يمكنكم تحميل تطبيق
(المدى) على هواتفكم
من خالل قراءة :QR Code

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

رئي�س مجل�س الإدارة
رئي�س التحرير

www.almadapaper.net
Email: info@almadapaper.net
� 8صفحات مع الملحق ( )500دينار

جريدة �سيا�سية يومية

العدد ( )5087ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -اخلمي�س ( )16كانون الأول 2021

ّ
وت�شخ�ص الأخطاء
جبهة مرتقبة تراقب الأداء التنفيذي

�أكثر من  100نائب يتجهون لأول معار�ضة في البرلمان
 بغداد /فرا�س عدنان
يتجه �أكرث من  100نائب �إىل عدم اال�ش�ت�راك
يف احلكوم ��ة املقبل ��ة ،وت�شكي ��ل معار�ض ��ة
ينتظر منه ��ا �أن تكون قوية وقادرة على تنفيذ
واجباته ��ا الد�ستورية املتعلق ��ة بتقومي االداء
التنفيذي وت�شخي�ص االخطاء وت�صحيحها.
ويق ��ول بع�ض الراغب�ي�ن باالن�ضم ��ام �إىل هذا
اجلناح ،ب�أن عملهم لن يكون معرق ًال للحكومة
ب ��ل �أن ��ه يه ��دف �إىل الرقاب ��ة ،دون االعتم ��اد
عل ��ى ال�ش ��ارع �أو التلويح بال�سل ��م والأمن� ،أو
ا�ستخدام ال�سالح املنفلت.
ويقول ع�ض ��و تيار احلكمة كرم اخلزعلي ،يف

ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،إن "نح ��و  100نائب
م ��ن خمتلف الكتل ال�سيا�سية من بينها احلكمة
يتجه ��ون نحو ع ��دم ا�شرتاكه ��م يف احلكومة،
والركون �إىل املعار�ضة".
و�أ�ض ��اف اخلزعل ��ي� ،أن "وج ��ود ه ��ذا الع ��دد
الكب�ي�ر من النواب يف املعار�ض ��ة من �ش�أنه �أن
يخل ��ق نوع� � ًا من الت ��وازن مع الق ��وى امل�شكلة
للحكوم ��ة ،وبه ��ذا التوج ��ه �سنتق ��دم خط ��وة
�إىل الأم ��ام يف تطبي ��ق النظ ��ام الدميقراط ��ي
ال�صحيح".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "م ��ا نبح ��ث عن ��ه ه ��و وجود
معار�ض ��ة قوي ��ة من�ضبط ��ة تعمل وف ��ق االطر
القانوني ��ة ت�ستطي ��ع �أن ت�سيط ��ر عل ��ى امل�شهد

اليوم ..ذي قار ت�ضع الحجر
الأ�سا�س لأور ال�سياحية
 ذي قار /ح�سين العامل
�أف ��ادت الإدارة املحلي ��ة يف ذي ق ��ار ،ب�أن الي ��وم اخلمي� ��س� ،سي�شهد و�ضع
احلجر الأ�سا�س لإن�شاء مدينة �أور ال�سياحية ،الفتة �إىل �أن امل�شروع ي�سهم
يف تنمية ملنطقة املدرجة على الئحة الرتاث العاملي.
وقال حمافظ ذي قار احمد غني اخلفاجي يف بيان �صحفي تابعته (املدى)،
ان "ادارة املحافظ ��ة فاحت ��ت الأمان ��ة العامة ملجل�س ال ��وزراء حول اعتبار
مدينة اور عا�صم ًة للثقافة والفنون والآداب للعام ."2022
و�أ�ض ��اف اخلفاج ��ي� ،أن "ذلك ي�أتي من ب ��اب تن�شيط ال�سياح ��ة يف املدينة
االثارية املدرجة على الئحة الرتاث العاملي" .وكانت منظمة الأمم املتحدة
للرتبي ��ة والثقافة والعلوم (اليون�سكو) ،وافقت يف  17من متوز ،2016
عل ��ى �ضم الأهوار واملناط ��ق الآثارية فيها� ،إىل الئحة ال�ت�راث العاملي بعد
ت�صويت جميع الأع�ض ��اء باملوافقة .ومبوجب قرار منظمة اليون�سكو فان
الأهوار واملواقع الآثارية التي �أدرجت على الئحة الرتاث العاملي هي �أور
و�أريدو وهور احلمار واحلويزة والأهوار الو�سطى يف ذي قار ومي�سان،
الوركاء يف املثنى ،وهور احلمار ال�شرقي يف الب�صرة.
ويف بي ��ان الحق اعلن ��ت ادارة املحافظ ��ة عن "حفل و�ضع حج ��ر الأ�سا�س
مل�ش ��روع ان�ش ��اء مدين ��ة �أور ال�سياحي ��ة ،واط�ل�اق م�ش ��روع اور عا�صم ��ة
ال�سياحة العراقية لعام  ،"2022وبينت ان "و�ضع حجر اال�سا�س �سيكون
اليوم اخلمي�س املوفق  16كانون االول احلايل وبح�ضور حمافظ ذي قار
وعدد من امل�س�ؤولني املحليني".
 التفا�صيل �ص4

وت�ؤدي دورها الرقابي بال�صورة ال�صحيحة".
�أو�ض ��ح اخلزعل ��ي� ،أن "ع ��دم ا�شرتاكن ��ا يف
احلكوم ��ة ال يعن ��ي �أنن ��ا بال�ض ��د م ��ن العملية
ال�سيا�سي ��ة ،عل ��ى العك� ��س ف� ��أن التواج ��د يف
املعار�ض ��ة ه ��و حالة �صحي ��ة ويع ��د التطبيق
ال�سليم للدميقراطية ب�أن يكون جناحان الأول
مواالة والآخر يف املعار�ضة".
ويرف� ��ض� ،أن "يكون عم ��ل املعار�ضة بالتهديد
�أو التلويح بال�سلم الأهلي �أو ال�سالح املنفلت،
�إمن ��ا من خالل الدور الرقاب ��ي ومتابعة االداء
التنفيذي وتطبيق ًا �سليم ًا ملهام جمل�س النواب
الد�ستوري ��ة" .وي ��رى اخلزعل ��ي� ،أن "ه ��ذه
املهم ��ة متى ج ��رى تطبيقه ��ا بالنح ��و ال�سليم،

ت�ساع ��د عل ��ى ت�شخي� ��ص االخط ��اء وم ��ن ث ��م
معاجلتها وع ��دم ترك احلكومة من دون رقيب
�أو حما�سبة والتخلي عن �سيا�سة املجامالت".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "دورن ��ا ل ��ن يك ��ون معرق�ل ً�ا
للحكومة املقبلة ،ال على العك�س ،لكننا ن�صحح
االخطاء �إذا ما حل�صت من خالل املهام املوكلة
�إىل النواب" .من جانب ��ه ،ذكر النائب ال�سابق
يون ��ادم كن ��ا ،يف ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،أن
"االبق ��اء عل ��ى التوافقية وعدم وج ��ود كتلة
معار�ض ��ة قوي ��ة م�ؤثرة يعن ��ي �أننا ل ��ن نغادر
املحا�ص�ص ��ة الت ��ي �سيط ��رت عل ��ى امل�شه ��د
ال�سيا�سي طيلة املدة املا�ضية".
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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

انق�سام قريب في الإطار التن�سيقي
ي�س ّرع ت�شكيل الحكومة
 ترجمة /حامد احمد
حت� �دّث تقرير عن انق�سام قري ��ب يف االطار التن�سيقي
ي�س ّرع ت�شكيل احلكومة ،متوقع ًا رد املحكمة االحتادية
العلي ��ا �أغلب الطعون على االنتخاب ��ات ،مبين ًا ان كتل
ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون والن�ص ��ر واحلكم ��ة والفت ��ح
�ست�سل ��م بالنتائ ��ج احلالي ��ة ،فيم ��ا توق ��ع بق ��اء ق ��وى
�أخ ��رى متتلك ف�صائ ��ل م�سلحة يف ال�ش ��ارع من خالل
حتري ��ك جمهوره ��ا �أو ا�ستهداف امل�صال ��ح االمريكية
يف العراق.
وذك ��ر تقرير للمونيتور وموقع ذي نا�شنال االخباري
ترجمت ��ه (امل ��دى)� ،أن "احتجاج ��ات �أح ��زاب خا�سرة
�إزاء نتائ ��ج االنتخاب ��ات يف الع ��راق بدعوى ح�صول
تزوير وتالعب بها من �ش�أنه ان ي�ؤخر ت�شكيل حكومة

الحزبان الكرديان ي�ستعدان لإعالن تحالفهما
 بغداد /ح�سين حاتم
يف ظ ��ل اخلالف ��ات داخ ��ل البي ��ت ال�شيع ��ي،
والتواف ��ق الأخ�ي�ر بني الق ��وى ال�سني ��ة ،تتجه
الكت ��ل الكردي ��ة نح ��و ت�شكي ��ل حتال ��ف ي�ض ��م
نح ��و  50نائب� � ًا ميثل ��ون احل ��زب الدميقراطي
الكرد�ستاين ،واالحتاد الوطني الكرد�ستاين.
ويقول املر�شح الفائز ع ��ن احلزب الدميقراطي
الكرد�ست ��اين ماج ��د �شن ��كايل يف حدي ��ث �إىل

(املدى)� ،إن "الكتل الكردية بانتظار التوافقات
ال�شيعي ��ة ال�شيعي ��ة� ،إ�ضاف ��ة اىل التوافق ��ات
ال�سنية فيما بينها".
و�أ�ض ��اف �شنكايل �أن "الق ��وى الكردية �ستذهب
بع ��د امل�صادقة النهائية عل ��ى نتائج االنتخابات
اىل الأغلبية ال�شيعية لت�شكيل احلكومة مب�سار
خمتلف يعتمد على مبد�أ التوازن وال�شراكة".
ب ��دوره ،يق ��ول القي ��ادي يف االحت ��اد الوطن ��ي
الكرد�ست ��اين غي ��اث ال�سورج ��ي �إىل (امل ��دى)،

لطفي حاتم يكتب:

العولمة وتجديد ر�ؤية الي�سار الفكرية

�إن "ثالث ��ة �أح ��زاب كردي ��ة م ��ن ا�ص ��ل خم�س ��ة
�ستذهب باجتاه املعار�ضة وهي اجليل اجلديد،
واالحت ��اد الإ�سالم ��ي ،واجلماع ��ة الإ�سالمي ��ة
الكرد�ستانية".
و�أ�ض ��اف ال�سورجي� ،أن "احلزب�ي�ن امل�شاركني
يف احلكوم ��ة املقبلة هما احل ��زب الدميقراطي
الكرد�ست ��اين واالحتاد الوطن ��ي الكرد�ستاين،
وهما يف طور التفاهمات".
 التفا�صيل �ص2
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داع�ش يهاجم ال�صيادين والرعاة في ديالى
 بغداد /المدى
ت�شه ��د حمافظ ��ة دياىل عملي ��ات ا�سته ��داف ل�صيادين
ورع ��اة م ��ن قبل تنظي ��م داع�ش االرهاب ��ي يف مناطق
حو� ��ض حمري ��ن .وق ��ال قائ ��د ال�شرط ��ة يف املحافظة
اللواء عبا�س اجلب ��وري يف حديث تلفزيوين تابعته
(املدى)� ،إن "الأم ��ن م�س�ؤولية ت�ضامنية ت�شرتك فيها

الدول ��ة مع املواطنني ،وذلك معمول به يف جميع دول
الع ��امل" .و�أ�ض ��اف اجلب ��وري� ،أن "�أنباء ق ��د وردتنا
بفق ��دان �أربع ��ة م ��ن ه ��واة ال�صي ��د خ�ل�ال اال�سب ��وع
احل ��ايل ،يف منطق ��ة حمري ��ن" ،ع ��اد ًا "املو�ضوع يف
غاية اخلطورة" .و�أ�شار� ،إىل ان "اخلطورة تكمن يف
عدم االخذ بنظر االعتبار التعامل بجدية مع االجهزة
الأمني ��ة ،واالر�ش ��ادات التي ت�صدر عنه ��ا" .و�أو�ضح

اجلب ��وري� ،أن "ما وقع في ��ه ال�صي ��ادون املختطفون
ج ��اء نتيج ��ة ع ��دم االلت ��زام بالتحذي ��رات ال�سابقة"،
م�ش ��دد ًا على �أنه "هذه املرة لي�س ��ت الأوىل التي ي�أتي
فيه ��ا فريق ال�صيد م ��ع �أحد �ساكن ��ي املنطقة ،ويذهب
باجتاه املنطق ��ة التي ح�صلت فيها عملية اخلطف ،بل
�أنها الزيارة الثانية خالل �أ�سبوع واحد".
 التفا�صيل �ص2

جديدة لفرتة زمنية اطول".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "تل ��ك الأط ��راف ،الت ��ي تهدف
اىل الغ ��اء تلك النتائج ،تنتظ ��ر بت املحكمة االحتادية
العلي ��ا بالدعوى التي رفعها زعيم حتالف الفتح هادي
العامري الذي و�صف �إلغاء نتائج االنتخابات بال�سبيل
الوحي ��د للخ ��روج م ��ن االزم ��ة ال�سيا�سي ��ة احلالية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "قوى الأحزاب التي خ�سرت مقاعدها
يف الربمل ��ان ب�ضمنه ��ا حتال ��ف الفت ��ح وتي ��ار احلكمة
وحتال ��ف الن�ص ��ر ،منذ انتخاب ��ات  10ت�شرين الأول،
قد رف�ضت القبول بالنتائج و�شكلوا ما ي�سمى باالطار
التن�سيقي مب�شاركة ائتالف دولة القانون" .و�أو�ضح،
�أن "التي ��ار ال�صدري بزعامة مقت ��دى ال�صدر برز بانه
الفائ ��ز الأكرب يف االنتخاب ��ات بح�صده  73مقعد ًا يف
الربمل ��ان اجلدي ��د امل�ؤلف م ��ن  329مقع ��د ًا ،يف حني
ح�ص ��ل حتالف الفتح على  17مقع ��د�أ فقط ،الذي كان
ي�شغل  45مقعد ًا يف الربملان ال�سابق".
ولف ��ت التقرير� ،إىل �أن "رئي� ��س حتالف الفتح كان قد
رفع دعوى بداية هذا ال�شهر للمحكمة االحتادية العليا
ي�ش�ي�ر فيها اىل ح ��دوث تزوي ��ر باالنتخاب ��ات مطالبا
ب�إلغاء النتائج".
و�أف ��اد ،ب� ��أن "املحكم ��ة قد ح ��ددت تاري ��خ  13كانون
الأول االثن�ي�ن للنظر بالدع ��وى املرفوعة من العامري
ال ��ذي قال يف ت�صريحات له عق ��ب اال�ستماع ل�شكواه:
�سنلتزم بقرار املحكمة حتى لو مل ين�صفنا".
وينق ��ل التقري ��ر ع ��ن العام ��ري �أي�ض� � ًا �أن "نتائ ��ج
االنتخابات احلالية قد �أوقعت البلد يف م�أزق ونرف�ض
�أي جهد دويل يهدف لفر�ض �إرادته ويتدخل ب�ش�ؤوننا
الداخلية".
 التفا�صيل �ص3
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�أكرث من  100نائب يتجهون لت�شكيل �أول
معار�ضة فـي الربملان

يتجه �أكثـر من  100نائب �إىل عدم اال�شرتاك
يف احلكومة املقبلة ،وت�شكيل معار�ضة ينتظر
منها �أن تكون قوية وقادرة على تنفيذ واجباتها
الد�ستورية املتعلقة بتقومي االداء التنفيذي
وت�شخي�ص االخطاء وت�صحيحها.
 بغداد /فرا�س عدنان
ويق ��ول بع� ��ض الراغبين باالن�ضم ��ام �إلى
ه ��ذا الجناح ،ب�أن عمله ��م لن يكون معرق ًال
للحكوم ��ة بل �أنه يهدف �إل ��ى الرقابة ،دون
االعتماد على ال�ش ��ارع �أو التلويح بال�سلم
والأمن� ،أو ا�ستخدام ال�سالح المنفلت.
ويق ��ول ع�ضو تيار الحكمة كرم الخزعلي،
ف ��ي ت�صري ��ح �إل ��ى (الم ��دى)� ،إن "نح ��و
 100نائ ��ب م ��ن مختلف الكت ��ل ال�سيا�سية
م ��ن بينه ��ا الحكم ��ة يتجه ��ون نح ��و ع ��دم
ا�شتراكه ��م ف ��ي الحكوم ��ة ،والرك ��ون �إلى
المعار�ضة".
و�أ�ضاف الخزعل ��ي� ،أن "وجود هذا العدد
الكبير من النواب في المعار�ضة من �ش�أنه
�أن يخل ��ق نوع� � ًا من الت ��وازن م ��ع القوى
الم�شكلة للحكومة ،وبهذا التوجه �سنتقدم
خط ��وة �إل ��ى الأم ��ام ف ��ي تطبي ��ق النظ ��ام
الديمقراطي ال�صحيح".
و�أ�شار� ،إل ��ى �أن "ما نبحث عنه هو وجود
معار�ض ��ة قوي ��ة من�ضبط ��ة تعم ��ل وف ��ق
االطر القانوني ��ة ت�ستطيع �أن ت�سيطر على
الم�شهد وت�ؤدي دورها الرقابي بال�صورة
ال�صحيحة".
�أو�ض ��ح الخزعلي� ،أن "ع ��دم ا�شتراكنا في
الحكومة ال يعني �أنن ��ا بال�ضد من العملية
ال�سيا�سي ��ة ،على العك�س ف� ��أن التواجد في

المعار�ضة هو حالة �صحية ويعد التطبيق
ال�سلي ��م للديمقراطية ب� ��أن يكون جناحين
الأول مواالة والآخر في المعار�ضة".
ويرف� ��ض� ،أن "يك ��ون عم ��ل المعار�ض ��ة
بالتهدي ��د �أو التلوي ��ح بال�سل ��م الأهل ��ي �أو
ال�س�ل�اح المنفل ��ت� ،إنم ��ا من خ�ل�ال الدور
الرقابي ومتابعة االداء التنفيذي وتطبيق ًا
�سليم ًا لمهام مجل�س النواب الد�ستورية".
وي ��رى الخزعل ��ي� ،أن "ه ��ذه المهم ��ة
مت ��ى ج ��رى تطبيقه ��ا بالنح ��و ال�سلي ��م،
ت�ساع ��د عل ��ى ت�شخي�ص االخط ��اء ومن ثم
معالجته ��ا وعدم ت ��رك الحكوم ��ة من دون
رقي ��ب �أو محا�سب ��ة والتخلي ع ��ن �سيا�سة
المجامالت".
و�شدد ،عل ��ى �أن "دورنا لن يك ��ون معرق ًال
للحكوم ��ة المقبل ��ة ،ال على العك� ��س ،لكننا
ن�صحح االخطاء �إذا م ��ا حل�صت من خالل
المهام الموكلة �إلى النواب".
وتحدث الخزعلي ،ب� ��أن "الموقف الحالي
ه ��و �أنن ��ا ل�سن ��ا جزءا م ��ن الحكوم ��ة ولن
نكون ف ��ي ت�شكيلتها ،و�أن رغبتنا باللجوء
�إلى المعار�ضة قد تكون موجودة وننتظر
القرار النهائي بها".
ويج ��د� ،أن "ع ��دد الذين يري ��دون اللجوء
�إل ��ى المعار�ضة البرلمانية ف ��ي تزايد وقد
يفوقون المئ ��ة خالل االي ��ام المقبلة ،وقد
ت�ض ��م �إل ��ى ه ��ذه المعار�ض ��ة كت�ل�ا م�ؤثرة

ومهمة".
ون ��وه الخزعل ��ي� ،إل ��ى �أن "لج ��وء تي ��ار
الحكم ��ة �إل ��ى المعار�ض ��ة لي� ��س بالتجربة
الجديدة ،ب ��ل �أنه كان في ذات الموقف مع
حكوم ��ة ع ��ادل عبد المه ��دي ،وكان الهدف
ه ��و ت�شخي� ��ص الأخط ��اء ول ��م تك ��ن لدينا
مواق ��ف م�سلح ��ة �أو اعتماد عل ��ى ال�شارع
كما �أننا لم نلج�أ �إلى خرق القانون".

ويوا�ص ��ل� ،أن "الخط� ��أ ال ��ذي وقعن ��ا فيه
خ�ل�ال التجرب ��ة الما�ضية ه ��و �أن الجميع
م�شترك في الحكوم ��ة ،والجميع معار�ض
لها وينتقد عملها وهذا �أمر ال نريد تكراره
في هذه المرحلة".
وزاد الخزعل ��ي� ،أن "ح�س ��م الموق ��ف
النهائ ��ي ينتظ ��ر الم�صادق ��ة عل ��ى نتائ ��ج
االنتخابات وبعده ��ا �سوف تحدد كل كتلة

خياراته ��ا �أم ��ا باال�شت ��راك ف ��ي الحكوم ��ة
�أو اللج ��وء �إل ��ى المعار�ضة لك ��ن الموقف
الوا�ضح بالن�سبة �إلين ��ا هو �أن  100نائب
�أو �أكث ��ر م ��ن ذل ��ك ال يري ��دون �أن يكون ��وا
جزء ًا من الحكومة المقبلة".
وم�ض ��ى الخزعل ��ي� ،إل ��ى �أن "م�ش ��روع
الأغلبية ه ��و الأف�ض ��ل لإدارة الدولة وكنا
ق ��د نادينا به منذ مدد �سابقة ،ون�أمل اليوم

عل ��ى تطبيق ��ه بال�ش ��كل ال�صحي ��ح ،وه ��ذا
ل ��ن يح�ص ��ل �إال بتكوي ��ن كتلتي ��ن قويتين
متعادلتي ��ن الأولى تدي ��ر الدولة واالخرى
تراق ��ب وت�شخ� ��ص وت�صح ��ح االخط ��اء
وتعمل في ذلك وفق الم�صلحة العامة".
م ��ن جانب ��ه ،ذكر النائ ��ب ال�ساب ��ق يونادم
كن ��ا ،ف ��ي ت�صري ��ح �إل ��ى (الم ��دى)� ،أن
"االبقاء على التوافقية وعدم وجود كتلة

معار�ض ��ة قوية م�ؤثرة يعني �أننا لن نغادر
المحا�ص�ص ��ة التي �سيطرت عل ��ى الم�شهد
ال�سيا�سي طيلة المدة الما�ضية".
وتابع كنا� ،أن "وج ��ود معار�ضة قوية هو
حالة �صحية ،ويتفق مع التطور في العمل
الديمقراطي ،لأننا نريد ت�صحيح االخطاء
التي نجمت عنها خالل ال�سنوات الما�ضية
م�ش ��كالت كبي ��رة تتعل ��ق بتفاق ��م الف�س ��اد
وتردي الواقع الخدمي".
وبي ��ن� ،أن "العراقيي ��ن عندم ��ا خرج ��وا
في تظاه ��رات ت�شرين وغي ��روا القوانين
االنتخابي ��ة وا�ستبدل ��وا الحكوم ��ة ،كان
الغر� ��ض م ��ن ذل ��ك ه ��و ت�صحي ��ح الم�سار
ولي�س العودة �إلى ذات الآليات ال�سابقة".
و�ش ��دد كن ��ا ،عل ��ى �أن "م�ش ��روع الأغلبي ��ة
ينتظره الكافة من العراقيين ،ونحن ن�ؤيد
ه ��ذا التوجه ،ب�أن تكون لنا معار�ضة قوية
قادرة على القيام بمهامها".
و�أردف� ،أن "جناح ��ي الحكوم ��ة
والمعار�ضة �سيكونا في �سباق م�ستمر من
�أج ��ل ك�سب ود ال�ش ��ارع العراقي وبالتالي
�سيعمالن وف ��ق الم�صلح ��ة العامة لأن كال
من الجناحين �أمامهم ��ا انتخابات يريدان
الفوز فيها".
وانتهى كن ��ا� ،إل ��ى �أن "ال�ش ��ارع ي�أمل ب�أن
تك ��ون الرغب ��ة ف ��ي تح ��ول بع� ��ض القوى
والكت ��ل ال�سيا�سي ��ة �إل ��ى المعار�ضة جدية
ولي� ��س الغر� ��ض منها الم�ساوم ��ة من �أجل
الح�صول على المنا�صب".
قب ��ل ذلك ،كانت حركة امتداد ،وهي �إحدى
القوى المنبثقة ع ��ن انتفا�ضة ت�شرين ،قد
ك�شف ��ت عن قرب ت�شكي ��ل تحالف ي�ضم 50
نائب� � ًا� ،سيتواجد ف ��ي المعار�ضة ويرف�ض
التفاو� ��ض والتح ��اور م ��ع الكت ��ل الت ��ي
و�صفها بالتقليدية.

ينتظران التوافق ال�شيعي للبدء بمفاو�ضات الحكومة المقبلة  

الحزب��ان الكردي��ان يكثف��ان اجتماعاتهم��ا لإع�لان تحال��ف موح��د
 بغداد /ح�سين حاتم
في ظل الخالفات داخل البيت ال�شيعي ،والتوافق
الأخي ��ر بين القوى ال�سني ��ة ،تتجه الكتل الكردية
نح ��و ت�شكيل تحالف ي�ضم نحو  50نائب ًا يمثلون
الح ��زب الديمقراط ��ي الكرد�ستان ��ي ،واالتح ��اد
الوطني الكرد�ستاني.
وع ��ززت االحزاب الكردية ف ��ي انتخابات ت�شرين
ر�صيده ��ا ف ��ي البرلم ��ان المقبل بزي ��ادة  9مقاعد
ع ��ن اقت ��راع � ،2018إذ حققت التي ��ارات الكردية
الب ��ارزة ن�سبة �صعود و�صلت الى  %3عن حجمها
في البرلم ��ان ال�سابق .ويقول المر�شح الفائز عن

الحزب الديمقراط ��ي الكرد�ستاني ماجد �شنكالي
ف ��ي حدي ��ث �إل ��ى (الم ��دى)� ،إن "الكت ��ل الكردي ��ة
بانتظار التوافقات ال�شيعية ال�شيعية� ،إ�ضافة الى
التوافقات ال�سنية فيما بينها" .و�أ�ضاف �شنكالي
�أن "الق ��وى الكردي ��ة �ستذه ��ب بع ��د الم�صادق ��ة
النهائي ��ة عل ��ى نتائ ��ج االنتخاب ��ات ال ��ى الأغلبية
ال�شيعية لت�شكيل الحكومة بم�سار مختلف يعتمد
عل ��ى مبد�أ التوازن وال�شراك ��ة" .و�أ�شار ،الى ،ان
"زي ��ارات متبادل ��ة �ستك ��ون بين الكت ��ل الكردية
خالل الأي ��ام القليلة المقبلة ال�سيم ��ا بين الحزب
الديمقراط ��ي الكرد�ستان ��ي واالتح ��اد الوطن ��ي
الكرد�ستاني لت�شكيل كتلة كردية موحدة".

ولف ��ت �شنكال ��ي ،ال ��ى ان "االجتم ��اع المقب ��ل
�سيبح ��ث االتف ��اق ح ��ول البرنام ��ج الحكوم ��ي
المقب ��ل وال ��ر�ؤى ال�سيا�سية الم�شترك ��ة وتوزيع
المنا�ص ��ب بما يخ ��دم م�صلحة ال�شع ��ب" .وبين،
ان "الكتل الكردية لديها حوارات وتفاهمات �شبه
جاه ��زة عك�س القوى ال�شيعي ��ة" ،م�شدد ًا على �أن
"المرحلة المقبلة �سوف ت�شهد تعزيز الحوارات
ب�أم ��ل �أن ن�ص ��ل �إلى اتفاق يخ� ��ص مجمل العملية
ال�سيا�سي ��ة بي ��ن مختل ��ف القوى الممثل ��ة لجميع
المكون ��ات وذلك قب ��ل انعقاد الجل�س ��ة البرلمانية
الأولى".
ب ��دوره ،يق ��ول القي ��ادي ف ��ي االتح ��اد الوطن ��ي

خم�سة حوادث قتل واختطاف خالل  45يوم ًا قرب حمرين

تعـز يـــــ��ة

داع�ش ي�شن حملة ت�ستهدف ال�صيادين والرعاة يف دياىل
 بغداد /المدى

تتقدم م�ؤ�س�سة املدى

ت�شه ��د محافظ ��ة ديال ��ى عملي ��ات ا�سته ��داف
ل�صيادي ��ن ورع ��اة م ��ن قب ��ل تنظي ��م داع� ��ش
االرهابي في مناطق حو�ض حمرين.
وحملت قيادة ال�شرطة في المحافظة المواطنين
م�س�ؤولي ��ة م ��ا اعتبرت ��ه الوقوع ف ��ي المحذور،
م�ؤكدة �أن جميع ال�ضحاي ��ا تلقوا تحذيرات من
قبل الق ��وات الأمنية بع ��دم التواجد في مناطق
رخوة وغير م�ستقرة لكنهم لم ي�ستجيبوا لها.
وقال قائد ال�شرط ��ة اللواء عبا�س الجبوري في
حديث تلفزيون ��ي تابعته (الم ��دى)� ،إن "الأمن
م�س�ؤولي ��ة ت�ضامني ��ة ت�شت ��رك فيه ��ا الدولة مع
المواطني ��ن ،وذل ��ك معم ��ول به ف ��ي جميع دول
العال ��م" .و�أ�ض ��اف الجب ��وري� ،أن "�أنب ��اء ق ��د
وردتن ��ا بفقدان �أربع ��ة من ه ��واة ال�صيد خالل
اال�سب ��وع الحال ��ي ،ف ��ي منطقة حمري ��ن" ،عاد ًا
"المو�ضوع في غاية الخطورة".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى ان "الخط ��ورة تكم ��ن ف ��ي ع ��دم
االخ ��ذ بنظ ��ر االعتب ��ار التعام ��ل بجدي ��ة م ��ع
االجه ��زة الأمني ��ة ،واالر�ش ��ادات الت ��ي ت�ص ��در
عنه ��ا" .و�أو�ض ��ح الجب ��وري� ،أن "م ��ا وقع فيه
ال�صي ��ادون المختطف ��ون ج ��اء نتيج ��ة ع ��دم
االلت ��زام بالتحذي ��رات ال�سابقة" ،م�ش ��دد ًا على
�أن ��ه "هذه الم ��رة لي�ست الأولى الت ��ي ي�أتي فيها
فريق ال�صي ��د مع �أحد �ساكني المنطقة ،ويذهب

للإعالم والثقافة والفنون
أحر التعازي �إىل
ب� ِّ
الأ�ستاذ �آرا�س حبيب كرمي لوفاة

والــدتــه

الذكر الطيب للفقيدة وال�صرب وال�سلوان
لعائلتها وحمبيها
فخري كرمي

رئي�س م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة والفنون

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

الكرد�ستان ��ي غياث ال�سورجي �إل ��ى (المدى)� ،إن
"ثالثة �أح ��زاب كردية من ا�صل خم�سة �ستذهب
باتجاه المعار�ضة وهي الجيل الجديد ،واالتحاد
الإ�سالمي ،والجماعة الإ�سالمية الكرد�ستانية".
و�أ�ضاف ال�سورج ��ي� ،أن "الحزبي ��ن الم�شاركين
في الحكوم ��ة المقبل ��ة هما الح ��زب الديمقراطي
الكرد�ستان ��ي واالتح ��اد الوطن ��ي الكرد�ستان ��ي،
وهما في طور التفاهمات".
ولفت ،ال ��ى ان "حزبه بانتظ ��ار التوافقات داخل
البي ��ت ال�شيعي للمجيء ال ��ى العا�صمة بغداد من
اجل المباحثات حول ت�شكيل الحكومة المقبلة".
وا�ست ��درك ال�سورج ��ي" ،كانت هن ��اك م�شاورات

بينن ��ا وبي ��ن الح ��زب الديمقراط ��ي الكرد�ستاني
ام�س الأول الثالثاء" ،مبينا �أن "الأ�سبوع المقبل
�سيك ��ون لن ��ا اجتم ��اع ر�سم ��ي لبح ��ث المنا�صب
وبرامج الحكومة المقبلة".
ورجح القيادي في االتحاد الوطني الكرد�ستاني،
بـ"تحال ��ف حزب ��ه م ��ع الح ��زب الديمقراط ��ي
الكرد�ستان ��ي لتكوي ��ن تحالف ي�ض ��م �أكثر من 50
مقعدا".
وم�ض ��ى ال�سورج ��ي� ،إل ��ى �أن "الموق ��ف ب�ش� ��أن
مجمل العملي ��ة ال�سيا�سية لي�س وا�ضح ًا بالن�سبة
للكافة ،والجميع ينتظرون الم�صادقة على نتائج
االنتخاب ��ات ،لكنن ��ا نبح ��ث الي ��وم ع ��ن توحي ��د

الموقف داخل البيت الكردي".
وح�صل الحزب الديمقراطي الكرد�ستاني بزعامة
م�سع ��ود بارزاني ،على  32مقع ��دا مايعادل %10
من مقاعد البرلمان الكلية.
وارق ��ام الح ��زب اظه ��رت �صع ��ود ب� �ـ 6مقاعد عن
انتخاب ��ات  ،2018حي ��ث ح�صل حينه ��ا على 26
مقعدا ،مايعادل حينها  %8من مقاعد البرلمان.
فيم ��ا جاء االتح ��اد الوطن ��ي الكرد�ستان ��ي بـ 16
مقعدا ،مايعادل  %16من مقاعد البرلمان الكلية.
والحزب نف�س ��ه كان قد ح�صل في  2018على 18
مقعدا ( %5من مجموع المقاعد) ،مايعني خ�سارة
مقعدين اثنين.

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

باتج ��اه المنطق ��ة الت ��ي ح�صل ��ت فيه ��ا عملي ��ة
الخط ��ف ،بل �أنها الزي ��ارة الثانية خالل �أ�سبوع
واح ��د" .و�أكد� ،أن "الق ��وات الأمنية حذرت هذا
الفري ��ق من الذهاب �إلى تلك المنطقة كونها غير
م�ستقرة �أمني ًا� ،إال بمرافقة عنا�صر �أمنية تتولى
حمايته ��م ،لكنه ��م ل ��م يلتزم ��وا بذل ��ك ودخل ��وا
بمفردهم وتعر�ضوا �إلى االختطاف".
وي ��رى الجبوري� ،أن "وعي المواطن هو االهم
في هذه المنطقة" ،الفت� � ًا �إلى �أن "الحادث لي�س
الأول م ��ن نوعه منذ  45يوم� � ًا وهي المدة التي
ا�ستلمنا فيها الم�س�ؤولية ،بل �أنه الخام�س".

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

و�أف ��اد ،ب�أن "اثني ��ن من ال�شباب ق ��د دخلوا �إلى
منطقة نائية في المرادية بوا�سطة دراجة نارية
من �أج ��ل ال�صيد ،ورغ ��م تحذيرات ق ��د �صدرت
لهما ،لكنهما �أ�ص ��را على موا�صلة الطريق فقتل
الأول و�أ�صيب الثاني بجروح".
وف ��ي ح ��ادث �آخ ��ر ،يق ��ول الجب ��وري� ،إن
"مجموعة من رعاة االغنام دخلوا �إلى منطقة
نائي ��ة ف ��ي المرادي ��ة التابع ��ة لديال ��ى ،رغ ��م
تحذيرهم لكنه ��م لم ي�ستجيب ��وا فتعر�ضوا �إلى
ا�ستهداف ارهابي" ،متابع ًا "لي�س من المعقول
�أن ن�ض ��ع مع كل ف ��رد عراقي �شرط ��ي مرافق له

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

ويتبع خطواته".
وب ّي ��ن� ،أن "المواطني ��ن الذي ��ن نتعام ��ل معه ��م
لغاي ��ة الوق ��ت الحال ��ي ال يحترم ��ون توجيهات
الق ��وات الأمني ��ة وبالتال ��ي يقع ��ون �ضحي ��ة
العمليات الإرهابية".
ويوا�ص ��ل الجب ��وري� ،أن "المحافظ ��ة ت�شه ��د
عملي ��ات نوعي ��ة يومي ��ة لمالحق ��ة المجامي ��ع
االرهابي ��ة ف ��ي حو� ��ض حمري ��ن والمناط ��ق
المحيط ��ة ب ��ه" ،وتحدّث ع ��ن "م�ضاف ��ات ت�ضم
عنا�ص ��ر �إرهابي ��ة موزعي ��ن عل ��ى مف ��ارز م ��ن
اع ��داد قليلة يتعر�ض ��ون �إلى هجم ��ات م�ستمرة
م ��ن قبل قواتن ��ا" .وذك ��ر� ،أن "العملي ��ات تقوم
به ��ا الق ��وات العراقي ��ة مع ��ززة بمعلوم ��ات
وكاالت اال�ستخب ��ارات ،وا�سن ��اد القوة الجوية
وطي ��ران الجي�ش ،وهناك نتائ ��ج جيدة تح�صل
لك ��ن الخ ��روق �سببه ��ا ف ��ي الغالب ع ��دم التزام
المواطني ��ن" .وم�ض ��ى الجب ��وري� ،إل ��ى �أن
"القطعات الع�سكرية والأمنية في ديالى بجميع
ت�شكيالتها الجي�ش وال�شرطة والح�شد ال�شعبي
�شرعت منذ ال�ساع ��ات الأولى لفجر �أم�س االول
بالبح ��ث ع ��ن المفقودي ��ن والجه ��ود م ��ا زال ��ت
جارية".
و�شه ��دت محافظ ��ة ديال ��ى ،ف ��ي وق ��ت �ساب ��ق،
اختف ��اء اربع ��ة مواطنين ،بينه ��م �ضابط برتبة
مق ��دم ،خ�ل�ال تواجده ��م ق ��رب بحي ��رة حمرين
لغر�ض ال�صيد.
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توقعات برد �أغلب
الطعون على نتائج
االنتخابات

انق�سام قريب يف �صفوف الإطار التن�سيقي
ي�س ّرع ت�شكيل احلكومة
الأج ��واء بي ��ن ق ��ادة البي ��ت ال�شيع ��ي .ل ��م يت ��م
التو�ص ��ل الى �أي اتفاق ف ��ي االجتماع وخرجت
جميع الأطراف كل منها م�صر على مطالبه".
ويوا�ص ��ل التقري ��ر� ،أن "ال�ص ��در كان ق ��د رف�ض
الم�شارك ��ة ف ��ي حكوم ��ة توافقي ��ة م ��ع اط ��راف
خا�س ��رة مف�ضال الذهاب لمعار�ضة برلمانية بدال
من ذلك".
وزاد� ،أن "ال�ص ��در الق ��ى بالئم ��ة الخروق ��ات
الأمني ��ة الت ��ي وقع ��ت ف ��ي بع� ��ض المحافظ ��ات
خالل الأيام القليلة الما�ضية على الأطراف التي
تعار�ض نتائج االنتخابات".
وكان ال�ص ��در قد ذكر بيان له �أن "عودة الإرهاب
المتمثل بداع�ش في منطقة مخمور والتفجيرات
ال�سيا�سية في الب�ص ��رة ،وبع�ض االغتياالت من
هن ��ا وهن ��اك ،ينب ��ئ بت� ��أزم الو�ض ��ع ال�سيا�سي،
ولجوئه ��م للعن ��ف ،وه ��و م ��ا �سيجر الب�ل�اد الى
الخطر من اجل بع�ض المقاعد".
وي�ستر�س ��ل التقري ��ر� ،أن "مراقبي ��ن ي ��رون �أن
هناك ثالث ��ة احداث قادمة من المتوقع ان ت�ؤدي
ال ��ى حدوث تغيير مه ��م في الم�شه ��د ال�سيا�سي،
وربما قد ت�ؤدي �أي�ض ��ا الى قيام بع�ض الأحزاب
ال�سيا�سية بمغادرة االطار التن�سيقي".

تحدّ ث تقرير عن انق�سام
قريب في االطار التن�سيقي
ي�سرع ت�شكيل الحكومة،
ّ
ً
متوقعا رد المحكمة
االتحادية العليا �أغلب
الطعون على االنتخابات،
مبين ًا ان كتل ائتالف دولة
القانون والن�صر والحكمة
والفتح �ست�سلم بالنتائج
الحالية ،فيما توقع بقاء قوى
�أخرى تمتلك ف�صائل م�سلحة
في ال�شارع من خالل تحريك
جمهورها �أو ا�ستهداف
الم�صالح االميركية في
العراق.

 ترجمة /حامد احمد
وذك ��ر تقري ��ر للمونيت ��ور وموق ��ع ذي نا�ش ��نال
االخب ��اري ترجمت ��ه (الم ��دى)� ،أن "احتجاجات
�أح ��زاب خا�س ��رة �إزاء نتائ ��ج االنتخاب ��ات ف ��ي
العراق بدع ��وى ح�صول تزوير وتالعب بها من
�ش�أن ��ه ان ي�ؤخ ��ر ت�شكي ��ل حكومة جدي ��دة لفترة
زمنية اطول".
موقف المحكمة االتحادية العليا
و�أ�ضاف التقرير� ،أن "تلك الأطراف ،التي تهدف
ال ��ى الغ ��اء تل ��ك النتائ ��ج ،تنتظر ب ��ت المحكمة
االتحادي ��ة العلي ��ا بالدع ��وى التي رفعه ��ا زعيم
تحال ��ف الفتح هادي العامري الذي و�صف �إلغاء
نتائ ��ج االنتخاب ��ات بال�سبي ��ل الوحي ��د للخروج
م ��ن االزم ��ة ال�سيا�سية الحالي ��ة" .و�أ�ش ��ار� ،إلى
�أن "ق ��وى الأح ��زاب التي خ�س ��رت مقاعدها في
البرلمان ب�ضمنها تحالف الفتح وحركة الحكمة

وتحال ��ف الن�ص ��ر ،من ��ذ انتخاب ��ات  10ت�شرين
الأول ،ق ��د رف�ضت القبول بالنتائ ��ج و�شكلوا ما
ي�سمى باالطار التن�سيقي بم�شاركة ائتالف دولة
القانون".
و�أو�ض ��ح� ،أن "التيار ال�ص ��دري بزعامة مقتدى
ال�ص ��در برز بان ��ه الفائز الأكبر ف ��ي االنتخابات
بح�صده  73مقعد ًا في البرلمان الجديد الم�ؤلف
من  329مقع ��د ًا ،في حين ح�ص ��ل تحالف الفتح
عل ��ى  17مقعد�أ فقط ،الذي كان ي�شغل  45مقعد ًا
في البرلمان ال�سابق".
ولف ��ت التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "رئي�س تحال ��ف الفتح
كان ق ��د رفع دع ��وى بداية هذا ال�شه ��ر للمحكمة
االتحادي ��ة العليا ي�شير فيها ال ��ى حدوث تزوير
باالنتخابات مطالبا ب�إلغاء النتائج".
و�أف ��اد  ،ب� ��أن "المحكم ��ة ق ��د ح ��ددت تاريخ 13
كان ��ون الأول االثنين للنظر بالدعوى المرفوعة
م ��ن العامري ال ��ذي قال في ت�صريح ��ات له عقب
اال�ستم ��اع ل�شك ��واه� :سنلت ��زم بق ��رار المحكمة

حتى لو لم ين�صفنا".
وينق ��ل التقرير عن العام ��ري �أي�ض� � ًا �أن "نتائج
االنتخاب ��ات الحالي ��ة قد �أوقعت البل ��د في م�أزق
ونرف� ��ض �أي جه ��د دول ��ي يهدف لفر� ��ض �إرادته
ويتدخل ب�ش�ؤوننا الداخلية".
وتاب ��ع ،ان "القا�ض ��ي ق ��رر ،وعق ��ب افتت ��اح
الجل�سة للنظر بالدعوى ،ارجاء النظر بالق�ضية
ت�سع ��ة �أيام اخرى لحد تاري ��خ  22كانون الأول
الحالي".
ويج ��د التقري ��ر� ،أن "كل الم�ؤ�ش ��رات ت ��دل على
ان المحكم ��ة العلي ��ا �ست�ص ��ادق عل ��ى نتائ ��ج
االنتخاب ��ات النهائي ��ة وترف� ��ض اغل ��ب الطعون
لأ�سباب عديدة ب�ضمنها الدليل ال�ضعيف المقدم
من قبل المعتر�ضين".
وتح ��دث ،ع ��ن "الثن ��اء المه ��م م ��ن المنظم ��ات
الدولي ��ة والإقليمي ��ة على االنتخاب ��ات" ،م�شدد ًا
عل ��ى عدم �إمكانية "�إقامة انتخابات جديدة وفق
الد�ست ��ور ما لم يقرر البرلمان ذلك ،والذي يعني

بان البرلم ��ان الجديد يتوج ��ب عليه ان ي�صوت
لحل نف�سه".
معركة الخا�سرين لك�سب الوقت
ويوا�ص ��ل ،ان "الأح ��زاب الخا�س ��رة ،من جانب
�آخ ��ر ،لم ترف� ��ض النتائج فح�سب ،ب ��ل انها تريد
�أي�ضا ت�شكي ��ل مفو�ضية انتخاب ��ات عليا جديدة
وت�شري ��ع قانون جدي ��د ،ولكن م ��ن الوا�ضح ان
ه ��ذا لن يح�ص ��ل" .وينق ��ل التقرير ع ��ن المحلل
ال�سيا�سي هادي جل ��و مرعي ،القول �إن "الأمور
االن �ستك ��ون ف ��ي طري ��ق م�س ��دود فيم ��ا يتعلق
بالمفاو�ضات بين الأط ��راف ال�سيا�سية لت�شكيل
الحكومة الجديدة".
وذه ��ب التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "ال�ص ��ورة تب ��دو
غي ��ر وا�ضح ��ة فيم ��ا اذا �ست�ؤخ ��ر ه ��ذه الق�ضية
ت�صدي ��ق المحكمة نف�سها عل ��ى النتائج النهائية
المر�سل ��ة لها من قبل المفو�ضية العليا الم�ستقلة
لالنتخابات مطلع هذا ال�شهر".

وع ��د مرع ��ي ،بح�س ��ب التقري ��ر� ،أن "المعرك ��ة
الدائ ��رة االن هي معركة ك�س ��ب مزيد من الوقت
م ��ن قب ��ل الذي ��ن خ�س ��روا االنتخاب ��ات النه ��م
يعرفون ان قرار الغاء النتائج لي�س ممكنا ،و�أن
االط ��ار التن�سيق ��ي ،الم�ش ��كل �أ�سا�سا م ��ن الفتح
ودول ��ة القانون ،يريد مزيدا من الوقت للتو�صل
ال ��ى تفاهم ��ات او ت�شكي ��ل تحالفات م ��ع العبين
�آخرين لمواجهة كتلة ال�صدر".
ولف ��ت التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "ح ��زب تق ��دم بزعامة
رئي� ��س البرلمان ال�سابق محم ��د الحلبو�سي فاز
ب� �ـ 37مقعدا ،وهو يل ��ي التحالف ال�صدري بعدد
المقاعد ،ثم ائتالف دولة القانون برئا�سة نوري
المالكي الذي حل ثالثا بفوزه بـ 33مقعدا".
اجتماع ال�صدر والإطار التن�سيقي
وا�ضاف� ،أن "العام ��ري ا�ست�ضاف اجتماعا هذا
ال�شه ��ر جم ��ع في ��ه الأط ��راف المتخا�صمة وجها
لوج ��ه م ��ع ال�ص ��در ف ��ي محاول ��ة من ��ه لترطيب

انق�سام قريب في �صفوف
المعتر�ضن
وذك ��ر� ،أن "الح ��دث الأول ه ��و الم�صادق ��ة على
النتائ ��ج النهائي ��ة لالنتخاب ��ات ،والثان ��ي ه ��و
جل�س ��ة البرلمان الجدي ��د الأولى عن ��د انعقاده،
والثال ��ث ه ��و ان�سح ��اب الق ��وات الأجنبي ��ة من
الب�ل�اد المقرر ف ��ي نهاية هذا ال�شه ��ر وفق اتفاق
بين بغداد ووا�شنطن".
وذه ��ب التقري ��ر� ،إل ��ى �أن " ق�سم� � ًا م ��ن �أح ��زاب
االطار التن�سيقي مثل منظمة بدر وتيار الحكمة
وتحالف الن�صر وحتى ائتالف دولة القانون ،قد
يتنازلون ويح�ضرون جل�س ��ة البرلمان الأولى،
او ي�شاركون في وزارة يقودها ال�صدر".
و�أردف� ،أن "ف�صائ ��ل م�سلحة مثل ع�صائب اهل
الح ��ق وكتائب حزب الله قد يبق ��ون منا�صريهم
متواجدي ��ن في ال�شارع لال�ستم ��رار باالحتجاج
لفت ��رة �أط ��ول ،او ينفذون تهديده ��م با�ستهداف
م�صالح وقواعد �أميركية".
وم�ض ��ى التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "االنق�س ��ام المتوقع
باالط ��ار التن�سيق ��ي ق ��د ي�سه ��ل عملي ��ة ت�شكي ��ل
الحكوم ��ة الجدي ��دة ،خ�صو�ص ��ا اذا م ��ا واف ��ق
ال�صدر على �ضم ق�سم من احزاب االطار".
 عن المونيتر وموقع ذي نا�شنال
الإخباري

نــعـــي
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اد ُخ ِلي
ا�ض َي ًة َم ْر ِ�ض َّي ًة َف ْ
(( َيا �أَ َّي ُت َها ال َّن ْف ُ
ار ِج ِعي ِ�إ ىَل َر ِّب ِك َر ِ
�س المْ ُ ْط َم ِئ َّن ُة ْ
اد ُخ ِلي َج َّن ِتي))
ادي َو ْ
يِف ِع َب ِ

�صدق اهلل العظيم

بقلوب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره
ينعي (احلاج ح�سني حممد علي الغول العاملي) وعائلته فقيدهم الغايل

(الدكتور عبد الأمري حممد علي الغول العاملي)
جراء �إ�صابته بفايرو�س كورونا

�شقيق احلاج ح�سني حممد علي الغول العاملي

ووالد كل من املهند�س يو�سف عبد االمري الغول واملهند�س فرا�س عبد االمري الغول

الذكر الطيب للفقيد وال�صرب وال�سلوان
لعائلته وحمبيه
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طلب �إىل جمل�س الوزراء باعتبارها عا�صمة الثقافة والفنون والأدب

ذي ق��ار ت�ض��ع احلج��ر الأ�سا���س لإن�ش��اء مدين��ة �أور ال�سياحي��ة
 ذي قار /ح�سني العامل
�أف ��ادت الإدارة املحلي ��ة يف ذي قار ،ب�أن
اليوم اخلمي� ��س� ،سي�شهد و�ضع احلجر
الأ�سا� ��س لإن�شاء مدين ��ة �أور ال�سياحية،
الفت ��ة �إىل �أن امل�شروع ي�سه ��م يف تنمية
ملنطق ��ة املدرج ��ة عل ��ى الئح ��ة ال�ت�راث
العاملي.
جَ
وتم ��ع حمافظ ��ة ذي ق ��ار ( 375ك ��م
جن ��وب بغداد) ما ب�ي�ن ال�سياحة الدينية
والآثاري ��ة والطبيعي ��ة مل ��ا متتلك ��ه م ��ن
مواق ��ع اثري ��ة وديني ��ة تق ��در باكرث من
 1200موق ��ع اث ��ري ابرزه ��ا مدينة اور
االثري ��ة ومق ��ام النبي ابراهي ��م اخلليل
(ع) ف�ض�ل ً�ا ع ��ن مناط ��ق االه ��وار التي
ت�شكل خم�س م�ساحة املحافظة.
وق ��ال حماف ��ظ ذي ق ��ار احم ��د غن ��ي
اخلفاج ��ي يف بي ��ان �صحف ��ي تابعت ��ه
(امل ��دى) ،ان "ادارة املحافظ ��ة فاحت ��ت
الأمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س ال ��وزراء حول
اعتب ��ار مدين ��ة اور عا�صم� � ًة للثقاف ��ة
والفنون والآداب للعام ."2022
و�أ�ض ��اف اخلفاج ��ي� ،أن "ذل ��ك ي�أت ��ي
م ��ن ب ��اب تن�شي ��ط ال�سياح ��ة يف املدينة
االثاري ��ة املدرج ��ة عل ��ى الئح ��ة الرتاث
العاملي".

وكان ��ت منظم ��ة الأمم املتح ��دة للرتبية
والثقافة والعل ��وم (اليون�سكو) ،وافقت
يف  17م ��ن مت ��وز  ،2016عل ��ى �ض ��م
الأه ��وار واملناط ��ق الآثاري ��ة فيه ��ا� ،إىل
الئح ��ة ال�ت�راث العامل ��ي بع ��د ت�صوي ��ت
جميع الأع�ضاء باملوافقة.
ومبوج ��ب ق ��رار منظم ��ة اليون�سك ��و
ف ��ان الأه ��وار واملواق ��ع الآثاري ��ة الت ��ي
�أدرج ��ت على الئحة ال�ت�راث العاملي هي
�أور و�أري ��دو وهور احلم ��ار واحلويزة
والأهوار الو�سطى يف ذي قار ومي�سان،
ال ��وركاء يف املثن ��ى ،وه ��ور احلم ��ار
ال�شرقي يف الب�صرة.
ويف بي ��ان الحق اعلن ��ت ادارة املحافظة
ع ��ن "حفل و�ضع حجر الأ�سا�س مل�شروع
ان�ش ��اء مدين ��ة �أور ال�سياحي ��ة ،واطالق
م�ش ��روع اور عا�صمة ال�سياحة العراقية
لع ��ام  ،"2022وبين ��ت ان "و�ضع حجر
اال�سا�س �سيكون اليوم اخلمي�س املوفق
 16كان ��ون االول احل ��ايل وبح�ض ��ور
حماف ��ظ ذي ق ��ار وع ��دد م ��ن امل�س�ؤولني
املحليني".
ويتوق ��ع م�س�ؤول ��ون ونا�شط ��ون يف
حمافظ ��ة ذي قار ان ت�شه ��د حمافظة ذي
ق ��ار انتعا�شا لل�سياحة الدينية واالثارية
عق ��ب زي ��ارة باب ��ا الفاتي ��كان ملدينة اور

االثرية واحلج اىل بي ��ت النبي ابراهيم
اخللي ��ل ،داع�ي�ن احلكومت�ي�ن املحلي ��ة
واملركزي ��ة لإي�ل�اء املزي ��د م ��ن االهتمام
بالقط ��اع ال�سياح ��ي ا�ستع ��دادا للمرحلة
املقبلة.
وكان احل�ب�ر االعظ ��م باب ��ا الفاتي ��كان

فرن�سي� ��س قد �أق ��ام يف (� 6آذار ،)2021
قدا�س� � ًا ديني� � ًا و�ص�ل�اة م�شرتك ��ة التباع
الديان ��ات العراقي ��ة يف بي ��ت النب ��ي
ابراهيم اخلليل ورع ��ى لقاء االديان يف
مدينة �أور االثرية (  18كم) جنوب غرب
مدينة النا�صرية.

حملة �شعبية تطوعية لبناء مدار�س يف بابل
 خا�ص /بابل
دفع ��ت ازمة االبنية املدر�سي ��ة يف ق�ضاء القا�سم
جنوب ��ي حمافظ ��ة باب ��ل ،االه ��ايل اىل القي ��ام
بحمالت طوعية لبناء مدار�س جديدة.
وق ��ال ر�سم ��ي البدي ��ري امل�شرف عل ��ى م�شروع
البن ��اء يف حديث �إىل (امل ��دى) �إن "ابناء مدينة
القا�س ��م عمل ��وا عل ��ى ت�شكي ��ل جلان م ��ن داخل
املدينة واخذت عل ��ى عاتقها جمع التربعات من
اهايل املدينة واملي�سورين لبناء املدار�س".
وا�ش ��ار ،اىل ان "احلمل ��ة اخلريي ��ة اكملت بناء
مدر�ست�ي�ن ويف طريقها الكم ��ال املدر�سة الثالثة
ا�ضاف ��ة اىل ترميم بع�ض املدار�س وبناء مرافق
خدمية وا�ضافة �صفوف يف مدار�س اخرى".
وا�ض ��اف البدي ��ري �أن "االه ��ايل تيقن ��وا ب� ��أن
احلكوم ��ة لن تتمكن من بناء اية مدر�سة جديدة
يف مدين ��ة القا�سم التي تعاين من واقع تعليمي
مت ��دن م ��ا دف ��ع بااله ��ايل اىل القي ��ام بحم�ل�ات
طوعي ��ة لبناء املدار�س لف ��ك الزخم الذي ت�شهده
غالبي ��ة املدار� ��س" .م ��ن جهت ��ه اك ��د قائممق ��ام
ق�ض ��اء القا�سم و�سام العي�ساوي �إىل (املدى) �أن
"الق�ضاء بحاجة اىل  ١٣مدر�سة من املفرو�ض

ان تنف ��ذ يف الق�ضاء ل�سد النق� ��ص احلا�صل يف
ع ��دد االبني ��ة املدر�سي ��ة" .وتاب ��ع العي�س ��اوي،
�أن "الق�ض ��اء يع ��اين م ��ن ازم ��ة ابني ��ة مدر�سية
خانق ��ة ب�سبب قلة التخ�صي�صات املالية املخ�صة
لقط ��اع الرتبي ��ة" .و�أ�ش ��ار� ،إىل "ته ��دمي خم�س
مدار� ��س داخ ��ل الق�ض ��اء منذ ع ��ام  2012وعدم
اكماله ��ا ب�سبب تلك� ��ؤ ال�شركات املنف ��ذة ما فاقم
م ��ن امل�شكل ��ة وت�سبب بدم ��ج كل ث�ل�اث مدار�س

يف بناية واحدة" .و�أورد العي�ساوي �أن "خطة
تنمي ��ة االقاليم لع ��ام  2021ت�ضمنت تخ�صي�ص
مدر�سة واحدة ملدينة القا�سم االمر الذي يك�شف
عن حجم االهمال الذي تتعر�ض له املدينة".
وم�ض ��ى� ،إىل �أن "احلم�ل�ات الطوعي ��ة الت ��ي
ينفذه ��ا االه ��ايل مثل ��ت حمط ��ة انعا� ��ش لقطاع
التعلي ��م يف الق�ض ��اء والت ��ي بدونه ��ا ميك ��ن ان
يتدهور هذا القطاع اىل ادنى م�ستوياته".

ويف ذات ال�سياق �شهد متحف النا�صرية
احل�ضاري عدد ًا م ��ن الفعاليات املتنوعة
الت ��ي تدخل �ضم ��ن املب ��ادرات ال�شبابية
لت�شجيع ال�سياحة يف حمافظة ذي قار.
وج ��رى افتت ��اح ب ��ازار تطوع ��ي نظمته
جمموعة من �شب ��اب و�شابات النا�صرية

لدعم وتعزي ��ز دور ال�صناع ��ات اليدوية
واحلرفي ��ة ،كم ��ا ج ��رى افتت ��اح ور�ش ��ة
�سومري ��ون التدريبي ��ة لتنمي ��ة وتعل ��م
مه ��ارات احل ��رف اليدوي ��ة وه ��ي م ��ن
الور� ��ش املدعوم ��ة م ��ن برام ��ج االمم
املتح ��دة .فيم ��ا ازيح ال�ست ��ار عن ن�صب
قيث ��ارة اور الذي �صمم ��ه احد النحاتني
املحليني.
وم ��ن جانبه ��ا اك ��دت احلكوم ��ة املحلية
دعمها للفعالي ��ات واملبادرات التطوعية،
وق ��ال حمافظ ذي ق ��ار خالل حف ��ل اقيم
له ��ذا الغر� ��ض ان "االدارة املحلية تدعم
ه ��ذه الن�شاطات التي ته ��دف لتعزيز قيم
العم ��ل اخلريي والتطوع ��ي وت�سهم يف
تعزيز العمل الإنتاجي وتنمية املهارات
الإبداعية واحلرف اليدوية"  ،مبينا ان
"هذه الن�شاطات تعك�س الوجه امل�شرق
واالبداعي ل�شباب املحافظة".
ي�ش ��ار اىل ان جتمع ابناء اور ومفت�شية
�آث ��ار ذي قار اقام ��ا يف منت�صف ت�شرين
الث ��اين  2021كرنفال (ب ��ذرة �سومرية)
عل ��ى ار� ��ض مدين ��ة اور االثري ��ة وذلك
�ضم ��ن املب ��ادرات ال�شعبي ��ة والفعاليات
الفني ��ة والثقافي ��ة الهادف ��ة لدعم احلركة
ال�سياحي ��ة يف املحافظة التي ابتكر فيها
ال�سومريون اول قيث ��ارة يف العامل قبل

اكرث من �ستة �آالف عام.
وتع ��د مدين ��ة اور االثري ��ة ( 18ك ��م
جن ��وب غ ��رب النا�صري ��ة) م ��ن اب ��رز
املواق ��ع االثري ��ة يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار
الت ��ي ت�ضم اكرث م ��ن  1200موقع اثري
يعود معظمه ��ا اىل حق ��ب تاريخية تبد�أ
من ح�ض ��ارة العبي ��د واري ��دو التي تعد
منطلق احل�ضارة الرافدينية كونها اقدم
م�ستوطن ��ة زراعي ��ة اقيم ��ت يف ال�سه ��ل
الر�سوب ��ي من ��ذ خم�س ��ة �آالف �سن ��ة قبل
املي�ل�اد ،كم ��ا ت�ضم مواق ��ع اثري ��ة تعود
اىل ال�س�ل�االت املتعاقب ��ة ك�سالل ��ة اور
من ��و واحل�ضارة ال�سومرية وحقبة بناء
الزقورة يف عهد امللك �شولكي ف�ضال عن
بي ��ت النبي ابراهيم اخلليل �أبو االنبياء
التوحيديني.
وكان وفد م ��ن االقلي ��ات العراقية اطلق
يف ( 9ني�س ��ان  )2021حمل ��ة غ�ص ��ن
الزيت ��ون للتعاي� ��ش ال�سلمي م ��ن مدينة
اور االثري ��ة جن ��وب غ ��رب النا�صري ��ة،
وفيم ��ا ا�ش ��اروا اىل ان انط�ل�اق احلملة
ي�أت ��ي تيمنا بزيارة باب ��ا الفاتيكان ملقام
النب ��ي ابراهي ��م اخللي ��ل يف املدين ��ة
املذك ��ورة� ،ش ��ددوا على اهمي ��ة تكري�س
اور كمركز للديانات التوحيدية وحوار
االديان.

رئا�سة جامعة كركوك

�إعـــالن ثاين

تعلن رئاس��ة جامعة كركوك إعالن ثاني إلجراء املناقصة املرقمة ( )2021/1مش��روع جتهيز ونصب
أجهزة مختبرية لكلية طب االسنان (مختبر فانتوم).
فعلى الش��ركات واملكاتب املس��جلة التي متتلك الق��درة على التجهيز مراجعة رئاس��ة اجلامعة
للحصول على كافة مس��تندات املناقصة لقاء مبلغ ( )150000مائة وخمسون ألف دينار عراقي ال
غيرها غير قابلة للرد وستفتح العطاءات في شعبة العقود احلكومية الساعة الثانية عشر ظهرا ً
م��ن يوم (االثن�ين) املوافق  2021/12/27أو الي��وم الذي يليه إذا تعذر فتحها ف��ي نفس اليوم وتوضع
العطاءات داخل ظرف مغلق مختوم ومؤشر عليه اسم املناقصة واسم وعنوان الشركة أو املكتب
في صندوق العطاءات لقاء وصل يؤيد االستالم وسوف يستبعد كل عطاء غير مستوفي للشروط
ال��واردة في اإلعالن وان موعد عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة عن استفس��ارات املناقصني هو الس��اعة
العاش��رة من صباح ي��وم (االثنني) املوافق  2021/12/20في رئاس��ة اجلامعة .علم��ا ً أن اجلامعة غير
ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
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�أكد انهماك تنفيذ ّية اجلودو يف ترميم بيت العموم ّية

ّ
تلب طموحنا
نظار :بطولة بيروت "عالمية" والم�شاركة لم ِ ّ

ق������وة ل�ل��آ����س���ي���وي ..ون���ت���رق���ب  % 1م����ن م���ي���زان���ي���ة ال���ك���رة!
 ب����غ����داد م�������ص���در
ّ

 بغداد � /إياد ال�صاحلي

الذين تواجدوا بقوّ ة فيها".

�أكد الأمني املايل للهيئ ��ة التنفيذية الحتاد
اجل ��ودو علي ّ
نظار� ،أن م�ش ��اركة منتخبي
ً
ً
الع ��راق حتت21عام� �ا وحتت18عاما يف
بطول ��ة �آ�س ��يا و�أوقياني ��ا الت ��ي �ض� � ّيفتها
العا�ص ��مة اللبنانية ب�ي�روت مطلع كانون
الأول اجل ��اري ،مل تك ��ن مل ّبي ��ة لطم ��وح
االحت ��اد و�أ�س ��رة اللعب ��ة ،نظ ��ر ًا للف ��ارق
الكب�ي�ر يف امل�س ��تويات واخل�ب�رات ب�ي�ن
العبينا ونظرائهم يف املنتخبات الأخرى.
و�أ�ض ��اف ّ
نظ ��ار يف حدي ��ث خ� �ّ�ص ب ��ه
(امل ��دى) ":كان ��ت البطول ��ة فر�ص ��ة ج ّيدة
الحت ��كاك نا�ش ��ئينا و�ش ��بابنا م ��ع العب ��ي
منتخب ��ات م ّثل ��وا  20دول ��ة ه ��ي قط ��ر
والأردن ومنغولي ��ا والكوي ��ت و�س ��وريا
واليم ��ن وتايالن ��د وكوري ��ا اجلنوبي ��ة
وهونغ كونغ وبنغالدي�ش وتركمان�س ��تان
وباك�س ��تان وقريغيز�س ��تان وكازاخ�ستان
وطاجيك�س ��تان و�أوزبك�س ��تان وفل�س ��طني
والياب ��ان ونيوزيلندا ولبنان ،و�أغلب تلك
املنتخبات ا�س ��تعدّت ب�شكل مثايل ملناف�سة
ميكن اعتبارها بطولة عامل م�ص� � ّغرة كون
�أقوى العبي العامل هُ م من دول �شرق �آ�سيا

�إعداد فقري
و�أو�ض ��ح �":أ�س ��تم ّرت البطول ��ة ثماني ��ة
�أيام ،ومل يتم ّكن �أي من العبينا النا�ش ��ئني
وال�شباب احل�ص ��ول على ميدالية واحدة،
و�أحت � ّ�ل الع ��راق املركز العا�ش ��ر يف الئحة
اخلتام ،وهي نتيجة طبيعية تن�س ��جم مع
الإع ��داد الفقري خ�ل�ال مع�س ��كر حم ّلي دام
 25يوم� � ًا فق ��ط ،بينما يفرت� ��ض �أن تكون
مدّة التح�ض�ي�ر ال ّ
تقل عن �ش ��هرين ،ثم �أن
العبينا مل ي�س ��بق لهم امل�شاركة يف بطولة
�سابقة خارج ّي ًا للفئتني ذاتهما تع ّزز لديهم
املقدرة على مواجهة �أقوى املناف�سني".
درو�س �صعبة
وب�ّي�نّ �":أن امل�ل�اك التدريب ��ي امل�ؤ ّل ��ف من
ح�س ��ام علي و�أحم ��د عبدالعظي ��م وعبا�س
عام ��ر عل ��ي �ص ��ابر ،كان مب�س ��توى الثقة
وامل�س� ��ؤولية يف ت�أهي ��ل الالعب�ي�ن فن ّي� � ًا
ونف�س ��ي ًّا بالرغم م ��ن عدم احل�ص ��ول على
نتيج ��ة �إيجابي ��ة خ�ل�ال البطول ��ة ،لك ��ن
يتوجب علينا رعاية الالعبني الذين م ّثلوا
ّ
الع ��راق و�س ��تكون له ��م ّ
حمط ��ات �أخ ��رى

مما م�ضى لتحقيق
تع ّلمهم درو�س ًا �أ�صعب ّ
الفوز وحت�س�ي�ن ت�ص ��نيف الفئت�ي�ن عربياً
و�آ�س ��يوي ًا ،وه ��م (عل ��ي حمم ��د وح�س�ي�ن
طالب وم�صطفى كاظم وجا�سم حممد) من
منتخب ال�شباب و(مرت�ض ��ى �سعد و�أحمد
وحي ��د وعبدالرحمن �أحم ��د وطالب عالء)
من منتخب النا�شئني".
العبات �شا ّبات
وا�س ��تدرك ":مل يُ�س ��عفنا الوقت لت�س ��مية
العبات �شابّات ي�شاركنَ يف هذه البطولة،
وذلك كون هيئتنا حديثة الت�شكيل ،وكذلك
ع ��دم وج ��ود العب ��ات م�ؤهّ �ل�ات لهات�ي�ن
الفئت�ي�ن يف الوق ��ت احلا�ض ��ر ،ونف ّكر يف
املرحلة املقبلة �أن ّ
نح�ضرهُ نّ مبع ّية مد ّرب
ُك ��فء يعمل عل ��ى تطوير قدراتهُنّ �ض ��من
برنام ��ج تدريبي ي�س ��اعدهُ نّ عل ��ى دخول
�أية مواجهة بثقة كبرية كي يح�ص ��لن على
امليداليات امللوّ نة".
م�شاكل �أنتخابية
وق ��ال نظار �":أن رئي� ��س الهيئة التنفيذية
الحت ��اد اجل ��ودو �س ��مري املو�س ��وي ب ��ذل
جه ��ود ًا كب�ي�رة م ��ن خ�ل�ال موقع ��ه كنائب

لرئي� ��س االحتاد الآ�س ��يوي من �أجل تهيئة
العبين ��ا و�ض ��مان م�ش ��اركتهم يف بطول ��ة
ُتع ��د عاملية وفق ًا لعرو�ض ��ها ،ال�س ��يما بعد
غيابن ��ا ع ��ن اللق ��اءات الدولي ��ة لأكرث من
�أربع �س ��نوات ب�سبب امل�ش ��اكل االنتخابية
الت ��ي واجهت احتادنا �أواخ ��ر عام 2018
وتهدي ��د جائح ��ة كورون ��ا كل دول الع ��امل
و�أجب ��ار مواطنيه ��ا عل ��ى ع ��دم االختالط
لأكرث من �سنة ونيف".

بغداد ال�سالم
وع ��ن ا�س ��تعداد االحت ��اد لتنظي ��م بطول ��ة
الع ��رب ،قال �":س ��بق �أن �أعل ��ن االحتادين
الآ�س ��يوي والعرب ��ي باجل ��ودو دعمهم ��ا
الكب�ي�ر لإ�ست�ض ��افة العراق بطول ��ة بغداد
ال�س�ل�ام للأندي ��ة العربي ��ة باجل ��ودو يف
�ش ��هر �أي ��ار  2022مب�ش ��اركة وا�س ��عة من
االحت ��ادات العربي ��ة ،ونق ��ل لن ��ا رئي� ��س
الهيئة التنفيذية لالحتاد �س ��مري املو�سوي
ت�أكي ��د رئي� ��س الإحت ��اد الآ�س ��يوي عبي ��د
العن ��زي �أثن ��اء اجتماعه مع ��ه على هام�ش
بطولة �آ�س ��يا يف بريوت� ،أن عودة العراق
لت�ضييف البطوالت الدولية والعربية بعد
ف�ت�رة طويلة من الغياب �س ��يكون م�ص ��در
ق ��وّ ة لالحت ��اد الق ��اري نظ ��ر ًا لكون ��ه م ��ن
االحت ��ادات الرائدة ذات اخل�ب�رة الطويلة
يف تنظيم البطوالت".

ح�صة كرة القدم
ّ
وختم ّ
نظار حديث ��ه ":مع تقديرنا للجهود
الت ��ي يقدّمه ��ا العب ��و ومد ّرب ��و املنتخبات
العمومية اجلديدة
الوطن ّي ��ة يف ك ��رة الق ��دم جلمي ��ع الفئات،
وب�ش� ��أن حت�ض�ي�رات الهيئ ��ة التنفيذي ��ة �أرى �أن ��ه لو ّ
مت تخ�ص ��ي�ص  %1من �أموالها
لإج ��راء االنتخاب ��ات اجلدي ��دة� ،أف ��اد الكب�ي�رة لدع ��م بع� ��ض الالعب�ي�ن املم ّيزين
":تتوا�ص ��ل هيئتن ��ا يف ترتي ��ب بي ��ت يف اجل ��ودو �أعدكم �أنهم �س ��يظفرون بعد ٍد
اللعبة من ناحية ت�س ��مية �أع�ضاء اجلمع ّية م ��ن امليداليات مهم ��ا كان حج ��م التناف�س
العمومي ��ة الذي ��ن يح � ُّ�ق له ��م �أن يدل ��وا معه ��م ،و�إ ّال م ��ن امل�ؤ�س ��ف �أن ت�أخ ��ذ ك ��رة
وخا�صة
ح�ص ��ة كبرية من امليزانية،
ب�أ�ص ��واتهم يف امل�ؤمت ��ر االنتخاب ��ي بع ��د القدم ّ
ّ
فرز م�ش ��اركات �أنديتهم �ض ��من م�س ��ابقات على �ص ��عيد عقود املد ّرب�ي�ن الأجانب ويف
االحت ��اد للف�ت�رة املا�ض ��ية ،علم� � ًا �أن ��ه منذ النتيج ��ة يتع ّر�ض اجلمهور �إىل �ص ��دمات
مطل ��ع كان ��ون الأول احل ��ايل تو ّقف عمل نف�س� � ّية بت ��وايل االخفاقات مثلما ح�ص ��ل
هيئتنا كما حمدّد يف �أمر ت�شكيلها ال�صادر يف منا�س ��بتي الدور احلا�سم وامل�ؤهّ ل �إىل
من وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة يف � 31آب ك�أ� ��س الع ��امل  2022حت ��ى نهاي ��ة اجلولة
املا�ضي وملدة ثالثة �أ�شهر ،ونرتقب متديد ال�ساد�س ��ة من ��ه وك�أ� ��س الع ��رب اجلاري ��ة
فرتة ا�شتغالها".
حالي ًا".

ال��و���س��ط��ان ال��ري��ا���ض��ي والأك���ادي���م���ي ي��ن��ع��ي��ان ال��خ��اق��ان��ي
 بغداد  /املدى
نع ��ى الو�س ��طان الريا�ض ��ي
والأكادمي ��ي �أح ��د روّ اد الريا�ض ��ة،
اال�ستاذ الدكتور قا�سم حممد ح�سن
اخلاق ��اين ،ال ��ذي غيّبه امل ��وت بعد
معاناته من ورم يف الدماغ ا�ستلزم
�إجراء عملية جراحية فوق الكربى
يف �إح ��دى م�ست�ش ��فيات العا�ص ��مة
بغداد منذ �أكرث من �شهرين �أحرجت
م�ض ��اعفاتها و�ض ��عه ال�صحي فلفظ
�أنفا�س ��ه الأخرية م�ساء �أم�س الأول
الثالث ��اء الراب ��ع ع�ش ��ر م ��ن كانون
الأول .2021
وب ��رز الراح ��ل يف م�س�ي�رته

الريا�ضية �أحّ د �أبطال �ألعاب القوى
عربي� � ًا و�آ�س ��يوي ًا بالقف ��ز الع ��ايل
نهاية عق ��د ال�س ��بعينيات من القرن
املا�ض ��ي ،ث ��م تع ّر�ض اىل الإ�ص ��ابة
ع ��ام  1984غادر �إثرها املناف�س ��ات
الدولي ��ة ،وبعدها تف� � ّرغ للتدري�س
ا�س ��تاذ ًا جامع ّي� � ًا ،و�إدار ّي� � ًا كفوء ًا،
�ش ��اغ ًال من�ص ��ب عميد كلية الرتبية
البدنية وعلوم الريا�ضة يف جامعة
الكوف ��ة وعمي ��د الكلي ��ة ذاته ��ا يف
جامعة بغداد.
تخ�ص ���ص علم ّي ًا يف فل�سفة
الراحل ّ
الرتبية الريا�ضية (�ساحة وميدان،
بايوميكاني ��ك) وه ��و باح ��ث يف
البايوميكانيك الريا�ضي والتحليل

احلرك ��ي جلمي ��ع الفعّالي ��ات
الريا�ض ��ية ،وعل ��ى وج ��ه التحدي ��د

التخ�ص�ص ��ية يف وزارة ال�ش ��باب
ّ
والريا�ضة (.)2013-2012
وعبرّ عديد الريا�ض ��يني عن حُ زنهم
ال�ش ��ديد لرحيل قا�س ��م ملا عُرف عن ُه
م ��ن روح ّي ��ة ط ّيب ��ة و�أخ�ل�اق عالية
و�أمان ��ة ونزاه ��ة واخال� ��ص يف
العم ��ل حيث كتب عن ��ه خبري �ألعاب
القوى د.عب ��د العزيز نايف الطائي
يف �ص ��فحة التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
(الفي�سبوك) "كان البطل قا�سم �أول
طال ��ب مدر�س ��ة يف الع ��راق يجتاز
حاج ��ز املرتي ��ن يف القف ��ز الع ��ايل
عندم ��ا كان يف املرحلة الأخرية من
(ال�س ��احة واملي ��دان) وكان ع�ض ��و ًا الدرا�س ��ة الإعداي ��ة مع رفي ��ق دربه
يف اللجن ��ة العلمي ��ة للمدار� ��س كفاح هادي ووقتها كتبتُ يف �إحدى

ال�ص ��حف (طيور النج ��ف املُهاجرة
حت ّل ��ق عالي� � ًا يف بغ ��داد)" م�ض ��يف ًا
"م�ض ��ى قطار العُمر وتقدّم قا�س ��م
برفقة زميله وا�ستاذه ح�سني العلي
م ��ع امل ��د ّرب �أث�ي�ر حمم ��د �ص�ب�ري
و�س � ّ�جل رقم� � ًا عراق ّي ًا يف املو�ص ��ل
( )2,13م�ت�ر ع ��ام  1982نا�س ��خ ًا
رق ��م ا�س ��تاذه ح�س�ي�ن ( )2,12مرت
الذي �س � ّ�جله يف ملعب الك�شافة عام
 "1978مبيّن ًا �أن "�أف�ض ��ل اجنازات
قا�سم هو انتزاعه امليداليّة الف�ضية
يف بطولة �آ�س ��يا بالكويت بعد بطل
العامل ال�صيني زهاو �صاحب الرقم
العامل ��ي حينه ��ا ( )2,37م�ت�ر ،فيما
قفز الراحل ( )2,10مرت.

رياضة
معالي الكلمة
 عمـار �سـاطع

عودة �إىل ال�صحافة الورق ّية!
بعيد ًا عن اخلو�ض يف تفا�صيل اجلوانب الفنية وامل�ستويات العالية
التي ظهرت بها بطولة ك�أ�س العرب لكرة القدم العا�ش ��رة اجلارية يف
دول ��ة قطر ،حي ��ث �أداء املنتخب ��ات وظهور جيل جديد م ��ن الالعبني
ّ
�ست�شق طريقها يف امل�ستقبل
وبزوغ جنوم لأ�س ��ماء عديدة ومواهب
القريب ،ف�ض�ل ً�ا عن حالة تطوّر الفكر التدريبي لدى بع�ض املد ّربني،
�كل �أو ب�آخ ��ر من حي ��ث التغطية
ف� ��إن الن�س ��خة احلالي ��ة تفوّ ق ��ت ب�ش � ِ
الإعالمية واالهتمام غري امل�س ��بوق باحلدث العربي الكروي الأبرز،
عرب �إعادة هيبة ال�ص ��حافة املكتوبة اىل الواجهة من خالل االعرتاف
ب�أهمية التوثي ��ق الورقي ،يف زمن طغت فيه اللغة الرقميّة على كافة
العناوين!
مواكب ��ة التط ��وّ ر التكنولوج ��ي وتفوق ال�سو�ش ��يال ميدي ��ا ومواقع
التوا�ص ��ل وال�ص ��فحات الإلكرتوني ��ة ،مل متن ��ع ظه ��ور مان�ش ��يتات
وموا�ض ��يع �شتى ومواد د�س ��مة يبحث عنها الق ّراء و ُنقلت للمتابعني
واملهتمّني �صورة فعليّة عن حقيقة ما تع ّر�ضت له ال�صحافة الريا�ضية
من ا�س ��تنزاف ب�س ��بب التطوّ ر التقني خالل الأعوام املا�ضية ،بل �إن
ما حدث كان �أ�ش ��به بتوقف اجباري لل�ص ��حف الريا�ض ��ية نتيجة ق ّلة
االهتم ��ام وحماول ��ة القفز عل ��ى احلقيقة ،مبقابل ما �س ��جّ لته �ش ��بكة
املعلوم ��ات الدولي ��ة م ��ن �أ�ض ��رار ج�س ��يمة للورق ��ة والقل ��م ،ب�س ��بب
�س ��وء التقديرات جت ��اه ال�س ��لطة الرابعة من قبل املولع�ي�ن بالتغيري
والباحثني عن موطئ قدم لهم فيما يُعرف بال�صحافة الإلكرتونية!
ومهما بالغت يف الو�ص ��ف الذي يتع ّلق مبا حدث لل�صحافة الورقيّة،
ف�إن النتيجة �س ��تكون �شاملة للجميع ويف كل بقعة من بقاع الأر�ض،
لأن ال�ص ��حافة الورق ّي ��ة ُذ ِبحَ ��ت ب�س ��كني �أعم ��ى من ��ذ ع�ش ��رة �أعوام،
و�أ�ص ��بحت وك�أ ّنها كانت �إ�س ��قاط فر�ض على املولع�ي�ن برائحة ورق
ال�ص ��حف �أو �أولئ ��ك الذي ��ن �أُجربوا عل ��ى القراءة لغي ��اب اخليارات
وتو ّقف الفر�ص املتاحة لهم� ،أمام الهجمة الكا�سحة التي فر�ضتها لغة
اال�ص ��فار على العامل ب�أ�سرهِ  ،قبل �أن ي�ص ��بح العامل �أ�سري ًا �أمام جيل
يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا مع ال�شا�ش ��ات و�أجهزة الن ّقال والتقنيّات التي
ا�ستخدمت لربط جمتمعات ب�أكملها مبا تن�شره يتداولها الأغلبية!
وحينم ��ا ُنع ّرج على مثل هكذا �أمر يرتبط ب�ش ��كل وثيق مع املجتمع،
ف� ��إن هن ��اك م ��ن كان يحاول جاه ��د ًا من �أج ��ل �إعادة هيبة ال�ص ��حافة
املكتوب ��ة �إىل حالته ��ا الطبيعية متح ّدي� � ًا ب�إرادته و�ص�ل�ابته االنهيار
لبع�ض من الوقت،
الذي �أوقف املطبوعات ل�سنوات ،ونال من جرفها ٍ
و�أ�س ��هم يف �إيذاء جيل�ي�ن من الق ّراء ،و�أخذ من ملكته ��م الكالميّة بعد
�أن اعتاد عل ��ى التطبيقات وحم ّركات البحث من دون �أن تكون لديهم
الق ��درة على مناق�ش ��ة من �أت ��ى باملعلومات ّي ��ة الرقمية وت ��رك الكتابة
الورق ��ة و�إهمال مق ��االت النق ��د و�أعمدة ال ��ر�أي وح ��وارات النجوم
والتقاري ��ر احلديث ��ة واخب ��ار ال�س ��بق ال�ص ��حفي وحتقيق ��ات كانت
تك�شف احلقائق وتقلب الأحداث!
لقد حتقق اعجاز ا�ستعانة بطولة تاريخيّة ا�ستثنائيّة بحجم ومكانة
ك�أ� ��س العرب يف دولة قط ��ر ،عرب االهتمام بعيد ًا ع ��ن التناف�س ولغة
املخاطبة قبل املوازنة وعن�صر اال�ستثناء يف العر�ض �أكرث من املديح
والرياء ..فظهر ر�ص ��يد ال�ص ��حافة املكتوبة ب�شكل يوازي مطبوعات
�أجنبية عامليّة ت�ص ��در يف دول �أوروبا مثل انكلرتا و�إ�سبانيا وفرن�سا
و�إيطالي ��ا واملاني ��ا ويتفوّ ق �أي�ض� � ًا على تلك التي تكون حا�ض ��رة يف
البطوالت العاملية وتقفز على م�ؤ�سّ �سات ّ
ت�سخر جهودها وامكانياتها
من �أجل مقال ق�ص�ي�ر �أو حتى عنوان مثري �أو خبطة ت�ص ��ريح وعمل
حوار!
�أيه ��ا الإخ ��وة� ..إن عودة ال�ص ��حافة املكتوبة ع�ب�ر مطبوع يومي من
� 24صفحة مواكب لأحداث بطولة العرب ،با�سم �صحيفة (�سوبر)1
يدخ ��ل يف مفك ��رة التوثي ��ق الت�أريخي امله ��م �أو يكون �ض ��من �أجندة
التعاط ��ي مع الواق ��ع الذي فر�ض ��ته الظروف وقتله م�ض ��امني الدعم
والتخ�صي�ص ��ات ويتال�ش ��ى م ��ع ق ّل ��ة االهتمام م ��ن قبل دور الن�ش ��ر
فريدة من نوعها ،عرب التحدّي الفعلي
بعربة ٍ
الر�صينة� ،أ�صبح �أ�شبه ٍ
ال ��ذي قاده ر�أي وت�ص ��ميم عل ��ى �أن تكون �ص ��حيفة محُ رتفة بتقنيّات
ب�سيطة وم�ض ��مون متجدّد و�أ�سلوب ر�صني ور�أي �سديد وتنوّ ع غري
م�سبوق وحمتوى يجلب النظر وحتليل فريد من نوعه واح�صائيّات
و�أرق ��ام للمهتمّني بها وعر�ض لأبرز التفا�ص ��يل و� ّ
أدق االحداث بعيد ًا
عن �أ�س ��لوب الإث ��ارة �أو لغة الت�س ��قيط ،ف�ض�ل ً�ا عن الإخ ��راج العايل
امل�س ��توى ،ك ّلها كانت �ض ��من �شعار "ال�ص ��حافة الورقيّة ،متر�ض وال
مت ��وت" وهو ما �أكده بع�ض من ال�ص ��حفيني الع ��رب الذين ي�ؤمنون
ب� ّأن ال�ص ��حافة هي الأ�س ��ا�س الفعلي للمعلوماتيّة ،و�أ ّنها املالذ الآمن
لل�ش ��عوب التي َتفه ��م و ُتقيّم الق ��راءة مبنظور ثق ��ايف ومهني ملتزم
باملبادئ الفعليّة لل�صحافة!
لقد تحقق اعجاز ا�ستعانة بطولة
تاريخ ّية ا�ستثنائ ّية بحجم ومكانة
ك�أ�س العرب في دولة قطر ،عبر
االهتمام بعيداً عن التناف�س ولغة
المخاطبة قبل الموازنة وعن�صر
اال�ستثناء في العر�ض �أكثر من
المديح والرياء..

اتحاد ال�شطرنج ّ
ينظم بطولتي الك�أ�س والن�ساء

ج��ول��ة ك��روي��ة م��ث��ي��رة ل��ث�لاث��ي ق � ّم��ة ال���دوري

 بغداد  /املدى

 متابعة  /املدى
ذاته يلع ��ب فريقا �أمان ��ة بغداد م�س ��رح ًا ملب ��اراة الكهرب ��اء
والكرخ يف ملع ��ب الأول حتت وال�ص ��ناعة بال�س ��اعة  4ع�صر ًا
يع ��اود مت�ص ��در دوري الك ��رة ب�إدارة احلكم خالد كرمي.
ويديره ��ا احلك ��م واثق حممد،
املمت ��از فري ��ق ال�ش ��رطة اللعب و�سيكون ملعب كربالء الدويل فيم ��ا ي�ش ��هد ملع ��ب ال�ش ��عب
يف �إقليم كرد�ستان غد ًا اجلمعة
بال�س ��اعة  2ظهر ًا ،وهو يواجه
م�ض� � ّيفه ن ��وروز يف مب ��اراة
يحت�ض ��نها ملع ��ب ال�س ��ليمانية
ب�إدارة احلكم علي �صباح �ضمن
اجلولة .13
وك�ش ��فت مباري ��ات اجلول ��ة
املذكورة عن مواجهات متباينة
امل�س ��توى يوم ��ي اخلمي� ��س
واجلمع ��ة ،حيث يلتق ��ي اليوم
فريق ��ا �أربي ��ل والق ��وة اجلوية
يف ملع ��ب ده ��وك بال�س ��اعة 2
ظه ��ر ًا حتت قي ��ادة احلكم مهند
قا�س ��م ،وهو امللعب البديل بعد
العقوبات التي طالت امل�ض ��يف
عق ��ب �أح ��داث ال�ش ��غب يف
ملعب فران�س ��و حريري �ض ��من
بطول ��ة الكا� ��س ،ويف التوقيت

انطلق ��ت �أم� ��س الأربع ��اء بطولة ك�أ� ��س العراق بال�ش ��طرجن
الكال�س ��يك لعام  2021يف قاعة فندق الإنرت و�سط العا�صمة
املتخ�ص�صة يف اللعبة.
بغداد ،مب�شاركة عدد من الأندية
ّ
وقال �س ��عد الكن ��اين مدي ��ر �إدارة احتاد ال�ش ��طرجن لـ(املدى
)":مت عق ��د االجتم ��اع الفن ��ي اخلا� ��ص بالبطولة بح�ض ��ور
ر�ؤ�س ��اء الوفود وممثل ��ي الأندي ��ة امل�ش ��اركة ،وتداولنا فيه
�أبرز املقرتحات واملالحظات ،ثم انطلقت بعدها املناف�سات.
وا�ض ��اف ّ ":
مت ��ت موافق ��ة احت ��اد ال�ش ��طرجن عل ��ى مق�ت�رح
الأندي ��ة حول زيادة عدد الالعبني الأ�سا�س ��يني �إىل �أربعة مع
العب�ي�ن احتياط ،ومت االتفاق على ع ��دد اجلوالت وفق ًا لعدد
الأندي ��ة امل�ش ��اركة وزمن كل مباراة ومواعيدها �إ�ض ��افة اىل
ك�سر التعادل".
وك�ش ��ف ع ��ن "تنظيم بطولة دوري الن�س ��اء بال�ش ��طرجن يف
بغ ��داد ،بعد �أن ا�س ��تعدّت مدين ��ة �أربيل يف �إقليم كرد�س ��تان
لت�ض ��ييفها للف�ت�رة ( )12-8كان ��ون الأول اجل ��اري� ،إال �أن
بع�ض �أندية العا�صمة ومُدن اجلنوب �أعتذرت لأ�سباب مالية
محُ رجة ،و�أرت�أى االحتاد تغيري مكان �إقامتها".
وذك ��ر �:س ��تنطلق بع ��د غ ��د ال�س ��بت مناف�س ��ات ال�ش ��طرجن
ال�س ��ريع ،وهي بطولة معتمدة دولي ًا ي�ش ��ارك فيها ا�ص ��حاب
الألقاب والت�ص ��نيفات يفوق عددهم ( )45م�شارك ًا ،وهم من

خ�ي�رة العبي العراق ،و�س ��يكون نظام املناف�س ��ة مبدة ()15
دقيق ��ة و( )10ث ��واين لكل نقل ��ة منجزة ،ويتوق ��ع ان تكون
البطولة مثرية بني �أقوى الالعبني".
وختم الكناين ت�صريحه ":نتقدّم با�سم الأ�سرة ال�شطرجنية
بالتهنئة للنجاحات املتح ّققة يف بطولة �آ�س ��يا للمخ�ض ��رمني
ف ��وق �س � ّ�ن اخلم�س�ي�ن بال�ش ��طرجن الكال�س ��يك الت ��ي �إنتهت
م� ّؤخر ًا يف العا�صمة ال�سورية دم�شق".

الدويل لق ��اء الطلبة والقا�س ��م مبارياته غ ��د ًا اجلمعة مبباراة
عن ��د ال�س ��اعة  6م�س ��اء بقيادة النف ��ط وزاخ ��و عل ��ى ملع ��ب
�أحمد كاظم.
الأول ب� ��إدارة احلك ��م حام ��د
وي�س ��ت�أنف ال ��دوري بقي ��ة عل ��ي ،ويتج ��ه نف ��ط مي�س ��ان
�صوب النجف ملواجهة �صاحب
الأر�ض حتت �أنظاراحلكم علي
�أحمد ،وي�ستقبل �سامراء �ضيفه
الدي ��واين ب� ��إدارة احلكم توانا
عثمان ،وجتري هذه املباريات
بال�ساعة  2ظهر ًا.
و�سيكون جمهور الب�صرة على
موع ��د م ��ع مبارات�ي�ن مثريتني
عل ��ى ملع ��ب الفيح ��اء ،جتم ��ع
الأوىل املين ��اء وال ��زوراء
�ص ��احب املرك ��ز الثال ��ث يف
الالئح ��ة بال�س ��اعة  4ع�ص ��ر ًا
ب� ��إدارة احلك ��م حممد �س ��لمان،
و�ستح�س ��م �ص ��فارة مهن ��د
من ��اف املب ��اراة الثاني ��ة ب�ي�ن
نفط الب�ص ��رة مع نفط الو�سط
و�ص ��يف املت�ص� �دّر بال�س ��اعة
 7:15م�ساء.

آراء وافكار
مريكل تغادر امل�ست�شارية االملانية
بب�صمات زعيمة متميزة

 عبد احلليم الرهيمي
ب�أحتفال مهيب وغري �صاخب وبعزف فرقة
مو�سيقي ��ة رافق ��ت املجموع ��ة الع�سكري ��ة
الت ��ي �شارك ��ت يف توديعه ��ا  ،غ ��ادرت
�إجني�ل�ا م�ي�ركل الزعيمة االملاني ��ة من�صب
امل�ست�شاري ��ة ال ��ذي �شغلته مل ��دة �ستة ع�شر
عام ًا وذل ��ك ي ��وم ال�سبت املا�ض ��ي املوافق
الراب ��ع م ��ن كان ��ون االول احل ��ايل  ،بع ��د
ان تنح ��ت ع ��ن من�صبه ��ا ب�أرادته ��ا ووفق
الد�ستور يف نهاية والية كاملة كما ا�شارت
لذل ��ك �صحيف ��ة (الغاردي ��ان) الربيطانية ،
وذل ��ك عل ��ى عك� ��س ا�سالفه ��ا امل�ست�شارين
ال�سبع ��ة م ��ن الذك ��ور الذي ��ن �سبقوه ��ا يف
تويل ه ��ذا املن�صب  ،رغم بق ��اء م�ستويات
�شعبيته ��ا مرتفع ��ة ج ��د ًا اىل درج ��ة دفعت
املر�شح�ي�ن املحتمل�ي�ن خلالفته ��ا تقلي ��د
ا�سلوبها بطريقة او اخرى .
غادرت الزعيمة امل�ست�شارة مريكل من�صبها
وتركت ب�صماته ��ا يف العمل وادارة املانيا
عل ��ى خمتلف ال�صعد الداخلي ��ة والأوربية
خا�ص ��ة والدولية  ،وه ��ي ب�صمات �ستبقى
لزم ��ن طويل يتذكره ��ا وي�ستلهمها ال�شعب
االمل ��اين  ،كم ��ا يرى ال ��ذي راقب ��وا �سلوك
و�سيا�س ��ات مريكل طيل ��ة ال�سن ��وات التي
تول ��ت فيه موق ��ع امل�ست�شاري ��ة  .ففي حني
عمل ��ت ومتكنت م ��ن نقل حزبه ��ا (االحتاد
الدميقراط ��ي امل�سيح ��ي) اىل مركز الطيف
ال�سيا�س ��ي الذي ي�ضم خمتل ��ف التحالفات
حتى �ص ��ار حزبه ��ا  ،كما تق ��ول ال�صحيفة
املذك ��ورة  ،مبثاب ��ة (ال�شم� ��س الت ��ي تدور
االحزاب االخرى مبداره) ! .

وعل ��ى ال�صعي ��د االورب ��ي نقل ��ت م�ي�ركل
املاني ��ا اىل موق ��ع الق ��وة االوربي ��ة االكرث
فاعلي ��ة يف ايج ��اد احلل ��ول والت�س ��ويات
بل و�س ��عيها ب�ش ��كل خا�ص مث�ل�ا على بقاء
بريطانيا �ضمن االحتاد االوربي واحلفاظ
عل ��ى وحدت ��ه وان مل توف ��ق بذل ��ك  ،ف� ً
ضال
ع ��ن دورها يف احل ��د من اخط ��ار االزمات
االقت�صادية التي واجهت االحتاد االوربي
بعهدها .
وم ��ن الب�صم ��ات املهم ��ة الت ��ي تركته ��ا يف
�سيا�سة بالدها اخلارجية هي م�س�ألة �إيواء
الالجئني القادم�ي�ن لأملاني ��ا ودول اوربية
اخرى م ��ن بلدان �شرق او�سطية وا�سيوية
عدي ��دة حيث واجهت احلم�ل�ات االنتقادية
له ��ذه ال�سيا�سة من جه ��ات ميينية دون ان
ترتاجع .
اخري ًا ميك ��ن الق ��ول  ،اذا كان من ال�صعب
احلدي ��ث  ،بعجال ��ة  ،م ��ن كل الب�صم ��ات
املتميزة التي تركتها يف حياتها ال�سيا�سية
والعام ��ة وخا�ص ��ة بع ��د توليه ��ا من�ص ��ب
امل�ست�شاري ��ة من ��ذ الع ��ام  2005ف�ل�ا ميكن
جت ��اوز احلدي ��ث ع ��ن حياته ��ا اخلا�ص ��ة
الت ��ي ات�سم ��ت بالب�ساط ��ة يف العي� ��ش
وامللب� ��س  ،وهي تعي� ��ش وزوجها يف �شقة
ب�سيط ��ة متوا�ضع ��ة منذ عق ��ود مل تغريها
بع ��د ت ��ويل امل�ست�شاري ��ة  ،وبتاريخه ��ا
وحنكته ��ا ال�سيا�سية واخال�صها ونزاهتها
وب�صماته ��ا امل�ؤث ��رة ابرزته ��ا ك�أم ��ر�أة
وزعيم ��ة �سيا�سية ممي ��زة وكمثال ي�ستلهم
منه الكثريون من ن�ساء ورجال العامل .
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العولمة وتجديد ر�ؤية الي�سار الفكرية
�أدى انهيار خيار التطور اال�شتراكي الى
�سيادة �أ�سلوب االنتاج الر�أ�سمالي باعتباره
نهج ًا وحيداً للتطور االجتماعي و�أثارت
تلك الوحدانية كثرة من الأ�سئلة المنهجية
تت�صدرها – هل ت�سعى �أحزاب الي�سار
اال�شتراكي الى تجديد برامجها الفكرية
 ال�سيا�سية؟ هل مازالت عدتها الفكريةالمالئمة لمرحلة المع�سكرين قادرة على
تطوير كفاحها الوطني؟ هل ما زال ا�ستالم
ال�سلطة ال�سيا�سية واالحتفاظ بها مهمة
كفاحية؟

ه ��ذه الأ�سئل ��ة املنهجي ��ة وغريه ��ا حتف ��ز الي�س ��ار
اال�شرتاك ��ي على �إعادة بناء عدته الفكرية يف مرحلة
وحدانية التطور الر�أ�سمايل.
 اعتم ��ادا عل ��ى ذلك �أتوق ��ف عند ر�ؤي ��ة فكرية قابلةللنقد واحل ��وار هادفة اىل تطوي ��ر الربامج الفكرية
– ال�سيا�سية لكفاح الي�سار اال�شرتاكي عرب حماور
�أ�سا�سية– :
�أوال  -انهي ��ار النم ��وذج اال�شرتاك ��ي للتط ��ور
والتغريات الدولية.
ثاني ��ا – وحداني ��ة التط ��ور الر�أ�سم ��ايل وبرام ��ج
الي�سار الوطنية.
ثالث� � ًا – التحال ��ف الي�س ��اري الدميقراط ��ي والدولة
الوطنية.
�أوال  -انهي ��ار النم ��وذج اال�شرتاك ��ي للتط ��ور
والتغريات الدولية
ب ��ات معروف� � ًا ان نه ��وج الأح ��زاب اال�شرتاكي ��ة
ال�سيا�سي ��ة يف مرحلة ازدواجية التطور االجتماعي
تلخ�ص ��ت يف ا�ست�ل�ام ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة و�إحداث
حتوالت اقت�صادي ��ة  -اجتماعية عرب �سيادة احلزب
اال�شرتاكي يف منظومة البالد ال�سيا�سية.
عتم ��اد ًا عل ��ى تل ��ك الأه ��داف الكفاحي ��ة قام ��ت دول
ا�شرتاكي ��ة و�أجن ��زت كرثة م ��ن الق�ضاي ��ا ال�سيا�سية
االقت�صادي ��ة ل�صال ��ح الطبق ��ات الكادح ��ة وتطوي ��ر
قواها املنتجة.
رغ ��م تنوع وكرثة االجنازات االجتماعية ال�سيا�سية

 لطفي حامت

الت ��ي انتجتها �سلطة ال ��دول اال�شرتاكي ��ة اال انها مل
تكن ق ��ادرة على النمو والتوا�ص ��ل لفرتات تاريخية
طويلة.
انتج ��ت ال ��دول اال�شرتاكي ��ة �شرائ ��ح بريوقراطي ��ة
حتكم ��ت يف �أبنيتها االقت�صادي ��ة -ال�سيا�سية و�أدت
اىل رك ��ود �سيا�س ��ي يف منظومة ال ��دول اال�شرتاكية
�شكلت عوائق فعلية �أم ��ام التطور الالحق للت�شكيلة
االجتماعية اال�شرتاكية.
�أدى رك ��ود البني ��ة االقت�صادي ��ة  -ال�سيا�سي ��ة للدول
اال�شرتاكي ��ة اىل من ��و طبقة اجتماعي ��ة بريوقراطية
�ساهم ��ت يف عودة التط ��ور الر�أ�سم ��ايل يف �سيا�سة
الدولة االقت�صادية.
 انطالق ��ا م ��ن تل ��ك التب ��دالت يواج ��ه الي�س ��اراال�شرتاك ��ي �أ�سئل ��ة منهجية �أبرزه ��ا -ماهي �أ�سباب
االنهي ��ار امل ��دوي لنم ��وذج التط ��ور اال�شرتاك ��ي؟
ه ��ل النم ��وذج اال�شرتاك ��ي �ش ��ك ًال وحي ��د ًا للتط ��ور
االجتماعي املتوازن؟ م ��ا هي النماذج اجلديدة التي
ميكن اعتمادها للتط ��ور االقت�صادي االجتماعي؟ ما
هي الو�سائ ��ل الكفاحية القادرة عل ��ى تلبية امل�صالح
الأ�سا�سية للطبقات االجتماعية يف الدولة الوطنية؟
ثاني ��ا – وحداني ��ة التط ��ور الر�أ�سم ��ايل وبرام ��ج
الي�سار الوطنية.
�أدى انهي ��ار النم ��وذج اال�شرتاك ��ي و�سي ��ادة النمط
الر�أ�سمايل اىل تغ�ي�رات فكرية �-سيا�سية يف برامج
الأح ��زاب اال�شرتاكي ��ة تتما�ش ��ى وهيمن ��ة التط ��ور
الر�أ�سمايل.
التغريات اجلديدة يف برام ��ج الأحزاب اال�شرتاكية
تث�ي�ر كرثة من اال�سئلة الفكرية منها  -ما هي طبيعة
دولة العدالة االجتماعية املزمع ان�شاءها؟ هل ت�شكل
م�ضامني الث ��ورة االجتماعية دع ��وة ال�ستالم �سلطة
الدولة واالحتف ��اظ بها؟ ما ه ��ي الأ�ساليب الكفاحية
الت ��ي ميكن اعتماده ��ا ال�ستالم ال�سلط ��ة ال�سيا�سية؟

الفل�سفة كحل وحيد لال�ستع�صاء التاريخي
يجمع العارفون عل ��ى �أن الفيل�سوف باملعنى احلقيقي
للكلم ��ة هو ذلك ال�شخ�ص ال ��ذي �أحدث ً
خرقا يف تاريخ
الفكر� ،أو ثغرة يف جدار التاريخ امل�سدود .الفيل�سوف
ه ��و ذل ��ك العبقري ال ��ذي ح ��ل امل�شكل ��ة اال�ستع�صائية
للع�ص ��ر .كل �شخ� ��ص ال يفعل ذلك ال ميك ��ن �أن نعتربه
ً
فيل�سوف ��ا حقيق ًي ��ا .من هنا ندرة الفال�سف ��ة الكبار على
م ��دار التاري ��خ .الفيل�س ��وف باملعن ��ى ال ��ذي نق�ص ��ده
ه ��و فلتة من فلت ��ات الزم ��ان� .إنه ذل ��ك ال�شخ�ص الذي
ت�ش ��كل والدت ��ه ً
حدث ��ا هائ�ًل اً�ا �أو ظه ��ورًا �ساط ًع ��ا على
ّ
�صفح ��ة التاريخ .ملاذا نعظم ��ه �إىل مثل هذا احلد؟ لأنه
 ها�شم �صالح
ح ��ل للنا� ��س امل�شكلة الت ��ي ت�ؤرقهم ،لأنه ف ��ك االن�سداد
التاريخ ��ي .ومعل ��وم �أن ��ه يف كل مرحل ��ة م ��ن مراحل
التاري ��خ هن ��اك م�شكل ��ة م�ستع�صية �أو ان�س ��داد فكري وجتاوزت ��ه كليًا بف�ض ��ل �سبينوزا ومن ت�ل�اه من كبار هذا قليل؟ ولذلك ظل الأ�صوليون اليهود وامل�سيحيون
ال ي�ستطي ��ع ف ّك ��ه �إال الفيل�س ��وف العظيم .به ��ذا املعنى الفال�سف ��ة الذين ثقف ��وا �أوروبا وهذبوه ��ا وعلموها .يلعنون ��ه حتى ال�ساعة .ثم يقول ��ون لك بعد كل ذلك :يا
فالفال�سف ��ة الكبار هم ظهورات �أو منارات �إ�شعاعية �أو م ��ا الذي فعل ��ه �سبين ��وزا بال�ضب ��ط؟ لقد ف ��كك العقائد �أخ ��ي ما فائ ��دة الفل�سفة؟ م ��ا فائدة الثقاف ��ة واملثقفني؟
انفراجات يف قلب االن�سدادات .لي�س يف كل يوم يظهر الطائفي ��ة والفت ��اوى الالهوتي ��ة التكفريي ��ة للدي ��ن فائدته ��م عظيمة والكلمة عندهم �أق ��وى من الر�صا�صة
فيل�سوف كبري! فمثلاً ع ��دد الفال�سفة الكبار ال يتجاوز �أو لرج ��ال الدي ��ن .لق ��د ق�ض ��ى عليها ق�ض ��اء مربمًا من ب�ش ��رط �أن يكون ��وا عباق ��رة يف حج ��م �سبين ��وزا �أو
الع�شري ��ن على م ��دار � 2500سنة من تاري ��خ الفل�سفة .خ�ل�ال كتابه العبق ��ري :مقالة يف الاله ��وت ال�سيا�سي �أ�ست ��اذه ديكارت �أو تالمذته من �أمث ��ال كانط �أو هيغل
وحتى ه� ��ؤالء ميكن اخت�صاره ��م �إىل ت�سعة �أو ع�شرة (امل�سيح ��ي  -اليه ��ودي) .وهو ما ندع ��وه حاليًا عندنا الخ..
�أ�سم ��اء� :أفالطون� ،أر�سطو ،دي ��كارت� ،سبينوزا ،جان بالإ�سالم ال�سيا�سي .ولكن �أين هو املثقف العربي الذي ننتق ��ل الآن �إىل ع�ص ��ر التنوي ��ر� ،أي ع�ص ��ر فولت�ي�ر
جاك رو�سو ،كان ��ط ،هيغل ،مارك� ��س ،نيت�شه ،فرويد .يتج ��ر�أ على ما فعله �سبينوزا قبل � 350سنة بال�ضبط؟ ودي ��درو وج ��ان وج ��اك رو�س ��و وكان ��ط وم ��ن تالهم
وكل واحد من ه�ؤالء حل امل�شكلة امل�ستع�صية لع�صره� .سبين ��وزا مل ي�صف ��ق لدع ��اة امل�سيحي ��ة ال�سيا�سي ��ة �أو م ��ن فال�سفة الأن ��وار .وجميعهم من تالم ��ذة �سبينوزا
كل واحد منهم اكت�شف احلقيقة املخبوءة �أو املطمو�سة امل�سيّ�س ��ة ومل ينبط ��ح �أم ��ام الإخ ��وان امل�سيحيني كما ب�ش ��كل �أو ب�آخر و�إن كانوا قد جتاوزوه و�أ�ضافوا �إليه
يف ع�صره .ولذلك ن�شعر بعد قراءتهم �أن الكون ات�سع ،ينبط ��ح بع� ��ض املثقف�ي�ن العرب حال ًي ��ا �أم ��ام الإخوان �إ�ضافات جديدة باهرة .فه�ؤالء غريوا ب�شكل راديكايل
والظلمات انق�شع ��ت ،والكابو�س زال .فمثلاً �سبينوزا امل�سلم�ي�ن .و�إمنا ف ��كك مقوالتهم من جذوره ��ا تفكي ًكا منظورن ��ا لفه ��م احلقيق ��ة �أو ت�صوره ��ا .ال ريب يف �أن
اً
معزول يف ع�صره
حل م�شكلة الأ�صولي ��ة اليهودية  -امل�سيحية .ومعلوم و�أ�سق ��ط م�شروعيته ��م الالهوتي ��ة �أو الدينية وعراهم �سبينوزا �سبقهم �إىل ذلك ولكنه كان
�أنه ��ا كان ��ت اال�ستع�صاء التاريخ ��ي الأكرب يف ع�صره .على حقيقتهم .وك�شف كيف �أنهم ي�ستغلون الدين بكل �أي القرن ال�سابع ع�شر� ،أما هم فقد �شكلوا تيارًا طويلاً
ً
وكان ��ت تقلق ذل ��ك الع�ص ��ر وترعبه .مل ��اذا؟ لأنها كانت براعة مكيافيلي ��ة لغايات �شخ�صي ��ة انتهازية ال تخفى
عري�ض ��ا يف الق ��رن الثام ��ن ع�شر .فاحلقيق ��ة �أ�صبحت
تدخل ال�شع ��وب الأوروبية يف ح ��روب �أهلية ال تبقي على �أح ��د .ولكنها تخف ��ى على عامة ال�شع ��ب الب�سيط نقدي ��ة وحتريري ��ة يف �آن م ًع ��ا .مبعن ��ى �أنه ��ا مل تع ��د
وال ت ��ذر .وه ��ي احل ��روب الطائفي ��ة الت ��ي ج ��رت بني املتدي ��ن �أو م ��ا ندع ��وه حال ًي ��ا بال�ش ��ارع العرب ��ي �أو ت�صدق كل مقوالت رجل الدين ب�شكل �أتوماتيكي حتى
املذهب�ي�ن الأ�سا�سي�ي�ن :املذه ��ب الكاثوليك ��ي البابوي الرتكي ال ��خ .فيتبعهم دون نقا� ��ش ويجعلهم يربحون ول ��و كان البابا �شخ�صيًا .و�إمن ��ا ينبغي تفح�صها � اً
أول
واملذه ��ب الربوت�ستانتي اللوثري .لق ��د حل �سبينوزا االنتخاب ��ات ب ��كل �سهولة لأن ��ه ال ميك ��ن �أن يكون �ضد وو�ضعها عل ��ى حمك العقل والتمحي�ص قبل قبولها �أو
امل�شكل ��ة فل�سف ًي ��ا من خ�ل�ال عقلنة الدي ��ن وتنظيفه من الدي ��ن .ي ��ا �أخ ��ي هل �أن ��ت �ض ��د الدي ��ن؟ �أع ��وذ بالله ،رف�ضه ��ا .وبالتايل فه ��ي نقدية بالدرج ��ة الأوىل جتاه
ال�شوائ ��ب واخلراف ��ات وح�ش ��و احل�ش ��و وال ّرتهات .مع ��اذ الل ��ه .ولذل ��ك مينع املغ ��رب ا�ستخ ��دام اجلوامع خراف ��ات الأ�صوليني التكفريي�ي�ن و�أحقادهم الطائفية
وكله ��ا �أ�شي ��اء مرتاكم ��ة على م ��دار الع�ص ��ور وتهيمن واملقد�سات يف احلم�ل�ات االنتخابي ��ة امل�سيّ�سة .ملاذا؟ واملذهبي ��ة التي يبث ��ون �سمومها يف �أو�س ��اط ال�شعب
على عقلية عامة ال�شعب .كان الدين كله خمت�صرًا لديه لأن م ��ن ي�ستخدمه ��ا �سوف يرب ��ح االنتخاب ��ات ب�شكل الطي ��ب الب�سيط اجلاهل بل الأم ��ي يف معظمه �آنذاك.
بعبارة واحدة :الإمي ��ان بالله وحب العدل والإح�سان �أتوماتيكي حتى دون انتخابات!
وجتر�أ الفال�سفة على القول �إن العلة كائنة يف ال�شعب
�أو ممار�س ��ة الع ��دل والإح�سان والت�ضام ��ن الفعلي مع بنق ��ده الرادي ��كايل ه ��ذا للدي ��ن �أو لرج ��ال الدين فتح ذات ��ه! ولذل ��ك ينبغ ��ي �إخراجه م ��ن م�ستنق ��ع التخلف
الفق�ي�ر وامل�سكني واب ��ن ال�سبي ��ل .الدين ه ��و املعاملة �سبين ��وزا املج ��ال لت�شكي ��ل الدول ��ة املدني ��ة العلمانية واجله ��ل والتبعي ��ة العمي ��اء للأ�صولي�ي�ن والإخ ��وان
احل�سنة والنزاهة وال�صدق ومكارم الأخالق .هذا هو احلديثة التي تعامل املواطنني كلهم على قدم امل�ساواة امل�سيحيني .مبعن ��ى �آخر لكي يح�صل التغيري املن�شود
الدي ��ن يف نظر �سبينوزا ،هذا هو جوهر الدين .كل ما بغ� ��ض النظر عن �أ�صولهم املذهبي ��ة �أو العرقية .وهذا املنتظ ��ر ينبغ ��ي �أن نبت ��دئ م ��ن نقط ��ة البداي ��ة� :أي
عدا ذلك تفا�صيل.
يعن ��ي �أنه حل م�شكلة الع�ص ��ر �أو ا�ستع�صاء الع�صر �إذ تثقيف ال�شع ��ب وتعليمه وتهذيبه وبالأخ�ص تنويره.
�أم ��ا احلق ��د على الآخر لأن ��ه لي�س من دين ��ك �أو مذهبك �أعطى ال�شع ��وب الأوروبية املت�صارعة املفتاح الذهبي ولتحقيق ذلك خا�ض فال�سفة الأنوار معارك طاحنة مع
فه ��ذا لي�س م ��ن الدين يف �ش ��يء و�إمنا جم ��رد تع�صب لتج ��اوز العقلي ��ة الطائفي ��ة واحل ��روب املذهبي ��ة .لقد رج ��ال الدي ��ن املهيمنني على عقلية ال�شع ��ب كما يهيمن
�أعم ��ى .وهذا ما كان �سائ ًدا يف ع�صر �سبينوزا كما هو ت�ص ��دى للأ�صوليني عل ��ى �أر�ضيتهم اخلا�ص ��ة بالذات �شي ��وخ الف�ضائي ��ات على اجلمه ��ور امل�سل ��م يف وقتنا
�سائ ��د عندنا حاليًا .ال�سائ ��د كان هو املقوالت الطائفية ودحره ��م دح� �رًا� .إن ��ه بطل الفك ��ر وحمرر ال ��روح من الراه ��ن .وعندئ ��ذ ظه ��رت امل�ؤلف ��ات الك�ب�رى كر�سائل
والفت ��اوى التكفريي ��ة التي مت�ل��أ عقول عام ��ة ال�شعب كوابي� ��س الاله ��وت الظالم ��ي والطائف ��ي القاتل .هذا فل�سفية ،ور�سالة يف الت�سام ��ح ،والقامو�س الفل�سفي،
وحت�شوها ح�ش ��وً ا ب�أفكار التع�ص ��ب وحتر�ض النا�س م ��ا فعله �سبينوزا .لهذا ال�سبب نق ��ول �إن والدته كانت لفولتري.
بع�ضه ��م على بع�ض طائف ًي ��ا ومذهبيًا .هذا هو املفهوم ت�ش ��كل ظه ��ورًا �أو ً
حدث ��ا ً
خارق ��ا يف تاري ��خ الفل�سفة .وال نن�سى بالطبع كتابات جان جاك رو�سو التي فككت
ال�سائ ��د للدين يف ع�صر �سبينوزا .ولكن حل�سن احلظ وعل ��ى الرغ ��م من �أنه مل يع� ��ش �أكرث م ��ن � 45سنة ف�إنه املفه ��وم الأ�ص ��ويل الطائفي الق ��دمي للدي ��ن امل�سيحي
ف� ��إن �أوروب ��ا احلداثية املتن ��ورة تخ ّل�صت من ��ه حاليًا ا�ستطاع �أن يحدث ً
خرقا يف تاريخ الفكر الب�شري .هل وقدم ��ت عنه مفهو ًم ��ا عقالنيًا وحترير ًي ��ا رائعًا .وهذا

هل م ��ا زالت قيادة احلزب اال�شرتاك ��ي للدولة فاعلة
يف الط ��ور الر�أ�سم ��ايل املع ��ومل؟ ه ��ل هن ��اك �أدوات
كفاحية ت�شرتطها وحدانية التطور الر�أ�سمايل؟
ه ��ذه الأ�سئلة وغريها يعاد طرحها بهدف بناء نهوج
و�أ�سالي ��ب كفاحي ��ة للي�س ��ار اال�شرتاك ��ي تتما�ش ��ى
ووحدانية التطور الر�أ�سمايل.
وحدة الي�سار اال�شرتاكي -الدميقراطي
افرزت ازدواجية خيار التطور االجتماعي كرثة من
الأح ��زاب والتجمعات اال�شرتاكي ��ة التي ت�سعى اىل
ا�ست�ل�ام �سلطة البالد ال�سيا�سية علي ��ه بات �ضروري ًا
ت�شكيل وحدة ي�سارية ا�شرتاكية –دميقراطية قادرة
عل ��ى حتقيق براجمه ��ا ال�سيا�سية وحتدي ��د �أ�ساليب
كفاحها الوطنية.
ا�ستن ��اد ًا اىل ذل ��ك الب ��د م ��ن ت�شكيل كتل ��ة ا�شرتاكية
دميقراطي ��ة ق ��ادرة عل ��ى �صياغة برنام ��ج وطني-دميقراط ��ي ي�سع ��ى اىل بن ��اء دول دميقراطية قادرة
على مكافحة التبعية والتهمي�ش.
اعتماد ال�شرعية الدميقراطية
ي�سع ��ى الر�أ�سم ��ايل املع ��ومل اىل التبعي ��ة واالحلاق
وت�ش�ت�رط القوان�ي�ن الر�أ�سمالي ��ة تهمي� ��ش ال ��دول
الوطني ��ة وتفتي ��ت ت�شكيالتها االجتماعي ��ة وبال�ضد
من ذل ��ك تتيح وحدانية التط ��ور الر�أ�سمايل �إمكانية
ا�ستخ ��دام ال�شرعي ��ة الدميقراطي ��ة للو�ص ��ول اىل
ال�سلط ��ة ال�سيا�سية والبحث ع ��ن الأ�ساليب الوطنية
ال�ضاغط ��ة على الطبق ��ات الفرعية والق ��وى الدولية
املتحالف ��ة معه ��ا وايق ��اف الإره ��اب املتوا�ص ��ل �ضد
القوى الوطنية.
ثالث� � ًا – الدول ��ة الوطني ��ة والتحال ��ف اال�شرتاكي -
الدميقراطي.
 و�ص ��ول التحال ��ف اال�شرتاك ��ي  -الدميقراطي اىلال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة ع�ب�ر ال�شرعي ��ة الدميقراطي ��ة
يتطل ��ب بن ��اء ر�ؤي ��ة وطني ��ة ت�ستم ��د �شرعيته ��ا من

الركائز الفكرية  -ال�سيا�سية التالية-
.1تع ��ذر وحدانية قيادة احل ��زب اال�شرتاكي ل�سلطة
الب�ل�اد ال�سيا�سي ��ة واالحتف ��اظ به ��ا تتطل ��ب وح ��دة
الي�سار اال�شرتاكي -الدميقراطي.
.2وحدة الي�سار اال�شرتاك ��ي – الدميقراطي ت�ستند
على �أ�سا� ��س �صيان ��ة الدولة الوطني ��ة الدميقراطية
ومكافحة التبعية واالحلاق.
 .3وح ��دة الي�سار اال�شرتاك ��ي -الدميقراطي ت�سعى
اىل تطوي ��ر دور الدول ��ة يف االقت�ص ��اد الوطن ��ي
مب ��ا مينع هيمن ��ة الطبق ��ات الفرعية عل ��ى االقت�صاد
الوطني.
 .4مناه�ضة قوان�ي�ن الر�أ�سمالية املعوملة الهادفة اىل
تخريب الدول الوطنية وت�شكيالتها االجتماعية.
.5بن ��اء دولة وطنية دميقراطي ��ة ترتكز على موازنة
امل�صال ��ح الطبقي ��ة وتلبي ��ة حاجاته ��ا االقت�صادي ��ة
املتزايدة.
 .6بن ��اء اقت�ص ��ادات وطنية على قاع ��دة تعدد �أمناط
امللكية وقيادة القطاع العام ملنظومتها الإنتاجية.
� .7إقام ��ة حتالف ��ات �إقليمي ��ة عل ��ى �أ�سا� ��س مكافح ��ة
التبعي ��ة والتهمي� ��ش وموازن ��ة امل�صال ��ح الدولية –
الوطنية.
�.8إقامة عالقات وطنية  -دولية على �أ�سا�س احرتام
ال�سي ��ادة الوطني ��ة وم�صال ��ح طبق ��ات ت�شكيالته ��ا
االجتماعية.
املو�ضوعات الفكرية  -ال�سيا�سية امل�شار اليها ت�ستمد
م�شروعيتها ال�سيا�سية من فاعلية قوانني الر�أ�سمالية
املعلومة الهادفة اىل تفكيك الدول الوطنية وتهمي�ش
ت�شكيالته ��ا االجتماعية ع�ب�ر تدخالتها الع�سكرية –
الدبلوما�سية يف �شئون الدول الوطنية.
تلخي�ص� � ًا مل ��ا ج ��رى ا�ستعرا�ض ��ه الب ��د م ��ن اي ��راد
اال�ستنتاجات التالية --
�أوال – وحداني ��ة التط ��ور الر�أ�سمايل ت�شرتط �إعادة
بن ��اء الربامج الفكري ��ة  -ال�سيا�سية لأح ��زب الي�سار
اال�شرتاك ��ي به ��دف تفعي ��ل قدرته ��ا الكفاحي ��ة عل ��ى
مواجهة الطور اجلديد من التو�سع الر�أ�سمايل.
ثاني� � ًا – تتطلب وحداني ��ة التط ��ور الر�أ�سمايل بناء
حتالفات ا�شرتاكية  -دميقراطية لقيادة �سلطة البالد
ال�سيا�سية بدال من هيمنة احلزب ال�سيا�سي الواحد.
ثالث� � ًا – قي ��ادة الي�س ��ار اال�شرتاك ��ي – الدميقراطي
للتحالف ��ات الوطني ��ة تنبث ��ق م ��ن كون ��ه الق ��وى
ال�سيا�سي ��ة  -الطبقية القادرة عل ��ى حماية البالد من
قوان�ي�ن الر�أ�سمالية املعومل ��ة احلاملة لنهوج التبعية
واالحلاق والتهمي�ش.

ربع قرن على (غائب)
م ��ا ينق�ص العامل العربي حاليًا ب�شكل موجع .هذا وقد
ن ��زل رو�س ��و �إىل قلب املعمع ��ة عندما ت�ص ��دى ملطران
باري� ��س الذي كان قد هاجمه ً
�سابق ��ا وك ّفره .ولذلك رد
علي ��ه رو�سو بكل ج ��ر�أة و�شجاعة ب ��ل �أفحمه يف ن�ص
ق ��وي خال ��د .وال �أع ��رف كي ��ف جت ��ر�أ ،وه ��و الأقلوي
الربوت�ستانتي ،عل ��ى حتدي �أكرب �شخ�صية كاثوليكية
يف فرن�سا! هنا تكمن عظمة جان جاك رو�سو .لقد فجر
الن ��واة الرتاثية ال�صلبة لالنغالق ��ات الدينية يف قلبها
�أو منت�صفه ��ا .وتدفق ��ت عندئ ��ذ ال�ش�ل�االت والأ�ضواء
وانف ��ك االن�سداد التاريخي وتنف� ��س النا�س ال�صعداء.
وع ��رف النا�س عندئذ �أنهم و�صل ��وا �إىل بر الأمان و�أن
الفك ��ر املن� �وّر قد ظه ��ر .وح ��رر رو�سو بذل ��ك الطاقات
املحبو�س ��ة �أو املكبوت ��ة لل�شع ��وب الأوروبية .مبعنى
�آخ ��ر فق ��د حررها من كابو� ��س الظالمي ��ة الدينية التي
كانت مهيمن ��ة ب�شكل مطلق على �أوروب ��ا �آنذاك وتكاد
تخنقه ��ا ً
خنق ��ا وت�شله ��ا �شل�ًل اً بال�صراع ��ات الطائفي ��ة
واحل ��روب املذهبي ��ة .كان املفه ��وم الأ�ص ��ويل القدمي
للدين ي�شكل �أك�ب�ر ان�سداد �أو �أكرب ا�ستع�صاء تاريخي
بالن�سب ��ة للأوروبيني كما هو عليه احلال عندنا حاليًا.
م�ساف ��ة التف ��اوت التاريخ ��ي بينن ��ا وبينه ��م م ��ن هذه
الناحي ��ة تقدر مبائت ��ي �سن ��ة �أو حتى ثالثمائ ��ة �سنة.
نقول ذلك وبخا�صة �أن هذا املفهوم الظالمي التكفريي
للدي ��ن كان مهيم ًن ��ا عل ��ى العقلية اجلماعي ��ة منذ مئات
ال�سنني وبالتايل فله م�شروعية تاريخية .وعلى الرغم
م ��ن ذلك فقد ا�ستط ��اع الفال�سفة زعزعت ��ه �أو زلزلته �أو
تفجريه من الداخل ..كانت الطائفية متثل �آنذاك الداء
الع�ضال الذي ينخر يف �أح�شاء �أوروبا وجتعل النا�س
بع�ضا ب ��ل يذبحون بع�ضه ��م ً
يكره ��ون بع�ضهم ً
بع�ضا
عل ��ى الهوية .مل يك ��ن �أي جار يطيق ج ��اره �إن مل يكن
من طائفته �أو مذهبه .ولذلك كانت �أحياء الكاثوليكيني
منف�صلة كليًا عن �أحياء الربوت�ستانتيني.
ث ��م ظه ��ر رو�سو وق ��ال ه ��ذه العب ��ارة الأ�سا�سي ��ة :كل
م ��ن يكف ��ر الآخرين ينبغ ��ي طرده م ��ن الدول ��ة .وكان
يق�ص ��د بذل ��ك ح ��زب الإخ ��وان امل�سيحي�ي�ن البابويني
الذين ي�شكل ��ون الأغلبية العددي ��ة ويخيفون الآخرين
بذل ��ك .كانوا يعتقدون �أنهم ميتلك ��ون احلقيقة الإلهية
املطلق ��ة �أو امل�سيحي ��ة احلق ��ة ملجرد �أنه ��م �أكرثية و�أن
الآخرين زنادقة وكفار ينبغ ��ي ا�ستئ�صالهم .وبالتايل
فالهوت التكفري �أو فقه التكفري هو �سبب دمار �أوروبا
ً
�سابق ��ا والعامل العربي حال ًي ��ا .والواقع �أن اجلماعات
التكفريية هي التي ينبغي ا�ستئ�صالها ولي�س العك�س.
مل ��اذا؟ لأنه ��ا ت�شكل خط� �رًا ً
ماحق ��ا على ال�سل ��م الأهلي
والوح ��دة الوطني ��ة للب�ل�اد .و�أخ�ي�رً ا نق ��ول �إن عظمة
فال�سف ��ة �أوروب ��ا تكم ��ن يف �أنه ��م ا�ستطاع ��وا تفكي ��ك
املفه ��وم التكف�ي�ري الظالم ��ي الرا�س ��خ يف العقلي ��ات
اجلماعية ر�س ��وخ اجلبال و�إحالل املفه ��وم التنويري
املت�سامح حمله .وهذا ال�شيء مل يح�صل حتى الآن يف
الع ��امل العربي ب ��ل �إن الذي يح�ص ��ل حاليًا هو العك�س
متامًا!
ف�ص ��ل م ��ن كت ��اب " الع ��رب ب�ي�ن الأن ��وار والظلم ��ات "
ال�صادر عن دار املدى

 حممد عارف
((وقال ��ت وك�أنها حتلم( :كل �شي ينفرج) .و�أعجبها
هذا اخلي ��ال ،فتابعت قولها( :كل �شي ي�صري زين).
كانت ترمق �صحن اخلان العري�ض املليء بالوحل.
�أمامها حجرة خريية و�إىل جانبها حجرة العوان�س
الثالث .وبدا لها احلو� ��ش رحب ًا ووا�سع ًا كاخليال.
(كل �شي يت َعدَل) .كانت حتاول �أن تهتدي �إىل تعليل
للجمل ��ة التي ورثتها ع ��ن �سابع ظهر( .ما راح تبقى
الدنيا هيجي .باجر عقب باجر ،ما ت�شوف �إ ّال الباب
تن ��دق� .أ�صيح من مكاين :منو ي ��دق الباب؟� .أ�سمع
واح ��د يقول� :آين فار�س الفر�سان .و�أطلع و�أ�شوف
قدام ��ي فار�س حلو عليه هالة نور ،راكب على فر�س
�شهب ��ا نظيف ��ة تلم ��ع� .أقول ل ��ه :عيني �شرتي ��د؟ يرد
عل � ّ�ي :منو حمتاج عندك ��م؟� .أقول ل ��ه� :إحنا عيني،
�إحنا .ال�شايب �صار �شهر نامي بالفرا�ش) .ويخربها
فار� ��س الفر�سان �أن تتهي ًا ملغ ��ادرة املنزل .وت�س�أله:
وين عيني؟ يقول :ملُّوا غرا�ضكم ،وحتولوا حلو�ش
جديد نظيف)) .
ه ��ذا مقطع من رواية «النخل ��ة واجلريان» للروائي
العراق ��ي غائب طعم ��ه فرمان ،الذي يق ��ام له ال�شهر
املقبل احتفال ت ��ذكاري يف مو�سكو مبنا�سبة مرور
ربع قرن على رحيله .وجميع ال�شخ�صيات الن�سائية
يف هذه الرواي ��ة ،املرتجمة �إىل لغات عدة فقريات،
خم ��ذوالت ،لكن ل�سن م�سحوقات ،بل يتحايلن على
حي ��اة تتحاي ��ل عليهن ،يف بل ��د حتايل ��ت بريطانيا
عل ��ى احتالله للم ��رة الثانية ،متذرع� � ًة باحلرب �ضد
الأمل ��ان .وغائب من جي ��ل رواد الرواي ��ة العراقية،
ال ��ذي ن�ش�أ بع ��د احلرب العاملي ��ة الثاني ��ة ،وحتايل
على مهن ��ة الروائي غ�ي�ر املجزية بالعم ��ل مرتجم ًا
يف دار الن�شر باللغات الأجنبية «التقدم» مبو�سكو،
حيث �أقام ن�صف ق ��رن ،وترجم �إىل العربية  84من
عي ��ون الأدب الرو�س ��ي ،لبو�شك�ي�ن ،وتورجينيف،
وتول�ستوي ،ود�ستوييف�سكي ،وغوركي.
و�إذا كن ��ت تعي�ش يف �أحي ��اء بغ ��داد القدمية القرن
املا�ض ��ي ف�إنك يف القاع ،وعلى تخومه يف �آن ،وهذا
مين ��ح البغداديني خميلة ق�ص�صية خ�صبة بالفطرة،
�ِّب� عنه ��ا «النخل ��ة واجل�ي�ران» الت ��ي يتح ��دث
ُتع رِّ
�أ�شخا�صها بالعامية البغدادية .ويف رواياته الت�سع
ف�صح ،على غرار
الالحق ��ة ا�ستخدم غائب احلوار املُ ّ
لغ ��ة جني ��ب حمف ��وظ ،و�ش ��كا يف ن ��دوة يف «معهد

اال�ست�ش ��راق» مبو�سك ��و�« :أن ��ا مم ��زق ب�ي�ن �أمرين،
�إم ��ا �أن �أكون عراقي� � ًا ف�أكتب باللهج ��ة العراقية� ،أو
�أكون مق ��روء ًا علي م�ستوى الع ��امل العربي ف�أكتب
بالعربية الف�صحى» .
و«الرحل ��ة الأخ�ي�رة ،هي الأط ��ول ،والأف�ضل» .قال
ذلك ع ��ن املوت الروائي الأمريك ��ي توما�س وولف،
وتلك هي رحلة غائ ��ب احلا�ضر يف ندوات ،وكتب،
ودرا�س ��ات ،و�أف�ل�ام ،وم�سرحي ��ات ،م�ستق ��اة م ��ن
�أعمال ��ه .ال�شاع ��ر ح�سب ال�شيخ جعف ��ر ،الذي در�س
يف «معه ��د غورك ��ي» مبو�سك ��و �أه ��داه ق�صيدة يف
ديوان ��ه «رباعي ��ات العزل ��ة الطيب ��ة» .والباح ��ث
العراق ��ي عبدالل ��ه حَ َب ��ه ،الذي عاي� ��ش غائب ن�صف
ق ��رن ،يب ��ذل جه ��ود ًا كب�ي�رة لإقام ��ة متث ��ال ل ��ه يف
مبنى «احتاد كت ��اب رو�سيا» .و�أ�صعب ما يف املهمة
�إيج ��اد نحات يُنطق قلبَ ال�صخ ��ر ،كما فعل الراحل
�إ�سماعيل فتاح ،يف متثاليه ال�ساحرين لل�شاعر �أبي
نوا�س ،والر�سام الوا�سطي املقامني ببغداد.
«دار املدى» التي �أ�ص ��درت «الأعمال الكاملة» لغائب
يف ع�ش ��رة جمل ��دات اخت ��ارت للأغلف ��ة �صورت ��ه
الفوتوغرافي ��ة ،وه ��و ي�ضح ��ك �ضحكت ��ه امل�شرقة،
هذا ه ��و غائب الطفل ال�ب�ريء ،حتى عندم ��ا يُفقده
ال�ش ��ربُ الوع ��ي ،وي�صب ��ح م�شاك�س� � ًا ال ُيط ��اق .يف
�أم�سي ��ة يف «املعهد التح�ض�ي�ري» جلامعة مو�سكو،
حي ��ث ُ
كنت �أدر� ��س و�أ�سكن ،احتفلنا عل ��ى الطريقة
الرو�سي ��ة مبخطوطة «النخلة واجل�ي�ران» .وما �إن
خرجنا لل�شارع حتى اقتحم غائب خمزن م�أكوالت،
و�أخذ يعاك�س البائعات كطفل فلتان .وعندما هد َ
ّدن
با�ستدع ��اء ال�شرطة ،ادّعيت �أنن ��ا نريد �شراء �سمكة
ذهبية جمففة ،وكانت �أول ما وقعت عليه عيناي يف
املخزن .دفع غائب املبلغ �صاغر ًا ،ود َّ�س ال�سمكة يف
جيب معطفه الرو�سي الثقيل .وحاملا غا َد ْرنا املخزن
ُ
م�شطت ال�شوارع
اختف ��ى ،مثل «ف�ص مل ��ح وذاب».
الت ��ي ت� ��ؤدي �إىل منزله القريب من ��ي ،وفيه وجدت
عب ��د الل ��ه حَ َب ��ه ،و�أخربته مب ��ا ح ��دث .وانتظرناه
حتى غفونا مبالب�سنا على الكنبة .وعند الفجر جاء
غائ ��ب ،وقال �أنه قط ��ع امل�سافة م�شي� � ًا من �ضواحي
مو�سك ��و ،حيث �صح ��ا ،ومل يج ��د يف جيوبه نقود ًا
تكف ��ي لت�أجري تاك�س ��ي .ونزع معطف ��ه ف�سقطت من
جيبه ال�سمكة الذهبية املجففة
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الرتل  . . .وثائقي ر�صين � ُ
أربكته المبالغة والتهويل
المغرب :عدنان ح�سين �أحمد

تنا َف� ��س فيل ��م «الرت ��ل» للمخ ��رج العراق ��ي
رائ ��د �سلمان عل ��ى جوائز ال ��دورة التا�سعة
ملهرج ��ان زاك ��ورة ال�سينمائ ��ي ومل يحالفه
احل ��ظ للظفر ب�إحدى جوائ ��زه ال�ست ولكن
ع ��دم ف ��وزه ال يعن ��ي �أن ��ه فيل ��م «�س ��يء» �أو
�وف �شروط ��ه الفني ��ة والإبداعي ��ة
مل ي�ست � ِ
كامل ��ة ،فكعب �أخيل ه ��ذا الفيلم يتج�سّ د يف
تناق�ض معلوماته ،و�سقوطه يف فخ املبالغة
والتهويل.
تكم ��ن �أهمي ��ة ه ��ذا الفيل ��م يف ولوج ��ه �إىل
ف�ضاء ع�سكري كان ين ��درج �إىل وقت قريب
�ضم ��ن املو�ضوع ��ات الأمني ��ة املحظ ��ورة
الت ��ي ال ميك ��ن خرقه ��ا �أو هت ��ك �أ�سراراه ��ا
وجعله ��ا يف متناول و�سائل الإعالم املرئية
وامل�سموع ��ة واملكتوب ��ة الت ��ي ال ت�ت�ردد يف
عر�ضه ��ا لعام ��ة النا�س ،فق ��د �أدخلنا املخرج
يف غرفة عمليات طريان اجلي�ش ومطاراته
ال�سر ّي ��ة ،وكيفي ��ة ت�سلي ��ح الطائ ��رات
املروحي ��ة باخت�ل�اف �أنواعه ��ا ،وتهيئ ��ة
مقاتالت ال�سيخ ��وي ،و�إقالعها من املدارج،
ومعاجلته ��ا للأه ��داف الداع�شي ��ة املعادي ��ة
التي فتكت بالبالد والعباد.
الب ��د من الإ�ش ��ارة �إىل �أن �أحداث الفيلم تقع
يف ي ��وم  28حزي ��ران 2016م� ،أ ّم ��ا امل ��كان
فيمت ��د م ��ن الفلوج ��ة �إىل املناط ��ق املحيطة
به ��ا من جهت ��ي الغرب واجلن ��وب .ينطوي
عن ��وان الفيل ��م على عتب ��ة ن�ص ّي ��ة وا�ضحة
الدالل ��ة .وما �إن يرى املتلقي رتل ال�سيارات
املحت�ش ��دة بالعنا�ص ��ر الداع�شي ��ة املدججة
مبختلف �أن ��واع الأ�سلحة حتى يفهم عنوان
الفيل ��م وثيمت ��ه ،فه� ��ؤالء لي�س ��وا مدني�ي�ن
نازح�ي�ن م ��ن مناط ��ق الفلوج ��ة ،و�إمن ��ا هم
عنا�صر داع�شية جمرمة تنوي الهجوم على
مدينة كرب�ل�اء واال�ستيالء عليها .وقد تب ّنى
ط�ي�ران اجلي�ش وجانب م ��ن القوة اجلوية
مهم ��ة الت�صدي لهذا الرتل وق�صف عجالته،
ومعاجل ��ة عنا�ص ��ره الإجرامي ��ة ،ومطاردة
فلوله املنهزمة يف ال ِنخيب والكيلو 106يف
ال�صحراء الغربية ملحافظة الأنبار.
يعتم ��د الفيل ��م عل ��ى تقني ��ة «الر�ؤو� ��س
ً
�ضابط ��ا ع�سكري ��ا
املتكلم ��ة» ،فهن ��اك 11
يتحدث ��ون عل ��ى م ��دار الفيل ��م ال ��ذي بلغت
مدت ��ه  28دقيقة بينهم قائ ��د القوة اجلوية،
وقائ ��د ط�ي�ران اجلي� ��ش وبع� ��ض ال�ضباط
املنت�سب�ي�ن �إىل عملي ��ات ط�ي�ران اجلي� ��ش.
كم ��ا يعتمد املخرج على تقنية التعليق �أو الـ
خ�صو�ص ��ا يف مفتتح الفيلم
«فوي� ��س �أوفر»
ً
وخامتته ،وقد ا�ستعمل املخرج هذه التقنية
ب�شكل منطقي دقيق حي ��ث مهّد للمُ�شاهدين

متابع ��ة ال�سردية الب�صري ��ة للفيلم بوا�سطة
هذه التوطئة الكالمية الت ��ي قال فيها»:بعد
الهزمية الكب�ي�رة التي مُنيت به ��ا ع�صابات
داع� ��ش الإجرامي ��ة يف الفلوج ��ة حاول ��وا
ر�ص �صفوفه ��م للبحث عن منفذ جديد يُعيد
ّ
لهم م ��اء الوجه فكان لفر�س ��ان اجلي�ش . . .
الكلم ��ة الف�ص ��ل» .ث ��م تربطنا ه ��ذه املقدمة
اال�ستهاللي ��ة ب�أحداث الفيل ��م والق�صة التي
كتبه ��ا املخ ��رج بنف�سه مُذك� � ًرا �إيان ��ا بزمان
الفيل ��م ومكان ��ه حي ��ث �أقلع ��ت طائ ��رة ال� �ـ
«�سي�سنا كرافان» يف ال�ساعة احلادية ع�شرة
من �صبيح ��ة  28حزي ��ران 2016م بواجب
اعتي ��ادي م ��ن قاعدة حمم ��د ع�ل�اء اجلوية
ال�ستط�ل�اع مناطق �ش ��رق وجنوب الفلوجة
فاكت�ش ��ف الطيار جتمعات كبرية يف منطقة
«�ألبو عي�سى» خارج الفلوجة تتح ّرك ب�شكل
غ�ي�ر طبيعي ف�أبل ��غ القاعدة بع ��د الت�أكد من
عدم ت�س ّلحه ��م �أو حملهم �أي عتاد �أو ذخرية
حيّة.
وم ��ع � ّأن اجله ��ود الت ��ي بذلها املخ ��رج رائد
�سلم ��ان كان ��ت كب�ي�رة ج� �دًا يف �إجن ��از هذا
الفيل ��م �إ ّال � ّأن نقطة �ضعف ��ه الوحيدة تتم ّثل
يف ت�ض ��ارب املعلوم ��ات وتهوي ��ل النتائج،
واملبالغ ��ة يف خ�سائ ��ر الع ��دو ،فعلي جميد،
�آم ��ر ال�س ��رب الثال ��ث يف الق ��وة اجلوي ��ة
يقول»:عرثن ��ا عل ��ى � 150أو � 200سي ��ارة
متج ِّمع ��ة يف نف� ��س امل ��كان ،وكان ��وا رجا ًال
مدنيني ولي�س بينهم ن�ساء الأمر الذي دفعنا
لل�ش � ّ�ك ب�أنه ��م نازحون من منطق ��ة الفلوجة
لك ��ن حتليل مديري ��ة اال�ستخبارات اجلوية
تو�ص ��ل �إىل � ّأن ه�ؤالء جميع ��م ينتمون �إىل
ّ

ع�صابات داع� ��ش الإجرامي ��ة» .بينما يقول
الفريق �أول الركن حامد املالكي ،قائد طريان
اجلي�ش عن عدد �سيارات هذا الرتل املخيف
ه ��و �أكرث م ��ن � 1000سي ��ارة ولديه ��م كافة
الأ�سلح ��ة التي ت�ض ��م  37مل ��م ،و�أحاديات،
وهاون ��ات ،وعب ��وات نا�سف ��ة ،و 20مل ��م و
 30مل ��م .وحينم ��ا ب ��د�أ هذا الرت ��ل العمالق
بالتح ّرك ا�ستطاعت طائرة ال�سي�سنا كرافان
معاجلة �أول ه ��دف يف ال�ساعة � .12,37أمّا
الفري ��ق �أول الرك ��ن �أن ��ور حمه �أم�ي�ن ،قائد
الق ��وة اجلوية فقد كان مهن ًي ��ا ومنطقيًا يف
حتديد خ�سائر العدو حيث قالّ ”:
مت توجيه
طائ ��رات ال�سي�سنا كرافان التي كانت حتمل
�صواريخ هيل فاير ومتكنا من �ضرب ر�أ�س
الرتل وتدمري حوايل ثماين عجالت �سبّبت
�صدمة كب�ي�رة لقادته ،كما وجّ ه �إخواننا يف
ط�ي�ران اجلي�ش � ً
أي�ض ��ا �ضرب ��ات قوية لهذا
الرتل” .ول ��و انتقلنا �إىل مدير ا�ستخبارات
ط�ي�ران اجلي� ��ش العميد حمي ��د مزهر الذي
ا�ستم ��د معلومته من �أحد الطيارين املكلفني
بواج ��ب �ض ��رب الرت ��ل الداع�ش ��ي حي ��ث
يق ��ول�”:إن الرت ��ل يبلغ طول ��ه قرابة  10كم
لك ��ن مدى الر�ؤية �ضعيف جدًا ويحول دون
معاجلة الهدف بدقة متناهية”.
و�س ��وف يت�صل هذا العميد بقيادات احل�شد
ال�شعب ��ي التابع ��ة لفرقة العبّا� ��س ،وكتائب
حزب الل ��ه ،والع�صائب لي�ش ِّكل ��وا خط �ص ّد
للدف ��اع عن مدينة كربالء �إذا مل يفلح طريان
اجلي�ش والق ��وة اجلوية يف �إيقافهم وك�سر
�شوكته ��م .يع ��ود حام ��د املالكي ل�ي�روي لنا
الطريق ��ة الت ��ي ّ
ح�ش ��د به ��ا الطائ ��رات فهو

ميتل ��ك �سب ��ع طائ ��رات يف مط ��ار احلبانية
كم ��ا �أُر�سل ��ت �إلي ��ه  27طائ ��رة م ��ن مع�سكر
التاج ��ي لي�صب ��ح الع ��دد  34طائ ��رة حي ��ث
ب ��د�أت الت�شكي�ل�ات ت�سته ��دف بداي ��ة الرتل
ووو�سط ��ه ونهايته .كم ��ا ا�شرتكت طائرات
ال� �ـ � ،128أو �ص ّي ��اد اللي ��ل املعروف ��ة بدقتها
والأ�سلحة الفتاكة الت ��ي حتملها ،بالإ�ضافة
�إىل طائ ��رات �أخرى مثل ال� �ـ  ،35وطائرات
البي ��ل واليورو وال� �ـ  117املتو�سطة ،وبلغ
ع ��دد الطلع ��ات  86طلع ��ة .وبح�س ��ب حامد
املالكي ف�إنهم ا�ستطاعو �ضرب � 300سيارة،
وحينم ��ا ان�سح ��ب بع�ض ال�سي ��ارات خارج
امل ��دى طلب ��وا م�ساع ��دة الق ��وة اجلوية كي
تالحقه ��م وتدمر �أكرب ق ��در ممكن من قوتهم
الب�شرية والت�سليحي ��ة حيث قامت طائرات
ال�سيخ ��وي مبالحقته ��م وتدم�ي�ر قرابة 85
�سيارة.
ا�ستعمل املخ ��رج تقنية الفوي�س �أوفر ثالث
مرات يف ه ��ذا الفيلم .ويف املرة الثانية كنا
ن�سمع املع ّلق يق ��ول”:كان لعن�صر املباغتة،
وكثاف ��ة ن�ي�ران الطياري ��ن الأبط ��ال ،ود ّقة
املعاجلة الوقع الأك�ب�ر على جمرمي داع�ش
رغم كرثة عددهم ،و�شدّة ت�سليحهم مما �أفق َد
ذلك الرتل الإرهابي الكبري توازنه فت�شتتوا
يف ال�صحراء”.
ي�ؤك ��د قائ ��د ط�ي�ران اجلي� ��ش ب� ��أن ط ّي ��اري
القاع ��دة مل يغم�ض لهم جفن لدقيقة واحدة،
كما مل يخ ُل اجلو من الطريان حيث طاردوا
الدواع� ��ش املهزوم�ي�ن �إىل غ ��رب كرب�ل�اء
مب�ساف ��ة  140ك ��م و�ص ��و ًال �إىل ال ِنخي ��ب
والكيلو  160وتدمري ما تبقى من عجالتهم

كالكيت

 عالء املفرجي

وقت ��ل �أفراده ��م الذي ��ن اختب� ��أوا يف الآبار
الإرتوازي ��ة مبع ��دل � 20أو � 30شخ� ��ص يف
كل بئ ��ر كم ��ا يذهب �أحمد ع ��ودة� ،آمر جناح
الطريان غ�ي�ر �أن حامد املالكي ،قائد طريان
اجلي� ��ش يع ��ود ثاني ��ة ليقول”:وجدن ��ا يف
البئر الإرت ��وازي الأول �أكرث من  150فردًا
م ��ن ع�صابات داع� ��ش ،ويف البئ ��ر الآخرى
بحدود � 60إىل  70داع�شيًا قتلناهم جميعًا.
و�أعتق ��د �أن ال�ضربتني �سببت ��ا انهيا ًرا كام ًال
ملعنوياته ��م وهرو ًب ��ا جماع ًي ��ا لقياداتهم”.
وثمة مبالغة وا�ضحة وتهويل كبري للأرقام
التي ذكرها ال�سيد قائد طريان اجلي�ش.
ثمة توا�صل على م�ستوى القادة الع�سكريني
الكبار واملرجعية الدينية التي و�صفت ليلة
الق ��در ب�أنها ليلة ن�ص ��ر �إذ �صادفت يف نف�س
ليلة الهجوم على الرتل الداع�شي وت�شتيته
يف ال�صحراء الغربية للأنبار.
اختار املخرج رائ ��د �سلمان التعليق الأخري
ك ��ي يك ��ون خامت ��ة له ��ذا الفيل ��م الوثائق ��ي
حيث جاء على ل�سان املع ّلق � ّأن هذه املعركة
كان ��ت “ملحمة ق� � ّل نظريه ��ا� .سالحنا فيها
وعلى الدوام �إرادتن ��ا وقدرتنا و�شجاعتنا.
ب�سواع ��د �أبط ��ال �س�ل�اح ط�ي�ران اجلي� ��ش
والق ��وة اجلوي ��ة �آمن ��ة �أر� ��ض الع ��راق
و�سمائ ��ه ،والرحم ��ة وال�س� ��ؤدد مل ��ن ر�س ��م
�أيقون ��ة الن�ص ��ر بال ��دم الطه ��ور� ،شهدا�ؤنا
خال ��دون يف جنان الفردو�س” .يتناول هذا
الفيلم ق�صة الهج ��وم املرتقب الذي ّ
�سي�شنه
الدواع� ��ش عل ��ى مدينة كرب�ل�اء لكن طريان
اجلي� ��ش والق ��وة اجلوي ��ة ق ��د �أحبط ��ا هذا
الهج ��وم وقربا ُه يف مه ��ده ،والحَ ق ��ا فلوله
يف ال�صح ��راء الغربي ��ة ملحافظ ��ة الأنب ��ار.
هذا ه ��و العم ��ود الفقري لق�صة ه ��ذا الفيلم
وثيمته الرئي�سي ��ة التي انبنى عليها الهيكل
املعماري للفيلم الوثائقي.
كان عل ��ى املخ ��رج رائ ��د �سلم ��ان �أن ين ّب ��ه
املتحدث�ي�ن عل ��ى �ض ��رورة تطاب ��ق الأرقام،
�أو تقاربه ��ا يف الأق� � ّل �إن مل يتوف ��ر عن�ص ��ر
الدِ ق ��ة .وكان علي ��ه ا�ست ��دارك ذل ��ك الأم ��ر
ب�إعادة ت�صوير بع�ض املً�شاهد “التهويلية”
بهدف حتقيق التطابق والتناغم الذي يلغي
مثل ه ��ذه الأخطاء اجل�سيم ��ة التي تقوّ �ض
خ�صو�صا �إذا كان وثائقيًا
م�صداقية الفيل ��م
ً
�أو يح ��اول �أن يرتق ��ي �إىل م�ستوى الوثيقة
ويبتع ��د ع ��ن اخلي ��ال املج ّن ��ح ال ��ذي يج ��د
نف�س ��ه يف الفيلم الروائي وبع�ض الأجنا�س
الب�صرية التي تتغذي من الفنتازيا و�سينما
الالمعقول.
ّ
جدي ��ر ذك ��ره �أن رائ ��د �سلم ��ان ه ��و خم ��رج
ومدي ��ر ت�صوي ��ر �أف�ل�ام وثائقية ب ��د�أ العمل
بالتلفزي ��ون �سن ��ة 1989م� .أجن ��ز عددًا من
الأف�ل�ام الوثائقية نال عنها بع�ض اجلوائز.
يعمل حال ًي ��ا خمرجً ا للأف�ل�ام الوثائقية يف
�شبكة الإعالم العراقي.

ق�صة الحي الغربي في �صدارة �شباك التذاكر
متابعة المدى

ت�ص ��در فيل ��م اجلرمي ��ة والدرام ��ا اجلديد
“و�س ��ت �ساي ��د �ست ��وري” “ق�صة احلي
الغرب ��ي” �إي ��رادات ال�سينم ��ا يف �أمري ��كا
ال�شمالية يف عطلة نهاية الأ�سبوع م�سجال
 10.5مالي�ي�ن دوالر ،وفقا ملا ذكرت وكالة
روي�ت�رز �أم�س (الإثنني) .وهو من �إخراج
�ستيف ��ن �سبيل�ب�رج ،وبطول ��ة �أن�سي ��ل

�إجل ��ورت ،ورا�شي ��ل زيجل ��ر ،و�آريان ��ا
ديبوز.
وتراجع فيلم الر�سوم املتحركة املو�سيقي
“�إنكانت ��و” �إىل املرك ��ز الث ��اين ،م�سج�ل�ا
�إي ��رادات بلغت  9.4مالي�ي�ن دوالر ،وهو
من �إنتاج �شركة ديزين
كم ��ا تراج ��ع فيل ��م اخلي ��ال العلم ��ي
واملغامرة والكوميدي ��ا “جو�ستبا�سرتز:
�أفرتاليف”�صائ ��دو الأ�شب ��اح :الآخ ��رة”
�إىل املرك ��ز الثال ��ث ب�إي ��رادات بلغ ��ت 7
مالي�ي�ن دوالر ،وهو من كاري كون ،وفني
ولفه ��ارد ،ومكين ��ا جري� ��س ،وب ��ول رود،
ومن �إخراج جي�سون رايتمان.
واملع ��روف �أن النت ��اج االنت ��اج لفيل ��م

مو�سيق ��ي �أمريك ��ي كان ع ��ام  1961ح ��از
عل ��ى  10جوائ ��ز �أو�س ��كار م ��ن �أ�صل 11
تر�شيح ��ا  .م ��ن �ضمنها جائ ��زة الأو�سكار
لأف�ضل فيلم و�أف�ضل ممثل ثانوي و�أف�ضل
ممثل ��ة ثانوي ��ة و�أف�ض ��ل ت�صمي ��م �أزي ��اء
و�أف�ضل مو�سيقى ت�صوي ��ري ،من �إخراج
روبرت وايز ،ي�ستن ��د الفيلم على معاجلة
مل�سرحية �شك�سبري (روميو وجولييت) و
تق ��ع �أحداثه يف �أحي ��اء نيويورك القدمية
حي ��ث ت ��دور مواجه ��ات ب�ي�ن مهاجري ��ن
م ��ن �أمري ��كا اجلنوبي ��ة و�س ��كان احل ��ي
الأ�صليني ،وترتجم �أغنيات الفيلم م�شاعر
الكراهي ��ة والرف�ض لكل فريق للآخر ،لكن
هناك ق�صة حب تنمو يف هذا ال�صراع.

موريكوين �صدحت مو�سيقاه
على �شاطئ البحر االحمر
مل يك ��ن فيل ��م تورنات ��وري (�أني ��و) لي� ��س ا�س ��تذكارا فقك له ��ذه العبقرية
املو�سيقية ،بل هي حياة عا�شها معه على مدى  30عاما ،مو�سق له جميع
افالم ��ه عدا الوثائقية منها ،وفيلم تورناتوري نف�س ��ه �س ��ينما باردي�س ��و
احدها..
 180دقيق ��ة زمن الفيلم ،مل ترم�ش عيني حلظة واحدة ..رحلة جميلة مع
�أفالمه ابد�أت من (معركة اجلزائر) ،ومل تنته مع قب�ضة مليئة بالدوالرات،
م ��ن �أجل حفنة من ال ��دوالرات  ،الطيب وال�شر� ��س والقبيح ،وحدث ذات
م ��رة يف �أمري ��كا ،و�سينما باردي�س ��و ،و .لوليتا ،وغريه ��ا .وا�ستعرا�ض
لأكرث من  300مقطوعة له ..ليختمها بعمله االورك�سرتايل عن اعتداءات
نيي ��ورك ..توج ��ه تورناتوري الينا ب�س�ؤال  « :عن ن ��وع الفيلم الوثائقي
ال ��ذي ميكن �أن �أقدمه ب�ش�أن ��ه ،واليوم حلمي حتق ��ق؟» بينما يقول جيلو
بونتيكورفو خمرج معركة اجلزائر « انه �شرف ايطاليا»
�أغل ��ب مو�سيق ��ى الأفالم مل تتطور �أبع ��د من �أيام ال�سينم ��ا ال�صامتة فهي
ت�ستخ ��دم امل�ؤث ��رات اجلوي ��ة �أو كح�شو خللفي ��ة الفيل ��م �إذ �أن بودفيكني
وازن�شتاي ��ن �أ�ص ّرا على �أن املو�سيقى يجب �أن ت�ؤدي دور املرافق مطلق ًا.
لق ��د �شعرا ب� ��أن عل ��ى املو�سيق ��ي �أن حتتفظ بخطه ��ا اخلا� ��ص ونزاهتها
اخلا�صة.
وكان ��ت املو�سيق ��ى الفيلمي ��ة �أح ��د هم ��وم ازن�شتاي ��ن النظري ��ة � ،إذ ب�ي�ن
ازن�شتاي ��ن يف فلمه �أل�سكندر نيف�سكي كيف ومل ��اذا كانت ل�سلة معينة يف
لقطات معينة وذات طول معني متعلقة بطريقة نوعية �أكرث من �أي نوعية
يف قطع ��ة معين ��ة من املو�سيقى ،فقد تعاون م ��ع امل�ؤلف بروفيكييف على
و�ض ��ع نوع من الت�أليف النوعي الب�صري حيث يقابل كل �سطر مو�سيقي
حرك ��ة ال�صور التي مت و�ضعها يف �صف تقطي ��ع عمودي� ،أي توحيد كال
ال�شريط�ي�ن املو�سيقي وال�صوري ر�أ�سي ًا وتوليف كل عبارة مو�سيقية مع
كل عبارة مت�صلة متوازية من �أفالم ال�صورة.
واملو�سيق ��ى الت ��ي كتبه ��ا (ادموند ماي ��زل) لفيلم ( املدرع ��ة بوتوميكني)
اليزن�شتاي ��ن ق ��د بلغت ح ��د ًا كبري ًا من الت�أث�ي�ر لدرجة �أن بع� ��ض البلدان
الأوروبية �صرحت بعر�ض الفيلم ولكنها منعت عزف املو�سيقى.
وق ��د ب ��رز العديد م ��ن �صناع مو�سيق ��ى الأف�ل�ام املتميزين ،لع ��ل �أبرزهم
املو�سيقار االيطايل �إين ��و موريكوين الذي قام بت�أليف وتلحني �أكرث من
�أربعمائ ��ة فيلم ومن بني �أ�شه ��ر �أعماله تلك الأحل ��ان واملقاطع املو�سيقية
الت ��ي متيزت به ��ا �أفالم املخ ��رج الإيط ��ايل �سريجيو لي ��وين ،فيما عرف
ب�أفالم� ،سباغيتي وي�سرتن وقب�ضة مليئة بالدوالرات ،من �أجل حفنة من
الدوالرات ،الطيب واخلبيث وال�شرير وحدث ذات مرة فى �أمريكا .وقام
�أي�ض ًا بت�أليف املو�سيقى الت�صويرية لعدد من الأفالم امل�شهورة مثل املهمة،
املنب ��وذون� ،سينما برادي�س ��و ،لوليت ��ا ،ومالينا .فاملو�سيق ��ار الإيطايل،
�إني ��و موريكوين ،ح�صل على الأو�سكار �أخري ًا ،بعد  5تر�شيحات �سابقة،
لت�أليف ��ه �أف�ضل مو�سيق ��ى ت�صويرية ع ��ن فيلم (احلاق ��دون الثمانية) من
�إخ ��راج كوين�ت�ن تارانتينو .ويعت�ب�ر تر�شيحه ع ��ام  ،2016بعد تر�شحه
عن �أفالم� ،سينما برادي�س ��و ،واملهمة،واملح�صنون ،وبوك�ساي ،ومالينا.
ا�ضافة ل�صنعه مو�سيقى العديد من االفالم مثل :املنبوذون ،لوليتا.
وال ��ذي تاب ��ع فيل ��م «الطي ��ب وال�شر� ��س والقبي ��ح» للمخ ��رج �سرجي ��و
لي ��ون ،ي ��درك قوة املو�سيق ��ى الت�صويري ��ة و�إنها تعادل ن�ص ��ف ال�صورة
ال�سينمائية ،حيث نكت�شف عبقرية املو�سيقار الإيطايل انيو موريكوين،
ال ��ذي حتولت مو�سيقاه يف هذا الفيل ��م �إىل عالمه فارقة يف �أفالم الغرب
الأمريك ��ي ،والت ��ي �أهلته للرت�شي ��ح للأو�سكار ع ��ام  .1966فقد ا�ستخدم
�أني ��و موريك ��وين يف مو�سيق ��اه عنا�ص ��ر غ�ي�ر تقليدية ،ك�صف�ي�ر الب�شر
وعوي ��ل الذئ ��اب ،ليك�س ��ب مقطوعت ��ه رهبة عالي ��ة ،بحي ��ث تتنا�سب مع
اللقطات الوا�سعة لل�صحراء واجلبال التي وردت يف الفيلم.
فاملو�سيق ��ار العظيم الذي متكن على مدى �سبعة عقود من �سريته املهنية،
من �إنتاج نحو  500مقطوعة مو�سيقية ،مازال �شاخ�صا يف ذاكرة النا�س
خا�ص ��ة تل ��ك املو�سيق ��ى الت ��ي قدمه ��ا يف �أواخ ��ر اخلم�سيني ��ات و�أوائل
ال�ستيني ��ات ،بفيلم «حفن ��ة دوالرات» والذي مثل �أول تع ��اون بينه وبني
�سريجي ��و ليوين ،وا�ستمر ل�سنوات� ،شهدت �إنتاج ما عرف با�سم «ثالثية
ال ��دوالرات» التي ت�شكل ��ت من �أفالم «حفن ��ة دوالرات» و«لب�ضع دوالرات
�أك�ث�ر» ،و«الطي ��ب وال�شر� ��س والقبي ��ح» ،لت�ش ��كل تل ��ك الثالثي ��ة قاعدته
لل�صعود عاملي ًا ،فق ��د كانت مقطوعاته يف هذه الأفالم حتف ًا فنية� ،صنعت
له ا�سم ًا المع ًا ،و�ساعدته يف متابعة م�شاريعه ال�سينمائية الأخرى.
والمو�سيقى التي كتبها (ادموند
مايزل) لفيلم ( المدرعة بوتوميكين)
اليزن�شتاين قد بلغت حداً كبيراً
من الت�أثير لدرجة �أن بع�ض البلدان
الأوروبية �صرحت بعر�ض الفيلم
ولكنها منعت عزف المو�سيقى.

ف���ي���ل���م ����ص���ي���ن���ي ن��������ادر ذو اث���������ارة ���س��ي��ا���س��ي��ة
متابعة المدى

ي�أخذ فيلم “ جريمة قتل
جوار نهر يانهي “ الم�شاهد
�إلى الوراء عام  ،1937حين
�أجريت في يانان ،بمقاطعة
�شانزي ،المحاكمة العلنية
الأولى الوا�سعة الت�أثير في
تاريخ الحزب ال�شيوعي في
ال�صين .فقد ا ُّتهم ال�ضابط
البالغ من العمر  26عام ًا هوانغ
كيغونغ بقتل طالبة رف�ضت
الزواج منه .و كان هوانغ
يتوقع �أن يعفو ماو ت�سيتونغ
عنه ،لكن ذلك لم يح�صل ،كما
جاء في عر�ض وانغ كيهو لهذا
الفيلم.

و ه ��و “ فيلم جتاري ‘ �أحمر ‘ نادر
“ ،ق ��ال خمرجه وان ��غ فانغفانغ (
 35عام� � ًا ) م�ؤخ ��ر ًا خ�ل�ال منتدى

�سينم ��ا جي ��ل ال�شب ��اب ال�صين ��ي
التا�س ��ع ح�ي�ن عُر� ��ض الفيل ��م على
جمه ��ور �صغ�ي�ر “ .و ه ��و لي� ��س

فقط فيلم �إث ��ارة �سيا�سي ذا ر�سالة
�إيجابي ��ة ،ب ��ل ي�شتم ��ل �أي�ض� � ًا على
احل ��ب ،و الطبيع ��ة الإن�ساني ��ة

املتكافئ ��ة و غريهما م ��ن العنا�صر
الأخ ��رى ،ال�شعبي ��ة و�سط جمهور
الي ��وم “ ،كم ��ا ق ��ال وان ��غ ،ال ��ذي
كاتب �سيناريو لوقت طويل،
يعمل َ
و كان ق ��د �أطل ��ق فيلم ��ه “ البط ��ل
 “ Championع ��ام ،2012
ال ��ذي مي ّث ��ل �س�ي�رة حياة ع ��ن زو
هَ يفينغ ،الفائ ��ز بامليدالية الذهبية
الأوملبية الأوىل يف ال�صني.
و يُعد فيلم « جرمية قتل جوار نهر
يانهي « تطور ًا بارز ًا منذ �أن توقف
التط ��رق �إىل الق�ضي ��ة يف و�سائ ��ل
الإعالم ال�صينية ال�سائدة لعقود .و
كان هيو يوبان ��غ ،و هو ا�سم مثري
للجدل يف تاريخ ال�صني اجلديدة،
املدعي العام يف املحاكمة املذكورة
�آنف� � ًا و هو دور ب ��ارز يف الفيلم .و
يقول وانغ « �إن معظم �أفراد فريقنا
يف الثالثينات من �أعمارهم ،و لهذا
فه ��و حت� � ٍّد بالن�سب ��ة لن ��ا للعمل مع
جزء غري م�أل ��وف من التاريخ « .و
قد ا�ستغرق ت�صوير الفيلم حوايل
 45يوم ًا يف طق�س �سيّئ و ظروف

عي� ��ش ع�سرية يف ال�شت ��اء املا�ضي
يف مقاطعة �شان ��زي ال�شمالية ،يف
مركز النج ��د الر�سوب ��ي ال�صيني،
ال ��ذي كان قاعدة الث ��ورة ال�صينية
وق ��تَ ح ��دوث الق�ص ��ة « .لك ��ن تلك
الظروف رمبا جعلتنا نتح�س�س ما
حت َّمله �أولئك اجلنود الثوريون «،
كما قال.
و كانت يان ��ان �آنذاك عا�صمة �إقليم
�شان ــ غان ـ� �ـ ننغ احلدودي ،قاعدة
احل ��زب ال�شيوع ��ي ملقاتل ��ة ق ��وات
الع ��دوان الياب ��اين .و حني وقعت
جرمية القتل ،كانت حمكمة الإقليم
العلي ��ا ق ��د عملت ل�شهري ��ن فقط ،و
كان جهازه ��ا القان ��وين غ�ي�ر كامل
بعد.
و ب�ّي�نّ املخ ��رج �أن م ��ن الأم ��ور
املف�صل
املهمة يف فيلم ��ه الت�صوير ّ
لل�شخ�صي ��ات الب ��ارزة املتنوع ��ة.
و ذل ��ك ه ��و ال�سب ��ب يف اختي ��اره
ا�ستخ ��دام لقط ��ات مقرب ��ة كث�ي�رة
لأبط ��ال الفيل ��م من �أج ��ل حت�س�س
انفعاالته ��م .م ��ع ه ��ذا ،ف� ��إن رواد

ال�سينم ��ا ال�شب ��اب ق ��د ال يتفهمون
طابعه الوقور .و قد ُ�سمع �شيء من
ال�ضح ��ك يف العر� ��ض ال�سينمائ ��ي
ال�صغري خالل املنتدى.
و عل ��ى كل ح ��ال ،ف� ��إن الفيل ��م ،مع
املمثل البارع البال ��غ من العمر 32
عام� � ًا وان ��غ َكي ،الذي يق ��وم بدور
ال�ضاب ��ط هوان ��غ كيغون ��غ ،ميكن
�أن تك ��ون له جاذبي ��ة �شعبية .و قد
كان هن ��اك ،بعد عر�ض ��ه� ،صف من
املعجب ��ات ال�شابات لتق ��دمي باقات
م ��ن الزه ��ور لبطله ��ن املحب ��وب.
و كان ق ��د �أُطل ��ق عل ��ى وان ��غ َك ��ي
يف املنت ��دى يف الع ��ام املا�ض ��ي
لق ��ب املمث ��ل « الأم�ض ��ى most
 ،“ cutting-edgeلكن ��ه ع ��زا
�شخ�صي ًا ذلك الإجناز بكل توا�ضع
ملناف�س ��ه يف الفيل ��م ت�شينغ َت�شني (
43عام ًا ) الذي يقوم بدور القا�ضي
الرئي� ��س ليَ جنجني و هو م�شهور
ب�أدائ ��ه دور مهاج ��ر �صين ��ي �إىل
بر�شلون ��ة يف الدرام ��ا الأ�سبانية ــ
املك�سيكي ��ة املر�شح ��ة للأو�س ��كار «

 “ Biutifulعام .2010
و ق ��د ب�ّي�نّ كات ��ب �سيناري ��و الفيلم
وان ��غ زينغدون ��غ (  64عام� � ًا ) �أن
بع� ��ض املمثل�ي�ن ال�شب ��اب رف�ض ��وا
امل�شارك ��ة يف الفيل ��م بع ��د �أن
ق ��ر�أوا الن�ص ،ب�سب ��ب مو�ضوعته
ال�سيا�سي ��ة اجل ��ادّة .و ق ��ال �إن ��ه
راج ��ع �أ�ضاب�ي�ر قدمي ��ة كث�ي�رة،
مب ��ا فيه ��ا ر�سال ��ة للرئي� ��س م ��او
بخط الي ��د يرف�ض فيه ��ا العفو عن
القات ��ل ،لنك ��ون دقيق�ي�ن تاريخي ًا.
“ و �صناع ��ة ال�سينم ��ا حتتاج �إىل
�أ�شخا� ��ص يهتم ��ون مب ��ا ه ��و �أكرث
من الت�سلية املجردة و املال “ وفق ًا
له ��ذا ال�سينمائي املح ّن ��ك املعروف
ب�أعمال ��ه الدرامية التاريخية ،التي
منه ��ا “ ت�أ�سي�س اجلمهورية “ عام
 .2009فالفيل ��م ،كما ق ��ال “ ،مر�آة
املجتم ��ع ،و الدرو�س امل�ستمدة من
التاريخ مرايا للحا�ضر ،لكننا نريد
�أن نرتك �شيئ� � ًا فيما يتعلق بتاريخ
بلدنا الق�ضائي “.
عن China Daily /
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م������ن ح���ي���ات���ي
�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى حديث ��ا الرتجم ��ة العربي ��ة ملذكرات
ال�ش ��اعر الأملاين يوهان غوته بعنوان "من حياتي :ال�ش ��عر
واحلقيق ��ة" ،يتح ��دث غوت ��ه يف ه ��ذه املذكرات ع ��ن حياته
منذ طفولته حتى عام  1775عندما كان على و�ش ��ك مغادرة
فامي ��ار .الرتجم ��ة الذاتي ��ة تتك ��ون م ��ن جز�أي ��ن ،تغط ��ي
�س ��نوات طويل ��ة من حي ��اة امل�ؤل ��ف .كتب غوت ��ه الرتجمة
الذاتي ��ة تزامن ًا مع ت�أليفه لروايته "�س ��نوات جتوال فلهلم
�أو الزاه ��دون" ،ويذك ��ر ان دار امل ��دى ا�ص ��درت م ��ن قبل
�ضمن �سل�سل ��ة االعمال اخلالدة م�سرحي ��ة غوته ال�شهرية
"فاو�ست".

كان �صياداً ماهراً لل�سمك و�أ�صيب بخية �أمل ب�سبب "ذا فوي�س"

وف�������اة ال����ف����ن����ان ع����ام����ر ت���وف���ي���ق ب���ع���د ������ص�����راع م�����ع امل���ر����ض
عامر م�ؤيد
تويف الفنان وامللحن العراقي عامر توفيق
يف العا�صم ��ة بغداد عن  73عاما بعد �صراع
طويل م ��ع املر�ض .وكتب اب ��ن الفنان عامر
توفي ��ق عل ��ى ح�ساب ��ه يف االن�ستغ ��رام ان
والده تويف بعد �صراع طويل مع املر�ض.
وقب ��ل ف�ت�رة طويل ��ة ،عان ��ى الراح ��ل م ��ن
امرا�ض كث�ي�رة الزمته الفرا�ش ،ويف وقتها
طالب ذووه مبد يد العون وم�ساعدة الفنان
عام ��ر توفيق من اجل ان يع ��ود اىل و�ضعه
الطبيعي.
ح

ول العا

لم

بدوره ��ا نع ��ت نقاب ��ة الفنانني الفن ��ان عامر
توفي ��ق و�أ�شارت �إىل �أن الفنان غادر احلياة
يف م�ست�شف ��ى الريم ��وك و�س ��ط العا�صم ��ة
بغداد.
وقدم عامر العديد من الأغاين والأحلان على
امل�سرح الع�سك ��ري ،لكنه ا�شتهر بعد ظهوره
يف برنام ��ج "ذا فوي� ��س" يف مو�سم .2015
ورغ ��م ح�صول توفيق على احتفال كبري من
الفن ��ان كاظم ال�ساهر وحكم الربنامج كفنان
مقت ��در ،كم ��ا ق ��ال الفن ��ان الراح ��ل يف بيان
الحق ،فق ��د ا�ستبعد ب�سبب تقدمه يف ال�سن،
وانتهت هذه التجربة بخيبة �أمل.
وف ��ور اعالن وفات ��ه كت ��ب الإعالمي يعرب
احل�سون" :ذهب ��ت هذا امل�ساء �إىل الله �أخي
و�صديق ��ي العزي ��ز الفن ��ان العراق ��ي القوي
عامر توفي ��ق �صاحب القل ��ب الطيب والذي

م ��ات ظلم� � ًا نتيج ��ة ا�ستم ��رار معاناته .من
م�شقات احلياة .انا لله وانا اليه لراجعون".

وغ ��رد الإعالم ��ي االمارات ��ي �إبراهي ��م ب ��ن
ح ��امت الأفندي "�سقطت ق ��وة �أخرى يف فن

الع ��راق ..رحل الفن ��ان وقارئ املق ��ام عامر
توفي ��ق رحمه الله ،عن عم ��ر ناهز  73عاما،
يف العا�صمة بغداد ،بعد حماربة املر�ض".
وول ��د الفن ��ان عام ��ر توفيق يف بغ ��داد باب
ال�شيخ عام  1949م ،وهي من �أقدم املحالت
يف بغ ��داد ،حيث ن�ش� ��أ يف �أزقتها العديد من
الرموز ال�سيا�سية والفنية والريا�ضية.
وم ��ن ب�ي�ن هذه البيئ ��ة ت�ش ��كل ذوق وثقافة
و�سل ��وك الفن ��ان عام ��ر توفيق ال ��ذي تربت
�أذناه من ��ذ ال�صغر على تالوة القر�آن واملقام
العراق ��ي وكاف ��ة �أمن ��اط الغن ��اء الأ�صي ��ل
البغ ��دادي .وينتم ��ي الفن ��ان عام ��ر توفي ��ق
لعائل ��ة جمته ��دة ت�شته ��ر ب�صي ��د الأ�سم ��اك
وبيعه ��ا ،وكان وال ��ده �صي ��اد �سم ��ك ،توجه
�إىل منطق ��ة "الكف ��ل" قرب حمافظ ��ة احللة،
و�إىل جنل ��ه الأك�ب�ر امل�سم ��ى "عدن ��ان"،

والثاين "عامر توفي ��ق" .وعند وفاة والده
ت ��وىل مقاليد املهنة الأخ ��وان عدنان وعامر
متا�شي ��ا مع تقاليد بغ ��داد حيث يرث الأبناء
مه ��ارة �آبائه ��م واختيار (الكف ��ل) على وجه
اخل�صو� ��ص لل�صيد .فه ��ي منطقة منخف�ضة
ج ��دا م ��ن نه ��ر الف ��رات تعي� ��ش فيه ��ا �سمكة
"اجل ��ري" فقط ،وه ��ذا م ��ا تتخ�ص�ص فيه
الأ�س ��رة .يتم ت�سويقها يف �س ��وق ال�صدرية
املحل ��ي ،وهو �أي�ض ��ا �أحد املح�ل�ات القدمية
يف بغداد حيث انتقلت العائلة.
وتعر� ��ض عام ��ر توفي ��ق ملر� ��ض ال�سك ��ري
ال�شديد ،مم ��ا �أدى �إىل برت �إحدى رجليه ،ما
دفعه �إىل التخلي عن مهن ��ة ال�صيد ل�شقيقيه
عام ��ر توفيق و�شقيقه الث ��اين خالد ،اللذين
ت ��ركا املهن ��ة ب�سب ��ب تطلعهم ��ا لل�سف ��ر �إىل
اليونان.

"اخلط العربي" �إىل قائمة اليون�سكو للرتاث الثقايف العاملي
�ضمت منظمة الأمم امل�ت�ح��دة للرتبية
والعلم والثقافة (يون�سكو) ،الثالثاء،
اخل��ط ال�ع��رب��ي �إىل القائمة التمثيلية
للرتاث الثقايف غري املادي للب�شرية.
وج ��اء ذل��ك خ�ل�ال االج �ت �م��اع ال���س��اد���س
ع�شر للجنة الدولية احلكومية ل�صون
الرتاث الثقايف غري املادي ،املنعقد عرب

الإنرتنت من � 13إىل  18كانون الأول /بني  16دول��ة عربية ،حيث يعترب ملفا
دي�سمرب.
متميزا نظرا لتقدميه من �أكرب عدد دول
وق� ��ال م� �ن ��دوب ال �ك��وي��ت ال ��دائ ��م ل��دى يف الوقت نف�سه".
ال�ي��ون���س�ك��و �آدم امل�ل�ا ل��وك��ال��ة الأن �ب��اء و�أ�ضاف" :قدم امللف يف مار�س 2020
الكويتية (ك��ون��ا):
" هو بعد العمل عليه لفرتة طويلة م��ن قبل
م �ل��ف م���ش�ترك
املن�سقني املعنيني" ،م�شريا �إىل �أن الدول
ت � ��اري� � �خ � ��ي
العربية اختارت ال�سعودية من�سقا عاما

للملف حت��ت �إ� �ش��راف املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم (�ألك�سو).
وتقدمت بامللف ال�سعودية والكويت
والإم���ارات والبحرين و�سلطنة عمان
وم�صر وال�ع��راق والأردن وموريتانيا
واملغرب وفل�سطني وال�سودان وتون�س
واليمن ولبنان واجلزائر.

م�س�ؤول برازيلي ي�س ّوي خالفه مع �أحد معار�ضيه على حلبة م�صارعة

بيلي �إيلي�ش تعلن �إ�صابتها
بفايرو�س كورونا":واجهت
املوت واللقاح �أنقذين"

رف ��ع رئي� ��س بلدية مدين ��ة �صغرية يف
�شم ��ايل الربازي ��ل املواجه ��ة ال�سيا�سية
�إىل حده ��ا الأق�ص ��ى م ��ع املوافق ��ة على
خو� ��ض مواجهة عل ��ى حلب ��ة م�صارعة
مع �أحد معار�ضيه ،يف مبارزة تبينّ �أنها
بح�سب البلدية جمرد حملة �إعالنية.
وب ��د�أت الق�ص ��ة عندم ��ا تلق ��ى �سيم ��او

�أعلن ��ت املغني ��ة الأمريكي ��ة بيل ��ي �إيلي� ��ش
�إ�صابته ��ا بفايرو� ��س كورونا ،وقال ��ت �إنها
ال ت ��زال تع ��اين م ��ن �آث ��ار جانبي ��ة مل يت ��م
الك�ش ��ف عنها ،وك�شف ��ت �أي�ضا عن املتاعب
الت ��ي �سببتها لها ال�شهرة يف �سن �صغرية،
و�صدمته ��ا م ��ن امل�س�ؤولي ��ات امللق ��اة على
عاتقها كلما تقدمت يف العمر.
قال ��ت بيل ��ي �إيلي� ��ش �إنه ��ا �أُ�صيب ��ت بفايرو�س
كورون ��ا يف �أغ�سط� ��س� /آب املا�ض ��ي ،و�أو�ضحت
�أن حالته ��ا كانت خط�ي�رة وكادت �أن متوت ،قائل ًة:
"�أريد �أن �أو�ضح �أن ال�سبب يف �أنني بخري الآن هو
اللق ��اح" ،و�أفادت بيلي �إيلي�ش �أي�ضا �أن اللقاح �أنقذ
�شقيقه ��ا املو�سيقي فينيا�س م ��ن الإ�صابة باملر�ض،
و�أنق ��ذ والدها و�أ�صدقاءها �أي�ض ��ا من نقل العدوى،
وك�شفت �أنها �شعرت بالفزع ال�شديد مبجرد �أن علمت
ب�إ�صابته ��ا باملر�ض ،حيث كانت حالتها �سيئة للغاية،
عل ��ى ح ��د قوله ��ا ،كم ��ا �شع ��رت بالقل ��ق عل ��ى �أ�سرتها
و�أ�صدقائها من الإ�صابة �أي�ضا.

بي�شوت ��و رئي� ��س بلدي ��ة مدين ��ة بوربا
ال�صغ�ي�رة يف والي ��ة �أمازونا� ��س،
انتق ��ادات طاول ��ت �إدارت ��ه لأكرب جممع
�سياحي يف البالد م ��ن جانب امل�ست�شار
البلدي ال�سابق �إرينيو دا �سيلفا.
وعندم ��ا توعد دا �سيلف ��ا رئي�س البلدية
ب�أن ��ه "�سيحط ��م وجه ��ه" ،فم ��ا كان م ��ن

الأخ�ي�ر �إال �أن قب ��ل التح ��دي بحرفيت ��ه
ودع ��اه �إىل مب ��ارزة بالفن ��ون القتالي ��ة
املختلطة ،وه ��ي ريا�ضة تتمتع ب�شعبية
كبرية يف الربازيل.
وجرت املبارزة بح�سب قواعد هذا الفن
القت ��ايل داخ ��ل حلب ��ة خم�ص�ص ��ة لهذه
الريا�ضة مع حك ��م وجمهور احت�شد يف

القاعة م�ساء الأحد.
وق ��د حقق ��ت مقاط ��ع م�صورة ع ��ن هذه
املواجه ��ة الغريب ��ة انت�ش ��ارا كبريا عرب
ال�شب ��كات االجتماعي ��ة ،و�س ��ط ده�ش ��ة
لدى الربازيليني �إزاء ما ميكن �أن ت�ؤدي
�إليه اخلالفات ال�سيا�سية يف البالد.

يا�سمني �صربي �ضمن قائمة �أجمل  100وجه يف العامل
حجزت الفنانة امل�صرية يا�سمني �صربي
مركزا لها �ضمن قائمة �أجمل  100وجه يف
العامل ..ون�شر احل�ساب الر�سمي للم�سابقة
عرب ح�سابه على موقع "�إن�ستغرام" قائمة
ال�شخ�صي ��ات املئة احلا�ض ��رة يف امل�سابقة،
والت ��ي ج ��اءت يا�سم�ي�ن �ص�ب�ري �ضم ��ن
تعدادها.
وبح�س ��ب م ��ا �أف ��اد الإع�ل�ام امل�ص ��ري ،ف� ��إن
يا�سم�ي�ن �ص�ب�ري النجمة العربي ��ة الوحيدة
يف القائم ��ة حت ��ى الآن يف امل�سابق ��ة الت ��ي

�سيتم الإعالن عن نتائجها يوم  27دي�سمرب/
كان ��ون الأول اجل ��اري .وت�ض ��م القائم ��ة
الع�ش ��رات من جن ��وم هولي ��وود وبوليوود
وجن ��وم الريا�ض ��ة ،وملكات جم ��ال عدد من
الدول حول العامل.
وكان ��ت يا�سم�ي�ن �ص�ب�ري الفنان ��ة العربي ��ة
�أي�ض� � ًا �ضم ��ن قائم ��ة �أف�ض ��ل  100وج ��ه يف
العامل ع ��ام  ،2017وعادت لتك ��رر الأمر عام
 2018و ،2020قب ��ل �أن تدخل جمدد ًا �ضمن
نف�س القائمة هذا العام.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

حكاية رمي
ولون عنرتة
غريبة هي �أخبار هذه البالد،
فبينما تن�شغل مواقع التوا�صل
االجتماعي بحفلة حممد رم�ضان،
يلف ال�صمت تقرير ًا �صدر قبل �أيام
عن مفو�ضية حقوق الإن�سان قدم
�صورة م�أ�ساوية ،فقد �أظهر لنا �أرقام ًا
و�إح�صاءات ملجمل الأو�ضاع يف
البالد ،خا�صة تلك املتعلقة باحلياة
والأمن واحلريات �إىل جانب ق�ضايا
التعليم وال�صحة والبطالة .كان
�أبرزها وجود خم�سة ماليني يتيم
وثمانية �آالف مفقود و�أكرث من
مليون طفل يف �سوق العمل ،فيما
�أ�شارت لوجود  4ماليني ون�صف
مليون طفل ترزح عوائلهم حتت خط
الفقر ناهيك عن � 5000شكوى مقدمة
ب�ش�أن العنف الأ�سري .
يف �أملانيا التي وُدعت م�ست�شارتها
"مريكل" بالت�صفيق والورود ،اختار
امل�ست�شار الأملاين اجلديد �أوالف
�شولت�س ال�شابة العراقية رمي العب ّلي
وزيرة ل�ش�ؤون املهجرين .تخيل
جنابك بعد  58عام ًا على ا�ست�شهاد
جدها املنا�ضل الي�ساري العراقي
حممد �صالح العب ّلي على يد قادة
انقالب  ،1963جتد احلفيدة نف�سها
وزيرة يف حكومة �أطلق عليها ا�سم
"حكومة �إ�شارة املرور" دون �أن
ي�س�ألها �أحد عن "�أ�صلها وف�صلها"
ولونها وانتماء عائلتها ال�سيا�سي،
فقط �أكد امل�ست�شار الأملاين �أن اختيار
رمي للمن�صب يعني �أن "االندماج
ميكن �أن ينجح".
ونقر�أ يف الأخبار العجيبة لبع�ض
البلدان "الكافرة" �أن حمكمة
دمناركية �أدانت وزيرة الهجرة
ال�سابقة� ،إنغر �ستويربغ ،يف ق�ضية
اتخاذ قرار غري قانوين يق�ضي
بف�صل الأزواج ال�صغار من طالبي
اللجوء .وحكموا عليها بال�سجن
 60يوم ًا .وال �أريد �أن �أخربكم �أن
الدمنارك ماتزال على قائمة الدول
الأكرث �سعادة ،كما �أنها ُتع ّد �أق ّل
الدول ف�ساد ًا .نحن خارج هذه
احل�سابات ،فقد ح�صدنا املراكز
الأوىل يف الف�ساد والب�ؤ�س ودرجات
مت�أخرة يف الفرح وال�سعادة .ال يهم،
فمثل هذه التقارير ت�ضعها منظمات
تت�آمر على جتربتنا "الدميقراطية
" ،ال نقر�أ يف الأخبار عن خطب
امل�س�ؤولني يف الدمنارك ،لكن ميكن
ان تقر�أ هذا اخلرب العجيب بالن�سبة
جلنابك حيث قدمت رئي�سة وزراء
الدمنارك قبل �أيام اعتذار ًا �إىل
ال�شعب ،بعد ن�شر ت�سجيل م�صور
�أظهرها وهي تت�سوق من دون
كمامة.
ال �أنباء ،فنحن ال�شعب الوحيد
الذي ي�ضحك عندما يقر�أ خرب ًا
يقول �إن الرئا�سات الثالث اجتمعت
وتدار�ست وقررت �أن تعلن "ح�صر
ال�سالح بيد الدولة"� ..أما كيف،
وال�سالح مزدهر بجميع �أنواعه:
قنابل يدوية ،ر�شا�شات� ،صواريخ،
و�أي�ض ًا مدرعات �إذا تطلب الأمر.
يكره م�س�ؤولونا الأرقام �إال
�أرقام الت�أييد ،وح�سابات البنوك
وال�سيطرة على امل�شاريع
واملقاوالت ..كل �أرقام �أخرى
مرفو�ضة ومكروهة ،لأنها جزء من
امل�ؤامرة الدولية
رجاء ،ال ت�سيئوا فهمي ،عندما اعيد
ذكر حممد رم�ضان  ،فقد ن�سيته لوال
فديو " اللون اال�سود " خ�صو�ص ًا
نحن نعرف �أن فار�س الفر�سان
عنرتة بن �شداد كان ا�سودا �أي�ض ًا،
وهو الذي قال :ال يعرف احلقد مَن
تعلو به الرتب.

املقاهي الثقافية واحة ا�سرتاحة لزوار معر�ض العراق الدويل للكتاب
الطقس
�أعلن ��ت الهيئة العامة للأن ��واء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا الي ��وم
(اخلمي� ��س) �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.
بغداد C° 11 - C° 24 /الب�صرة C° 13 -C° 26 /
�أربيل C° 10 - C° 19 /النجف C° 12 -C° 24 /
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 ما�س القي�سي
وانت �سائر يف طريقك
بني ممرات �أق�سام الكتب
املنت�شرة على رفوف
�أجنحة دور الن�شر
واملكتبات التي تتوزع
بني �أجنحة معر�ض
الكتاب تلمح جمموعة من
الأ�صدقاء وهم يتبادلون
�أطراف احلديث يف �آخر
املمر مب�شهد متناغم بني
الكتاب الركن الأ�سا�س لهذا
احلدث ومن يغو�ص يف
حمتواه للتنقيب فيه وجها
لوجه مع رفاق الفكر.

طلبات ال�ساخن ��ة الأخرى �إ�ضاف ��ة �إىل بع�ض
للمقاه ��ي دور ب ��ارز �أي�ض ��ا يف القرا َء واملعنيني باالدب واملعرفة مثل جنده ��ا حا�ض ��ر ًة دوما لتلبي ��ة ِ
املهرجان ��ات وباالخ� ��ص الثقافي ��ة كهوة وكت ��اب ور�ضا عل ��وان التي لها ال ��زوار خ�ل�ا َل ف�ت�رة ا�سرتاحته ��م .االطعمة املح�ل�اة جتمع الأ�صدقاء من
وبالتحديد تلك املقاهي التي حتت�ضن ف ��روع يف مناطق خمتلف ��ة من بغداد ،الحت�س ��اء القه ��وة وامل�شروب ��ات مرت ��ادي املعر� ��ض بعد رحل ��ة جتوال
بني ازقة الأجنح ��ة ورفوف كتب دور
الن�شر امل�شاركة.
مهن ��د الركابي ممثل ع ��ن �إدارة مقهى
كه ��وة وكت ��اب حدثنا ع ��ن م�شاركتهم
يف معر� ��ض الع ��راق ال ��دويل للكتاب
ه ��ذه ال�سن ��ة و�سابقتها قائ�ل�ا" :كهوة
وكت ��اب ت�ش ��ارك يف معر� ��ض الكتاب
ال ��ذي تقيم ��ه م�ؤ�س�سة امل ��دى كل �سنة
ونحن االن يف دورت ��ه الثانية ..جند
م ��ن امله ��م امل�شارك ��ة بهك ��ذا فعالي ��ات
لتقدمي اخلدمة للزبائن من م�شروبات
واطعمة الن املعر�ض لي�س فقط لتلبية
حاج ��ة الق ��راء م ��ن الكت ��ب ب ��ل الجل
الرتفي ��ه �أي�ض ��ا وق ��ت اال�سرتاح ��ة".
"مقه ��ى كه ��وة وكت ��اب لي� ��س ببعيد
ع ��ن ج ��و الثقافة فق ��د خرج م ��ن رحم
دار عدن ��ان للن�ش ��ر والتوزي ��ع" ،ه ��ذا

ما �أك ��د عليه الركاب ��ي ،وعقب" ،فيما
يخ�ص التفاعل الكبري الذي يحظى به
املعر� ��ض من قبل ال ��زوار ،الأمر الذي
ي�ص ��ب يف م�صلحة املقاه ��ي امل�شاركة
عموما".
م ��ن جانبه يقول ح�س�ي�ن الراوي احد
زوار املعر� ��ض م ��ن �أع�ض ��اء ن ��ادي
املدى للق ��راءة" :نح ��ن ب�صفتنا زوار
دائم�ي�ن للمعر�ض ومهتم�ي�ن بالقدوم
كل دورة وح�ض ��ور كاف ��ة الفعالي ��ات
والن�شاط ��ات �إ�ضاف ��ة �إىل التجول يف
ال�ص ��االت املخ�ص�ص ��ة ل ��دور الن�ش ��ر
بحثا عن مبتغانا من الكتب وامل�ؤلفات
البد لنا من مكان ن�سرتيح فيه لتناول
م�شروباتن ��ا املف�ضل ��ة ويك ��ون فر�صة
للق ��اء الأ�صدق ��اء هن ��ا ت�ب�رز اهمي ��ة
وج ��ود املقاهي يف املعار�ض" ،منوها
�إىل "�ضرورة حماولة تو�سيع م�ساحة
تل ��ك املقاهي من �أج ��ل ا�ستيعاب اكرب
عدد ممكن من الزوار".

