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الإطار التن�سيقي يقنع  126نائب ًا باالن�ضمام �إلى «الثلث المعطل»

 18مقعد ًا تعرقل جل�سة انتخاب رئي�س
الجمهورية وت�أجيلها �إلى الأربعاء المقبل

 بغداد /تميم الح�سن
اق ��ل م ��ن  20مقع ��دا منع ��ت الربمل ��ان م ��ن
امل�ضي بانتخ ��اب رئي�س اجلمهورية ،فيما
�أعلن «االطار التن�سيقي» متكنه من جتاوز
احلد الأدنى لت�شكيل «الثلث املعطل».
وعق ��د الربمل ��ان جل�ست ��ه التي كان ��ت
خم�ص�صة الختيار رئي�س اجلمهورية بعد
� 4ساع ��ات م ��ن املوع ��د املق ��رر ،وح ��ول
اجلل�سة اىل “اعتيادية”.
وكان طرفا الن ��زاع يف الربملان “التحالف
الثالث ��ي” و”التن�سيق ��ي” ظ�ل�ا خالل تلك

ال�ساعات ي�ستعر�ضان ع ��دد املن�ضمني اىل
كل طرف.
ويفتح عدم انتخاب ��ات “الرئي�س” ،الباب
امام خيارات بع�ضه ��ا مريب ،مثل التهديد
بح ��ل الربمل ��ان واللج ��وء مرة اخ ��رى اىل
انتخاب ��ات مبك ��رة ،ا�ضاف ��ة اىل ا�ستم ��رار
حالة “الفراغ الد�ستوري».
ويف ع�شي ��ة انعق ��اد اجلل�س ��ة كان
“االطاري ��ون” قد بثوا اخبارا عن ارتفاع
ع ��دد مع�سكر املقاطع�ي�ن اىل �أكرث من 150
نائب ًا.
ورع ��ا ن ��وري املالك ��ي ،رئي� ��س ال ��وزراء

اال�سب ��ق �ضياف ��ة “املقاطع�ي�ن” يف منزله،
حيث توافد اع�ض ��اء الإطار التن�سيقي ،ثم
حلفائه ��م من الك ��رد وال�سن ��ة املن�شقني عن
“ال�سيادة”.
يف وق ��ت ت�سربت فيه انباء عن و�صول زعيم
التي ��ار ال�صدري ،مقت ��دى ال�صدر اىل بغداد،
فيم ��ا ارتدى نواب ��ه االكفان البي�ض ��اء داخل
املجل�س.
و�شه ��دت العا�صم ��ة يف �صب ��اح �أم� ��س،
اجراءات م�ش ��ددة حول املنطق ��ة اخل�ضراء،
يف وق ��ت كان في ��ه م�س� ��ؤول رفي ��ع يف �أح ��د
الف�صائل امل�سلحة هدد بت�صعيد املوقف.

وبد�أ تواف ��د الكتلة ال�صدرية قبل نحو �ساعة
من بدء اجلل�سة ،الت ��ي كان مقررا عقدها يف
ال�ساعة � 11صباح �أم�س.
وا�ستعر� ��ض ال�صدري ��ون اعداده ��م داخ ��ل
جمل� ��س الن ��واب وه ��م يرت ��دون “االكفان”
للم ��رة الثانية بعدما ارتدوه ��ا لأول مرة يف
اجلل�س ��ة االفتتاحية للربمل ��ان التي جرت يف
كانون الثاين املا�ضي.
كذل ��ك فع ��ل حتال ��ف ال�سي ��ادة املك ��ون م ��ن
حتالفي تقدم بزعام ��ة رئي�س الربملان حممد
احللبو�سي ،وعزم برئا�سة خمي�س اخلنجر.
 التفا�صيل �ص3

وزير الخارجية :ندفع ثمن ال�صراع الأميركي -الإيراني
 ترجمة حامد احمد   
ذك ��ر وزي ��ر اخلارجي ��ة ف� ��ؤاد ح�س�ي�ن� ،أن
الع ��راق يو�ص ��ل ر�سائ ��ل با�ستم ��رار ب�ي�ن
الأمريكي�ي�ن والإيراني�ي�ن ب�ش� ��أن حوارات
االتف ��اق الن ��ووي ،م�ؤك ��د ًا �أن و�ص ��ول
الطرف�ي�ن �إىل اتفاق من �ش�أنه �أن ي�سهم يف
ا�ستق ��رار الأو�ضاع الداخلية ،وحتدث عن
�سعي عرب ��ي لإجراء ح ��وارات تهدف �إىل
انهاء احلرب بني رو�سيا و�أوكرانيا.

وقال ح�س�ي�ن على هام�ش منت ��دى الدوحة
ال ��دويل املقام يف قطر ويف لقاء مع موقع،
املونيرت ،االخباري ،وترجمته (املدى) ،ان
«التو�ص ��ل التفاق نووي م ��ع �إيران ي�صب
يف م�صلحة العراق».
وق ��ال ح�س�ي�ن ،الذي و�ص ��ل الدوح ��ة يوم
اجلمع ��ة املا�ض ��ي للم�شارك ��ة يف املنت ��دى
بدورت ��ه ال� �ـ ،20ان وزي ��ر “اخلارجي ��ة
الإي ��راين ات�ص ��ل ب ��ي وذك ��ر يل ب�أنه ��م
تو�صل ��وا اىل املراح ��ل النهائي ��ة م ��ن

املفاو�ض ��ات يف فيين ��ا ح ��ول خط ��ة العمل
ال�شاملة امل�شرتكة”.
ويف رده عل ��ى �س� ��ؤال ح ��ول ال ��دور الذي
ميك ��ن للع ��راق ان ي�ضطل ��ع ب ��ه يف املجال
الدبلوما�س ��ي م ��ا ب�ي�ن الوالي ��ات املتح ��دة
و�إيران ،قال ح�سني “نحن على وفاق يف هذا
اخل�صو�ص وعلى ات�ص ��ال بالطرفني ،وانه
منذ بداية املفاو�ض ��ات وحلد االن يقومون
بالتح ��دث معن ��ا ح ��ول �س�ي�ر املفاو�ض ��ات،
ويف بع� ��ض الأحي ��ان نح ��اول �إي�ص ��ال

ر�سائ ��ل م ��ا ب�ي�ن الأمري ��كان والإيرانيني».
ولف ��ت ح�س�ي�ن� ،إىل �أن “احي ��اء االتفاقية
النووي ��ة م ��ن جدي ��د م ��ن �ش�أن ��ه ان يهدئ
م ��ن التوت ��رات داخليا يف الع ��راق وعلى
امل�ستوى الإقليمي �أي�ض َا”.
وم�ضى ح�سني بالق ��ول� ،إىل �أن "ال�صراع
بني وا�شنطن و�إي ��ران تنعك�س مردوداته
عل ��ى ار� ��ض الع ��راق ،ونقوم نح ��ن بدفع
الثمن نتيجة لذلك".

المهرجان الخام�س للطائرات الورقية على حدائق ابو نو�أ�س ..عد�سة :محمود ر�ؤوف

 التفا�صيل �ص2

�ضعف التخ�صي�صات المالية يعرقل غلق ملف المقابر الجماعية
 بغداد  /المدى
ينبع ��ث مل ��ف املقاب ��ر اجلماعي ��ة ل�ضحاي ��ا
تنظيم داع�ش يف املحافظ ��ات املحررة ،بني
احل�ي�ن والآخ ��ر .فرغ ��م مرور نح ��و خم�سة
�أع ��وام على دح ��ر التنظيم املتط ��رف� ،إال �أن
تل ��ك الق�ضية تنك�أ ج ��راح ذوي ال�ضحايا يف
كل مرة ترد فيها �أنبا ٌء عن فتح مقربة جديدة.

�آخ ��ر امل�شاه ��د امل�أ�ساوي ��ة ،متث ��ل ب�إع�ل�ان
وح ��دة الدفاع امل ��دين والطباب ��ة العدلية،
يف حمافظ ��ة نينوى ،م�ؤخ ��ر ًا ،فتح مقربة
جماعي ��ة جلث ��ث جمهول ��ة الهوي ��ة يف
ح ��ي النج ��ار باجلان ��ب الأمي ��ن يف مدينة
املو�صل.
وقال مدير دائرة الطب العديل يف نينوى،
ح�س ��ن واثق� ،إن “ 100جث ��ة مت انت�شالها

من املق�ب�رة اجلماعية الت ��ي عرث عليها يف
اجلانب الأمين ملدينة املو�صل ،بينها جثث
لن�س ��اء و�أطف ��ال �صغار يف العم ��ر ،وكذلك
جثث لعنا�صر تنظيم داع�ش”.
و�أ�ض ��اف� ،أن “هن ��اك العدي ��د م ��ن املقاب ��ر
اجلماعي ��ة املنت�ش ��رة يف عم ��وم حمافظ ��ة
نينوى �سيت ��م فتحها يف الف�ت�رة املقبلة”،
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن “ع ��دد اجلث ��ث الت ��ي مت

ذي قار :انخفا�ض في النزاعات الع�شائرية
 خا�ص /ذي قار
حتدث ��ت قيادة علميات �سوم ��ر� ،أم�س ال�سبت ،عن
انخفا�ض وا�ضح يف النزاع ��ات الع�شائرية ،الفتة
�إىل القيام بحم�ل�ات كبرية مل�صادرة الأ�سلحة غري
املرخ�صة.
ي�أت ��ي ذل ��ك يف وق ��ت ،دع ��ا فيه خب�ي�ر �أمن ��ي �إىل
ت�أ�سي� ��س قي ��ادة عملي ��ات «جن ��وب الع ��راق»
لال�ش ��راف عل ��ى الو�ض ��ع الأمن ��ي يف حمافظ ��ات
ذي ق ��ار ومي�س ��ان والب�ص ��رة ،مطالب� � ًا بو�ضعه ��ا
حت ��ت ا�ش ��راف وزي ��ر الداخلي ��ة عثم ��ان الغامني

ورئي� ��س اركان اجلي� ��ش عب ��د الأم�ي�ر ي ��ار الل ��ه.
وقال قائد عمليات �سومر �سعد حربية ،يف حديث
�إىل (امل ��دى)� ،إن «العملي ��ات وقي ��ادة ال�شرط ��ة
و�ضعتا خطة �أمنية ل�شهر رم�ضان املبارك تت�ضمن
حماي ��ة دور العب ��ادة وامل�ساج ��د واحل�سيني ��ات
والأماكن الرتفيهية للحفاظ على �أمن املواطنني».
و�أ�ض ��اف �أن «الو�ض ��ع الأمني م�ستق ��ر وال توجد
حوادث �إرهابية يف املحافظ ��ة لكن هناك نزاعات
ع�شائرية وحوادث جنائية م�سيطر عليها من قبل
قيادة العمليات وال�شرطة».
 التفا�صيل �ص2

انت�شالها منذ حترير املو�صل وحتى اليوم
يقدر بالآالف”.
وو�ص ��ف مل ��ف املقاب ��ر اجلماعي ��ة ب�أن ��ه
“�شائك” ،م�ضيف ًا “نحن نعمل اليوم على
�إنهاء ملف مقربة �سجن بادو�ش اجلماعية،
ون�ستع ��د للمرحل ��ة الثانية م ��ن عملية فتح
هذه املقربة بعد �إكمال املرحلة الأوىل”.

 التفا�صيل �ص3

طالب عبد العزيز يكتب:

ال��ب�����ص��رة وج���ه���ة ���س��ي��اح��ي��ة !!
لطفية الدليمي تكتب:

بُ�����خ��ل��اء ال���ك���ل���م���ة ال��ط��ي��ب��ة
ثائر �صالح يكتب:

محن��ة المو�سيق��ى في ظل ح��رب بوتين

6
7

 بغداد /المدى
�أك ��دت وزارة ال�صحة� ،أن العراق مقبل
عل ��ى التخطي الكامل ملوج ��ة فايرو�س
كورون ��ا الرابعة ،ومل ت�ستبعد ح�صول
تف�ش جدي ��د ،وجددت الدع ��وة اللتزام
املوطن�ي�ن بالإج ��راءات الوقائي ��ة
واحل�صول على اللق ��اح التي ذكرت �أن
ن�سبة حمايته و�صلت �إىل .%95
وذك ��ر املتحدث با�س ��م ال ��وزارة �سيف
الب ��در يف ت�صريح ��ات تلفزيوني ��ة
تابعتها (امل ��دى)� ،أن «املوج ��ة الرابعة
م ��ن فايرو� ��س كورونا كان ��ت �أقل �شدة
يف جميع بلدان العامل».
و�أ�ض ��اف الب ��در� ،أن «�أك�ث�ر ن�س ��ب
الإ�صاب ��ات يف الع ��راق كان ��ت ملتحور

اوميك ��رون وه ��ي تتمي ��ز ب�أنه ��ا قليلة
ال�ش ��دة ب�ش ��كل عام عما كان ��ت عليه يف
ال�سابق».
وفيم ��ا �أ�ش ��ار� ،إىل �أن «الع ��راق جتاوز
ذروة املوج ��ة الرابع ��ة ،و�أع ��داد
الإ�صاب ��ات بانخفا� ��ض م�ستم ��ر ب�شكل
تدريج ��ي»� ،أو�ضح �أن «ال ��وزارة ت�أمل
خ�ل�ال امل ��دة القليل ��ة املقبل ��ة جت ��اوز ًا
للموجة الرابعة ب�شكل كامل».
وزاد الب ��در� ،أن «ال�س� ��ؤال الذي ينبغي
طرح ��ه با�ستم ��رار ،هل هن ��اك احتمال
لتعر�ضن ��ا ملوج ��ة خام�س ��ة؟ ،اجل ��واب
�أن ه ��ذا االحتم ��ال وراد ،وكذلك احلال
بالن�سب ��ة للمتح ��ورات اجلدي ��دة».
ويوا�ص ��ل� ،أن «الع ��امل ب�أكمل ��ه مب ��ا
في ��ه الع ��راق مل يغ ��ادر دائ ��رة اخلطر،

 خا�ص /المدى
بعد اتخاذ احلكومة جملة من االجراءات لتفادي �أزمة
ارتفاع اال�سعار ،اكدت وزارة التجارة دعم البطاقة
التموينية ومفردات ال�سلة الغذائية ،فيما ا�شارت اىل
توزيع وجبتني خالل �شهر رم�ضان.
باملقابل يرى خمت�صون يف ال�ش�أن االقت�صادي� ،أن
اجراءات احلكومة ب�ش�أن �أزمة ارتفاع اال�سعار ونيتها
بتوزيع منحة بقيمة � 100ألف دينار عبارة عن حلول
ق�صرية املدى.
و�أكرث ما ي�ستهلكه املواطنون يف �شهر رم�ضان من مواد
غذائية هو الرز والزيت وال�سكر والطحني واللحوم
احلمراء والبي�ضاء ،وهي مواد �أ�سا�سية لتح�ضري

املائدة الرم�ضانية ،وكذلك البي�ض والأجبان ب�أنواعها.
ويقول املتحدث با�سم وزارة التجارة حممد حنون �إن
“احلكومة اتخذت جملة من الإجراءات لتفادي �أزمة
ارتفاع الأ�سعار ومواجهتها من خالل دعم البطاقة
التموينية وتوزيع �سلتني يف �شهر رم�ضان املبارك”.
و�أ�ضاف حنون� ،أن “هنالك جلانا م�شرتكة بني وزارتي
التجارة والداخلية تدقق ب�أ�سعار ال�سوق املحلية
وتكافح االحتكار وا�ستطاعت هذه اللجان �ضبط �أعداد
كبرية من املخالفني”.
و�أ�ضاف حنون� ،أن وزارته “�شكلت خطا موازيا لل�سوق
املحلية عرب جتهيز املواطنني مبواد ال�سلة الغذائية
بهدف تلبية احتياجاتهم و�ضبط الأ�سعار”.
 التفا�صيل �ص2

بكين :وا�شنطن �صبت الزيت على النار في �أوكرانيا
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ال�صحة :مقبلون على االنتهاء من موجة كورونا الرابعة
واملهم هو اال�ستم ��رار بتلقي اللقاحات
امل�ض ��ادة وااللت ��زام بالإج ��راءات
الوقائي ��ة التقليدي ��ة واهمه ��ا ارت ��داء
الكمامات والتباعد اجل�سدي».
ولف ��ت الب ��در� ،إىل �أن «البع� ��ض م ��ن
البل ��دان البعي ��دة ع ��ن الع ��راق �أ�شرت
الدخ ��ول يف موج ��ة وبائي ��ة جدي ��دة،
لك ��ن املنطق ��ة مل ت�شه ��د مث ��ل هك ��ذا
م�ؤ�ش ��رات� ،أم ��ا عن ظه ��ور املتحورات
فه ��و �أم ��ر منطق ��ي خ�صو�ص� � ًا و�أن
كورون ��ا ميت ��از بق ��درة �أك�ث�ر عل ��ى
التحور و�إح ��داث الطف ��رات اجلينية،
ال نعل ��م ما �إذا كانت اقل �شدة �أو �أكرث».
وبني� ،أن «املهم بالن�سبة الينا والثابت
هو �أن اللقاحات حتقق وقاية �ضد �أكرث
م ��ن متح ��ور ،وكذل ��ك احل ��ال بالن�سبة

مخت�صون� :إجراءات مواجهة ارتفاع
الأ�سعار «وقتية» ولم تعالج الأزمة

لو�سائل الوقائي ��ة التي ثبت �أنها �أف�ضل
و�سيل ��ة لتجن ��ب كورون ��ا وغريه ��ا من
الفايرو�سات التنف�سية».
وم�ضى البدر� ،إىل �أن «�أحد �أهم الأ�سباب
الت ��ي �أدت �إىل تراج ��ع الإ�صاب ��ات ه ��و
االقبال على تلقي اللقاح امل�ضاد ،رغم �أن
ن�سب االقبال على اللقاح دون امل�ستوى
املطلوب وطموح وزارة ال�صحة ،حيث
�أن الوقاي ��ة التي يوفرها اللقاح و�صلت
حلدود .»%95-90
يذك ��ر �أن وزارة ال�صح ��ة ق ��د �سجل ��ت
�أم�س بح�سب بيان تلقته (املدى)249 ،
�إ�صابة جدي ��دة بفايرو�س كورونا ،مع
�أربع حاالت وفاة ،ف�ض ًال عن  855حالة
�شف ��اء ،وتلق ��ي  4132مواطن� � ًا للق ��اح
امل�ضاد.

مجل�س الأمن الرو�سي� :سن�ستخدم الأ�سلحة
النووية للدفاع عن وجودنا
 متابعة المدى
ق ��ال دمييرتي مدفيدي ��ف ،نائب رئي�س
جمل� ��س الأم ��ن الرو�سي ،ال�سب ��ت� ،إنه
توجد ع ��دة حاالت متلك خاللها رو�سيا
ح ��ق ا�ستخ ��دام الأ�سلح ��ة النووي ��ة،
وفق م ��ا ن�ش ��رت وكال ��ة “نوفو�ستي”
الرو�سية للأنباء.
وق ��ال نائ ��ب رئي� ��س جمل� ��س الأم ��ن
الرو�س ��ي�“ :سن�ستخ ��دم �أ�سلحة نووية
�إذا تعر�ضنا لهجوم نووي �أو عمل يهدد
وجودن ��ا حتى بدون ا�ستخ ��دام �أ�سلحة
نووية �ضدنا”.
وذك ��ر مدفيدي ��ف �أنه “مت �س ��رد كل هذه
احل ��االت يف وثيقة خا�ص ��ة بذلك ،وهذا
يدل عل ��ى ع ��زم الدولة عل ��ى الدفاع عن
�سيادته ��ا ،ولك ��ن م ��ع ذل ��ك ،يف املواقف

ال�صعب ��ة ،تك ��ون املفاو�ض ��ات ه ��ي
الطريق ��ة الأف�ضل والأ�ص ��ح» .وو�صف
نائب رئي� ��س جمل�س الأم ��ن الرو�سي،
العالق ��ات بني رو�سيا والدول الغربية،
بالأ�س ��و�أ مما كان ��ت عليه خالل احلرب
الباردة.
كما و�ص ��ف االتهامات الغربي ��ة للقادة
الرو� ��س ب�أنه ��م يعمل ��ون عل ��ى �إغ ��راق
الب�ل�اد ب�أنه ��ا اف�ت�راءات ال ت�ستن ��د �إىل
�شيء .م ��ن جهة اخ ��رى اتهمت ال�صني
الوالي ��ات املتح ��دة ب�ص ��ب الزي ��ت
عل ��ى الن ��ار يف ال�ص ��راع ب�ي�ن رو�سي ��ا
و�أوكرانيا.
وو�ص ��ف املتح ��دث با�س ��م اخلارجي ��ة
ال�صيني ��ة ت�شاو يل جي ��ان ،يف م�ؤمتر
�صح ��ايف ،ال�سل ��وك الأمريك ��ي يف تلك
الأزمة بـ”املنافق” ،م�ضيفا �أن الواليات

املتح ��دة متواطئ ��ة يف ه ��ذا الن ��زاع.
كم ��ا حمله ��ا امل�س�ؤولية يف ه ��ذا امللف،
داعي ��ا �إياه ��ا �إىل ال�سع ��ي حل ��ل الأزمة
بالط ��رق ال�سلمي ��ة .وق ��ال “�أك�ث�ر م ��ن
ملي ��وين الجئ نزحوا ب�سبب ال�سيا�سة
الأمريكية”.
�إىل ذل ��ك ،ك ��رر املتح ��دث اته ��ام ب�ل�اده
حللف �شمال الأطل�سي بتفجري النزاع،
قائ�ل�ا �إن �إ�صراره عل ��ى التو�سع �شرق ًا
(يف دول �أوروب ��ا ال�شرقي ��ة) �أدى
لتفجري الأزمة يف �أوكرانيا.
و�أع ��رب ع ��ن �شع ��ور ب�ل�اده بالأ�س ��ى
لأي �ضحاي ��ا مدني�ي�ن ي�سقط ��ون يف
�أوكرانيا ،م�شددا عل ��ى �أن موقف بكني
عادل وغري منحاز ،وه ��ي �أكدت مرارا
يف ال�ساب ��ق مت�سكه ��ا ب�سي ��ادة ال ��دول
ووحدة �أرا�ضيها.

د .جا�سم ال�صفار يكتب:

الحرب تلقي بظاللها على �أ�س��عار الم��واد الغذائية في العراق
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التجارة تعتزم توزيع وجبتين غذائيتين خالل �شهر رم�ضان

مخت�ص��ون� :إج��راءات مواجه��ة ارتفاع الأ�س��عار "وقتي��ة" ولم تعال��ج الأزمة

 خا�ص /المدى

بعد اتخاذ الحكومة جملة
من االجراءات لتفادي
�أزمة ارتفاع اال�سعار ،اكدت
وزارة التجارة دعم البطاقة
التموينية ومفردات ال�سلة
الغذائية ،فيما ا�شارت الى
توزيع وجبتين خالل �شهر
رم�ضان.
بالمقابل يرى مخت�صون
في ال�ش�أن االقت�صادي� ،أن
اجراءات الحكومة ب�ش�أن
�أزمة ارتفاع اال�سعار ونيتها
بتوزيع منحة بقيمة 100
�ألف دينار عبارة عن حلول
ق�صيرة المدى.

و�أكث ��ر م ��ا ي�س ��تهلكه المواطن ��ون ف ��ي
�ش ��هر رم�ض ��ان من مواد غذائية هو الرز
والزي ��ت وال�س ��كر والطحي ��ن واللح ��وم
الحمراء والبي�ضاء ،وهي مواد �أ�سا�سية
لتح�ض ��ير المائ ��دة الرم�ض ��انية ،وكذل ��ك
البي�ض والأجبان ب�أنواعها.
ويق ��ول المتحدث با�س ��م وزارة التجارة
محم ��د حن ��ون �إن "الحكوم ��ة اتخ ��ذت
جملة من الإجراءات لتفادي �أزمة ارتفاع
الأ�س ��عار ومواجهته ��ا م ��ن خ�ل�ال دع ��م

البطاق ��ة التموينية وتوزيع �س ��لتين في
�شهر رم�ضان المبارك".
و�أ�ض ��اف حن ��ون� ،أن "هنال ��ك لجان ��ا
م�شتركة بين وزارتي التجارة والداخلية
تدقق ب�أ�س ��عار ال�س ��وق المحلية وتكافح
االحتكار وا�ستطاعت هذه اللجان �ضبط
�أعداد كبيرة من المخالفين".
و�أ�ض ��اف حن ��ون� ،أن وزارت ��ه "�ش ��كلت
خطا موازيا لل�سوق المحلية عبر تجهيز
المواطنين بمواد ال�س ��لة الغذائية بهدف

تلبية احتياجاتهم و�ضبط الأ�سعار".
و�أ�ش ��ار ال ��ى� ،أن "اال�ض ��افات الجدي ��دة
لم ��واد ال�س ��لة الغذائي ��ة مرهون ��ة
بالتخ�صي�ص ��ات المالي ��ة لموازنة الدولة
ونح ��ن نتطلع لأن يتخ ��ذ مجل�س النواب
الجدي ��د ق ��رارات مهم ��ة ل�ص ��الح دع ��م
البطاقة التموينية لزيادة المفردات".
وتاب ��ع حنون� ،أن "وزارة التجارة نبهت
منذ بداية الأزمة الرو�سية – الأوكرانية
ال ��ى �أن لديها عق ��دا مع القط ��اع الخا�ص

مطالبات ب�إن�شاء قيادة عمليات جنوبي العراق

ح�سين يك�شف عن حراك عربي لإنهاء الحرب في �أوكرانيا

ذي قار :انخفا�ض للنزاعات الع�شائرية
وا�ستمرار متابعة ال�سالح المنفلت

 خا�ص /ذي قار
تحدثت قيادة علميات �س ��ومر� ،أم�س ال�س ��بت ،عن انخفا�ض
وا�ض ��ح في النزاعات الع�ش ��ائرية ،الفت ًا �إلى القيام بحمالت
كبيرة لم�صادرة الأ�سلحة غير المرخ�صة.
ي�أت ��ي ذل ��ك في وق ��ت ،دعا خبي ��ر �أمني �إل ��ى ت�أ�س ��ي�س قيادة
عملي ��ات "جن ��وب العراق" لال�ش ��راف على الو�ض ��ع الأمني
في محافظات ذي قار ومي�س ��ان والب�صرة ،مطالب ًا بو�ضعها
تحت ا�شراف وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئي�س اركان
الجي�ش عبد الأمير يار الله.
وق ��ال قائ ��د عمليات �س ��ومر �س ��عد حربي ��ة ،في حدي ��ث �إلى
(الم ��دى)� ،إن "العملي ��ات وقي ��ادة ال�ش ��رطة و�ض ��عتا خط ��ة
�أمنية ل�ش ��هر رم�ض ��ان المبارك تت�ض ��من حماية دور العبادة
والم�ساجد والح�س ��ينيات والأماكن الترفيهية للحفاظ على
�أمن المواطنين".
و�أ�ض ��اف �أن "الو�ض ��ع الأمن ��ي م�س ��تقر وال توج ��د حوادث
�إرهابية في المحافظة لكن هناك نزاعات ع�شائرية وحوادث
جنائية م�سيطر عليها من قبل قيادة العمليات وال�شرطة".
و�أو�ض ��ح حربية� ،أن "جهاز ال�شرطة وباقي القوات الأمنية
لديه ��م الحرية الكافية للتحرك في جمي ��ع مناطق المحافظة
من �أجل تنفيذ الخطة الأمنية المعدة لهم".
و�أ�ش ��ار �إلى �أن "النزاعات الع�شائرية حاليا �أقل من ال�سابق
بع ��د انت�ش ��ار �أف ��واج الط ��وارئ في مناط ��ق الن ��زاع و�إلقاء
القب� ��ض والبح ��ث عن الأ�س ��لحة وم�ص ��ادرتها واال�س ��تيالء
عليه ��ا" .وخت ��م حربي ��ة ،حديث ��ه بالق ��ول "لجن ��ة لف� ��ض
النزاعات الع�ش ��ائرية التي ت�ش ��كلت في قي ��ادة العمليات مع
مديرية �ش� ��ؤون الع�ش ��ائر في المحافظة مع �شيوخ الع�شائر
من ذوي الحكمة عملت على حل العديد النزاعات".
من جانبه ذكر الخبير الأمني عدنان الكناني� ،إن "محافظتي

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

وزير الخارجية :ندفع ثمن ال�صراع بين الواليات المتحدة و�إيران
 ترجمة حامد احمد

ذي قار ومي�س ��ان قد �شهدتا طيلة المدة الما�ضية تردي ًا امني ًا
كبير ًا وانت�شار ًا لحوادث االغتياالت".
وتاب ��ع الكناني� ،أن "هذه الأفع ��ال التي يمكن ادراجها تحت
ب ��اب الجرائم المنظمة والبع�ض منها ي�أخذ طابع ًا ع�ش ��ائري ًا
قد امتدت �إلى �شمال محافظة الب�صرة".
ولفت� ،إلى �أن "ال�سبب في انت�شار هذه الأفعال ال�سيما الث�أر
الع�ش ��ائري هو ال�س�ل�اح خارج الدولة وعدم فر�ض القانون
بال�ش ��كل ال�ص ��حيح" .و�أورد الكناني� ،أن "الع�شائر في هذه
المحافظ ��ات الثالث بد�أت تمتلك �أ�س ��لحة ربما تفوق ما لدى
الأجهزة الأمنية والع�سكرية".
و�شدد ،على "�ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية والرادعة"،
مقترح ًا "ت�ش ��كيل قيادة عمليات جديدة با�سم قيادة عمليات
جن ��وب العراق م�س� ��ؤولة ع ��ن الأمن عن محافظات مي�س ��ان
وذي قار والب�صرة".
وي ��رى الكنان ��ي� ،أن "المقر الأمثل له ��ذه القيادة يكون قرب
ق�ض ��اء القرنة بين محافظتي مي�س ��ان والب�صرة ،و�أن تكون
تحت ا�ش ��راف وزي ��ر الداخلية وقائ ��د اركان الجي�ش لإدارة
العمليات".
و�أف ��اد ،ب� ��أن "�إدامة الزخم ف ��ي تلك المناطق والق�ض ��اء على
النزاعات الع�ش ��ائرية يجب �أن يكون تحت ا�ش ��راف مبا�ش ��ر
م ��ن هذين القائدي ��ن بهدف تفعيل كل الإج ��راءات القانونية
للردع".
وح ��ذر الكنان ��ي من "الت�س ��تر على بع�ض مرتكب ��ي الجرائم
المنظم ��ة ومنها التي ت�أخذ الطابع الع�ش ��ائري� ،إ�ض ��افة �إلى
مو�ض ��وع تف�ش ��ي ظاه ��رة المخ ��درات وتعاطي الم�س ��كنات
العقلية".
و�شهدت المحافظات الجنوبية العديد من الجرائم المنظمة
�س ��واء على �ص ��عيد االغتياالت �أو الث�أر الع�شائري وانت�شار
ظاهرة تعاطي المخدرات.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

يمت ��د �إلى خم�س �س ��نوات ،يل ��زم به هذا
القط ��اع بتوفي ��ر جمي ��ع مفردات ال�س ��لة
الغذائية ف�ض�ل ً�ا عن تعهد وزارة التجارة
بتجهيز مادة الطحين".
وبي ��ن حن ��ون �أن "ال ��وزارة جه ��زت
وجبتي ��ن للطحي ��ن و�أطلق ��ت  %50م ��ن
الوجب ��ة الجديدة ولذلك �أ�س ��تطيع القول
�إنه تم ��ت ال�س ��يطرة على حركة ال�س ��وق
من خالل �ض ��خ المواد التموينية لل�سوق
ونطمئ ��ن �أبن ��اء ال�ش ��عب العراق ��ي ال ��ى

�أن تجهي ��ز مف ��ردات البطاق ��ة التموينية
م�س ��تمر وندر� ��س توزي ��ع وجب ��ة ثالث ��ة
م ��ن مف ��ردات التمويني ��ة خ�ل�ال الثل ��ث
الأخير من �شهر رم�ض ��ان لتوفيرها �أمام
المواطنين وال�سيطرة على ال�سوق".
و�أ�ش ��ار �إلى �أن "قرارات مجل�س الوزراء
الخا�ص ��ة بدع ��م القطاع الزراع ��ي ودعم
الف�ل�اح وزي ��ادة �أ�س ��عار الحنط ��ة وفتح
اال�س ��تيراد للمواد المهمة ولمدة �شهرين
ه ��ذه كله ��ا �س ��تغرق ال�س ��وق المحلي ��ة

بالمواد الغذائية وت�س ��يطر على ال�سوق
وتمنع ارتفاع الأ�سعار".
وكان وزير التجارة ،عالء الجبوري ،قد
طم�أن المواطنين بت�أمين مفردات ال�س ��لة
الغذائية ومادة الطحين.
وق ��ال الجب ��وري ف ��ي م�ؤتم ��ر �ص ��حفي:
"لدين ��ا خطة لمواجه ��ة ارتفاع �أ�س ��عار
الغ ��ذاء عالمي� � ًا التي انعك�س ��ت انعكا�س ��ا
مبا�ش ��را وغي ��ر مبا�ش ��ر عل ��ى الأ�س ��عار
محلي ��ا" .م�س ��تدركا "نراق ��ب الأ�س ��عار
ب�شكل �شبه يومي للأ�سواق".
وطم� ��أن الجب ��وري المواطني ��ن ال ��ى ان
"وزارة التج ��ارة �س ��توزع الطحي ��ن
وال�س ��لة الغذائي ��ة ب�ش ��كل م�س ��تمر
وبوجبتي ��ن ل�ش ��هر رم�ض ��ان المب ��ارك
وهن ��اك جه ��ود لت�أمي ��ن التخ�صي�ص ��ات
لتحقيق الخزين ال�ستراتيجي وا�ستقرار
اال�س ��عار واالكتف ��اء بمف ��ردات البطاق ��ة
التمويني ��ة" .ولف ��ت الجب ��وري ال ��ى ان
"ال�شركة العامة لتجارة المواد الغذائية
تتعامل مع ال�ش ��ركات لتحقيق �ش ��راكات
�س ��تراتيجية وو�ص ��ول الم ��واد ب�ش ��كل
مدع ��وم وت�أمين حليب االطفال ون�س ��عى
الى توفير مفردات �أخرى".
وتابع وزير التجارة "ال�سلة كانت معدة
للتوزيع في � 6أ�شهر وزيادتها تعتمد على
التخ�صي�صات المالية وهناك اجتماعات
قريبة وقرارات مهمة ت�ص ��ب في م�صلحة
الأم ��ن الغذائ ��ي وربم ��ا تنعك� ��س ف ��ي
زي ��ادة التجهي ��ز وتوزي ��ع الم ��واد اليوم
ف ��ي حال ��ة ا�س ��تقرار حالي ��ا وف ��ي �ش ��هر
رم�ض ��ان �س ��تكون ا�س ��تثنائية للمفردات
والطحين".
م ��ن جانب ��ه ،ر�أى المخت� ��ص بال�ش� ��أن
االقت�ص ��ادي �ض ��رغام محم ��د ،ان

"االج ��راءات الت ��ي اتخذته ��ا الحكوم ��ة
لمعالجة ارتفاع ا�س ��عار المواد الغذائية
ه ��ي دليل على عج ��ز الحكومة عن ايجاد
حلول حقيقية لالزمة".
وا�ضاف محمد �أن "االجراءات الحكومية
ال تعتب ��ر اج ��راءات جذري ��ة" ،مبينا انها
"اجراءات ق�صيرة المدى حيث كان من
المفتر�ض ان تفتح الحكومة قنوات لبيع
الم ��واد الغذائية ب�س ��عر مناف� ��س للتجار
م ��ن خ�ل�ال وكالء البطاق ��ة التموينية او
اي منف ��ذ اخ ��ر ب�ش ��كل يحم ��ي المواطن
م ��ن م�ض ��اربات اال�س ��عار الت ��ي تح ��دث
خ�صو�ص ًا مع اقتراب �شهر رم�ضان".
وب�ش� ��أن اعط ��اء الحكوم ��ة منح ��ة مالية
بقيم ��ة � 100أل ��ف دينار ا�ش ��ار ال ��ى انها
"فو�ضوية و�ستخلق ت�ضخما في ال�سوق
وتزيد الفقراء فقرا خ�صو�ص ��ا انها لمرة
واحدة فقط".
وم�ض ��ى المخت�ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي
ال ��ى الق ��ول �إن "المنح ��ة ا�س ��تثنت فئات
بحاج ��ة له ��ا �أكث ��ر م ��ن غيره ��ا كم ��ا انها
تعطى لمن لديه راتب �شهري بقيمة 499
�ألف والذي لديه راتب � 500ألف ال يعطى
وه ��ذا دلي ��ل على تخب ��ط الحكوم ��ة وان
المنحة غير مجدية وهل حل ترقيعي وال
يعك�س �أي ��ة ر�ؤية لدى الحكوم ��ة" ،الفت ًا
�إلى ان "االج ��راء الحقيقي الوحيد الذي
ت ��م اتخاذه ه ��و اعطاء القرو� ��ض بفائدة
مخف�ض ��ة للفالحي ��ن ل�ش ��راء منظوم ��ات
الري الحديثة".
وخت ��م قائ�ل�ا" :يج ��ب عل ��ى الحكوم ��ة
ا�ست�ش ��ارة المخت�ص ��ين ف ��ي اتخ ��اذ
الق ��رارات الم�ص ��يرية وع ��دم االعتم ��اد
على رجاالتها الذين اثبتوا ف�ش ��لهم خالل
الفترة الما�ضية بادارة الدولة".
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ذكر وزير الخارجية ف�ؤاد
ح�سين� ،أن العراق يو�صل
ر�سائل با�ستمرار بين
الأميركيين والإيرانيين ب�ش�أن
حوارات االتفاق النووي،
م�ؤكداً �أن و�صول الطرفين �إلى
اتفاق من �ش�أنه �أن ي�سهم في
ا�ستقرار الأو�ضاع الداخلية،
وتحدث عن �سعي عربي
لإجراء حوارات تهدف �إلى
انهاء الحرب بين رو�سيا
و�أوكرانيا .وقال ح�سين على
هام�ش منتدى الدوحة الدولي
المقام في قطر وفي لقاء مع
موقع ،المونيتر ،االخباري،
وترجمته (المدى) ،ان
"التو�صل التفاق نووي مع
�إيران ي�صب بم�صلحة العراق".
وق ��ال ح�سي ��ن ،ال ��ذي و�ص ��ل الدوحة يوم
الجمعة الما�ض ��ي للم�ش ��اركة في المنتدى
بدورت ��ه ال� �ـ ،20ان وزي ��ر الخارجي ��ة
الإيران ��ي ات�ص ��ل ب ��ي وذك ��ر ل ��ي ب�أنه ��م
تو�ص ��لوا ال ��ى المراح ��ل النهائي ��ة م ��ن
المفاو�ض ��ات ف ��ي فيينا حول خط ��ة العمل
ال�شاملة الم�شتركة".
وف ��ي رده عل ��ى �س� ��ؤال حول ال ��دور الذي
يمك ��ن للعراق ان ي�ض ��طلع به ف ��ي المجال
الدبلوما�س ��ي ما بي ��ن الوالي ��ات المتحدة
و�إيران ،قال ح�سين "نحن على وفاق بهذا
الخ�صو�ص وعلى ات�صال بالطرفين ،وانه
منذ بداية المفاو�ضات ولحد االن يقومون
بالتح ��دث معنا حول �س ��ير المفاو�ض ��ات،
وفي بع�ض الأحيان نحاول �إي�صال ر�سائل
ما بين الأمريكان والإيرانيين".
ولف ��ت ح�س ��ين� ،إل ��ى �أن "احي ��اء االتفاقية
النووي ��ة م ��ن جدي ��د م ��ن �ش� ��أنه ان يهدئ
م ��ن التوت ��رات داخلي ��ا في الع ��راق وعلى

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني
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الم�ستوى الإقليمي �أي�ض َا".
وم�ضى ح�س ��ين بالقول� ،إلى �أن "ال�صراع
بين وا�ش ��نطن و�إي ��ران تنعك�س مردوداته
عل ��ى ار� ��ض الع ��راق ،ونق ��وم نح ��ن بدفع
الثمن نتيجة لذلك ".قبل ت�س ��نمه من�ص ��ب
وزي ��ر الخارجي ��ة في  ،2020كان ح�س ��ين
ي�ش ��غل من�ص ��ب نائ ��ب رئي� ��س ال ��وزراء
لل�ش� ��ؤون االقت�ص ��ادية ووزير المالية من
الع ��ام  2018الى  ،2020و�ش ��غل عددا من
المنا�صب التنفيذية والمنا�صب العليا في
حكومة الإقليم.
وق ��ال ح�س ��ين ان الهج ��وم ال�ص ��اروخي
الإيراني عل ��ى �أربيل في � 13آذار يمكن ان
تكون له عالقة بمباحثات فيينا او ق�ض ��ايا
�إقليمي ��ة �أخرى ،م�ش ��يرا ال ��ى ان "العراق
ال ��ذي ،وج ��ه احتجاج ��ا ر�س ��ميا لإي ��ران
ح ��ول الهجوم ،يجري تحقيقاته الخا�ص ��ة
وان ��ه حال اكم ��ال التحقيقات �س ��يكون لنا
حديث بخ�صو�ص ��ه ".من جان ��ب �آخر قال
ح�س ��ين ان ��ه ال يع ��رف فيما "�إذا �س ��تتمكن
الأط ��راف العراقي ��ة م ��ن ت�ش ��كيل حكومة
جديدة خالل اجتماع البرلمان و�س ��يعتمد
ذل ��ك عل ��ى �إمكانية جمع ن�ص ��اب م ��ن ثلثي
�أع�ض ��اء البرلمان ف ��ي هذا الي ��وم ،و�إذا لم
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يتحقق ذلك" ،يقول ح�سين ،فانه "من غير
الوا�ض ��ح ان يتم تقري ��ر الحكومة من قبل
البرلم ��ان او الحكوم ��ة االتحادية" .وكان
الع ��راق ق ��د �أج ��رى انتخابات ��ه البرلمانية
المبك ��رة ف ��ي ت�ش ��رين الأول ع ��ام 2021
ولك ��ن عملي ��ة ت�ش ��كيل الحكوم ��ة م ��ا تزال
متعث ��رة بع ��د خم�س ��ة �أ�ش ��هر عل ��ى اع�ل�ان
النتائ ��ج .وعند �س� ��ؤاله عن ت�أثي ��ر الحرب
الرو�س ��ية – الأوكراني ��ة عل ��ى الع ��راق
والمنطق ��ة ،قال وزي ��ر الخارجية العراقي
"العراق �ضد الحرب و�ضد العقوبات لأننا
نحن عانين ��ا من االثني ��ن ،عواقب الحرب
االقت�ص ��ادية �س ��ت�ؤثر على جمي ��ع البلدان
وحت ��ى كونن ��ا بل ��دا نفطي ��ا ف�س ��نت�أثر من
تلك العواقب والبلدان ذات االقت�ص ��اديات
النا�شئة �سيكون وقع ذلك عليها �أكثر".
وقال ح�س ��ين اي�ض� � ًا ،ان "العراق �سيكون
ج ��زءا م ��ن مجموعة بل ��دان ف ��ي الجامعة
العربي ��ة لإجراء حوار مع رو�س ��يا وقوى
العالم الأخرى للم�ساعدة في حل النزاع".
وكان الوزي ��ر العراق ��ي ق ��د ذك ��ر خ�ل�ال
لقائ ��ه ال�س ��فير البريطان ��ي ل ��دى بغ ��داد،
مارك براي�س ��ون ريت�شارد�س ��ون ،ان بالده
ت�ؤيد الجهود الدبلوما�س ��ية لإنهاء الحرب

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

الدائ ��رة بين رو�س ��يا و�أوكرانيا ،وقال ان
"بغداد ت�ؤيد تكثيف الجهود الدبلوما�سية
للتو�صل الى حل �سيا�سي وانهاء العمليات
الع�س ��كرية والعم ��ل عل ��ى تهدئة و�ض ��بط
النف�س واحت ��رام مبادئ القان ��ون الدولي
وميث ��اق الأم ��م المتح ��دة و�س ��يادة الدول
عل ��ى �أرا�ض ��يها ".وبخ�ص ��و�ص عالق ��ة
الع ��راق بالتطورات ال�سيا�س ��ية والأزمات
عل ��ى ال�ص ��عيد الإقليم ��ي والدول ��ي ،ق ��ال
وزي ��ر الخارجي ��ة ،ان "بل ��دان مج ��اورة
�أخرى ق ��د يكون لها ت�أثير على �سيا�س ��تنا،
ولهذا ال�س ��بب ولأج ��ل �إدارة االزمة محليا
وال�س ��يطرة عليها ن�ض ��طر لمعالجة �أزمات
خ ��ارج ح ��دود العراق ".و�أ�ش ��ار ،ح�س ��ين
ال ��ى ان العراق قد اعط ��ى �أولوية لعالقات
جي ��دة م ��ع جميع بل ��دان الخلي ��ج ويتطلع
قدم ��ا لفر�ص ح ��وار يجريها �ض ��من ملتقى
الدوح ��ة .وكان بي ��ان ل ��وزارة الخارجي ��ة
العراقي ��ة �أم� ��س ال�س ��بت تلقت ��ه (الم ��دى)
�أعلن ��ت في ��ه عن انط�ل�اق فعالي ��ات منتدى
الدوحة في ن�سخته الـ 20بم�شاركة العراق
�ض ��من وفد يتر�أ�س ��ه وزير الخارجية ف�ؤاد
ح�سين.
عن المونيتر
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الإطار التن�سيقي يقنع  126نائب ًا باالن�ضمام �إلى "الثلث المعطل"

�أكد �أن االجتماع الخما�سي ناق�ش خطورة داع�ش بعد تعيين زعيمه الجديد

م�ست�شار حكومي :العراق مهتم بان�ضمام
دول الخليج �إلى التحالف الثالثي

 18مقعد ًا تعرقل جل�سة انتخاب رئي�س
الجمهورية وت�أجيلها �إلى الأربعاء المقبل

جل�سة غري مكتملة الن�صاب النتخاب رئي�س اجلمهورية �أم�س
 بغداد /تميم الح�سن
اقل من  20مقعدا منعت الربملان من امل�ضي
بانتخاب ��ات رئي�س اجلمهوري ��ة ،فيما �أعلن
"االطار التن�سيقي" متكنه من جتاوز احلد
الأدنى لت�شكيل "الثلث املعطل".
وعقد الربملان جل�سته التي كانت خم�ص�صة
الختي ��ار رئي�س اجلمهوري ��ة بعد � 4ساعات
م ��ن املوع ��د املق ��رر ،وح ��ول اجلل�س ��ة اىل
"اعتيادية".
وكان طرف ��ا الن ��زاع يف الربمل ��ان "التحالف
الثالث ��ي" و"التن�سيق ��ي" ظ�ل�ا خ�ل�ال تل ��ك
ال�ساع ��ات ي�ستعر�ض ��ان ع ��دد املن�ضمني اىل
كل طرف.
ويفتح عدم انتخاب "الرئي�س" ،الباب امام
خي ��ارات بع�ضها مريب ،مث ��ل التهديد بحل
الربملان واللجوء مرة اخرى اىل انتخابات
مبك ��رة ،ا�ضافة اىل ا�ستم ��رار حالة "الفراغ
الد�ستوري".
ويف ع�شي ��ة انعق ��اد اجلل�س ��ة كان
"االطاري ��ون" قد بثوا اخب ��ارا عن ارتفاع
ع ��دد مع�سك ��ر املقاطعني اىل �أك�ث�ر من 150
نائب ًا.
ورعا نوري املالكي ،رئي�س الوزراء اال�سبق
�ضياف ��ة "املقاطعني" يف منزله ،حيث توافد
اع�ضاء الإط ��ار التن�سيقي ،ث ��م حلفائهم من
الكرد وال�سنة املن�شقني عن "ال�سيادة".
يف وقت ت�سربت فيه انباء عن و�صول زعيم

التي ��ار ال�صدري ،مقتدى ال�صدر اىل بغداد،
فيما ارت ��دى نوابه االكف ��ان البي�ضاء داخل
املجل�س.
و�شه ��دت العا�صم ��ة يف �صب ��اح �أم� ��س،
اجراءات م�شددة ح ��ول املنطقة اخل�ضراء،
يف وق ��ت كان في ��ه م�س� ��ؤول رفي ��ع يف �أحد
الف�صائل امل�سلحة هدد بت�صعيد املوقف.
وبد�أ توافد الكتلة ال�صدرية قبل نحو �ساعة
من بدء اجلل�سة ،التي كان مقررا عقدها يف
ال�ساعة � 11صباح �أم�س.
وا�ستعر� ��ض ال�صدري ��ون اعداده ��م داخ ��ل
جمل� ��س الن ��واب وه ��م يرت ��دون "االكفان"
للمرة الثانية بعدم ��ا ارتدوها لأول مرة يف
اجلل�س ��ة االفتتاحية للربملان التي جرت يف
كانون الثاين املا�ضي.
كذل ��ك فع ��ل حتال ��ف ال�سي ��ادة املك ��ون م ��ن
حتالف ��ي تق ��دم بزعام ��ة رئي� ��س الربمل ��ان
حمم ��د احللبو�سي ،وع ��زم برئا�سة خمي�س
اخلنجر.
وق ��ال م�شع ��ان اجلب ��وري ،القي ��ادي يف
التحال ��ف يف تغري ��دة �أم� ��س� ،إن "61
م ��ن اع�ض ��اء �سي ��ادة �سيح�ض ��رون جل�س ��ة
الت�صويت على رئي�س اجلمهورية".
كم ��ا ظه ��ر اع�ض ��اء احل ��زب الدميقراط ��ي
الكرد�ستاين وبع�ضه ��م باملالب�س التقليدية
الكردي ��ة ،فيم ��ا كان ��ت �ص ��ور ق ��د اظه ��رت
و�صول املر�شح االب ��رز لرئا�سة اجلمهورية
ريرب احمد اىل الربملان.

وبع ��د ت ��ردد ق�صري �أعل ��ن حتالف م ��ن اجل
ال�شع ��ب وي�ض ��م  18نائب ��ا ان�ضمام ��ه اىل
حتال ��ف "انقاذ وطن" ،وهو اال�سم الر�سمي
للتحالف الثالثي.
واك ��د "من اج ��ل ال�شع ��ب" انه ق ��رر دخول
اجلل�س ��ة بعد موافقة "وط ��ن" على �شروطه
ال� �ـ .17وي�ض ��م التحال ��ف االول حركت ��ي
امت ��داد برئا�س ��ة ع�ل�اء الركاب ��ي ،واجلي ��ل
اجلديد الكردية.
جل�سة ناق�صة الن�صاب
ويف ال�ساع ��ة الثانية بع ��د منت�صف النهار،
�أعل ��ن جمل�س الن ��واب ان ع ��دد احلا�ضرين
للجل�س ��ة ه ��و  202نائب ��ا ،من �أ�ص ��ل ،329
وه ��و اقل من الن�صاب املطلوب لفتح جل�سة
انتخابات رئي�س اجلمهورية بـ 18نائب ًا.
وحول الربملان جل�سته "اعتيادية" وا�ضاف
فق ��رات جديدة يف ج ��دول اعمال ��ه تت�ضمن
الت�صوي ��ت عل ��ى اع�ض ��اء اللجن ��ة املالي ��ة،
فيما اجل اجراء انتخاب ��ات "الرئي�س" اىل
االربعاء املقبل.
وكان مقتدى ال�صدر ،زعيم التيار ال�صدري،
ق ��د �أر�سل ع�شية اجلل�س ��ة ،ر�سالة اىل جبهة
املقاطع�ي�ن او م ��ا ب ��ات يع ��رف بـ"الثل ��ث
املعطل".
وقال ال�صدر يف تغري ��دة على "تويرت" انه
�إن "كان (ثلثك ��م املعط ��ل) �شيعي� � ًا خال�صا..
فطالبونا ب� ��أن يكون التحالف الأكرب �شيعيا

سياسة

خال�صا ..وهيهات لكم".
و�أ�ضاف ال�صدر" :واال فليبق (ثلثكم املعطل
وطنيا) وحتالفنا وطنيا".
و�سبق ان �أعلن التيار ال�صدري عن تر�شيح
جعفر ال�ص ��در ،وهو ابن عم ال�صدر و�سفري
العراق يف لندن ،لرئا�سة احلكومة املقبلة.
وجاء ذل ��ك مع اعالن التحال ��ف الثالثي عن
ت�شكي ��ل "انق ��اذ وط ��ن" ،وو�صف ��ه رئي� ��س
الكتل ��ة ال�صدري ��ة ح�س ��ن الع ��ذاري بانه ��ا
"الكتلة االكرب".
وقال العذاري يف بيان �صحفي �إن التحالف
اتف ��ق عل ��ى تر�شي ��ح "ري�ب�ر �أحم ��د ملن�صب
رئي� ��س اجلمهوري ��ة وحمم ��د جعف ��ر حممد
باق ��ر ال�ص ��در ملن�ص ��ب رئي� ��س احلكوم ��ة
العراقية اجلديدة".
و�أ�ض ��اف �أن حتالف �إنقاذ الوطن هو الأكرث
ع ��ددا يف الربمل ��ان ومنفت ��ح عل ��ى الق ��وى
ال�سيا�سية الأخرى يف البالد.
وذك ��ر الع ��ذاري �أن حتال ��ف �إنق ��اذ الوط ��ن
ما� ��ض بت�شكي ��ل حكوم ��ة �أغلبي ��ة وطني ��ة
ويتعه ��د ب�إكم ��ال امل�س�ي�رة ال�سيا�سي ��ة يف
الب�ل�اد وفق منهاج حكوم ��ي وا�ضح لي�سود
القانون بعيدا عن العنف وبال طائفية ومن
دون تدخالت خارجية.
باملقاب ��ل ح ��ول ن ��وري املالك ��ي ،منزله اىل
"خيمة املقاطعني" ،الذين �أعلنوا بعد ذلك
متكنه ��م من حتقيق "الثلث املعطل" بـ 126
نائب ًا.
وا�ستقب ��ل املالك ��ي حزب االحت ��اد الوطني
الكرد�ست ��اين يف منزل ��ه ،واملن�شق�ي�ن ع ��ن
"ال�سيادة" وهم حركة عزم برئا�سة النائب
مثن ��ى ال�سامرائ ��ي ،ف�ص�ل�ا ع ��ن قي ��ادات
"التن�سيقي".
وبح�س ��ب وثيق ��ة ار�سله ��ا املجتمع ��ون يف
من ��زل زعي ��م ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون اىل
رئي� ��س الربمل ��ان ،اظه ��رت ان ع ��دد الإط ��ار
التن�سيق ��ي  81نائب ��ا ،اىل جان ��ب "االحتاد
الوطن ��ي" بـ  18مقع ��دا ،وحتالف عزم ،12
ا�شراق ��ة كان ��ون � ،6ص ��وت امل�ستقل�ي�ن 3
مقاعد.
بالإ�ضاف ��ة اىل التحاق با�سم خ�شان عن فئة
امل�ستقل�ي�ن ،وجماع ��ة الع ��دل الكرد�ستانية
مقع ��د واح ��د ،واالحت ��اد اال�سالم ��ي
الكرد�ستاين  4مقاعد.
وكان م�ستقل ��ون ق ��د تعر�ض ��وا ع�شي ��ة
جل�س ��ة �أم� ��س ،اىل ازمات �صحي ��ة مفاجئة
ادخلوا على �أثره ��ا للم�ست�شفيات ،و�أعلنوا
"اعتذارهم" عن احل�ضور.
ودع ��ا هادي العام ��ري ،زعي ��م منظمة بدر،
عق ��ب رف ��ع اجلل�سة اىل ع ��ودة اجلميع اىل
"طاول ��ة احلوار" ،واالبتع ��اد عن "التفرد
بال�سلطة" ،بح�سب بيان �صدر عن االخري.

 بغداد /المدى
م ��ع ان�ضمام دول اخللي ��ج �إىل التحالف الثالثي الذي
يجمع ابتدا ًء كال من العراق والأردن وم�صر".
وحتدث ع�ل�اوي ،عن �أن "ح ��وارات م�ستم ��رة لإعادة
العم ��ل العرب ��ي امل�ش�ت�رك وه ��ذا يع ��د تط ��ور ًا نوعي ًا
يح�س ��ب للحكومة العراقية التي �سب ��ق �أن ا�ست�ضافت
قمة عربية يف بغداد ومن ثم انتقلت �إىل الأردن �إ�ضافة
�إىل التن�سيق الذي يح�صل بني وزراء اخلارجية لهذه
الدول".
و�أف ��اد ،ب�أن "تلك احل ��وارات تعطي انطباع� � ًا ب�أن تلك
ال ��دول قادرة عل ��ى ا�ستدامة موارده ��ا وفتح م�شاريع
افاد م�ست�شار حكومي ،ب�أن الهدف من
جدي ��دة لالقت�صادي ��ات نحو خل ��ق م�شاري ��ع م�شرتكة
دخول العراق في اجتماعات مع دول
وتعاون دعم ملا هو يتم التخطيط له م�ستقب ًال".
ً
عربية الخروج بموقف موحد �إزاء
و�أورد ع�ل�اوي� ،أن "املل ��ف الأمن ��ي مل يك ��ن غائبا عن
ما يح�صل من ت�صعيد على الم�ستوى
االجتماع فهذه الدول تعي �أهمية هذا امللف و�ضرورة
العالمي ،ف�ض ً
ال عن مواجهة الإرهاب
مواجهة الإرهاب وال�صراع ��ات التقليدية� ،إ�ضافة �إىل
والتطرف ،وتحدث عن م�شاريع م�شتركة ما قد ينتقل �إىل املنطقة نتيجة ما ي�صل يف العامل".
تهدف �إلى دعم االقت�صاد وتوفير الأمن ويوا�ص ��ل� ،أن "ر�ؤي ��ة العراق وا�ضح ��ة ب�أنه ال ينزلق
الغذائي للأطراف ،م�شددا على �أهمية
ودول املنطق ��ة يف ال�صراع ��ات العاملي ��ة ،وهو موقف
ان�ضمام بلدان خليجية �إلى التحالف
ا�شرتك ��ت في ��ه دول الإم ��ارات وال�سعودي ��ة والأردن
الثالثي الذي يجمع العراق مع الأردن
وم�صر".
والإمارات.
و�أك ��د ع�ل�اوي� ،أن "التح ��دي الأك�ب�ر يف املنطق ��ة هو
الإرهاب ومن ثم ج ��اءت ال�ضرورة لتفعيل االتفاقيات
الدولي ��ة والثنائي ��ة ملواجهت ��ه �إ�ضاف ��ة اىل التط ��رف
ال ��ذي هو �إرث من التنظيم ��ات الإرهابية مثل القاعدة
وداع�ش".
وذك ��ر� ،أن "تنظيم داع�ش قد يفكر ب�شن هجمات خالل
�شه ��ر رم�ض ��ان ال�سيما بع ��د �أن ع�ّيزنّ زعيم ًا ل ��ه خالف ًا
للمقت ��ول عبد الله قردا�ش" ،ويج ��د �أن "ذلك ي�ستدعي
م ��ن ق ��ادة املنطق ��ة ب� ��أن يوجه ��وا قواته ��م و�أجهزتهم
اال�ستخبارية للوقوف �أمام الإرهاب بحزم �سواء على
وكان رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي قد ال�صعيد الع�سكري �أو الفكري �أو االقت�صادي بتجفيف
ح�ض ��ر اجتماع� � ًا �أم� ��س الأول يف الأردن �ض ��م ملك ��ه منابع التمويل".
عبد الله الثاين والرئي� ��س امل�صري عبد الله ال�سي�سي ون ��وه ع�ل�اوي� ،إىل �أن "تو�سي ��ع التحال ��ف العرب ��ي
وويل عه ��د �أب ��و ظبي حممد ب ��ن زايد ووزي ��ر الدولة الثالث ��ي دليل على جناح احلكوم ��ة العراقية وتعايف
ع�ضو جمل�س ال ��وزراء يف ال�سعودية تركي بن حممد ال�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة يف بن ��اء ج�س ��ور الثق ��ة بينه ��ا
بن فهد بن عبد العزيز.
وب�ي�ن تلك ال ��دول و�شهدن ��ا ان�ضمام كل م ��ن االمارات
وقال ح�سني عالوي ،م�ست�شار رئي�س جمل�س الوزراء ،وال�سعودية بو�صفهما يقودان منطقة اخلليج".
�إن "الع ��امل مي ��ر بوق ��ت ح ��رج نتيج ��ة ال�صراع ��ات وانته ��ى ع�ل�اوي �إىل �أن "هذا التط ��ور يعني ح�صول
واحل ��روب وما ي�شهده من ازم ��ة وا�ضحة بني رو�سيا الع ��راق عل ��ى مزي ��د م ��ن الدع ��م ،ال�سيما عل ��ى �صعيد
و�أوكرانيا".
اال�ستق ��رار الأمني ب�شكل طوي ��ل الأمد ،وهذا ينعك�س
وتاب ��ع ع�ل�اوي ،يف ت�صريح ��ات تلفزيوني ��ة تابعتها على خمتلف الأن�شطة �سواء ال�سيا�سية �أو االقت�صادية
(امل ��دى)� ،أن "ذهاب ق ��ادة دول املنطقة يف هذا الوقت وحتى الريا�ضية".
احل ��رج �إىل احل ��وار هو �أمر طبيع ��ي ،وبالتايل هناك وبح�س ��ب بي ��ان �صادر ع ��ن احلكوم ��ة العراقي ��ة على
دلي ��ل عل ��ى اهتم ��ام بتوف�ي�ر الأم ��ن الغذائ ��ي و�إدامة هام� ��ش االجتم ��اع ،ف� ��أن " اللقاء تن ��اول تعزيز العمل
العالقات االقت�صادية الثنائية واملتعددة".
العربي امل�ش�ت�رك يف خمتلف املج ��االت ،وال�سيما يف
و�أ�شار� ،إىل �أن "اللقاء اخلما�سي بني العراق والأردن التخفيف من �آثار الأزمة االقت�صادية يف قطاعي الأمن
وم�ص ��ر واالم ��ارات وال�سعودية بحث اي�ض� � ًا مناق�شة الغذائي ،والطاقة".
ق�ضاي ��ا الطاق ��ة ومو�ضوع ��ات م ��ن �ش�أنه ��ا �أن تن�شط وتاب ��ع البي ��ان� ،أن "اللق ��اء بح ��ث التن�سي ��ق العايل،
املنطقة".
وتو�سي ��ع التع ��اون االقت�ص ��ادي ،وزي ��ادة التب ��ادل
ولف ��ت ع�ل�اوي� ،إىل �أن "االجتماع ي ��دل بنحو وا�ضح التجاري ومب ��ا يحقق م�صالح ال�شع ��وب ال�شقيقة يف
عل ��ى وج ��ود �سرتاتيجي ��ات م�شرتك ��ة و�سيا�س ��ات االزدهار والتنمية".
ملواجهة االزمات التي تنعك�س على دول املنطقة".
و�أفاد ،ب� �ـ "التطرق �إىل الأزمات الدولي ��ة والإقليمية،
و�ش� �دّد ،عل ��ى �أن "الو�ض ��ع الراه ��ن لي� ��س ل ��ه ت�أث�ي�ر وتعزي ��ز اجلهود يف و�ضع احلل ��ول لها؛ من �أجل �أمن
م�ؤ�س�ساتي على �صعيد تعاون دول املنطقة ،خ�صو�ص ًا املنطقة وا�ستقرارها".

جثث لم ُتنت�شل بعد خم�س �سنوات من ا�ستعادة المحافظات المحررة

�ضعف التخ�صي�صات المالية يعرقل غلق ملف المقابر الجماعية
 بغداد  /املدى
ينبع ��ث مل ��ف املقاب ��ر اجلماعي ��ة ل�ضحاي ��ا تنظي ��م
داع�ش يف املحافظ ��ات املحررة ،بني احلني والآخر.
فرغ ��م مرور نح ��و خم�سة �أعوام عل ��ى دحر التنظيم
املتط ��رف� ،إال �أن تل ��ك الق�ضي ��ة تن ��ك�أ ج ��راح ذوي
ال�ضحاي ��ا يف كل مرة ترد فيه ��ا �أنبا ٌء عن فتح مقربة
جديدة.
�آخر امل�شاه ��د امل�أ�ساوية ،متثل ب�إعالن وحدة الدفاع
امل ��دين والطباب ��ة العدلي ��ة ،يف حمافظ ��ة نين ��وى،
م�ؤخر ًا ،فتح مق�ب�رة جماعية جلثث جمهولة الهوية
يف حي النجار باجلانب الأمين من مدينة املو�صل.
وق ��ال مدي ��ر دائرة الطب الع ��ديل يف نينوى ،ح�سن
واث ��ق� ،إن " 100جث ��ة مت انت�شاله ��ا م ��ن املق�ب�رة
اجلماعي ��ة التي عرث عليها يف اجلانب الأمين ملدينة
املو�ص ��ل ،بينه ��ا جث ��ث لن�س ��اء و�أطف ��ال �صغ ��ار يف
العمر ،وكذلك جثث لعنا�صر تنظيم داع�ش".
و�أ�ض ��اف� ،أن "هن ��اك العدي ��د من املقاب ��ر اجلماعية
املنت�ش ��رة يف عموم حمافظ ��ة نينوى �سيت ��م فتحها
يف الفرتة املقبلة" ،م�شري ًا �إىل �أن "عدد اجلثث التي
مت انت�شالها منذ حتري ��ر املو�صل وحتى اليوم يقدر
بالآالف".
وو�ص ��ف مل ��ف املقاب ��ر اجلماعي ��ة ب�أن ��ه "�شائ ��ك"،
م�ضيف� � ًا "نحن نعمل الي ��وم على �إنه ��اء ملف مقربة
�سجن بادو� ��ش اجلماعية ،ون�ستعد للمرحلة الثانية
م ��ن عملي ��ة فتح ه ��ذه املق�ب�رة بع ��د �إكم ��ال املرحلة
الأوىل".
ن�شاط متعثر
وارتكب التنظيم �آالف جرائم القتل بحق املواطنني
العراقي�ي�ن ،ودفنه ��م يف مقابر جماعي ��ة مبحافظات
نينوى والأنبار و�ص�ل�اح الدين ،غري �أن تلك املقابر
مل يُفت ��ح �أغلبها و�سط ت�ضارب يف الت�صريحات بني
اجلهات املعنية.
فعل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ،ا�ستغ ��ل تنظي ��م داع� ��ش الذي
فر�ض �سيطرته على حمافظة نينوى " ،2014حفرة

اخل�سفة" ،جنوب مدينة املو�صل ،لت�صفية خ�صومه
ومعار�ضيه ،ورميهم فيها.
ب ��دوره ،ذكر م�س� ��ؤول يف مديرية املقاب ��ر اجلماعية،
�أن "�أغل ��ب الأعم ��ال يف تلك املقابر متع�ث�رة ،وبع�ضها
توقف يف حمافظة نين ��وى ،ب�سبب قلة التخ�صي�صات
املالي ��ة ،وغياب االهتمام احلكوم ��ي ب�صورة وا�ضحة
يف هذا امللف ،لذلك جل�أنا يف الكثري من ن�شاطاتنا �إىل
املنظم ��ات الدولي ��ة مل�ساندة اجله ��د املحلي يف متويل
الفرق املخت�صة".
و�أ�ض ��اف امل�س�ؤول الذي رف� ��ض الك�شف عن ا�سمه يف
ت�صري ��ح لـ(املدى) �أن "املديرية لديه ��ا خطة وا�ضحة،
وترتكز على ع ��دة عوامل �أ�سا�سي ��ة ،وتراعي خمتلف
اجلوان ��ب الإن�ساني ��ة ،يف ه ��ذا املل ��ف ال�شائ ��ك ،لكنها
بانتظ ��ار �إق ��رار املوازن ��ة ،كما �أن تل ��ك اخلطة بحاجة
اىل دفع ��ات مالية ،لت�سي�ي�ر �أعمال اللج ��ان املخت�صة،
حيث ح�صلنا على وعود م ��ن بع�ض الكتل ال�سيا�سية،
مبتابعة الأمر".
وق ��د وثق ��ت بعث ��ة الأمم املتح ��دة مل�ساع ��دة الع ��راق
(يونام ��ي) ومكتب حقوق الإن�س ��ان يف الأمم املتحدة
وج ��ود  202موقع� � ًا للمقابر اجلماعي ��ة يف حمافظات
نينوى وكركوك و�صالح الدي ��ن والأنبار يف الأجزاء
ال�شمالي ��ة والغربية من البالد – �إال �أنه قد يكون هناك
�أكرث من ذلك بكثري.
وت�ش�ي�ر تقارير ر�سمي ��ة� ،إىل �أن الع ��دد الأكرب من تلك
املقاب ��ر هو من ح�ص ��ة حمافظة نين ��وى ( 95مقربة)،
تليه ��ا حمافظات كركوك ( 37مق�ب�رة) ،و�صالح الدين
( 36مق�ب�رة) ،والأنب ��ار ( 24مق�ب�رة) .وفيم ��ا تنتظر
عوائ ��ل ال�ضحاي ��ا الك�شف عن م�صائ ��ر ذويها ،ال تزال
ال�سلط ��ات العراقي ��ة ال متتل ��ك �سج�ل ً�ا مركزي� � ًا ب�أعداد
املفقودي ��ن� ،أو من ت�أكد مقتله ووجوده يف تلك املقابر
الكثرية.
عل ��ى اجلانب الآخ ��ر ،يخو� ��ض ذوو ال�ضحايا معركة
�شر�س ��ة؛ غ�ي�ر معارك الفق ��د واحل ��زن واالنتظار .فهم
مرغم ��ون عل ��ى اتباع �إج ��راءات بريوقراطي ��ة طويلة
(�إب�ل�اغ �أكرث من  7دوائ ��ر حكومية) ،وهذه ت�أخذ وقت ًا
طوي ًال وتنهك عائ�ل�ات ال�ضحايا .بينما ال حت�صل تلك

العوائ ��ل يف مقابل ذلك على �أية معلومة �أو �إجراء من
�ش�أنه الك�شف عن م�صري �أبنائها.
وتن�ش ��ط يف تل ��ك املحافظ ��ات منذ عدة �سن ��وات ،عدة
ف ��رق ،ومنظمات دولي ��ة� ،أخذت على عاتقه ��ا فتح هذا
املل ��ف ،مث ��ل فري ��ق التحقي ��ق التاب ��ع ل�ل��أمم املتحدة
لتعزيز امل�ساءلة عن اجلرائم املرتكبة من جانب داع�ش
(يونيت ��اد) ،واللجنة الدولي ��ة للمفقودي ��ن ،بالإ�ضافة
�إىل املنظمة الدولية للهجرة.
وترتك ��ز �أغلبي ��ة تل ��ك املقاب ��ر يف حمافظ ��ة نين ��وى،
وحتديد ًا ،يف  6مواقع رئي�سية ،هي� :سنجار ،وزمار،
والقيارة ،وناحية قراج ،وبادو�ش ،ومنطقة املقالع.
مطالبات بت�سهيل الإجراءات
ويف ه ��ذا ال�سي ��اق ،نف ��ى ع�ض ��و مفو�ضي ��ة حق ��وق
الإن�سان فا�ضل الغراوي وجود عدد حقيقي للمقابر
اجلماعية ،يف العراق ،م�شري ًا �إىل �أن �أعمال البحث
والتنقيب ما زالت جارية.
وق ��ال الغ ��راوي يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)� ،إن "هناك
الكث�ي�ر م ��ن املقاب ��ر اجلماعي ��ة يف الب�ل�اد ،وما زال
البح ��ث جاري� � ًا من قب ��ل الف ��رق املخت�ص ��ة ،التابعة
مل�ؤ�س�س ��ة ال�شهداء بغي ��ة الو�صول �إىل تل ��ك املقابر،
وفتحها تباعا ،ف� ً
ضال عن وجود ن�شاط �آخر ،لإطالق
حملة وا�سعة ،تتعلق مبلف ا�ستح�صال الـ ()DNA
من عوائ ��ل ال�ضحاي ��ا ،لإجراء املطابقة م ��ع الرفات
امل�ستخرجة من تلك املقابر".
ولف ��ت �إىل �أن "تلك امل�س�ألة كبرية جد ًا ،وهي حتتاج
�إىل جه ��د �ضخ ��م ،وموازن ��ة خا�ص ��ة ،و�إمكاني ��ات
كب�ي�رة ،يف م�سائ ��ل الط ��ب الع ��ديل ،وخمت�ب�رات
( )DNAوه ��ذه العوائ ��ق الت ��ي حتيدنا ع ��ن �إكمال
فت ��ح وغل ��ق كل املقاب ��ر ،والو�ص ��ول �إىل ال�ضحاي ��ا
الذين قام ب�إعدامهم داع�ش يف جمازر جماعية".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "ه ��ذا املل ��ف يعت�ب�ر م ��ن امللف ��ات
الإن�ساني ��ة ،ويج ��ب عل ��ى احلكوم ��ة ت�سل ��م زم ��ام
املبادرة يف دع ��م فريق املقابر اجلماعي ��ة ،وت�سهيل
الإجراءات اخلا�صة لفتح تلك املقابر والو�صول �إىل
ال�ضحايا وعائالتهم".

تعـزيـــة
تتقدم م�ؤ�س�سة المدى

للإعالم والثقافة والفنون
أحر التعازي لل�شاعر والمترجم القدير
ب� ِّ

يا�سين طه حافظ
لوفاة زوجته (�أم طرفة)
الذكر الطيب للفقيدة وال�صرب وال�سلوان
لعائلتها وحمبيها
فخري كرمي

رئي�س م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة والفنون
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اال�ستعانة بالأيادي العاملة املحلية لتنفيذ امل�شروع

دعم مايل كبري لت�سريع �إن�شاء مطار الأنبار الدويل

 االنبار /املدى
�أفادت الإدارة املحلية يف االنبار،
بعزمه ��ا �إجن ��از م�ش ��روع مط ��ار
املحافظة ال ��دويل يف �أقرب وقت
ممكن ،الفتة �إىل تخ�صي�ص مبالغ
مالي ��ة كب�ي�رة ،فيم ��ا حتدثت عن
البدء ب�أعمال املرحلة الأوىل.
وق ��ال املحاف ��ظ عل ��ي فرحان يف
ت�صريحات لو�سائ ��ل �إعالم بينها
(امل ��دى)� ،إن "وفد ًا برئا�ستنا زار
قب ��ل يوم�ي�ن الأر� ��ض املخ�ص�صة
ملط ��ار االنب ��ار ومع ��ي ال�شرك ��ة
املنف ��ذة وال�شرك ��ة الت ��ي تول ��ت
عملية الت�صميم".
و�أ�ض ��اف فرح ��ان� ،أن "ممثل ��ي

الدوائر املخت�صة كانوا حا�ضرين
اي�ض� � ًا والفنيني من �أج ��ل �إي�صال
اخلدم ��ات ال�ضروري ��ة الت ��ي من
�ش�أنها �إجناح م�شروع املطار".
و�أ�شار� ،إىل �أن "وعد ًا �أطلقناه يف
وق ��ت �سابق �إىل �أهايل املحافظة،
والي ��وم نك ّرره مرة �أخ ��رى ب�أننا
بد�أنا باخلطة الأوىل للم�شروع".
ولف ��ت فرح ��ان� ،إىل �أن "ال�شرك ��ة
املنفذة �س ��وف تبا�شر يف �أعمالها
منت�صف الأ�سبوع احلايل بعد �أن
ت�سلمت الأر�ض ب�شكل �أ�صويل".
و�أورد فرح ��ان� ،أن الع ��ام احلايل
�س ��وف ي�شه ��د اجن ��از املرحل ��ة
الثاني ��ة من امل�ش ��روع مببلغ كبري
ج ��د ًا ،ونقولها ب�صراح ��ة اليوم،

�إن امل�ش ��روع �أ�صبح عل ��ى الواقع
وال ميكن لأحد الت�شكيك به".
وم�ضى فرحان� ،إىل �أن "الإجناز
�سوف يك ��ون خالل �سنوات قليلة
وبالت ��ايل يتحق ��ق حل ��م �أه ��ايل
االنب ��ار ب� ��أن يكون له ��م مطار يف
مدينتهم".
م ��ن جانب ��ه ذك ��ر مدي ��ر �شرك ��ة
( )polikonالرتكي ��ة املنف ��ذة
للم�ش ��روع� ،أن "اجن ��از امل�شروع
�سيك ��ون مبعاي�ي�ر ج ��د ًا عالي ��ة
كون ��ه مطار ًا دولي� � ًا ،و�سوف يتم
االعتماد على جميع الأدوات التي
يت ��م ا�ستخدامه ��ا يف املط ��ارات
العاملية".
و�أ�ضاف� ،أن "عملية ان�شاء املطار

وتتمثل املرحلة االوىل للم�شروع
بح�س ��ب بي ��ان ل�ل��إدارة املحلي ��ة
تابعته (املدى) ،بـ "ت�شييد املحيط
اخلارجي وابراج املراقبة للمطار
يف االيام القليلة املقبلة".
وكان ��ت الإدارة املحلي ��ة يف
حمافظ ��ة الأنب ��ار غرب ��ي العراق
�أعلن ��ت ،يف ،2021/9/6
ق ��رب املبا�ش ��رة ب�إن�ش ��اء مط ��ار
الأنب ��ار ال ��دويل ،بع ��د لق ��اء م ��ع
ممثل ��ي �شرك ��ة �سيلك ��وم الرتكية
)Selkom
(Turkish
امل�صمم ��ة ملط ��ار االنب ��ار الدويل،
فيم ��ا �أو�ضحت ان املط ��ار� ،سيتم
�إن�ش ��ا�ؤه عل ��ى م�ساح ��ة تق ��در
بثالث ��ة �آالف دومن يف منطق ��ة
الكيل ��و خم�س ��ة وثالث�ي�ن غرب ��ي
مدين ��ة الرم ��ادي ،و�سيخ�ص� ��ص
لنق ��ل امل�سافري ��ن ،وال�شح ��ن
اجلوي ،بطاق ��ة ا�ستيعابية تقدر
�ستك ��ون مب ��واد عراقي ��ة ونعتمد بخم�سمائ ��ة �ألف م�ساف ��ر �سنوي ًا،
على االي ��ادي العاملة املحلية قدر و�سيوف ��ر فر�ص عم ��ل للخريجني
الإمكان".
والعاطلني عن العمل".
جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
مديرية الأحوال املدنية واجلوازات والإقامة
مديرية �أحوال بغداد  /الر�صافة
ق�سم �ش�ؤون �أحوال بغداد  /الر�صافة

العدد10387 :
التاريخ2022/3/24 :

�إعـــــالن

قدم املواط��ن (محمد يونس محم��د) دعوة قضائية (تس��جيل لقب) وجعله
(العيث��اوي) بدال ً من (فراغ) فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل ()15
خمسة عشر يوما ً من تاريخ النشر وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه
استنادا ً إلى أحكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة 2016
املعدل على ان يكون النشر باسم مدير اجلنسية احملترم ...مع التقدير
اللواء ريا�ض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة

�أمانة بغداد
ن�شر تنويه
ورد س��هوا ُ خطأ في النش��ر حيث ورد العدد العمومي
( )4351في ح�ين ان الصحيح ه��و ( )4358كما ورد في
الفقرة ( )7رق��م الكتاب(م.ر.و /س/د )1166/7في حني ان
الصحيح هو (م.ر.و/س/د )1166/27/7املنشور في اجلريدة
بالعدد ( )5128في  ،2022/2/16لذا اقتضى التنويه.
�إعــــــالن

اس��تنادا ً إلى قانون التعاون رقم ( )15لس��نة ( 1992املع��دل) النافذ وعمال ً
بنظام بيع وإيجار أموال وعقارات التنظيمات التعاونية وفق املادة التاسعة
عش��ر الفقرة ( )3ثالث��ا ً والتي تنص على إعادة تقدير بدل اإليجار الس��ابق
لع��دم حصول راغب بااليجار وكذلك عدم اكتم��ال النصاب القانوني تقرر
النش��ر واإلع�لان ملرة ثالثة على مح�لات ومكاتب جتارية ع��دد ( )8متعددة
األصن��اف والواقعة في عمارات زيونة فعلى الس��ادة الراغبني باالش��تراك
ف��ي املزايدة العلنية مراجعة مقر اجلمعية للحصول على ش��روط املزايدة
مقابل مبلغ وقدره ( )75.000خمس��ة وس��بعون ألف دينار عراقي غير قابل
للرد مس��تصحبني معهم صك مصدق باس��م اجلمعي��ة التعاونية إلدارة
اجملمع الس��كني في زيونة كتأمين��ات قانونية بنس��بة ( )%20من القيمة
التقديرية وس��تجري املزاي��دة في مقر اجلمعية الواقع��ة في محلة ()718
زقاق ( )22عمارات زيونة بعد مرور ( )15خمس��ة عش��ر يوما ً تبدأ من تاريخ
اليوم التالي للنشر في الصحف احمللية الساعة العاشرة صباحا ً ويتحمل
من ترس��و عليه املزايدة أجور نش��ر اإلعالن والداللية بنسبة ( )%2من أصل
املبلغ الذي ترسو عليه املزايدة واملصاريف األخرى.
اجلمعية التعاونية اخلدمية
لإدارة املجمع ال�سكني يف زيونة

�إعــــــــالن
م /مناق�صة رقم ( )22ل�سنة 2022

ت�أهيل حمطة خام الفالحات /التاجي وت�أهيل حمطة خام ال�صمدية/اجل�سر
 -1يس��ر ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن مش��روع (تأهيل محطة خ��ام الفالحات /التاجي
وتأهيل محطة خام الصمدية/اجلس��ر) أدناه ضمن مشاريع املوازنة االستثمارية لسنة 2021
من تخصيصات خط الفقر فعلى كافة مقدمي العطاءات من الشركات واملقاولني املصنفني
املؤهلني وذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع وحسب الوثائق القياسية.
 - 2عل��ى مقدمي العطاءات املؤهل�ين والراغبني في احلصول على الوثائق اخلاصة باملش��روع
وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن  /قس��م العقود خالل أوقات الدوام
الرسمي من الساعة 8صباحا ً ولغاية الساعة  2ظهراً.
 -3تضمن العرض ثالث ظروف /ظرف العرض التجاري
ظرف العرض الفني
ظ��رف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة (ش��هادة تأس��يس الش��ركة مصدقة من دائرة
مس��جل الش��ركات في وزارة التجارة ،عقد تأس��يس  ،محضر اجتماع  ،إجازة ممارسة مهنة،
هوية تصنيف مقاولني لألعمال االنش��ائية بدرجة (تاسعة)نافذة صادرة من وزارة التخطيط،
هوية غرفة جتارة صنف ممتاز نافذة  ،تقدمي أعمال مماثلة مصدقة من اجلهة املس��تفيدة ،تقدمي
مستمس��كات املدي��ر املفوض  ،تقدمي ما يؤيد حجب البطاق��ة التموينية  ،كتاب عدم ممانعة
ص��ادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ الصالحية عن��د تاريخ الغلق ومعنون إلى محافظة
بغداد نسخة اصلية ،وصل الشراء النسخة األصلية  ،يتم التوقيع واخلتم على كافة صفحات
ج��داول الكميات من قبل الش��ركة املتقدم��ة  ،تقدمي جدول تقدم عم��ل  ،تكون مدة نفاذية
العطاء  120يوما ،تقوم الش��ركة بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها مع أرقام الهواتف واملوقع
االلكترون��ي اخلاص بها ،يجب أن تك��ون األرقام مدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة
وخالية من احلك والشطب ومقترن بتوقيع مقدم العطاء ( ،على الشركات األجنبية الراغبة
باالش��تراك باملناقصة تقدمي ش��هادة تأسيس وكافة مستمس��كاتها مترجمة مصدقة من
الس��فارة العراقية في بلد التأسيس)  ،تلتزم الشركة بتقدمي األسعار النهائية ،تقدمي جدول
الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد)
 -4بإمكان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير
املفوض للش��ركة او وكيله إلى العن��وان التالي (محافظة بغداد /قس��م العقود) وبعد دفع
قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره (( )200،000مائتان إلف دينار عراقي) غير قابلة للرد.
 -5يتم تس��ليم العطاءات  /إلى العنوان التالي محافظة بغداد  /االس��تعالمات االلكترونية
/الطابق األول وآخر موعد لتس��ليم العطاءات الس��اعة  12ظهرا ً م��ن التوقيت احمللي ملدينة
بغداد يوم االربعاء  2022/4/ 13س��وف ترفض العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد وس��يتم فتح

رقم
املناق�صة
22

ا�سم املناق�صة
تاهيل محطة خام الفالحات /التاجي
وتاهيل محطة خام الصمدية/اجلسر

العط��اءات بحضور مقدمي العط��اءات او ممثليهم الراغبني باحلضور ف��ي محافظة بغداد /
قسم العقود الساعة  12ظهرا من يوم االربعاء  2022/ 4 / 13او اليوم الذي يليه
 -6يج��ب إن تتضمن العطاءات ضمان للعطاء على ش��كل (خطاب ضمان او صك مصدق او
س��فتجة) صادر من احد مصارف بغداد املعتمدة لدى البنك املركزي على ان يكون الضمان
املق��دم داخل ضمن املنص��ة االلكترونية واذا ل��م يكن خطاب الضمان داخ��ل ضمن املنصة
يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي وباسم أي من الشركاء.
 -7يس��تقطع من مستحقات الشركة املتعاقدة كافة الرس��وم والضرائب املشار إليها في
القوانني واألنظمة والتعليمات العراقية
 -8إذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي
 -9جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غير املستجيبة ملعايير الوثائق القياسية
ويس��تبعد أي عط��اء لم ينظم حس��ب الوثيقة القياس��ية وبضمنها (الس��يولة النقدية،
األعمال املماثلة)
 -10للمعلومات تتم املراسلة عبر البريد االلكتروني ()admin@baghdad.gov.iq
 -11في حال تقدمي احد الشركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت استيفاؤها من قبله فيتم قبول
العطاء املشترك دون النظر إلى الشريك اآلخر.
 -12يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن.
 -13في حال وجود مخالفات يتم توجيه االنذارات للشركة التي حتال بعهدتها اعمال املناقصة
عن طريق قسم الشؤون القانونية في محافظة بغداد دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل.
 -14التت��م مطالبة احملافظة بكتاب تس��هيل مهمة من الكمارك وكذل��ك الضريبة واجازة
االس��تيراد ويتحمل املش��ترك في املناقصة مس��ؤولية جتهيز وايصال املواد الى احملافظة (اذا
تضمن العمل جتهيز مواد).
 -15يت��م اعتماد وثيقة االش��غال الصغي��رة الصادرة من وزارة التخطي��ط وتكون العطاءات
املقدمة من املناقصني مس��تجيبة عند تلبيتها ملعايي��ر التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة
والشروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة.
 -16للدائ��رة احل��ق في الغاء املناقصة ف��ي أي مرحلة من مراحلها وقب��ل االحالة وعدم إجراء
املفاضلة وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمش��تركني في املناقصة املطالبة
باي تعويض جراء ذلك.

الكلفة
795،900،000
سبعمائة وخمسة وتسعون مليون
وتسعمائة الف دينار عراقي

حمافظة بغداد/ق�سم العقود

املدة /
اليوم
 150يوم

التبويب
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مبلغ الت�أمينات الأولية
8،000،000
ثمانية مليون دينار عراقي
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رياضة

"الهم" العراقية تنهزم وتنت�صر بالدم والدموع!
كرة
ّ

�إرادة مواجهة الفيفا تفتقد �سيا�سة حماية احلقوق  ..ومهرجان
ال�شتائم يك ّر�س ثقافة العنرتيّة!
� إياد ال�صاحلي

كل ُك ��رات العامل ُتلع ��ب بالقدم والر�أ�س
وه ��دوء النف� ��س� ،إال الك ��رة العراقي ��ة
ار�س طقو�س ��ها اخلا�ص ��ة
تع َوّدتْ �أن تمُ َ
ً
من ��ذ �أن عو ِقب ��تْ دولي� �ا ع ��ام 1984
ب�س ��بب احلروب الداخلية واخلارجية
والتهدي ��دات الأمني ��ة املُزمن ��ة الت ��ي
جعل ��ت العبيه ��ا ميار�س ��ونها يف �أحلك
ظروف القهر وال ُرعب و�س ��ط الهتافات
والأدعي ��ة� ،إما �أن ينت�ص ��روا ويُن�سَ ��ب
ف�ض ��له للتح�ش ��يد ورف ��ع املعنو ّي ��ات
ك�أننا ن�س ��وقهم اىل مع ��ارك حقيقية� ،أو
يع ��ودوا خائب�ي�ن ونع ّلل الأم ��ر بالت�آمر
الآ�سيوي واخلليجي �أو تخوين املدرب
الوطن ��ي بدواف ��ع �شخ�ص ��ية ال ترتب ��ط
بالتحليل الفني وال�شواهد ال حت�صى!
مل ��اذا ال منار� ��س اللعبة �أ�س ��وة بغرينا،
ونقلع ع ��ن عادة تهويل كل �ش ��يء قبيل
ب ��دء املناف�س ��ة يف �أية بطول ��ة؟ ال ميكن
ا�س ��تمرار تهيئ ��ة العب ��ي املنتخ ��ب على
�إيق ��اع طبول ز ّفة "ال ��دم والدموع" من
فرتة التجمّع الأول �إىل ملعب التدريب
ومنه �إىل موقعة املناف�سة حتى عودتهم
�إىل م�ساكنهم ،على طول اخلط حمالت
�إعالمية متناق�ض ��ة هذا يذ ّك ��ر بث�أر الدم
املُتناث ��ر على ر�ص ��يف الطائفية الأهلية
�أم ��ام مناف�س عربي ،وذاك يطالب بالر ّد
على (طبخة) االحتاد الآ�س ��يوي بزيادة
ملح العر�ض الفني وت�س ��جيل الأهداف
لإف�س ��ادها ،وثال ��ث يُف ّت� ��ش ع ��ن ِ�ص ��لة
�أ�س ��ريّة لرئي� ��س الفيفا ب�ش ��رق بريوت
ليُعاتب ��ه على ا�س ��تمرار احلظر ،ورابع
يبعث بق�ص ��يدة ته� � ّز م�ش ��اعر الالعبني
وحت ّثه ��م عل ��ى الف ��وز روح ّي� � ًا ،وهكذا
�شغلنا العامل بتقاليد و�أ�ساليب حت�ضري
منتخبن ��ا ،و�أهملن ��ا حاج ��ة الالعب �إىل
مع�سكر مغلق ومباراة جتريبية ّ
وخطة
ج ّي ��دة مع م ��درب واثق من نف�س ��ه على
النجاح والثبات يف املراكز فقط متهيد ًا
حل�سم الفوز.
تهديد بالإعدام
لن ُع ��د جميع ًا اىل الوراء ،مل يكن انتزاع

كربالء والب�ص ��رة مل نحاف ��ظ عليه ،فقد
نقل ��ت ت�ص ��ريحات الن� �وّاب يف جمل�س
ت�ص ��ارعهم على الكرا�سي �صورة مقلقة
عن ع ��دم �ص ��فاء الأج ��واء ب�ي�ن الإقليم
واحلكوم ��ة املركزية ،وهذا م ��ا ت�أ ّثر به
امل�ش ��جّ ع الب�س ��يط و�أغتن ��م �أيّة فر�ص ��ة
اخلا�ص ��ة
للتعبري ع ��ن حُ نق� � ِه بطريقته
ّ
مثلما ح�ص ��ل يف مباراة فري ��ق مدينته
مع ال�شرطة يوم ال�سبت  4كانون الأول
عام � 2021ض ��من مناف�س ��ات الدور 16
لبطول ��ة الك�أ� ��س وما رافقها م ��ن �أعمال
�ش ��غب �أع ��ادت ح�س ��ابات الفيف ��ا ح ��ول
ملع ��ب (فران�س ��و حريري) قب ��ل حادثة
ال�صواريخ الإيرانية ب�أربعة �أ�شهر!

بطاق ��ة الت� ّأه ��ل اىل مونديال املك�س ��يك
ع ��ام � 1986أم ��ر ًا طبيعي� � ًا ،فق ��د �س ��بق ُه
تهديد عدي �ص ��دام ح�سني (جنل رئي�س
اجلمهورية الأ�س ��بق) للم ��درب الراحل
واث ��ق ناج ��ي ب�إعدامه  -ح�س ��ب حديثه
لزميلنا عبدالوه ��اب النعيمي يف جملة
(حوار �س ��بورت)  -يف حالة خ�س ��ارته
مب ��اراة الإياب مع الإم ��ارات يف ملعب
الطائ ��ف (ملعبن ��ا االفرتا�ض ��ي ب�س ��بب
احلظ ��ر) ي ��وم اجلمع ��ة � 28أيل ��ول عام
 ،1985الت ��ي نقلتن ��ا ملواجه ��ة �س ��وريا
م ّرت�ي�ن واحل�ص ��ول عل ��ى �أول تذك ��رة
مونديالي ��ة ،وكاد ناجي يخ�س ��ر حياته
بالفعل مع اِقرتاب نهاية املباراة حينما
تق� �دّم ال�ض ��يوف به ��ديف فه ��د خمي� ��س
(د )2وعدن ��ان الطلي ��اين (د )60حت ��ى
�أنقذه كرمي �ص ��دام به ��دف قاتل (د)88
وت� ّأهل منتخبنا للجولة النهائية بفارق
ت�سجيل ثالثة �أهداف يف ملعب الأ�شقاء
حيث ك�س ��بنا مب ��اراة الذه ��اب يف دبي
(.)2-3

حرب �أهلية
ونعلم جميع ًا ظروف ح�ص ��ول منتخبنا
عل ��ى ك�أ�س �آ�س ��يا  14يف نهائي جاكرتا
املُثري مع املنتخب ال�سعودي يوم الأحد
 29مت ��وز ع ��ام ،2007وال ��ذي تر ّقب ��ه
مالي�ي�ن العراقي�ي�ن املكلوم ��ة قلوبه ��م
باحلرب الأهلية وتفجريات العا�ص ��مة
وبقية املُدن احلزين ��ة (2006و)2007
وبغت ��ة فجَّ ��ر يون� ��س حمم ��ود الف ��رح
ك ّل ��ه (د )72بـتحليقة ف�ض ��ائية و�ض ��عت
العراق فوق هام �آ�س ��يا ،و�أخرح النا�س
اىل ال�شوارع فاحت ًا �أم ًال كبرية للوحدة
والت�سامح وتطبيب اجلراح!
احتجاج ودماء
وتكرر �س ��يناريو �إنقاذ �ص ��دام ويون�س
ملنتخبن ��ا بر�أ�س� �يّة عالء عبا� ��س (د)90
ه ��ذه امل� � ّرة يف �ش ��باك منتخ ��ب �إي ��ران
�ض ��من اجلول ��ة اخلام�س ��ة م ��ن املرحلة
الثانية لت�صفيات مونديال قطر ،2022
ي ��وم اخلمي� ��س  14ت�ش ��رين الث ��اين
 2019مُعلن� � ًا ع ��ن فوز الأ�س ��ود ()1-2

يف وق ��ت �أفرت� ��ش �آالف امل�ش ��جّ عني
�أر�ض �س ��احة التحرير ملتابع ��ة املباراة
ع�ب�ر �شا�ش ��ة عمالق ��ة ،بعدم ��ا نقله ��ا
الفيف ��ا من ملعب الب�ص ��رة ال ��دويل �إىل
ملعب ع ّم ��ان الدويل ،نتيجة ا�س ��تمرار
حركة االحتجاج وحمالت العُنف �ض ��د
املتظاهري ��ن و�إطالق الر�ص ��ا�ص احلي
لتفريقه ��م مثلم ��ا نقلت و�س ��ائل الإعالم
تناث ��ر دم ��اء ال�ض ��حايا يف تغطي ��ات
مبا�شرة من قلب العا�صمة!
ربيع الغ�ضب
و�آخره ��ا ولي� ��س �آخ ��ر ًا ،م�ل��أ اجلمهور
مقاع ��د ملع ��ب املدين ��ة ال ��دويل ي ��وم
اخلمي� ��س � 24آذار  2022ملتابع ��ة
املباراة امل�صريية بني منتخبنا ونظريه
الإمارات ��ي الت ��ي جرت يف ملع ��ب امللك
فهد الدويل بالريا�ض� ،ض ��من ت�صفيات
ال ��دور اجلولة التا�س ��عة من ت�ص ��فيات
موندي ��ال قط ��ر  2022للمجموع ��ة
الأوىل ،ومت ّكن م ��ن �أنتزاع ثالث نقاط
مهمّة بهدف الالعب ح�س�ي�ن علي (د)53

يف �أج ��واء م�ش ��حونة بربي ��ع الغ�ض ��ب
�ض ��د االحتادي ��ن ال ��دويل والآ�س ��يوي
ب�سبب موقفهما ال�سلبي والفا�ضح بنقل
املباراة خ ��ارج الأ�س ��ود واملوافقة على
خو� ��ض مباراته ��م الأخرية مع �س ��وريا
يف �أر�ض غ�ي�ر حمايدة (دب ��ي) لوجود
مناف�سهم يف املجموعة ذاتها؟
توتر و�صواريخ!
نح ��ن م ��ن ن�ص ��نع التوت ��ر واخل ��وف
والأزم ��ات ون�ص� �دّرها �إىل امل�ؤ�س�س ��ات
الدولي ��ة مث ��ل الآ�س ��يوي وال ��دويل
والأوملبي ��ة الدولية عرب �إعالم ريا�ض ��ي
ت�أ ّثر بخط ��اب اجلمهور ولي�س العك�س،
عالوة على منح الثقة مل�س� ��ؤويل اللعبة
والريا�ض ��ة عام ��ة وه ��م غ�ي�ر قادري ��ن
عل ��ى الت�ص ��الح فيم ��ا بينه ��م ومعاين ��ة
ملف ��ات الريا�ض ��ة وتنظي ��م حمتوياتها
بر�ؤي ��ة م�ش�ت�ركة ،م ��ع غي ��اب البدائ ��ل
امل�ؤقت ��ة لربح ن�ص ��ف �س� � ّلة م�ص ��لحتنا،
فملع ��ب �أربي ��ل ال ��ذي �س ��مح ل ��ه الفيفا
باحت�ض ��ان املباريات اىل جانب ملعبي

تنبيه رئي�س االحتاد
�أال ُتع�س� � ًا م ��ا ترتكب ��ون م ��ن خطاي ��ا،
فمهرج ��ان ال�ش ��تائم امل�س ��تم ّر �ض ��د
رجاالت الكرة عراقي ًا وعربي ًا و�آ�سيويا
ودولي� � ًا ،وال ��ذي ع�ّب�رّ ع ��ن ال�س ��لوك
احلقيق ��ي لبع� ��ض الإعالمي�ي�ن وفهمهم
القا�ص ��ر لر�س ��الة الإعالم مبا ت�ص� �وّره
ثقافة "العنرتية" لن يُ�س ��هم يف تراجع
املُ�س� � َتهدَفني عن قراراته ��م ،بل التعامل
بح ��ذر �ش ��ديد وتع ّن ��ت �أ�ش� � ّد يف ع ��دم
ال�س ��ماح بلع ��ب املباري ��ات يف الع ��راق
حتى ُن�ص ��لح �أمورن ��ا بعقالنيّة ،ونرتك
ُ
للط ��رق الر�س ��ميّة �إع ��داد مل ��ف �إبط ��ال
احلظر �أو التوجّ ه اىل الق�ض ��اء الدويل
(حمكم ��ة كا�س) للف�ص ��ل في ��ه ،وهذا ما
�أكدن ��ا عليه م ��رار ًا ونبهّنا رئي�س احتاد
الكرة يف �صحيفة املدى يوم الثالثاء 1
�آذار اجل ��اري� ،أي بعد يومني من غمرة
احتفاله بقرار �إقام ��ة لقاء الإمارات يف
بغ ��دادّ � ،أن عليه التوجّ ه اىل العا�ص ��مة
القطرية الدوحة حيث ينعقد كونغر�س
الفيفا ( )72يوم  31منه ،حل�س ��م امللف
هن ��اك ،فلم يقر�أ ،ومل يهتمّ ،ومل ي�س ��تفد
من الن�ص ��يحة حتى ُ�ص ��عق بق ��رار نقل
اللقاء خ ��ارج الأر�ض ،ول ��ن يفيق حاله
حال من �س ��بقه طاملا ظ ّل ��ت �إرادة اتخاذ
مب ��داراة العالق ��ات م ��ع
الق ��رار مك ّبل ��ة ُ
الآخرين ولن جتر�ؤ على ر�سم �سيا�سات
املواجهة حلماية امل�صلحة الوطنية.

اجلودو تعود للعربية مبركز ثالث ومن�صب تنفيذي
 بغداد  /املدى
عادت اجلودو العراقية للمناف�سة العربية
بقوّ ة على ب�س ��اط ع ّمان م ��ع ثقة �أكرب يف
املكتب التنفيذي لالحت ��اد العربي ،وذلك
ع�ب�ر م�ش ��اركتها الإيجابي ��ة يف بطول ��ة
املتق ّدم�ي�ن الت ��ي �أختتم ��ت يف الأردن
اخلمي�س املا�ضي وح�ص ��ول ممثلها على
من�صب يف انتخابات االحتاد ذاته.
ٍ
وق ��ال علي ّ
نظار ،ع�ض ��و احت ��اد اجلودو
والبعثة امل�ش ��اركة يف البطول ��ة العربية
لـ"امل ��دى"� ،أن مناف�س ��تنا للأ�ش ��قاء يف
الأردن �أع ��ادت بريق اللعبة بعد �س ��نوات
م ��ن االبتع ��اد والإن ��زواء نتيج ��ة الأزمة
الإداري ��ة الت ��ي �ض ��ربت وح ��دة الهيئ ��ة
العام ��ة ،ومت ّك ��ن املخل�ص ��ون م ��ن ر�أب
ال�ص ��دع والتماه ��ي بكتل ��ة واح ��دة م ��ن
�أجل م�ص ��لحة اجلميع .و�أ�ضاف :جاءت

مناف�س ��ة العبينا متطابقة مع الآمال التي
و�ضعها االحتاد على عاتقهم من �أجل رفع
راية الع ��راق عالي ًا ،وجنحن ��ا يف الظفر

�إبرا :ت�ص ّرف رونالدو بالكرة لي�س له مثيل

امل�س ��تقبل .وقال �إبراهيموفيت� ��ش ،خالل حوار
مع موقع االحتاد الأوروبي ":بالن�سبة يل ،ف�إن
الظاهرة رونالدو هو �أف�ضل العب يف التاريخ،
دائم ًا ما �أُعجبت به".
و�أ�ضاف ":لقد فعل رونالدو �أ�شياء �أراد اجلميع
القيام بها ،ت�ص� � ّرفه بالكرة مل ي�س ��بق لها مثيل،
حيث حاول اجلميع تقليده".
ووا�صل ":عندما ك ّنا نذهب للعب مع الأ�صدقاء،
كن ��ا نحاول جميع ًا �أن نفعل نف�س الأ�ش ��ياء التي
يفعله ��ا" .و�أ ّ
مت زالت ��ان ":التقي � ُ�ت ب ��ه ولعب � ُ�ت
�ض ��ده ،للأ�س ��ف مل �ألع ��ب مع ��ه �أبد ًا ،لك ��ن فج�أة
�أ�ص ��بح كل �شيء غري واقعي حقيقي ًا" .و�أو�ضح
ب�ش� ��أن م�س ��تقبله عق ��ب االعت ��زال ":ال �أع ��رف،
�س�ن�رى عندما ي�أتي ذلك اليوم ،ميكنني �أن �أبد�أ
 متابعة  /املدى
مبا�ش ��رة عندم ��ا �أعت ��زل� ،أو �أح�ص ��ل على فرتة
راحة� ،أو �س� ��أختفي متام ًا" .ووا�صل �":أعلم �أن
تنازل النجم ال�س ��ويدي زالتان �إبراهيموفيت�ش الأدرينال�ي�ن الذي �أ�ش ��عر ب ��ه يف الوقت احلايل
مهاجم وقائد ميالن الإيطايل عن الفخر بنف�سه ،لن يك ��ون كما كان يف املا�ض ��يّ ،
مت ��ت برجمتنا
واختار الظاه ��رة الربازيلي رونالدو ك�أف�ض ��ل على اال�س ��تيقاظ والذه ��اب للتدريبات والعودة
العب يف التاريخ .ولعب �إبراهيموفيت�ش فرتة للمن ��زل والراحة ،هذا ي�س ��تم ّر م ��ن � 20إىل 25
لي�س ��ت بالطويل ��ة يف م�س�ي�رته الكروي ��ة �أم ��ام عام� � ًا" .و�أك ��د عن املوقف الذي �س ��يجعله يعلن
الظاه ��رة رونال ��دو عندم ��ا ميثل زالت ��ان �إنرت ،اعتزاله ":يف يوم من الأيام �س�أ�س ��تيقظ و�أنا ال
والأ�سطورة الربازيلية ميالن.
�أملك �أي خطط و�سيكون ذلك �شعور ًا غريب ًا".
واعت ��اد �إبراهيموفيت� ��ش على الإ�ش ��ادة بذاتيه و�أ ّ
مت قائ�ل� ًا �":أعتق ��د �أن �أك�ب�ر ح ��زن �س ��يكون
وا�ص ��ف ًا نف�س ��ه ب�أنه الأف�ض ��ل يف التاريخ ،و�أن حزنك ��م ،حيث ل ��ن تتم ّكنوا من م�ش ��اهدتي و�أنا
ك ��رة الق ��دم ل ��ن تنج ��ب العب� � ًا خارق� � ًا مثله يف �ألعب بعدها ،يجب �أن ت�ستمتعوا بي الآن ،لأنكم
لن ت�شاهدوا العب ًا مثلي م ّرة �أخرى".

الالعب�ي�ن العرب وا�س ��تعداداتهم اجل ّيدة
للبطولة منذ فرتة بعيدة".
وب�ّي�نّ "�أن ا�ص ��حاب امليدال ّي ��ات ال�س ��بع
هم �ش ��هاب عبدالوه ��اب (ذهبي ��ة) وعلي
ح�س ��ن عط ��ا الل ��ه (ف�ض ��ية) و�س ��وران
�ص ��باح (ف�ض ��ية) وح�س�ي�ن علي ح�س�ي�ن
وعبا�س فالح ومرت�ض ��ى �س ��عد و�س ��جاد
غامن (ف�ض ��ية) علم َا �أن �سوران خ�سر من
الع ��ب بحريني (�أوزبكي اجلن�س ��ية) يف
نهائ ��ي وزن 81كغم ،وكذا زميله �س ��جاد
مل يتم ّك ��ن م ��ن الفوز على العب فرن�س ��ي
(جيبوتي اجلن�سية) يف وزن 73كغم".
و�أك ��د ّ
نظ ��ار "�أن ق ��وّ ة بع� ��ض الالعب�ي�ن
وخا�صة البحرينيني والإماراتيني كانت
ّ
لزج املنتخبني عدد ًا
خارج املتو ّقع ،نظر ًا ّ
باملرك ��ز الثال ��ث بع ��د �أن تق ّل ��د الأبط ��ال م ��ن الالعب�ي�ن الأوروبي�ي�ن املُج ّن�س�ي�ن،
�س ��بع ميداليات (ذهبية وف�ض ّيتني و�أربع ولهذا �أحتال املركزين الأول والثاين على
برونز ّيات) نظر ًا لقوة النزاالت ومهارة الت ��وايل ،بينما ج ��اء منتخبن ��ا الوطني

باملرك ��ز الثال ��ث وم ��ن بع ��ده املنتخ ��ب
املغرب ��ي" .و�أ�ش ��ار �إىل �أن "واح ��دة م ��ن
مكا�س ��ب امل�ش ��اركة العراقي ��ة يف الأردن،
ه ��ي ثق ��ة الع ��رب املُطلق ��ة ب�شخ�ص ��يات
قيادي ��ة يف احتادن ��ا حي ��ث ن ��ال د.ع ��دي
الربيع ��ي ع�ض ��وية االحت ��اد العرب ��ي
للج ��ودو يف م�ؤمت ��ر االنتخاب ��ات ال ��ذي
ج ��رى عل ��ى هام� ��ش املناف�س ��ة ،بعدما ّ
مت
دعمه من رئي�س االحتاد �سمري املو�سوي
لتمثي ��ل الع ��راق يف املكت ��ب التنفي ��ذي
اجلديد" .وختم نظار ت�صريحه "تواجد
الربيعي يف مقعد ع�ض ��وية العربي ُيع ِّزز
م ��ن �ص ��وت الع ��راق اخلارج ��ي ،يف ّ
ظل
مكانة املو�س ��وي كنائ ��ب لرئي�س االحتاد
الآ�سيوي للعبة ما يعني ثق ًال كبري ًا لبلدنا
يف ال�س ��احتني العرب ّية والقار ّية �سيعود
بالفائدة الفن ّية على م�س ��تقبل منتخباتنا
خا�صة ولعبتنا ب�صورة عامة".

محطة للتأمّل
� سامر اليا�س �سعيد

ب�صي�ص �أمل املونديال
انبعث �أخري ًا ب�ص ��ي�ص �أمل بالن�س ��بة ملنتخبنا الوطني بامكانية
ت�أهّ ل ��ه خلو�ض مب ��اراة امللح ��ق الآ�سيوي ،وذلك به ��دف الالعب
ح�س�ي�ن عل ��ي ال ��ذي �أهدانا الف ��وز عل ��ى املنتخ ��ب الإماراتي يف
ّ
ليحل لن ��ا ذلك الفوز
املب ��اراة التي جرت ي ��وم اخلمي�س املا�ضي
االحتم ��االت واخلي ��ارات الت ��ي ميكنن ��ا م ��ن خالله ��ا �أن ن�سع ��ى
خلو� ��ض امللحق بغية قط ��ع تذكرة الت�أهل ملوندي ��ال قطر 2022
بع ��د �أن ح�سمت املجموعت�ي�ن الآ�سيوتني مم ّثالهم ��ا يف الذهاب
املبا�ش ��ر للظه ��ور والتواج ��د يف مباري ��ات املوندي ��ال الأول يف
املنطقة.
وقبل �أن ندخل بتفا�ص ��يل اخليارات واالحتماالت التي بامكانها
�أن تق ��ود منتخبنا لتل ��ك املباري ��ات وامكاني ��ة اجتيازهما علينا
الإدراك ب� ��أن منتخبنا بقي على �أ�س ��لوبه العقيم يف عدم امكانية
احلفاظ على الفوز �أو امكانية م�ض ��اعفته بغية تخفيف ال�ض ��غط
واللع ��ب ب�أريحية ملا بقي من دقائق فقد �ش ��هدت مباراة اخلمي�س
�سيناريوهات خميفة كانت قاب قو�سني �أو �أدنى من حتقيق هدف
التعادل من جانب اال�شقاء اخلليجيني واالبتعاد عن حتقيق �أول
فوز له من االبعاد املعنوية ال�ش ��يء الكثري خ�صو�ص� � ًا وانه جاء
بع ��د خما�ض ��ات الإبعاد الق�س ��ري عن مالعبن ��ا وامكانية خو�ض
هذه املباراة بني جماهرينا العري�ض ��ة وعلى مالعبنا لن�سعى �إىل
ان نكون اكرث واقعية ب�أن منتخبنا الذي ظهر ب�صورته املعهودة
مل يكن يلتم�س �أية تغيريات ميكن من خاللها �أن تظهر ب�ص ��مات
را�سخة للمد ّرب املحلي واق�صد به املدرب عبد الغني �شهد والذي
دعم ت�ش ��كيلته بعنا�صر اخلربة وال�شباب ،لكنه مل ّ
يوظف �أوراقه
املحرتفة بال�شكل الذي مينح زخم ًا كبري ًا للمنتخب �أو ُيع ّلي قليالً
من ن�س ��بة اال�س ��تحواذ على الكرة خ�صو�ص ًا يف غ�ضون الدقائق
املتبقي ��ة بعد حتقيق هدف الفوز ال ��ذي اعقبته متريرات خاطئة
التوج�س من االندفاع مل�ض ��اعفة الغ ّلة من
م ��ن جانب العبين ��ا �أو
ّ
الأهداف �أو حتقيق ال�ض ��غط املطلوب الذي ي�سهم ب�شكل وب�آخر
بارت ��كاب الأخط ��اء الت ��ي تعتمد يف لعب ��ة كرة الق ��دم من جانب
العبين ��ا العتمادها كثغرات ميكن الول ��وج من خاللها يف منطقة
املناف�س وحتقيق امل�أمول.
وبا�ش ��رت اجلماهري الريا�ض ��ية بنا ًء على ما حت ّقق م�س ��اء يوم
اخلمي�س ب ��ادراك بع�ض الأمني ��ات التي �أتاحها ب�ص ��ي�ص الأمل
من خ�ل�ال تعثرّ منتخبي لبن ��ان والإمارات واال�س ��هام بتوظيف
مث ��ل تل ��ك النتائ ��ج لال�س ��تئثار باملرك ��ز الثالث ال ��ذي ميكننا من
خالله �إبقاء عامل الثقة بتجاوز املنتخب اال�س�ت�رايل الذي اقتنع
بالبطاق ��ة الثالث ��ة يف جمموعته بع ��د �أن ذهبت بطاقت ��ي الت�أهّ ل
املبا�شر فيها ل�صالح منتخبي اليابان وال�سعودية.
والآن بات ��ت �آمالن ��ا مرهونة بي ��د الآخرين بعي ��د ًا عن اخليارات
الت ��ي ميكن �أن تن�ش� ��أ من خالل ما تعده كرة الق ��دم من مفاج�آت،
لك ��ن علين ��ا �أن نظهر يف مباراة الثالثاء املرتقب والتي �س ��تكون
الأك�ث�ر ح�س ��م ًا يف امكاني ��ة �أن تك ��ون املب ��اراة الت ��ي �س�ت�رتكز
يف ذاك ��رة اجلمهور و�س ��تو ّثق جلي ��ل كروي ناله م ��ن انتقادات
اجلماه�ي�ر وهج ��وم مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي ،لت�س ��هم مثل
تل ��ك احلاالت ب� ��أن تكون فر�ص ��ة منا�س ��بة م ��ن جان ��ب الالعبني
لل ��ر ّد عليها يف مي ��دان املباراة ،وعلى م�س ��تطيلها الأخ�ض ��ر ،بل
�أن ت�س ��هم مباراة الثالثاء املرتقبة �أمام الأ�ش ��قاء ال�س ��وريني ب�أن
تكون م�س ��ك اخلتام جلولة من التق ّلبات وعدم اال�س ��تقرار الذي
ظه ��ر فيه املنتخ ��ب بدليل فقدانه هدف ال�س ��بق وعودة اخل�ص ��م
بتحقي ��ق هدف التع ��ادل يف املباريات التي ت�س ��نى ملنتخبنا ب�أن
يكون فيها مب�ستوى و�سرعان ما يلبث ب�أن يظهر مب�ستوى �آخر
�أكرث اهتزاز ًا وغري م�س ��تقر باملرة لتنعك�س مثل تلك امل�س ��تويات
على واقع الظهور الأبرز يف خ�ض ��م الت�ص ��فيات احلا�س ��مة التي
تلفظ انفا�سها وحتدّد املت�أهلني بال�صورة الوا�ضحة واجللية.
�إذن �س ��يكون بعد غ ��د الثالثاء ،وع�ب�ر املب ��اراة املرتقبة احلاجز
الأخري ال ��ذي ينبغي على منتخبنا جت ��اوزه مثلما ح ّقق امل�أمول
من ��ه يف مباراته �أم ��ام الإمارات ،والتي �س ��تكون دقائقها مبثابة
الربوفة التي �س ُتعتمد لدى املدرب والالعبني من �أجل اال�ستفادة
كل ال�ص ��ور ال�س ��لبية والرتاجع ب�أن ّ
من ّ
توظف لال�س ��تفادة منها
�أمام العبينا يف مباراتهم �ض ّد املنتخب ال�سوري والتي �سيحمل
من خاللها �شعار الفوز وال بديل عنه.
والآن باتت �آمالنا مرهونة بيد الآخرين
بعيداً عن الخيارات التي يمكن �أن تن�ش�أ من
خالل ما تعده كرة القدم من مفاج�آت ،لكن
علينا �أن نظهر في مباراة الثالثاء المرتقب
والتي �ستكون الأكثر ح�سم ًا في امكانية
�أن تكون المباراة التي �سترتكز في ذاكرة
ّ
و�ستوثق لجيل كروي ناله من
الجمهور
انتقادات الجماهير وهجوم مواقع التوا�صل
االجتماعي

تدريب ا�ست�ش��فائي للأ�س��ود وبوغر�س يك�ش��ف �س ّر فوزهم
 بغداد  /املدى
خا� ��ض منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة القدم
�أم� ��س ال�س ��بت وح ��دة تدريبي ��ة مغلقة
ا�ستعداد ًا للجولة الأخرية من ت�صفيات
الدور احلا�س ��م وامل�ؤهّ ��ل اىل مونديال
قط ��ر  2022حي ��ث يواج ��ه نظ�ي�ره
ال�س ��وري بع ��د غ ��د الثالث ��اء يف مت ��ام
ال�ساعة ( )7,45م�س ��اء بتوقيت بغداد،
يف ملع ��ب را�ش ��د بنادي �ش ��باب الأهلي
مبدينة دبي الإماراتية.
وكان وف ��د املنتخب قد و�ص ��ل �إىل دبي
قادم� � ًا م ��ن الريا� ��ض عل ��ى م�ت�ن رحل ��ة
خا�صة عرب اخلطوط اجلوية العراقية،
ّ
ورافقه وزير ال�شباب والريا�ضة رئي�س
احت ��اد كرة القدم عدن ��ان درجال ،وكان
يف ا�س ��تقبال الوف ��د �س ��فري جمهوري ��ة
الع ��راق يف دول ��ة الإم ��ارات د.مظف ��ر
اجلبوري.
ور ّك ��ز امل ��درب عبدالغني �ش ��هد ومالكه
امل�ساعد على تق�س ��يم الالعبني الثالثني
�إىل وجبت�ي�ن حي ��ث ج ��اءت تدريب ��ات
الذي ��ن ا�ش�ت�ركوا يف مواجهة الإمارات
خفيف ��ة م ��ع بع� ��ض التماري ��ن البدني ��ة
واال�ست�ش ��فائية ال�س ��تعادة الن�ش ��اط،
بينما انخرط البقية يف وحدة تدريبية

متكامل ��ة .ويعي� ��ش الوف ��د يف حال ��ة
معنوي ��ة عالي ��ة بع ��د الفوز امله� � ّم الذي
حت ّقق عل ��ى املنتخ ��ب الإماراتي بهدف
ح�س�ي�ن عل ��ي ،والذي حافظ فيه �أ�س ��ود
الرافدين عل ��ى �آمالهم يف انتزاع بطاقة
امللحق امل�ؤهّ لة خلو�ض جولة م�صريية
يف ت�صفيات املونديال.
و�أو�ض ��ح املح ّل ��ل الفن ��ي للمنتخ ��ب
الوطن ��ي� ،آدري بوغر�س� ،أن العمل مع
اجلهاز الفني اجلديد بقيادة �ش ��هد منح

طاقة �إيجابي ��ة للفريق ،وتب ��دو الروح
املعنوي ��ة جيدة عن ��د العب ��ي املنتخب،
وق ��د انعك�س ��ت ه ��ذه الروحي ��ة يف
مواجه ��ة الإمارات على �أر� ��ض امللعب،
بح�س ��ب ما نقل عن ��ه املكت ��ب الإعالمي
الحتاد الكرة.
و�أ�ض ��اف "�إن تغي�ي�ر �أ�س ��لوب لع ��ب
املنتخب الإماراتي كان متو ّقع ًا ،و ّ
متت
درا�س ��ة تغي�ي�ر النمط اخلطط ��ي ،وقد
ا�ستفدنا من هذا التغيري فن ّي ًا ،وح�صلنا

على الكثري من الكرات الثابتة ،ودافعنا
بطريق ��ة ج ّي ��دة ،و�أكدن ��ا عل ��ى العبينا
�أثن ��اء التحلي ��ل على �ض ��رورة االنتقال
م ��ن الدف ��اع �إىل الهج ��وم ،وتك ّلمنا عن
ذل ��ك كث�ي�ر ًا ،ومت تطبيق ��ه يف املباراة،
ولو �ش ��اهدمت اله ��دف الذي ُ�س � ّ�جل يف
مرمى الإم ��ارات ف�إنه كان حتديد ًا بهذه
اجلزئي ��ة بانتقال الك ��رة من الدفاع �إىل
الهجوم ،وهذا يح�س ��ب لالعبني بتنفيذ
اخلط ��ة الت ��ي كان ��ت ح�س ��ب توجيهات

املالك الفني".
�أم ��ا عن املباراة املقبلة مع �س ��وريا ،فقد
ب�ّي�نّ بوغر� ��س"�إن املنتخ ��ب ال�س ��وري
لديه م ��درب جدي ��د ،و�س ��نقوم بتحليل
املباراة الأخرية التي لعبها �ض ��د لبنان،
والت ��ي كان ��ت نتيجته ��ا مفاجئ ��ة ،و�إن
الظ ��روف يف مباراتن ��ا املقبلة �ض ��دهم
خمتلف ��ة بالن�س ��بة للمنتخب�ي�ن ،فلي� ��س
لديه ��م �أم ��ل يف الت�أهّ ل ،وه ��ذا مينحهم
�أريحيّة يف اللعب من دون �ض ��غوطات،
وب ��كل ت�أكي ��د هي لي�س ��ت �س ��هلة علينا،
ّ
وكل منتخب �س ��يبذل ق�ص ��ارى جهوده
م ��ن �أج ��ل الف ��وز .وب ��دوره �أك ��د العب
املنتخ ��ب الوطن ��ي ،ب�ش ��ار ر�س ��ن� ،إن
مباراة �س ��وريا املقبلة �س ��تكون مبثابة
مب ��اراة نهائي ��ة بعد الف ��وز الذي حت ّقق
على املنتخ ��ب الإماراتي الذي عُدنا من
خالله �إىل �س� � ّكة االنت�ص ��ارات ،وجميع
زمالئي على قدر امل�س�ؤولية.
و�أ�ض ��اف "ك ّن ��ا م�ص� � ّرين عل ��ى ع ��ودة
الفرح ��ة جلمهورن ��ا العزي ��ز ،وهدفن ��ا
ه ��و الفوز على �س ��وريا ال غري من �أجل
الظفر ببطاقة امللحق بالرغم من �أنها ال
تعتمد على فوزنا فقط ،لكن ّ
كل ما علينا
فعل ��ه هو �أن ن�ؤدّي واجبن ��ا ونقدّم �أدا ًء
جيّد ًا ونخطف نقاط املباراة".

آراء وافكار
قناطر
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الحرب تلقي بظاللها على �أ�سعار المواد الغذائية في العراق

الب�صرة وجهة �سياحية !!

 د .جا�سم ال�صفار
 طالب عبد العزيز
ه ��ل ميك ��ن �أن تكون الب�صرة قبلة �سياحي ��ة ؟ كثريون يقولون :نعم.
واملدينة ت�صرح ب�أكرث من عنوان يف ذلك ،على الرغم من خروجها من
كونها قرية زراعية ،بعد ق�شط الأرا�ضي اخل�ضر وطمر االنهار يف ابي
اخل�صيب واملدينة والتنومة وغريها.
من ��ذ افتت ��اح معر� ��ض الزه ��ور يف املدين ��ة الريا�ضي ��ة و�آالف اال�سر
الب�صري ��ة ما زالت حتج كل �صباح وم�ساء ي ��وم اىل هناك ،يف كرنفال
غري م�سبوق ،وجدت الأ�سر فيه متنف�س ًا �سياحي ًا جمي ًال بعد �أن ات�سعت
فك ��رة املعر�ض اىل �أن تقوم كل بلدية م ��ن بلديات �أق�ضية املدينة بفعل
خا� ��ص بها ،حت ��ى غطت احلدائ ��ق امللون ��ة وامل�شغولة بعناي ��ة جميلة
ال�ساحات العري�ضة يف املدينة الريا�ضية ،التي فتحت �إدارتها الأبواب
للزائري ��ن ،فيما ا�ض ��اف الن�شطاء يف احلرف اليدوي ��ة وباعة العطور
واملخل�ل�ات والأطعمة الب�صرية واحللواي ��ات و�سواهم معنى �آخر من
مع ��اين التعريف باملدينة� .إدارة املعر�ض تقول ب� ّأن املعر�ض بفعالياته
هذه �سيبقى اىل رم�ضان ،حيث �ستجد اال�سر هنا ما يطيب ويحلو لها
بعد االفطار.
احلل ��ة اجلدي ��دة الت ��ي �سيظه ��ر به ��ا القاط ��ع ال�شم ��ايل م ��ن �ش ��ارع
الكورني�ش ،بعد اجلهود االخرية ،التي تبذل حثيث ًة وم�شجعة وتعمل
عل ��ى �أن يكون �شط العرب اخلالد� ،ص ��ورة الب�صرة وعنوانها متنف�س ًا
كب�ي�ر ًا .هناك نقلة نوعية يف �آلية العمل ،وحر�ص وا�ضح ،من اجلهات
امل�س�ؤول ��ة وال�شرك ��ة املنف ��ذة ،تعززه ��ا رقاب ��ة املواطن ،ع�ب�ر و�سائل
التوا�ص ��ل ،التي جعلت من القائمني عليه �أك�ث�ر حيطة من الوقوع يف
االخط ��اء والف�ش ��ل ..ولعل افتتاح ��ه يف عيد الفطر �سيجع ��ل منه قبلة
�سياحية فري ��دة ،فقد �شاهدنا مرت�سمات غاي ��ة يف اجلمال ،نتطلع اىل
�أن تك ��ون على الو�صف ذاك ،و�أن ي�ستبع ��د القائمون على العمل فكرة
الرب ��ح �أو ًال ،فاملدينة بحاج ��ة اىل ال�شرفاء ،قبل كل �شيء ،بعد �سنوات
مريرة من الف�ساد والف�شل.
الذي ��ن دخلوا فن ��دق املليينوم ،الواق ��ع عند تقاطع �ساح ��ة الطريان،
وال ��ذي ب ��دت �صورته ترى من امل ��ارة وم�ستعملي الطري ��ق يتحدثون
ع ��ن حتف ��ة معماري ��ة ،وفندق(خم� ��س جن ��وم) ق ��د يجع ��ل م ��ن فن ��دق
ال�شريات ��ون مبن ��ى �صغ�ي�ر ًا ،فحدائق ��ه الداخلي ��ة وغرف ��ه و�صاالت ��ه
وقاعات ��ه ومرافق ��ه الأخرى �أمر جدي ��د يف الب�صرة .ويب ��دو انه �صمم
ليكون قبلة �سياحية م�ضافة ،فحجم املال الذي تت�سع دائرته ،من خالل
وج ��ود �أثرياء املدينة وع�شرات ال�ش ��ركات النفطية والتجارية بحاجة
اىل االمت�صا� ��ص والت ��داول حملي ًا بح�سب منط ��وق االقت�صاد� .أما �إذا
ات�سعت فك ��رة (الب�صرة مدينة �سياحية) فهن ��اك ع�شرات االمكنة التي
ميكن ا�ستثمارها ،وكنت �شاهدتُ ذات يوم م�صب نهر الب�صرة باجتاه
البحر عند خور الزبري ،فكان �ساحر ًا ،يبحث عن م�ستثمر ال غري.
تبقى ق�ضية االمن واحدة من امل�شاكل امل�ستع�صية ،لكنَّ التفكري بحلها
لي�س م�ستحي ًال ،فاال�ستقرار ال�سيا�سي واحلكمة االدارية وال�سعي اىل
نزع ا�سلحة الف�صائل واالحزاب امل�سلحة والع�شائر ،والعمل على منح
املواط ��ن احلري ��ة يف ممار�سة حياته ،عل ��ى وفق املعاي�ي�ر والقوانني
املعمول بها� ،سبل كفيلة بجعل املدينة وجهة �سياحية ،ففي ذلك مردود
وطن ��ي كبري ،وتن�شيط حلركة العم ��ل واتاحة فر�ص جديدة من �شانها
تخفيف العبء على املواطن يف االخري.

مبا�شرة بعد بدء العملية الع�سكرية
الخا�صة للقوات الم�سلحة الرو�سية
في � 24شباط ،بد�أت و�سائل الإعالم
الغربية تتحدث عن خطر «�أزمة
الغذاء «في البلدان التي تعتمد على
ا�ستيراد الحبوب وغيرها من المنتجات
الغذائية من �أوكرانيا ورو�سيا.

كتبت �صحيفة نيويورك تاميز يف الأول من مار�س
�أن ��ه “بع ��د ع ��دة �أيام م ��ن القت ��ال ،اهت ��زت �أ�سواق
ال�سل ��ع العاملية وارتفعت العق ��ود الآجلة للقمح يف
بور�صة �شيكاغو التجارية بن�سبة  12يف املائة،“ .
وتوقع ��ت ال�صحيفة� ،أن يخلق ارتفاع �أ�سعار القمح
م�شاكل كبرية يف البل ��دان التي ت�ستورد قمحها من
رو�سيا و�أوكرانيا” .عالوة على ذلك� ،أثار ه�سترييا
الأ�سع ��ار �إع�ل�ان االحت ��اد الأوروب ��ي وامري ��كا عن
حزمة جديدة من العقوبات املناه�ضة لرو�سيا.
تعترب رو�سيا و�أوكرانيا املنتجان الرئي�سيان للعديد
من ال�سلع واملواد االولية ،مما �أدى اال�ضطراب يف
توفريها ،نتيج ��ة احلرب والعقوب ��ات االقت�صادية
واملالي ��ة� ،إىل زي ��ادة ح ��ادة يف الأ�سع ��ار العاملي ��ة،
وخا�صة النفط والغاز الطبيعي� ،إ�ضافة اىل ارتفاع
�أ�سع ��ار املواد الغذائية الت ��ي و�صلت �أ�سعار بع�ضها
كالقمح �إىل م�ستويات قيا�سية.
وح�سب املراقبني ،ميكن �أن ت�ؤدي الزيادات احلادة
يف �أ�سع ��ار الغ ��ذاء والوق ��ود �إىل زي ��ادة خماط ��ر
اال�ضطرابات يف بع�ض املناطق ،من �أفريقيا جنوب
ال�صحراء الك�ب�رى و�أمريكا الالتيني ��ة �إىل القوقاز
و�آ�سي ��ا الو�سطى ،فزيادة �أ�سعار مواد الطاقة يعني
زي ��ادة تكلفة �إنت ��اج الغذاء ب�شكل ع ��ام ،حيث متثل
الطاق ��ة ن�سبة الثلث م ��ن تكلفة الإنت ��اج الزراعي،.
وهك ��ذا فمن املرجح �أن يزداد انعدام الأمن الغذائي
يف �أجزاء من �أفريقيا وال�شرق الأو�سط.
على امل ��دى الطويل ،ميكن لل�صراع �أن يغري النظام
االقت�صادي واجليو�سيا�س ��ي العاملي ب�شكل جذري
نتيج ��ة التح ��والت يف جت ��ارة الطاق ��ة ،و�سال�س ��ل
التوري ��د ،والتغ�ي�رات اجلذرية يف �شب ��كات الدفع،
و�إع ��ادة الدول التفك�ي�ر يف احتياطي ��ات العمالت.
وبالت ��ايل ي�ؤدي ت�صاعد التوت ��رات اجليو�سيا�سية
�إىل زيادة خماطر التفت ��ت االقت�صادي ،ال �سيما يف
جمايل التجارة والتكنولوجيا.
يف  15اذار  ،2022ن�ش ��ر �صن ��دوق النق ��د ال ��دويل
مق� �الاً ملجموعة من امل�ؤلفني ج ��اء فيه �أن فرباير من
هذا العام كان ق ��د �سجل �أعلى ارتفاع لأ�سعار املواد
الغذائي ��ة (اللح ��وم والألب ��ان واحلب ��وب والزيوت
وال�سك ��ر) من ��ذ ع ��ام � .1961إ�ضاف ��ة اىل ذل ��ك ،ففي
فرباي ��ر  2022ارتفع ��ت العق ��ود الآجل ��ة ل�شحن ��ات
القمح والذرة اىل اعلى م�ستوياتها يف حني �سجلت
�أ�سعار فول ال�صويا اعلى م�ستوى لها منذ .2012
م ��ن البديه ��ي �أن يت�سب ��ب ال�ص ��راع يف �أوكراني ��ا
والعقوب ��ات املفرو�ض ��ة عل ��ى رو�سي ��ا يف تعطي ��ل
الإم ��دادات ورمب ��ا الإنتاج لأك�ب�ر منتجني زراعيني
يف الع ��امل .علم ��ا ب� ��أن البل ��دان يوف ��ران م ��ا يقرب

م ��ن  %30من �ص ��ادرات القم ��ح العاملية و %18من
ال ��ذرة ،ويت ��م �شح ��ن معظمها ع�ب�ر موان ��ئ البحر
الأ�سود املغلقة الآن.
وم ��ع ت�صاعد ح ��دة القت ��ال يف �أوكراني ��ا ،يبدو �أن
الع ��راق �سيت�أثر ،مثل غريه م ��ن البلدان مبخرجات
احل ��رب .ق ��د ال يكون ذل ��ك الت�أث�ي�ر مبا�ش ��ر ًا ،ولكن
كنتاج للأزم ��ة االقت�صادي ��ة واملالي ��ة العاملية .علما
ب� ��أن العراق يعتمد ب�شكل كب�ي�ر على ا�سترياد �أغلب
احتياجات ��ه الأ�سا�سية من ال�سلع وامل ��واد الغذائية
يف ظ ��ل غي ��اب وتراج ��ع كب�ي�ر لل�صناع ��ة والإنتاج
املحلي منذ �أكرث من عقدين.
تبع ��ا لذلك �أ�صبح العراق واحد من �أبرز م�ستوردي
احلب ��وب يف ال�شرق الأو�سط رغ ��م �أنه يزرعها لكن
الإنت ��اج ال يكفي احلاجات املحلية .فالعراق يحتاج
ب�ي�ن � 4.5إىل  5مالي�ي�ن ط ��ن �سنوي ��ا لال�سته�ل�اك
املحل ��ي ،فيما يبل ��غ الإنتاج املحل ��ي �سنوي ًا قرابة 3
مالي�ي�ن طن ،وفقا ملا �صرح به املتحدث با�سم وزارة
الزراع ��ة ي ��وم االثن�ي�ن املا�ض ��ي ،وهو م ��ا ي�ضطره
�إىل اال�ست�ي�راد اخلارج ��ي وغالب ��ا م ��ا ي�س ��د عجزه
باال�سترياد من �أوكرانيا ورو�سيا.
تلق ��ي احل ��رب يف �أوكراني ��ا بظالله ��ا عل ��ى واق ��ع
تقلي� ��ص اعتم ��ده الع ��راق يف اخلط ��ة الزراعي ��ة
اخلا�صة باحلبوب لهذا العام والذي �سبقه مل�ستوى
الن�ص ��ف ج ��راء الأزمة املائي ��ة الت ��ي تعي�شها البالد
من ��ذ �سنوات وتفاقم ��ت حدتها من ��ذ � .2018إ�ضافة
اىل ذلك� ،شهد الع ��راق يف الفرتة االخرية ،ارتفاع ًا
يف �أ�سعار م ��ادة الطحني بزيادة جت ��اوزت الـ 40%
م ��ن قيمة �شرائها عما كانت علي ��ه �سابق ًا .لذا �أعلنت
وزارة التج ��ارة العراقية� ،أن الع ��راق يعتزم �شراء
نح ��و ثالثة ماليني طن من القمح لتكوين احتياطي
ا�سرتاتيج ��ي عل ��ى خلفية ارتف ��اع �أ�سع ��اره ب�سبب
الأزمة يف �أوكرانيا.
ويف بي ��ان �صحف ��ي تلقت ��ه وكال ��ة ري ��ا نوفو�ست ��ي
الرو�سية� ،أعل ��ن �أن جمل�س الوزراء وافق على دعم
وزارة التج ��ارة م ��ن خالل تخ�صي� ��ص  100مليون
دوالر ب�ش ��كل عاجل ل�شراء القمح امل�ستورد لتكوين
احتياط ��ي ا�سرتاتيج ��ي .و�أك ��د جمل� ��س ال ��وزراء
�أن ��ه �أع ��د خطة ل�ضم ��ان الأم ��ن الغذائ ��ي للعراقيني
ومكافحة االرتفاع العاملي يف �أ�سعار القمح املرتبط
ب� �ـ “الأزمة ب�ي�ن رو�سيا االحتادي ��ة و�أوكرانيا التي
توفر ثلث املعرو� ��ض من القمح والزيت والذرة يف
اال�س ��واق العاملية ”.كم ��ا مت التخطي ��ط لإجراءات
خمتلفة لدعم املزارعني العراقيني.
وع ��زى مراقبون �أ�سباب ذلك االرتفاع املفاجئ� ،إىل
تداعي ��ات قرار البن ��ك املركزي العراق ��ي برفع قيمة

�ص ��رف ال ��دوالر �أم ��ام الدين ��ار العراق ��ي ،وتقل�ص
امل�ساحات الزراعية نتيجة �أزمة املياه بعد انخفا�ض
منا�سيب واردات نه ��ري دجلة والفرات م�ؤخر ًا �إىل
نحو .50%
ومل يقت�صر التبادل التجاري بني �أوكرانيا والعراق
على احلبوب وحدها ،حيث ت�شري الإح�صائيات �إىل
�أن حجم التبادل التجاري بني اوكرانيا والعراق قد
ف ��اق يف العام  2018الـ  644مليون دوالر امريكي،
ومن جمموع ��ة املنتجات امل�صدرة من اوكرانيا اىل
الع ��راق والتي لها وزن حمدد يف هيكلية الت�صدير،
ه ��ي الده ��ون والزي ��وت احليواني ��ة �أو ذات املن�ش�أ
النبات ��ي ( ،)42,2%واملع ��ادن احلديدية (،)40,5%
واللح ��وم ال�صاحل ��ة ل�ل��أكل ( ،)6,9%واحللي ��ب
ومنتجات الألبان وبي�ض املائدة والع�سل (،)2,8%
ومنتج ��ات احلب ��وب ( ،)1,6%وال�سكر واحللويات
( ،)0,8%والفواك ��ه واملك�س ��رات ال�صاحل ��ة ل�ل��أكل
 .7,0%زي ��ت عباد ال�شم� ��س مدرج � ً
أي�ض ��ا يف قائمة
املنتجات التي تخلق ت�أثري الدومينو .يف ال�سنوات
ال�سابق ��ة ،حقق ��ت �أوكراني ��ا ت�صدي� � ًرا قيا�س ًي ��ا لهذا
النوع م ��ن املنتجات .وكان الع ��راق واحد من �أكرب
خم�سة م�ش�ت�رون لزيت عباد ال�شم�س من �أوكرانيا.
بعد احل ��رب توقف ت�صدير زيت عب ��اد ال�شم�س من
�أوكرانيا� ،أم ��ا رو�سيا ،فمن املخط ��ط فر�ض ر�سوم
ت�صدير على زيت عب ��اد ال�شم�س ،مما �سي�ؤثر حتما
على الأ�سعار العاملية.
ووفق� � ًا لإح�ص ��اءات �ص ��ادرة ع ��ن احلكوم ��ة
الأوكراني ��ة ،يحتل العراق املرتبة ال�ساد�سة من بني
 15دول ��ة منت فيها �صادرات الب�ضائع من �أوكرانيا
�أك�ث�ر من غريها والتي تبل ��غ  164,9مليون دوالر.
كما يحتل العراق املركز  11من بني �أكرث البلدان الـ
 15ك�شريك يف ت�صدير الب�ضائع من �أوكرانيا ،وفق ًا
للإح�صاءات الر�سمية الأوكرانية.
و�أخ�ي�را ،ف ��ان االزم ��ة الت ��ي يواجهها الع ��راق يف
توف�ي�ره للم ��واد الغذائي ��ة ب�أ�سع ��ار تتنا�س ��ب م ��ع
دخ ��ل املواطن العراق ��ي ،تتطلب الي ��وم وقفة جادة
وتخطي ��ط �سلي ��م لتجاوزه ��ا ،م ��ن �أج ��ل التخفيف
م ��ن معاناة ذوي الدخ ��ل املحدود .فارتف ��اع �أ�سعار
الب�ت�رول قد متن ��ح الع ��راق �إمكاني ��ة �ش ��راء املواد
الغذائي ��ة ال�ضرورية م ��ن �أ�سواق �أخ ��رى ،ب�أ�سعار
باه�ض ��ه تف ��وق بكث�ي�ر �أ�سعاره ��ا يف �أوكراني ��ا
ورو�سي ��ا ،وبالت ��ايل �ستثق ��ل ميزاني ��ة اال�س ��رة
العراقي ��ة يف ظل بق ��اء �سعر �صرف ال ��دوالر مقابل
الدين ��ار العراقي على حاله� .أم ��ا �أزمة نق�ص املياه،
ف� ��إن �أ�سو�أ احلل ��ول ملواجهتها ه ��و تقلي�ص م�ساحة
الأرا�ضي الزراعية.

ّ
والمفكر "�أدوني�س" عن الحرب َّ
َّ
ال�شعواء
يتحدث ال�شاعر
والمتحول»
في كتابه «ال ّثابت
ّ
التي ُت َ�شن �ضدّ التجديد والإبداع ِمن فيالق المحافظين التقليديين في �سياق درا�سته
المتحرك بو�صفه بدعاً
ثم ف�إنَّ هذه الحرب والتكفير �ضدّ الجديد
ِللتراث الإ�سالمي ،ومن َّ
ّ
َ
أغالل اال ّتباع والتقليد والتنميط
�
ب
العقول
ور�سفت
الفكر
دت
جم
ُ
ومروق ًا عن المقدَّ �س قد َّ
ِ
َ
َ
ّ
َ
التحرك العقلي الفكري ِللخروج ِمن
د
ع
حتى
،
الفكري
قها
�س
ن
و
الجماعة
روح
ل
الموافق
ّ
ُ
ِ
ّ
َ
ي�ستحق �صاحبه ال ّن َ
ّ
بذ واالحتقار والتهمي�ش و�إل�صاق �صفات
وحرام ًا
هذه الن�سق ّية ُكفراً َ
الجنون والمجون و�إف�ساد ال ّأمة به.

 حيدر نزار ال�س ّيد �سلمان

الكتابة المح َّرمة؛ الجذور والظاهرة
غ�ي�ر �أنَّ �آل� � َة التعطي ��ل والتح ��رمي
مل متن ��ع ذوي الأرواح ا ُ
حل� � ّرة مِ ��ن
�إظه ��ار قدراته ��م االبداعي ��ة املختلفةِ
ع ��ن �سردية الن�س ��ق ال�سائد واالجتاه
�صع ��ود ًا بالعق ��لِ والر�ؤي ��ة النقد ّي ��ة
والفك ��ر احل ��ر يف ال�ت�راث والتاريخ
الإ�سالم َي�ي�ن؛ ( ُي َ
نظ ��ر :عب ��د ال َّرحمن
َب َدوي� ،شخ�ص ّيات قلقة يف الإ�سالم)،
كم ��ا ميكن مالحظ ��ة ذل ��ك يف كتابات
ال�صفا.
�إخوان َّ
�س ��ار ع ��د ٌد حم ��دود مِ ��ن املفكري ��ن
والباحث�ي�ن وامل�ؤ ّرخ�ي�ن يف دروب
الك�شف عن ال�ت�راث و�إماطة ا ُ
حل ُجب
ِ
ع ��ن تفا�صيل ��ه ومكنونات ��ه �ضم ��ن
م�س ��ار الفك ��ر النق ��دي احلدي ��ث ،بيد
�أن املالح ��ظ املث�ي�ر لِلج ��دل جم ��ود
اجلامع ��ات والأو�س ��اط الأكادميي ��ة،
ومنه ��ا جامعاتن ��ا ،ع ��ن اخلو�ض يف
جم ��ال الك�شف النق ��دي املعريف التام
عن ه ��ذا ال�ت�راث ،بل تراك ��م اجلمود
�أك�ث�ر ف�أك�ث�ر وا�ستق � َ�وت الأغ�ل�ال
ِلبحث ا ُ
حلر امل�ستند
والقيود املد ّمرة ل ِ
�إىل العق ��ل واملالحظ ��ة والتجرب ��ة.
ورغ ��م ما �أ�شارنا �إلي ��ه مِ ن خروج عن

الأمن ��اط القدمية يف دائرة املح َّرمات
ف� ��إنَّ الثب ��ات م ��ازال فاع�ل� ًا و�أُحي ��ط
ال�ت ُ
�وط حمراء
�راث والتاري ��خ بخط � ٍ
يمُ َن ��ع جتاوزه ��ا .و�إذا مل نع ��ر �أهميةً
أب�صارن ��ا ع ��ن �ش ��روط
و�أ�شحن ��ا ب�
ِ
(ال�سالم ��ة الفكري ��ة) �س ّيئ ��ة ال�صي ��ت
َّ
الت ��ي �أُعي ��د العمل به ��ا يف اجلامعات
العراقي ��ة بع ��د �إيقافه ��ا مل� �دّةٍ ق�صرية
ف� ��إنَّ املوان ��ع الديني ��ة واالجتماعي ��ة
َ
الباحث
ترت�ص ��د
والثقاف ��ة الرا�سخة
َّ
يف حركةِ قلمه ونب�ض حروفه لت�شكّل
حاجز ًا نف�سي ًا وعقلي� � ًا ورقيب ًا داخلي ًا
حم� � ّذر ًا مِ ��ن التم ��ادي واخلو�ض مبا
ال تحُ َمد عُقب ��اه .وبذلك مازلنا نعي�ش
يف روح ال�ت�راث ال ��ذي حت� � َّد َث عن ��ه
�أدوني� ��س ناقد ًا الثبات في ��ه وممجد ًا
املتحول التجديدي.
ّ
لق ��د جت ��اوزت اجلامع ��ات ومراك ��ز
الأبح ��اث ال َغربي ��ة ه ��ذه املح َّرم ��ات
ون�شط ��ت يف دع ��م البح ��وث النقدية
اال�ستك�شافية اجلديدة واملختلفة عن
ال�سائ ��د ،و�أ�صب ��ح املب ��دع التجديدي
ين ��ال التك ��رمي والإط ��راء والتمجيد،
وه ��و املوق ��ف املعاك� ��س مل ��ا ينال ��ه

�دع عندنا كما ورد �سابق� � ًا ،وامت َّد م ��ع متب ّني ��ات ومقت�ضي ��ات الدول ��ة
املب � ُ
الباحث ��ون ال َغربي ��ون يف درا�ساته ��م احلديث ��ة ،كما ه ��و احل ��ال يف �إحياءٍ
�شرق� � ًا ،ومن ��ه التاري ��خ العراق ��ي �ضا ّر وتدمريي لِلنزع ��ات الع�شائرية
احلدي ��ث واملعا�ص ��ر ،متد ّرع�ي�ن وال َق َبلي ��ة لِت�ستحوذ بفع ��ل انت�شارها
باحلرية الفكري ��ة واالنطالق ال َّرحب عل ��ى �أفئ ��دةِ فئات اجتماعي ��ة كان مِ ن
يف البح ��ث والنق ��د واملقارن ��ات دون املفرت� ��ض تخ ّليه ��ا ع ��ن ه ��ذه النزعة
خ ��وف �أو خ�شي ��ة ،ورغ ��م م ��ا بحثوا وخ�ضوعها ملنط ��ق الدولة ومنظومة
في ��ه من هذا التاريخ والرتاث فال زال م�ؤ�س�ساتها.
الكثري بحاج ��ة �ضرورية ال�ستك�شاف ميك ��ن الإ�ش ��ارة �إىل ج ��ذور البع� ��ض
ودرا�س ��ات نقدي ��ة حقيقي ��ة .وعندما ممِ ��ا �أ�شرن ��ا �إلي ��ه م ��ن �آني ��ات ثقافية
ن�ش�ي�ر �إىل ذلك فما نعي�ش ��ه اليوم من و�سلوكية معا�ص ��رة� ،إذ ما زالت هذه
تناق�ضات اجتماعية وثقافية و�أمناط اجلذور تغ ّذيها مباء البقاء والدوام،
�سل ��وك وت�ص� � ّرف ي�ستن ��د ب�صالب ��ةٍ مثل التط ّرف باخلطاب واملواقف من
�إىل ه ��ذا التاريخ املكت ��وب ب�صياغات ق�ضايا بع�ضه ��ا لي�ست عراقية ،ووهم
دمياغوجية �أحيان� � ًا وتلفيقية �أحيان ًا الق � ّ�وة وحموري ��ة امل ��كان اخلا�ض ��ع
�أخ ��رى مغذي ًا الن�ش ��اط الدمياغوجي لِ�شتى �أن ��واع امل�ؤامرات مِ ن ّ
دب
كل َح ٍ
َّ
ال�شعب ��وي التلفيق ��ي املهيم ��ن عل ��ى
حتولت �أزم ��ة الت�آمر
و�صوب ،ح ّت ��ى ّ
َ
جمم ��ل الن�شاط ��ات االجتماعي ��ة �إىل خا�صي ��ة �شعبية ونخبوية تطرب
أرواح وت�سك ��ت عنه ��ا العقول،
وال�سيا�سي ��ة والثقافي ��ة ،ويف الوقت له ��ا ال ُ
نف�سه �سهل متري ��ر خطابات �سيا�سية
وتطورت �إىل و�سيل ��ةٍ �سيا�سية مرنة
ّ
و�سداه ��ا التحايل تتالقفها �أي ��ادي ال�سيا�سيني لتتالعب
لحُ مته ��ا الأكاذي ��ب ُ
العاطف ��ي ،و�أخ�ضع ق�سم� � ًا كبري ًا مِ ن بامل�شاعر َّ
ال�شعبي ��ة وبخبث لأغرا�ض
ِ�سحر العاطفة والتغ ّني نفع ّي ��ة وحزبي ��ة و�شخ�صي ��ة ،وحتّى
الر�أي الع ��ام ل ِ
ب�أجم ��ا ٍد و�أحداث ما�ضوي ��ة تتناق�ض �إقليمي ��ة .ورمب ��ا متت� � ّد جذوره ��ا

الظاهري ��ة �إىل زم ��ن احل ��رب الباردة
الت ��ي �أفا�ض ��ت علين ��ا بالتق�سيم ��ات
التحقريي ��ة كال َعمي ��ل واخلائ ��ن
والوطني ،بو�صفها ت�صنيفات ُي َ
ح�شر
َ
به ��ا الأ�شخا� ��ص والأح ��زاب ح�س ��ب
املواق ��ف املعار�ض ��ة وامل�ؤ ّي ��دة ،رغ ��م
�أن جذوره ��ا تع ��ود ه ��ي الأخرى �إىل
ال�ت�راث التميي ��زي ،ف�أ�صب ��ح ح�س ��ب
هذا التق�سيم الأ�شخا� � ُ�ص الواقعيون
حلقائق الأم ��ور والأ�شياء
املدرك ��ون
ِ
ومِ ��ن العارف�ي�ن بفو�ض ��ى ال�شعارات
و�أبعادها َ
يو�ضعون يف خانة ال َعمالة
�أو اخليان ��ة� .أ ّم ��ا الفو�ضوي ��ون مِ ��ن
ال�ص ��وت العاطف ��ي العايل
�أ�صح ��اب َّ
فيت ّم تكرميهم بخانة الوطنية ،وهكذا
ت�صب ��ح ال�شعاراتي ��ة وه ��ي الأمثل ��ة
الأخ ��رى ذات اجل ��ذور التاريخي ��ة
املتج�س ��دة كعر� ٍ��ض �آين فاعل وم�ؤثر
ّ
تلفيقي� � ًة مريح� � ًة ُتط ��رب النفو� � َ�س
بعزفِها ال�صاخب.
نح ��ن �أم ��ام منظوم ��ة مِ ��ن الأ�ش ��كال
والنماذج الفاعلة ذات جذور ال ميكن
االقرتاب منه ��ا لِتعديلها �أو اجتثاثها،
وحت ��ى طالئها باحلقيقةِ لتكون �أقرب

لِلقب ��ول و�أك�ث�ر ت�أث�ي�ر ًا يف ا�ستع ��ادة
االعت ��دال الثق ��ايف واالجتماع ��ي مِ ن
خان ��ة الفو�ضوي ��ة والتط ��رف .لك ��ن
يب ��دو �أن التحرمي ��ات الت ��ي قد�س ��ت
ه ��ذه التواري ��خ وال�ت�راث جتع ��ل
العملي� � َة حمفوف� � ًة مبخاط � ٍ�ر عظيمة،
وبهذه احلق ��ول املعرفية ت�أتي الكثري
مِ ��ن ال�سرديات التاريخي ��ة املعا�صرة
وك�أ َّنه ��ا �أخ ��ذت طاب َعه ��ا التقدي�س ��ي
غ�ي�ر القاب ��ل لِلنقد كما ه ��و احلال يف
�أح ��داث ت�شكيل الدول ��ة العراقية عام
 ١٩٢١وم ��ا �سبقها من �أحداث ك�أحداث
ال َّنجف ع ��ام  ١٩١٨وث ��ورة الع�شرين
واملعاه ��دات العراقي ��ة الربيطاني ��ة
وتاري ��خ الأح ��زاب ال َّثورية وغريها.
وتبق ��ى امله ّم ��ة الأخطر الت ��ي ُغطيت
�ار التح ��رمي هي درا�س ��ة تاريخ
ب�ست � ِ
الع ��راق يف عهد البع ��ث ،فعلى الرغم
م ��ن الك�شف عن مالي�ي�ن الوثائق ف�إنَّ
حيازتها ُح�صرت بالباحثني الأجانب
الذي ��ن �أخ�ضعوها لِلبح ��ث والدرا�سة
النقدي ��ة ،و�إنيّ �إىل الآن متكن ��تُ مِ ��ن
االط�ل�اع عل ��ى �ست ��ة كت ��ب اعتم ��دت
َ
أر�شيف الدول ��ة العراقية ،يف الوقت
�

ال ��ذي ُح ��رم الباحث ��ون وامل�ؤرخ ��ون
العراقي ��ون م ��ن احل�صول عل ��ى هذا
الأر�شي ��ف ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك �شمل
املن ��ع �إجراء املقابالت مع امل�سجونني
مِ ��ن البعثيني ورج ��ال الدول ��ة الكبار
لِك�ش ��ف التاري ��خ واحلقيق ��ة وتدوين
تاري ��خ هذه امل ّدة مِ ن خ�ل�ال م�ؤرخني
عراقي�ي�ن قب ��ل �ضي ��اع ه ��ذه الفر� ��ص
املهمة.
ب ��كل الأح ��وال نح ��ن �أم ��ام ك� � ّم مِ ��ن
املح ّرم ��ات يف امل�ضام�ي�ن الكتابي ��ة
وي�شم ��ل ذل ��ك ح ّت ��ى مق ��االت ال ��ر�أي
والأف ��كار اجلدي ��دة .ومِ ��ن املث�ي�ر �أنَّ
حرا�س ��ة ه ��ذه املحرم ��ات يتط � ّ�وع
له ��ا ح ّت ��ى الأكادميي�ي�ن! بالإ�ضاف ��ة
�إىل جمه ��ور خا�ض ��ع لهيمن ��ةٍ قوي ��ة
اجلذور �صنعتها �إيديولوجيا الأتباع
واالقت ��داء والأن�س ��اق التقليدي ��ة
�ستبق ��ى حمافظ ًة على ت�أثريها الفاعل
يف الفك ��ر والثقافة وال�سلوك العام �إذ
تغ ّذيه با�ستمرار لت�سود حال ُة اجلمود
ويبق ��ى الو�ضع على م ��ا هو عليه �إىل
ح�ي�ن ،فاجلدي ��د يتق َّدم رغ ��م املقاومة
ال�شر�سة مِ ن القدمي.
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حممد كاظم�..شعر يت�ساقط من حروفه
ناجح املعموري

�شاعر لديه تجربة هادئة للغاية،
يكتب كل ما يراه ،لكنه يعيد
الم�شهد ويبني ت�صوراته بالمقلوب
وفي احيان اخرى مثلما يراه الواحد
ولحظة ما يجد ب�أن �شعره يتحرك
بطاقة نحو االمام ويغامر بزيارة
ال�شاعر ويعقد معه �صداقة لينة
قبل قطرات الزهر المتخيل عندما
يحتاج ال�شاعر حب الحنين للمكان
الذي نقر فيه الغرائبي نغيمات
المهاجر بعد لحظات.

وتظل م�ت�روكات املرحتل اث���ار االفر�شة
والو�سائ���د الت���ي احت�ضنه���ا الذاهب اىل
حي���ث مل يكن ل���ه ب���كل ذلك من ق���رار هو
الذي �سيحدد اىل اين ؟ حممد كاظم هادئ
ولي����س �سه ًال ج�س هدوءه فالطريق نحو
ق�صائده �سالك ،عندما تقر�أ ما تريد منها،
تعقد مع���ك �صداقة ترتك مالحمها كالآثار
الت���ي يلتفت اليها املهاج���ر و�سط مكان ال
احد في���ه ،املكان يودع املغ���ادر والن�سوة
فيه يلوحن للأم���ان واخليام التي تعي�ش
وحي���دة ،لكنه���ا تتح���دث م���ع املروي���ات
العالق���ة ب�ستائر اخلي���ام الداخلية والتي
تتح���ول ذاك���رة ل���كل م���ن �ضيف���ه امل���كان
والت���ف ب���ه وق���ت ا�شت���داد ع�ص���ف الليل

موسيقى االحد
 ثائر �صالح
�أدى الع���دوان الرو�س���ي عل���ى اوكراين���ا
�أواخ���ر �شب���اط �إىل �سل�سل���ة م���ن ردود
الأفع���ال على �صعيد الفن���ون واملو�سيقى.
ف�سمعن���ا عن تفاهة �إلغ���اء كور�س درا�سي
ع���ن دو�ستويف�سكي يف جامع���ة ميالنو -
بيكوت�شا احتجاج��� ًا على الغزو الرو�سي،
و�إعادت���ه بع����ض �أي���ام ،وه���ي حادث���ة

ال�صح���راوي وحنني اجل�س���د لالخر .لذا
دائم��� ًا ما تنعقد �صداق���ات مع الغائب من
خالل ح�ضوره ال�شعري .والن املحكي ال
زمن حمدد له ،بل هي مفككات دائم ًا ،لكن
وحدته���ا املرتا�صة ،تت�ض���ح كتلة واحدة
عرب ال�شفويات املوروثة ،حافظة ا�سماء
كبار ال�س���ن رج ًال ون�ساء .ه���ذا التجاور
والنف���ي واالرحت���ال كلما مالم���ح لي�ست
ظاه���رة كما هو معروف باليومي بل هي
مربقات وتظل م�ت�رددة بني من هو قادر
عل���ى ان ي���دب عل���ى االرا�ض���ي املتباعدة
لك���ن الفرد  /الكائ���ن الداخل مع ال�صوت
ال�شع���ري واي�ض���ا م���ع ال���راوي االك�ث�ر
ح�ض���ور ًا و�سي���ادة ،فه���و االك�ث�ر اغتناء
وخ�س���ارة ،لأن���ه حلظ���ة رحيله مل���كان ال
يعرفه تفا�صيل���ه ،لكنه غري خمتلف كثري
وتكرر تغريات االمكنة ،جعلت من �شاعر
ح�سا����س مث���ل حمم���د كاظم اك�ث�ر رهافة
وه���و يختار مكانه اجلديد واي�ضا حلظة
اله���روب عن���ه ،الن الوح���دة يف املكان /
ال�صح���راء موح���دة ،وه���روب ويت�ض���ح
االنك�س���ار حلي��� ًا يف �شفوي���ات ال�شاع���ر
االكرث وجع ًا وانك�سار ًا.
بخطى مرتبكة  /ادو�س على جثة ايامي
 /و�أنو بثق���ل ال�سنوات  /ا�شرب من ماء
جمره���ا  /واهت���دي مبراي���ا حربها  /ال
الطرق التي تف�ض���ي اىل الظالم  /تطفئ
لهفت���ي  /وال الربي���ع ال���ذي يتخن���دق /
يف ودي���ان ال�صمت  /ير����ش على وجهي
بع����ض غباره  /فاحل���روب علمتني  /ان
او�شم القلب بفحم الوجع //
يف ه���ذا املقطع ت�ص���ورات حتدثنا عنها،
لكنه���ا لي�س���ت مت�ضح���ة ،ه���ي ح�ض���ور
ال�شع���ر ،وال�شع���ر ح�ص���ر ًا ال���ذي يكتب���ه
حممد كاظم اخل�سران والنادم على
االزمن���ة كله���ا ،الن االماك���ن �شر

ذمتها ومل يظل منها على الوجع واحلنني
على �ص���ور ورموز نادر ًا ما تظل متكررة
يف االماكن اجلديدة.
ال�شاع���ر هو اخل�س���ران الذي مل يجد غري
املرتاك���م من ايام���ه ويعتليه حت���ى ايامه
ويتململ حتت ثقل ال�سنوات املت�سللة مع
ع�ص���ف الري���ح والغبار والرم���ال ،الريح
طافر مع الريح واخل�س���ران قائم ،يلتقط
جمرات���ه املالحق���ة بدمع العي���ون وك�أنها
نثيث �سماء نع�سانه جد ًا.
خ�س���ران و�ص���وت ال�شاعر مت���زن ،مرن،
ه���ادئ ،قاب���ل بال���ذي متنحه ل���ه االزمنة
ال�صغ�ي�رة والك�ب�رى الت���ي تلب�سه���ا
احل���روب الت���ي عرف���ت حمم���د كاظ���م
ومنحت���ه قطع جنم دون ب���ه على اجل�سد
والقل���ب ما ال يري���ده من فجائ���ع ال�شاعر
غري���ب ،النه مرحتل مثلما ذكرت وهذا ما
قاله ال�شعر ويظل مرتقب ًا االيعاز لتوديع

قناديل

 لطفية الدليمي
م�ت�روكات اجلماع���ة عل���ى رم���ال امل���كان
ومواق���د ال�صباح���ات واللي���ايل ،ويدرك
حممد كاظم ق�سوة الهجرة واملغادرة ،لذا
مل ين�سى ذلك.
من اي���ن �س�أب���د�أ واملدى ي�ضي���ق  /يطلق
�صف�ي�ر ًا  /يتك���رر يف بحر �ص���داه وعلى
وجعي ي�ستلقي الليل منتظر ًا ان يرتع�ش
النجم  /ليكتوي برحيل ،ي�ستفيد خطاه،
هنال���ك بعي���د ًا  /ب�ي�ن ظ�ل�ال تخف���ي برق
ال�سن���وات  /تئ���ن االزه���ار عل���ى م���ر�أى
البحر.
الف���رد ،كان املمتل���ك للف�ض���اء ال�شا�س���ع
واملرتام���ي ،ه���و وح���ده ي���درك كي���ف
تنف���ك ال�صداق���ات وتتباعد ع���ن بع�ضها،
حت���ى مروياته���ا املتناقل���ة ،متت���د هاربة
نح���و ال���ذي مل ي����أت �سريع ًا ،ه���ذا ما قاله
حمم���د كاظم م�ستعري ًا م���ا ردده ادوني�س
املخت�ص���ر ملحن���ة املرحت���ل ،واملنفي ،الن
الذاك���رة تظ���ل خمتزن���ة كل م���ا عرفت���ه
ور�أته.
غ���ادر ال�شاعر غربت���ه مكره��� ًا ،م�ستجيب ًا
ل�ضغ���ط االرحت���ال لكنه يفاج���ئ بدخوله
اىل منف���ى اخ���ر وجدي���د ،وي�ش���كل م���ع
ملظومات االزمنة ،زمن ًا مغاير ًا بالكامل.
ب�ي�ن �سط���ور مدونت���ه (ويقل���ب اوراق
مواجعه  /ليوزع الرتاب امللت�صق  /على
جدران القلب  /يقين ًا �سيجهز يف الليل /
على ا�سفار تتلظى برمال �ساخنة//
املرحت���ل ال يتذك���ر اال االف���راد الذي���ن
خ�ضع���وا للرحيل ولن يتذك���ر من تعرف
عليه���م من���ذ زم���ن بعي���د ،الن ف�ض���اء
ال�صح���راء اجلاذب للحرك���ة حتى ال تظل
ال�صحراء �سكون ًا و�صوت ًا خافت ًا.
ويبدو بان ال�شاعر حممد كاظم اطلع على
ر�سال���ة اجلاحظ ال�شهرية « مر�آة الغريبة
«وعرف رمزياتها والتحوالت التي تطر�أ

عليها اذن ...اجعل مر�آتك ترتوي
من ظالمك الدام�س
لتحط بقاياك على ميزان الدهر
وانتظر ماذا �ستقول املر�آة ؟
التي هزت كل م�سافات الذكرى
امل���ر�أة البدوي���ة ،واالنث���ى املتزوجة تو ًا
ت�أخ���ذ معه���ا مر�آته���ا حلظة ابت���د�أ موكب
ال���زوج بالرحي���ل واك�ث�ر املوج���ودات
احلري�ص���ة عليه���ا ه���ي « م���ر�آة الغريبة «
الت���ي تكرث من ا�ستعماله���ا ،لرتى وجهها
والتغ�ي�رات احلا�صل���ة عليه���ا ،كم���ا ه���ي
الو�سي���ط الذي يرى ويتحدث ويعلن عن
الرموز التي عرفته���ا املر�أة بعد زواجها،
باخت�ص���ار �شديد ال تق���وى املر�أة الغربية
البقاء يف ف�ضاء وحيدة ولي�س لها مر�آتها
الت���ي حت���دق فيها وترى كل م���ا طر�أ على
وجهه���ا ،لذا اهتم اجلاحظ بهذه الو�سيلة
الت���ي عا�شت حلظات ع�شق م���ع االنثى /
امل���ر�أة و�صارت ً
مث�ل�ا ،الن امل���ر�آة ك�شاف
ت���رى فيها ما مل ت�ستطع ر�ؤيته من اهلها،
لكنه���ا تتخي���ل ر�ؤي���ة وج���وه م���ن حت���ب
وحت���د م���ن الغرب���ة والعزل���ة واالغرتاب
والقطيعة ،الن االنثى ال تتوفر لها فر�صة
ان ت���رى م���ن حتب م���ن اهله���ا ثاني���ة او
ثالثة.
يف همهم���ة ال���روح  /م���ن اي���ن �سنب���د�أ
خطواتنا ؟
والطرق ت�ؤدي اىل �ساحات
ي�ؤطرها الندى
ف�أرى وجهك
حني ي�صقله النهار  /لي�أخذين اىل حلم /
يت�شظ���ى يف بهو م�سائ���ي  /وحني ي�سيل
اللي���ل  /ويحم���ل يف طياته �ص���راخ الآه
 /يتدف���ق م���ا�ؤك  /ليم�ل��أ ع�شب��� ًا يرتع�ش
كل م�س���اء  /فانطق با�سم���ك  /منتظر ًا ان
ت�شهق �شم�س ندائي � /ص//15

محنة المو�سيقى في ظل حرب بوتين
اهتمت بها و�سائل الإع�ل�ام .لكننا �سمعنا
�أي�ض��� ًا عن �إلغ���اء ديرت رايرت عم���دة بلدية
مدين���ة ميون���خ الأملاني���ة لعقدها م���ع قائد
الأورك�س�ت�را الرو�س���ي الالم���ع فال�ي�ري
غرغيي���ف ( )1953لقي���ادة فرق���ة ميون���خ
الفيلهارموني���ة بع���د احجام���ه ع���ن �إدان���ة
الغزو .خ�س���ر غرغييف كذل���ك �إدارة فرقة
فربيي���ه االحتفالي���ة والرئا�س���ة الفخري���ة
ملهرجان �أدنربه العاملي.
ويع���رف غرغيي���ف ب�صداقت���ه م���ع بوتني

فالريي غرغييف

وت�أييده ل�سل�سل���ة من التدخالت الرو�سية
الع�سكرية يف بل���دان الإحتاد ال�سوفييتي
ال�سابق مثل احتالل �شبه جزيرة القرم يف
 2014وقبله���ا احلرب على جورجيا لدعم
انف�ص���ال �إقلي���م او�سيتي���ا اجلنوبي���ة يف
 .2008ومن املعروف �أن غرغييف يتحدر
من او�سيتي���ا ،وقد قدم حف ًال مو�سيقي ًا يف
او�سيتيا اجلنوبي���ة بعد احلرب الرو�سية
اخلاطفة عل���ى جورجيا .وق���دم غرغييف
ً
حف�ل�ا يف تدم���ر بع���د حتريره���ا
كذل���ك
م���ن داع����ش �سن���ة � 2016أم���ام اجلن���ود
الرو����س وعدد من امل�س�ؤول�ي�ن ال�سوريني
وال�صحفي�ي�ن نقل���ه التلفزي���ون احلكومي
الرو�س���ي تخلل���ه بث �أفالم متج���د القوات
الرو�سية.
من جهة �أخرى �أعلنت املغنية ال�سوبرانو
الرو�سي���ة ال�شه�ي�رة �أ ّنا نرتبك���و ()1971
تعلي���ق �أو �إلغاء حفالتها بعد النقد املوجه
لها ب�سب���ب عالقتها بالرئي����س بوتني رغم
�إدانتها احل���رب على �أوكرانيا .وقد ذكرت
نرتبكو على الإن�ستغرام "�إجبار الفنانني
�أو �أي �شخ�صي���ات عام���ة عل���ى �إب���داء
�آراءه���م ال�سيا�سي���ة و�إدان���ة �أوطانهم هو
�أمر لي����س �صحيح ًا .فهذا يج���ب �أن يكون
خي���ار ًا طوعي ًا له���م .و�أنا ،مث���ل الكثريين
م���ن زمالئ���ي ،ل�س���ت �شخ�صي���ة �سيا�سية،
ول�س���ت خب�ي�رة يف ال�سيا�س���ة� .أن���ا فنانة

وهديف توحيد النا�س عبور ًا لالنق�سامات
ال�سيا�سية".
كم���ا ا�ستق���ال قائ���د الأورك�س�ت�را الأملاين
املع���روف توما����س �ساندرلن���غ ()1942
م���ن من�صب���ه كمدي���ر فن���ي وقائ���د لفرق���ة
نوفو�سيبري�س���ك الفيلهارمونية الرو�سية
يف احتج���اج عل���ى "الع���دوان الرو�س���ي
على اوكراين���ا وعلى اخل�صو�ص الق�صف
العني���ف للم���دن الأوكرايني���ة" .عالق���ة
�ساندرلن���غ برو�سي���ا قوي���ة ،فق���د ول���د يف
نوفو�سيبري�س���ك ودر����س املو�سيق���ى يف
لنينغ���راد قب���ل �أن يب���د�أ درا�ست���ه يف كلية
هان����س �آيزل���ر للمو�سيق���ى يف برل�ي�ن،
عم���ل بعده���ا م�ساع���د ًا لربن�ست�ي�ن وف���ون
كاراي���ان .كان���ت لدي���ه عالق���ة �شخ�صي���ة
قوي���ة ب�شو�ستاكوفيت����ش ال���ذي طلب منه
تقدمي �سيمفونيتي���ه الأخريتني يف املانيا
الدميقراطية.
�سبق���ه القائ���د الرو�س���ي  -الربيط���اين
فا�سيل���ي برتنك���و الذي ول���د يف لنينغراد
�سن���ة  ،1976وعم���ل فيه���ا قب���ل �أن ينتقل
�إىل بريطاني���ا لقي���ادة فرق���ة ليفرب���ول
الفيلهارموني���ة امللكي���ة �سن���ة  .2004فقد
�أعل���ن عن وق���ف كل التزامات���ه امل�ستقبلية
يف رو�سي���ا ،ب�ضمنه���ا من�ص���ب املدي���ر
الفن���ي لفرقة الدولة الرو�سي���ة الأكادميية
امل�سماة با�سم القائ���د الأ�سطوري يفغيني

�سفتالن���وف ،مدين��� ًا االحت�ل�ال الرو�س���ي
لأوكراين���ا وداعي��� ًا �إىل ا�ستع���ادة ال�سالم
بني البلدين الذين تربطهما و�شائج قوية.
وللتذك�ي�ر ،ق���ام  498م���ن املو�سيقي�ي�ن
الرو�س بتوقيع ر�سالة مفتوحة احتجاج ًا
عل���ى التط���ورات ال�سيا�سي���ة يف رو�سي���ا
�ص���درت يف �شب���اط  2021بع���د الأحداث
املرتبط���ة بت�سمي���م ال�سيا�س���ي املع���روف
نافالن���ي وف�ضح���ه عم�ل�اء املخاب���رات
الرو�سي���ة الذين قاموا بت�سميمه ،وعودته
واعتقال���ه .الر�سال���ة ت�ضمن���ت مواق���ف
�سيا�سية وا�ضحة" :ال ميكننا �أن نظل غري
مبال�ي�ن يف وج���ه االغتي���االت ال�سيا�سية،
وقت���ل ال�صحفي�ي�ن ...التظاه���رات
والتجمع���ات ال�سلمية حمظورة ،و�أجهزة
تنفي���ذ القان���ون ب�أكملها موج���ه فقط نحو
قم���ع املعار�ض���ة وا�ضطه���اد اخل�ص���وم
ال�سيا�سيني .ال�ض���رب الوح�شي للمدنيني
الع���زل ،وتعذي���ب املعتقل�ي�ن ،واالفتق���ار
الت���ام للرقاب���ة العام���ة على �أجه���زة تنفيذ
القان���ون  -كل هذا هو الواقع الب�شع الذي
جت���د رو�سيا نف�سها فيه يف القرن احلادي
والع�شري���ن� ...أوقف���وا الإره���اب! نطالب
بالإف���راج الف���وري ع���ن �أليك�س���ي نافالني
وجميع ال�سجناء ال�سيا�سيني وبدء حوار
م���ع ال�سيا�سيني م���ن خارج النظ���ام .كفى
�سفك ًا للدماء".

بُخالء الكلمة الطيبة
�أجاد اجلاحظ ،عبقري النرث العربي ،يف و�صف البخالء يف
الكتاب الذي �ص ّنفه عنهم� .أرانا اجلاحظ يف كتابه �أ�صناف ًا من
بخالء ت�سابقوا يف �إ�شهار بخلهم حتى لك� ّأن البخل �صار عندهم
ميزة حممودة ،وهُ ْم يف جمملهم كانوا بخالء اللقمة ،ي�ض ّنون بها
على �أنف�سهم و�أهل بيتهم.
� ُ
أعرف كثري ًا من ال�شغيلة املكافحني يف ميدان الثقافة العراقية،
م�ؤلفني ومرتجمني و�صانعي �أفكار وكاتبي مقاالت ،و�أتاب ُع
كتب �أو على �صفحات ال�صحف واملجالت واملواقع
ماين�شرونه من ٍ
ُ
يخد�ش قلبي �أن �أرى التعليقات على من�شوراتهم
الألكرتونية ،وكم
التتجاوز �أ�صابع اليد �أو اليدين يف �أف�ضل الأحوال .كم يتحمّل
ه�ؤالء ؟ ي�ؤلفون �أو يكتبون �أو يرتجمون ،ث ّم ما�أ�سرع ما جتد
كتبهم (م�سروقة) ومعرو�ضة ب�صيغة  PDFعلى النت� .أ َب ْع َد ّ
كل
هذا نبخل بكلمة طيبة على من�شور لهم يف مواقعهم االلكرتونية
�أو �صفحاتهم ؟
�أمامي قائم ٌة مبئات الأ�سماء من عراقيني وعرب من ُك ّتاب �إعتزمتُ
الكتابة عن منجزهم وم�سالكهم الفكرية� ،أو رمبا مراجعة لأحد
كتبهم؛ لكنّ خذالنات اجل�سد والأعباء املرتاكمة متنعني من الكتابة
�إلاّ مبقدار ال�أح�سبه مقبو ًال ،وهو ماي�ؤذيني ويجعلني � ُ
أعي�ش حتت
ثقل َد ْين �أراه واجب ال�سداد ومل � ِأف به كما �أمتنى.
�إهتديتُ بعد �سنوات �إىل � ّأن الدافع املح ّرك له�ؤالء هو داف ٌع
ميتافيزيقي كنتُ قدّمتُ ت�شبيه ًا له يف مقالة �سابقة يل ب�أنه �شبيه
عمل النحلة وهي تق ّد ُم لنا ع�س ًال طيب ًا� ،أو نخلة تق ّد ُم لنا رطب ًا
�شهي ًا .هل ر�أيتم نحلة ُ
تعلن �إ�ضراب ًا عن �صنع الع�سل� ،أو نخلة
تبخ ُل بتمرها على بني الب�شر ؟
ُ
البخ ُل �أ�شكال و�ألوان ،ومن غريب مااختربت ُه قبل ب�ضعة �أيام على
ُ
ي�صرخ العن ًا بخل م�شاهديه الذين
موقع اليوتيوب � ّأن �أحدهم راح
ي�ض ّنون عليه ِبـ ( )Likeو ( )Subscribeوتفعيل زر اجلر�س.
كانت حماججته ب�سيطة ومبا�شرة :ماالذي �ستخ�سر ُه لو فعلت هذا
الذي لن يقتطع من وقتك �سوى �أدنى من دقيقة .هو مراوغ كذوب
يبتغي حتقيق منفعة مالية ،و�إذا وجدها مل تتحقق بالعدد املطلوب
راح ي�صف م�شاهديه بالبخالء .رمبا هو بهذا الفعل ّ
يد�ش ُن ع�صر
البخل الرقمي !!
دعونا من ه�ؤالء ،بخالء اللقمة والبخالء املفرت�ضني يف الع�صر
نوع �آخر – بخالء الكلمة الطيبة،
الرقمي ،ولنتف ّك ْر يف بخالء من ٍ
�صنف من
ه�ؤالء الذين ي�ض ّنون بالكلمة الطيبة امل�ستحقة جتاه
ٍ
الب�شر يكدحون من غري ابتغاء ملقابل.
ق ْل كلمتك الطيبة بحق من ي�ستحق من ُ�ص ّناع الفكر �أو ُ�ص ّناع
اجلمال .ق ْلها اليوم قبل �أن تقعُد ملوم ًا حم�سور ًا بعد فوات الأوان.
كثريون م ّنا يعملون ب�صمت وهدوء ومن غري جلبة ف�سيبوكية �أو
�ضجيج �إعالمي� .أنا نف�سي كثري ًا ما�شهدتُ عاملني من هذا ال�صنف،
ي�ؤلفون الكتب �أو يرتجمونها ،ويكتبون من غري تعب �أو تخاذل
ع�صر ك ُّل مافيه يدعو للغثيان والتخ ّلي عن امل�شاريع الطموحة.
يف ٍ
�أت�ساء ُل دوم ًا :ماالذي يدف ُع �أمثال ه�ؤالء لهذا العمل الد�ؤوب ؟ �أهو
ُ
نعرف � ّأن جمال ن�شاط ه�ؤالء الي�أتي لهم �سوى
املال ؟ �أبد ًا ؛ فكلنا
ب� ّ
أقل املردودات املالية بالقيا�س مع ن�شاطات �أخرى؛ ومع هذا
يد�أبون على العمل والحتدّثهم �أنف�سهم بالفتور �أو الإ�ستقالة من
جمز باملقايي�س املالية.
عمل غري ٍ
الكلمة الطيبة َ�صدَقة ،هذا يف امليدان االن�ساين العام ؛ �أما مع
و�ص ّناع الكتاب ف� ّإن الأمر يتعدّى
�شغيلة الفكر ومنتجي الثقافة ُ
حدود ال�صدقة (اجلارية) �إىل �أمرين متالزمينْ � :أن تر ّد له�ؤالء
بع�ض ًا من ال ّد ْين املعنوي امل�ستحق لهم ب�سبب ن�شاطهم الفكري
املميز ،و� ّأن تقوم كتاب ُتك عنهم �أو حتى قول كلمة طيبة بحقهم
�إىل �شحذ هممهم وتنبيه الآخرين �إىل قيمة منجزهم ،وهذا � ّ
أقل
ماي�ستحقون.
لكن برغم هذه احلقيقة فالب ّد من القول � ّأن الإن�سان لي�س روبوتاً
يعم ُل بوقود ميتافيزيقيّ � .إن كل امرءٍ لفي حاجة دائمة �إىل كلمة
طيبة تع ّم ُر قلبه بالقدرة على املطاولة ،وت�ش ُّد �أزره و ُتنعِ ُ�ش روحه
وتر�ص �أحجار بُنيانه الفكري واجل�سدي.
ُّ
دعونا من ه�ؤالء ،بخالء اللقمة
والبخالء المفتر�ضين في الع�صر
ّ
نوع
الرقمي،
ولنتفك ْر في بخالء من ٍ
�آخر – بخالء الكلمة الطيبة ،ه�ؤالء
الذين ي�ض ّنون بالكلمة الطيبة
�صنف من الب�شر
الم�ستحقة تجاه
ٍ
يكدحون من غير ابتغاء لمقابل.

بنائية الر�سائل ولعبة الإنتاج في مجموعة (بريد الفتى ال�سومري) لعدنان الف�ضلي
علي لفتة �سعيد

يتم ّيز الن�ص ال�شعري الذي يكتبه
ال�شاعر عدنان الف�ضلي بكونه ن�صا
غير مفتوح وغير مغلق ..وهو
اي�ضا ن�ص يبحث عن دالالت الجذر
التربيعي للمفردة لكي تكون
الجملة ت�أخذ اتجاهين في تفكيك
الفكرة الذهاب الى الما�ضي للإتيان
بالجذر والبقاء في الحا�ضر
لأ�سطرته.

وهو م���ا نراه يف جمموعت���ه ال�شعرية
(بريد الفتى ال�سومري) الذي قد يبدو
العنوان للذي يعرف ال�شاعر �أنه يعنيه
كونه من ج���ذور �سومرية خا�صة و�أنه
ي�ض���ع الإه���داء كبواب���ة �أوىل للولوج
اىل املعنى ال���ذي يق�صده هو ال املعنى
الذي يراد من املتلقي ان ي�صل له كونه
�أي ال�شاع���ر �أراد �أن تك���ون ن�صو�ص���ه
موجه���ة ب���ذات ال�شاع���ر ومبثوث���ة يف
بني طيات املجموع���ة وك�أنها م�صابيح
معلق���ة عل���ى اعم���دة الطري���ق ال���ذي
�سيقطع���ه املتلقي م���ن بداي���ة العنوان
حتى اخلامتة.
ول���و اطلعن���ا عل���ى طريق���ة البن���اء
والتدوين يف هذه املجموعة ال�صادرة
�ضم���ن من�ش���ورات االحت���اد الع���ام
للأدب���اء والكت���اب يف الع���راق �سنج���د
�أنه���ا ال ت�أخ���ذ �ش���كال واح���دا وال قالب���ا
حم���ددا ،وبالت���ايل ال مترك���ز عالقاتي
ب�ي�ن الن�صو����ص ذاته���ا ،م���ن ناحي���ة
ال�شكل لكن���ه يتوجها باالحت���اد ما بني
الأف���كار اجلمعي���ة والن����ص الواح���د،
لإنت���اج هوي���ة خا�صة له���ذه املجموعة
(ال�سومري���ة) التي ينطقه���ا عرب فتاه/
الأنا /الآخر ال�شبي���ه ..وهو ما يجعله
يف ه���ذا احلالة اىل االجتاه لكي يكون
(منح���ازا) اىل امل���كان ومنح���ازا اىل
ن�ص���ه ..فما ب�ي�ن النا�صرية التي
فكرة ّ

ينتمي لها وب�ي�ن الن�ص ال�شعري الذي
انغم����س فيه ول���دت بواب���ة املجموعة
الثاني���ة ملا بعد الإهداء ،ليليها مبا�شرة
الن����ص الذي يحمل عن���وان املجموعة
ّ
ال���ذي �أراده البواب���ة الكب�ي�رة الت���ي
يدخ���ل منه���ا املتل ّق���ي اىل �أب���واب
الن�صو����ص الأخ���رى ..وهو هنا
ي�ؤ ّك���د ممار�س���ة الكتاب���ة لي����س
ال�شعري���ة فح�سب ،ب���ل الر�سائل
الت���ي يحمله���ا ال�شع���ر يف ه���ذه
املجموعة حتديدا.
�إن بني����ة الكتاب����ة تنته����ج يف
بع�����ض الأحيان �أن����ه ال يدخل من
خالل اال�سته��ل�ال �أو املقدمة فهو
يدخل مبا�ش����رة يف الن�ص �سواء
م����ن خ��ل�ال ح����رف اجل����ر كدلي����ل
الر�سال����ة �أو ح����رف (ك����ي) الذي
يري����ده توكي����دا على م����ا متنحه
املف����ردة التي ت�أت����ي بعدها بعدا
�إر�ساليا �أو حتى �أن يبد�أ بحرف
ال�س�����ؤال �أو ال�صف����ة �أو كل ما له
عالقة لكي ال يك����ون اال�ستهالل
منطوق����ا خ����ارج امل��ت�ن .وه����و
ن�صه عل����ى �أ�سا�س
به����ذا يبن����ي ّ
الوح����دة الواح����دة ،و�إن مت
التقطي����ع ..مثلم����ا يبني����ه على
�ش����كل مقاط����ع و�إن كانت هناك
ن�صو�����ص طويل����ة مت�صل����ة..

فالفك����رة او الر�سال����ة ه����ي الت����ي حت����دّد
�ش����كل الن�����ص .وله����ذا جن����د �إن العالق����ة
ب��ي�ن اال�ستهالل واجلم����ل التي تليه ،هي
عالق����ة اخلط����وة الأوىل ما بع����د الباب/
العن����وان واملكان كله لي ّت�س����ع للمتل ّقي..
ن�ص (كي����ف..؟ �أ�سئلة اىل ولدي
كما يف ّ
الراح����ل غزوان)

وال����ذي يعد م����ن الن�صو�����ص التي تبدو
ذاتي����ة لكنه����ا غارق����ة يف عم����ق الر�سالة
الوجدانية:
(كيف الن�سيان..
و�صرير الباب يذكرين
انك �آخر من ي�سمّر وجه الليل)
فهو يف �أغلب اال�ستهالالت ما ي�ضع بعد
املنف����ردة �أو اجلمل����ة نقطت��ي�ن
ليكتف����ي به����ا ويك����ون اجلم����ل
الت����ي بعده����ا كله����ا ق�صي����دة
فتنتف����ي احلاج����ة لوج����ود
ا�سته��ل�ال خارج �سي����اق املعنى
املتع����ارف علي����ه ..كما يف ن�ص
(بري����د الفت����ى ال�سوم����ري)
حي����ث مين����ح ال�سط����ر الأوىل
روح����ه كام��ل�ا مل����ا ي�أت����ي وكان����ه
يب����دا بامل�ستوي����ن االخب����اري
والتحليلي معا:
(يل ..ممكنات الع�شق واخلبل
ودوين ..هذيان����ات الذي����ن
تراخوا عند مدخل االتقاء
يكفي ..قب�ضت على غيمة وردية)
ان عملي����ة التناغ����م ب��ي�ن العنوان
اخلا�ص بالن�����ص ،وبني ا�ستهالل
الن�����ص ،ه����ي ذاته����ا التناغ����م بني
العن����وان الع����ام وكلي����ة االف����كار
ور�سائله����ا ..ولهذا كن����ا نف�ضل ان
يك����ون عن����وان املجموع����ة لي�����س

عن����وان ن�ص م����ن الن�صو�����ص او عنوان
الن�����ص ال����ذي يحم����ل العن����وان الرئي�س
يتم ا�ستبداله مبا يقارب املعنى اخلا�ص
للن�����ص الن املجموعة بتواري����خ كتابتها
تبدو وك�أنها كتب����ت يف فرتات متقاربة.
فوح����دة املو�ض����وع ت����كاد جتم����ع اغل����ب
الن�صو�����ص ..وهو ما ن����راه يف ر�سالته
يف ن�����ص (حروب����ك املن�سي����ة) والت����ي
�أهداها ل�صديقه ال�شاعر ناجح ناجي:
(نعم يا �صديقي..
�أعلم �أنك
من الف خا�صرة اتيت
ومن �ألف رمح تنحدر)
�إن الأم����ر ال يختل����ف حت����ى يف ن�صو�صه
الق�ص��ي�رة ج����دا الت����ي تع����د م����ا ي�شب����ه
الوم�ض����ة �أو هي كذلك كم����ا �أرادها لكنها
حتم����ل بتعدده����ا يف الن�����ص الواح����د
مفه����وم ر�سائ����ل ال�سوم����ري اخلا�����ص..
فه����و اي�ضا يدعل م����ن العنوان اداة ومن
اال�ستالل طريق ومن املنت غاية لتق�شري
الق�صدية و ..وه����و يلج�أ يف الن�صو�ص
الق�ص��ي�رة اىل امل�ست����وى التحليل����ي
املرتب����ط بامل�ست����وى الت�صوي����ري ملاهية
اجلمل����ة ال�شعري����ة يف ه����ذه الن�صو�����ص
الق�ص��ي�رة ،لينت����ج مبا�ش����رة امل�ست����وى
الق�صدي ـ وهو يجع����ل لها عنوانا عاما،
ث����م يج����زئ الن�صو�ص جاعال ل ّ
ن�ص
����كل ّ
فرعي عنوانا خا�صا وك�أنه يلعب اللعبة

النرثية يف جتميع الق�صديات يف ب�ؤرة
ن�صا واحدا،
واحدة ،لينت����ج يف النهاية ّ
لكن����ه و ّزع عل����ى �أماك����ن متع����دّدة م����ن
مدين����ة الن�����ص الكلية .كم����ا يف ت�ص (ما
�سقط م����ن م�سلة �سومر) حي����ث جل�أ اىل
تق�سيم����ه اىل اربعة ع�ش����ر مقطعا ..ولو
قر�أن����ا الن�صو�����ص الفرعية له����ذا الن�ص
�سنجده����ا مكتملة يف ج�س����د واحد ،و�إن
تعددت الط����رق ،ومقطعة و�إن بدت بلغة
بنائية واحدة ،بهدف الإتيان ب�أكرث عدد
م����ن الق�صديات ،وبالت����ايل �أكرث عدد من
الر�سائل:
(�أبي يعلم ب�سذاجة �أمي
لذا كلما افتقدين
راح يفت�ش يف �سلة النذور)
�إنه����ا جمموعة ت�صن����ع الوه����م للمتلقي،
لأنه �أراد �أن يوهم نف�سه ب�أفكار متعدّدة،
وتل����ك عملي����ة ال تب����دو �صعب����ة بالن�سبة
لل�شاع����ر ،لكنها قد تب����دو جميلة بالن�سبة
للمتل ّق����ي ،لأن����ه �سيدرك (رمب����ا) �إنه يقر�أ
دواخل����ه ،وق����د ب ّثها ال�شاع����ر وهو يقول
ن�����ص (عن����دي م����ا يكفي) حي����ث يلج
يف ّ
ع��ب�ر مقاط����ع ت�سع����ة منف�صل����ة بنج����وم،
ليطرق باب املتل ّقي بر�سائل منه بطريقة
معكو�سة:
(عندي ما يكفي من الوهم
لأتخيل العامل
وقد �صار م�ؤهال الحت�ضان الفقراء).

وداعا بسام فرج
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اقــــرأ
احلقائب ال�ضائعة

�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى رواي ��ة "احلقائ ��ب ال�ضائع ��ة" للكاتب
اال�سباين جوردي پونتي ترجم ��ة ب�سام البزاز الذي يقول عن
الرواي ��ة �إنه ��ا رواية قريبة املتن ��اول� ،سهلة اللغ ��ة ،م�سرت�سلة
الأح ��داث ،و�إن ت�شابكت .لي�ست �أحداثه ��ا خيطية خطيّةّ ،
لكن
خريطته ��ا وا�ضحة املعامل وم�ساراته ��ا لطيفة مفهومة ال تك ّلف
املرتجم �أن يف ّر �أذنه وال القارئ �أن مي ّلها ويرتكها� .أمّا امل�شاهد
الت ��ي ت�صوّ ره ��ا فتنقلن ��ا عرب بر�شلون ��ة من خ�ل�ال �شوارعها
و�ساحاته ��ا ومتنزهاته ��ا .وق ��د ح ��ازت عل ��ى جائ ��زة االدب
الوطن ��ي لعام  2011وجاء يف حيثيات منح اجلائزة :رواية
تن�س ��اب �أحداثها وتت�شابك م ��ن دون تقاطع ��ات .رواية فيها
م ��ن الرواية قدر ما فيه ��ا من التوثي ��ق وا�ستح�ضار الأماكن
والأجواء.

يف جل�سة احتفاء باللحن والأغاين وتفاعل اجلمهور

ب��ي��ت

ي�����س��ت��ذك��ر ع��ن��دل��ي��ب ب���غ���داد ر����ض���ا علي

 ب�سام عبد الرزاق
ت�صوير  /حممود ر�ؤوف
اق ��ام بي ��ت امل ��دى يف �ش ��ارع
املتنب ��ي� ،أم� ��س االول اجلمع ��ة،
حف�ل�ا ا�ستذكاري ��ا للفن ��ان الراح ��ل
ر�ض ��ا عل ��ي� ،ضي ��ف في ��ه نخبة من
املخت�صني يف املو�سيقى والباحثني
يف الرتاث العراقي.
ومتي ��زت اجلل�س ��ة اال�ستذكاري ��ة
احلميم ��ة بتفاع ��ل كب�ي�ر م ��ن قب ��ل
اجلمهور ،يف املداخالت وت�صويب
املالحظ ��ات ف�ض�ل�ا ع ��ن التفاع ��ل
والغناء م ��ع فرقة انغام بغداد التي
احي ��ت حف ��ل اال�ست ��ذكار بباقة من
احلان واغاين الفنان الراحل ر�ضا
عل ��ي والت ��ي قدمها الفن ��ان جمدي
جميل.
وق ��ال ا�ست ��اذ الدرا�س ��ات النغمي ��ة
حي ��در �شاكر ،يف م�سته ��ل اجلل�سة
االحتفائية الت ��ي ادارها ،انه "حني
نتح ��دث ع ��ن التاري ��خ الغنائ ��ي
واملو�سيق ��ي العراق ��ي ،يع ��د القرن
الع�شرين هو قرن االبداع با�سمائه
ومنج ��زه الكب�ي�ر ،حي ��ث ق ��دم
ا�سم ��اء وم ��ن كال اجلن�س�ي�ن ،ومن
بينه ��م الفن ��ان ر�ضا عل ��ي ،املولود
يف بغ ��داد يف ع�شريني ��ات الق ��رن
املا�ض ��ي وتتلم ��ذ يف مدار�سه ��ا،
وهو �شخ�صي ��ة خمتلفة عن زمالئه
م ��ن امللحن�ي�ن واملطرب�ي�ن ،كون ��ه

تخ�ص� ��ص يف درا�س ��ة امل�س ��رح
ح�ي�ن كان طالب ��ا يف معه ��د الفنون
اجلميل ��ة" .وا�ض ��اف �شاك ��ر ان
"الراح ��ل هو احد رم ��وز املدر�سة
البغدادي ��ة يف التلح�ي�ن والغن ��اء،
وحينما ن�ستذكر املدر�سة البغدادية
ن�ستذكر قائم ��ة كبرية من اال�سماء،
وهنا ي�أتي ر�ضا علي".
وتاب ��ع ان "ر�ض ��ا عل ��ي مار� ��س
التمثي ��ل و�ش ��ارك يف ع ��دد م ��ن
االف�ل�ام ،ويعد من امللحن�ي�ن الذين
او�صل ��وا االغني ��ة العراقي ��ة اىل
امل�ستم ��ع العربي خا�ص ��ة يف م�صر
وبالد ال�شام ،ح�ي�ن ن�ستذكر فائزة
احم ��د وفهد بالن و�سم�ي�رة توفيق
واعم ��ال جت ��اوزت ال� �ـ 300عم ��ل
ومنه ��ا االوبريت ��ات الكث�ي�رة التي
حلنت من قبله ،ا�ضافة اىل اهتمامه
مبو�سيقى واحلان الطفل العراقي،

وه ��و �شخ�صية متوا�ضعة وان�سان
مثقف حمبوب لدى الكل".
بدوره قدم الباح ��ث واملوثق فالح

اخلياط �شك ��ره اىل م�ؤ�س�سة املدى
التاحة الفر�صة للحديث عن الفنان
ر�ضا علي.

وب�ي�ن ان "الفن ��ان ر�ض ��ا علي حلن
 80اغني ��ة للوط ��ن العرب ��ي ،ولدي
جمي ��ع تل ��ك االغ ��اين وا�ساميه ��ن،

وم ��ن ب�ي�ن الذين حل ��ن له ��م الفنان
الكب�ي�ر عب ��د احلليم حاف ��ظ لكنه مل
يغن تل ��ك االغاين ب�سب ��ب ان�شغاله
بال�سفر وقتذاك ،م ��ن بينها ق�صيدة
(�إين خريت ��ك) لل�شاعر نزار قباين،
ا�ضاف ��ة اىل مطرب�ي�ن ومطرب ��ات
عرب كثريين".
وا�ستعر� ��ض اخلي ��اط ع ��ددا م ��ن
الوثائ ��ق الت ��ي ذه ��ب اىل �ش ��رح
وقائعه ��ا وتفا�صيله ��ا ،والت ��ي
تتعل ��ق باغ ��اين ديني ��ة ووطني ��ة
نادرة ،يحر�ص عل ��ى اعادة ن�شرها
والتذكري بها.
الباح ��ث يف ال�ت�راث العراقي عادل
الع ��رداوي ق ��ال انه ��ا فر�ص ��ة طيبة
ان نلتقي يف بي ��ت املدى ون�ستذكر
واح ��دا م ��ن رم ��وز االغني ��ة يف
الق ��رن الع�شري ��ن ،واعن ��ي بذل ��ك
ا�ستاذن ��ا الفن ��ان والرتب ��وي ر�ضا

علي ،وه ��ي فر�ص ��ة اي�ض ��ا لتقدمي
ال�شك ��ر للمدار� ��س العراقي ��ة الت ��ي
قدمت الكثري من الطاقات ،فالكثري
م ��ن امللحن�ي�ن واملطرب�ي�ن ج ��اءوا
ع ��ن طري ��ق التدري� ��س والن�ش ��اط
املدر�س ��ي" .وتاب ��ع ان "ر�ضا علي
كان حلن ��ه عراقي ��ا �شجي ��ا ،والذي
ن�ستذك ��ره ون ��ردده اىل الآن ،وهو
اي�ض ��ا �ساه ��م م�ساهم ��ة فعلي ��ة يف
والدة واظه ��ار العديد من املطربني
وقام بتبنيهم".
وكان م�س ��ك خت ��ام اجلل�س ��ة
اال�ستذكارية البهيجة ،اعادة احياء
ت ��راث الفن ��ان الراحل ر�ض ��ا علي،
والتي قدمه ��ا الفنان جمدي ح�سني
م ��ن خ�ل�ال جمموع ��ة م ��ن اعم ��ال
الفن ��ان الراحل ر�ضا عل ��ي اللحنية
والغنائي ��ة مب�شارك ��ة فرق ��ة انغ ��ام
بغداد.

النا�صرية حتت�ضن مهرجان احلبوبي ال�ساد�س مب�شاركة �أكرث من � 100شخ�صية �أدبية وثقافية
ذي قار /ح�سني العامل
انطلق ��ت يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار م�س ��اء
اخلمي� ��س (� 24آذار  )202022فعالي ��ات
مهرج ��ان احلبوب ��ي ال ��دويل بن�سخت ��ه
ال�ساد�س ��ة مب�شارك ��ة اك�ث�ر م ��ن 100
�شخ�صي ��ة ادبية وثقافي ��ة وفنية وذلك بعد
توقف دام خلم�سة اعوام.
وق ��ال رئي� ��س احت ��اد ادب ��اء وكت ��اب ذي
ق ��ار عل ��ي ال�شي ��ال لـ(امل ��دى) "انطلق ��ت
فعالي ��ات مهرج ��ان احلبوب ��ي ال ��دويل
ال�ساد�س مب�شاركة حملية ودولية وا�سعة
وبفعاليات ادبية وثقافي ��ة وفنية متنوعة
توا�صلت عل ��ى مدى ثالثة ايام" ،وا�ضاف
ان "املهرجان ج ��اء لتحريك اجلمود الذي
ا�ص ��اب امل�شه ��د الثقايف نتيج ��ة الظروف
و�شحة التموي ��ل احلكوم ��ي للمهرجانات
الثقافية".

وا�ض ��اف ال�شي ��ال ال ��ذي يرت�أ� ��س اللجنة
املنظمة للمهرج ��ان ان "املهرجان حماولة
لإع ��ادة ال ��روح ون�ش ��ر االب ��داع واجلمال
يف مدين ��ة النا�صرية التي ما زالت تواجه
الكث�ي�ر م ��ن التحديات وهو ميث ��ل انتقالة
نوعي ��ة كون ��ه اول مهرج ��ان دويل ت�شهده
املحافظ ��ة" .وب ��دوره ق ��ال ال�شاع ��ر عم ��ر
ال�س ��راي ال ��ذي الق ��ى كلمة االحت ��اد العام
للأدب ��اء والكت ��اب يف الع ��راق باملهرج ��ان
"تعقد ذي ق ��ار مهرجانها املميز بن�سخته
ال�ساد�س ��ة ،ه ��ذا املهرجان ال ��ذي مل يكتف
بان يكون مهرجانا �شعريا وادبيا فح�سب
وامن ��ا ا�ستم ��ر لكون ��ه ظاه ��رة اجتماعية
مهم ��ة" ،وا�ض ��اف ان "ذي ق ��ار ب�أديباته ��ا لالمل ومن قلبها الذي يت�سع للجميع ثقافة
و�أدبائه ��ا اثبتوا انهم اهل للجمال وبوابة عراقية ا�صيلة".
عالية للعاملية".
وا�شتمل ��ت فعالي ��ات مهرج ��ان احلبوب ��ي
واردف ان "ه ��ذه ه ��ي امل ��دن احلية التي الت ��ي توزع ��ت عل ��ى قاع ��ة به ��و بلدي ��ة
ت�ستطيع ان تر�سم م ��ن دماء ابنائها بارقة النا�صري ��ة ومدين ��ة اور االثري ��ة واملركز

الثق ��ايف وفن ��دق كودي ��ا عل ��ى جل�س ��ات
وحم ��اور ادبية ونقدية وق ��راءات �شعرية
لأكرث م ��ن � 50شاع ��را وعر� ��ض م�سرحية
(ميت مات) ت�ألیف ودراما تورج علي عبد
النب ��ي الزي ��دي وجل�س ��ة نقدية ع ��ن كتاب

(�أل ��واح رافديني ��ة) للدكت ��ور عب ��د االمري
احلم ��داين وجل�س ��ة نقدي ��ة ع ��ن (املقد�س
واملدن� ��س يف �أدب ذي ق ��ار) وجل�س ��ة
مو�سيقي ��ة (�أط ��وار بطع ��م النا�صري ��ة)
للمو�سيق ��ار �سامي ن�سي ��م وجل�سة غنائية
للفن ��ان ماج ��د ال�صياد وجل�س ��ة مو�سيقية
للملحن العراقي جعفر اخلفاف وفعاليات
ثقافي ��ة اخ ��رى ت�شتم ��ل عل ��ى معر� ��ض
فوتوغرايف بعنوان (�سيدة املدن الأنيقة)
للفن ��ان عل ��ي رحي ��م الع�سك ��ري وافتت ��اح
(ب ��ازارات ومعار� ��ض كت ��ب ومعار� ��ض
ت�شكيلية ومعار�ض فوتوغرافية) وافتتاح
الق�ص ��ر الثق ��ايف وو�ض ��ع حج ��ر الأ�سا�س
ملدينة �أور ال�سياحية اجلديدة.
وع ��ن العر� ��ض امل�سرح ��ي امل�ش ��ارك يف
املهرج ��ان ق ��ال الكات ��ب عل ��ي عب ��د النبي
الزي ��دي لـ(امل ��دى) ان " م�سرحي ��ة (مي ��ت
– م ��ات) ت�ستدعي ثيم ��ة االنتظار ولكن

مبفهوم �آخر وب�شخ�صيتني احداهما متثل
ال�شرق التي هي �شخ�صية موالي واخرى
متثل الغ ��رب ب�شخ�صية غ ��ودو" ،واردف
"وهما يلتقيان يف نف�س املكان يف حماولة
لإعط ��اء �ص ��ورة وا�ضحة تب ��ث الكثري من
الر�سائل من بينها ان االنتظار الغيبي هو
فعل �سلبي وان التغيري احلقيقي هو الذي
ي�أتي من االن�سان نف�سه".
وم ��ن جانب ��ه ق ��ال االدي ��ب �شوق ��ي ك ��رمي
ح�سن لـ(املدى) "هنا تتحدث الثقافة دائما
فالتحديات التي حدثت منذ العام ع�شرين
م ��ن القرن املا�ضي اىل اليوم امنا احدثتها
الفعالي ��ات الثقافي ��ة املت�سارع ��ة والكثرية
م ��ن م�س ��رح اىل �سينم ��ا وم ��ن �سينما اىل
مهرج ��ان ومن مهرج ��ان اىل �شعر ورواية
وق�صة" ،واردف "وبه ��ذا حتركت احلياة
م ��ن بواب ��ات احت ��اد االدب ��اء والبواب ��ات
االخرى".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

قتلوا الوطن
و�أحيوا ال�صفقات!!

يخرج لك �أحمد اجلبوري ال�شهري
ب�أبو مازن ،القائد العام حلركة
الإ�صالح اجلديد يف العراق ببيان
يرف�ض فيه اجللو�س حتت قبة
الربملان ،وت�شكيل حكومة دون �أن
ي�ستلم "املاالت" ،فيما ي�صر مثنى
ال�سامرائي على �أن يتوىل ملف
النزاهة و�أن تحُ ال له عقود الرتبية
وال�صناعة قبل �أن يخطو بقدميه
�إىل قاعة جمل�س النواب ،وال تدري
ماذا يريد النائب با�سم خ�شان الذي
ال يزال ي�ضع قدم ًا مع احلكومة
وقدم ًا �أخرى يف املعار�ضة� .أحزاب
تريد منك �أن ت�صفق للنواب الذين
ح�ضروا جل�سة جمل�س النواب،
و�أحزاب �أخرى ت�ؤكد �أن الربملان
رج�س من عمل ال�شيطان فال
تقربوه .وال يزال �أع�ضاء الكتلة
ال�صدرية ي�صرون على تذكرينا ب�أن
احلياة الدنيا فانية ،و�أننا �شعب
ي�سعى للآخرة ولي�س للم�ستقبل!!.
يف كل دول العامل التي حترتم
مواطنيها تكون مهمة النائب �أن
يرتقي بالعمل الوطني ،وي�ضع
هموم النا�س حتت املجهر ،لكننا
يف هذه البالد ن�شاهد كيف حتولت
مهمة النائب من م�شرع للقوانني
�إىل ناثر للجكليت فرح ًا بغلق قبة
الربملان� .سيقول البع�ض :يارجل
ماذا تريد؟ هل تريد منا �أن نلغي
االنتخابات؟ ..ونحفر ب�أيدينا
قرب ًا للدميقراطية التي �ستبلغ
عامها الع�شرين؟ ،للأ�سف يف كل
انتخابات نطرح ال�س�ؤال الذي
اليزال يحري ماليني العراقيني :ملاذا
ندعو النا�س �إىل االنتخاب؟ هل من
�أجل �أن مننح النواب مزيد ًا من
الأموال وال�صفقات؟ هل من �أجل
�أن يعرف املواطن �أن الدميقراطية
عندنا مهمتها بث اخلوف يف
نفو�س النا�س ،وال�سخرية من �آالم
املواطنني ،وغلق �أبواب الرزق
يف وجوههم ،وتعطيل م�ؤ�س�سات
الدولة وحتويلها �إىل �إقطاعيات،
و�إعادة البالد �إىل القرون الو�سطى،
ومتكني �أ�شخا�ص مل يبلغوا �سن
الر�شد ال�سيا�سي من احل�صول على
ماليني الدوالرات ،وتقدمي امل�صالح
اخلا�صة على م�صلحة الوطن؟ ماذا
حدث يف هذه البالد التي تتقاذفها
احلكومات الفا�شلة ويرتبع على
�أنفا�سها �سا�سة مهمتهم الذهاب بنا
�إىل املجهول؟.
منذ برملان عام  2006امتلأت
حياتنا مبطوّالت و�أغنيات
حما�سية عن موت املحا�ص�صة،
ويف كل �ساعة تدخل �أ�صوات
جديدة �إىل ال�ساحة ترفع �شعار
"منوت ،منوت ،ونعرب الطوائف"،
فماذا وجدنا يف الربملان اليوم؟
وجدنا � ّأن معظم �سا�ستنا يدافعون
با�ستماتة عن ا�ستمرار العراق يف
موقع املتقدم يف جدول الب�ؤ�س
واخلراب العاملي! وهذه املكانة
العاملية املرموقة و�صل �إليها
العراق نتيجة حا�صل جمع 328
نائب ًا ال يريدوننا �أن نغادر ع�صر
االنتهازية ال�سيا�سية ،وكما تعرف
جنابك ف�إن وراء هذا الإجناز الكبري
منظومة متكاملة حتارب على �أكرث
من جبهة لكي ت�ضع العراق يف
قاع �س ّلة ب�ؤ�ساء العامل ،منظومة
تعمل يف تناغم بديع ومتار�س
بر�شاقة هواية التز ّلج على �سطح
املحا�ص�صة.
ُتعرِّف الأمم املتح�ضرة� ،أو التي
يتم ّتع �سا�ستها باحلد الأدنى من
احل�س الوطني ،الربملان
�سالمة ّ
ب�أنه املكان الذي يجتمع عليه كل
املواطنني ،لكن للأ�سف حتول
الربملان عندنا اىل بور�صة
للم�شاريع التي تدر االرباح
وبالدوالر ح�صرا..

جوائز "�أو�سكار" فخرية ل�صامويل جاك�سون وداين غلوفر وليف �أوملان
� سناء عبد الرحمن
الفنان ��ة القدي ��رة ت�ش ��ارك ف ��ي بطول ��ة
م�سل�س ��ل "وط ��ن" ال ��ذي �سيعر�ض في
�شه ��ر رم�ض ��ان المب ��ارك ،ي�ش ��ارك ف ��ي
بطول ��ة الم�سل�س ��ل الفنان ��ون ج ��واد
ال�شكرجي ،ج�ل�ال كام ��ل ،وباال�شتراك
مع وجوه جديدة ،ت ��دور احداثه حول
الخير وال�شر بما فيهما من واقع الحياة
االجتماعية وال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية
وما يمكن �أن يح ��دث تحت �سطوة هذه
الأحداث.

المو�صل اليوم االحد ال�ساعة ال�ساد�سة
م�ساء.

 نوزات �شمدين
القا� ��ص والروائ ��ي ي�ست�ضيف ��ه مرك ��ز
درا�س ��ات المو�صل في جامعة المو�صل
ون ��ادي ال�س ��رد ف ��ي االتح ��اد الع ��ام
لالدب ��اء والكت ��اب في نين ��وى للحديث
عن تجربته الروائي ��ة ،الجل�سة يديرها
الدكت ��ور علي احمد العبي ��دي وي�شارك
ف ��ي الح ��وار القا� ��ص ناظ ��م ع�ل�اوي..
الفعالي ��ة تبث على موقع مركز درا�سات

 كاظم �سعد الدين
الباح ��ث الراح ��ل اقام ��ت ل ��ه م�ؤ�س�سة
�إي�ش ��ان للثقافة ال�شعبي ��ة ام�س ال�سبت
جل�س ��ة ا�ست ��ذكار بمنا�سب ��ة اربعينيته
بعنوان "كاظم �سعد الدين عطاء ثقافي
فيا� ��ض" ،ي�ش ��ارك فيه ��ا الناق ��د فا�ضل
ثامر ود.عبا� ��س فا�ضل مهدي والكاتب
ح�سين الج ��اف والباحث د.علي حداد،
يدير الجل�سة مازن قا�سم.

متابعة املدى
يوم�ي�ن م ��ن االحتف ��ال الرئي�س ��ي
لتوزي ��ع اجلوائ ��ز ال�س ��ينمائية
ت�س ّل ��م املمث ��ل الأمريك ��ي� ،صامويل الأبرز.
�إل .جاك�س ��ون ،جائ ��زة "�أو�س ��كار" وقال املمثل دينزل وا�ش ��نطن خالل
فخرية اجلمعة ع ��ن جممل م�سريته ت�سليمه اجلائزة جلاك�سون152" :
ال�سينمائية.
فيلم� � ًا ،وعائ ��دات قيمته ��ا  27مليار
وب ��رز املمث ��ل الأمريك ��ي الأ�س ��ود دوالر �أمريك ��ي� ،أكرث م ��ن �أي ممثل
البالغ  73عام� � ًا يف �أفالم �سبايك يل �آخر يف التاريخ".
وكوينتني تارانتينو ،وك�شخ�ص ��ية �أم ��ا جاك�س ��ون ال ��ذي جل� ��س يف
متك ��ررة يف ع ��دد م ��ن �أف�ل�ام ع ��امل ال�ص ��الة ق ��رب تارانتين ��و ،فتح ��دث
"مارفل"� ،إال �أنه مل يح�صل �إىل الآن خالل ت�س ��لمه اجلائزة عن م�س�ي�رته
� اّإل على تر�ش ��يح واح ��د لنيل جائزة الفنية ،وخ�صو�ص� � ًا ع ��ن دوريه يف
"�أو�سكار" عن فيلم "بالب فيك�شن" "جورا�س ��يك ب ��ارك" و"داي ه ��ارد
.Pulp Fiction
وي ��ذ �إيه فنغن� ��س" .وع ّل ��ق مازح ًا:
ومُنح جاك�س ��ون جائزة "�أو�سكار" "كان من دواعي �سروري �أن �أترك
ع ��ن جمم ��ل م�س�ي�رته كممث ��ل قب ��ل ذك ��رى ال مُتح ��ى ل ��دى اجلمه ��ور

الطقس

ب�صفت ��ي ع�ض ��و ع�صاب ��ة ول�ص� � ًا
و�أ�سود ال يُن�س ��ى ،على �سبيل املثال
ال احل�صر".
كذلك ح�صلت على جائزة "�أو�سكار"
خ�ل�ال االحتف ��ال نف�س ��ه النجم ��ة

الرنويجي ��ة لي ��ف �أومل ��ان الت ��ي
اكت�سبت �شهرتها العاملية بعد دورها
يف فيل ��م "بري�سون ��ا" ،للمخ ��رج
ال�سوي ��دي �إنغم ��ار برغم ��ان ع ��ام
 ،1967قب ��ل �أن ت� ��ؤدي �أدوار ًا يف

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االحد) �أن درجات احلرارة مقاربة ملعدالتها ليوم �أم�س ،و�أن اجلو �سيكون
م�شم�سا يف العديد من مناطق البالد.

ع ��دد من الأف�ل�ام الأخ ��رى لربغمان "ذي كولور باربل" The Color
الذي رزقت ابنة منه.
 Purpleل�ستيف ��ن �سبيل�ب�رغ،
و ُك ّرم ��ت �أي�ض� � ًا �إيالي ��ن م ��اي ( 89ث ��م م ��ع مي ��ل غيب�س ��ون يف �سل�س ��ة
عام� � ًا) الت ��ي �سب ��ق �أن ر�شح ��ت �أف�ل�ام "ليث ��ل ويب ��ون" Lethal
لـ"�أو�س ��كار" عن فيلم ��ي "هيفن كان ..Weapon
ويت" و"براميري كولورز".
ف� ��إىل جان ��ب م�سريت ��ه يف التمثيل،
مُ
وتن ��ح جوائ ��ز "�أو�س ��كار" �أطلق داين غلوف ��ر حمالت من �أجل
الفخري ��ة ه ��ذه كل ع ��ام ع ��ن جممل ق�ضاي ��ا ع ��دة ،م ��ن �أبرزه ��ا حرك ��ة
م�س�ي�رة ال�شخ� ��ص ال ��ذي يناله ��ا .احلق ��وق املدني ��ة يف الوالي ��ات
و�ألغ ��ي احتف ��ال الع ��ام الفائ ��ت املتح ��دة و�إنهاء الف�ص ��ل العن�صري
ب�سب ��ب اجلائح ��ة ،فيم ��ا ت�أخر هذه يف جنوب �أفريقيا.
ال�سن ��ة ب�سب ��ب موج ��ة �أخ ��رى م ��ن ون ��ال غلوف ��ر ع ��ن ه ��ذا اجلان ��ب
"كوفيد."19-
"جائزة جني هري�شولت الإن�سانية"
وح�ص ��ل عل ��ى جائ ��زة فخري ��ة ع ��ن الت ��ي متنحه ��ا الأكادميي ��ة �أحيان� � ًا
ن�شاط ��ه ال�سيا�س ��ي املمث ��ل داين وتك ّرم من خاللها فرد ًا "�ش ّرف عمله
غلوف ��ر الذي ب ��رز من خ�ل�ال فيلمي الإن�ساين �صناعة ال�سينما".
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