء
بطول ��ة العامل التي �ض ��يفتها العا�ص ��مة التايالندية
بانكوك مب�ش ��اركة  92دولة ،حا�ص�ل ً�ا على
ميداليتني ذهبية وبرونزية .وا�س ��هم
موف ��د احتاد ال�ص ��حافة الريا�ض ��ية
ح�س ��ن البي�ض ��اين يف تغطي ��ة

جمريات ما �ش ��هدته البطولة املُختتمة �أول �أم�س ال�سبت
الت ��ي توّجت يحيى عام ��ر يحيى بامليدالي ��ة الذهبية يف
فعّالية (واي كرو) لفئة ال�ش ��باب بع ��د تفوّقه على العبي
ماليزيا والهند والت�شيك وفيتنام ،وتق ّلد يو�سف حممود
امليدالي ��ة الربونزي ��ة بع ��د �أن ح ّل ثالث� � ًا يف وزن 57كغم
بع ��د الالعب�ي�ن الرو�س ��ي والرتكي على الت ��وايل .ونقل
البي�ض ��اين ت�أكي ��د رئي� ��س احت ��اد املواي تاي م�ص ��طفى
جب ��ار علك �أن ��ه كان مي ّني النف�س بح�ص ��د �أك�ب�ر عدد من

امليداليات� ،إال �أن التناف�س بالبطولة كان �ص ��عب ًا للغاية،
ملا �ض� �مّته املنتخبات امل�ش ��اركة من العبني على م�س ��توى
عال جد ًا ما يدلل على حجم التطوّر احلا�ص ��ل لدى �أغلب
ٍ
املنتخبات امل�شاركة .م�ضيف ًا �أن احل�صول على ميداليتني
يف بطول ��ة الع ��امل  2021تع ��د ح�ص ��يلة جيّدة �س ��يما �أن
املنتخ ��ب ن ��ال ميدالية ف�ض ��ية واحدة يف بطول ��ة العامل
 .2019وب� �رّر علك عدم و�ص ��ول �أكرب ع ��دد من الالعبني
ملن�ص ��ات التتويج ب�أن امل�شاركة جاءت وفق ًا ل�سرتاتيجية
ّ

حم��د والن�شام��ى ي�سرق��ان الأ�ض��واء ف��ي ليل��ة الفراعن��ة
 بغداد  /املدى
برغم مغادرة الأردن بطولة ك�أ�س العرب العا�شرة
من الدور ُربع النهائي بعد اخل�سارة من منتخب
م�صر ( )3-1يف م �ب��اراة ��ش��ا ّق��ة ع� �دّت م��ن �أم�ي��ز
مباريات البطولة� ،إال �أن املد ّرب عدنان حمد وفريق
الن�شامى ناال ثنا ًء وا�سع ًا من حم ّللي املناف�سات
ومن�صات التوا�صل
العربية ،وكذلك الإعالم الأردين ّ
املختلفة .وتفاعل الإع�ل�ام العربي وال�ع��امل��ي كثري ًا
م��ع امل�ستوى املتميّز لالعبي الأردن ،ول�ف��تَ �إىل �أن
خا�صة يف ال�شوط الأول
الت� ّأهل ك��ان يف متناولهم ّ

لوال بع�ض الأخطاء الب�سيطة .وع ّلق االحتاد الأردين
لكرة القدم عرب ح�سابه الر�سمي يف تويرت بعد املباراة
"كفيتو ووفيتو ،معكم يالن�شامى" ومن جهته وجّ ه
�أ�سطورة الكرة الأردن � ّي��ة عامر �شفيع م��درب حرا�س
مرمى املنتخب ،ر�سالة لطفل بكى عقب اخل�سارة ،عرب
ح�سابه على (في�سبوك) وكتب له "ارفع را�سك �أنت
ن�شامي" .ومن الطرف الفائز ،اعرتف عمرو ال�سولية
قائد منتخب م�صر� ،أن املباراة كانت �صعبة ،ومل نبد�أ
ب�صورة جيّدة ب�سبب ق ّلة الرتكيز ،لكننا ا�ستطعنا
العودة للمباراة وحت ّكمنا بها جيد ًا .وتناولت و�سائل
�إعالمية عدّة التغيري الفني الذي عمد اليه عدنان حمد
مبواجهة امل��درب الربتغايل كارلو�س كريو�ش املدير

الفني ملنتخب م�صر ،بعد موجة االنتقادات العنيفة
التي تع ّر�ض لها عقب خ�سارته بالأربعة من املغرب يف
دور املجموعات ،ومت ّكن من �إظهار املنتخب الأردين
ب�صورة �أكرث من رائعة ،حيث ذكرت املواقع الريا�ضية
التي �أفردت م�ساحات وا�سعة للمباراة �أن "احلظ لعب
دور ًا مه ّم ًا يف ف��وز منتخب م�صر بينما ك��ان ب�إمكان
الأردن ت�سجيل هدف التعزيز بعد ت�سديدة �أطلقها علي
علوان لك ّنها ارتطمت بالعار�ضة ومن ثم بالقائم"� .أما
عدنان حمد فقد ختم م�شاركته مع الأردنيني يف بطولة
ال��دوح��ة مبن�شور ِع�بر ح�سابه (في�سبوك) كتب فيه
"�شكر ًا للن�شامى الأبطال ..فخور بكم� ..شكر ًا قطر على
هذه البطولة اال�ستثنائية ،ك�أننا يف ك�أ�س العامل بحق".

مر�س ��ومة حدّدت اختيار بالالعبني الذين مثلوا املنتخب
يف امل�ش ��اركة العاملي ��ة م ��ن �أكمل ��وا جرعتي اللقاح �ض ��د
فايرو�س كورونا وممّن بحوزتهم بطاقات �صحية دولية
خا�صة باللقاح ،وكذلك ال�س�ي�ر ٍّ
بخط متوا ٍز مع الأوملبية
الوطني ��ة يف خط ��ة حت�ض�ي�ر الالعب�ي�ن ل ��دورة الألعاب
الآ�س ��يوية حي ��ث �ش ��اركنا يف بطول ��ة الع ��امل ب ��الأوزان
املعتم ��دة يف ال ��دورة ح�س ��ب التن�س ��يق والت�ش ��اور م ��ع
الكابنت رعد حمودي واللجنة امل�شكلة ملناق�شة املناهج.
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قناطر

نافـذة من موسـكو

يوم حب�ست ال�سماء ماءها

مقرتحات �إيران اجلديدة و�آفاق �إحياء خطة العمل امل�شرتكة ال�شاملة

 طالب عبد العزيز
الرغي ��ف �شع�ي�ر ،والبي� ��ض بالطماط ��م والبقدون�س ،و�إبري ��ق ال�شاي
خ ��زف �أبي� ��ض ،وعلى الطاول ��ة اخل�شب ق ّف ��ازان من اجلل ��د ال�صناعي
ومنج ��ل ومق� � ُّ�ص تقلي ��م اال�شج ��ار � ،صح ��ت ب ��ه( :فَلاَ ْح)وه ��ي عبارة
ُين ��ادى به ��ا على الفالح�ي�ن ،منذ �أي ��ام اب ��ي اخل�صيب ،لتن ��اول وجبة
ال�ضح ��ى ،التي يعدّها �صاح � ُ�ب االر�ض للعامل�ي�ن يف ب�ستانه ،ف�ضحك
عبّا� ��س -الرجل الذي اكرتيته للعمل  -لك�أنني� ،أذ ّكره كل يوم بالعبارة
االثرية لروحه ،ف�أ�ستح�ض ُر و�إياه غابر االيام ،التي كانت لأهلينا هنا،
يف االر� ��ض ،التي تب ��د�أُ بالربا�ضعية وال تنتهي بب ��اب �سليمان ورا�س
البي�شة .
م� � ّرت ن�سمة �شمالية زرقاء باردة ،فانتف�ض ق � ٌّ�ط ،مل ي�ش�أ عبور ال�سياج
اىل البيت ،ظ� � َّل ،مب�شيئته وحي َد احلديق ��ة ال�صغرية ،نحن يف كانون
الث ��اين ،وقد حب�س ��ت ال�سما ُء غيثها ،كنت �أطل ��ت النظر بوجه عبّا�س،
وه ��و يتناول وجبته ،الت ��ي �أعدد ُتها له بنف�سي ،فتذك ��رتُ ما قاله مالك
ب ��ن دين ��ار  ،حني دخل امل�سجد فوجد النا�س ق ��د اجتمعوا ،يدعون الله
م ��ن �صالة الظهر اىل �صالة الع�ش ��اء ،مل يغادروا امل�سجد ،فقال لهم :ما
بالك ��م؟ فقالوا� :أم�سك ��ت ال�سما ُء ماءَها ،وج ّف ��ت االنهار ،ونحن ندعوا
الل ��ه �أن ي�سقين ��ا ،فدخلتُ معه ��م ،ي�ص ّل ��ون الظهر ويدع ��ون ،والع�صر
ويدعون ،واملغرب ويدعون ،والع�شاء ويدعون ..وال تنزل من ال�سماء
قطرة.
ي�ستجب له ��م .فدخل رجل ا�س ��ود ،افط�س،
غ ��ادر النا�س امل�سج ��د ومل
ْ
�أبجر ،عليه خرقتان� ،سرت عورته بواحدة ،وجعل االخرى على عاتقه،
ف�ص ّل ��ى ركعتني ،ومل يطل ،ثم �أنه التفت ميينا و�شما ًال فلم ي َرين ،فرفع
ك ّفيه اىل القبلة وقال :الهي و�سيدي وموالي .حب�ستَ القطر عن بالدك
لت�ؤدب عبادك ،ف�أ�سلك يا حليم ًا ذا اناه ،يا من ال يعرف خلقه �إال اجلود،
ت�س ِقه ��م ال�ساعة ال�ساعة ال�ساع ��ة .فما �أن و�ضع يديه �إال وقد �أظلمت
�أنْ ْ
ال�سحب من كل م ��كان ف�أمطرت ك�أفواه القِرب .يقول
ال�سم ��اءُ ،وجاءت
ُ
مال ��ك فعجب ��تُ م ��ن الرجل ،ومل ��ا خرج تبعت ��ه ،وظل ي�سري ب�ي�ن االزقة
وال ��دروب حتى دخ ��ل دار ًا فما وج ��دتُ �شيئ ًا �أع ّل ُم به ال ��دار �إال الطني،
ف�أخذت منها وجعلت على الباب عالمة.
واحلكاي ��ة طويلة ،فالرجل عبد مملوك لأحده ��م� ،إال �أنَّ مالك ًا ذهب يف
اليوم الث ��اين اىل بيته ،يطلبه خلدمته من �صاحب ��ه ،فين�صحه الأخري
ب� ��أال ي�شرتيه ،لأنه نحي ��ل و�ضئيل وال يح�سن �صنع� � ًة ولعلك �ستقول:
غ�شن ��ي �إن بعتك �إياه ..يقول مالك :ملّا جئ ��ت به البيت �س�ألته عن الذي
فعل ��ه ،فامتن ��ع ان يكون هو ،ومل ��ا احلفتُ يف معرفتي ق ��ال� :أعرفتني؟
فقل ��تُ  :نع ��م .فق ��ال� :أتيقنتن ��ي؟ فقل ��ت :نعم .يق ��ول مال ��ك :فوالله ،ما
التف ��ت ا َّ
يل بعدها� ،إمنا خ� � َّر �ساجد ًا ،و�أطال ال�سج ��ود ،فانحنيت عليه
اتفح�صه ،ثم �أنني �سمعته يقول( :يا �صاحب ال�سر �إنَّ ال�س َّر قد ظهرا..
فال �أطيق حيا ًة بعدما ا�شتهرا ) ففا�ضت روحه من �ساعتها.
�أ�سمع ��تُ (عبّا� ��س) �شيئ� � ًا من احلكاية لكنه ��ا ا�ستغلقت علي ��ه ،ثم �أنني
�سخ ��رت من جهلي يف حكايتها ،وكما لو �أنن ��ي مل �أحدثه ب�شيء� ،أكمل
فط ��وره ،وقام اىل �ساقية فاج ��رى املاء فيها ،و�أتى مبنجله اعلى �أجمة
الق�ص ��ب واحللفاء التي كانت تطبق عل ��ى النخلة ،وانحنى على ف�سيل
يقلب ��ه حيث كن ��ت انظ ��ر ،و�أتامله وهو يه ��ب االر�ض فتوت ��ه و�شغفه،
وا�ستح�ض ُر الرج ��ل الذي فا�ضت روحه عند مالك بن دينار ،يف القيعة
هناك ،قبل �ألف �سنة ،حيث حب�س ال�سماء قطرها عن الب�صرة.

ا�ضافت املقرتحات الإيرانية اجلديدة
ب�ش�أن �إحياء خطة العمل امل�شرتكة
ال�شاملة التي توفر �ضمان ًا بعدم
امتالكها ا�سلحة نووية للمفاو�ضات يف
فيينا املزيد من التعقيد على افاقها
وقللت التفا�ؤل بفر�صة احلل ال�سريع
واملقبول للطرفني* ،وهناك العديد
من اخليارات واخليارات التي ميكن
ان تنهي املفاو�ضات :من التنازالت
الإيجابية �إىل الف�شل ال�سلبي مع
عواقب غري متوقعة .يف الوقت نف�سه ،
تو�صل بع�ض املحللني �إىل ا�ستنتاج مفاده
�أن جمود العملية ممكن متاما.
وهذا يعني  ،كما يو�ضح عامل ال�سيا�سة
الأمريكي ال�شهري من �أ�صل �إيراين
تريتا بار�سي � ،أنه عندما تختفي
جميع الفر�ص للتو�صل �إىل اتفاق ،
ف�إن خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة
�ستكون على و�شك االنهيار  ،ولن يرغب
�أي من م�ؤلفيها يف االعرتاف بانهيارها
و�سيتظاهر بانها ما زالت على قيد
احلياة( .كما يف حالة عملية ال�سالم
الفل�سطينية الإ�سرائيلية).

وخ�ل�ال ه ��ذه اجلم ��ود كما كت ��ب بار�س ��ي " ،لن
تو�س ��ع �إي ��ران برناجمه ��ا بكثاف ��ة ،و�س ُتبق ��ي
الواليات املتح ��دة على العقوب ��ات التي ت�ضعف
االقت�ص ��اد الإيراين .وحت ��ى �إ�سرائيل قد تف�ضل
ه ��ذا الو�ض ��ع على ت�صعي ��د غري متوق ��ع للنزاع.
و�ست�ستم ��ر على الأرج ��ح  ،يف تخريب الربنامج
الإيراين.
وما ي�ؤكد هذا اال�ستنتاج هو املقرحات الإيرانية
وردود فعل نظرائها يف حمادثات فيينا (رو�سيا
 ،ال�ص�ي�ن � ،أملانيا  ،بريطاني ��ا  ،فرن�سا ،بالإ�ضافة
�إىل االحت ��اد الأوروب ��ي والوالي ��ات املتح ��دة)
 ،وق ��د مت �إجنازه ��ا خالل ف�ت�رة اخلم�س ��ة �أ�شهر

 د .فالح احلمـراين

االنقطاع يف عملي ��ة التفاو�ض .ومل يتم الإعالن
ع ��ن تفا�صي ��ل هذه "املقرتح ��ات"  ،لك ��ن م�صادر
دبلوما�سي ��ة ك�شف ��ت �أن املقرتح ��ات الإيراني ��ة
ال�ستعادة خطة العم ��ل ال�شاملة امل�شرتكة مكونة
م ��ن وثيقتني .وقال كبري املفاو�ض�ي�ن الإيرانيني
 ،نائ ��ب وزي ��ر خارجي ��ة جمهوري ��ة �إي ��ران
الإ�سالمي ��ة عل ��ي باقري كني" :تلخ� ��ص الوثيقة
الأوىل وجه ��ة نظر اجلمهوري ��ة الإ�سالمية فيما
يتعل ��ق برف ��ع العقوب ��ات  ،بينما تتعل ��ق الثانية
بالإج ��راءات النووية الإيراني ��ة" .ووف ًقا لل�سيد
اقرتاح ��ا ثال ًثا �إذا
باق ��ري كن ��ي�" ،ستقدم �إي ��ران
ً
مت قب ��ول االقرتاح�ي�ن ال�سابق�ي�ن املقدم�ي�ن �إىل
املفاو�ضني يف الي ��وم ال�سابق" .وفيه �ستعر�ض
�إيران وجه ��ات نظرها ومقرتحاته ��ا ب�ش�أن فرتة
التحق ��ق م ��ن رف ��ع العقوب ��ات .ب ��دا �أن حمتوى
املقرتحات الإيرانية �صدم املفاو�ضني الغربيني.
قال ��ت م�ص ��ادر يف الوف ��ود الأملاني ��ة والفرن�سية
والربيطاني ��ة يف نهاية �أ�سب ��وع العمل الأول يف
فيينا" :تخلت �إيران تقريبا عن جميع الت�سويات
الت ��ي مت حتقيقه ��ا ب�شق الأنف�س عل ��ى مدى عدة
�أ�شه ��ر من املفاو�ضات املتوت ��رة" .كما �أن �أمريكا
ال تقب ��ل املقرتحات الإيرانية" :لقد تقدمت �إيران
مبطالب تتج ��اوز مو�ض ��وع املفاو�ضات وت�شري
�إىل �أنه ��ا ال تن ��وي" بجدية "بذل جه ��ود للعودة
�إىل الوف ��اء ببن ��ود االتفاق ��ات النووي ��ة"  ،وقال
م�س�ؤول كبري يف الإدارة الأمريكية .يذكر �أنه يف
ر�أي جميع امل�شاركني يف اجلوالت ال�ست الأوىل
من حمادث ��ات فيينا (ني�سان  -حزيران ، )2021
 ،ق ��د مت ت�شكيل م�سودة الوثيق ��ة امل�شرتكة حول
�إنعا�ش خط ��ة العم ��ل ال�شاملة امل�شرتك ��ة بن�سبة
٪80 - 70
 .ويف ه ��ذا ال�صدد � ،صرح ميخائي ��ل �أوليانوف
 ،املمث ��ل الدائم لرو�سيا الإحتادية لدى املنظمات
الدولي ��ة يف فيينا" :لقد ت�أثر �شركا�ؤنا الغربيون
ب�ش ��دة بحقيق ��ة �أن اجلان ��ب الإي ��راين اق�ت�رح
تنقيحا جوهريا للغاية  ،وتنقيحا جذريا مل�سودة

الوثيق ��ة النووي ��ة  ،الذي مت االتف ��اق عليه خالل
اجل ��والت ال�س ��ت ال�سابق ��ة .وب ��دا له ��م (الوفود
الغربي ��ة) �أن ه ��ذا النه ��ج كان راديكالي ��ا للغاي ��ة
 ،وم ��ن ث ��م ج ��اء رد الفع ��ل امل� ��ؤمل " .وبح�س ��ب
الدبلوما�سي ف� ��إن القاعدة �أثناء مفاو�ضات فيينا
هي :ال �ش ��يء متفق عليه حتى يت ��م االتفاق على
كل �ش ��يء .وق ��ال "من حي ��ث املب ��د�أ  ،التعديالت
ممكن ��ة دائم ��ا  ،وتغي�ي�ر املوق ��ف �أم ��ر طبيعي".
"لكن  ،بالطبع  ،من امل�ستح�سن �أال تتحول هذه
التعديالت <� >...إىل عقبة يف طريق التقدم".
وبنا ًء عل ��ى ت�صريح ��ات امل�س�ؤول�ي�ن الإيرانيني
 ،ميك ��ن توق ��ع �أن ت�صب ��ح التعدي�ل�ات الإيرانية
مبثاب ��ة ه ��ذه العقب ��ة  .فعلى �سبيل املث ��ال  ،ن�شر
وزي ��ر اخلارجي ��ة الإي ��راين ح�س�ي�ن �أم�ي�ر عب ��د
اللهي ��ان يف �صحيف ��ة كومري�سان ��ت الرو�سي ��ة
( )06.12.21مقالته "لن تفتح نافذة املفاو�ضات
�إىل الأب ��د"  ،حي ��ث ع�ب�ر عن وجهة نظ ��ر �إيران
ب�ش� ��أن املفاو�ض ��ات يف فيين ��ا .ي�ؤك ��د ل�سيد عبد
اللهي ��ان يف املقال " :،بالطبع  ،م ��ن �أجل العودة
�إىل خط ��ة العم ��ل ال�شامل ��ة امل�شرتك ��ة  ،يجب �أن
ت�صبح �إي ��ران امل�ستفيدة الكامل ��ة من رفع جميع
العقوب ��ات .ويف املقاب ��ل  ،ف� ��إن �إي ��ران  ،رهن ��ا
بتوف�ي�ر ال�ضمان ��ات والتعوي� ��ض ع ��ن الأ�ضرار
ورفع العقوبات ب�شكل فعال وميكن التحقق منه
 ،و�إنه ��ا م�ستع ��دة لوقف �إجراءاته ��ا التعوي�ضية
(�أي الإج ��راءات التي تتعار� ��ض مع خطة العمل
ال�شامل ��ة امل�شرتكة  -كومري�سان ��ت " .وحتتوي
هات ��ان العبارت ��ان عل ��ى جمي ��ع مطال ��ب طهران
التي يج ��ب على خ�صومه ��ا الوفاء به ��ا من �أجل
عودة �إي ��ران �إىل االتفاق الن ��ووي والتي ت�شمل
عل ��ى �أوال :يجب عل ��ى الواليات املتح ��دة تقدمي
�ضمانات بع ��دم االن�سحاب م ��ن االتفاق النووي
يف امل�ستقب ��ل حت ��ت �أي �إدارات يف البي ��ت
الأبي� ��ض .ثاني ��ا  ،يج ��ب على الوالي ��ات املتحدة
دف ��ع تعوي�ض ��ات  ،والت ��ي يقدره ��ا الإيراني ��ون
برتيلي ��ون دوالر  ،من العقوبات التي فر�ضوها.

ثال ًث ��ا  ،يجب على الوالي ��ات املتحدة �أن ترفع كل
عقوباتها �ضد �إيران ب�ضوابط فعالة .رابعا  ،يف
ظ ��ل هذه الظروف فقط  ،تك ��ون طهران م�ستعدة
لوق ��ف التط ��ور ال�سري ��ع لربناجمه ��ا الن ��ووي.
ع�ل�اوة على ذلك  ،نالح ��ظ انها غ�ي�ر للعودة �إىل
م�ستوى ه ��ذا الربنامج يف يوليو  ، 2015ولكن
فق ��ط "لتجمي ��ده" عن ��د م�ست ��وى مرتف ��ع ن�سبيا
الي ��وم  ،وهو �أعلى بكثري من امل�ستوى الذي كان
عليه قبل االتفاق النووي.
م ��ع كل هذا  ،يج ��ب �أن ت�صب ��ح �إي ��ران امل�ستفيد
الرئي�س ��ي من الع ��ودة �إىل خطة العم ��ل ال�شاملة
امل�شرتك ��ة .كما قال وزير اخلارجية الإيراين يف
املقال�" :إيران م�صمم ��ة على التو�صل �إىل اتفاق
جي ��د يف فيين ��ا وم�ستع ��دة لإبداء ح�س ��ن نيتها ،
لك ��ن طهران ال تقبل املطال ��ب التي تتجاوز خطة
العمل ال�شاملة امل�شرتكة" .ويفهم بع�ض املحللني
هذه العبارة كالتايل :لن جتري �إيران مناق�شات
�سواء حول الق�ضاي ��ا العامة لربناجمها النووي
خ ��ارج �إطار خطة العمل ال�شامل ��ة امل�شرتكة � ،أو
ح ��ول برنام ��ج ال�صواري ��خ � ،أو ح ��ول الأن�شطة
الع�سكري ��ة ال�سيا�سية لإي ��ران يف منطقة ال�شرق
الأو�سط � ،أو يف ق�ضايا حقوق الإن�سان.
ويحذر ال�سيد عبد اللهيان�" :إن نافذة املفاو�ضات
احلالية لن تكون مفتوح ��ة �إىل الأبد .يجب على
الوالي ��ات املتح ��دة وال ��دول �أوروبي ��ة الث�ل�اث
�أن ت ��درك ذل ��ك "� .أي �أن طهران ال تن ��وي �إجراء
مناق�ش ��ات مطول ��ة  ،وم ��ن الوا�ض ��ح �أنه ��ا تلمح
خل�صومه ��ا ب�إمكانية االن�سح ��اب من املفاو�ضات
�إذا مل يتم الوفاء باملتطلبات.
وحت ��ى املفاو�ض�ي�ن الرو� ��س وال�صيني�ي�ن ب�ش�أن
خط ��ة العمل ال�شامل ��ة امل�شرتك ��ة  ،الذين تفهموا
تقليدي ��ا مواقف �إيران ،كان ��وا حمرجني وقلقني
ب�ش ��كل وا�ضح ب�ش� ��أن �سيا�سة طه ��ران يف فيينا.
وكم ��ا ق ��ال م�س� ��ؤول كب�ي�ر يف وزارة اخلارجية
"�صدم ��ت ال�ص�ي�ن ورو�سي ��ا مبدى
الأمريكي ��ة ُ ،
ابتع ��اد �إي ��ران ع ��ن مقرتحاته ��ا ال�سابق ��ة يف
حمادثاته ��ا الأ�سبوع املا�ض ��ي يف فيينا" .ي�شار
�إىل �أنه يف م�سائل رد الفعل على املوقف الإيراين
ال ��ذي �أعلنت ��ه طه ��ران ب�ش� ��أن �إنعا� ��ش االتف ��اق
النووي  ،تلت ��زم رو�سيا االحتادي ��ة وجمهورية
ال�ص�ي�ن ال�شعبي ��ة بتقري ��ب وجه ��ات النظ ��ر مع
�شركائهم ��ا الغربي�ي�ن .وال عج ��ب �أن نائب ��ة زير
اخلارجي ��ة االمريكي ��ة ويندي �شريم ��ان �أعربت
ع ��ن امتنانهه ��ا لرو�سي ��ا وال�ص�ي�ن و "الثالث ��ي
الأوروب ��ي" ال ��ذي متثل ��ه بريطاني ��ا العظم ��ى
و�أملاني ��ا وفرن�س ��ا على مواقفه ��م يف املفاو�ضات
ب�ش� ��أن امللف النووي الإيراين .الربنامج .و�سط
ه ��ذه الأزم ��ة  ،مت الإعالن ع ��ن "ا�سرتاحة فنية"
للم�شاورات يف حمادثات فيينا
ودف ��ع قل ��ق مو�سك ��و ال�شدي ��د ب�ش� ��أن الو�ض ��ع
املحيط باملفاو�ضات ب�ش� ��أن خطة العمل ال�شاملة
امل�شرتك ��ة الدبلوما�سي ��ة الرو�سي ��ة لتكثيف حاد
للن�شاط الدبلوما�سي.
• اعتمدت املادة على درا�سة مطولة ن�شرتها جملة "
احلياة الدولية" ال�صادرة يف مو�سكو.

كل ما تبقى بعد رحيلها
ف����ي وداع م���ي���رك���ل و�أ�����ش����ي����اء �أخ�����رى

 جنم وايل
�أول ي ��وم بعد  16عام ًا ب ��د�أ من دونها ،مريكل،
�أم� ��س ذهبت لتب ��د�أ حياة جدي ��دة ،واليوم بد�أ
يومن ��ا جديد ًا �أي�ض� � ًا ...لقد هب ��ط الثلج للمرة
الأوىل ه ��ذا العام ،وظل يهبط نتفة نتفة طوال
الي ��وم ،رمبا ب ��دت للبع� ��ض دمع ��ات متناثرة،
رمب ��ا ب ��دت للبع� ��ض تبا�شري ف ��رح ،رمب ��ا بدا
البع� ��ض واجم� � ًا ،رمب ��ا ب ��دا البع� ��ض الآخ ��ر
فرح� � ًا ..ال �أدري ،ب ��ل ال يه ��م ،م�ي�ركل ،والتي
�أ�سمه ��ا يعن ��ي املعج ��زة ،الب�ش ��ارة ،امل�ل�اك ،مل
تك ��ن م�ل�اك ًا يوم� � ًا وال �شيط ��ان ،كان ��ت مريكل
وح�س ��ب� ،أدارت �أملاني ��ا  16بحكم ��ة �إبنة ق�س
بروت�ستانت ��ي ،وبدق ��ة طفل ��ة ف ��رق ّ
الك�شاف ��ة
ال�صغ ��ار جلمهوري ��ة �أملاني ��ا ال�شرقي ��ة الت ��ي
كان ��ت مواطنته ��ا ،رمبا ذلك هو �س ��ر جناحها،
جمعه ��ا ب�ي�ن الطبيعت�ي�ن الأملانيت�ي�ن ،الطبيعة
الب�شري ��ة ال�ش ��رق �أملاني ��ة والطبيع ��ة الب�شرية
الغ ��رب �أملاني ��ة ،واللتني مات ��زاالن حا�ضرتني
يف احلي ��اة اليومي ��ة عل ��ى الرغ ��م م ��ن م ��رور
�أكرث م ��ن ثالثني عام� � ًا على الوح ��دة الأملانية،

وبق ��در م ��ا كان احلدي ��ث ر�سمي� � ًا ع ��ن �إندماج
ال�شع ��ب الواح ��د ،غ�ي�ر �إنهما كان ��ا �شعبني كل
واح ��د منهم ��ا �ش ��ق طريق ��ه قرابة ن�ص ��ف قرن
(و�إن مل يكن قبلها يف ما�ضي التاريخ!) ،ديني ًا
و�أثني� � ًا و�سيا�سي� � ًا ،املاني ��ا �شرقي ��ة ب�إغلبيته ��ا
"ال�ساحق ��ة" ما�ضيه ��ا بروت�ستانتي ،وملحدة
عق ��ود ًا طويل ��ة ،و�أملاني ��ا غربية فيه ��ا الإثنني:
يف ال�شمال والو�سط وبرلني �أغلبية "�ساحقة"
بروت�ستانتي ��ة ،وجن ��وب �أغلبي ��ة "�ساحق ��ة"
كاثوليكية ،وتلك الف ��وارق ،التي هي تنوعات
حقيق ��ة� ،صعب تو�ضيحها مل ��ن ال يعرف �أملانيا
ومل يع� ��ش فيها �سن ��وات طويل ��ة ويختلط مع
نا�سها� ،أ�سري� � ًا �أو �إجتماعيا ،ثقافي ًا �أو تعليم ًا،
مريكل امل�ؤمن ��ة الربوت�ستانتية املحافظة ،لكن
الرباغماتي ��ة كما علمها دينه ��ا الربوت�ستانتي،
كانت تزداد ن�ضوج ًا كل �سنة 16 ،عام ًا حكمت،
و�أدارت الدولة الأملانية �أف�ضل من كل ر�ؤو�ساء
احلكومات التي ع�شتها على مدى �أربعة عقود،
كانت له ��ا ح�سناتها مثلما كان ��ت لها �أخطاءها،

لكن باملح�صلة رمبا ب�إ�ستثناء الإ�شرتاكي فيلي
بران ��دت فاق ��ت هي عل ��ى كل َم ��ن �سبقوها من
ح ��كام ،مل �أكن �أحد الذي ��ن �أنتخبوها طوال كل
ال ��دورات الإنتخابية التي م ��رت ،لأن ما ميثله
حزبه ��ا من �سيا�سة ال ميثلن ��ي ،رمبا كانت هي
يف احل ��زب اخلط�أ ،رمب ��ا �أنا كن ��ت على خط�أ،
لك ��ن �أمر ًا واح ��د ًا يظل ثابت� � ًا بالن�سبة يل ،هو
�إنني عرفت م�ي�ركل الإن�سانة ،وكانت يل معها
درد�ش ��ات وحكاي ��ات ومرا�س�ل�ات ،ويف كل ما
ع�شت ��ه بح�ضورها كان مده�ش ًا ،كانت جتربين
بح�ضوره ��ا ،بهدوئه ��ا ،برزانته ��ا و ...بحبها

للنكت ��ة ،كان ��ت جت�ب�رين عل ��ى الإ�صغ ��اء لها،
ب�إن�سانيته ��ا ،بجاذبيته ��ا ،بقوتها ،ولي�س لأنها
كانت رئي�سة دولة.
رمب ��ا هي كذل ��ك ،كانت كم ��ا كان ��ت ،لأنها عاملة
فيزيائي ��ة �أ�ص�ل ً�ا ،تع ��رف معنى ق ��وة اجلذب،
تعرف التوازن واحلرك ��ة والطاقة والن�سبية،
�أو رمبا ،لأنه ��ا مل تلد طف ًال ذات يوم ،ربت �إبن
زوجه ��ا مثل �إبن لها ،وله ��ذا ح�سبت كل النا�س
كم ��ا �أبناء لها� ،أو رمب ��ا لأن ال �أطفال لها ركزت
حبها ووقتها ناحيتهم� ،صوبت حمبتها ووقتها
ب�إجت ��اه �آخر ،رمب ��ا ما �أقوله �صحي ��ح رمبا ما

�أقوله ال �صح ��ة له ،هرطقات عراقي يف �أملانيا،
و�أمل ��اين يف العراق ،جم ��رد كالم لكاتب يهذي
على ه ��واه ،لك ��ن �إن كان الأمر غ�ي�ر ذلك ،ملاذا
�أطل ��ق عليها النا�س �إذن لق ��ب "الأم "Mutti
وه ��ي مل تكن �أم� � ًا بيولوجية؟ لك ��ن متى كانت
البيولوجيا هي احلا�سمة يف �إن�سانية �إن�سان،
بل ومتى كانت الأمومة والأبوة باعث ًا لل�سحر
والإن�ساني ��ة واحلنان� ،إن مل تكن �سلطة واقعة
وطغي ��ان؟ كم طاغي ��ة �أولدوا �أبن ��اء �أكرث منهم
طغيان!
ذهب ��ت م�ي�ركل وترك ��ت ل ��دي ب�ضع ��ة ذكريات

حل ��وة خلدته ��ا �صورن ��ا ،ول ��ن �أن�س ��ى �أب ��د ًا
ح�ضوره ��ا �إىل �صال ��ة الق ��راءة وجلو�سه ��ا
يف م ��كان معت ��م لك ��ي ت�سم ��ع ق ��راءة "مالئكة
اجلن ��وب" ،ث ��م �إقرتابه ��ا من ��ي وه ��ي حتم ��ل
روايت ��ي ب�ي�ن يديه ��ا ،وتق ��ول ب ��و ّد وب� ��أدب:
علي بتوقيعك؟" ،ماذا
"�سي ��د وايل هل تتكرم ّ
كان عل � ّ�ي �أن �أقول؟ رئي�سة ثال ��ث �أو رابع قوة
يف الع ��امل ،تطلب من ��ي التوقيع على روايتي؟
قل ��ت لها" ،من كرمك� ،أيتها ال�سيدة" ،ثم رويت
له ��ا طرف ��ة� ،ضحك ��ت له ��ا م ��ن القل ��ب (كما يف
ال�ص ��ورة) وكل الذين ر�أوا ال�صورة ،قالوا ،مل
ت�ضحك م�ي�ركل يوم ًا يف حياته ��ا كما �ضحكت
يف تل ��ك ال�ص ��ورة�" ،أي ��ة نكت ��ة ق ��ذرة رويتها
لأمن ��ا؟" ميازحونن ��ي مت�سائل�ي�ن ،وكانت تلك
بداي ��ة تعارفن ��ا ،و�أول درد�ش ��ة مبا�شرة بيننا،
�أعقبته ��ا درد�ش ��ات �أخرى ،م ��رة ح�ضرت ندوة
وجل�س ��ت �إىل جانبي و�ألقت عل � ّ�ي التحية مثل
�صديق ��ة �أو �صدي ��ق ،وح�ي�ن �ص ��درت ترجم ��ة
رواي ��ة "�إث ��م �س ��ارة" �أر�سل ��ت يل مهنئة بخط
يدها اجلمي ��ل وبقلم احلرب ،تخاطبني ب�إ�سمي
"عزي ��زي جنم وايل" م ��ن دون ر�سميات ...
وحتى ح�ي�ن وقعت يف �أ�سف ��ل البطاقة ،وقعت
ب�إ�سمها فقط "�أجنيال مريكل" ،من دون "دولة
رئي�سـ(ـة) الوزراء!!!" �أو ما �شابه من ترهابت
"�شرقية" ...تلك كانت مريكل بالن�سبة يل ،وال
�أظ ��ن �أن اليوم �سي�أتي ويحكم وادي اخلرابني
�أو يف بل ��دان اخلراب العرب ��ي الأخرى ،رجل
�أو �إم ��ر�أة بهذا التوا�ضع ،به ��ذه احلكمة ،بهذا
احل ��ب للثقاف ��ة وللمعرف ��ة وللنا� ��س ...يجمع
الأ�ضداد يف �شخ�صيته ،لكن يظل حمافظ ًا على
ال�سحر.
وداع� � ًا م�ي�ركل و�سنلتق ��ي على ك ��وب قهوة �أو
ك�أ�س نبيذ يف القريب....
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ثقافة

الروائي فالح رحيم� ..صمت الج�سد االنثوي
ناجح المعموري

تنطوي عناية فالح بج�سد االنثى
على ادها�شات ولغة خا�صة  ،وك�أن
جل�سد االنثى لغة مغايرة وخمتلفة
 .ما يتحدث به االن�سان ميثل
معجم ًا خا�ص ًا وواحداً  .لكن لغة
االنثى متميزة  ،لكل ج�سد لغته
وهنا تنبثق االندها�شات وتت�صاعد
االغواءات واالثارة وك�أن الروائي
من قراءة وجه هدى ت�سربت اليه
التماعات عينيها  .ده�شة اللون
االخ�ضر وما يومئ به من جتدد
وانبعاث  ،لكن علياء املزدحمة
بثيابها ال�سود  ،ال �شيء عليها يوحي
بوجود حلم وامل لغة هدى امل�ستورة
بثيابها وطوفان ج�سدها مبفرداته .

ل�ك��ل ج���س��د ل�غ�ت��ه اخل��ا� �ص��ة  ،ل ��ذا يذهب
التحليل النف�سي واالج�ت�م��اع��ي اىل ان
امل��ر�أة مهما بلغت من العمر  .فيها اث��ارة
وتقيم عالقات مع االخ��ر  ،ج�سدها يتكلم
ويبث �شفرات ور�سائل  .لغة ج�سد هدى
�صاخبة  ،وعلياء لغتها خر�ساء خ�ضراء
 ،خ���ض��راء حتى لغة ج�سدها خ���ض��راء ،
ترت�ضي البقاء بذاكرة من ا�ستمع اليها .
وال�ع��ودة لرواية حبات الرمل  ...حبات
املطر � .سيجد حل ��وارات ه��دى ح�ضور ًا
وب�ق��اء و� �س�يرورة يف ه��ذه ال��رواي��ة وما
ذهبت اليه اماين �صائب و�آلية يف منتهى
الذكاء النقاذ هدى على الرغم من العطل
القاتل للمر�أة .
ه��ل ي �ع��رف اح��دن��ا ك��م ه��ي ع ��دد ح��روف
اجرومية ج�سد االنثى ؟ ال اعتقد وجود
�شخ�ص ي �ع��رف ذل��ك  .الن ك��ل ان �ث��ى لها
لغة ف��ري��دة  ،جم�ي��دة خا�صة جت�سدها ،
يتحدث بها هم�س ًا وعند ا�شتداد وت�صاعد
اخلطاب بارتباكاته  ،تتحول اللغة اىل
همهمات وارجتافات وارتعا�ش  ،يتحول
كل �شيء اىل خب�صة والن احلياة جميلة
وفيا�ضة بالبهاء علينا ن ��زاول العالقة
معها من خالل احلب ــ احلياة لن تكون اال
احلياة  ،واحلرب هي املوت " اذا ما اراد
لهذه احلياة ان تنب�ض مبا يليق بها ان ال
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تكررت اال�شارات اىل ق�صة " حبات الرمل
 ...حبات املطر " ولذلك اكرث من �سبب ،
اول �ه��ا حت��ري��ك خ ��زان ال��ذاك��رة والتقاط
املحكيات التي عا�شها كل من �سليم وهدى

وه�م��ا يف الكلية  .والن " ح�ب��ات الرمل
 ...حبات املطر " اول ق�صة كتبها �سليم
ون�شرت يف مطبوع مهم للغاية واجمل
امل �ث�يرات لال�ستعادة ا�ستذكار م��روي��ات
التبادل واملحبة بني االثنني وباخت�صار
ف��ان حبات ال��رم��ل م�شهد يومي معروف
ومغاير عن م�شهد اللعب والغبار  ،عندما
كان ع�سكري ًا  .الفرق وا�ضح بني احللميني
ال��واق �ع��ي ق ��رب ب ��اب ال �ك �ل �ي��ة واحل�ل�م��ي
و�سط �ساحة يف منطقة ام ق�صر ت�شارك
االن��اث بلعبة الري�شة  ،الرمز الكامن يف
ال�ل�ع�ب��ة ب�سيط و� �ش �ف��اف ي���ض��يء خمول
الأدوار احلياتية للفتيات علياء  ،هدى ،
بيانكا  .املوت مطارد لهن  ،حتى اللعبة ،
اختارت �ساحة موت  .املوت هو املتخندق
وامل ��وج ��ود يف ك��ل م �ك��ان ح ��از ح�ك��اي��ات
خا�صة به .
ان احالم الن�ساء ومفعولها هو الذي ي�ضع
ل�ل��واح��دة �شك ًال يقف �أم ��ام م ��ر�آة خا�صة
ب��امل��ر�أة  /الأن �ث��ى  ،وم��ا يتمظهر ه�ك��ذا ،
هو خال�صة احلكايات كلها املانحة لها ،
حكمة انقاذية تومئ مل�سلك يجعل حياتها
حا�ضرة وجنحت بالتقاط �سرديات فالح
الن�سوية باعتبارها جمموعة حكم تف�ضي
خلال�ص حتى ولو كان ب�سيط ًا .
علياء �سردية �أكرث عمق ًا وامتداد ًا وهيمنة
من كرمي  .لي�س ب�سبب موته  ،بل لأنه ترك
لها عقب ًا � ،س�أحتدث الح�ق� ًا ع��ن ختانهما
وال �ع�لاق��ة ب�ين ف�ع��ل اخل �ت��ان ون ��زف ال��دم
واالدراك احل�سي ال ��ذي ا�س�س ال��ر�ؤي��ة
النهائية املكتملة  ،وماذا �ستكون ت�أثرياتها
 ،هي حت��دق بطفليها حلظة قطف الغرلة
ومب ��اذا ف�ك��رت ع�ل�ي��اء �آن� ��ذاك  ..وم��ا هي
التداعيات التي دارت بذاكرتها  ،عالقة
الطفلني مع كل ما ا�ستعادته من طفولتها
 .احلكايا مرايا كما قال عبد الفتاح كليطو

و�أنا اعني بهذا اال�ست�شهاد وامل�ستعان به
ب�أن �سرديات الن�ساء لها ق��راءات متنوعة
يف ه��ذه ل��رواي��ة � ،ست�ساعد ك��ل واح��دة
منهن تقدم ًا ميلأ كل احلكايات  ،و�سرتى
كل واح��دة منهن يف م��ر�آة احلكايات وما
�ست�ؤول اليه حكايتها وما ا�ستقرت عليه
واىل متى �ستظل متحركة حتى تتوقف
مبعنى �ستظل بانتظار ما �ستكون عليه
احلكايات عرب احلكايات التي كان املبتد�أ
 .م�ستولدة لكل �أن�ث��ى حكاية م�ستولدة
م��ن حكايتها الأوىل  ،وه �ك��ذا �ستتمكن
كل واح��دة منهن من التغلب على غربتها
ووح�شتها  [ ،باال�ستفادة م��ن كليطو /
كتاب اخليط والإبرة ] .
وج��دت جذب ًا خطف عالقتي مع �سرديات
ف�لاح  ،ق ��راءات �سريعة لكنها بطيئة يف
ت�أملي لها وك��أين �أغو�ص ملالم�سة نعومة
الأنامل التي تركت على �أ�صابع �سليم بل ًال
ب�سيط ًا  ،لكنه �أنع�ش ال��روح  .الو�صف
ال��دق�ي��ق ايل ق��دم��ه �سليم و��ش�ف��ره �أ��ض��اء
مفردات ج�سد الأنثى التي خزنتها ذاكرته
� ،إن�ه��ا ه��دى  ،فما زال ج�سدها بانتظار
التعرف عليه  ،لأن العطالت التي �أ�شرنا لها
لي�ست حقيقية  ،رمبا �سيتو�صل �شخ�ص ما
اىل مواطن االنبعاث فيه ويلتقط هداياه .
العنا�صر الن�سوية يف الرواية عرفت املوت
وق�سوته  ،وعا�شت الفجيعة و�أدرك��ت كل
واح ��دة منهن  .ك��م ه��و موح�ش الغياب
وال �ف��راغ الليلي ال �ب��ارد ؟ ي�ق��ول ال�شاعر
ادوني�س  :بعد امل��وت تكون الن�صو�ص
املكتوبة مفتوحة على الالنهاية  .فالزمن
هو الذي �سيحددها  .ويعاود حتديدها .
الهوية �إمنا هي حركة  .وال ميكن �أن تكون
ثابتة متجمدة .
�أخ��ذين ان�شغايل بهدى ل�ق��راءة ع��دد من
ف�صول رواية فالح املهمة " حبات الرمل ..

بانتظارك ِ منذ ُ تلك َ اللحظة
ري�سان الخزعلي

�صاحبني ِ ك ّنا
ُت�صابحنا ال�شرفات ُ نا�صية ً
ُتلوّ ن ُ القم�صان َ رغب ُتنا .
�صاحبني ِ ك ّنا
مت�صا َ
حلني َ من زعل ٍ جديد ..
و�أ�سرار ُ امل�ساء ِ بزاوية ٍ ُتوّ حدنا ،..

حبات املطر " واكت�شفت �شذرات خمبوءة
يف �سرديات ف�لاح عن ه��دى وتو�صيفات
لعديد من التقاطاته  .وو�ضع ر�ؤيته التي
امتلكت ل�سطح املعروف لليومي  ،وعرف
�أ�شياء كثرية عن هدى  ،لذا وبعد االطالع
عليها يف هذه الرواية �س�أقول ما ا�ستولده
اندها�شي عندما يتحدث فالح عن االنثى ،
يحفر عميق ًا وكثري ًا حتى يلتقط كالم ًا الئق ًا
بالتي يقول عنها ودائم ًا ما يورطه الكالم
بكالم �آخ��ر متوتر يقود جلمال ال�شعرية
 ،التي ال تكون اال مع االنوثة ويتمظهر
ال��ك�ل�ام يف اح��ي��ان م �ث��ل ال �ل �غ��ة ال�ب��دئ�ي��ة
التي �أ�س�ست اللحظات االوىل للوجود
والكينونة .
علياء اجلليلة التي �أينعت تربتها وعاي�شت
حلظة العبور  ،ور�أت م�شهد ال��دم التي
اعتادت عليه �سنوات طويلة  ،الفرق كبري
بني دم ج�سد االنثى ودم ج�سد املذكر  .كيف
�أنت يا هدى وطاقة االحتمال  ،العودة اىل
املرويات حاجة جل�سد االنثى حتى يتناغم

مت�صا َ
حلني َ من نزهة ٍ عُدنا ..
غري َ
�أ ّنا
افرتقنا
وغيبات ٍ تبادلنا /..
�أدخل ُ �سجنا ً ..
مواجهه
ت�أتني َ �شاحبة ً ِ
�أخرج ُ �شاحب ًا ..
يف ال�سجن ِ كنت ِ مجُ ابهه .
.
.
.

باليت

� ستار كاوو�ش
م��ع لغته  .لغة اجل�سد مقد�سة  .خ�سرت
علياء وه��دى حلظة ال���ص��دام ب�ين املذكر
وامل��ؤن��ث  ،التذكر واخل�ي��ال ك��اف لتفعيل
اجل�سد وم��روي��ات االح�ت�ك��اك التي تقود
املختفي والظاهر  .ملاذا مات حارث وكرمي
� .إنها الكارثة  .وملاذا خلق الله الكائن على
�صورته ويف�ضي به اىل امل��وت  ،النزول
اىل رح��م الأر���ض  .ومثلما ق��ال �أدوني�س
االن�سان نواة الكون  .ذهب �أدوني�س اىل
�أن االنثى �إذا فقدت زوجها ال تقوى على
حتقيق املجد الذي يعطيه اجل�سد ويتلقفه
اجل�سد .
ال بد على االنثى �أن حتوز على ج�سد حي
 ،ون��اب����ض م��ع روح عالية وغ��ال�ي��ة حتى
تنجح يف الو�صول اىل البلل واالب��داع
العظيم  ،ولكن ذلك لي�س �سه ًال �أن يتمكن
منه كل الب�شر  .انه نوع من ال�صعود اىل
ذروة الوجود كما قال ادوني�س  .و�أ�ضاف
�أن الكائنات االن�سانية لي�ست �سواء يف
ال�صعود  ،وبهذا املعنى �أق��ول ب��أن احلب
اب���داع  .ال ت��وج��د ب��داي��ة ب ��دون ج ��ذور .
البداية تنبت وال ت�سقط كال�صاعقة من
حيث ال �أح��د ي��دري م�صدرها يعني هي
جزء من الرتبة  .جزء من �سراب الوطن
�ضاعت الق�صة ومل يعد يربطني مب�ؤلفها
�أي ��ة راب �ط��ة  .ه��دى نف�سها مل ت�ع��د ه��دى
التي كتبت عنها الق�صة  .تزوجت وفقدت
زوج �ه��ا وه ��ي ال ت ��زال ك�م��ا ق�ل��ت ت��رت��دي
احلداد هو حال علياء .
جت �ه��م وج ��ه �أن� �ع ��ام ح�ي�ن �أت� ��ى ع �ل��ى ذك��ر
اخل�����س��ارة  ،ل�ك�ن�ه��ا ن�ف���ض��ت ع �ن �ه��ا ال�ه��م
وت�شبثت .
ـــــ هذا تناق�ض
ـــــ كيف ؟
ــــــ اذا كانت للبداية ج��ذور يف املا�ضي ،
فلماذا ال تكون الق�صة هي اجل��ذر لبداية
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ك��م ه��ي بائ�سة وف�ق�يرة ال��زوج��ة التي ما
زالت حمتفظة ب�أنوثتها ؟ احلاجة حا�ضرة
يف كل الأوقات ودائم ًا ما تكون ملتهبة يف
ارتعا�شات اجل�سد يف الأوقات الأ�سطورية
 .من اق�ترح الليل وقت ًا ملزاولة اللذائذ .
ال �ع��راف ال��ذي ع��ا���ش رج�ل ً�ا و� �ص��ار �أنثى
و�أجاب ب�أن املر�أة طاقتها اكرث من الرجل
�سبع مرات  ،كيف بها �أثناء الغياب  ،ومل
ال التخيّل والتبادل احللمي ال��ذي يكون
فيه اجل�سد رم��اد ًا  ،لكنه ي�شتعل كالبنط
 .اجل�سد ال ��ذي وح ��ده ي�ستجيب للحلم
ويعي�ش �سردية م�شرتكة يفوز بها بات�صال
غرائبي  ،متوتر بالده�شة  ،فلكي يلتقي
ج�سدان يتحتم عليهما �أن ميتلكا اح�سا�س ًا
رفيع ًا  .لقد خلق الله االن�سان على �صورته
 .فالإن�سان نواة الكون  .لكنني ال �أعتقد
�أن اخلالق هو الذي قال ذلك بنف�سه و�إمنا
االن�سان وقد جاء يف امل�أثور  :للو�صول
اىل ما ي�سمى الله ال بد من املرور باملر�أة
وال�سعي احلثيث اىل امتالك ثقافة رفيعة
 ،هذا ما قاله �أدوني�س .

للآن َ :
وجهك ِ ،
دورة ُ العينني ِ ،
�أطراف ُ الأ�صابع ِ ،
ملم�س ُ الأهداب ِ ،
ُقبلة ُ خائف ٍ ،..
و( جريدة ٌ ) ت�أتني َ م�سرعة ً بها .
للآن َ عالية ٌ �أبراجُ ها .
.
.
�أي َّ مقربة ٍ �أزور ُ مواجها ..؟...

عبقرية الف�ضول
ق ��د تبدو كلم ��ة (ف�ضول) بالن�سب ��ة للكثريين لي�س ��ت الئقة �أو غري
حمببة .لكن حني نتمعن جيد ًا مبا يعنيه الف�ضول ،نرى ما ينطوي
علي ��ه م ��ن �إيجابي ��ات وخطوات تق ��ود اىل مناط ��ق جديدة وغري
متوقع ��ة .فهذه الكلم ��ة ال�ساحرة تكون يف �أحي ��ان كثرية مبثابة
اجل�سر الذي ي�ؤدي اىل النج ��اح والتقدم والتطور ،وتقودنا اىل
�إجاب ��ات نحن بحاجة اليه ��ا ،وهنا تكون �أوىل خط ��وات التفوق
و�إزده ��ار الأفكار .الف�ضول هو الكلم ��ة ال�سحرية التي ترينا �أفق
امل�ستقب ��ل ،وهو الذي يجعلنا نفتح النوافذ التي تطل على �أ�شياء
جدي ��دة ،وه ��و بالت�أكيد �أي�ض ًا م ��ا يجعلنا نتعل ��م اللغات لنكت�شف
الثقافات الأخرى ،وب�إيعاز منه نغامر لنعرف املجهول الذي يبعد
عن ��ا كثري ًا وال ن ��راه �أو نعرف عنه �شيئ ًا .فق ��د �أبحرت ال�سفن يف
ق ��رون م�ضت نحو الأف ��ق وهي جتوب البح ��ار واملحيطات ،كان
يدفعه ��ا الف�ض ��ول للو�ص ��ول اىل �أ�شي ��اء ثمين ��ة ،حي ��ث تنتظرها
�أرا� ٍ��ض موغلة يف البعد ،وقد �أدى ذلك اىل �إكت�شاف جزر وقارات
و�أرا� ٍ��ض بعيدة ع ��ن �أعني الب�ش ��ر ،وهكذا و�ص ��ل كولومب�س اىل
�سواحل �أمريكا ظان ًا ب�أنه قد و�صل الهند التي كان يق�صدها ،لكنه
�إ�صط ��د َم ب�أر�ض بعيدة مرتامية الأط ��راف ،ال يعرفها العامل الذي
نعي�ش في ��ه .ومثله �أبحر ماجالن ب�سفن ��ه اخلم�س بحث ًا عن جزر
التوابل يف �أندوني�سيا ،ورغم �إن ماجالن قد ُقتل وغرقت ال�سفن،
�إال واحدة هي �سفينة فكتوريا ،والتي كانت الوحيدة التي عادت،
لكنها كانت كافية لتثبت بالدليل القاطع كروية الأر�ض ،لأنها َل َّفت
الأر�ض وعادت اىل ذات النقطة التي انطلقت منها يف �إ�سبانيا.
الف�ض ��ول ه ��و املعلوم ��ة النائم ��ة يف مكان م ��ا ،وما علين ��ا �سوى
�إيقا�ضه ��ا� ،أن ��ه املفت ��اح الذي ندخل م ��ن خالله اىل �أب ��واب مغلقة
وع ��وامل جمهول ��ة تبدو بعي ��دة عنا ،ه ��و اخلطوة الت ��ي نقطعها
بني ال�شك وال�صواب� ،أن ��ه ظل احلقيقة .هو مبثابة �إنفتاح وحب
للمعرف ��ة ،ك�أن يب ��د�أ الأمر بحبن ��ا ل�شيء ما من اخل ��ارج ،ثم ي�أتي
الف�ض ��ول ومينحن ��ا اخلطوة الأخ�ي�رة للم�ضي نح ��و جوهر هذا
ال�ش ��يء� .أ ْمل ت�أت ��ي الكثري من االبت ��كارات واللحظ ��ات احلا�سمة
الت ��ي حدث ��ت يف حياتنا ب�سبب الف�ضول؟ ف� ��إن مل يت�ساءل نيوتن
بف�ض ��ول ع ��ن �سب ��ب �سق ��وط التفاحة لت�أخ ��رت معرفتن ��ا بقانون
اجلاذبية �سن ��وات طويلة .ومثلما دفعنا الف�ض ��ول لقراءة حكاية
تل ��ك التفاحة امللهم ��ة ومعرفة �أ�سراره ��ا ،كذلك نحن نق ��ر�أ الكتب
لنتعرف عل ��ى تفا�صيل التاريخ والثقافة والتط ��ور ،كذلك ن�سافر
لنكت�ش ��ف امل ��دن اجلميلة ونتعلم م ��ن ثقافات ال�شع ��وب املختلفة،
نرتجم هذا الكتاب ون�شاهد ذاك الفيلم ،نتعلم هذه اللغة ونقتب�س
ذل ��ك ال�سل ��وك .وهك ��ذا ت�صب ��ح حياتن ��ا مليئ ��ة بف�ض ��ول التعل ��م
والإطالع ومعرفة ما�ستف�ضي اليه �أيامنا القادمة.
حت ��ى يف ر�س ��م اللوح ��ات ي�سيط ��ر الف�ض ��ول على الر�س ��ام وهو
أذهب كل �صباح اىل
يحاول التو�صل اىل نتائج معينة ،ف�أنا مث ًالُ � ،
املر�سم ،ملعرفة النتائج التي �ستكون عليها اللوحات والر�سومات
غري املكتمل ��ة التي تركتها يف اليوم ال�ساب ��ق ،حيث �أجرب املواد
و�أم ��زج الألوان و�أَدع َُك ال�سط ��وح� ،أغري �شيئ ًا هنا و�أعيد تف�صيلة
�صغ�ي�رة هن ��اك� ،أكرر هذا اخل ��ط و�أ�ض ��يء تلك امل�ساح ��ة لتكون
النتائج يف الغالب جديدة ت�ضيء روحي واملر�سم مع ًا.
طبيعت ��ي ال�شخ�صي ��ة حتم ��ل الكثري م ��ن الف�ضول للتعل ��م من كل
�ش ��يء ،وخا�ص ��ة النا�س والثقاف ��ات املختلفة الت ��ي مل � َّأط ِل ُع عليها
جي ��د ًا ،وه ��ذا الف�ض ��ول هو ال ��ذي دفعن ��ي ذات م�س ��اء -و�أنا يف
طري ��ق عودت ��ي لبيتي يف مدينة روت ��ردام الهولندي ��ة� -أن �أدخل
ع�ب�ر �إحدى البواب ��ات التي كان ��ت �أ�صوات املو�سيق ��ى والرق�ص
والغن ��اء تنطل ��ق منها ،حلظتها رتبت مظه ��ري بخفة وقفزت مثل
ق ��ط اىل الداخل ،لأجد نف�سي و�سط حفلة خا�صة يف قاعة كبرية،
يقيمه ��ا هولنديون من �أ�صول تع ��ود جلزر الأنتيل ،وقد تبني ذلك
م ��ن �سم ��رة وجوههم الت ��ي عالها �إعي ��اء الرق�ص وم ��ا تي�سر من
ال�ش ��راب� .إندجم ��تُ ب�سهولة بينه ��م ،ومل ي�س�ألن ��ي �أحد عن �سبب
وج ��ودي ،فقد ظ ��ن الكثريون ب� ��أين �صدي ��ق له ��ذه املجموعة �أو
ذاك ال�شخ� ��ص ،وهن ��اك رق�صت و�شربت جمان� � ًا و�إحتفلت و�سط
مو�سيق ��ى البلوز كم ��ا مل �أحتفل من قبل ،وفوق ه ��ذا تعرفتُ على
�أ�صدقاء جدد هن ��اك� ،أخذتهم بعد احلفلة معي اىل البيت ،وهناك
حكي ��ت له ��م كيف �أين يف حقيقة الأمر ،مل �أك ��ن مدعو ًا للحفلة وال
�أع ��رف �أحد ًا م ��ن احلا�ضري ��ن ،و�س ��ط قهقهاتهم وه ��م يتمايلون
وي�ضربون كف ًا بكف .لي�س�ألني �أحدهم و�إ�سمه جيفري ،م�ستغرب ًا
(لك ��ن من �أين � َ
أتتك فكرة املجيء والدخ ��ول اىل احلفلة؟) ف�أجبته
(انه الف�ضول يا�صديقي).
الف�ضول هو المعلومة النائمة في
مكان ما ،وما علينا �سوى �إيقا�ضها� ،أنه
المفتاح الذي ندخل من خالله الى
�أبواب مغلقة وعوالم مجهولة تبدو
بعيدة عنا ،هو الخطوة التي نقطعها
بين ال�شك وال�صواب� ،أنه ظل الحقيقة.

(من الأعماق)� ..أو�سكار وايلد يقدم اعترافاته في ر�سائل
 عالء المفرجي

من الأعماق هي ر�سالة كتبها
�أو�سكار وايلد �إلى اللورد �ألفريد
دوغال�س ،وذلك خالل �سجن وايلد
في �سجن ريدينغ .والتي �صدرت
�أخيرا عن المدى بترجمة عبد
اللطيف محمد الدمياطي.

يف الن�ص ��ف الأول م ��ن الر�سال ��ة ي ��روي وايل ��د
عالقتهم ��ا ال�سابق ��ة ومن ��ط احلياة الب ��اذخ الذي
�أدى يف النهاي ��ة �إىل احلك ��م عل ��ى وايل ��د بع ��دم
االحت�ش ��ام و�سجنه .ووجه وايلد اتهامات للورد
�ألفري ��د ب�سب ��ب غ ��روره ،ولنف�سه ب�سب ��ب �ضعفه
وموافقته على تلك الرغبات .يف الن�صف الثاين،
ي�ص ��ور وايل ��د تط ��وره الروح ��ي يف ال�سج ��ن،
وي�ض ��ع نف�سه م ��ع ي�سوع امل�سيح ،ال ��ذي �صوره
باعتباره فنانا رومان�سيا وانفراديا.
كت ��ب وايل ��د الر�سالة ب�ي�ن كان ��ون الثاين/يناير
و�آذار/مار� ��س  ،1897يف فرتة قريبة من نهاية
حب�سه .وكان االت�صال قليال بني دوغال�س ووايلد
وكان هذا الأخري يعاين م ��ن الأعمال ال�شاقة يف
ال�سجن والعزلة العاطفية .ور�أى امل�أمور اجلديد
�أن الكتاب ��ة قد يكون لها �أثر �شاف �أكرث من العمل
يف ال�سج ��ن .كان عم ��ل وايل ��د حت ��ت مراقب ��ة
�شدي ��دة ومل ي�سمح ل ��ه ب�إر�س ��ال الر�سالة ،ولكنه
�أخذها معه عند الإف ��راج عنه ،وعهد باملخطوطة
�إىل عا�ش ��ق �سابق ،وهو �صحف ��ي يدعى روبرت
رو� ��س ،و�أمره �أن ين�سخ منه ��ا ن�سختني :واحدة
ليت ��م �إر�ساله ��ا �إىل امل�ؤل ��ف نف�س ��ه والأخ ��رى
لدوغال�س .ن�شر رو�س الر�سالة يف عام ،1905

بع ��د خم� ��س �سنوات م ��ن وفاة وايل ��د ،و�أعطاها
عنوان "من الأعماق" من املزمور  .130وكانت
ه ��ذه الن�سخ ��ة غ�ي�ر مكتمل ��ة ،حيث �أزيل ��ت منها
نق ��اط ال�سرية الذاتية .ون�ش ��رت طبعات خمتلفة
ح ��وت ن�صو�صا �أك�ث�ر حتى ع ��ام  1962عندما
ظه ��رت الن�سخ ��ة الكاملة وال�صحيح ��ة يف جملد
احتوى على ر�سائل وايلد.
يف ع ��ام  ، 1891ب ��د�أ وايلد �صداق ��ة حميمة مع
اللورد �ألفريد دوغال�س ،وهو �شاب �أر�ستقراطي
عبث ��ي .عندم ��ا تق ��ارب االثن ��ان ،حث ��ت العائل ��ة
والأ�صدق ��اء كال اجلانب�ي�ن وايل ��د ودوغال� ��س
عل ��ى تقليل االت�ص ��ال بينهما .غالبا م ��ا كان والد
الل ��ورد �ألفري ��د ،مركيز كوينزب ��ري  ،يتنازع مع
ابنه حول هذا املو�ض ��وع .خا�صة بعد وفاة ابنه
الأكرب ،اتهمهما كوينزب ��ري �سرا بارتكاب �أفعال
غ�ي�ر الئقة وهدد بقطع بدل اللورد �ألفريد .عندما
رف�ض ��ا ،بد�أ يف م�ضايق ��ة وايلد علن ��ا .يف �أوائل
 1895كان وايل ��د ق ��د و�صل �إىل ذروة �شهرته
وجناحه مع م�سرحياته زوج مثايل ،و�أهمية �أن
تكون جادا ،على خ�شبة امل�سرح يف لندن .عندما
عاد وايلد من �إجازته بعد العرو�ض الأوىل ،وجد
بطاق ��ة كوينزبري يف ناديه مع نق�ش" :لأو�سكار

وايل ��د ،يتظاه ��ر
�سومدوميت".
غري ق ��ادر على حتمل
املزي ��د م ��ن الإهانات
وت�شجيع ��ه م ��ن
قب ��ل الل ��ورد �ألفري ��د
(ال ��ذي �أراد مهاجم ��ة
وال ��ده ب ��كل طريق ��ة
ممكن ��ة) ،رف ��ع وايلد
دع ��وى ق�ضائي ��ة �ضد
كوينزب ��ري بتهم ��ة
الت�شه�ي�ر اجلنائ ��ي.
�سح ��ب وايل ��د دعواه
عندم ��ا ب ��د�أ الدف ��اع،
لك ��ن القا�ض ��ي اعت�ب�ر
�أن اته ��ام كوينزب ��ري
كان م�ب�ررا� .أ�ص ��در
التاج على الف ��ور �أمرا
باعتقال ��ه ووجهت �إليه
تهم ��ة الفاح�ش ��ة م ��ع
رجال �آخري ��ن مبوجب
تعدي ��ل البو�ش�ي�ر يف

ني�سان�/أبري ��ل  .1895كان ��ت املحاكم ��ة مركزا
للنقا� ��ش الع ��ام حي ��ث �أ�صبح ��ت تفا�صي ��ل رفقاء
وايل ��د من الطبقة العامل ��ة معروفة .رف�ض وايلد
االعرتاف باخلط� ��أ ومل تتمكن هيئة املحلفني من
التو�صل �إىل حكم .يف �إعادة املحاكمة ،حُ كم على
وايلد بال�سجن ملدة عامني ،مع الأ�شغال ال�شاقة.
يتتبع اجلزء الث ��اين من الر�سالة النمو الروحي
لوايلد من خالل ال�صعوبات اجل�سدية والعاطفية
ل�سجنه .يقدم وايلد ال�سياق الأكرب ،مدعيا ادعا ًء
عظيم� � ًا" :كن ��ت �أقيم عالقات رمزي ��ة بفن وثقافة
�سني" ،عل ��ى الرغم من �أنه كت ��ب الحقا ،بطريقة
�أك�ث�ر توا�ضعا" ،لق ��د قلت عن نف�س ��ي �إنني كنت
�أقي ��م عالقات رمزية بفن وثقاف ��ة �سني .ال يوجد
رج ��ل بائ�س واح ��د يف هذا امل ��كان البائ�س معي
ال ��ذي ال عالق ��ة رمزية ل ��ه ب�سر احلي ��اة .لأن �سر
احلي ��اة ه ��و املعان ��اة " .ير�سم ب�إيج ��از �صعوده
وهيمنت ��ه عل ��ى امل�شاه ��د الأدبي ��ة واالجتماعي ��ة
يف لن ��دن ،يق ��ارن ب�ي�ن و�ضع ��ه ال�ساب ��ق واملتعة
امل�صاحب ��ة ملوقعه احل ��ايل والأمل ال ��ذي ي�سببه.
يق ��ول �إن املتع ��ة والنج ��اح حيلة ،بينم ��ا الأمل ال
يرت ��دي قناع ��ا .يتح ��ول �إىل التوا�ض ��ع كع�ل�اج،
ويتعاطف مع ال�سجناء الآخرين.

وداعا بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــــر
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درا�سات اجتماعية من العراق
�صدر عن دار املدى كتاب "درا�سات اجتماعية من العراق"
ت�ألي ��ف الدكت ��ورة الهاي عب ��د احل�سني .والكت ��اب ي�ضم
ث�ل�اث درا�س ��ات رئي�سة تناول ��ت فيها الكاتب ��ة اال�سهامة
النظري ��ة واملنهجي ��ة للدكت ��ور عل ��ي ال ��وردي بجهوده
العلمي ��ة بداية ظهور عل ��م االجتماع يف الع ��راق ،حيث
ت ��رى الدكتورة الهاي ان ال ��وردي �ساهم بتنوير العقل
العراقي وجنح اميا جناح يف اثارة الوعي االجتماعي
وتوجيه ��ه للتع ��رف عل ��ى اهمي ��ة الق ��وى االجتماعي ��ة
امل�ؤثرة ذات الفع ��ل والفاعلية يف احلياة اليومية ،كما
ي�ض ��م الكتاب درا�سات عن م�ستقب ��ل علم االجتماع يف
الع ��راق وي�سلط ال�ضوء على جتربة الراحل فالح عبد
اجلبار يف هذا املجال.

الفيلم العراقي (خذين �إىل ال�سينما) يلفت �أنظار النقاد يف مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي
خذين اىل ال�سينما ه ��و الفيلم العراقي الثاين الذي
يدخ ��ل حومة املناف�سة على جوائ ��ز املهرجان ،حيث
عر� ��ض �أم�س وهو من �إخراج املخ ��رج الباقر جعفر،
يف مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي الدويل وذلك
�ضم ��ن برنام ��ج روائ ��ع عربي ��ة يف الفرتة م ��ا بني 6
وحتى  15كانون الأول/دي�سمرب اجلاري.
وق ��د لفت ه ��ذا الفيلم انظ ��ار النق ��اد واجلمهور للغة
ال�سينمائي ��ة اجلميل ��ة واملعاجلة الذكي ��ة ملو�ضوعة
الفيل ��م ،حي ��ث ي ��روي الفيل ��م رحلة املخ ��رج بقراءة
رواية كتبها الروائي العراقي ن�صيف فلك عن حياته
قب ��ل  30عاما ،ليكت�شف �أن حياة الكاتب تكرر نف�سها
لك ��ن بطله ��ا الآن هو املخ ��رج ،يلتق ��ي بالكاتب الذي
يحلم �أن ي�صبح ممث ًال عاملي ًا يف ال�سينما لكن احلرب
و�ضعت ��ه عل ��ى طري ��ق طوي ��ل ،يواج ��ه باق ��ر حرية
ح

ول العا

ح ��دث هذا؟ ،ليج ��د اجلواب من ن�صي ��ف فلك يف �أن:
(ال�سينما مثل االن�سان نالها الدمار).
بد�أ التح�ضري للفيلم من ��ذ  2018عندما التقى الباقر
جعف ��ر بالروائي ن�صيف فلك وق ��د ح�صل الفيلم على
ع ��دد م ��ن املنح م ��ن ع ��دة جه ��ات وه ��ي :ال�صندوق
العرب ��ي للثقافة والفن ��ون "�آفاق"  -امل ��ورد الثقايف
 معه ��د غوته (منحة �سبوت اليت عراق) و�صندوقالبح ��ر الأحم ��ر للدعم "مب ��ادرة من مهرج ��ان البحر
الأحم ��ر ال�سينمائ ��ي ال ��دويل" و�ش ��ارك يف ور�ش ��ة
دوك�س بوك�س لتطوي ��ر ال�سيناريو وملتقى بريوت
ال�سينمائ ��ي وال ��ذي ح�ص ��ل م ��ن خالله عل ��ى جائزة
. IDFA spotlight award
الفيل ��م من ت�صوي ��ر كرير نا�صر ومهن ��د ال�سوداين،
مدي ��ر ال�ص ��وت م�سلم حبي ��ب ،مدير الإنت ��اج حممد
املو�ساوي ،ومن ت�أليف و�إخراج الباقر جعفر.
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى ك�ش ��ف مهرج ��ان البح ��ر الأحم ��ر
ال�سينمائ ��ي الدويل اليوم ع ��ن الأفالم الثمانية التي
مت عر�ضه ��ا �ضم ��ن برنامج "كن ��وز البح ��ر الأحمر"
يف دورت ��ه االفتتاحي ��ة م ��ن  15 - 6كان ��ون الأول/
دي�سم�ب�ر اجل ��اري .وق ��د مت تخ�صي� ��ص الربنام ��ج

كب�ي�رة يف البق ��اء داخ ��ل بغ ��داد �أو �أن يفع ��ل مثل ما
فعل الكاتب ليحق ��ق حلمه ويهرب ،فيقرران ت�صوير
م ��ا ح ��دث بالفعل م ��ع الكات ��ب يف املا�ضي عل ��ى �أمل
تالعبه ��م بالأحداث مبا يغري �شيئا م ��ن الواقع الذي
يك ��رر نف�سه ،لكن هل يهرب املخرج من بغداد مثل ما
فعل الكاتب يف النهاية؟.
اعتمد املخ ��رج يف فيلمه الوثائقي ه ��ذا تلك املقاربة
ب�ي�ن الروائي فلك ،وهرني بابيون (�ستيف ماكوين)
ال ��ذي اته ��م يف جرمية قت ��ل ظلما ،وحك ��م عليه فيها
بال�سج ��ن مدى احلي ��اة و�أودع بال�سج ��ن يف جزيرة
غويان ��ا الفرن�سي ��ة بجن ��وب �أمريكا ،ويب ��ذل جهودا
م�ستميت ��ة من اج ��ل التحرر م ��ن ال�سجن ،م ��ع حياة
الكات ��ب الذي خا�ض جتربة احلرب يف الثمانينيات،
و�أودع ال�سج ��ن الك�ث�ر م ��ن م ��رة ..ون�صي ��ف فل ��ك
يع�شق ال�سينما ،ومن الطبيع ��ي ان يكون "بابيون"
�شخ�صيت ��ه ال�سينمائية املف�ضل ��ة ،بل مثله االعلى يف
حماوالت ��ه االف�ل�ات من كارث ��ة احل ��رب وتداعياتها
ومن قمع ال�سلطة الديكتاتورية.
مب ��وازاة هذه االحداث يط ��رح املخرج جعفر ق�ضية
تدمري �صاالت ال�سينما �إب ��ان احلرب ويت�ساءل ملاذا

جدة -عالء املفرجي

لم

لالحتف ��اء ب�أف�ل�ام كال�سيكي ��ة حا�صل ��ة عل ��ى جوائز،
ترك ��ت ب�صمتها يف ذاك ��رة امل�شاهدي ��ن� ،سواء كانت
عربية �أو عاملية ،والتي يتم عر�ضها لإعادة اكت�شافها
وتقدميها من جديد.
وبه ��ذه املنا�سبة قال �إدوارد وين�ت�روب املدير الفني
ملهرج ��ان البح ��ر الأحمر ال�سينمائي ال ��دويل بالرغم
م ��ن �أن الربنامج هو خم�ص�ص للأعمال الكال�سيكية،
�إال �أنه ��ا تعر�ض على ال�شا�شة الكب�ي�رة لأول مرة يف
اململك ��ة ،وبه ��ذا ف� ��إن الربنامج ه ��و لالحتف ��اء بهذه
الأعم ��ال اخلال ��دة ،ولتقدميه ��ا �أمام اجلي ��ل اجلديد
من امل�شاهدي ��ن واملبدعني واملخرج�ي�ن ،لتلهمهم كما
�ألهمت الأجيال ال�سابقة.
ويذك ��ر �أن الأف�ل�ام امل�شارك ��ة يف امل�سابق ��ة الر�سمية
�ستتناف� ��س على جائزة اليُ�سر الذهب ��ي لأف�ضل فيلم،
�إ�ضاف ��ة �إىل جوائز �أف�ضل �إخ ��راج� ،أف�ضل �سيناريو،
�أف�ض ��ل ممث ��ل� ،أف�ض ��ل ممثل ��ة� ،أف�ض ��ل م�ساهم ��ة
�سينمائي ��ة ،وجائزة جلنة التحكي ��م .و�ستقوم جلنة
حتكيم م�ستقلة ت�ضم نخب ��ة من العاملني يف �صناعة
ال�سينما باختي ��ار الأعمال الفائزة تكرمي� � ًا ملا تقدّمه
من �إبداع و�أ�صالة وابتكار.

"تيك توك" يواجه املنع يف العراق
حت��دث��ت ت �ق��اري��ر ��ص�ح�ف�ي��ة يف ال��ع��راق،
م ��ؤخ��را ،ع��ن احتمال حظر تطبيق "تيك
توك" بالبالد ،على خلفية ا�ستخدامه يف
ت��روي��ج مقاطع يقال �إن�ه��ا تخد�ش ال��ذوق
ال�ع��ام وحت�ض على العنف و"الإباحية"
ويرى املنا�صرون حلظر التطبيق ال�شهري،
�أن القرار بات واردا جدا ،كما �أن اجلهات
املعنية تدر�س �إمكانية اتخاذه مع بداية

ال�سنة اجلديدة.
ح�ي��ث ،ب ��د�أت بع�ض اجل�ه��ات احلكومية،
بتنظيم ا�ستبيانات ل�سرب �آراء وردود فعل
ال�شارع العراقي ،ب�ش�أن قرار حمتمل حول
"تيك تيك" ،وهذه اخلطوة جرى النظر
�إليها مبثابة متهيد للمنع.
ع � � � �ل� � � ��ى ه� � � ��ذا
يف تعليقه

اتهام تايلور �سويفت
بال�سرقة
تا يل ��و ر

حكم قا�ض �أمريك ��ي بوجوب حماكمة
�سويفت �أمام هيئة حملفني على �إثر
الته ��م املوجه ��ة له ��ا ب�سرق ��ة كلمات
�أغني ��ة "تخل� ��ص م ��ن" ،م ��ن �أغنية
�أخ ��رى ،على الرغم م ��ن تقدمي هيئة
الدف ��اع �أدل ��ة قاطع ��ة .رف� ��ض قا�ض ��ي
املحكمة ،طلب تايل ��ور �سويفت ب�إلغاء
الق�ضي ��ة ،وحك ��م �أن هيئ ��ة املحلف�ي�ن ق ��د
تكت�شف يف النهاي ��ة �أن جناحها يف ت�صدر
الر�سم البياين لع ��ام  2014قد انتهك حقوق
الطب ��ع والن�شر لأغنية �أ�صدرتها فرقة 3LW
الأمريكية يف عام  ،2001وعلى الرغم من وجود
بع� ��ض االختالف ��ات امللحوظ ��ة بني الأغنيت�ي�ن ،قال
القا�ض ��ي �إن هناك �أوجه ت�شاب ��ه مو�ضوعية كافية
بحيث ال ميكنه رف� ��ض الق�ضية بنف�سه ،و�أو�ضح
القا�ض ��ي �أن هيئ ��ة الدف ��اع عن تايل ��ور �سويفت
قدمت "حججا قوية" لرف�ض الق�ضية ،لكن ذلك
مل يكن كافي ًا.

� إبراهيم حنون
المخ ��رج الم�س ��رحي �س ��تقدم ل ��ه
الفرقة الوطنية للتمثيل في العراق
عم�ل�ا م�س ��رحيا بعن ��وان "ح ��رب
الع�شر دقائق" تمثيل احمد �شرجي
وقحط ��ان زغير ومهن ��د علي برفقة
�آ�سيا كم ��ال ،العر�ض ال ��ذي �سيقدم
عل ��ى خ�شبة م�س ��رح الر�شيد ،ي�شير
�إلى واحدة م ��ن كبريات الم�شكالت
االجتماعي ��ة الت ��ي �سببته ��ا �سلط ��ة
ال�سيا�س ��ة ما بع ��د  ،2003وراحت
تهدم بنية العالقات االجتماعية في
الواقع العراقي.
� أجود مجبل
ال�شاع ��ر �صدرت له ع ��ن من�شورات
االتحاد العام للأدب ��اء والك ّتاب في
الع ��راق مجموعة �شعري ��ة بعنوان
"الج ّرا�سون" و�سيقام حفل توقيع
للمجموعة �ضم ��ن فعاليات معر�ض
الع ��راق الدول ��ي للكت ��اب وذلك في
ال�ساعة  ٤ع�صر الجمعة  ١٧كانون

اجلدل ،يقول حممد عبد الله ،املخت�ص يف
الت�سويق الرقمي و�إدارة احل�سابات ،يف
حديث ملوقع "�سكاي نيوز عربية"" ،من
�أبرز الأ�سباب التي دفعت �إىل التفكري يف
حظر تيك ت��وك بالعراق للواجهة ،وجود
الكثري م��ن الفيديوهات ال�ت��ي ال تنا�سب
ال �ف �ئ��ات ال�ع�م��ري��ة ال �� �ص �غ�يرة ،ف���ض�لا عن
وجود مقاطع حت�ض على العنف وال�ضرب

والكراهية".
ويتابع املربمج العراقي "بدال من حظر
التطبيق ،ينبغي علينا ت�شديد الرقابة
الأبوية الذكية على الأطفال ،فاحلل يبد�أ
�أوال من البيت حيث هناك برامج خا�صة
بحماية الأطفال و�صغار ال�سن متنع عنهم
املحتويات امل�سيئة ،من املقاطع وامل�شاهد
العنيفة واملبتذلة".

�شريين تتحدث عن "�سبب" حالقة �شعرها
ك�شف ��ت الفنانة امل�صري ��ة �شريين عبد
الوهاب ،م�س ��اء ال�سبت ،عن تفا�صيل
�أزم ��ة طالقه ��ا من الفن ��ان ح�سام
حبي ��ب وظهوره ��ا الأخ�ي�ر
حليق ��ة الر�أ� ��س خ�ل�ال
حف ��ل يف الإم ��ارات،
مما ت�سبب ب�ضجة
ك�ب�رى و�أث ��ار
جدال.
و قا ل ��ت

الفنان ��ة امل�صري ��ة خ�ل�ال ت�صريحات
تليفزيوني ��ة �إنه ��ا تع ��اين يف ه ��ذه
الف�ت�رة من ع ��دم ات ��زان نف�س ��ي ،وال
تعاين من مر�ض نف�سي.
وبررت ذلك ب�أنه ��ا �شخ�صية ح�سا�سة
للغاية ،و�شع ��رت �أنها " ُتذبح" ب�سبب
التحام ��ل عليه ��ا يف الف�ت�رة الأخرية
وكذلك ب�سبب �أزمة طالقها ،و�أ�ضافت
�أنه ��ا ق ��ررت معاقب ��ة نف�سه ��ا بحل ��ق
�شعره ��ا ،والظه ��ور �أم ��ام اجلمه ��ور

والعودة لعملها ،وك�شف ��ت �أنها فعلت
ذل ��ك �أي�ض ��ا "لتظه ��ر �أم ��ام طليقه ��ا
(ح�س ��ام حبي ��ب) مبظهر غ�ي�ر جميل
ويوافق على الطالق".
و�أ�ضاف ��ت �أنها ورثت تل ��ك العادة من
والدها ال ��ذي كان يحلق �شعره كامال
عند م ��روره ب� ��أي �أزمة ،وقال ��ت �إنها
فعلت ذل ��ك بنف�سه ��ا قب ��ل �أن ت�ستعني
بكواف�ي�ر م ��ن �أج ��ل و�ض ��ع اللم�سات
النهائية فقط.

خبري رو�سي يك�شف عن الطريقة املثلى للحماية من "�أوميكرون"
�أعل ��ن اخت�صا�ص ��ي املناع ��ة الرو�س ��ي ،نيك ��والي
كريوت�شك ��وف� ،أن اللقاحات املع ��ززة بعد � 4إىل 5
�أ�شه ��ر من تلقي اللقاح ��ات الأ�سا�سية قد حتمي من
�ساللة "�أوميكرون" لفايرو�س كورونا.
وق ��ال "من ال�ضروري ب�شكل عاج ��ل ،بالتزامن مع
حمل ��ة التطعي ��م ،االنخ ��راط يف �إع ��ادة التطعي ��م.

ال �سيم ��ا �أن تلق ��ي اجلرعة املعززة م ��ن اللقاح بعد
� 6أ�شه ��ر ،مع الأخ ��ذ بعني االعتبار ظه ��ور متحور
"�أوميكرون" ،بعد فرتة طويلة جدا .فعند وجود
ال�س�ل�االت ال�سابق ��ة كان ��ت ه ��ذه الف�ت�رة طبيعية،
لكن ��ه من الأف�ضل الآن تلقي اجلرعة املعززة بعد 5
�أ�شهر ،وبالن�سبة للأ�شخا�ص املعانني من الأمرا�ض

املزمنة بعد � 4أ�شه ��ر" .و�أ�ضاف ّ"�إذا تلقى �شخ�ص
اجلرعت�ي�ن من اللق ��اح واجلرع ��ة املع ��ززة� ،أو �إذا
تعاف ��ى م ��ن املر�ض ث ��م تلق ��ى اللق ��اح� ،أو �إذا تلقى
اللقاح ثم �أ�صيب بالفايرو�س وتعافى ،فتوجد لدى
مثل هذا ال�شخ�ص "املناعة الهجينة"� ،أي �أن هناك
العديد من الأج�سام امل�ضادة واملعادلة".

طلب مني بع�ض القراء الأعزاء
�أن �أكتب ر�أيي فيما يتعلق بحفلة
الفنان حممد رم�ضان ..وكنت قد
ا�ستغربت من حجم التعليقات
التي تناولت احلفل ،حتى
توهمت �أن املواطن العراقي غري
حما�صر ب�أزمات اخلدمات وتهديد
�صناديق االنتخابات و�سرقة املال
العام ،و�إ�صرار ال�سا�سة على �أن
اليغادروا امل�شهد حتى �آخر حلظة،
فهم يريدون البقاء حتى موت �آخر
ممثل على خ�شبة امل�سرح .واملمثل
بالت�أكيد لي�س حممد رم�ضان و�إمنا
املواطن العراقي ..هل نحن بخري
يا�سادة حتى جاء حممد رم�ضان
ليخرب جمتمعنا؟ هل نحن جمتمع
مينح الثقافة دورها احلقيقي
يف تنمية قدرات املواطن� ،إذا
عرفنا �أن خم�ص�صات الثقافة يف
املوازنة العراقية ال تعادل ربع
خم�ص�صات م�س�ؤول �سابق ال
يزال يحتفظ ب�أفواج احلمايات؟..
فماذا تريدون يا�سادة من �شباب
يرى �أن جميع �أحزاب ال�سلطة
تريد له �أن يعي�ش يف ب�ؤ�س
طويل؟ .رمبا ي�سخر البع�ض من
كاتب عمود يدعي "املفهومية"
ويخ�ص�ص عموده لل�سفا�سف،
على حد قول مدربنا حكيم �شاكر،
ولكن ماذا �أفعل يا�سادة وم�صائر
العباد والبالد �أ�صبحت مرتبطة
باملنافع وامل�صالح؟ ..يف الوقت
الذي غنى فيه حممد رم�ضان يف
ركن من �أركان بغداد ،كانت هناك
فعالية ثقافية كربى تقام يف ركن
�آخر ،و�أعني بها معر�ض الكتاب
والذي حمل ا�سم �أحد رواد الثقافة
العراقية غائب طعمة فرمان ،ويف
زاوية من�سية �أي�ضا يقع بيت هذا
الروائي الكبري حيث حتول �إىل
مكب للنفايات دون �أن تبادر جهة
�أو جمموعة "في�سبوكية" لإطالق
حملة من �أجل احلفاظ على تراثنا
الثقايف ،ويف زاوية �أخرى ي�ستعد
الفنان ال�شاب الطموح م�صطفى
زاير لتقدمي �ست عازفات للعود يف
حفل يحمل عنوان "لنا احلياة"،
ويف ركن �آخر هناك من يرى �أن
الغناء رج�س من عمل ال�شيطان
و�أن الدولة املدنية كفر واحلاد.
فيما اليزال البع�ض ي�صرخ
"وا�سمعتاه" منذ �أن �أطلت �إلي�سا
يف ليل بغداد .وبالتايل ،عليك
و�أنت تنهال بال�سخرية وال�سباب
لنموذج حممد رم�ضان ،وما ميثله
من انهيار� ،أال تن�سى �أن هناك من
هم �أجهل منه و�أ�شد ب�ؤ�س ًا ن�شروا
اخلراب والو�صولية  ،وبدال ان
تبكي على املبلغ الذي ح�صل عليه
املغني  ،عليك ان تنوح وتبكي
على مئات املليارات �سرقت من
هذه البالد دون ان يرجف جفن
ملن " خمطها "  ..نتحدث عن قيمة
الفن ونن�سى ان هذا العام مرت
ذكرى مئوية ناظم الغزايل ،والذي
مات بعد �أن �أثقلت حياته الأفراح
والأحزان ،ليجد ان بالده التي
تغنى بها تدير له ظهرها  ،وت�صر
على االحتفال مب�ؤية �سيا�سية
متنا�سية ان البلدان تبنى بالثقافة
والفنون  ،وان قرون مرت على
هذه البالد وهي تنرث على العامل
ح�ضاراتها وعلمائها .
�إذا كنت مثل جنابي تريد �أن
ت�ضحك على ما يجري  ،اب�شرك � ّأن
النائب "الثائر" �أحمد اجلبوري
�سيت�سيد امل�شهد لل�سنوات االربعة
القادمة .

الكاظمي يفتتح مكتبة الراحل �أحمد اجللبي :جزءاً من الذاكرة العراقية
عامر م�ؤيد

الأول ..٢٠٢١

 مالك عبد علي
المخ ��رج ال�سينمائ ��ي ال�شاب اعلن
ع ��ن االنته ��اء م ��ن ت�صوي ��ر فيلم ��ه
الروائ ��ي الق�صي ��ر "�آخ ��ر حل ��م"،
�سيناري ��و ح�س ��ن �شغي ��دل وتمثيل
اياد الطائي والوجه الجديد فاطمة
اب ��و ه ��ارون ،مبين ��ا �أن العمل من
انت ��اج دائ ��رة ال�سينم ��ا والم�سرح،
واك ��د عب ��د عل ��ي ان فيلم ��ه الجديد
�سيت ��م عر�ضه �ضم ��ن مهرجان ايام
بغداد ال�سينمائي.

زار رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ال�سي ��د م�صطف ��ى
الكاظمي ،الي ��وم الأحد ،دار الكتب والوثائق يف
العا�صمة بغداد .وافتت ��ح الكاظمي خالل زيارته
ال ��دار قاعة الراحل الدكت ��ور �أحمد اجللبي ،التي
�ضم ��ت نفائ�س م ��ن الكتب واملقتني ��ات والوثائق
واللوح ��ات التي ب ��ادرت عائلة الراح ��ل ب�إهدائها
�إىل الدار.
وث ّم ��ن الكاظمي يف كلمة له خ�ل�ال حفل االفتتاح
املبادرة ،داعي ًا ال�شخ�صيات الثقافية وال�سيا�سية
�إىل �أن حت ��ذو ح ��ذو ه ��ذه املب ��ادرة ،و�أن يكونوا
ج ��زء ًا م ��ن �إغن ��اء الثقاف ��ة العراقية ،وج ��زء ًا من
الذاك ��رة العراقي ��ة .و�أ�ضاف �أنه م ��ن املهم العمل
الي ��وم عل ��ى ت�أ�سي� ��س ر�ؤي ��ة وطنية جدي ��دة عن
طريق الثقاف ��ة واالهتمام بها ،وب�ّي�نّ �سيادته �أنه

الطقس

ل ��و كان الراحل اجللبي حا�ض ��ر ًا ل�شهد حماوالت
احلكومة ببن ��اء هذه املرحلة اجلدي ��دة وم�ضيها
يف طري ��ق الإ�ص�ل�اح ،وتبنيه ��ا ورق ��ة الإ�ص�ل�اح

االقت�ص ��ادي الت ��ي حظي ��ت باهتم ��ام و�إ�ش ��ادة
املجتم ��ع الدويل به ��ا .و�أ�ش ��اد الكاظمي بذكرى
الراح ��ل اجللب ��ي وا�صف� � ًا �إي ��اه بال�شخ�صي ��ة

الوطني ��ة الت ��ي �ساهمت يف ر�سم مالم ��ح العراق
الدميقراطي بعد �سقوط الدكتاتورية ،مثلما كان
مثقف� � ًا حم ّب ًا لبلده وحامل ًا بعراق مزدهر .و�أكد �أن
العراق الذي احتفلنا يف الأم�س مبئويته ،ما زال
قائم ًا على قدميه رغم كل التحديات ،ويتطلب هذا
م�ساع ��دة وم�شارك ��ة اجلميع ،فالع ��راق ي�ستحق
املزي ��د .وقب ��ل �أي ��ام اج ��رت (امل ��دى) ح ��وارا مع
ابن ��ة الراحل متارا اجللبي الت ��ي قالت ان مكتبة
والده ��ا ف�ضال ع ��ن الكتب ،االث ��اث واعمال فنية،
وجمي ��ع حمتوياتها قام باقتنائها بعد عودته اىل
بغ ��داد ع ��ام  .2003وذكرت اجللب ��ي انها ترجو
"ان تكون املكتبة مفتوحة للجميع وان ال تقت�صر
عل ��ى ح�ض ��ور النخ ��ب االكادميي ��ة والثقافي ��ة،
والفك ��رة باال�سا�س ان تكون ه ��ذه املكتبة متاحة
للجمه ��ور العراق ��ي وان ال تقت�ص ��ر عل ��ى اوقات
ال ��دوام الر�سمي ،حي ��ث يف جميع بل ��دان العامل

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االثن�ي�ن) �أن درج ��ات احل ��رارة مقارب ��ة ملعدالته ��ا لي ��وم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيكون غائم ًا وممطر ًا يف بع�ض مناطق البالد.

تك ��ون للمكتب ��ات خ�صو�صي ��ة وتوقيتها خمتلف
وتوا�ص ��ل اوق ��ات دوامها مفتوح ��ة اىل التا�سعة
لي�ل�ا" .وبين ��ت اجللب ��ي "كان ��ت لوال ��دي ع ��دة
مكتب ��ات ،لكون ��ه عا� ��ش ف�ت�رة طويلة م ��ن حياته
خ ��ارج البلد ،وبعد عودت ��ه اىل بغداد قام باقتناء
العدي ��د م ��ن الكتب وه ��ي التي تك ��ون حمتويات
ه ��ذه املكتبة ،التي تربعن ��ا بها يف الوقت احلايل
ولي�س جمي ��ع مكتباته املتوزعة بني لندن ولبنان
والع ��راق" ،م�ش�ي�رة اىل ان ��ه "كان ��ت امنيتي ان
ال تقت�ص ��ر هذه املكتب ��ة على جن ��اح معني ،وامنا
تك ��ون مكتب ��ة خا�صة بالراح ��ل ،لكن ه ��ذا ما هو
متوف ��ر يف الوق ��ت احل ��ايل ،واملكتب ��ة الوطني ��ة
بحاجة اىل الكثري من االهتمام ،كونها تعاين من
و�ضع م�أ�ساوي ،وهن ��ا ال احتدث لكوين متربعة
بل م ��ن دوري كباحثة واكادميي ��ة وق�ضيت وقتا
طويال يف املكتبات".
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